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ர�ொகிங்ொ இனவழிப்பை தடுபபைதற்ொன 
நடவடிக்்்்ை மி்ன்ொர் எடுக் வவண்டும் 
எனறு உலகின உச்ச நீதி்ன்ற்ொன வேககில் 
உளை ்சர்வவத நீதி்ன்றத்தின நீதிபைதி்ள ஏ 
்்னதொ் தீர்பபைளித்துளைனர்.
 ஆபிரிக்ொவின சிறி் நொடொன ்ம்பி்ொ, 
்சர்வவத்ச நீதி்ன்றத்தில் 2019இல் மி்ன்ொருககு 
எதி�ொ் ர்ொண்டு வநத வழககின தீர்பபின 
முதலொவது ்டட்ொ் இத்தீர்பபு வழங 
்பபைடடுளைது. இத்தீர்பபுககு இணங் மி்ன 
்ொர் எடுககும் நடவடிக்்்்ை பைறறி் அறிக 
்்்் ்சர்வவத்ச நீதி்ன்றத்திறகு நொனகு 
்ொதங்ளில் மி்ன்ொர் ்ச்ர்பபிக் வவண்டும் 
எனறும் இத்தீர்பபில் ர்சொல்லபபைடடுளைது.
 ்சர்வவத்ச நீதி்ன்றத்தில் ர�ொகிங்ொ 
இனவழிபபு தீர்பபு பைறறி் வி்சொ�்ண்்ை 

ரதொடரும். இதன முடிவு்ள வ� பைல ஆண்டு்ள 
எடுக்லொம். இதற்ொன ஆதொ�ங்்ை மி்ன 
்ொர் பைொது்ொக் வவண்டும் எனறும் ்சர்வவத்ச 
நீதி்ன்றம் தீர்பபைளித்துளைது.
 இனவழிபபு ஒபபைநதத்தில் (Gencide Con-
vention) ்்ர்ழுத்திடட எநத நொடும் இன 
வழிபபு ர்சய்யும் ஒரு நொடடுககு எதி�ொ் இபபைடி 
்ொனரதொரு வழக்் ்சர்வவத்ச நீதி்ன்றத்தில் 
ர்ொண்டு வ�லொம். இநத வழககில் ஈடுபைடட 
Global Justice to Protect என்ற அ்்பபின 
த்லவர் ்்ச்ன அடம்ஸ் அல்்ஜசீ�ொவுககு 
ர்ொடுத்த வநர்்ொணலில் இநத வழக்் ்சர்வ 
வத்ச நீதி்ன்றத்தில் ர்ொண்டு வருவதறகு 
வவறு எநத நொடும் முனவ�ொத வபைொது ்ம்பி்ொ 
என்ற சிறி் ஆபிரிக் நொடு முனவநதது எனறு 
பை�ொடடினொர்.
 ்ச்ொதொனத்திற்ொன வநொபைல் பைரி்்ச 
ரபைற்ற ஆங ்சொங சூகி அவரு்ட் நொடொன 
மி்ன்ொரின இ�ொணுவத்திறகு ஆத�வொ் 
ர்ொடுத்த வொககுமூலங்்ை ்சர்வவத்ச 
நீதி்ன்றம் நி�ொ்ரித்துளைது. இத்தீர்ப்பை 
வழஙகி் நீதிபைதி்ளில் மி்ன்ொ�ொல் முன 
ர்ொழி்பபைடட நீதிபைதியும் இத்தீர்பபுககு 
ஆத�வொ் இருநதொர் எனபைதும் குறிபபிடத் 
தக்து. ஏ்்ன்ொ் எடுக்பபைடட இத்தீர்்பை 

அழித்த 17 நீதிபைதி்ளில் சீனொ ்றறும் �ஷ் 
நொட்ட வ்சர்நத நீதிபைதி்ளும் இருநதனர்.
இத்தீர்ப்பை அமுல்பைடுத்தும் அதி்ொ�ம் ்சர்வ 
வத்ச நீதி்ன்றத்திறகு இல்்லர்னினும், 
அமுல்பபைடுத்தும் அதி்ொ�முளை ஐ.நொ பைொது 
்ொபபு ்ச்பையில் இனியும் மி்ன்ொருககு 
எதி�ொன தீர்பபுக்்ை பைொது்ொபபு ்ச்பையில் 
உளை சீனொ, �ஷ்ொ வபைொன்ற நொடு்ள தடுக் 
(veto) முடி்ொது என்ற ்ருத்்த பைலரும் 
முன்வககி்றொர்்ள.
 இருபபினும் இம்்ொதிரி்ொன ஒரு 
தீர்பபு சிறிலங்ொ வபைொன்ற வ்றகுல் நடபு 
நொரடொனறிககு எதி�ொ் ர்ொடுக்பபைடு்ொ 
என்ற ்சநவத்ம் பைலருககு உண்டு எனபை்தயும் 
்வனிக் வவண்டும்.
 ர�ொகிங்ொ ்க்ள தீவி� ஆயுதப 
வபைொ�ொடடத்்த முனரனடுக்ொதததும், சு் 
நிர்ண் அ�சி்ல் தீர்வு ஒன்்ற இவர்்ள 
முன்வக்ொததும் ்சர்வவத்ச இத்தீர்பபுககு ஏது 
வொ் இருநதது எனறு பைலர் ்ருதுகி்றொர்்ள.
 ஏ்றககு்்ற் 2 மில்லி்ன ்க்ள 
ரதொ்்யுளை வ�ொகிங்ொ ்க்ளில் 1.2 மில்லி 
்ன ர�ொகிங்ொக்ள வங்ொைத்தில் வ்ொ்ச ்ொன 
அ்தி மு்ொம்்ளிவலவ் இனறும் அல்லல் 
பைடுகி்றொர்்ள.
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ஐககி் நொடு்ள ்ச்பை தறவபைொது மி்பரபைரும் 
நிதி ரநருக்டி்் ்சநதித்துளைது. இநத 
ரநருக்டி அதன நொைொநத ர்ச்றபைொடு்்ை 
பைொதிபபைதுடன, ர்ஜனீவொவில் இடம்ரபை்றவுளை 
்னித உரி்்்ள ஆ்ணககுழுவின ர்ச்றபைொ 
டு்்ையும் பைொதிககும் என ரதரிவிக்ப 
பைடுகின்றது.
 நிதி ரநருக்டி ்ொ�ண்ொ் ர்ஜனீவொவில் 
இடம்ரபை்றவுளை ஐ.நொ ்னித உரி்்்ள 
ஆ்ணககுழுவின  கூடடத்ரதொடரின  பைணி  வந�ம் 
கு்்றக்பபைடவுளைது. சில கூடடத் ரதொடர்்ள 
நிறுத்தபபைடடவுளைன, பைணி்ொைர்்ளின 
எண்ணிக்் கு்்றக்பபைடுவதுடன, உல 
கில் இடம்ரபைற்ற ்னித உரி்் மீ்றல்்ள 
ரதொடர்பில் வி்சொ�்ண்்ை வ்றர்ொண்டு 
வரும் ஐ.நொ சி்றபபு பைணி்ொைர்்ளின பைணி 
்ளும் இ்ட நிறுத்தபபைடவுளைதொ் ஐ.நொ 
வடடொ�ங்ள ரதரிவித்துளைன.
 ்னித உரி்் ர்ச்றபைொடடு நிபுண 
ர்்ளின பி�்ொண ர்ொடுபபைனவு்ள 25 விகிதம் 
கு்்றக்பபைடடுளைதொ் ்னித உரி்்்ள 
அ்்பபின உடனபைொடடு நடவடிக்் பிரிவின 
த்லவர் ர்யில் வொட ரதரிவித்துளைொர்.
 பைணி்ொைர்்ள கு்்றக்பபைடடுளை 
தொ்வும், ்டநத வருடம் பைல கூடடங்ள 
நிறுத்தபபைடடதொ்வும்  அவர் வ்லும் 
ரதரிவித்துளைொர்.

 

தமிழ் வதசி்க ்ல்விககூடம் வவல்ஸ், ்ொடிவ் 
தமிழ் ்ன்றம், தமிழ்க ்்ல பைண்பைொடடுக 
்ல்விககூடம் வவல்ஸ் ்சமூ்ங்ள இ்ணநத 
தமிழ்ச ்சமூ்த்தின ரபைொது தைவ் தமிழர் 
்சங்்ம் வவல்ஸ்.
 புலம் ரபை்ர்வு தமிழ் ர்ொழி பைண்பைொடு் 
்ை பைடிபபைடி்ொ் த்லமு்்ற்ளிடமிருநது 
அ்றறிவிடும் என்ற ்தொர்த்தத்்த ்ொறறும் 
வித்ொ் ரதறகு வவல்ஸ் தமிழர்்ள தமிழ் 
ர்ொழி பைண்பைொடு்்ை வபைணுகி்றொர்்ள. இைம் 
த்லமு்்றயினருககு தமிழின ர்சழு்்்் 
இலககி் முதிர்சசி்் இ்ல், இ்்ச, நொட் 
நி்ழ்வு்ள ஊடொ் வைர்த்து திருககு்றள, வபைசசு 
வபைொடடி்ள என நடொத்தி ்சொனறிதழ்்ள வழஙகி 
்சொத்ன்ள பை்டத்துளைொர்்ள இஙகுளை 
்க்ள.
 ்தபரபைொங்ல், ்ண்்டடி உறி உ்டத் 
தல், ்ொடடுககு ரபைொடடு ்வத்தல், ரபைொது 
அறிவுப வபைொடடி: இ்்சப பைொடல். நொட்ம் 
என ்்ை்டடி்து விழொ. தமிழ் பைண்பைொடடு 
உ்ட்ளில் பிள்ை்ளும் ரபைறவ்றொரும் 
ரபைரு்்யுடன வலம் வருவதும் எ்து உணவு 
வ்்்்ைப பைரி்ொறுவதும் விழொவின சி்றபபைம் 
்ச்ொ் உளைது.
 அ்னத்து ்க்ைதும் பைஙகுடன உரு 
வொக்பபைடடுளை “வவல்ஸ் தமிழர் ்சங்்ம்”; 
எனும் அ்்பபு ஊடொ் தமிழர் வதசி் 
நி்னவு நொட்ைொன ்ொவீ�ர் நி்ன வவநதல், 
முளளிவொய்க்ொல் இனவழிபபு நி்னவவந 
தல், தமிழ்ப ரபைொதுப ரபைருவிழொவொன ்தப 
ரபைொங்ல், வபைொன்றவற்்றக ர்ொண்டொடுவது 
வழ்்்ொகி வருகி்றது.
 தமிழின எழுசசியும் வைர்சசியும் 

தமிழ்ச ்சங்ம் வைர்த்ததொல் உ்ர்வு ்ண்டது. 
தமிழின உயிர்பபும் பைண்பைொடடுச சி்றபபும் 
ரதொடர்நது வபைணபபைட வவண்டு்ொனொல், தமிழ் 
இ்ல், இ்்ச , நொட், வ்்ட்ள வபைணபபைட 
வவண்டும் என்ற உண்்் உண�பபைடடது. 
எ்து இனம் நி்லத்து வொழ வவண்டு்ொனொல் 
ர்ொழியின ரபைரு்்்் ரவளிகர்ொணரும் 
்்ல்ள உயிர்வொழ வவண்டும். ்்ல உயிர் 
ரபை்ற ரவண்டு்ொனொல் ்்ல அ�ங்ங்ள 
தி்றக்பபைட வவண்டும்.
 ர்சநதமிழ் இஙகு பி்றநது வொழும் பிள 
்ை்ளின நொவில் வதன ர்சொடடும்பைடி்ொ் 
வி்ை்ொடும் ்ொடசி்ள அடஙகி் சிலபபைதி்ொ 
�த்தின ஒரு பைகுதி்் த்து நொட்த்தில் தழிழ் 
்்ல பைண்பைொடடுக ் ல்விககூடம் வவல்ஸ் ் ொண   
வர்்ள த்து பைத்தொவது ஆண்டு விழொவில் 
வ்்டவ்றறினொர்்ள. இது ரதரிவுககுளைொகி 
லண்டன ர்சொ்ொஸ் பைல்்்லக்ழ் தமிழ் 
பீடத்தின அ்ழபபில் மீண்டும் வ்்டவ்்றவு 
ளைது.

 

இலககு வநொககி்  தமிழரின  அடிபபை்ட வவ்ல 
த்திடட்ொ் ர்ொழி, ்்ல, பைண்பைொடடுப 
வபைண்ல வவல்ஸ் பிள்ை்ள ஈடுபைொடடுடன 
ர்சய்து வருவது ரபைரும் ஆர்வத்துககுரி் 
ர்ச்லொ் வநொக்பபைடுகி்றது. இநத தமிழர் 
்ங்்ம் வபைொன்ற அ்்பபுக்ள புலம்ரபை்ர் 
தமிழர்்ளின வொழ்வி்லில் இனறி்்்்ொத 
வத்வ்ொகி்றது.   ஏ்ன் பைகுதி்ளிலும் இநதச 
ர்ச்றபைொடு்ள மு்னபபுபரபை்ற வவண்டும்.

njw;F Nty;]; jkpou; rq;fkkhfp nfhz;lhLk; 

ijg;nghq;fy; tpoh.
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 ஐககி் நொடு்ள ்ச்பையின 2010ஆம் ஆண்டின “எல்லொ ஆட்ளினதும் 
வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ்ல் ஆக்பபைடுதல் பைொது்ொபபுத் ரதொடர்பைொன 
அ்னத்துல் ் �பு்சொ்சனம்” ஒவ்ரவொரு அ�்்சயும் தங்ள எல்்லககுள ் ொணொ்ல் 
ஆக்பபைடுதல் ந்டரபை்றொதவொறு பைொது்ொககும் பைடி வலியுறுத்துகி்றது. அத்துடன  
்ொண்ல் ஆக்பபைடவடொரின  உ்றவினர்்ளுககு தங்ளின உ்றவினர்்ள நி்ல 
குறித்து அறிவதறகும், நீதி ரபைறுவதறகும், நடடஈடு்ள ரபைறுவதறகும் உளை 
உரி்்்்யும் இநத அ்னத்துல் ்�பு்சொ்சனம் உறுதிபபைடுத்தி்து. 1992ஆம் 
ஆண்டின ஐககி் நொடு்ள ்ச்பையின “எல்லொ ஆட்ளினதும் வலுக்டடொ்்ொ்க 
்ொணொ்ல் ஆக்பபைடுதல் பைொது்ொபபுத் ரதொடர்பைொன பி�்டனம்”, 1994ஆம் 
ஆண்டின வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ்லொக்பபைடவடொர் ரதொடர்பைொன 
அர்ரிக் ்�பு்சொ்சனம், 1998ஆம் ஆண்டின அ்னத்துல் குற்றவி்ல் நீதி்ன்ற 
வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ்ல் ஆக்பபைடுதல் ரதொடர்பைொன ்சடடவிதி, எனபை 
னவறறின அடிபபை்டயிவலவ் இநத 2010ஆம் ஆண்டின ஐககி் நொடு்ள 
்ச்பையின “எல்லொ ஆட்ளினதும் வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ்ல் ஆக்பபைடுதல் 
பைொது்ொபபுத் ரதொடர்பைொன அ்னத்துல் ்�பு்சொ்சனம்” உருவொக்பபைடடது.
 இநத ்�பு்சொ்சனத்தினபைடி ்ொணொ்ல் ஆக்பபைடுதல் எனபைது வந�டி்ொ்ப 
பைொதிக்பபைடடவரின வ்லொன ்னிதஉரி்் மீ்றலொ் ்டடும் அல்லொ்ல் 
அவரு்ட் உ்றவினரின வ்லொன ்னிதஉரி்் மீ்றலொ்வும் உளைது. 
இதனொவலவ் அ்னத்துலச ்சடடங்ள பைொதிக்பபைடடவரின உ்றவினர்்ைது 
உரி்்்ளும் பைொதிக்பபைடடவரின உரி்்்ள வபைொலவவ ்ருதபபைட வவண்டும் 
என மி்த் ரதளிவொ் எடுத்து்�ககின்றன.
 அ்னத்துல்ச ்சடடங்ள இவ்வொறு மி்த்ரதளிவொ் இருககி 
ன்ற அடிபபை்டயிவலவ், 2009ஆம் ஆண்டு இலங்்யில் அ�்ச பை்ட 
்ளிடம் பைகி�ங்்ொ்ச ்ச�ண்டநததன பினனர் வலுக்டடொ்்ொ்க 
்ொணொ்லொக்பபைடவடொர் ரதொடர்பைொ் அவர்்ளின உ்றவினர்்ள ்டநத 11 
ஆண்டு்ைொ்த் ரதொடர்சசி்ொ்த் தங்ளின உ்றவினர்்ள குறித்து அறிதறகும், 
நீதி ரபைறுவதறகும், நடடஈடு ரபைறுவதறகும் உளநொடடிலும் ரவளிநொடடிலும் 
்னித உரி்்க வ்ொரிக்் விண்ணபபைங்்ை முன்வத்து தங்ளின 
நீதிக்ொவும் ்னித உரி்்க்ொ்வும் வபைொ�ொடி வருகின்றனர். ஆயினும் இவ்வலு 
க்டடொ்்ொ்க ் ொணொ்லொக்பபைடவடொர் ரதொடர்பைொ் ஐககி் நொடு்ள ்ச்பையின 
்னித உரி்் ஆ்ண்்ம் சிறிலங்ொ அ�்சொங்த்தின ஏறபுடன 2015இல் 
உருவொககி் மு்்ற்்்ளகூட இதுவ்� இலங்்யில் ்சரி்ொன மு்்றயில் 
ந்டமு்்றபபைடுத்தபபைடவில்்ல.
 இநநி்லயில் இவற்்ற எல்லொம் ்வனத்தில் எடுக்ொது, இன்்ற் 
சிறிலங்ொவின அ�்ச அதிபைர், ்சடடத்தின ஆடசிககு எனறு தங்்ைக ்்்ளித்துச 
்ச�ண்டநத 18000 வபை்�, யுத்தத்தின வி்ைவொ் இ்றநதவர்்ைொ்த் திரிபுபைடுத்தி, 
“இ்றநதவர்்்ை எனனொல் மீைக ர்ொண்டுவ� முடி்ொது” எனறு மி்வும் 
அலடசி்்ொ்க கூறி, அவர்்ளுககு ்�ண்சொனறிதழ் வழங்பபைடும் எனத் தனது 
விருப்பை பைொதிக்பபைடட உ்றவினர்்ள வ்ல் திணித்து, வலுக்டடொ்்ொ்க 
்ொணொ்ல் ஆக்பபைடவடொர்க்ொன நீதி்்யும் வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ 
்லொக் முறபைடடுளைொர். இது அ்னத்துல்ச ்சடடங்்ை ஏற் ்றுககும் ர்ச் 
லொகி்றது.
 அத்துடன வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ்ல் ஆக்பபைடவடொரின 
உ்றவினர்்ளின ்னித உரி்்்்ை இனறும் எநதவித்ொன த்க்முமினறி 
வனமு்்றபபைடுத்தும், இக கூறறு, இனறும் கூட, அ்னத்துல்ச ்சடடங்்ைக 
கூடப ரபைொருடபைடுத்தொது  சிறிலங்ொ இலங்்த் தமிழர்்ளின உயிருககும் நொைொநத  
வொழ்வுககும் பைொது்ொபபு அளிக் ்றுககும் திடடமிடட ர்ச்றபைொடொ்வும் 
அ்்கி்றது. இதனொல் இது ஈழத் தமிழர்்ளின உளை் சு்நிர்ண் உரி்்யின 
்றுபபைொ்வும் உளைது. இநநி்லயில் ஈழத்தில் வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ 
்லொக்பபைடவடொரின பி�சசி்ன எனபைது ஈழத்தமிழரின ரவளி்் சு்நிர்ண் 
உரி்்யின அடிபபை்டயில் அ்னத்துல் பி�சசி்ன்ொ் ்ொறுகி்றது.
 இனி, ஐககி் நொடு்ள ்ச்பையின ்னித உரி்் ஆ்ண்்த்தின 
வழி்ொடடலில் அ்னத்துல் ்னித உரி்் வி்சொ�்ண்்ை அஙகு வ்ற 
ர்ொளவதன வழி்ொ் ்டடுவ் ஈழத் தமிழர்்ளுககு ்டடு்ல்ல உலகிலும் 
்னித உரி்் வனமு்்ற்ள ஏறபைடொது தடுக் முடியும் எனபைவத இலககின ஒவ� 
்ருத்தொ் உளைது.
 இலங்்யில் வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ்லொக்பபைடவடொரின 
உ்றவினர்்ளின ்னித உரி்்்ள ்றுக்பபைடுவது ரதளிவொகியுளை நி்லயில், 
உலகின ்னித உரி்்்ள அ்்பபுக்ள உலர்ஙகும் பை�நது வொழும் ஈழத் 
தமிழர்்ளுடன  இது  ரதொடர்பைொன தங்ள ரதொடர்பு்்ை உருவொக்ப புலம்ரபை்ர் 
தமிழர்்ள வி்�வொ் ர்ச்றபைட வவண்டும். வ்லும் புலம்ரபை்ர் தமிழர்்ள 
இவ்அ்்பபுக்ளுடன ஒறறு்்்ொன மு்்றயில் ரதளிவொன விைக்ங்்ையும்  
்சொன்றொதொ�ங்்ையும் வி்�நது அளிபபைதும் அவசி்்ொகி்றது. இநத 
இ�ட்ட உ்றவு வழி்ொ்வவ இலங்்யில் வலுக்டடொ்்ொ்க ்ொணொ்ல் 
ஆக்பபைடவடொர்க்ொன நீதி கி்டபபை்த ந்டமு்்றச ்சொத்தி்்ொக்லொம்.

rpq;fsg; ngz;zpd; fOj;ij mWj;j 

rpg;ghiaAk; Nfhj;jghah kd;dpg;ghuh?

 

்டநத 22ஆம் நொள ்ொழ். பைண்்ணக ்டற்்�ப பைகுதியில் சிங்ை 
இ�ொணுவச சிபபைொய் ஒருவர்  அவ�து முனனொள ்்னவியும், 
்ொழ். ்ருத்துவ பீடத்தின இறுதி ஆண்டு ்ொணவியு்ொன வ்றொசினி 
எனபைவ்� ்ழுத்்த அறுத்து பைடுர்ொ்ல ர்சய்திருநதொர்.
 2000ஆம் ஆண்டு டி்சம்பைர் ் ொதம் 19ஆம் நொள ் ொழ். மிருசுவில் 
பைகுதியில் த்து வீடு்்ைப பைொர்க்ச ர்சன்ற 8 தமிழ் ்க்்ை 
வ்றொசினி்் வபைொலவவ சிங்ைச சிபபைொய் ஒருவர் ்ழுத்்த அறுத்து 
பைடுர்ொ்ல ர்சய்திருநதொர். ர்ொல்லபபைடடவர்்ளில் 4 வபைர் 
சிறுவர்்ள.
 எநதரவொரு இ�ொணுவச சிபபைொயும் தண்டிக்பபைட்ொட 
டொர்்ள என ்டநத வருடம் இடம்ரபைற்ற அ�்ச த்லவர் வதர்தலில் 
சிங்ை ்க்ளுககு வொக்ளித்த ரபைௌத்த சிங்ை அ�்ச த்லவர், 
தனது வொககுறுதி்் நி்்றவவற்ற தமிழ் ்க்்ை பைடுர்ொ்ல 
ர்சய்த சுனில் �டநொ்க் என்ற அநத சிபபைொ்் விடுத்ல 
ர்சய்திருநதொர்.
 ஆனொல் தறவபைொது எழுநதுளை வ்ளவி எனனரவனில், 
சிபபைொய்்்ை தண்டிபபைதில்்ல என்ற ர்ொள்்்் உ்ட் 
சிறீலங்ொ அ�்ச த்லவர் வ்றொசினியின ்ழுத்்த அறுத்த சிபபைொ 
்்யும் ்னனிபபைொ�ொ எனபைது தொன?
 ஆனொல் சிறீலங்ொவில் தமிழ் ் க்ளுககு ஒரு நீதியும், சிங்ை 
்சமூ்த்திறகு ஒரு நீதியும் ந்டமு்்றயில் உளைது எனபைது நொம் 
அறிநதவத.

njd;dpyq;iff;F aho; kuf;fwpfs; 

tpiy FiwAk; vd vjpu;ghu;g;G
  

ரதனனிலங்்யில் ஏறபைடட ரவளை அனர்த்தத்தினொல் ்�க்றி 
்ளின வி்ல எனறுமில்லொதவொறு அதி்ரித்திருநதது, ஆனொல் 
தறவபைொது ்ொழ்பைொணத்திலும், ்றபிடடியிலும் இருநது அஙகு 
ர்சல்லும் ்�க்றி்ைொல் வி்ல்ள கு்்றயும் ்சொத்தி்ங்ள 
ஏறபைடடுளைதொ் ரதனனிலங்் த்வல்்ள ரதரிவித்துளைன.
 எனினும் சிவபபு ரவங்ொ்த்தின வி்ல தறவபைொதும் 
கிவலொ ஒனறு 1200 ரூபைொய்்ைொ் விறபை்ன ர்சய்்பபைடுவதொ்வும், 
எகிபது, பைங்ைொவதஸ் ்றறும் துருககி ஆகி் நொடு்ளில் இருநது 
்டநத ்ொதம் 29,000 ரதொன ரவங்ொ்ம் இ்றககு்தி ர்சய்்பபைடட 
வபைொதும், ்க்ளின வத்வ்் அது நி்்றவு ர்சய்்வில்்ல 
எனவும் ரதரிவிக்பபைடுகின்றது.
 இதனி்டவ், தறவபைொ்த் சூழ்நி்ல்் பை்னபைடுத்தி 
அதி் இலொபைம் ஈடடும் வநொக்த்துடன பைலர் வி்த ரவங்ொ்த்்த 
விறபை்ன ர்சய்துளைதொல் எதிர்்ொலத்தில் வி்த ரவங்ொ்த்திறகு 
ரபைரும் தடடுபபைொடு ஏறபைடும் நி்ல ஏறபைடடுளைது. ் டநத வருடம் 
ஒரு கிவலொ வி்த ரவங்ொ்ம் 8000 ரூபைொய்்ளுககு விறபை்ன 
ர்சய்்பபைடட வபைொதும், அதன வி்ல 13000 ஆ் அதி்ரிககும் 
்சொத்தி்ங்ள உளைதொ் ரதரிவிக்பபைடுகின்றது.
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 அன்ன, தந்தயுடன ஆ்்சத் தங்் 
யின எதிர்்ொலம் பைறறிச சிநதிககி்றொன. 
்ஸ்டபபைடடு உ்ழத்து குடும்பைத்தின 
பைொ்�த்தனத்்தப வபைொககி, சிறி்ரதொரு 
வீட்ட அழகு்றக ்டடி அனபுத் தங்்்் 
அறிவு்�ப பைடிபபித்து இஷட்ொ் 
வொழ வவண்டுர்னறு ்னவு ்ண்டொன 
்வ்நதி�ன.

 1993.09.27 அனறு அதி்ொ்ல மு்றக 
ர்ொடடொஞவ்ச்னக கி�ொ்ம் முபபை்ட 
்ளின சுறறிவ்ைபபிறகுள சிககிக ர்ொள 
கி்றது. ஆவணச வ்சொத்னயில் ்சநவத்ம் 
்ண்ட ஏ�ொ ை்ொன இ்ைஞர்்்ை அனறு 
இ�ொணுவம் ்்து ர்சய்தது. அதில் சுசி என்ற 
்வ்நதி�னும் ஒருவனொகி்றொன. தடுபபுக 
்ொவல், புலன வி்சொ�்ண, விைக்்றி்ல், 
நீதி்ன்றம் எனப பைகுதி பிரித்து ்ொலம் தன 
்ட்்்்ச ர்சய்து ர்ொண்டிருநதது.

 

வ்சொறறுகவ் ்சொத்தி�ம் பைொர்ககும் 
நி்லயிலிருநத வறு்்க குடும்பைத்தொல், 
வ்ொடவடறி வொதொடி ்சடடத்வதொடு வபை�ொடி 
எ்தயும் ்சொதிக் முடி்ொது வபைொ், நீதியின 
பைலிபீடம் அவனுககு ஆயுள தண்ட்னயுடன 
கூடி் ஐம்பைது வருட ்டூழி் சி்்றத் 
தண்ட்ன விதித்து தீர்பபைளித்தது. ரபைற்ற 
உளைங்ள துடித்துப வபைொய் நொை்டவில் 
பிணி ரதொறறிப பைரிதவித்தொர்்ள. வறு்் 
யும் து்�மும் அவர்்்ை வறுத்ரதடுக் 
ஊரும் உ்றவும் தூ�்ொய்ப வபைொனது. வவத 
்னயிலும் வ்சொத்னயிலும் தொய்ககுத் 
து்ண்ொ் இருநத தந்த, 2000ஆம் ஆண்டு 
இவ்வுல்் விடடுப பிரி் ்் விலஙகுடன 
இறுதிச ்சடஙகில் ்லநது ர்ொளகின்றொன 
்வ்நதி�ன. தில்மிழநத தொய் தனி்்யில் 
வொடினொள.

 வபைொர்ச சுவொ்ல பைறறிர்ரிநது நீறு 
பூத்த ரநருபபைொ் தூர்நது வபைொன நி்லயில், 
வ்ஜொசி்ம் பைொர்த்து வதசி்ம் வபைசுபைவர்்ளின 
அ�சி்ல் ்ரு் பீடங்்ை நொடி இடருதவி 
வ்ொரினொள தொய். அதன வபைொரதல்லொம் 

 ஏ்ொற்றம் ்டடுவ் இலவ்ச்ொய்க 
கி்டத்தது. எனன ர்சய்வரதனறு விதி்் 
ரநொநது ர்ொண்ட அ�சி்ல் ்்தியின தொய், 
2015ஆம் ஆண்டு ஆயுள ்்தி்ொன தன 
பிள்ை்் தனி்ொ் தவிக் விடடுவிடடு 
ரதய்வவலொ்ம் ர்சன்ற்டநதொள. ரபைற்றவ 
ளுககு ஒருபிடி வ்சொறு வபைொட முடி்ொத 
பைொவி்ொகி விடவடவன எனகின்ற ரபைரு 
நதுக்த்வதொடு விலஙகு பூடடி் ்்்ைொல் 
தொயின சி்தககுத் தீ்் மூடடிவிடடு 
ஈ� விழி்ளுடன சி்்றச்சொ்ல வநொககித் 
திரும்பினொன ்வ்நதி�ன.

 “இனிவ்ல் எனகர்னறு ்ொர் இருக 
கி்றொர்்ள…? நொன ்ொருக்ொ் இருக் 
வவண்டும்…? விடுத்ல இனறி தினம் ஒரு 
வநொயினொல் அணுவணுவொ்ச ்சொவ்தப 
பைொர்ககிலும் ஒவ�்டி்ொ் ர்சத்துவிடலொம் 
வபைொலுளைது. இ்்றவொ அத்ன்ொவது 
தருவொ்ொ…?” என வி�கதியில் உ�த்துப 
புலம்பினொன. அவனது உளைக குமு்றல் 
உ்ர்நத ்திற சுவர்்ளில் பைடடுத் ரதறித்து 
எதிர�ொலித்தது. தடடுங்ள தி்றக்பபைடும் 
என்றொர்்ள. தடடி் வபைொரதல்லொம் சி்்றக 
்தவு்ளுககு இ�ட்டத் தொழ்பபைொள 
வபைொடட இ்்றவன, வ்டட ்சொவி்ன 
்டடும் இத்த்ன வி்�வில் தநது விடுவொன 
எனறு எவர் ்ண்டொர்.

 ஆம், அதீத ்ன அழுத்தம், நீரிழிவு 
அதனொல் சு்ம் ரபை்றொதிருநத உடறபுண், 
்டநத்ொல ்ொ்ச வநொயின தொக்ம் என 
ர்ொத்த ்சரீ�த்்தயும் வநொய் தீண்டி்தொல் 
்ருநது வில்்ல்்ை விருநது வபைொல 
உண்டு வொழ்நத ்வ்நதி�ன, எழுநது 
நட்ொட முடி்ொது தளைொடினொன. உட 
னிருநத வதொழ்்்ள உபைவத்சம் ர்சய்து 
ரவலிக்்ட சி்்ற ்வத்தி்்சொ்லககு 
அனுபபி ்வக் நடவடிக்் எடுத்தனர். 

இ�ண்ட்� த்சொபதங்ளுககும் வ்ல் ஒன 
்றொ் உண்டு்றவொடிப பைழகி் ்ச்ொக்ளின 
மு்ங்்ை, ்வ்நதினின விழியி�ண்டும் 
ஒரு தட்வ உலொவ அவ்ன தூககுப பைடுக 
்்யில் கிடத்தி ்ொவிச ர்சல்கின்றொர்்ள 
்ொவலர்்ள. ஓரி�ண்டு நொட்ளுககுள 
உடல்நி்ல வ்ொ்ச்்டகி்றது. ஆயுளசி்்ற 
அனுபைவிககும் ஒரு அ�சி்ல் ்்தி என்ற 
அடிபபை்டயில் விவ்சட பைொது்ொபபு ஏறபைொடு 
்்ைச ர்சய்து, 01.01.2020 அனறு இ�வு 
ர்ொழும்பு வதசி் ்வத்தி்்சொ்லககு 
ர்ொண்டு ர்சல்லபபைடட வபைொது அவனது 
உயிர் பிரிநது விடடது.
 
 ்ொலம் எனபைது ்னிதனுககு ர்ொடுக 
்பபைடட ஒவ� ர்சல்வம். ்ல்ல்்றக ்ற்ள 
பி்றநத நொ்ையும் இ்றநத நொ்ையும் 
்ொடடுகின்றன. இநத இ�ண்டு நொட்ளுககும் 
இ்டபபைடட ்வ்நதினின வொழ்நொட்ள 
இபபைடி இரும்புச சி்தககுளவைவ் 
்ொண்டு வபைொய்விடுர்னறு ்ொர் ்ண்டது. 
சி்்ற்்்றககுள அவனு்றஙகும் சிறு இடத் 
தில் ்னமுருகி விழி ்சிநது ்லர்தூவி அஞ 
்சலிககின்றனர் ்ச் வதொழர்்ள. அவர்்ள 
்னங்ளில், “எ்ககும் ஒருநொள இநதக 
்திதொனொ..?” எனகின்ற வ்ளவி எழுவ்த 
மு்ங்ள ்ொடடிக ர்ொடுககின்றன.

 ்டநத 6 ் ொதங்ளுககு முனனரும்கூட, 
14 ஆண்டு்ள அ�சி்ல் ்்தி்ொ் இருநது 
உயிரிழநத ஒருவருககு இ�ங்ல் எழுதி் 
இநதக ்டடு்�்ொைன இதறகு 11 அ�சி 
்ல் ்்தி்ளின அ்ொலச ்சொவு்்ைக 
்ண்டுவிடடொன எனபைது ரபைொதுச வ்சொ்ம். 
ஆடசி்ொைர்்வை! ்சடல்ொ் விடுத்ல 
ரபைறறு வபை்ழயில் வீடு ர்சல்லும் அ�சி்ல் 
்்தி்ளின பைடடி்லுககு இத்வதொடு முடிவு 
கிடடு்ொ…? இல்்ல, இனனுமினனும் 
நீண்டு ர்சல்லு்ொ…?

xU murpay; ifjpapd; kly;

tpNtfhe;jD}u; rjP];

tpLjiy ,d;wp jpdk; xU 

Nehapdhy; mZtZthfr; 

rhtijg; ghu;f;fpYk; xNuabahf 

nrj;Jtplyhk; NghYs;sJ. ,iwth 

mjidahtJ jUthah?” vd 

tpuf;jpapy; cuj;Jg; Gyk;gpdhd;. 

mtdJ cs;sf; FKwy; cau;e;j kjpw; 

Rtu;fspy; gl;Lj; njwpj;J 

vjpnuhypj;jJ.
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 சு்்்்ைச சு்நது ர்சல்வவொர் ்்ைப 
புற்ற வவ்ையில், அத்ன  இ்றககி   ் வபபைதற்ொ்த் 
தொ�ொை ்னம் பை்டத்த எ்து முனவனொர்்ைொல் 
பைொ்த ஓ�ங்ளில், ்டடபபைடட அ்்பபுக்வை 
சு்்தொஙகி்ள. (Load bearer)ஆகும். இ்வ, சு்ொர் 
நொல்� அடி (1.2மீற்றர்;) உ்�மும், ஒன்ற்� 
ரதொடக்ம் 2அடிவ்� அ்லமும் ர்ொண்டதொன 
ஒரு சிறி் தடித்தசுவர் வபைொன்ற சுண்ணொம்புக 
்ற்ளினொல் உருவொக்பபைடடு, இதன வ்றபைகுதி 
ஒவ� ்டட்ொ் இல்லொ்ல், இ�ண்டு ரவவ்வவறு 
உ்�ங்ளிலொன ்டடங்ளில் அ்்நதிருககும். 
சு்்்்ைச சு்பபைவர்்ள த்லயில், அல்லது 
வதொள்ளில் சு்நது ர்சல்லும் ரபைொழுது, அவற 
்்ற இ்றககி ் வபபைதறகுரி் வ்்ட, த்ல உ்�த் 
துககும், வதொள உ்�த்துககும் ரவவ்வவ்றொ்  
இருக் வவண்டும்  எனபைதற்ொ்வவ இநத ஏற 
பைொடு ர்சய்்பபைடடிருநதது. இ்வ எ்து பைண் 
்ட் தமிழர்்ளின பைண்்பைபபை்்ற ்சொறறும் சின 
னங்ளில் ஒன்றொ்த் தி்ழுகின்றன.
 பி�தொன வபைொககுவ�த்துச ்சொதனங்ள 
்றறும் வொ்ன வ்சதி்ள இல்லொத ் ொலத்தில், த்து 
உறபைத்திப ரபைொருட்்ைத் ரதொ்லவிலுளை ்சந 
்த்ளுககு எடுத்துச  ர்சல்வவொரும், ்சந்த்ளில் 
வொஙகி் ரபைொருட்்ை வீடு்ளுககு எடுத்துச 
ர்சல்வவொரும், ரதொ்லதூ�ப பை்ணம், ்றறும் 
்ச்் ரீதி்ொன ்ொத்தி்�்ள ர்சல்பைவர்்ளும் 
த்ககு வவண்டி் ரபைொருட்்ைத் த்லசசு்் 
்ொ்வவ இடத்துககிடம் எடுத்துச ர்சல்ல வவண்டி 
யிருநதது. இநத நி்லயில் சிறிது இ்ைப 
பைொறுவதற்ொ்ப பி்றர் து்ணயினறித் தனி்ொ 
்வவ சு்்்்ை இ்றககி ்வக்வும் பின 
னர்  திரும்பைவும்  இலகுவில்  தூககிவ்ற்றவும் 
வ்சதி்ொ் ஆள உ்�த்திறகு சு்்தொஙகி்ள 
அ்்க்பபைடடிருககும். 
 அன்்ற் ்ொலங்ளில் ்ருத்துவ வ்சதி 
விருத்தி அ்ட்ொத நி்லயில் பி�்சவத்தின 
வபைொது சில ்ர்பபிணித் தொய்்ொர், குழந்த 
ரபைறறுக ர்ொளைொ்வலவ் ்�ணிபபைது எனபைது 
ரபைொதுவொ்வவ ஒரு துனபி்ல் நி்ழ்வொ் இருந 
தது. இவ்வொறு அதீத எதிர்பைொர்பபுக்ளுடன 
ஒரு குழந்த்்ப  ரபைறர்றடுக்லொம்  என்ற 
நி்லயில் ஆ்்ச்ள நி�ொ்்ச்ைொகி, ்�ணித்த 
தொய்்ொர்்ளின ஆத்் ்சொநதிக்ொ் அவர்்ளின 
நி்னவொ்வவ அநதப ரபைண்ணின,ரநருஙகி் 
உ்றவினர்்ளினொல் சு்்தொஙகி்ள  அ்்பபைது 
வழக்்ொ்  இருநதது. இது “சு்்தொஙகி 
வபைொடுதல்” எனபபைடடது. ்ருப்பையில் சு்நத 
்ருவின இழபபினொல் ஏறபைடட சு்்்ொலொன 
துனபைம் நீஙகி நித்தி் இ்ைபபைொ்ற்ல அநதப 
ரபைண் ரபைறறுக ர்ொளவொள  எனபைது அன்்ற் 
நம்பிக்்்ொ் இருநதது.
 இவ்வொ்றொன சு்்தொஙகி்ளில் சிலர் 
அநதப ரபைண்ணின ரபை்ர், இ்றநத நொள  வபைொன்ற 
சில விபை�ங்்ையும் எழுதி ்வத்திருபபைொர்்ள. 
பி்ற�து சு்்யின துனபைத்்தப வபைொககுவதன 
மூலம் அவளுககு வயிறறுச சு்்்ொலொன 
துனபைம் நீஙகும் எனபைது நம்பிக்்.இதனொல், 
முககி்்ொன இடங்ளில் சு்் தொஙகி்்ை 
அ்்பபைது அ்றசர்ச்லொ்க ்ருதபபைடடது.சில 
சு்்தொஙகி்ளுடன குழந்த்்ைப பைடுக் 
்வக்ககூடி் சிறி் ரதொடடில்்ளும் அ்்க 
்பபைடடிருககின்ற்தத் தமிழ்த்தின சில பி� 
வத்சங்ளில் ்ொணலொம். த்லசசு்்யுடன 
வருகின்ற ரபைண்்ள த்து குழந்த்்ையும் 
வ்ச்லத் துணியில் அ்ணத்து ்வத்து ரநஞசில் 
்டடித் தூககிக ர்ொண்டு வருவொர்்ள. தொங்ள 

இ்ைபபைொறும் ரபைொழுது குழந்த்்க கீவழ 
விடொது, இநதத் ரதொடடிலில் வைர்த்தி விடுவொர் 
்ள. இவ்வொறு குழந்த்்ைப பைொர்ககின்ற 
அநத இ்றநத ரபைண்ணின ஆன்ொ ்கிழ்சசி 
அ்டவதுடன, அதனது ஆசியும் அநதக குழந்த 
ககுக கி்டககும்  என்ற நம்பிக்்யும் அநத 
்க்ளி்டவ் நிலவுகின்றது.
 வ்லும் வபைொர்க்ைங்ளில் விழுபபுண் 
பைடடு இ்றநத வபைொர் வீ�ர்்ள, அ�்ச பை�ம்பை்� 
யினர், வைர்பபுப பைசுக்ளின இ்றபபு, பிதிர் 
்ளின நி்னவொ்வும் சு்்தொஙகி்ள  ்வக 
கும்  ந்டமு்்றயும், ்னனர் ஆடசியில் இரு 
நவத ஆ�ம்பை்ொனது.அனறு ்தம், ர்ொழி என்ற 
வபைதங்ளினறி, பைழ்்்ொன ்லொ்சொ�ங ்்ை 
நி்னவுகூரும் சினன்ொ் இ்வ பை்னபைடுத் 
தபபைடடு வநதன.
 ்னனர் ஆடசிக ்ொலத்தில், சு்்தொஙகி 
்்ை அ்்பபைதொயின அ�சிடம் இருநது அனு 
்தி ரபைறும் மு்்ற இருநதது. கி.பி.,1400இல், 
பைொ்ை்க்ொ�ர்்ள, ்ஜமீன்ள, அ�்சொங் 
அதி்ொரி்ள வபைொனவ்றொர் சு்் தொஙகி்்ை 
அ்்பபைதற்ொன, அனு்தி்் வழஙகினர். 
ஆனொல், கி.பி.19ஆம் நூற்றொண்டுககுப பினனர், 
சு்்தொஙகி்ள அ்்க் அ�்சொங்த்தின  அனு 
்தி வதவiயில்்ல என்ற நி்ல வநததும், ்டடுப 
பைொடு்ள தைர்த்தபபைடடதொல், பைல இடங்ளில், 
சு்் தொஙகி்ள ஏறபைடுத்தபபைடடன.
 ஒரு நடு்ல்லின முககி்த்துவத்துககு 
ஈடொ்வவ அனறு அ்்க்பபைட சு்்தொஙகி 
்ளின முககி்த்துவமும், இருநதது. நிழல் 
்�ங்ளுககு அருகில் நடபபைடடு இருககின்ற 
சு்்தொஙகி்ளுககுப ரபைரி்வடிவ்்பபு்ள 
எதுவும் அவசி்மில்்ல. தமிழ்த்தில் அ்்க்ப 
பைடடுளை சு்்தொஙகி்ள, ்ொழ்பபைொணத்தில் 
்ொணபபைடுவது வபைொனறு அ்லம் கூடி்தொ் 
அல்லொது, அ்வ இ�ண்டு ்ல்தூண்்ள,  வ்வல 
குறுகவ் ஒரு ்ல்பைொலம் ஒனறு அ்்நதிருககும். 
ஒருவர் நின்றபைடிவ் த்லயில் உளை சு்்்்ை 
இ்றககி்வத்து  இ்ைபபைொ்றககூடி்தொ், வொஙகில் 
வபைொன்ற வடிவத்தில்  மூனறு ்ருங்ற்்ைப 
பை்னபைடுத்தி அ்்க்பபைடடிருககும்.  
 இவ்வொ்றொன சு்்தொஙகிக ்ற்ள 
தமிழ்த்தில் உளை வ்சலம் ்ொவடடம், ஆத் தூர், 
த்லவொ்சல், ர்ங்வல்லி, உடு்்ல வொழப 
பைொடி வபைொன்ற பைகுதி்ளில்  இனறும் வ�லொறு 
்்ைச சு்நதபைடி, ்ம்பீ�்ொ் நிறபை்தப பைொர்க் 
லொம். அவற்்றப வபைொனறு அ்லம் கூடி் சு்் 
தொஙகி்ள  ்ொழ்பபைொணத்தின  பைல பைகுதி்ளில் 
குறிபபைொ் வல்ரவடடித்து்்ற ஊரிக்ொடு, ரநடி 
்்ொடு, ்சொவ்சவ்சரி, உடுவில், உடுபபிடடி வபைொன்ற 
பைல இடங்ளில் ்ொணபபைடுகின்றன.
 இஙவ் ்ொடடபபைடடுளை பைடம், 
வல்ரவடடித்து்்றயில் ஊரிக ்ொடடில் 
்ொஙவ்்சனது்்ற வீதியில் உளை சு்்தொஙகி. 
இதில் 1921 ஆம் ஆண்டில் ்�ண்்டநத ஒரு 
ரபைண்ணின விபை�ங்ள பினவரு்ொறு நி்னவு 
கூ�பபைடடுளைது: ‘1921- ் ம்பைர்்்ல அய்்ொமுத்து 
ரபைண் பைொறுபைதி – உபை்ம்’ எனக ்ல்லிவலவ் 
ரபைொறிக்பபைடடுளைது. அவதவவ்ை  இலங 
்்த் ரதொல் ரபைொருள தி்ணக்ைத்தினொல், ‘பைொது 
்ொக்பபைடட ரதொல் ரபைொருள சினனங்ள’ எனறு 
ரபைொறிக்பபைடட ர்சபவபைடும் இநத சு்் தொஙகிக  
்ல்லில்  ்ொணபபைடுகின்றது.
 இத்த்்் ்�பு்ளும் பைழக்ங்ளும் 
்ொலபவபைொககில் ்்்றநது, ்ொ்றொ் த்து 
இ்றநத உ்றவினர்்்ை நி்னவு கூர்வதற்ொ் 

ஆல்ங்ளில் சில ்டடடங்்ைவ்ொ அல்லது 
வ்ைவு்்ைவ்ொ அல்லது வபைருநது தரிபபிடங 
்்ைவ்ொ ்டடி அவறறில்  அவர்்ைது ரபை்ர் 
்்ைப  பைதித்து விடுகின்றொர்்ள.
 சு்்தொஙகி்ள, பி�தொன பைொ்த்ளுககு 
அல்லது ஒழுங்்்ளின  ஓ�்ொ் அ்்க்பபைடு 
கின்ற வபைொதும், ரபைொதுவொ்   இ்ைபபைொறுவதற்ொன 
இடங்ளில் வவறு வ்சதி்ளுடன வ்சர்த்தும் இ்வ 
அ்்க்பபைடடிருநத்்்்ச சில இடங்ளில் 
்ொணலொம். 
ஆனொல், கி�ொ்பபு்றங்ளில் சில இடங்ளில் 
சு்்தொஙகி்ள ரபைரும்பைொலொன பைகுதி்ளில் 
அழிவ்டநதும், பைொசி பைடர்நத நி்லயிலும், 
எ்து முனவனொர்்ளின வொழ்க்் மு்்றயின 
பைண்பைொடடு எச்சங்ைொ்வவ இனறும் ்ொணப 
பைடுகின்றன. இன்்ற் ்ொல்டடத்தில், வபைொககு 
வ�த்து வ்சதி்ள உருவொக்பபைடடதுடன, ்ொட 
டுப பைகுதி்ைொ்வும், ்க்ள நட்ொடடம் 
கு்்றநத கி�ொ்ப பு்றங்ைொ்வும் இருநத பி� 
வத்சங்ள இனறு ந்� ்்்ொக்ல்்ளினொல் 
நவீன வ்சதி்ள ஏறபைடுத்தபபைடட நி்லயில் 
இத்த்்் சு்்தொஙகி்ள வபைொன்றன வத்வ 
்ற்ற்வ ஆகிவிடடன. எனினும், எ்து 
முனவனொர்்ள எனன வநொக்த்திற்ொ் இத்த 
்்் சு்்தொஙகி்்ை அனறு அ்்த்தனர் 
என்ற த்வல்்்ை்ொவது, எ்து இன்்ற் 
்சநததியினர் அறிநது ர்ொளை ்வக் வவண்டி்து 
அவசி்்ொகும்.
 சு்்தொஙகி்ள ரதொடர்பைொ் இ�ொ்நொ 
தபு�ம் ்ொவடடம் கீழக்்�்்ச வ்சர்நத 
ரதொல்லி்ல் ஆய்வொைரும், தஞ்சொவூர் 
ரதொல்லி்ல் ் ழ் உறுபபினரு்ொன உ.வி்ஜ்�ொமு, 
்ை ஆய்வு ர்சய்த ரபைொழுது, வ�ொமின ்த்தி் த்� 
்டல் பைகுதியில் அ்ழ்வொ�ொய்சசி்ொை�ொல்     ் ண்டு 
பிடிக்பபைடட  உலகின  மி்ப  பைழ்்்ொன சு்் 
தொஙகிக்ல் சு்ொர் 10 ஆயி�ம் ஆண்டு்ளுககு 
முறபைடடதொ் இருக்லொம் எனறு ் ருதபபைடுகி்றது. 
இநதக ்ண்டுபிடிபபு ்த்தி் த்�க்டல் 
பைகுதியில் ்னிதர்்ள வொழத்ரதொடஙகி் ்ொல 
்டடத்்த அ்ட்ொைம் ்ொண உதவும் எனறு 
ஆ�ொய்சசி்ொைர்்ைொல் நம்பைபபைடுகி்றது எனறு 
குறிபபிடடுளைொர்.
 அவத வபைொனறு  இத்தொலியின  ரடல் 
அவிவ் பைல்்்லக்ழ் ஆ�ொய்சசி்ொைர் ்றறும் 
இத்தொலி ்டலொ�ொய்சசி ்்்த்தின ஆய்வொைரும் 
இ்ணநது நி்ழ்த்தி் ஒரு அ்ழ்வொ�ொய்சசியில், 
12 மீற்றர் உ்�ம் ர்ொண்ட சு்் தொஙகிக 
்ல்லின பைொ்ங்ள  சிசிலி  ்டலுக்டியில் 40 மீற 
்றர் ஆழத்தில் ்ண்டுபிடிக்பபைடடுளைது. இது 
ஆ�ம்பைத்தில் த்�யில் அ்்க்பபைடடு இருநதி 
ருக் வவண்டும் எனவும், ்னிதன வொழ்நதுவநத 
இபபைகுதி பினனர் ்டல்வ்ொள்ள ஏறபைடட்தத் 
ரதொடர்நது ்டல்நீ�ொல்  சூழபபைடடிருக்லொம் என 
வும் ஆ�ொய்சசி்ொைர்்ள ்ருதுகின்றனர்.
 பிரித்தொனி்ொவிலும் மி்ப ரபைரி் பைழங 
்ொல நி்னவுச சினன்ொன, சு்்தொஙகிக ்ற் 
ளின கூடடத்்த, அ்ழ்வொ�ொய்சசியினர் ்ண்டு 
பிடித்துளைனர். பிரித்தொனி்ொவின வடககு 
அம்புஸ் ரபைரி பைகுதியில் டுரிஙடன சுவர்்ள என்ற 
இடத்திறகு அருகில், 3 கிவலொமீற்றர் தூ�த்தில் 
மி்ப ரபைரி் சு்்த்தொஙகிக ்ற்ளின கூடடம் 
்ண்டுபிடிக்பபைடடுளைது. 
 அ்ழ்வொ�ொசசியின மூலம் ்ண்டறி்ப 
பைடட ரபைொருட்ள, 

       த�ொடர்ச்சி 14ம் பக்கம்
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ஸ்ரீலங்ொவின ்ஜனொதிபைதி்ொ் வ்ொத்தொபை் 
�ொ்ஜபைக்ச பைதவி ஏறறிருககும் நி்ல்்யில் 
இனவொத ஒடுககுமு்்ற வ்லும் கூர்்் 
அ்ட்ககூடி் அறிகுறி்ள ரதரிகின்றன. 
இ�ண்டு பி�தொன சிங்ைத் வதசி்க ்டசி 
்ளும் வ�பவபைொகும் ரபைொதுத் வதர்த்ல இன 
வொதத்துடனதொன அணுகுகின்றன.  நனகு 
நிறு வன ்்பபைடுத்தபபைடட சில இனவொதம் 
வடககு கிழககு தமிழ் பைகுதி்ளில் முழு 
அைவிலொன ஆககி�மிப்பை ர்சய்வதறகு 
த்ொ�ொகி வருகின்றது. இநத நி்ல்்்்ை 
எதிர்ர்ொளவதறகு தமிழ் த்லவர்்்ைத் 
த்ொ�ொககுவது ்ொர்? ஒனறி்ணநது இத்ன 
எதிர்ர்ொளவதற்ொன உபைொ்ம் ஒனறு 
அவர்்ளிடம் உளைதொ?

 

வ்ொத்தொபை் �ொ்ஜபைக்ச ்ஜனொதிபைதி்ொ் 
ரதரிவொகியுளைதன பினனணி அ்னவருககும் 
ரதரியும். இ�ொணுவ அதி்ொரி்ொன அவர் 
வபைொர் ரவறறி்்யும் இனவொதத்்தயும் 
அடிபபை்ட்ொ் ்வத்துத்தொன வதர்தலில் 
வபைொடடியிடடொர். அவர் இநத வதர்தலில் 
்ைம் வழஙகுவதறகு சு்ொர் நொனகு வருடங 
்ளுககு முனனதொ்வவ ‘வி்த்்்’ ்றறும் 
‘எலி்’ வபைொன்ற அ்்பபு்ள அவ்� 
்ஜனொதிபைதி வவடபைொை�ொ்த் த்ொரிபபைதற்ொன 
ர்ச்றபைொடு்்ை ஆ�ம்பித்திருநதன. 

 இநத இ�ண்டு அ்்பபு்ளும் முன 
னொள இ�ொணுவ அதி்ொரி்்ையும் சிங்ை 
புத்திஜீவி்்ையும் அதி் அைவுககு ர்ொண்டு 
ளைன. சிங்ை ரபைௌத்த �ொஜ்ஜி்ம் ஒன்்ற 
நிறுவுவ்த இலக்ொ்க ர்ொண்டு த்து திடட 
த்்த அவர்்ள வகுத்துக ர்ொண்டொர்்ள. 
புத்திஜீவி்்ை அதி்ைவு ர்ொண்டுளை 
இநத அ்்பபு்ள இதற்ொன ர்ொள்் 
திடடமிடல்்்ை வகுத்து ர்ொடுத்த அவத 
வவ்ை யில், ்ை நி்ல்்்்ை ்்்ொள 
வதற்ொ் ஞொன்சொ� வத�ர் த்ல்்யில் 
ரபைொதுபைலவ்சனொ வபைொன்ற அ்்பபுக்்ையும் 
உருவொககி அவர்்்ையும் ்ைத்தில் 
இ்றஙகினொர்்ள. 

 இலங்்த்தீவு முழுவ்தயும் சிங்ை-
ரபைௌத்த ்்்ொககுவது என்ற ்்்றமு்்ொன 
மூவலொபைொ்த்தின அடிபபை்டயில்தொன இவ 
ர்்ளு்ட் ர்ச்றபைொடு்ள முனரனடுக்பபைடு 
கின்றது. அதறகு கி்டத்த ஒரு அஙகீ்ொ�்ொ்வவ 
்டநத நவம்பைர் ்ஜனொதிபைதித் வதர்தல் ரவறறி்் 
அவர்்ள ்ருதுகின்றொர்்ள. அதனொல்தொன 
அதி்ொ� பை�வலொக்ம் வபைொன்ற எத்னயும் 
தனனிடம் எதிர்பைொர்க் முடி்ொது என்ற ்ருத்்த 
வ்ொத்தொபை் �ொ்ஜபைக்ச ரவளிபபை்ட்ொ்வவ கூறி 
யிருககின்றொர். ஸ்ரீலங்ொவின அதி்ொ�த்திறகு 
வநத எநத  ்ஜனொதிபைதியும் இவ்வொ்றொன 
்ருத்துக ்்ை உளநொடடிலும், ்சர்வவத்ச 
அ�ஙகிலும் ரவளிபபைடுத்தவில்்ல. ஆனொல் 

வ்ொத்தொ இநதி்ொவில் ்வத்து  இநதக ்ருத்்த 
ரவளிபபைடுத்தியிருநதொர்.

 ரபைௌத்த சிங்ை்்்ொக்ல் எனபை்த 
முழு அைவில் ந்டமு்்றபபைடுத்துவதறகு பைல் 
வவறு தநதிவ�ொபைொ்ங்்ை வ்ொத்தொபை்வுககு 
பினனணியில் இருநது ர்சய்்பபைடும் புத்திஜீவி 
அ்்பபு்ள ்வத்திருககின்றன. அதன முதற 
்டட்ொ்த்தொன அ�சி்ல் தீர்வு இல்்ல எனபை 
்த அவர் கூறுகி்றொர். 

 இத்னவிட வடககு கிழககு பைகுதி்ளில் 
திடடமிடட மு்்றயில் வ்றர்ொளைபபைடட 
சிங்ை குடிவ்ற்றங்ள இபவபைொது புதி் வடி 
வத்தில் முனரனடுக்பபைடுகின்றன. அதில் 
ஒனறுதொன ரதொல்ரபைொருள முககி்த்துவம் 
வொய்நத இடங்ள என ் ருதபபைடும் இடங்ளில் 
ரபைௌத்த வி்ொ்�்்ை அ்்பபைதும், அவற 
றின பைொது்ொபபுக்ொ் எனக கூறி இ�ொணு 
வத்்த ்வத்திருபபைதும். இதன மூலம் 
தமிழ் ்க்ளு்ட் ்டடுபபைொடடில் உளை 
பைல பைகுதி்்ை சிங்ை ்்்ொககுவதும் 
அத்ன த்து பைொ�ம்பைரி் பைகுதி்ைொ் ்ொடடிக 
ர்ொளவதும் ஆகும்.

 இத்ன அவர்்ள பைல இடங்ளில் 
ர்ச்றபைடுத்தி இருககின்றொர்்ள வடககு கிழக 
கில் சு்ொர் 200 வ்�யிலொன இடங்ள இவ் 
வொறு அ்ட்ொைம் ்ொணபபைடடுளைதொ் 
கூ்றபபைடுகின்றது. அவறறில் ஒனறுதொன 
முல்்லத் தீவிலுளை நீ�ொவி்டி. ்சமீபைத்தில் 
அஙகு ஏறபைடடுளை பி�ச்ச்ன வொ்சர்்ளுககு 
ரதரிநதிருககும். இதுவபைொல வடககிலும் கிழககி 
லும் இருக்ககூடி் வ்நதி� முககி்த்துவம் 
வொய்நத பைகுதி்்ை தங்ளு்ட் பைகுதி்ைொ் 
்ொறறிக ர்ொளவதும் அதன மூல்ொ் 
தமிழ் பைகுதி்ளுககு இருக்ககூடி் பி�வத்ச 
ரதொடர்பு்்ை துண்டிபபைதும் அ�்சொங்த்தின 
தநதிவ�ொபைொ்்ொ் இருககின்றது.

 ரதொல்ரபைொருள தி்ணக்ைம், ்ொடடு 
இலொ்ொ வபைொன்ற அ�்சொங் நிறுவனங்ள இநத 
இலககுடவனவ் ர்ச்றபைடுகின்றன. 
இத்னவிட, தமிழ்ப பைகுதி்ளில் இடம்ரபைறும் 
ரபைொது நி்ழ்வு்ளில் இ�ொணுவ அதி்ொரி்ள 
பி�த் விருநதினர்்ைொ் அ்ழக்பபைடுவது 
இபவபைொதும்  ரதொடர்கின்றது.  ் ருத்துவ்்ன்ள 
விடுதி்ள வபைொன்றவற்்ற தி்றநது ்வபபைதறகு 
இ�ொணுவ அதி்ொரி்ள அ்ழக்பபைடுகின்றனர். 
ரபைொங்ல் விழொக்ளில் பி�த் அதி்ொரி்ொ் 
இ�ொணுவத்தினர் ்லநது ர்ொண்டொர்்ள. 
ரபைொது ்க்ளுககு நிவொ�ணங்்ை வழஙகும் 
நி்ழ்வு்ளிலும் பை்டயினரின பி�்சனனத்்த 
்ொணககூடி்தொ் இருககின்றது. இது இ�ொணுவ 
த்்த ரதொடர்நதும் வடககு-கிழககில் அதொவது 
தமிழர் தொ்்ப பைகுதி்ளில் ்வத்துக ர்ொளவ 

தற்ொன ஒரு உபைொ்ம்தொன.  

 இவ்வொறு தொ்்ப பைகுதி்ளில் ஆககி� 
மிபபு ரதொடரும் அவதவவ்ையில், தமிழ் 
்க்ளின ரபைொருைொதொ�ம் வபைொன்றவற்்ற 
பைொதிக்ககூடி் ர்ச்றபைொடு்ளும் முனரனடுக 
்பபைடுகின்றது. முனனொள வபைொ�ொளி்ள 
இபவபைொதும் ரபைொருைொதொ� ரீதியில் பைலவீன 
்ொனவர்்ைொ்வவ   இருககின்றொர்்ளரபைண்்ள 
த்ல்் தொஙகும் குடும்பைங்ள வலுபபைடு 
த்துவதற்ொன ஆக்பூர்வ்ொன ர்ச்றபைொடு்ள 
எதுவும் இதுவ்�யில் முனரனடுக்பபைட 
வில்்ல. இது வபைொர் முடிவ்டநது பைத்து 
வருடங்ளின பினனர் பைலவீன்ொன ஒரு நி்ல 
்்யிவலவ் தமிழ் ்சமூ்ம் இருககி்றது  எனபை்த 
்ொடடுகின்றது. இது ஏவதொ ஒரு வ்்யில் இ�ொ 
ணுவத்தின உதவி்ளில் தஙகியிருக் வவண் டி் 
வத்வ்் ஏறபைடுத்துகின்றது.  

 ்ொழ்பபைொணத்திலும் சில ந்� பைகுதி 
்ளிலும் ்ொணபபைடும் ஆடம்பை�ங்ள ரவறு 
்வன ்ொடசிப ரபைொருட்ைொ் ்டடுவ் 
இருககின்றனவவ தவி� ்க்ள ்த்தியில் 
அதற்ொன ரபைொருைொதொ� முனவனற்றங்ள 
இல்்ல. அ�சி்ல் ரீதி்ொன நம்பிக்்யும் 
அவர்்ளிடம் ஏறபைடுத்தபபைடவில்்ல. ்க்ள 
்த்தியில் வி�கதி நி்ல ரதொடர்வதறகு தமிழத் 
த்ல்்்ளின சு்நலப வபைொககும் ஒரு 
்ொ�ணம். அவர்்ளும் ்க்ளுககு நம்பிக்்்் 
ஏறபைடுத்தும் வ்்யில் ர்ச்றபைடவில்்ல.
 
 இநதப பினனணியில் ்றர்றொரு 
ரபைொதுத் வதர்த்ல நொடு எதிர் ர்ொளகின்றது. 
வதர்தல் அ�சி்லில் ்க்ள நம்பிக்் ்வக 
்ொதவர்்ைொ் இருநதொலும் கூட, வதர்தலின 
மூலம் ரதரிவொ்க கூடி்வர்்ள தொன அடுத்த 
5 வருடங்ளுககு நொட்டயும் ்க்்ையும் 
நிர்வகிக் வபைொகி்றொர்்ள. அதனொல், அதில் 
்வனம் ர்சலுத்த வவண்டி்து தவிர்க் முடி 
்ொததது. ்ஜனொதிபைதி வதர்தலின வபைொது 13 
அம்்ச வ்ொரிக்் ஒன்்ற முன்வத்து தமிழ் 
்டசி்ள அ்னத்்தயும் ஒனறி்ணககும் மு் 
றசி்் பைல்்்லக்ழ் ்ொணவர்்ள வ்ற 
ர்ொண்டிருநதனர். ஆனொல் தமிழ் ்டசி்ளி 
்டவ் ்ொணபபைடும் அதி்ொ�ப வபைொடடி்ொல், 
அநத மு்றசி வதொல்வி்்டநதது. இபரபைொழுது 
ரபைொதுத்வதர்தல் எதிர்ர்ொளைபபைடும் வவ்ை 
யில் தமிழ் ்டசி்ள இ்டவ் ஒறறு்்்்யும் 
ஒரு்்பபைொட்டயும் ர்ொண்டு வருவது மி் 
வும் அவசி்ம் எனபைது உண�பபைடடுளைது. 

 பி�தொன ்டசி்ொ் இருக்ககூடி் தமிழ் 
வதசி்க கூடட்்பபிடம் பைல்வவறு மு� 
ண்பைொடு்ள ்ொணபபைடுகின்றன. வதர்தலில் 
இடத்்த பிடிபபைதற்ொ் அஙகு இடம்ரபைறும் 
இழுபைறி்்ை நொங்ள வந�டி்ொ் பைொர்க் 
கூடி்தொ் இருககின்றது. ர்ொள்் வ்ொடபைொ 
டு்ள ்க்ள நலன்ள  எனபைதறகு அபபைொல் 
பைதவி்்ப பிடிபபைதற்ொ் கூடட ்்பபுககுள 
நடககும் இநதப வபைொடடி்ள ்க்ளுககு 
வி�கதி்்த்தொன ஏறபைடுத்துகின்றது. 

 

$u;ikailAk; ,dthj xLf;FKiw

jkpo;j; jug;gpdu; vjpu;nfhs;tJ vg;gb?

nfhOk;gpypUe;J mfpyd;

       த�ொடர்ச்சி 14ம் பக்கம்



,jo;
62

Neu;fhzy;

07thuhe;j

kpd;dpjo;;
[dthp 26> 2020  jhafj;jsk;

 �ற்பொத�ய அரசியல் நிதைபபொடு்கள் 
குறித்தும், எதிர்்வரும் தபொதுத் ்�ர்�லில் 
�ங்கள் ்கட்சி நிதைபபொடு குறித்தும், புைம் 
தபயர்்ந� மக்களின் ்�ர்�ல் பங்களிபபு குறித் 
தும் �மிழ்த்  ்�சியக கூட்டதமபபின் ்வன்னி 
மொ்வட்ட பொரொளுமன்்ற உறுபபினர் சொ்நதி 
சிறீஸ்க்ந�ரொஜொ இைககு இ�ழுககு ்வழஙகிய 
பிரத்தி்ய்க ்பட்டி.

்்கள்வி –
 எதிர்வரும் ரபைொதுத் வதர்தலில் தங்ள 
்டசியின நி்லபபைொடு எனன?

பதில்-
 வழ்்்ொ் வதர்த்ல எதிர்ர்ொளவது 
வபைொல் இம்மு்்றயும் எதிர்ர்ொளவதறகு எ்து 
்டசி த்ொ�ொ் உளைது. கூடடணிக ்டசி்ளுடன 
இ்ணநது வவடபைொைர்்ள நி்மிக்பபைடடு 
வதர்தலுக்ொன முனரனடுபபு்ள ந்டரபைறறுக 
ர்ொண்டிருககின்றது.

்்கள்வி-
 தமிழ்க ்டசி்ள ஒருஙகி்ணநது வதர்த 
்லச ்சநதிககும் நி்ல இக்ொல்டடத்தில் 
இருககின்றதொ?

பதில்-
 தமிழ்க ்டசி்்ை இ்ணபபைதறகு 
பைல்்்லக்ழ் ்ொணவர்்ள இ்ணநது ஓர் 
முனரனடுப்பை வ்றர்ொண்டிருநதனர். ்க் 
ளின விடிவிற்ொ், இனபபி�சசி்னத் தீர்விற 
்ொ் இ்ணநது ர்ச்றபைட தமிழ்த் வதசி்க 
கூடட்்பபு த்ொ�ொ் இருககின்றது. ஆனொல் 
ஏ்ன் ்டசி்ளும் அவர்்ளுகவ்ற்ற வ்்யிவல 
அவர்்ளின ர்ொள்்்ள, விடடுக ர்ொடுபபு்ள, 
்ற்றவர்்்ை அனு்சரித்துப வபைொகின்ற நி்ல 
்்்ள ஏறபைடும் வபைொது ஒறறு்்்ொ் வ்சர்நது 
ர்ொளைலொம். ஒறறு்்்ொ் வதர்த்ல எதிர் 
ர்ொளவதறகு நொம் ஆ்த்த்ொ் இருக கினவ்றொம்.

்்கள்வி-
 ்ொணொ்ல் வபைொனவர்்ள அ்னவரும் 
இ்றநது விடடதொ் சிறிலங்ொ அ�்சொங்ம் கூறி 
யிருககின்றது. இநதக ்ருத்துத் ரதொடர்பைொ் உங 
்ளின நி்லபபைொடு எபபைடியிருககின்றது?
 

பதில்-
 அ�்சொங்ம் தனது வபைொககிறகு எதுவும் 
ர்சொல்லிவிட முடி்ொது. அவர் ஒரு ்ஜனொதிபைதி. 
அவ�து ஆடசிக ்ொலத்திவலவ் யுத்ததத்்த 
ர்ொண்டு நடத்தி்வர். ்சர்வவத்ச ்டடத்திவல 
ர்ஜனீவொ தீர்்ொனங்ள இருககின்றது. சில ரபைொறி 
மு்்ற்ள நி்்றவவற்றபபைடடிருககின்றன. இது 
அவரின குடும்பைப பி�சசி்னவ்ொ, தனிபபைடட 
பி�சசி்னவ்ொ அல்ல. ஒரு நொடடின த்லவர் 

என்ற வ்்யில் அவர் இத்ன எதிர்ர்ொளை 
வவண்டும். அவரின வபைொககிறகு அவர் இவ்வொறு 
கூறிவிடடு ர்ௌனம் ்சொதிக் முடி்ொது. ்சர்வவத்ச 
ரீதி்ொ் ஒரு தீர்வு வ்றர்ொளைபபைட வவண்டும்.

்்கள்வி –
 புதி் அ�்சொங்ம் பைதவிவ்றறுளை இநதக 
்ொல்டடத்தில் தமிழ் ்க்ளுக்ொன தீர்்வ 
ரபைறறுக ர்ொளவதறகு எவ்வொ்றொன நி்ல ்ொணப 
பைடுகின்றது. ்சொத்்ொன நி்ல்ொ? அல்லது பைொத் 
்ொன நி்ல்ொ?

பதில்-
 புதி் அ�்சொங்த்வதொடு வபைசுவதறகு 
தமிழ்த் வதசி்க கூடட்்பபு இபவபைொதும் 
த்ொ�ொ்த் தொன இருககின்றது. அவதவவ்ை தமிழ் 
்க்ளின பி�சசி்ன்்ைத் தீர்பபைதறகு தமிழ்த் 
வதசி்க கூடட்்பபுடன தொன புதி் அ�்சொங்ம் 
வபைசசுவொர்த்்த நடத்த வவண்டும். ஏரனனில் 
தமிழ்த் வதசி்க கூடட்்பபிறகுத் தொன தமிழ் 
்க்ள அநத ஆ்ண்் வழஙகியிருககி்றொர்்ள. 
புதி் அ�்சொங்ம் தமிழ் ்க்ளின வொககுத் 
வத்வயில்்ல. சிங்ை ்க்ளின வொககு்ைொல் 
தொன ரவனறு விடவடன எனறு கூறிகர்ொண்டு 
தனவபைொககிவல நொட்ட ஆடசி ர்சய்் முடி்ொது. 
இது சிங்ைவர்்ளுககு ்டடும் உரி் நொடு அல்ல. 
அதில் தமிழர்்ளுககும் ஒரு பைஙகு இருககின்றது. 
்க்்ைப பி�திநிதித்துவபபைடுத்துகின்ற எங்ள 
பி�திநிதி்வைொடு அ�்சொங்ம் இணக்த்திறகு வ� 
வவண்டும். அவர்்ளுடன வபைசுவதறகு தமிழ்த் 
வதசி்க கூடட்்பபு எநத வந�த்திலும் த்ொ�ொ் 
இருககின்றது.

்்கள்வி –
 எதிர்வரும் ரபைொதுத் வதர்தலில் புலம் 
ரபை்ர் தமிழர்்ளின பைங்ளிபபு எவ்வொறு இருக் 
வவண்டும் என நி்னககினறீர்்ள?

பதில்-
 புலம்ரபை்ர்நத தமிழர்்ள தமிழ்க ்டசி 
்்ை ஒனறி்ணபபைதறகு ஒரு ்ொத்தி�்ொன 
பைங்ளிப்பைச ர்சய்வது நல்லது எனபைது எனனு 
்ட் தனிபபைடட ்ருத்து. தமிழ்க ்டசி்்ைப 
பிரித்து விடுவதில் புலம்ரபை்ர்நத தமிழர்்ளுககும் 
ஒரு பைஙகு இருககின்றது. எனவவ ்க்ளின 
நன்் ்ருதி புலம்ரபை்ர்நத ்க்ள தமிழ்க 
்டசி்்ை ஒனறி்ணத்தொல், அது ்க்ளுககு 
நன்்்ொ் அ்்யும்.

்்கள்வி –
 வனனித் வதர்தல் ரதொகுதி்்ப ரபைொறுத்த 
வ்�யில் ரவளிநொடு்ளில் உளைவர்்ளின வொககு 
்ள அதி்்ொ் இருககின்றது. புலம்ரபை்ர்நத 
தமிழர்்ள தொ்்ம் வநது வொக்ளிக் வவண்டும் 
என்ற நி்ல பபைொடடில் உங்ள ்டசி எவ்வொறு 
இருககின்றது?

பதில்-
 அவர்்ள வநது வொக்ளிபபைது எ்ககு 
நல்லது தொவன. எங்ளுககு வொககு அதி்ரிககும். 
தமிழர்்ளின வொககுப பைலம் அதி்ரிககும்.

்்கள்வி –
 புலம்ரபை்ர்நத தமிழர்்ள தங்ள வொககு 

ரி்்்் பை்னபைடுத்த வவண்டும் எனபைது பைறறி 
அழுத்த்ொ் ஏதும் ர்சொல்ல விரும்பு கினறீர்்ைொ?

பதில்-
 புலம்ரபை்ர் தமிழர்்ளுககு ஒரு பைஙகு 
இருககின்றது. அவர்்ள வதொறறுப வபைொன தமிழி 
னத்தின ்றுவொழ்விற்ொ் பைல பைங்ளிப்பை 
ர்சய்து வருகின்றொர்்ள. அ்த நொன நனகு 
அறிவவன. இழப்பை ்சநதித்த ்க்ளுக்ொ் வொழ் 
வொதொ�ங்ள, ்ல்வித் திடடங்ள வபைொன்றவற்்ற 
ஏறபைடுத்துவதில் மி்வும் அக்்்ற்ொ் ர்ச்றபைடு 
கின்றொர்்ள. அவதவபைொல் அவர்்ள தமிழினத்தின 
விடிவிற்ொ் ஒருமித்த ்னவதொடு பைங்ளிபபு 
ர்சய்் வவண்டுர்னபைது எனனு்ட் ்ருத்து.

்்கள்வி –
 யுத்தத்திறகு பினன�ொன ்ொலபபைகுதியில் 
வடகிழககுப பைகுதியிலுளை ்க்ளுககு முழு 
்்்ொன வ்சதி்ள கி்டக்ப ரபைறறிருககின 
்றதொ? அல்லது அவர்்ளுக்ொன வத்வ்ள 
இருககின்றதொ? புலம்ரபை்ர்நத தமிழர்்ள அவர்் 
ளுககு எவ்வொ்றொன உதவி்ள ர்சய்் வவண்டும்?

பதில்-
 முழு்்்ொன வ்சதி்ள கி்டத்திருபபை 
தொ் கூ்றமுடி்ொது. நொனும் இநத யுத்ததினொல் 
பைொதிக்பபைடடவள. இநத யுத்த வலி்் சு் 
நது ர்ொண்டிருககின்றவள என்ற வ்்யில் 
யுத்தத்திவல வந�டி்ொ் பைதிக்பபைடட ் க்ளுக்ொ் 
பைலவித்ொன வவ்லத் திடடங்்ையும் முன 
ரனடுத்து வருகினவ்றன. என்னப ரபைொறுத்த 
வ்�யில் புலம்ரபை்ர் தமிழர்்ள வழஙகும் 
நிதி்் ஒரு ரபைொறிமு்்றயூடொ் வடகிழககு ்க் 
ளுககு வழஙகுவொர்்ைொ் இருநதொல், அது ்சரி்ொன 
்க்ளுககு வபைொய்ச வ்சர்வதறகு ஒரு வொய்பபைொ் 
இருககும்.

 ஊட்ங்ள, இ்ண்த்தைங்ளுடன 
ரதொடர்பு ர்ொளை வ்சதியுளைவர்்ள பைல 
இடங்ளில் நிதியி்னப ரபைறறுகர்ொளவதும், 
அநத வ்சதி இல்லொதவர்்ள அதொவது எழுத 
வொசிக்த் ரதரி்ொத, யுத்தத்தில் பைொதிக்பபைடட 
வர்்ள எநதவித உதவி்்யும் ரபை்றொத நி்லயும் 
்ொணபபைடுகின்றது. இநத நி்ல ்ொ்றவவண்டும் 
எனறு கூறினொல் இரு பைக்ங்ளிலும் ஒரு 
ரபைொறிமு்்ற உருவொ் வவண்டும். நிதி்் 
வழஙகுபைவர்்ளும், ரபைறுபைவர்்ளும் ஒரு 
ஒழுங்்்பபின கீழ் ர்ச்றபைடுவொர்்ைொயின 
அபிவிருத்தி எனபைது அதொவது ்க்ளுககு வத்வ 
்ொனவற்்ற இலகுவொ் அ்ட்ொைம் ்ண்டு 
ர்ச்றபைடககூடி்தொ் இருககும்.
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 முத்துககு்ொர். 1982ஆம் ஆண்டு 
நவம்பைர் 19 அனறு தூத்துககுடியில் பி்றநத 
இவன தன இனத்்த உயி�ொய் வநசித்த தன்ொன 
தமிழன. தமிழ்த்தில் ்ொரும் இநத தி்ொகி்் 
்்றநதிருக் முடி்ொது. தமிழிழீத்தில் நடநத 
ர்ொடூ� யுத்தத்தில் குழந்த்ளும் ரபைண்்ளும் 
உடபைட பைல்லொயி�க ்ணக்ொன அபபைொவி்ள ஈவி 
�க்மினறி அநி்ொ்்ொ் ர்ொல்லபபைடட்த 
எதிர்த்து எநத அ�சி்ல்வொதியும் கு�ல் ர்ொடுக் 
முனவ�ொத நி்லயில் இநத இைம் எழுத்தொைர் 
2009 ்ஜனவரி ்ொதம் 29ஆம் தி்தி தனமீது 
ரபைடவ�ொ்ல ஊறறி தன்னவ் ஆகுதி்ொககி 
எல்வலொர் ்வனத்்தயும் ஈர்த்தொன. தொன எதற்ொ் 
தீககுளிக் முடிவு ர்சய்தொன எனபை்த ்டிதம் 
ஒனறில் பைதிவு ர்சய்து விடடு தன உட்ல ்வத்து 
வபைொ�ொடி இ்ைஞர்்ள ்த்தியில் எழுசசி்் 
ஏறபைடுத்தி, தனது உட்ல ஆடசி்ொைர்்வைொ 
்ொவல்து்்றவ்ொ ்்பபைறறி அடக்ம் ர்சய்் 
விடொ்ல் தனது உட்ல ஒரு துரும்புச சீடடொ் 
்வத்துக ர்ொண்டு தமிழ்நொடு முழுவதும் 
ர்ொண்டு திரிநது ்ொணவர்்ள இ்ைவ்ொர்்ள 
்த்தியில் எழுசசி்் ஏறபைடுத்தி ஈழத்தில் 
வபைொர் நிறுத்தம் ஏறபைடும் வ்� வபைொ�ொடு்ொறு 
கூறி, அபவபைொ�ொடடத்்த ரதொடருங்ள எனறு 
வவண்டுவ்ொள விடுத்திருநதொன அநத ்ொவீ�ன.

 
 �ொஜீவ் ்ொநதியின ர்ொ்ல்் ்ொ�ண்ொ் 
்ொடடி இநதி்ொவவ பைழிவொஙகும் வநொககில் 
ஈழத்தில் அபபைொவி ்க்்ை ர்ொனறு குவிககி்றது 
எனறு தனது ்டிதத்தில் சுடடிக ்ொடடியிருநதொன 
இநத உணர்வொைன. அனறு உண்ணொவி�த வபைொ�ொ 
டடத்தில் ஈடுபைடடிருநத ்சடடக ்ல்லூரி ்ொண 
வர்்வைொடு அ்னத்து ்ொணவர்்ளும் இ்ணநது 
ர்ொண்டு ஈழத்தமிழர்்ளுககு நீதி வ்டடு, 
அகிம்்்ச வழியில் வபைொ�ொட வவண்டும் என்ற 
வவண்டுவ்ொளுடன தீயில் ்ருகினொன. தமிழ் 
நொடடில் வொழும் பி்ற இனத்தவரின ஆத�்வயும் 
்சர்வவத்ச ்சமு்த்தின ்வனத்்தயும் இ்்றஞசி, 
பைதினொனகு வ்ொரிக்்்்ை முன்வத்து தீயில் 
ரவநது தீய்நதொன. அம்்ொவீ�னின வவண்டு 
வ்ொ்ை நி்்றவவற்ற எடுத்த மு்றசி்ள வதொல் 
வியுற்ற அவதவவ்ை, ர்ொநதளித்த ் ொணவர்்்ை 
ஒடுககும் மு்றசி்் அன்்ற் தமிழ் அ�சு 
ரவறறி்�்ொ் ர்சய்த்த ்்றநது விடடிருக் 
முடி்ொது. ர்ொஞ்சம் கூட ்னச்சொடசியினறி 
எல்லொவ் ்்்றக்பபைடடது , ்றுக்பபைடடது.

 நொன இவ்வொ்றொன தறர்ொ்ல ்�ண 
ங்்ை ஆதரிபபைதில்்ல என்றொலும், அடிக்டி 
இம்்ொவீ�ன ்னதில் வநது வபைொவது எனனவவொ 
உண்்்தொன. பைலவவ்ை்ளில் இம்்ொவீ�னின 
தி்ொ்ம் வீணொகி விடடவதொ எனறு எண்ணத் 
வதொனறினொலும், வீழ்நத வி்த விருட்ச்ொகும் 
எனபைது ரபைொய்த்து வபைொ்ொது என்ற நம்பிக்் 
விடி்்ல வநொககி ்ொத்து நிற் ்வககி்றது.

 ஒரு இனத்தின விடுத்ல எனபைது 
தனிநொடு எனபை்த ்டநது அடி்்த்தனங்ள, 
மூட நம்பிக்்்ளில் இருநது ரபைறும் விடுத்ல 
்்யும் குறிககி்றது. இநத நூற்றொண்டிலும் 
வ்வலொஙகி இருககும் ்சொதி, ்த ரவறி தீண்டொ 
்்யில் இருநது எபபைடி விடுத்ல்்ட் 

வபைொகிவ்றொம் எனபை்த சிநதிக் வவண்டி் 
நி்லயில் இருககும் நொம், ரதளிநத புத்தியுளை, 
்ல்வி்ற்ற ஒரு ்சமூ்த்்த உருவொக் வவண்டி் 
்ட்் எம் ஒவ்ரவொருவருககும் உண்டு எனபை்த 
யும் ்்றநது விடலொ்ொது.

 எஙவ் எம்்் ரதொ்லத்துளவைொவ்ொ 
அஙவ்வ் எம்்் முதலில் வதட வவண்டும். 
எம் ஒவ்ரவொருவருககுளளும் ்ொற்றத்்த 
வதடுவவொம். எபவபைொதுவ் ்ற்றவ்� பைொர்த்து 
குற்றம் ்ண்டு பிடிபபை்த நிறுத்தி விடடு, முன 
னுதொ�ண்ொ் நொவ் ர்ச்றபைடுவவொம். எம் 
ர்ச்ல்்ைொல் ்ற்றவர் ்வ�பபைடும் வபைொது நிச 
்ச்ம் அஙகு ஒரு ்ொற்றம் வரும். பைலர் நம்வ்ொடு 
்்ர்ொடுபபைொர்்ள.

 இன்்ற் இ்ைஞர்்ள நொ்ை் த்ல 
வர்்ள. இ்ைஞர்்ளுககுள ஏறபைடுத்தபபைடும் எழு 
சசி அககினி சுவொ்ல்ொய் பை�வி பைறறிர்றியும் 
தன்் வொய்நதது. ஆ்வவ வபைொ்த ரபைொருளுக 
கும், சினி்ொவிறகும் அடி்்பபைடட ்சமூ் த்்த 
த்ர்த்து, நல்லறிவும் ரதளிநத புத்தியும் உளை 
த்லவர்்ள உருவொ் வவண்டும்.

 இநத தமிழ் நொடடு ் ண்ணிவல வி்த்ொய் 
விழுநத தி்ொகி முத்துககு்ொர் ்டி்வில்்ல. 
ஒருநொள நிச்ச்்ொ், தன்னவ் தீபபிழம்பைொககி 
எல்வலொர் ்னமும் உரு் உயி்� அச்சமினறி 
்ொய்த்த அநத இடத்தில் இருநது அநத வி்த 
மு்ைத்து ர்ொடி்ொய் பைறறி பைடரும் ்ொலம் வரும். 
அம்்ொவீ�னின ்னவு நனவொகும்.
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இநதி்ொவின 71ஆவது குடி்�சு தினம் இனறு(26) 
ர்ொண்டொடபபைடடது. எனறும் இல்லொதவொறு 
இம்மு்்ற இநதி்ொ முழுவதும் பைலத்த பைொது 
்ொபபு ஏறபைடுத்தபபைடடிருநதது. இநதி்த் 
த்லந்ர் டில்லியில் பைலத்த பைொது்ொபபு 
ஏறபைொடு்ள வ்றர்ொளைபபைடடிருநதன. 
்ஜனொதிபைதி �ொம்நொத் வ்ொவிநத் வதசி் ர்ொடி 
வ்றறினொர். த்லந்ர் ்டடு்ல்லொது தமிழ 
்த்திலும் பைொது்ொபபு ஏறபைொடு்ள பைலபபைடுத் 
தபபைடடிருநதன. டில்லியில் ந்டரபைற்ற 

குடி்�சுதின விழொவில் பிவ�சில் நொடடு அதிபைர் 
வ்ஜர் வபைொல்்சனொவ�ொ சி்றபபு பைொர்்வ்ொை�ொ் 
்லநது ர்ொண்டொர். நி்ழ்வில் பி�த்ர் வ்ொடி, 
முபபை்டத் த்லவர்்ள, முபபை்ட தைபைதி, 
பைொது்ொபபுத்து்்ற அ்்ச்சர் ஆகிவ்ொர் ்லநது 
ர்ொண்டனர்.  அணிவகுபபு ்ரி்ொ்த, ்்ல 
நி்ழ்வு்ளும் ந்டரபைற்றன. தமிழ் பைொ�ம்பைரி் 
்்லநி்ழ்்வ ரவளிபபைடுத்தி கி�ொமி்க 
்்லஞர்்ள பைஙகு ர்ொண்டனர். 
 இவதவவ்ை  குடி்�சுதின விழொ 

ந்டரபைறறுக ர்ொண்டிருநத ்ச்்ம் ஷகீன 
பைொககில்  குடியுரி்்த் திருத்தச ்சடடத்திறகு 
எதி�ொன  வபைொ�ொடடமும் ந்டரபைற்றது குறிப 
பிடத்தக்து. 
 தமிழ்ம் ர்சன்னயில் ந்டரபைற்ற 
குடி்�சுதின விழொவில் தமிழ் ஆளுநர் 
பைனவொரிலொல் புவ�ொகித் வதசி்க ர்ொடி்் 
ஏறறி அணிவகுபபு ்ரி்ொ்த்் ஏறறுக 
ர்ொண்டொர். இநநி்ழ்விற்ொ் ர்சன்னயில் 
15 ஆயி�ம் பைொது்ொபபுப பை்டயினர் பைணியில் 
ஈடுபைடுத்தபபைடடிருநதனர். நி்ழ்வில் தமிழ் 
அ�சி்ல்வொதி்ள பைலரும் ்லநது ர்ொண்டனர். 
சி்றபபு நி்ழ்வொ் விருது வழஙகும் நி்ழ்வு 
ந்டரபைற்றது. 
 ்ொநிலங்ளில் ர்ொண்டொடபபைடட 
குடி்�சுதின விழொவில் அநதநத ்ொநில ஆளு 
நர்்ள வதசி்க ர்ொடி்் ஏறறினர்.
 ர்சன்ன, வ்ொ்வ, ்து்�, திருரநல் 
வவலி உளளிடட ரபைருந்�ங்ளிலும் பைலத்த 
பைொது்ொபபு ஏறபைொடு்ள வ்றர்ொளைபபைடடு 
ளைன. 
 ்ொஷமீரின லடொக பி�வத்சத்தில் 17,000 
அடி உ்�த்தில் இநதி் – திரபைத் எல்்லயில் 
வதசி்கர்ொடி ஏற்றபபைடடது. 
 அ�்ச, தனி்ொர் அலுவல்ங்ள, வ்ொயி 
ல்்ள உடபைட அ்னத்து இடங்ளிலும் வதசி்க 
ர்ொடி ஏற்றபபைடடு நி்ழ்வு்ள இடம் ரபைற்றன.
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 இநதி் ்த்தி் அ�்சொனது ்ொநில அ�சு, 
்றறும் ்ொநில ்க்ளின அனு்தி்்ைப 
ரபை்றொது தனது வர்த்த் வநொக்த்திற்ொன நட 
வடிக்்்்ை முனரனடுபபைது வழக்ம். 
்க்ளின ஆவலொ்ச்ன்வைொ ்ொநில அ�சு் 
ளின ஆவலொ்ச்ன்வைொ இஙகு ்திக்பபைடு 
வதில்்ல. இதனொல் ்க்ள ்த்தி் அ�சிறகு 
எதி�ொ் பைல விட்ங்ளில் வபைொ�ொட டங்்ை 
நடத்தி வருகின்றனர் எனபைது உல்றிநத 
விட்்ொகும். அவத வ்்யில், தறவபைொது 
்ேடவ�ொ ்ொபைன திடடம் ரதொடர்பைொ் 
மீண் டும் தனது வவ்ல்்ை ்த்தி் அ�சு 
ஆ�ம்பித்துளை்தக ்ண்டித்து ்க்ள வபைொ�ொ 
டடத்தில் இ்றஙகியுளைனர்.

 இநதி்ொ பை்னபைடுத்தும் ரபைடவ�ொல், 
டீ்சல் வபைொன்ற எரிரபைொருளில் 80 ்சதவீதம் 
ரவளிநொடு்ளில் இருநது இ்றககு்தி ர்சய்்ப 
பைடுகி்றது. அவதவபைொல 45 ்சதவீத எரிவொயு்வயும் 
ரவளிநொடு்ளிலிருநவத இ்றககு்தி ர்சய்கி்றொ 
ர்்ள. இதற்ொ் ரபைரு்ைவு பைணத்்த ர்சலவு 
ர்சய்் வவண்டி்து உளைது. வ்லும் குறுகி் 
்ொலத்திறகு ்டடுவ் எரிரபைொருள கி்டககும் 
என்ற நி்ல ஏறபைடடுளைது. எனவவ இநதி்ொ 
விவலவ் எரிரபைொருள உறபைத்தி ர்சய்் வவண் 
டி் வத்வ இநதி்ொவிறகு உருவொ கியுளைது. 

 ்க்ளின எதிர்ப்பையும் மீறி இநத 
்ேடவ�ொ ்ொபைன திடடத்்த அ�சு முனரனடு 
பபைதொல், ்ேடவ�ொ ்ொபைனின உறபைத்தி, அதன 
பை்னபைொடு ்றறும் பைொதிபபு்ள பைறறி ரதரிநது 
ர்ொளவவொம். 

தைட்்ரொ ்கொபன் அல்ைது மீ்�ன் என்்றொல் 
என்ன? அத்வ கிதடககும் இடங்கள்

 ்ேடவ�ொ ்ொபைன அல்லது மீவதன என 
பைது ஐத�்சன வொயு ்றறும் ்ொபைன வொயுக்ளின 
வ்சர்க்்்ொகும். இநத ்ேடவ�ொ ்ொபைன வொயு, 
ஒடசி்சன உதவியுடன எரிரபைொருைொ் ்ொறறி 
பை்னபைடுத்தபபைடுகி்றது. ரபைடவ�ொல், டீ்சல், 
நிலக்ரி, எரிவொயு, ்ண்ரணண்ரணய், ்ச்்்ல் 
எரிவொயு, வபைொன்ற அ்னத்துவ் ்ேவ�ொ ்ொபை 
னின வடிவங்வை. நொடடின எரிரபைொருள 
வத்வ்்த்  தீர்பபைதும் ்ேவ�ொ ்ொபைவன.

 ரபைரும்பைொலொன ஐதவ�ொ ்ொபைன்ள இ்ற 
்்்ொ் பூமியில் இருநவத கி்டககின்றன. 
ரபைடவ�ொலி்ம், நிலக்ரி, இ்ற்் வளி 
ஆகி்ன சி்தவுறறு ரவளிபபைடுத்தும் அதி் 
அைவிலொன ்ொபைன ்றறும் ஐத�்சன அணுக்ள 
பி்ணநது வ்றபைடி வ்சர்்வ்்ைத் தருகின்றன.

 புதுசவ்சரி முதல் ்னனொர் வ்ைகுடொ 
வ்� உளை நிலப பைகுதியில் 25 ஆயி�ம் ்சது� 
கிவலொ மீற்றர் பை�பபைைவும்,  ்டலில் சு்ொர் 30 

ஆயி�ம் கிவலொ மீற்றர் பை�பபைைவும் ர்ொண்ட 
்ொவிரிப பைடு்் பைகுதிவ் இநதி்ொவில் பூமிககு 
அடியில் அதி்பபைடி்ொன எண்ரணய் வைமும், 
இ்ற்் எரிவொயுவும் உளை பைகுதி்ைொ் 
ரதரிவு  ர்சய்்பபைடடுளைது. இஙவ்வ் ் ேவ�ொ 
்ொபைன கிணறு்ள வதொண்டபபைடவுளைதொ் 
இநதி் ்த்தி் அ�சு அறிவித்துளைது.

 ்ொவிரி ரடல்டொ பைகுதி்ளில் ரதொடர்நது 
எண்ரணயும், இ்ற்் எரிவொயுவும் எடுக்ப 
பைடடு வருகி்றது. இநத நி்லயில் ்ொவிரி 
ரடல்டொ உளைடககி் ்ொவிரிபபைடு்் முழு 
வதிலும் ்ேடவ�ொ ்ொபைன எடுக் ்த்தி் 
அ�சு முடிவு ர்சய்ததுடன இதற்ொன பைணி்்ை   
ஆ�ம்பித்துளைது. அத்துடன ்த்தி் அ�சு, 
்ொரும் எதிர்பைொ�ொத வ்்யில் தமிழ் நொடடிலும், 
புதுசவ்சரியில் 274 இடங்ளிலும் ்ேடவ�ொ 
்ொபைன கிணறு்ள அ்்க் ஒபபுதல் 
வழஙகியுளைது

தைட்்ரொ ்கொபன் அ்கழ்வில் 
ஸதரர்தைட் ்கம்பனியின் பஙகு

 சு�ங்த் ரதொழில் ்றறும் உவலொ்ங்ள 
ரதொடர்பைொன ஆய்வு்ளில் உல்ைவில் ஈடுபைடும் 
வவதொநதொ ஆய்வு  நிறுவனத்தின ஓர் அ்்பபைொ் 
ஸ்ரடர்்லட நிறுவனம் இ்ஙகுகின்றது. 
வவதொநதொ நிறுவனம் ்டநத 2017ஆம் ஆண்வட 
்த்தி் ரபைடவ�ொலி்ம் அ்்ச்ச்த்துடன 
இ்ணநது ்ேடவ�ொ ்ொபைன கிணறு்்ைத் 
வதொண்ட அனு்தி ரபைறறு விடடது. இதற்ொ் 
தமிழ்ம் தூத்துககுடியில் தங்ள ஸ்ரடர்்லட 
நிறுவனத்்த நிறுவி்து. இதன முதல் ்டடப 
பைணி்ொ் ்ேடவ�ொ ்ொபைன கிணறு்்ை 
அ்்க் எவ்வைவு ர்சலவொகும்? எவ்வைவு 
நொட்ைொகும்? பூமிககுள ர்சலுத்தபபைடும் 
வவதிபரபைொருட்்ை பைொது்ொபபைது எவ்வொறு? 
்ழிவுப ரபைொருட்்ை அ்றறுவது எவ்வொறு? 
எனபைது பைறறி ஆய்வு நடத்தி அறிக்் 
்ச்ர்பபிககு்ொறு ்த்தி் அ�சு வவதொநதொ 
நிறுவனத்திடம் வ்டடுக ர்ொண்டது. தமிழ்ம், 
புதுகவ்ொட்டயில் ் ேடவ�ொ ் ொபைன அ்ழ்வுத் 
திடடத்திறகு இநத நிறுவனவ் ரபைொறுபபைொ் 
இ்ஙகுவதறகு த்ொ�ொ் உளைது. 

இ்ந� திட்டத்�ொல் ஏறபடும் தீதம்கள்
 ்ேடவ�ொ ்ொபைன எடுபபைதற்ொ் 1000 
மீற்றரில் இருநது 3000 மீற்றர் வ்� ஆழ்து்ழக 
கிணறு வதொண்டபபைடும். இவ்வொறு வதொண்டும் 
வபைொது, அஙகு வதஙகியிருககும் ்ேவ�ொ்ொபைன 
வொயுக்ள ரவளிவ்்றத் ரதொடஙகும். அநத 
இ்டரவளியில் நிலத்தடி நீர் ர்சனறு நி�பபிக 
ர்ொளளும். இதனொல் நிலபபைகுதி்ள எல்லொம் 
விவ்சொ்ம் ர்சய்் முடி்ொத நி்லககுக 
ர்ொண்டு வ�பபைடும். அத்துடன ் ேவ�ொ ் ொபைன 
கிணறு்ளிலிருநது பைலவித்ொன நசசு வொயுக்ள 
ரவளிவ்றும். அத்துடன ரவளி்ொகும் ்ழிவு 
்ள சுறறுபபு்றச சூழ்லப பைொதிககும். இதனொல் 
உயிரினங்ள, ்றறும் தொவ�ங்ள அழிநது 

இ்ற்்யும் நொ்ச்ொகி விடும். இநத நி்லயில் 
்ொ்�க்ொல், புதுசவ்சரி பைொகூர் பைகுதியில் 
தண்ணீ்� அதி் அைவில் உறிஞசும் ்ச்்த்தில் 
்டல்நீர் அதி் அைவில் உளபுகுநது, நல்ல நீர் 
உபபுநீ�ொ் ்ொறும் அபைொ்ம் ஏறபைடும்

 தறவபைொது நிலத்தடி நீர் பூமிககு கீவழ 100 
மீற்றரில் இருநது 400 மீற்றர் ஆழம் வ்�யிலுவ் 
உளைது. ்ேடவ�ொ ்ொபைன எடுபபைதற்ொ் 
1000 மீற்றர் வ்�யில் து்ையிடும் வபைொது, 
நிலத்தடி நீர் அநத இடத்்த நி�பபுவதறகு கீவழ 
ர்சனறு விடும். அத்துடன ்ேடவ�ொ ்ொபைன 
எடுககும் கிணறு்ளிலிருநது அதி்ைவொன நீர் 
ரவளிவ்ற்றபபைடும். இதனொல் விவ்சொ்ம், 
குடிநீர் வபைொன்ற வத்வ்ளுககு நிலத்தடி நீர் 
கி்டக்ொத நி்ல ஏறபைடடு அநதப பைகுதி 
விவ்சொ்த்திறகு ஏற்றதொ் இல்லொ்ல் வ்றண்ட 
பூமி்ொ் ்ொறிவிடும். 

 ்ொவிரிப பைடு்்யின பூமி ்சல்ல்ட்ொ் 
து்ைக்பபைடும் பைட்சத்தில் நில நடுக்ம் ஏற 
பைடும் அபைொ்ம் அதி்ரிககும். இநத திடடத்தொல் 
வவ்லவொய்பபு அதி்ரிககும் எனறு ்த்தி் 
அ�சு ர்சொல்கி்றது. ஆனொல் ்ேடவ�ொ ்ொபைன 
கிணறு்ளில் பைணி புரி் இலட்சக்ணக்ொன 
வட ்ொநிலத்தவர்்ள தமிழ் நொடடில் குடிவ்்ற 
வொய்பபுளைது. இது தமிழர்்ளின ் லொச்சொ�த்்த 
உ்டககும் வ்்யில் ்ொறும்.

 இதனொவலவ் இநதத் திடடத்்த ்க்ள 
எதிர்ககின்றனர். இதற்ொ்வவ வபைொ�ொடடங 
்்ை வ்றர்ொளகின்றனர்.

மக்களின் ்பொரொட்டம்
 புதுகவ்ொட்ட ்ொவடடம் ரநடுவொ்சல் 
எனனுமிடத்தில் 2006ஆம் ஆண்டு பூமிக்டியில் 
து்ையிடபபைடடது. இதனொல் 21 லட்சம் ஏக்ர் 
நிலம் உபைரி நில்ொ் ்ொறி விடும் எனபைது ்ண்டு 
பிடிக்பபைடடதொல் ரபைொது்க்ள மி்பரபைரி் 
அைவில் வபைொ�ொடடம் நடத்தினர். இநதப 

வபைொ�ொடடத்்த அடககி் பை்டயினரின துப 
பைொககிச சூடடில் 13வபைர் ர்ொல்லபபைடடனர். 
பைலர் ்ொ்்்டநதனர். இத்ன்டுத்து 
விருபபைம் இனறி அநத இடத்தில் அபபைணி 
்ள ந்டரபை்றொது எனறு தமிழ் அ�சு உ்� 
தி்ொரி்ளும், ்த்தி் அ்்ச்சர் ரபைொன.�ொதொ 
கிருஷணனும் உறுதி அளித்தனர். இத்ன்டுத்து 
இநதத் திடடம் தற்ொலி்்ொ் ் ்விடபபைடடது. 
174 நொட்ைொ் ்க்ள நடத்தி வநத வபைொ�ொடடம் 
தற்ொலி்்ொ் வொபைஸ் ரபை்றபபைடடது. ஆனொல்
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  பு லி ் ளி ன 
உத்தி்்ைப பைறறி ஒருவரு 
டன இ்ண்த்தில் உ்�்ொ 
டும் ரபைொழுது அவர் “புலி்ள 

தொன வதொறறு விடடொர்்வை, 
அபபைடி என்றொல் அவர்்ளின உத்தி்ள 
்சரியில்்ல எனறுதொவன ரபைொருள” எனறு 
கூறினொர். இது வபைொன்ற ் ருத் துக்ள உத்தி்்ைப 
பைறறி் எளி்்்ொன பைொர்்வயினொல் 
உருவொவது. நொம் உலகிவலவ் சி்றநத 
உத்தி்்ைப பை்னபைடுத்தினொலும், அது ந்து 
வொய்பபு்்ைத் தொன கூடடுவ் ஒழி் உறுதி்ொ் 
ரவறறி்்டவவொம் என்ற உறுதி்்த் த� முடி 
்ொது. அதுவபைொன்ற நி்லதொன புலி்ளுககு 
ஏறபைடடது. புலி்்ைப பைறறி பைலர் உண�ொதது 
எனனரவனில், புலி்ள பைலவ்்  உத்தி்ளில் 
உலகிவலவ் முனவனொடி்ைொ் இருநதவர்்ள. 
இநநூலிற்ொன ்ரு எனபைவத புலி்ளின 
உத்தி ்்ை அறிவி்ல் பூர்வ்ொ் ஆ�ொய்நது 
எழுதி் ்டடு்�்ளின வழிவ்தொன எனககுக 
கி்டத்தது. இநத உத்தி்ளுககுச ்சரி்ொன ரபை்ர் 
்வக் வவண்டு்ொனொல் அது “பிரபொ்கரன் 
சட்ட்கம்” என பைவத ரபைொருத்த்ொனதொ் இருககும். 
அவர்்ளின உத்தி்ள எனபைது அடிபபை்டயில் 
நொம் இதுவ்� இநநூலில் பைொர்த்த உத்தி்வை. 

இனி புலி்ள எவ்வொறு ர்ச்றபைடடொர்்ள எனறு 
பைொர்பவபைொம்.

1. புலி்ளின அடிபபை்டக குறிகவ்ொள்ள ரதளி 
வொ் வ்�்றுக்பபைடடு உலகிறவ் ரதரிநத 
ஒனறு.

 “புலி்களின் �ொ்கம் �மிழீழத் �ொய்கம்” 
“்கல்வியும், தமொழியும், பணபொடும், நிைமும் எமது 
இனக ்கட்டதமபதபத் �ொஙகி நிறகும் தூண்கள்” 

– பி�பைொ்�ன அவர்்ள  

 புலி்ள இ்க்ம் ஆ�ம்பைத்திலிருநது 
இறுதிவ்� நடத்தி் அ்னத்து ர்ச்றபைொடு 
்ளும் வ்லுளை     குறிகவ்ொள்்ை   வநொககி 
்வத.  இநதி்ொ    வநது மி�டடி் வபைொதும் 
குறிகவ்ொள்்ை விடடுக ர்ொடுக்வில்்ல; 
பினபு உல்வ் வநது மி�டடி் வபைொதும் 
அடிபைணி்வில்்ல. ஏரனன்றொல் இநத 
அடிபபை்டக குறிகவ்ொள ்்ைக ்்விடடொல் 
வதசி்ம் எனபைவத இருக்ப வபைொவதில்்ல 
எனபை்த அவர்்ள அறிநததுதொன. எதில் 
வவண்டு்ொனொலும் ஒரு வதசி்ம் ்ச்�்சம் 
ர்சய்்லொம், ஆனொல் அடிபபை்டக குறிகவ்ொள 
்ளில் ்ச்�்சம் ர்சய்் முடி்ொது.

 

“தமிழினம் ரவறு்வன நிலத்துக்ொ் ்டடும் 
இதுவ்� வபைொ�ொடவில்்ல. ்டநத 30 
ஆண்டு்ைொ் இடம்ரபைற்ற வபைொ�ொடட்ொனது 

்ண்மீடபுக்ொனது ்டடு்ல்ல. ்ல்வியும், 
ர்ொழியும், பைண்பைொடும், நிலமும் எ்து இனக 
்டட்்ப்பைத் தொஙகி நிறகும் தூண்்ள எனறு 
எ்து தமிழீழ வதசி்த் த்லவர் கூறி்்தப 
வபைொல தமிழ் ்க்ளின அ்ட்ொைங்்ைப 
பைொது்ொபபைதற்ொன வபைொ�ொடடவ் ்டநத 30 

வருடங்ைொ் இடம்ரபைற்றது… யுத்தத்துடன 
்டடும் நினறுவிடொ்ல் ்ச்்ொலத்திவலவ் 
எ்து அ்ட்ொைங்்ைப பைொது்ொபபைதற்ொன 
ர்ச்றபைொடு்்ை முனரனடுபபைதிலும் வதசி்த் 
த்லவர் மு்னபபுடன ர்ச்றபைடடொர். 
அதற்ொ் பைல அ்்பபு்்ை உருவொககி 
அவற்்றத் தி்றம்பைடச ர்ச்றபைடுத்தியிருநதொர்.”

2. புலி்ள இ்க்ம் எனபைது முழுத்திடடமிடடு 
உருவொக்பபைடட இ்க்ம் கி்ட்ொது. அது 
ஈழ சூழலுகவ்றபை பைடிபபைடி்ொ் பைரிணமித்த, 
தனித்துவ்ொன இ்க்ம். ்ொ்�யும் ந்ல் எடுத்து 
உருவொக்பபைடட இ்க்்ல்ல. ஒரு ்னிதன 
ஒரு ்்த்துபபைொககியுடன ஆ�ம்பித்து ஒவ்ரவொரு 
அடி்ொ் எடுத்து ் வத்து பைடிபபைடி்ொ் பைல்வவறு 
பை்ட்ணி்்ையும் ்டட்்பபு்்ையும் 
வைர் த்த இ்க்ம்.

3. புலி்ள எபரபைொழுது ஈழத்்த அ்டவவொம், 
எபபைடி ஈழத்்த அ்டவவொம் எனறு 
கூ்றவில்்ல. அதுவபைொன்ற பைொ்த்் ்ொ�ொலும் 
இசசிக்லொன உலகில் வகுக் முடி்ொது எனபை்த 
ஏற்னவவ பைொர்த்வதொம். அவர்்ள பைல்வவறு 
பை்ட்ணி்்ை, அ்்பபு்்ைக ் டடி எழுபபி 
ரவறறிக்ொன வொய்பபு்்ைக கூடடுவதன 
அடிபபை்டயிவல ர்ச்றபைடடொர்்ள.

4. புலி்ள தங்்ை ஒரு குழுக்ளின குழுவொ் 
்டட்்த்துக ர்ொண்டொர்்ள. அவர்்ள அ்ன 
வரும் ஒவ� குறிகவ்ொளுடன, ஒவ� உணர்வுடன, 
இறுக்்ொன நடபுடனும் நம்பிக்்யுடனும் 
குழுக்ளின குழுவொ்ச ர்ச்ல்பைடடனர். அவர் 
்்ைப வபைொல சி்றநத குழுக்்ை உலகில் வவறு 
எவ�ொலும் உருவொக்முடியு்ொ எனபைது ஐ்வ்.

5. புலி்்ை ஒரு ஒற்்றத் த்ல்்யினொல் 
்டடபபைடட ்சர்வொதி்ொ� இ்க்ம் எனறு பைலர் 
தவ்றொ் புரிநது ர்ொளகின்றனர். குழுக்ளின 
குழு அவ்வொறு இ்ங் முடி்ொது. அதற்ொன 
த்ல்்ப பைண்பு்வை வவறு. இவற்்ற குழு 
க்ளின குழு பைகுதியில் பைொர்த்வதொம்.

 ஒரு குழுக்ளின குழுவில் த்ல்்யின 
முதற ் ட்் எனபைது அ்்பபு ர்சழிபபைதற்ொன 
பைண்பைொடடு சூழ்ல உருவொககுவதுதொன, ்சது�ங் 
ஆடடத்்தப வபைொனறு ்ொய்்்ை ந்ர்த்துவது 

அதறகுப பினபு தொன வரும். பி�பைொ்�ன அவர் 
்ளின ர்ச்றபைொடு்்ை கூர்நது ்வனித்தொல் 
இத்தன்் விைஙகும். அவர்தொன இ்க்த்திறகு 

gpughfud; rl;lfk;: 
tpLjiyg;Gypfspd; cj;jpfs;

NrJ uhkypq;fk;

gFjp

1

Gypfs; Nghuhl;lj;ij xU Nfhl;ghl;Lld; ee;jpf;flypy; epWj;jpdhu;fs; vd;gijg; Gupe;J 

vjpupfs; mij kilkhw;w glhjghLgLfpwhu;fs;.

 tpisthf vkf;Fs;spUe;Nj 2009 ,ypUe;J cw;gj;jpahd ,zf;f> mty> mbgzpT> 

xg;gilT> ruzhfjp murpay; Kftu;fisf; nfhz;L ee;jpf;fly; 

murpaiy njhlu; Nfs;tpf;Fl;gLj;jpf; nfz;NlapUf;fpwhu;fs;. 

 ,ijnay;yhk; nghUl;gLj;Jk; epiyapy; ehk; ,y;iy..Vndd;why; ee;jpf;flNy ,d 

mopg;gpd; gpd; ,g;gbahd cjpupfs; vy;yhk; cw;gj;jp nra;ag;gLthu;fs; vd;gij xU 

Nfhl;ghlhfNt Kd;dwptpj;jpUf;fpwJ.

 Gypfsplk; xU gz;G ,Uf;fpwJ. ehk; njspthf mwj;JlDk;> mNj epahag;ghl;LlDk; 

njspthf cs;sNghJ khw;Wf; fUj;J> vjpu;f;FuYf;Ff; fhJ nfhLf;fyhk;> Mdhy; mtw;iw 

vkJ mwj;Jld; Nghl;Lf; Fog;gpf; nfhs;sf;$lhJ vd;gJjhd; mJ.

 mjdhy; ,it vJ Fwpj;Jk; ftdg;gLj;jhky; xUkpj;j rpe;jid nfhz;ltu;fs; 

nfhz;L ee;jpf;fliy Nfhl;ghl;LUthf;fk; nra;Njhk; - ,d;Dk; nra;J nfhz;bUf;fpNwhk;.

 Mof;fliy rpW Fr;rp nfhz;L msf;Fk; Kaw;rp ,J - MdhYk; gzp njhlu;fpwJ.

 ,e;jg; gzpapy; vk;NkhL mnkupf;fhtpypUe;J ,Wjpahf ,ize;J nfhz;ltu;jhd; 

Kidtu; R.NrJuhkypq;fk;.

 mtu; vOjpa ” jkpo;j; Njrpaj;Jf;fhd ngUe;jpl;lk;” E}y; mwpthak; ntspaPlhf 

nrd;id fz;fhl;rpapy; ntspaplg;gl;Ls;sJ.

 ee;jpf;fly; Nfhl;ghLfis fpukkhf cs;thq;fpa xU jkpo;j; Njrpa rpe;jidahsdpd; 

nrwpthd ghu;it ,e;j E}y;.

 mtiu mwpKfk; nra;tjpy; “ee;jpf;fly; Nfhl;ghl;LUthf;f rpe;jidg; gs;sp” ngUkpjk; 

nfhs;fpwJ.

guzp fpU];zu[dp.

த�ொடர்ச்சி 12ம் பக்கம்



த�ொடர்ச்சி 14ம் பக்கம்

 1989ஆம் ஆண்டில் ஐககி் நொடு்ள ்ச்பை குழந்த்ளின உரி்்்ள 
குறித்த ்�பு ்சொ்சனத்்தப பி�்டனபபைடுத்தி்து. இருநத வபைொதிலும் 
2020இல் உலகில் 265 மில்லி்ன சிறுவர்்ளும் இைம்பைருவத்தினரும் 
பைளளிக ்ல்வியில் வ்ச�வவொ பைளளிப பைடிப்பை முடிக்வவொ ்சநதர்பபைம் 
இல்லொ்லும், 617 மில்லி்ன சிறுவர் ்ளும் இைம்பைருவத்தினரும் ஆ�ம்பை 
வொசிபவபைொ ஆ�ம்பைக ்ணிபபு்வைொ ர்சய்்த் ரதரி்ொதிருககும் சூழலிலும், 
4மில்லி்ன அ்திக குழந்த்ள பைடிபபைதறகுப பைளளி இல்லொது இருககின்ற 
நி்லயில், ஐககி் நொடு்ள ்ச்பை இ�ண்டொவது மு்்ற்ொ் அ்னத்துல் 
்ல்வித்தினத்்த 24.01.2020 இல் உலர்ஙகும் முனரனடுத்தது.

 இநவந�த்தில் இலங்்யிலும் ்சரி்ொன புளளி விபை�ங்ள கூட 
இல்லொத நி்லயில் ஈழத் தமிழ் ்ொணவர்்ளும் தங்ளின அடிபபை்ட 
்னித உரி்்்ொம் ்ல்வி உரி்் பைலவிதங்ளில் ்றுக்பபைடட நி்லயில் 
வொழ்வ்த ஐ.நொவுககும் உல் ்க்ளுககும் எடுத்துச ர்சொல்ல வவண்டி் 
்ட்் புலம்ரபை்ர் தமிழர்்ளு்ட்தொ் உளைது எனபை்த வலியுறுத்திக 
கூ்றக ்ட்்பபைடடுளவைொம்.

  “்ல்வியி்ன  ்தித்து, அதன  ்னித நலத்திற்ொன ்்்த் 
தன்்்் உணர்நது, நீடிபபுத் தி்றனுளை வைர்சசி்்” 2030ஐ இலக 
்ொண்டொ் ்வத்து உல் ்க்ள ரபை்ற வவண்டும்” என்ற ்ருத்து ஐ.நொவொல் 
முதன்் பபைடுத்தபபைடடது. ‘்க்ளுக்ொ்வும், வொழும் வ்ொளுக்ொ்வும், 
வைர்சசிக்ொ்வும், அ்்திக ்ொ்வும் ்ற்றல்’ என்ற ்்்க்ருவின மூலம் 
்ல்வியின ஒனறுபைடுத்தும் இ்ல்்பை ரவளிச்சபபைடுத்தி, அதன ்னிதம் 
வநொககி் இலககு்்ை எடுத்து்�த்து, ்ல்வி எல்வலொ�தும் கூடடொன 
அபிவிருத்திக்ொன ஆவல்்்ை நி்்றவவற்ற உதவ வவண்டும் எனவும் 
இவ்வொண்டில் ஐ.நொ. அ்ழத்துளைது. ஈழத்தமிழர்்ள இநத அ்ழப்பை 
இன்்ற் ்ொலத்தின வத்வ்ொ்வவ உணர்கின்றனர்.

 ்ல்வியும் ்ற்றலும் ்னிதத்தின மி்ப ரபைரி் மூலவைம் எனபை்த 
மீண்டும் புதுபபித்து, ்ல்வி அடிபபை்ட ்னித உரி்்்ொ்வும், ரபைொது 
நன்்்ொ்வும், 2030ஆம் ஆண்டில் எதிர்பைொர் க்பபைடும் நீடிபபுத் தி்றனுளை 
நி்ல்ொன வைர்சசி எனபைதறகு ்ல்வியின பைங்ளிபபு முககி்்ொனது 
எனவும் இநத அ்னத்துல்க ்ல்வித் தினம் வலியுறுத்தி  உளைது.

 ‘எல்வலொ்�யும்  உளைடககி் நி்ொ்்ொன த�முளை ்ல்வி, 
வொழ்நொள முழுவதும் ரபை்றத்தக் ்ல்வி்ொ்” 2030இல் நீடிபபுத் தி்றனு 
ளை வைர்சசி என்ற எதிர்பைொர்பபுக்ொ் முன்வக்பபைடடுளை 17இலககு 
்்ையும் அ்ட்க கூடி் மு்்றயில் இன்்ற் ்ல்வி அ்்் வவண்டு 
ர்னபைது ஐககி் நொடு்ள ்ச்பையின விருபபைொ் உளைது. ஐ.நொ வின 
இநத இலககு்ள வநொககி் பை்ணத்தில் புலம்ரபை்ர் தமிழர்்ள தங்ள 
பைங்ளிப்பை அளிபபைொர்்ள எனபைதில் எநதச ்சநவத்மும் இல்்ல. ஆனொல் 
ஈழத்தில் அவர்்ைது உடன பி்றபபு்ள இத்ன அனுபைவிபபைதறகு ஐ.நொ 
தொன உதவ வவண்டும்.
 “்ல்வி ஒருவரின ்சமுதொ் வொழ்வினதும் தனி்னித வொழ்வினதும் 
வைர்சசிக்ொன இத் ்ொ் உளைது. ்ல்வி எல்லொ ்க்ளுககும் அவ�வர் 
தி்றன்்ை வைர்க்வும் அதன வழி அவர்்ள தங்ளின பை்டபபைொக் 
ஆற்றல்்்ை உண�வும், இதன வழி்ொ் அவர்்ள தங்ளின வொழ்வின 
ரபைொறுபபுக்்ை நி்்றவவற்றவும், தொங்ள ்சமுதொ்த்திறகு அளிக் 
வவண்டி் பைங்ளிபபுக்ளுக்ொன ர்ொளைவு்்ைப ரபைருக்வும் உதவ 
வவண்டும். வறு்்ககும் ்ச்த்துவமின்்ககும் எதி�ொ்ப வபைொ�ொடவும், 
உடல் நலங்்ையும் ரபைொருள வைங்்ையும் முனவனற்றவும், ஒதுக 
்ல்்்ை ரவறறி ர்ொளைவும்,  ்ல்வி பைலம் வொய்நத ஊககி்ொ்த்தி்ழ 
வவண்டும். ்ல்வி ்சனநொ்்த்்தயும், ்சடடத்தின ஆடசி்்யும், உறுதிப 
பைடுத்தவும், பைொதிபபுக்ள அ்டநதுளை ்க்ளுக்ொன ்சகதியூடடல்்்ை 
வழஙகி ்ச்த்துவத்தன்்்் அதி்ரிக்வும் ர்சய்் வவண்டும். இறுதி 
்ொ் பைனமு்பபைடட பைரி்ொணங்ளில் உளை ்சமு்த் திற்ொன ்சவொல்்ைொன 
வறு்், பைொலினச ்ச்த்துவமின்், ்றறும் ்சமு்நி்லத் தனி்் 
பபைடுத்தபபைடல் எனபைவறறுககு எதி�ொ் எழச ர்சய்் வவண்டும்” என 
“்க்ளுக்ொன ்ல்வி எனபைது குறித்து ஐ.நொ விைககியுளைது. தமிழ்ப 
ரபைறவ்றொர்்ள சிலர் பைதவிககும் பைணத்திறகும் தனிபபைடட வைர்சசிககும் 
்ல்வி எனக ்ருதும் அறி்ொ்்்் ஐ.நொவின ்க்ளுக்ொன ்ல்வி என்ற 

இவ்விைக்ம் நிச்ச்ம் ்ொறறி்்்ககும் எனலொம்.

 தனிபபைடடதும், ரபைொதுவொனது்ொன ்னித நடவடிக்்்ள 
நொம் வொழும் வ்ொளின இ்ற்்யின வ்ல் அைபபைரி் த்்பபுக்்ை 
ஏறபைடுத்தியுளைது. இதனொல் அறிவறிஞர்்ள உடனடி்ொ் தறவபைொ்த் 
வைர்சசி மு்்ற்ளில் உரி் ்ொற்றங்்ை ஏறபைடுத்தத் தவறினொல் சுறறுச 
சூழல் சீ�ழிவு்ளும், சீ�ொன உயிரி்ல் ்ொறுபைொடடு இழபபு்ளும், ்ொலநி்ல 
்ொற்றங்ளும் ்னித வொழ்வி்னவ் முற்றொ் அழித்துவிடும் என எச்சரித்து 
வருகின்றனர். இவற்்ற உண�வும் ஏற்ற நடவடிக்்்்ை எடுக்வும் 
்ல்வி உதவ வவண்டும் எனபை்த “வொழும் வ்ொளுக்ொன ் ல்வி” எனபைதனொல் 
ஐ.நொ. வலியுறுத்துகி்றது. ஐ.நொவின இநத விைக்த்்த ஒவ்ரவொருவரும் 
்னதிருத்திச ர்ச்றபைட வவண்டி் ்ொலமிது.

 நீடிபபுத் தி்றனுளை வைர்சசிககு, ரதொழிற தி்றன்்ை வைர்ககும் 
்ல்வி மூலம் ்ொருவ் பினதளைபபைடொத அ்னவ்�யும் உளவொங்க 
கூடி் ்ல்வி அவசி்ம் எனபை்த வைர்சசிக்ொன ்ல்வி எனபைதன மூலம் 
ஐ.நொ. எடுத்து விைக கியுளைது. ஐ.நொ சிறிலங்ொ அ�்சொங்ம் தமிழர்்ளின 
்ல்வித் தி்ற்னத் தளளி ்வத்துச ர்ச்றபைடும் வபைொக்் ்ொறறி்்்க் 
வவண்டும் எனபைது இத்னப பைடிககும் ஒவ்ரவொரு ஈழத்தமிழன ்னதிலும் 
வதொனறும் ்ருத்தொ் உளைது.

 “ரதொடர்சசி்ொன வனமு்்ற்ளும், ஆயுதப வபைொ�ொடடங்ளும் 
எல்லொ ்னித உரி்்்்ையும் ்ல்வி ்றபைதற்ொன உரி்் உடபைட 
வனமு்்றபபைடுத்தி விடுகி்றது. வனமு்்ற்்ைத் தடுத்து நீடிபபுத் 
தி்றன ர்ொண்ட அ்்தி்் உருவொககுவதறகு ்சனநொ்்மும், பி�தி 
நிதித்துவ நிறுவனங்ளும், நனகு தி்ற்்யுடன ர்ச்றபைடும் நீதி 
மு்்ற்்யும் வத்வ்ொ் உளைது. ்ல்வி அ�சி்ல் பைஙவ்றபு்ளுககும், 
உளவொஙகுதல்்ளுககும், து்ண வலி்் ர்ொடுபபைதறகும் ்சனநொ்்த் 
திறகும் முனநிபைநத்ன்ொ் உளைது. நி்ொ்த்்த நி்ல நிறுத்தி அ்்தி 
்்த் தொஙகுகின்ற தூணொ்வும் ஊககி்ொ்வும் ்ல்வி உளைது.

 100 நொடு்ளில்; 50 ஆண்டு ்ொலத்்த எடுத்து வ்றர்ொளைபபைடட 
ஆய்வு்ளில் ்ல்வியில் இ்டரவளி ஏறபைடட வந�ங்ளில் எல்லொம் 
வபைொ�ொடடங்ள உருவொகியுளை்் ்ண்டறி்பபைடடது. ்ல்வி அ்்தி 
்்க ்டடி எழுபபுவதிலும் ்றுசீ�்்பபுககும் முககி்்ொன பைஙகி்ை 
வகிககின்றது. விளிம்பு நி்லயில் வொழும் ்க்ளுககு ்ல்வி நீதி்் 
அ்ட்வும், அ்்தி்ொன ்சமுதொ்்ொ் அவர்்ள வொழவும் உதவுகி்றது. 
இவற்்ற அ்்திக்ொன ் ல்வி எனபைதன வழி ஐ.நொ எடுத்து விைககியுளைது.

 இக்டடத்தில் ஈழத் தமிழர்்ளின ்ல்வியில் சிறிலங்ொ நீதி்ற்ற 
மு்்றயில் ஏறபைடுத்தி்்் குறித்த வ�லொறறு எண்ணங்ளும் எழுகின்றன. 
ஈழத்தமிழர்்்ைப ரபைொறுத்தவ்� சிறிலங்ொ அவர்்ளின அடிபபை்ட 
்னித உரி்்்ொன ்ல்வி்்த் ரதொடர்சசி்ொ் வனமு்்றபபைடுத்திவ் 
அவர்்்ை இ�ண்டொ நத�க  குடி்ைொ்  ஒடுககி்து.  1956ஆம்  ஆண் 
டின  சிங்ைம் ்டடும் ்சடடத்தின மூலம் ஈழத்தமிழர்்ளின தொய் ர்ொழி 
உரி்்்்ப பை்னபைடுத்தி அவர்்ள இலங்் அ�்சொங்த்திலும் அதன 
நிர்வொ் ்டட்்பபுக்ளிலும் வவ்ல ரபைறும் உரி்் ்றுக்ப பைடடு, 
சிங்ைவர்்ள நொடடின அ்னத்துக ்டட்்பபுக்ளிலும் ரபைரும் 
பைொன்்்ொ் வவ்ல ரபைறுவதற்ொன வொய்பபுக்ள உருவொக்பபைடடது.

 இதனொல் இ�ண்டொம்நி்ல உ்ர்த�க ்ல்வி்் முடித்த தமிழ் 
்ொணவர்்ள ரபைரு்ைவில் வவ்லயின்்ககுள சிககினர். அவதவவ்ை 
்டல் ் றறும் நிலப பை்னபைொடு்ளிலும், சுதநதி�்ொ் நொரடஙகும் தனிநி்ல 
யிலும் ரபைொது நி்லயிலும் வர்த்த் மு்றசி்ளில் ஈடுபைடுவதிலும், ்னி் 
வைங்்ை ்றறும் நவீன ரதொழில் நுடபைங்்ைப பை்னபைடுத்தி வடககு 
கிழககில் ரதொழிற்சொ்ல்ள அ்்பபைதிலும், சிங்ை ரபைௌத்த வபைரினவொத 
அ�சுக்ள ரதொடர்சசி்ொ் ்றுபபுக்்ையும் ்டும் வபைொககு்்ையும், அ�்ச 
ஆத�வுடன கூடி் பை்ங்�வொதச ர்ச்ல்்்ையும் ர்சய்து வநத்்்ொல் 
பைளளிக ்ல்வி முடித்த ஈழத்தமிழ் ்ொணவர்்ள இ்ல்பைொ்வவ வவ்ல்ற்ற 
வறு்்க வ்ொடடுககு கீழ் வொழும் ்சமுதொ்்ொ் ்ொறினர்.   
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 ரஷ் அதிபைர் விைடிமிர் புடடின, பி�ொனஸ் 
நொடடு அதிபைர் இ்ொனுவவல் ்கவ�ொன உடபைட 
உலகின 40 நொடு்ளின த்லவர்்ள ர்ஜரு்சவலமில் 
உளை ர்ொவலொவ்ொஸ்ட நி்னவொ்ல்த்தில் 
்டநத 23ஆம் நொள கூடியிருநதனர். 

 இ�ண்டொம் உல்பவபைொரின வபைொது 
யூத இனத்திறகு எதி�ொ் வ்ஜர்்னியின நொசிப 
பை்டயினர் வ்றர்ொண்ட இனஅழிபபின வபைொது 
அவர்்ள பை்னபைடுத்தி் ர்சறிவொக்பபைடட மு்ொ 
ம்்ளில் இருநது ்க்ள விடுவிக்பபைடடதன 
75ஆம் ஆண்டு நி்னவு தினத்்த 
முனனிடவட அவர்்ள அஙகு கூடி 
யிருநதனர்.

 இநத மு்ொம்்ளில் தடு த்து 
்வக்பபைடடிருநத ஒரு மில்லி 
்னிறகு வ்றபைடட யூத இன ்க 
்ள ்ொணொ்ல் வபைொயிருநதனர் 
அல்லது ர்ொல்லபபைடடிருநதனர். 
அவர்்்ை நி்னவுகூரும் மு் 
்ொ் 1953ஆம் ஆண்டு நிர்்ொ 
ணிக்பபைடட இநத நி்னவொ 
ல்த்தில் மில்லி்னுககு வ்ற 
பைடட ஆவணங்ள வ்சமிக்பபைட 
டுளைன. அஙகு 170,000 நூல்்ளும் 
உளைன.    
 
 இநத நி்னவிடத்திறகு 
ஆண்டு வதொறும் உல்ர்ஙகும் 
இருநது ஒரு மில்லி்ன ்க்ள வநது ர்சல்வது 
ண்டு. இனறுவ்� வ்ச்ரிக்பபைடட த்வ 
ல்்ளின அடிபபை்டயில் 6மில்லி்ன ்க்ளில் 
4.8மில்லி்ன யூத ்க்ள ர்ொல்லபபைடடுளைனர் 
என ரதரிவித்துளைொர் ஆய்வு ்்்த்தின 
வ�லொறறுத்து்்ற ஆய்வொைர் ்லொநிதி ர்றொவபைட 
ர்றொர்சற.

 ஆனொல் இன அழிபபில் இருநது தபபி் 
யூத இனம் இனறு பைலஸ்தீனம் மீது ஒரு இன 
அழிப்பை முனரனடுத்து வருவதுடன, இன 
அழிபபில் ஈடுபைடும் ஏ்ன் நொடு்ளுககும் முன 
ஊதொ�ண்ொ்த் தி்ழ்நது வருகின்றது.

 சிறீலங்ொ அ�சு வ்றர்ொண்ட இன 
அழிபபுககு ஆயுத ்றறும் ரதொழில்நுடபை 
உதவி்்ை வழஙகி்து இஸ்வ�ல். தறவபைொது 
தமிழ் ்க்ள மீதொன மு்நூலின ரதொழில்நுடபை 
வனமு்்றயும் பைலஸ்த்தீனத்திறகு எதி�ொ் 
இஸ்வ�ல் முனனர் வ்றர்ொண்ட உத்தி்் 
பினபைறறிவ் இடம்ரபைறறு வருகின்றது. தமிழ் 
்க்ளின விடுத்லப வபைொர் ரதொடர்பைொன 
ஆவணங்ள, விடுத்லபபுலி்ளின வபைொரி்ல் 
ஆவணங்ள, சிறீலங்ொ அ�சு வ்றர்ொண்ட 

இனபபைடுர்ொ்ல ரதொடர்பைொன ஆவணங்ள என 
பைலத�பபு ் க்ைொலும் மு்நூலில் பைதிவிடபபைடட 
ரபைரு்ைவொன ஆவணங்்ை மு்நூல் நிறுவனம் 
அழித்து வருவதொ் அதிர்சசி்ொன த்வல்்ள 
ரவளி்ொகிவருகின்றன.

 விடுத்லபபுலி்ளின த்லவரின பைடங 
்்ை பைதிவிடடனர் என்ற ்ொ�ணங்்ை முன 
்வத்து ரபைொரு்ைவொன தமிழ் ்க்ளின மு் நூல் 
்ணக்் முடககி் மு்நூல் நிறுவனம், அவர் 
்ளின ஆவணங்்ையும் அழித்துளைது.

 தனனொல் பைதிவிடபபைடட ரபைரு்ைவொன 
வ�லொறறு ஆவணங்்ை தொன இழநதுளைதொ் 
தமிழ் அ�சி்ல் ஆய்வொைர் ஒருவர்  எனனிடம் 
ரதரிவித்துளைொர்.

 அதொவது 2016ஆம் ஆண்டு இஸ்வ�லின 
ஆவலொ்ச்னயின வபைரில் மு்நூல் ்றறும் 
ருவிடடர் ஆகி் நிறுவனங்ள பைலஸ்தீனம் 
ரதொடர்பில் அநத ்க்ைொல் பைதிவிடபபைடட பைல 
ஆயி�ம் ஆவணங்்ை அழித்திருநதது.

 வனமு்்ற்்ை தூண்டுகி்றொர்்ள என்ற 
வபைொர்்வயில் வ்றர்ொண்ட இநத இலத்தி 
�னி்ல் இனஅழிபபில் பைலஸ்தீன விடுத்லப 
வபைொர் ரதொடர்பில் பைதிவிடபபைடட ரபைரு்ைவொன 
ஆவணங்ள, த்வல்்ள, இஸ்வ�லின இனபபைடு 
ர்ொ்ல ரதொடர்பைொன ஆவணங்ள எனபைன 
அழிபபைடடதொ்வும் இது இஸ்வ�லின நீதி அ்் 
ச்சர் அயிரலற ்சவ்ட இன வந�டி உத்த�வின 
வபைரில் வ்றர்ொளைபபைடடதொ் வ்டஸ் ஊட்ம் 
த்வல் ரவளியிடடிருநதது.

 அதன பினனர் இஸ்வ�லி் ஊட்ம் 
ர்ஜடிவைொத் ஆ�ொவனொத் இறகு ்ருத்து ரதரிவித்த 

இஸ்வ�லி் நீதி அ்்ச்சர், த்து திடடத்தில் 
70 விகிதத்தில் தொம் ரவறறி ரபைறறுளைதொ் 
ரதரிவித்திருநதொர்.

 ஆனொல் தறவபைொது இவத வழிமு்்ற்் 
இநதி் – சிறீலங்ொ அ�சு்ள மு்நூல் நிறு 
வனத்தின உதவியுடன தமிழ் ்க்ள மீது 
வ்றர்ொண்டு வருகின்றன.

 ஒருபு்றம் தமிழ் ்க்ளின விடுத 
்லப வபைொர் ரதொடர்பைொன ஆவணங்்ை 
அழிககும் மு்றசியில் இ்றஙகியுளை 
இநதி்ொ, தறவபைொது சிறீலங்ொவில் 
உளை தமிழ் ்க்ளின இருப்பையும் 
வ்ளவிககுறி்ொககும் மு்றசி்ளில் இ்ற 
ஙகியுளைதொ் தமிழர் ஆய்வுகூடம் தனது 
ஆய்வில் ரதரிவித்துளைது.

 சிறீலங்ொவில் உளை ரபைௌத்த 
வபைரினவொத அ்்பபைொன ரபைொதுபைல 
வ்சனொ அ்்பபுடன இநதி்ொவின ஆர்.
எஸ்.எஸ் என்ற அ்்பபு இ்ணநது 
அதன பையிறசி ்்்ங்்ை 17 ்ொவட 
டங்ளில் அ்்த்துளைதொ்வும்இது 
தமிழர்்ளுககு எதி�ொ் இ்ங்வுளை 
தொ்வும் ஆய்வுகூடம் வ்லும் 
ரதரிவித்துளைது.

 தமிழ் இனத்திறகு எதி�ொ் சிறீலங்ொ 
அ�சு இநதி் ்த்தி் அ�சுடன இ்ணநது 
வ்றர்ொளளும் இனஅழிபபில் பைல இடங்ளில் 
இஸ்வ�லின உத்தி்ள பை்னபைடுத்தபபைடுகின்றன. 
தொ்்த்தில் தமிழ் ்க்ளின நிலங்்ை அபை்ரி 
ககும் நடவடிக்்்ளும் இஸ்வ�லி் பைொணியில் 
வ்றர்ொளைபபைடுவதொ் அண்்்யில் தொ்் 
த்்த தை்ொ்க ர்ொண்ட அ�சி்ல்வொதி ஒருவர் 
ரதரிவித்திருநதொர்.

 இத்த்்் இன அழிபபுக்ளில் இரு 
நது தமிழினம் தன்ன எவ்வொறு ்ொத்துக 
ர்ொளைபவபைொகின்றது ரதொடர்பில் நொம் 
தீவி�்ொ் சிநதிக் வவண்டும். எ்து ஆவண 
ங்்ை ்ொபபைதறகு ஆவணக ்ொபபை்ங ்்ை 
அ்்பபைதுடன, தமிழ்த் வதசி் ஊட்ங 
்்ைப பைலபபைடுத்தி அதன மூலம் எ்து 
இனத்தின இருப்பை தக்்வபபைதற்ொன த்ொர் 
பபைடுத்தல்்்ை நொம் வ்றர்ொளவதுடன, 
வர்த்த் ்றறும் பி�ொநதி் நலன்சொர் ்சமூ்வ்லத் 
தைங்ளில் இருநது எ்து இன அ்ட்ொைங்்ை 
பைொது்ொபபைதற்ொன ர்ச்றபைொடு்்ையும் ்க்ளி 
டம் எடுத்துச ர்சல்லவவண்டும்.
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அடிபபை்ட்ொன புலிப பைண்பைொட்ட உருவொ 
ககினொர், ரநருக்்ொன குழுக்்ை ்டடி 
அ்்த்தொர், பைல பை்ட்ணி்்ை உருவொககி 
 
 இ்ணத்தொர், வ்லபபினன்ல 
உல் அைவில் ரபைரிதொககினொர், ரதொடர்நது 
இ்க்த்தின ஒழுக ்த்்தயும் பைண்பைொட்டயும் 
்ொத்தொர். அவரின வபைசசும் ர்ச்லும் 
எபரபைொழுதும் ஒத்திருககும், மு�ண்்ள 
இருக்ொது. ஈழத்திலிருநது பினவொ ஙகினொல் 
தன்ன சுடடு விடுங்ள எனறு கூறி ்து, 

தனது குடும்பைத்்த இறுதிவ்� ்ைத் திவலவ் 
்வத்திருநதது, எளி்்்ொ் வொழ்ந தது, 
முனனினறு வபைொர் புரிநதது எனறு ்ற்ற 
வீ�ர்்ளுககு முனனதொ�ண்ொ் தி்ழ்நதொர். 
அவர் உருவொககி் சூழலில் நூற்றக்ணக்ொன 
தி்ற்்்ொன தைபைதி்ளும், ஆயி�க்ண க்ொன 
ஓர்்் ர்ொண்ட புலிவீ�ர்்ளும் உருவொகினர். 
புலிபபை்ட எனபைது பி�பைொ்�ன என்ற வதொடட 
க்ொ�ர் உருவொககி் வி்ைச்சல், ஒர் அதியுச்ச 
தி்ற்் ர்ொண்ட குழுக்ளின குழு. இதுதொன 
இருபபைதிவலவ் பி�பைொ்�ன அவர்்ளின முககி 
்்ொன த்ல்்ச ர்ச்ல்பைொடு. வபைொர் உத்தி்ள 
வகுபபைது எனபைரதல்லொம் இ�ண்டொம் பைட்சம் 

தொன. அ்த அவரின பை்டத் தைபைதி்வை  ரபைரும் 
பைொலும் பைொர்த்துகர்ொளவொ ர்்ள. 
 
 பி�பைொ்�ன அவர்்ள அதி்ொ�த்்த தைபை 
தி்ளிடம் பைகிர்நதளித்து குழுக்ளின குழுவொ் 
ர்ச்ல்பைடடவர். அவரின முககி் வவ்ல என 
பைது வதொடடக்ொ�ர் வபைொன்றது, ் டட்ை இடுவது 
அல்ல. புலி்ளின ஆற்றல் எனபைது குழுக்ளின 
குழுவில் உளைடஙகி் ்சனநொ்்ப பைண்பு்ளி 
லிருநவத வருகி்றது .

 
அடுத்� இ�ழில் நித்ற்வதடயும்.

பிரபொ்கரன் சட்ட்கம்:  ... த�ொடர்ச்சி..



 �ஷ் அதிபைர் விைடிமிர் 
புடடின நொடடு ்க்ளுககு 2020 
்ஜனவரி 15ஆம் தி்தி உ்�்ொறறி் 
வபைொது, �ஷ்ொவின அ�சி்ல்்பபு 
்ொற்றபபைடும் என்றொர். ்டநத 
இருபைது ஆண்டு்ைொ் �ஷ்ொவின 
த்ல்் அ்்ச்ச�ொ்வும் அதிபை�ொ 
்வும் ்ொறி ்ொறி பைதவி வகித்து 
தனது இறுக்்ொன பிடியில் ்வத் 
திருககும் 67 வ்து நி�ம்பி் புடடி 
னின ஆடசிக்ொலம் 2024ஆம் 
ஆண்டுடன முடிவ்டகின்றது. 
�ஷ்ொவின தறவபைொ்த் அ�சி்ல 
்்பபினபைடி ஒருவர் இ�ண்டு தட 
்வ ்டடுவ் அதிபை�ொ்ப பைதவி 
வகிக் முடியும். முனபு ஓர் �ஷ் 
அதிபைரின பைதவிக ்ொலம் நொனகு 
ஆண்டு்ள என இருநதது. அ்த 
தனது பைதவிக ்ொலத்்த அதி்ரிக் 
ஆறு ஆண்டு்ைொ் நீடித்தொர் 
புடடின. 

 1999ஆம் ஆண்டு ஓ்ஸ்ட 
்ொதம் 9ஆம் தி்தி �ஷ்ொவின 
அதிபைர் ரபைொறிஸ் ர்ல்ஸ்ரின தனது 
தற்ொலி் த்ல்் அ்்ச ்ச�ொ் 
விைடிமிர் புடடி்ன நி்மித் தொர். 
அபவபைொ்த் �ஷ்ப ரபைொருைொதொ� ரநருக்டி 
்் ரபைொருைொதொ�ம் பைடித்தவ�ொன புடடின 
தி்்ற்்்ொ்க ்்்ொண்டதொல் தனககு அடுத்த 
அதிபை�ொ் புடடிவன வருவொர் என ர்ல்ஸ்ரின 
அறிவித்தொர். புடடின தற்ொலி் த்ல்் அ்் 
ச்ச�ொ் பைதவிவ்ற்ற சில நொட்ளில் �ஷ்த் 
த்லந்ர் ்ொஸ்கவ்ொவில் உளை குடியிருபபு 
ரதொடர்்ொடி்ளில் நடநத குண்டு ரவடிபபுக 
்ளுககு ்ொ�ண்ொ்விருநத ர்சஸ்னி்த் தீவி� 
வொதி்ளுககு எதி�ொ் அவர் எடுத்த ்டும் நடவடிக 
்்்ள �ஷ் ்க்ளி்டவ் அவ�து ்திப்பை 
உ்ர்த்தி்து.

ரஷய ஆட்சி முத்றதமச் ச்வொல்்கள் 
 1993ஆம் ஆண்டு வ்�்பபைடட 
�ஷ் அ�சி்ல்்பபுச ்சடடபபைடி 
�ஷ்ொவின ஆடசி மு்்ற்் த்லவ 
�ொல் நடத்தபபைடும் கூடடொடசி குடி் 
�சு. ஆனொல் தனி்னித ஆதிக்ம், 
ஊழல் வபைொன்றவற்றொல் அது ்ொசு 
பைடுத்தபபைடடுளைது. ்க்ைொல் 
வந�டி்ொ்த் வதர்நரதடுக்பபைடும் 
அதிபைருககு அதி் அதி்ொ�ங்ள 
உண்டு. பைொ�ொளு்ன்றத்தின அனு் 
தியுடன த்ல்் அ்்ச்ச்� 
அதிபைர் நி்மிபபைொர். பைொ�ொளு்ன்றம் 
இரு அ்வ்்ைக ர்ொண்டது. கீழ 
்வக்ொன உறுபபினர்்ள ்க்ைொல் 
வந�டி்ொ்த் வதர்நரதடுக்பபைடுவொர் 
்ள. ஒவ்ரவொரு ்ொநில அ�சு்ளும் இரு உறுப 
பினர்்்ை வ்ல்வ்ொன கூடடொடசிச ்ச்பை 
ககுத் ரதரிவு ர்சய்யும். �ஷ்ர்்ள ரபைொதுவுட்் 
ஆடசியின கீழ் 70ஆண்டு்ளுககு வ்ல் வொழ்ந 
தவர்்ள. அவர்்ளுககு ்க்ைொடசி மு்்ற்் 
பைறறி் அனுபைவம் கு்்றவு. அதனொல் ஒரு தனிப 
பைடட ்னிதரின அடககுமு்்றயின கீழ் வொழ் 
வது அவர்்ளுககு சி�்்ல்ல. ஆனொல் ஊழல் 
கு்்றநததும் ரபைொறுபபுக கூறும் தன்் மிக்து 
்ொன ஒரு நிர்வொ்க ்டட்்ப்பை புடடி 
னொல் உருவொக் முடி்வில்்ல. பைல ்டசி்ள 
வதர்தலில் வபைொடடியிடக கூடி் ்க்ைொடசி 
மு்்ற்்வ் �ஷ்ொவில் இருககின்றது. 
ஆனொல் அக்டசி்ள எவ்வைவு சுதநதி�்ொ்ச 
ர்ச்றபைடுகின்றன எனபைது வ்ளவிககுறிவ். 
புடடி்ன எதிர்த்த அரலகஸி நவனலி சி்்றயில் 
அ்டக்பபைடடொர். வி்ர்சித்த ரபைொறிஸ் ரநர்ொ 
்ர்்்ொன மு்்றயில் ர்ொல்லபபைடடொர். 
புடடின ரபைரும்பைொலொன ஊட்ங்்ைக 

்டடுபபைடுத்துகின்றொர். 2001ஆம் ஆண்டு ஆ�ம் 
பிக்பபைடட புடடினின ஐககி் �ஷ்க ்டசி 
�ஷ்ப பைொ�ொளு்ன்றத்தின 450 ரதொகுதி்ளில் 
335ஐக ்்பபைறறி ்வத்திருககின்றது. பை்ழ்் 
வொதத்்தயும் வதசி்வொதத்்தயும் ்லநத 
ர்ொள்்யு்ட் ்டசி இரு ்டசி்்ை 
இ்ணத்து உருவொக்பபைடடது. சில ்டசி்ள 
பைல ்டசி மு்்ற்் இருககின்றது எனபை்தக 
்ொடடுவதற்ொ் வபைொலி்ொ் புடடினொல் உருவொக் 
பபைடடுளைன என்ற குற்றச்சொட்டயும் வ்றகுல் 
அ�சி்ல் ஆய்வொைர்்ள முன்வககின்றொர்்ள.

புதிய அதமச்சரத்வ
 இருபைது ஆண்டு்ைொ் தனது அதி்ொ�த்்த 
தக்்வத்துக ர்ொண்டிருககும் புடடின இனனும் 
�ஷ்ொவின ரபைொருைொதொ�ப பி�ச்ச்ன்் முற 
்றொ்த் தீர்க்வில்்ல. �ஷ்ொவில் வஙகுவ�ொத்து 
அ்டயும் நிறுவனங்ளின எண்ணிக்் 
2018ஆம் ஆண்டுடன ஒபபிடு்்யில் 2019ஆம் 
ஆண்டு 57%்ொ் அதி்ரித்திருநதது. இருபைது 
மில்லி்ன �ஷ்ர்்ள வறு்்க வ்ொடடின கீழ் 
இருககின்றொர்்ள. �ஷ்ொவின ரபைொருைொதொ�ப 
பி�ச்ச்னககுத் தொன ்ொ�ண்ல்ல எனறு 
�ஷ்ர்்ளுககு உணர்த்தும் ரபைொருடடு 
�ஷ்ொவின முழு அ்்ச்ச�்வ்்யும் 
புடடின பைதவி வில்ச ர்சய்து புதி் த்ல்் 
அ்்ச்ச�ொ் அதி்ம் அறி்பபைடொத மிக்்யில் 
மிஷுஸ்டீ்ன நி்மித்தொர். இவர் �ஷ்ொவின 
வரு்ொனவரித்து்்றககு ரபைொறுபபைொன உ்ர் 

அதி்ொரி்ொ்ப பைணி்ொறறிக ர்ொண் 
டிருநதவர். �ஷ் வரு்ொனவரித் 
து்்ற்் எண்மி்்்பபைடுத்தி 
(Dgitalization) �ஷ் அ�்ச நிதியின 
நி்ல்் சீர் ர்சய்தவர்.    புடடி 
னின அ்்ச்ச�்வ ்ொற்ற த்்த 
பைொ�ொளு்ன்றத்தின 434 உறுபபி 
னர்்ளில் 383 வபைர் ஆதரித்து 
வொக்ளித்தனர். ்ொரும் எதிர்த்து 
வொக்ளிக்வில்்ல. �ஷ்ொவின 
ரபைொருைொதொ�த்்த சீர் ர்சய்யும் 
வநொககுடவன புதி் அ்்ச்ச�்வ 
உருவொக்பபைடடது. அது 416பில்லி 
்ன ரபைறு்தி்ொன வதசி்த் 
திடடங்்ை நி்்றவவற்றப வபைொகி 
ன்றது. “எ்து ் க்ளின வொழ்க்்த் 
த�த்்தயும் எ்து நொடடின உல்த் 
த�ொத�த்்தயும் இத்திடடங்ள 
உ்ர்த்தும்” என்றொர் புடடின.

 2018ஆம் ஆண்டு இ�ண்டொவது 
தட்வ்ொ்வும் அதிபை�ொ்ப 
பைதவி ஏற்ற விைடிமிர் புடடின 
2024ஆம் ஆண்டு வ்� பைதவியில் 
இருக்லொம். அதன பினனர் அவ�து 
நி்ல எனனவொகும் என்ற வ்ள 
விககு புடடின ர்ொடுககும் பைதில் 

பினனரும் நொவன வவறு வடிவில் வருவவன 
எனபைதொகும்.  ஆம் 2024இன பின அதிபை�ொ்ப 
பைதவி வகிக் முடி்ொத புடடின த்ல்் 
அ்்ச்சரின அதி்ொ�ங்்ை  அதி்ரிககும்  
வ்்யில்  �ஷ்ொவின அ�சி்ல ்்ப்பைத் 
திருத்தப வபைொகின்றொர். அதன பினனர் அவவ� 
த்ல்் அ்்ச்ச�ொ் இருபபைொர். 2020 ்ஜன 
வரி 15ஆம் தி்தி நொடடு ்க்ளுககு அவர் 
ஆறறி் உ்�யில் இ்த ரவளியிடடுளைொர். 
�ஷ்ொவின சீர்திருத்தச ்ச்பையின அதி்ொ�ங் 
ளும் அதி்ரிக்பபைடவுளைன. 2024ஆம் ஆண்டின 
பினனர் புடடிவன அதன த்லவ�ொ் வும் 
பைணி்ொற்றலொம் எனவும் எதிர்பைொர்க்பபைடு 

கின்றது. புடடினின வலது ்�்ொ் 
நீண்ட ்ொலம் இருநதவரும் 
புடடினுககுப பின அவ�து 
இடத்்த நி�பபைக கூடி்வ�ொ்க 
்ருதபபைடட த்ல்் அ்்ச்சர் 
ர்டவவவடவ் இபவபைொது ஓ�ங் 
டடபபைடடுளைொர்.

 �ஷ்ொவில் ஓர் அ�சி்ல் 
சீர்திருத்தம் அவசி்ம் எனபை்த 
வ்றகு நொடடினர் ்டடு்ல்ல 
�ஷ்ொமீது மிகுநத பைறறுளை 
�ஷ்ர்்ளும் ்டநத பைல ஆண்டு 
்ைொ்க கூறிவருகின்றனர். ஆட 
சி்ொைர்்ளின ரபைொறுபபுககூ்றல் 
ரபைொறிமு்்ற்் வ்ம்பைடுத்தப 

பைட வவண்டும் எனபைது பைல�ொலும் உண�பபைட 
டுளைது. �ஷ்ப பைொ�ொளு்ன்றத்திறகு அதி் 
அதி்ொ�ம் ர்ொடுபபைது அதன முதறபைடி. ்சது�ங் 
வி்ை்ொடடிலும் குஙகுுஃபூ ்சண்்டயிலும் 
வதர்சசி ரபைற்ற முனனொள உைவுத்து்்ற அதிபை 
�ொன புடடின சிரி்ொவில் தனது ந்ர்வு்்ைச 
்சொ்ர்த்தி்்ொ்ச ர்சய்து தனது எதிரி்்ைத் 
திண்றடித்தொர். அவத வபைொல் புடடின தனது ரபைொரு 
ைொதொ� அறி்வ இ�சி் ரபைொருைொதொ�த்்த 
உ்ர்த்துவதறகு பை்னபைடுத்த வவண்டும். அவ�து 
புதி் அ�சி்ல்்பபு ்சது�ங் வி்ை்ொடடில் 
அ�்ச்�ப பைொது்ொபபைொன இடத்துககு ந்ர்த்தும் 
CASTLING வபைொல் புடடி்னப பைொது்ொபபைொன 
அதி்ொ� நி்லககு உ்ர்த்தொ்ல் �ஷ்ர்்ளின 
வொழ்க்்த் த�த்்த உ்ர்த்தக கூடி ் வ்்யில் 
அ்்் வவண்டும். �ஷ்ொவின முனனொள ்சது�ங் 
உல்ச ்சம்பி்ன ்ஸ்பைவ�ொவ் புடடின தன்ன 
�ஷ்ொவின உச்சத் த்லவ�ொக் மு்ல்கின்றொர் 
எனக குற்றம் ்சொடடுகின்றொர்.
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�மிழர்்கள் ்்வதைபபறிபபொல் ஒடுக்கபபட்ட புள்ளிவிபர நூறறு வீ�ம் %

     1956  1965  1970
இைஙத்க நிர்்வொ்க ்சத்வ   30    20    05
எழுதுவிதனஞர் ்சத்வ்கள்   50  30    05
ஆயு�பபதட்கள்    40   30  01
த�ொழிைொளர்்கள்    40  20  05
 
துத்றசொர் ப�வி்கள்    60  30  10 
(த்வத்தியர்்கள், தபொறியியைொளர்்கள், விரிவுதரயொளர்்கள்

 ரதொடர்நது 1965இல் ஐககி் வதசி்க ்டசியி அ�்சொங்த்தின 
்ல்வி அ்்ச்சர் ஐ.எம்.ஆர்.ஏ. ஈரி்கர்ொல்ல தமிழ் ்ொணவர்்ளின 
பைல்்்லக்ழ் அனு்திககு எதி�ொ் த�பபைடுத்தல் மு்்ற்்்் அறிமு்ம் 
ர்சய்தொர். அடுத்து 1970இல் ஆடசிககு வநத சிறி்ொவவொ பைண்டொ�நொ்க்ொ 
அவர்்ளின த்ல்்யிலொன சுதநதி�க ்டசி ்றறும் இடது்சொரிக 
்டசி்ளின கூடடொடசியின ்ல்வி அ்்ச்சர் பைதியுதீன மு்்த் அவர்்ள 
தமிழ் ்ொணவர்்ளுககு எதி�ொன த�பபைடுத்தல் எனபை்த பைல்்்ல்ழ்த் 
ரதரிவுக்ொன எனறும் ரதொடரும் மு்்ற்்்ொ்வவ ்ொறறினொர் இதனொல் 
ரபைருநரதொ்்்ொன இ�ண்டொநத�க ்ல்வி ்றறும் ரதொழில்நுடபைக ்ல்வி 
எனபைனவறறில் அதி தி்ற்்்ொன ்ல்வித் தி்றன உளை ஈழத்தமிழ் ்ொணவ 
்சமுதொ்த்தின அடிபபை்டக ்ல்வி உரி்் ்றுக்பபைடடது. அனறு 
ரதொடங்பபைடட த�பபைடுத்தல் மு்்ற்் ்ொலத்துககுக  ்ொலம் புதுபபுது 
வடிவில் புதி் ரபை்ர்்ளுடன இனறு வ்� ரதொடர்கி்றது.

உயர்�ரத்்�ர்வுப புள்ளி்கதளத் �ரபபடுத்திய�ொல் ஒடுக்கபபட்டதம  1971

                       சிங்கள மொண்வர்க்கொன     �மிழ் மொண்வர்க்கொன 
         புள்ளி்கள்        புள்ளி்கள்

மருத்து்வம் & பல்த்வத்தியர்்கள்  229    250 
தபௌதி்க விஞஞொனம்    183    204 
உயிரியல் விஞஞொனம்    175    184 
தபொறியியல்     227    250 
்கொல்்நதட த்வத்தியர்    181    206
்கட்டிடக ்கதைஞர்    180    194

இவ்வொறு இலங்்யில் அடிபபை்ட ்னித உரி்்்ொன ்ல்வி உரி்் 
தமிழர்்ளுககு ் றுக்பபைடட்்வ் தமிழ் இ்ைஞர்்ள தங்ளின அ�சி்ல் 
எதிர்்ொலத்்தத் தொங்வை நிர்ணயிககும் உரி்்யின அடிபபை்டயில் 
முதலில் ஈழத்தமிழ்ம் என்ற ரபை்ரிலும் பினனர் தமிழீழம் என்ற ரபை்ரிலும் 
தங்ள தொ்்த்்த ரவளிபபைடுத்தி ஈழத்தமிழர்்ள எனவும் பினனர் தமிழீழ 
்க்ள எனவும் தங்ளின ர்சொநத ்ண்ணில் தொங்ள பைொது்ொபபைொன, 
அ்்தி்ொன வொழ்வில் வொழ உயிர், உடல், உட்், அர்பபைணிபபு்ளுடன 
மு்றசித்து வருகின்றனர். எனவவ இலங்்த் தமிழர் பிர்சசி்ன எனபைதறகு 
நி்ொ்்ொன தீர்வு கி்டககும் வ்� ஈழத்தமிழர்்ளுககு ஐ.நொ.வின 
அ்னத்துல் ்ல்வித்தின எதிர்பைொர்பபு்ள எதுவுவ் எனறுவ் இல்லொத 
அவலநி்லவ் ரதொடரும் எனபைவத ந்டமு்்ற எதொர்த்த்ொ் உளைது.

தறவபைொது அநதத் திடடம் மீண்டும் 
ஆ�ம்பிக்பபைடடுளைது.
 தமிழர்்ளின ஒடடு ர்ொத்த வொழ்வொ 
�த்்தவ் இநத திடடம் அழித்து விடும் எனறு 
நிபுணர்்ள எச்சரித்துளைனர். எனவவ ்ொவிரிப 
பைடு்்யில் 274 ்ேடவ�ொ ்ொபைன கிணறு்ள 
வதொண்டும் திடடத்்த ்்விட வவண்டும் 
எனறு ் க்ள ் த்தியில் எதிர்பபு கிைம்பியுளைது.
 ்ேடவ�ொ  ்ொபைன திடடத்்தக ்ண்டி  
த்து தமிழ்ம், புது்வயில் ரதொடர்நது வபைொ�ொடட 
ங்ள நடநது வருகின்றன. புது்வயில் ்சமீபைத்தில் 
ந்டரபைற்ற ்னித ்சஙகிலி வபைொ�ொடடத்தில் 
முதல்வர் நொ�ொ்ண்சொமி ்லநது ர்ொண்டொர்.  
அவர் வபைசும்வபைொது, எக்ொ�ணத்்த ர்ொண்டும் 
்க்ளுககு எதி�ொன எநத திடடத்்தயும் நொங 
்ள அனு்திக் ்ொடவடொம் எனறும்,  ்சடட 
்ச்பை கூடடத்தில் ்ேடவ�ொ ்ொபைன திடடத் 
திறகு எதி�ொ் ஏ்்னதொ் தீர்்ொனம் நி்்றவவற 
்றபபைடும் எனறும் கூறியிருநதொர். 
 ்த்தி் அ�சின இநத அறிவிபபு ்ொநில 
அ�சு்ளின உரி்்்்ைப பைறிபபைதொகும். ்க 
்ளின ்ருத்துக்்ை வ்ட்வில்்ல. ்ொநில 
அ�சு்ளின ஒபபுத்லப ரபை்றவில்்ல. எவதச 
்சதி்ொ� வநொக்த்வதொடு ்த்தி் அ�்சொனது இநத 
திடடத்்த தனி்ொர் நிறுவனத்துககுக ர்ொடுத்து 
அவர்்ள அ்த ந்டமு்்றபபைடுத்துவறகு நொங 
்வை அனு்தி அளிககிவ்றொம் எனறு கூறியிரு 
பபைது ்த்தி் அ�சின ்சர்வொதி்ொ�ப வபைொக்்க 
்ொடடுகி்றது.
 ்க்ளின ்டும் எதிர்பபு ்ொ�ண்ொ் 
்ேடவ�ொ ்ொபைன திடடப பைணி்ள ரதொடங் 
பபைடொ்ல் தொ்திக்பபைடடு வருகின்றது. இந 
நி்லயில் தறவபைொது இதறகு சுறறுச சூழல் 
து்்றயின ஒபபுதல் ரபை்றத் வத்வயில்்ல 
என்ற புதி் நி்லபபைொடடின மூலம் ்த்தி் 
அ�சு ்க்ள மீது வபைொர் ரதொடுத்திருககின்றது.
 சு்ொர் 60 இலட்சம் ்க்ளின வொழ்வொ 
தொ�ங்்ைப பைறித்து அவர்்்ை அ்தி்ைொ் 
்ொறறும் இநத நொ்ச்ொ� திடடத்்த தமிழ் 
்க்ள அனு்திக்்ொடடொர்்ள. ்க்வை ்ை 
த்தில் இ்றஙகி பு�டசி்� வபைொ�ொடடங்்ை 
முனரனடுபபைொர்்ள எனபைதில் ஐ்மில்்ல.

மக்களின் ்வொழ்  ... த�ொடர்ச்சி...

ஈழத்�மிழரகளுககு ... த�ொடர்ச்சி..

கூடட்்பபுககு ்ொறறு அணி்ொ் உரு வொகும் 
என எதிர்பைொர்க்பபைடட விகவனஸ்வ�ன 
த்ல்்யிலொன தமிழ் ்க்ள கூடடணியின 
நி்ல்்யும் அவத வபைொனறுதொன உளைது. 
அதில் இ்ணவொர் எனறு எதிர்பைொர்க்பபைடட 
்வ்ஜநதி�கு்ொர் ரபைொனனம்பைலம் பினனர் மு�ண் 
பைடடுக ர்ொண்டொர். விககியுடன இ்ணநது 
ர்ச்றபைடட ஐங்�வந்சன இனறு அவருடன 
இல்்ல. தனி்ொ்ச ர்சல்லப வபைொகின்றொர். 
்ொ்ொண ்ச்பையில் அ்்ச்ச�ொ் இருநத அனநதி 
்சசித�ன தனி்ொன ஒரு கூட்ட அ்்த்துக 
ர்ொளவொர் எனவ்ற ரதரிகின்றது. இதுவபைொன்ற 
நி்ல்்்ளில் ்ொறறு அணி எனபைது ஒரு பைலவீ 
ன்ொன அணி்ொ்வவ உருவொகும் சூழ்நி்ல்ள 
தொன ்ொணபபைடுகின்றது.
 சிங்ை வபைரினவொதம் தமிழர்்ளு்ட் 
இருப்பைவ் வ்ளவிககுறி்ொககிக ர்ொண்டிரு 
ககும் நி்லயில், தமிழ் த�பபினர் ஒனறுபைடடு 
அத்ன எதிர்ர்ொளவதற்ொன வியூ்ங்்ை 
வகுத்துக ர்ொளவது அவசி்ம். ்ஜனொதிபைதித் 
வதர்தலின வபைொது தமிழ் ்டசி்ளி்டவ் 

ஒரு்்பபைொட்ட ஏறபைடுத்துவதறகு முற 
பைடட பைல்்்லக்ழ் ்ொணவர் ்சமூ்மும் 
ரபைொது அ்்பபு்ளும் இபவபைொது இநத 
விஷ்த்திலும் தமிழ் ்டசி்ளி்டவ் ரபைொது 
வொன ர்ொள்்யின அடிபபை்டயில் ்ருத் 
ரதொரு்்பபைொட்ட ஏறபைடுத்துவதற்ொன 
ர்ச்றபைொடு்்ை உடனடி்ொ் வ்றர்ொளை 
வவண்டும்.
 கிழககில் தமிழ்க ்டசி்ளி்டவ் உரு 
வொ்ககூடி் மு�ண்பைொடு்ளும், வபைொடடியும் 
எதிரி்ளுகவ் வொய்பபைொனதொகிவிடும். கிழககு 
ஏற்னவவ ஆககி�மிக்பபைடட நி்லயில் 
உளைது. அஙகு கி்டக்ககூடி் பி�திநிதித்து 
வத்்தயும் இழநதுவிடடொல், தமிழர் தொ்் 
த்்தப பிைவுபைடுத்துவது - சி்தபபைது இன 
வொதி்ளுககு இலகுவொனதொகி விடும். அத 
னொல், உடனடி்ொ் ்ொணவர்்ளும், ரபைொது 
அ்்பபுக்ளும் இத்ன ஒரு வ�லொறறுப 
ரபைொறுபபைொ்க ்ருதி தமிழ்க ்டசி்ள அ்னத் 
்தயும் ஒவ� கு்டயின கீழ் ர்ொண்டு வருவ 
தற்ொன ர்ச்றபைொடு்்ை முனரனடுக் 
வவண்டும்.

கூர்தமயதடயும் ... த�ொடர்ச்சி...

ந்து மூதொ்த்ரின வொழ்க்்மு்்ற்்,நம் 
்ண்முனவனர்ொண்டு வருவதொ்அ்்நதுளைது. 
அவர்்ைதுவொழ்க்்மு்்ற,பைண்பைொடு,கூடடுககு
டும்பைவொழ்க்்வபைொன்றபைல்வவறுத்வல்்்ை 
இதனமூலம்  அறியும்வொய்பபுககி்டத்துளைது. 
 அநதவ்்யில், பைண்்டத் தமிழர் வொழ் 
வி்லில் தொம் ்டடு்ல்லொது ்ற்றவர்்ளும் 
்சநவதொ்ச்ொ் வொழ வவண்டு ர்ன்றஉ்ர்நத 
வநொக்த்தில் ர்ச்றபைடுகின்ற பைண்பைொடு்ளும், 
்�பு்ளும், ்னிதர்்்ையும், பை்ன ர்ொடுககும் 
்ொல்ந்ட்்ையும்  வநசிககும் பைண்பு்ளும் 
எவ்வொர்றல்லொம் பினபைற்றபபைடடு வநதன 
எனபைதன ரதொடர்சசி்் எ்து இைம் த்ல 
மு்்றயின�ொலும் வபைணபபைட வவண்டு ர்னபைத 
ற்ொ் அவறறின முககி்த்துவத்்த எடுத்துக 
கூறிவ� வவண்டும்.
 அனறு அ�்சர்்ளின ்ொலத்தில் அ்் 
க்பபைடடிருநத ரபைருஙவ்ொட்ட்ள, ர்ொத்தை 
ங்ள, ்சத்தி�ங்ள என பைண்்ட் சினனங்ள 
வ்சத்்டநது அழிநது வபைொன அல்லது அழியும் 
நி்லயில், இநத சு்்த்தொஙகி ்ற்ள  இனறும் 
பைல இடங்ளில் வ்சத்்ட்ொ்ல் இருபபைதறகு 

அதன எளி்்்ொன வதொற்றமும், ்டடட வடிவ 
்் பபும்  பை்னபைொடும் ்ொ�ொண்ொ் இருக்க 
கூடும், ஆயினும் ்சனத்ரதொ்்ப ரபைருக்ம் 
்ொ�ண்ொ் வீதி அ்லிபபுக்ள, ரதொழிற்சொ்ல 
்ள, நவீன ்டடடங்்ை அ்்பபைதற்ொன 
நிலசசுவீ்ரிபபு வபைொன்ற அபிவிருத்தி ்ள ்ொ�ண 
்ொ் ்ொணொ்ல் வபைொய் விடும் ஆபைத்தில், எ்து 
்�புரி்் அ்ட்ொைங்ளில் சு்்தொஙகி்ளும் 
ஒன்றொகி விடடது. 
 பைழ்்ககும் பைண்பைொடடுச   சினனத்திறகும்  
்சொடசி்ொ் தி்ழும் எ்து கி�ொ்ங்ளில் எஞசி 
இருககும் சு்்தொஙகிக ்ற்்ையும் ஏ்ன் 
்�புரி்்ச சினனங்்ையு்ொவது உளளு�ொடசி 
்ன்றங்ளும், ரதொல்லி்ல் தி்ணக்ைமும், 
்ொ்ொண்ச்பை்ளின சுறறுலொத்து்்ற அ்்சசும், 
அநதநதக  கி�ொ்ங்ளில்  வொழும்  ்க்ளும் 
வ்லும்  அழி்விடொது பைொது்ொபபைது த்ல்ொ் 
ஒரு வ�லொறறுக  ்ட்்்ொகும்.

சுதமயுடன்  ... த�ொடர்ச்சி..



     ் ல்வி அபிவிருத்தி எனபைது ் ல்வி ் றறும் 
அதனுடன ரதொடர்பு்ட் து்்ற்ள ்றறும் 
வைங்ள மீது முனவனற்றத்்த ஏறபைடுத்துவதன 
மூலம் ்ல்வி்் அபிவிருத்திப பைொ்தயில் 
இடடுச ர்சல்வதொகும். அபிவிருத்தி அ்டநத 
நொடு்ள தங்ள ரபைொருைொதொ� அபிவிருத்தி 
்றறும் ்ச்்ொன வைபபைகிர்வு ்றறும் ்சரி்ொன 
திடடமிடல் மூலம் ்ல்வி்் அபிவிருத்திககு 
மூலதன்ொ்ப பை்னபைடுத்துகின்றன.

  
 

அபிவிருத்தி அ்டநது வரும் நொடு்ள ்சரி்ொன 
்ல்வியில் திடடமிடலின்், வைபபைஙகீடடில் 
்ச்த்துவமின்் ்ொ�ண்ொ் ரபைொருைொதொ� 
ரீதியில் பினன்டவொ்க ்ொணபபைடுகின்றன. 
இலங்்யில் ்ல்வி அபிவிருத்தியிலும் பி�ொநதி் 
ரீதியில் ்ச்த்துவமின்்  ்ொணபபைடுகின்றது. 
ஒரு நொடடில் முழு்்்ொன ்ல்வி அபிவிருத்தி 
ஏறபைடவவண்டு்ொயின பி�வத்ச ரீதியில் ்ல்வி 
அபிவிருத்தி்்ட் வவண்டும். இலங்் 
்ல்வி அபிவிருத்தியில் பின நிறபைதறகு இதுவவ 
்ொ�ண்ொகும்.

 

்ல்வி அபிவிருத்தியிலும் பி�ொநதி் ரீதியில் 
்ச்த்துவமின்்யில் ர்சல்வொககுச ர்சலுத்தும் 
பி�ொதன ்ொ�ணி்ள.

1.்க்ள ்ொ�ணி்ள              
2.்ல்வியி்ல் ்ொ�ணி்ள
3.அ�சி்ல் ்ொ�ணி்ள            
4.புவியி்ல் ்ொ�ணி்ள

மக்கள் ்கொரணி்கள்
 09 ்ொ்ொணங்ளிலும் ்சனத்ரதொ்் எண் 
ணிக்்யில் ்ொறுபைொடு ்ொணபபைடுவது வபைொல 
பைொட்சொ்ல்ளின எண்ணிக்்யிலும் ்ல்வி 
வல்ங்ளின எண்ணிக்்யிலும் ்ொறுபைொடு 
்ொணபபைடுகின்றது.
உ�ொரணம்:-
வட ்ொ்ொணம்  971 பைொட்சொ்ல்ள -  5 ்ொவடடம்
வ்ல் ் ொ்ொணம் 1360 பைொட்சொ்ல்ள -  3 ் ொவடடம்
உ்ர்நத சி்றநத பைொட்சொ்ல்ளின பை�ம்பைல் வ்ல் 
்ொ்ொணத்திலும் ஏ்ன் சில ்ொ்ொணங்ளில் 
ந்�பபு்றங்ளிலும் ்ொணபபைடுகின்ற்்.
உ�ொரணம்:-
வ்ல் ்ொ்ொணத்தில் 1971 பைொட்சொ்ல்ள ்ொணப 
பைடுகின்ற்்யும்
 ்சர்வவத்சப பைொட்சொ்ல்ள (international 
schools) அதி்ம் ்ொணபபைடுகின்ற்்யும்
 ரபைொதுவொ் ்ொணவர் ஆசிரி்ர் விகிதம் 
24:01 ஆ் ்ொணபபைடுகின்ற வவ்ை இது ந்ர்பபு்ற 
பைொட்சொ்ல்ளில் 18:01 ஆ்வும் ்்ல்் 

கி�ொ்ொபபு்ற பைொட்சொ்ல்ளில் 50:01 ஆ்வும் ் ொண 
பபைடுகின்றது.

்கல்வியியல் ்கொரணி்கள்
•      அ�்ச ் றறும் அ�்ச ்சொர்பைற்ற ் ல்வி வொய்பபுக்ள 
வ்ல்்ொ்ொணத்தில் அதி்ம் ்ொணபபைடுகின்றன.
• இலங்்யில் ்ொணபபைடுகின்ற 15 அ�்ச 
பைல்்்லக்ழ்ங்ளில் 06 பைல்்்லக்ழ்ங்ள 
வ்ல் ்ொ்ொணத்திவல ்ொணபபைடுகின்றன.
•     ர்ொழும்பு பைல்்்லக்ழ்ம்
•     வ்ொ்றடடுவ பைல்்்லக்ழ்ம்
•     ்ைனிப பைல்்்லக்ழ்ம்
•     ர்ஜ்வர்த்தனபு� பைல்்்லக்ழ்ம்
•     ்டபுல ஆறறு்் பைல்்்லக்ழ்ம்
•     நொவல தி்றநத பைல்்்லக்ழ்ம்
• வ்லும் கிழககு வடககு ்ொ்ொணங்ளில் 
பைல்்்லக்ழ்ம் ்ொணபபைடுகின்ற வபைொதும் முக 
கி் சில பீடங்ள ்ொணபபைடுவதில்்ல.

உ�ொரணம் யொழ்பபொண பல்்கதைக்கழ்கம்
• கிழககுப பைல்்லக்ழ்ம் வபைொன்ற பைல்் 
்லக்ழ்ங்ளுககு ரபைொறியி்ல் பீடம் வழங்ப 
பைடொ்்.
• வ்ல்்ொ்ொணத்தில் ரபைரும்பைொன்் இன 
த்தவர்்ள அதி்ம் வொழ்வதொலும் ரபைொருைொதொ� 
்த்தி் நி்ல்்ொ்வும் ்ொணபபைடுவதொலும் 
்ல்விக்ொன வொய்பபுக்ள ்ல்வி நிறுவனங்ள 
அதி்ம் குவிக்பபைடடுக  ்ொணபபைடல்.

உ�ொரணம்
•  இலங்் ்சடடக ்ல்லூரி
•  வ்ஜொன ர்ொத்தலொவ பைொது்ொபபு பைல்்்லக்ழ்ம்
•  த்வல் ரதொழிநுடபை தனி்ொர் பைல்்்லக்ழ்ம் 
•  NSBM GREEN UNIVERSITY
•  இலங்் உ்ர் ரதொழிநுடபை ்ல்வி நிறுவனம்
•  NATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT
•  BUDDHIST AND PALI UNIVERSITY OF SRILANKA 
•  INSTITUTE OF ENGINEERING TECHNOLOGY
•  CINEC MARTIME CAMPUS
•  ரபைொறியி்ல் உ்ர் வதசி் டிபவைொ்ொ(Technical 
university)                    
•  விண்ரவளி ஆய்வுக ்ழ்ம்

 வபைொன்ற்வ வ்ல் ்ொ்ொணங்ளிவல ்ொ 
ணபபைடுகின்ற்். இதனொல் கி�ொ் வதொடடபபு்ற 
்ொணவர்்ள இவ்வொய்பபுக்்ை நு்�முடி்ொ்ல் 
உளைது.                       
•  வதசி் ்ல்வி நிறுவ்ம் அதி் ்ல்வி வொய்ப 
புக்்ை ர்ொழும்்பையும் அத்ன அண்டி் 
பைகுதி்ளுககு வழஙகுதல் ்ல்வி அ்்ச்ச்ம் 
இலங்் பைரீட்்ச அலுவல்ம் ர்ொழும்பில் 
்ொணபபைடுகின்ற்்.
•  பைல்்்லக்ழ் ்ொனி்ங்ள ஆ்ணககுழு 
மூன்றொம் நி்ல ்றறும் ரதொழில்்சொர் ்ல்வி 
ஆ்ணககுழு வபைொன்ற்வ ர்ொழும்பில் ்ொண 
பபைடுகின்ற்்.
•  இவ்வொறு த�்ொன ்ல்வி வொய்பபுக்ள ஒவ� 
இடத்தில் குவிக்பபைடடு இருபபைதொல் ஏ்ன் 
பி�வத்சங்ளில் உளைவர்்ளுககு இது எடடொ 
க்னி்ொ்வும் ்ொணபபைடுகின்றது.
• இவ்வொறு ்ல்வியி்ல் ரீதியில் வைங்ள 
பி�ொநதி் ரீதியில் ்ச்மின்்்ொ்க ்ொணபபைடுகி 
ன்றது

அரசியல் ்கொரணி்கள்
•  இலங்்யில் ்ொலத்திறகு ்ொலம் ்ொறிவரும் 
ஆடசி ்ொற்றத்திறவ்றபை ்ல்விக ர்ொள்்்ளும் 
்ொறி வருகின்ற்் ்ல்வி அபிருத்தி்்ப 
பைொதிககின்றது.
• அத்துடன ரபைரும்பைொன்்யினவ�  நொடடின 
த்ல்் பைதவி்்ப ரபைறுவதொல் ்ல்வி அபி 
விருத்தித் திடடங்ள ரபைரும்பைொன்்யினருக 
கும் அவர்்ள வொழும் பைகுதி்ளுககும் ரபைரும் 

பைகுதி கி்டக்பரபை்றல்.
•  பைொதீடடில் அதி் நிதி ஒதுக்பபைடடொலும் தமிழ் 
முஸ்லிம் பைொட்சொ்ல்ளுககு கு்்றவொன நிதி்வை 
கி்டககின்றன.
•  வைபபைகிர்வில் ்ச்த்துவமின்்.
•  ்ல்வி அ்்ச்ச�ொ்் வருபைவர் தங்ள 
்ொவடடத்தில் ்ொத்தி�ம் அதி் ்ல்வி அபிவிருத் 
தி்்   ஏறபைடுத்தல்.
• அ�சி்ல்வொதி்ள தங்ள பி�வத்சத்தில் ்ொத்தி�ம் 
முனனுரி்் அடிபபை்டயில் வவ்ல வொய்ப 
புக்்ை வழஙகுதல்.
 உ்ர் ரதொழினுபபை வகுபபை்்ற (Smart class 
room)ர்ொழும்பு ்ஜ்வர்த்தனபு� ்்ொ வித்தி்ொல 
்ம் பைது்ை வி்சொ்ொ ்ல்லூரி வபைொன்ற ந்�பபு்ற 
பைொட்சொ்ல்ளில் ்ொணபபைடுகி ன்ற அவதவவ்ை 
்்ல்்பபைொட்சொ ்ல்ள பைல இடிநது விழும் 
வகுபபை்்ற்ளுடன ்ொணபபைடுகின்றன.
• யுத்தத்திற முன இ்டநி்லக ்ல்வியில் 
அதொவது ்.ரபைொ.த ்சதொ�ண த�த்தில் முதன 
நி்லயில் ் ொணபபைடட  வடககு ் ொ்ொணம் இனறு 
09 நி்லககுத் தளைபபைடட்்ககும் ்்்றமு் 
அ�சி்ல் ்ொ�ணி்வை ்ொ�ண்ொகும்.
•  ஆசிரி்ர் நி்்னங்ளில் மு்்ற்ற்ற அ�சி்ல் 
த்லயீடு.
•  தி்ற்்்ொன ஆசிரி்ர்்்ை அ�சி்ல்வொதி்ள 
தங்ள பைகுதி்ளுககுள நி்்னம் ர்சய்தலும்.
•  மு்்ற்ற்ற ஆசிரி்ர் இட்ொற்றம்.
•  வபைொதி் ்டடிட தைபைொட நூல் ரதொழிநுடபை 
வ்சதி்்ை ரபைறறுக ர்ொடுத்தலும்.
•  ்்ல்் த்்்்ற்ற ஆசிரி்ர் நி்்னம்.

புவியியல் ்கொரணி்கள்
•  நொடடில் உ்� தொழ்வு வவறுபைொடு்ள புவியி்ல் 
அ்்பபு வபைொன்ற்வயும் ் ல்வி அபிவிருத்தியில் 
பைஙர்டுககின்றன.
• இ்ற்் அனர்த்தங்ளுககு உளைொகும் பைொட்சொ 
்ல்ள.
•  ்்ல்் பைொட்சொ்ல்ள ்்�வ்ொ� ்்ல 
்் பிள்ை்ளுககு எநதைவு தூ�ம் ்ல்வி 
ர்சன்ற்டகின்றது எனபைது இனறும் வ்ளவிக 
குறி்ொ்வவ உளைது.
•  ் ்ல்் முனபைளளி்ளின அதி்ொ�ம் வதயி்லத் 
வதொடட நிர்வொ்த்தினரிடம் ்ொணபபைடல்.
• ந்� ்்்ொக்ல் ்ொ�ண்ொ் ந்�த்்த வநொககி் 
இடபரபை்ர்வினொல் ்்�வ்ொ�ப பைொட்சொ்ல்ள 
மூடபபைடடும் அபைொ்ம்.
• கூடுதல் தூ�ம் 10km ஒரு பைொட்சொ்ல அ்்் 
வவண்டும் ஆனொல் ரபைருநவதொடடப பைகுதியில் 
இது ்சொத்ததி்மின்்.
 இலங்் ்ல்வி அபிவிருத்தியிலும் 
பி�ொநதி் ரீதியில் ்ச்த்துவமின்்பைககு வ்ற 
கூறி் ்ொ�ணி்ளுடன ்சமூ் ரபைொருைதொ� ்ொ�ணி 
்ள வறு்் ்சமூ் வகுபபுக்ள எனபைனவும் 
்ொ�ணி்ைொ் அ்்கின்றன. இபபி�சசி்ன்்ை 
தீர்பபைதறகு ்சரி்ொன ்ல்விக ர்ொள்்்ளுடன 
்சரி்ொன ் ல்வித் திடடமிடலும் அவசி்்ொவதுடன 
அ்வ பி�வத்ச ்ொவடட ்ொ்ொண  ரீதியில் 
ந்டமு்்றபபைடுத்தபபைடவும் வவண்டும்.
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