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	 சிறீலங்காவின்	72ஆவது		சுதந்		திர			தின	த்தில்	
சிறீலங்கா	அரசினகாலும்	அதன்	படையினரகாலும்	

வலிந்து	் காணகாமலகாக்பபடைவர்டை		நிடனவு	
கூரும்	நி்ழ்வு	ஒன்டறை	வைபகுதியில்	மமற்்கா	
ளைவுளைதகா்		கிளி்�காச்சி	மகாவடை	்காணகாமல்	
மபகாமனகார	அடமபபு	்தரிவித்	துளைது.
	 இதனிடைமே.	 ்காணகாமல்	 மபகானவர்ள	
்தகாைரபில்	 சிறீலங்கா	 அரசு	 �ைவடிகட்	 எடு	
க்	 மவண்டும்	 எனவும்	 அடனத்துல்	 சமூ்ம்	
அதற்கான	 அழுத்தங்டை	 மமற்்காளை	
மவண்டும்	எனவும்	்தரிவித்து	வவுனிேகா	மகாவ	
டை	 ்காணகாமல்	 மபகாமனகார	 அடமபபு	 மமற	
்்காண்டு	 வரும்	 ்தகாைர	 மபகாரகாடைம்	 ம�றறு	
ைன்	(01)	1078	�காட்டை	்ைந்துளைதகா்	்தரிவிக	
்பபடுகின்றைது.

rpwPyq;fhtpd; Rje;jpu jpdj;jpy; 
fhzhky; Nghdtu;fis epidT$Uk; epfo;T

 
 
 
 
 
 
 

்ைந்த	 ்சவவகாய்ககிழடம(28)	 அ்மரிக்			
அதிபர	 	 ்ைகானகால்ட	 டரம்ப	 மத்திே	 கிழககிற	
்கான	 அடமதித்	 திடைத்டத	 அறிவித்தகார.	 அவர	
அறிவித்த	திடைம்	அவர	ட்யில்	இருந்த	்காகிதத்	
டதவிை	்பறுமதிேறறைது.
	 தனது	ட்யில்	இருந்த	்காகிதத்தில்	்காண	
பபடை	எழுத்துப	பிடழ்டையும்	டரம்ப	்வனி	
க்வில்டல	என்பது	அவருககு	மத்திே	கிழககுத்	
்தகாைரபில்	 எந்த	 அறிவும்	 இல்டல	 என்படதக	
்காடடுகின்றைது	என	் தரிவிககின்றைனர	ஆய்வகாைர	
்ள.	 இந்த	 அறிவிபபின்	 பிரதகான	 ம�காக்ம்	
டரம்ப	 மறறும்	 ஊழல்	 குறறைச்சகாடடுக்ளில்	
சிககியுளை	இஸமரலிேப	 	 பிரதமர	 ்பஞசமின்	
்�தன்ேகாகு	ஆகிேவர்ளின்	அரசிேல்	பலத்டத	
அதி்ரிபபமத	ஆகும்.

	 எதுவுமறறை	 இந்த	 அடமதித்	 திடைத்தின்	
பிரதகான	 ம�காக்ம்	 மமறகுக்டரப	 பகுதியில்	
இஸமரலினகால்	ஆககிரமிக்பபடை	நிலபபகுதி	
்டை	சடைபூரவமகா்	இஸமரலுககு	மகாறறுவமத.	
இது	 ஒரு	 இறைந்த	 திடைம்	 என	 அவதகானி்ள	
்தரிவித்துளைனர.
	 5மில்லிேன்	 பகாலஸதீன	 அ்தி்ளுககு	
ஐ.�கா.	 ஊைகா்	 வழங்பபடும்	 360	 மில்லிேன்	
நிதிடேயும்	அ்மரிக்கா	நிறுத்தியுளைது.	ஆனகால்	
அ்மரிக்காவின்	 இந்தத்	 திடைத்திறகு	 எந்த	
ஒரு	 பகாலஸதீன	 மக்ளும்	 ஆதரவு	 தரவில்டல	
என்பதுைன்,	 மமறகுல்	 ஆதரவு	 அரபு	 �காடு்ள	
அடமதித்	திடைத்டத	வரமவறறை	மபகாதிலும்	திட	
ைத்தின்	 ம�காக்த்டத	ஆதரிக்வில்டல.	 துருககி	
யும்	 ஈரகானும்	 இந்தத்	 திடைத்திறகு	 எதிரபடபத்	
்தரிவித்துளைன.
	 பகாலஸதீன	 பிரதமர	 ம்மூட	 அபபகாஸ	
இந்தத்	 திடைத்டத	 எதிரத்ததுைன்,	 ்ெருசமலத்	
டதமேகா	 எமது	உரிடம்டைமேகா	 ேகாரும்	விற்	
முடிேகாது	என	்தரிவித்துளைகார.
	 அதகாவது	 பகாலஸதீன	 மக்ளிைம்	 எஞசி	
யுளை	 நிலத்டதயும்	 அ்மரிக்கா	 இஸமரலுககு	
வழங்	முறபடடுளைது.	 1971ஆம்	ஆண்டு	பிரித்	
தகானிேகா	 மமற்்காண்ைது	 மபகான்றை	 ஒரு	 ்சேல்	
இது.	 1947ஆம்	 ஆண்டு	 பகாரபடசமகா்	 �ைந்து	

்்காண்ை	 ஐ.�கா.	 30சதவீத	 மக்ள	 ்தகாட்டேக	
்்காண்ை	 இஸமரலுககு	 55சதவீத	 நிலத்டதயும்	
67சதவீதம்	 ்்காண்ை	 பகாலஸதீன	 மக்ளுககு	
45சதவீத	நிலத்டதயும்	வழஙகியிருந்தது.
	 ஆனகால்	 தறமபகாடதே	 அ்மரிக்காவின்	
திடைம்	 15சதவீத	நிலத்டதமே	பகாலஸதீன	மக்	
ளுககு	 வழஙகியுளைதுைன்,	 85சதவீத	 பகாலஸ	
தீனப	 பிரமதசம்	 இஸமரலின்	 இடறைேகாண்டம	
யின்	கீழ்	் ்காண்டுவரபபடடுளைது.	் ெருசமலம்	
இஸமரலின்	பிரிக்	முடிேகாத	தடல�்ரம்	என்று	
2017ஆம்	ஆண்டு	அ்மரிக்கா	அஙகீ்ரித்திருந்தது.
	 அ்மரிக்காவின்	 திடைத்டத	 ஏறறுக	
்்காளளுமகாறு	 பகாலஸதீன	 பிரதமருககு	 அழு	
த்தம்	்்காடுத்து	வரும்	சவுதி	அமரபிேகா,	்ெருச	
மலமிறகுப	 பதிலகா்	 அபு	 டிஸ	 என்னும்	 அரு	
கில்	 உளை	 �்ரத்டத	 தடல�்ரமகா்	 ஏறறுக	
்்காளளுமகாறு	ம்டடுளைது.
	 அ்மரிக்காவின்	 திடைம்	 என்பது	
அடனத்துல்	 விதி்ள,	 ஐ.�கா.தீரமகானங்ள,	 நீதி	
மன்றை	 உத்தரவு்ள	 எல்லகாவறடறையும்	 புறைந்த	
ளளியுளைதகா்	 அவதகானி்ள	 ்தரிவித்துளை	
னர.	 பகாலஸதீனத்தின்	 �ண்பன்	 என்று	 கூறும்	
சிறிலங்கா	 அ்மரிக்காவின்	 திடைத்டத	 ஆதரி	
ககுமகா	என்றை	ம்ளவி்ளும்	எழுந்துளைன.
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ஐமரகாபபிே	 ஒன்றிேத்தில்	 இருந்து	 ்ைந்த	 ்வள	
ளிககிழடம(31)	 பிரித்தகானிேகா	 ்வளிமேறியுள	
ைது.	 ்ைந்த	 47	 வருைங்ைகா்	 ஐமரகாபபிே	
ஒன்றிேத்தில்	 மி்வும்	 முககிே	 பஙகு	 வகித்த	
பிரித்தகானிேகா	 அதில்	 இருந்து	 ்வளிமேறிேது	
ஐமரகாபபிே	ஒன்றிேத்திறகு	பகாரிே	பின்னடை	வகா்	
்ருதபபடுகின்றைது.
		 ஐமரகாபபிே	 ஒன்றிேத்தில்	 இருந்து	 ்வளி	
மேறிேது	எமககு	பகாத்மகா்	இருக்லகாம்.	ஆனகால்	

�காம்	 அதடன	 முறிேடித்து	 ்வறறி	 யீடடுமவகாம்	
என்றை	�ம்பிகட்	உளைது.	இது	முடிவல்ல	ஆரம்பம்	
என	 ்வளளிககிழடம	 இரவு	 11	 மணிேைவில்	
பிரித்தகானிேகா	உத்திமேகா	்பூரவமகா்	்வளிமேறிே	
பின்னர	பிரித்தகானிே	பிரதமர	்பகாரிஸ	மெகான்சன்	
்தரிவித்துளைகார.
	 	 இந்த	 ்வளிமேறறைத்டத	 ்்காண்	
ைகாடும்	 விதமகா்	 பிரதமர	 அலுவல்மகா்	 ைவு	
ணிக	 வீதியில்	 அலங்கார	 விைககு்ள	 எரிே	
விைபபட	 ைதுைன்,	 50	 ்பன்ஸ	 �காணேமும்	
்வளியிைபபடடுளைது.
	 	 ்பருமைவகான	 மக்ள	 பல	 இை	
ங்ளில்	 இந்த	 நி்ழ்டவக	 ்்காண்ைகாடிேதுைன்,	
சில	 இைங்ளில்	 படைகாசு்ளும்	 ்வடிக்	
டவபபடைன.

		அமதசமேம்,	 ஐமரகாபபிே	
ஒன்றிேத்தில்	 இருந்து	
பிரித்தகானிேகா	பிரிந்து	்சல்	
வடத	எதிரபபவர்ள	ஐமரகா	
பபிே	 ஒன்றிேக	 ்்காடி	

யுைன்	மபரணி	ஒன்டறையும்	�ைத்தியிருந்தனர.
	 இதனிடைமே	 பிரசல்ஸ	 இல்	 அடமந்து	
ளை		ஐமரகாபபிே	ஒன்றிேத்தின்	அலுவல	்ங்ளில்	
இருந்த	பிரித்தகானிேகா	 ்்காடி	அ்றறைபபடடு	அது	
அரும்்பகாருள	 ்காடசிே்த்தில்	 டவக்பபை	
வுளைதகா்	்தரிவிக்பபடுகின்றைது.

INuhg;gpa xd;wpaj;jpy; ,Ue;J gpupj;jhdpah ntspNawpaJ 

 kf;fs; nfhz;lhl;lk;

  
  

சிறீலங்காவின்	 �டபு	 �காைகான	 சீனகாவில்	உருவகா	
கிே	்்காமரகானகா	டவரஸ	சிறீலங்காவிலும்	அதி்	
மகா்	 பரவி	 வருவதகால்	 எதிர	 வரும்	 ்சவவகாய்	
ககிழடம	 (04)	 இைம்்பறைவுளை	 72ஆவது	
சுதந்திர	 	 தினத்டத	 மு்மூடி்ளுைன்	 ்்காண்	
ைகாை	சிறீலங்கா	அரசு	தீரமகானித்துளைது.
	 நி்ழ்வில்	 ்லந்து	 ்்காளை	 அடழக்ப	
படைவர்ளுககும்,	 ்லந்து	 ்்காளளும்	 மக்ளு	
ககும்	 மு்மூடி்டை	 வழங்வுளைதகா்	 சிறீலங	
்காவின்	்பகாது	நிரவகா்	அடமச்சின்	்சேலகாைர	
ம்.	ஜி.	தரமதில்கா	்தரிவித்துளைகார.
	 ட்டே	 சுத்தம்	 ்சய்யும்	 திரவங்ளும்,	
அதி்ைவு	 நீரும்	 பேன்படுத்தபபைவுளைதகா்	
அவர		மமலும்	்தரிவித்துளைகார.
	 சிங்ை	 மக்ள	 ்்காண்ைகாடும்	 இந்த	
சுதந்திர	 தினத்டத	 தமிழ்	 மக்ள	 புறைக்ணித்து	
வருவது	இஙகு	குறிபபிைத்தக்து.

Kf%bfSld; nfhz;lhlg;glTs;s 
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 இந்திேகாவின்	 ்தன்	 மகாநிலமகான	 ம்ரைகாவில்	 இருந்து	 ்ைத்தி	
வரபபடும்	 ்ஞசகா	 என்றை	 மபகாடதப	 ்பகாருள	 வைபகுதியில்	 உளை	
தமிழ்	 இடைஞர்ளின்	 எதிர்காலத்டத	 சீரழிபபதகா்	 ேகாழ்.	 த்வல்்ள	
்தரிவிககின்றைன.
	 ்ைந்த	 வருைத்தின்	 இறுதிப	 பகுதியில்	 இனிபபு	 வட்ேகான	
்பகாருட்ளுைன்	 ்பரிே	 டப	 ஒன்றில்	 ்ஞசகாடவ	 ்்காண்டு	 ்சன்றை	
மகாணவன்	 ேகாழ்	 பகாைசகாடல	 ஒன்றில்	 ஆசிரிேர	 ஒருவரகால்	 ்ண்டு	
பிடிக்பபடைகார.	 ஆனகால்	 பகாைசகாடலயின்	 ்பேர	 பகாதிக்பபடும்	
என்பதகால்	�ைவடிகட்	எடுக்பபைவில்டல.
	 ்மதம்பிரடமன்	என்றை	இரகாசகாேனப	்பேர	்்காண்ை	மபகாடதப	
்பகாருள,	 ்ஞசகா,	 மறறும்	 பீடி	 இடல்ள	 என்பன	 ம்ரைம்,	 மறறும்	
பகாகிஸதகான்	 ஆகிே	 பகுதி்ளில்	 இருந்து	 வைபகுதிககு	 ்்காண்டு	
வரபபடுகின்றைன.
	 பகாைசடல	 சிறுவர்ளிைம்	இந்த	 மபகாடதப	 ்பகாருள	 பகாவடன	
அதி்ரித்துளைதகா்வும்,	ஆனகால்	அதடன	தடுக்	சிறீலங்கா	் காவல்துடறை	
�ைவடிகட்	 	 எடுபபதில்டல	 எனவும்	 ேகாழ்	 ்சேல்த்தின்	 சிறுவர	
உதவி	பிரிவின்	அதி்காரி	ஏ.	உதேகுமகார	்தரிவித்துளைகார.
	 அரிேகாடல	 பகுதிமே	 மபகாடதப	 ்பகாருள	 ்ைத்தபபடுவதன்	
தடலடமே்மகா்	்சேறபடுவதகா்	்தரிவிக்பபடுகின்றைது.
	 ்ைந்த	ஆண்டு	3500	கிமலகா	ம்ரை	்ஞசகா,	739	கிமலகா	்்மரகாயின்,	
8	 கிமலகா	 உள�காடடில்	 தேகாரிக்பபடை	 ்ஞசகா,	 42000	 கிமலகா	 பீடி	
இடல்ள	 என்பன	 ட்பபறறைபபடைதகா்	 சிறீலங்கா	 அதி்காரி்ள	
்தரிவித்துளைனர.
		 ஏறைத்தகாை	 7000	 ஆழ்்ைல்	 மீன்பிடிப	 பைகு்ள	 ்தகாழிலில்	
ஈடுபடும்	 ்ைலில்	 மதடுதல்	 �ைத்துவது	 ்டினம்	 என	 சிறீலங்கா	
்ைறபடை	்தரிவித்துளைது.	ஆழ்்ைல்	பகுதிககு	்்காண்டு	வரபபடும்	
மபகாடதப	்பகாருட்ள	பணப	பரிமகாறறைம்	இைம்்பறும்	வடர	அஙகு	
மடறைத்து	டவக்பபடுவதகா்	்தரிவிக்பபடுகின்றைது.
	 இதனிடைமே,	 மபகாடதப்பகாருள	 பகாவடனககு	 எதிரகா்	 குரல்	
்்காடுபபவர்ளும்	ேகாழில்	தகாக்பபடுகின்றைனர.
	 �ம்பிகட்	 இல்லம்	 என்றை	 புனரவகாழ்வு	 நிடலேத்டத	 �ைத்தி	
வரும்	 வின்சன்	 பறறிக	 அடி்ைகார	 அவர்டை	 ்ைந்த	 ்சபரம்பர	
மகாதம்	 23ஆம்	 �காள	 ்ைத்திச்	்சன்றை	இருவர	 ஏன்	மபகாடதப	்பகாருள	
பகாவடனககு	எதிரகா்	குரல்	்்காடுககின்றீர்ள	எனக	ம்டடு	பலமகா்	
தகாககிே	 பின்னர	 அவடர	 இரகாசகாவின்	 மதகாடை	 வீதியில்	 விடடுச்	
்சன்றுளைனர.
	 ்ைந்த	 வருைம்	 ேகாழ்.	 பகாைசகாடல	 ஒன்றில்	 உேரதர	 வகுபபில்	
்ல்வி	 ்றகும்	 மகாணவர்ள	 மபகாடதப	 ்பகாருள	 பேன்படுத்துவடத	
்ண்ைறிந்த	ஆசிரிேர	அதடன	தடுக்	முறபடை	மபகாது	மகாணவர்ைகால்	
்டுடமேகா்	தகாக்பபடடுளைகார.	எனினும்,	பகாைசகாடலயின்	தரம்	்ருதி	
அதடன	நிரவகா்ம்	மடறைத்துளைதகா்	்தரிவிக்பபடுகின்றைது.
	 இன்று(02)	் காடலயும்	ேகாழ்.	மகாவடைத்தின்	புஙகுடுதீவு	பகுதியில்	
300	கிமலகா	்ஞசகா	ட்பபறறைபபடடுளைது.
	 இந்திேகாவில்	இருந்து	மீன்பிடிப	பைகு	ஒன்றில்	மடறைத்து	டவத்து	
்ைத்தபபடை	 மபகாமத	 இது	 ்ண்ைறிேபபடடுளைது.	 இந்த	 சம்பவம்	
்தகாைரபில்	 பைகில்	 வந்த	 இருவர	 ட்து	 ்சய்ேபபடடுளைதுைன்,	
மமலும்	 இருவர	 சஙகுபபிடடி	 பகுதியில்	 டவத்து	 ட்து	 ்சய்ேப	
படடுளைனர.
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Nfusj;J fQ;rh khw;W top vd;d cs;sJ?
 சிறீலங்காவின் ஜனகாதிபதி க்காட்காபய ரகாஜபகச ததகாிவிதத 
ஒரு ்ருதது ்காணகாமல் ஆக்பபடக்கார் விவ்காரம் குறிதது மீண்டும் 
சர்்ச்ச ஒன்்ற உருவகாக்ியிருக்ின்றது. தபகாறுபபகான பதவி ஒன்றில் 
இருபபவர், ஏற்னகவ மறதறகாரு தபகாறுபபகான பதவியில் இருநதவர் 
தபகாறுபபறற வ்்யில் பதிலளிததிருபபது மனித உகாி்ம்ளுக்கா்ப 
கபகாரகாடுபவர்்ளுககு சீறறத்த ஏறபடுததியிருக்ின்றது. அதது 
்ன், தபகாறுபபு கூறல் தபகாறி மு்ற எத்னயும் அவர் ஏற்ப 
கபகாவதுமில்்ல. ந்்மு்றபபடுததப கபகாவதுமில்்ல என்ப்தயும் 
இது உறுதிபபடுததியிருக்ின்றது. இதனகால் மகாறறு வழி ஒன்்றத 
கதடி்ச தசல்ல கவண்டிய கத்வ தமிழ் மக்ளுககும், மனித உகாி்ம 
அ்மபபுக்ளுககும் ஏறபடடுளளது. 

 கபகாகாின் இறுதிக ்கால்ட்ததில் அல்லது கபகார் முடிவ்்நத 
பின்னர் சிறிலங்கா ப்்யினகாி்ம் சரண்்நது அல்லது ்்து 
தசயயபபடடு, ்காணகாமல் ஆக்பபட்வர்்ள எவரும் இபகபகாது 
உயிரு்ன் இல்்ல என்ற சிறீலங்கா அரசகாங் த்லவர் க்காட்காபய 
ரகாஜபகசவின் ்ருதகத இபகபகாது சர்்ச்சககுகாியதகா் இருக்ின்றது. 
ரணில் விக்ிரமசிங் பிரதமரகா் இருநத கபகாது கூ் இகதகபகான்ற 
ஒரு ்ருத்த முன்்வததிருநதகார். தமிழ் மக்ளின் உணர்வு்ளு்ன் 
சம்பநதபபட் விவ்காரததில் தபகாறுபபறற வ்்யில் அவர்்ள 
முன்்வககும் ் ருததுக்ள குறிதது தபரும்பகாலகான தமிழ்த  த்ல்ம்ள 
கூ் தமௌனமகா்ததகான் இருக்ின்றன. 

 2009இல் தமிழின அழிபபுப கபகார் இ்ம் தபறறகபகாது சிறீலங்கா 
இரகாணுவ ந்வடிக்்்ளுககு ்ண்்காணிபபகாளரகா் இருநதவர் 
என்பது்ன், பகாது்காபபு அ்ம்சசின் நிரநதர தசயலகாளரகா்வும் 
க்காட்காபய ரகாஜபகசகவ ்்்மயகாறறினகார். அநதவ்்யில் 
அபகபகாது இ்ம்தபறற நி்ழ்வு்ள அ்னததிறகும் தபகாறுபபுககூற 
கவண்டிய ஒருவரகா் அவர் இருக்ின்றகார். அதறகு கமலகா் இபகபகாது 
சிறிலங்கா நகாடடின் அதிபரகா்வும் முபப்்்ளின் தளபதியகா்வும் 
இருககும் ஒருவர் தபகாறுபபறற விதததில் தசகால்லியிருக்ின்ற 
பதில், ஐக்ிய நகாடு்ள ச்பயின் ந்்மு்ற்்ளயும், சர்வகதச 
மனிதகாபிமகான சட்ங்்ளயும் ஏறறுக த்காளவதறகு அவர் தயகாரகா் 
இல்்ல என்ப்தத ததளிவகா் புலபபடுததியிருக்ின்றது.

 ஆயிரக்ணக்கான தமிழர்்ள உயிரு்ன் இல்்ல என்ப்த 
க்காட்காபய ரகாஜபகச அறிவிததிருபபது தகானும் சிறீலங்கா அரசும் 
பன்நகாடடு சட்த்த கமகாசமகா் மீறியுளகளகாம் என்ற குறற ஒபபுதல் 
வகாககுமூலததிறகு  சமனகானது என மனித உகாி்ம அ்மபபு்ள சுடடிக 
்காடடு்ின்றன. ்காணகாமல் கபகாகனகார் ததகா்ர்பில் விசகார்ண்்ள 
கமறத்காண்டு அறிக்் சமர்பபிபபதற்கா் நியமிக்பபட் தசயல்ம் 
கூ் அதி்காரம் அறறதகா்வும், சிறபபகான மு்றயில் தசயறப்காத 
ஒன்றகா்வுகம இருநதுளளது. சர்வகதசத்த ஏமகாறறுவதற்கான ஒரு 
நகா்்மகா் மடடுகம இநத்ச தசயல்ம் இருநதுளளது என்ப்தயும் 
க்காட்காபய ரகாஜபகசவின் ்ருததுக்ள புலபபடுதது்ின்றன.

 ்காணகாமல் கபகாகனகார் விவ்காரததில் சிறீலங்கா அரசகாங்ம் 
ஆக்பூர்வமகா் எத்னயுகம தசயயப கபகாவதில்்ல என்பது ்்நத 
்காலததிகலகய  தவளிபப்்யகா் ததகாிநதது.   இபகபகாது சிங்ள  தபௌதத   
மக்ளின் ஆதரவு்ன் அதி்காரததிறகு வநதிருககும்  க்காட்காபய 
முழு அளவில் அவர்்ளு்்ய நலன்்்ளகய முன்னி்லபபடுததும் 
ஒருவரகா் ்காணபபடு்ின்றகார். அதனகால், இநத விவ்காரததில் எநத 
முன்கனறறத்தயும் எதிர்பகார்க் முடியகாது. அதனகால் மனித உகாி்ம 
அ்மபபுக்ளும் சர்வகதச சமூ்மும் இவவி்யததில் ஆக்பூர்வமகான 
முன்கனறறம் ஏதகாவது ஏறப்க கூடிய வ்்யில் மகாறறுத திட்த்த 
ந்்மு்றபபடுததுவது இன்்றய அவசரமும் அவசியமும் ஆகும்.

 ஐ.நகா மனித உகாி்ம்ள கபர்வயின் 43ஆவது கூட்த 
ததகா்ர் இம்மகாத இறுதியில் தஜனீவகாவில் ஆரம்பமகா் உளள 
நி்ல்மயில், இதற்கான கத்வயும் முன்ன்ர வி் அதி்மகா் 
உளளது என்ப்த தசகால்லி ்வக் விரும்பு்ிகறகாம். மனித உகாி்ம 
அ்மபபுக்ள இதற்கான தயகாகாிபபுக்்ள இபகபகாகத ஆரம்பிக்கா 
விட்கால், சிறீலங்கா அரசகாங்ம் வழ்ம கபகால சர்வகதச சமூ்த்த 
ஏமகாறறுவதற்கான உபகாயங்ளு்ன் ்ளமிறஙகும். அதற்கான மகாறறு 
வழி்ள குறிதது ஆரகாயநது அதற்கான உறுதியகான தசயறபகாடு்்ள 
முன்தனடுபபதன் மூலமகா் மடடுகம தமிழ் மக்ளுக்கான நீதி்யப 
தபறறுக த்காடுக் முடியும்.



 இலஙட்யில்	 ஒரு	 நூறறைகாண்டு	 ்கால	
தமிழர	்ல்விடே	ஆரகாய்ந்து	பகாரத்தகால்,	்ல்வியின்	
மபகாக்கானது	 எல்லகாச்	 சமூ்	 மடைங்ளிலும்	
பரவி,	 சமூ்ப	 பிரிவிடனடே	 மகாறறி,	 எல்லகா	
மடைத்திலும்	சமூ்ப	்பகாருைகாதகார	மமம்பகாடடிற	
்கான	் காரணிேகா்த்	தி்ழ்ந்துளைது.	தமிழர	சமுதகாே	
மகானது	 ்ல்விககு	 முன்னுரிடம	 ்காடடுகின்றை	
இேல்டபக	 ்்காண்ைதகாட்ேகால்,	 சமூ்	 ஏறறைத்	
தகாழ்வு்டை	 ஊைறுத்து	 ்ல்விேகானது	 அடனத்து	
தரபபினடரயும்	 ்சன்று	 மசரந்து	 சமத்துவத்டத	
ம�காககிே	 நிடலககு	 பங்ளிபபுச்	 ்சய்கின்றைது.		
இது	 இன்டறைே	 அறிவுசகார	 ்தகாழில்நுடப	 யு்த்	
திமல	 இலகுவகானதகா்வும்	 மவ்மகானதகா்வும்	
அடமேப	்பறுகின்றைது.

ஆங்கிலேயரின் காேம்
	 மபகாரத்துகம்ேர,	ஒல்லகாந்தர	ஆடசிக	்கால	
ங்ளிலும்,	 அதறகு	 முந்டதே	 ்காலத்தில்	 ்காணப	
படை	 தமிழரின்	 மரபுவழிக	 ்ல்வி	 முடறையிலும்,	
்ல்வி	வகாய்பபுக்ள	சமூ்	ஏறறைத்	தகாழ்வு்ளுககுச்	
சகாரபகானதகா்மவ	இருந்தது.	அனகாலும்,	ஆஙகிமல	
ேர	்காலத்தில்	்ல்விக்கான	வகாய்பபு்ள	பரந்துபட	
ைதகா்மவ	 ்காணபபடைது.	 அவர்ைது	 சமே	
நிறுவனங்ள	்ல்விடே	வழஙகுவதில்	்பரி	தும்	
ஈடுபடைன.	தமது	சமேத்டத	வைரககும்	ம�காக்ம்	
அவர்ளுககுப	 பிரதகான	 ்காரணமகா்	 இருந்தது.	
அவர்ைது	 அரசகாங்ம்	 இச்சமே	 நிறுவனங	
்ளுககு	்பரிதும்	உதவிேது.	இது	இந்து	சமேத்தில்	
ஏறபடுத்திே	 பின்னடைவகான	 நிடலயின்	 ்காரண	
மகா்	 இந்து	 சமேம்	 சகாரபகான	 ஒரு	 எழுச்சிககும்	
அதன்	மறுமலரச்சிககும்	வித்திடைது.

	 இக்காலத்திமலமே	ஆஙகில	 ்மகாழி	மூல	
மகான	 ்ல்வியும்	 அறிமு்பபடுத்தபபடடு	 அத	
றகு	 முன்னுரிடமயும்	 வழங்பபடடிருந்தது.	
அரசகாங்த்	 ்தகாழில்	 ்பறறு,	 ்பகாருைகாதகாரத்தில்	
உேரச்சி	 ்பறுவதறகு	 ஆஙகில	 ்மகாழிக	 ்ல்வி	
உதவிேகா்	 இருந்தது.	 ஆஙகில	 ்மகாழியில்	 ்றப	
தறகுப	மபகாடடியும்	நிலவிேது.	ஆஙகில	்மகாழிக	
்ல்வி	 மத்திே	 மறறும்	 உேரதர	 வகுபபினருககு	
வகாய்பபகா்	 இருந்தது.	 வசதி	 படைத்தவர்ள	
ஆஙகிலத்தில்	 தரமகான	 ஆரம்பக	 ்ல்விடேயும்	
்பறறைகார்ள.

	 சுே்மகாழிக	் ல்விேகானது	அவர்ைது	சமே	
வைரச்சிககு	 பக்பலமகா்	 அடமயும்	 என்கின்றை	
்்காளட்ககு	அடமவகா்	சுே்மகாழிக	்ல்விககும்	
ஆஙகிமலேர	 ஆதரவு	 வழஙகினகார்ள.	 ஆனகால்	
வசதி	 குடறைந்த	 பகாமர	 மக்மை	 சுே்மகாழியில்	
தரம்	குடறைந்த	ஆரம்பக	்ல்விடேப	்பறறைகார்ள.	
1929இன்	 நிலவரபபடி	 இலஙட்யில்	 ஏறைத்தகாழ	
5000	பகாைசகாடல்ள	் மகாத்தமகா்க	் காணபபடைன.	
இதில்,	 18%மகானடவமே	 ஆஙகில	 ்மகாழிமூலப	
பகாைசகாடல்ள	ஆகும்,	ஏடனே	மூவகாயிரத்துககும்	

மமறபடை	 பகாைசகாடல்ள	
சுே்மகாழிப	 பகாைசகாடல	
்மை	 ஆகும்.	 இருபபி	
னும்	 சுே்மகாழி	 மூலமகான	
் ல் வி யி ன் மூ ல ம்	
்பகாருைகாதகாரம்,	 உேர	
பதவியிடனப	 ்பறை	 முடி	
ேகாது	 என்றை	 எண்ணம்	
அ ன் று ம் இ ரு ந் த து .	
ஆ ங கி ல க ் ல் வி யி ன்	
மமகா்ம்	 அதி்ரித்து,	
வீடு்ளில்	 ஆஙகிலம்	
மபசும்	 ்மகாழிேகா்வும்,	
சு ே ் ம கா ழி ே கா ன து	
வீடு்ளில்	 பணிபுரியும்	
ம வடல ே கா ட ்ளுைன்	

்தகாைரபகாைவுமம	பேன்படைது.	எனமவ	எல்மலகா	
ருககும்	 தரமகான	 ்ல்வி	 கிடைக்ப	 ்பறைகாமல்	
சமூ்	 ்பகாருைகாதகார	 சமத்துவமின்டமடே	 உரு	
வகாககியிருந்தது.

	 19ஆம்	நூறறைகாண்டிமல	உேர	் ல்வி	வகாய்பபு	
க்ள	 பிரித்தகானிேகாவிமல	 மதகான்றியிருந்தது.	
அது	 குடிமேறறை	 �காைகாகிே	 இலஙட்யிலும்	
மூன்றைகாம்	நிடலக	்ல்விககு	வழிம்காலியிருந்தது.	
ேகாழ்பபகாணம்	மத்திே	்ல்லூரியில்	படைபபடிபபு	
்�றி	 ்காணபபடைதும்,	ஆஙகில	 மருத்துவப	 படி	
பபு	 ேகாழ்பபகாணம்	 மகானிபபகாயில்	 கிரீன்	 ஞகாப	
்காரத்த(Green	 Memorial)	 டவத்திேசகாடலயில்	
வழஙகிேடதயும்	உதகாரணமகா்க	குறிபபிை	லகாம்.	
இலஙட்யில்	 பல்்டலக்ழ்ம்	 ஆரம்பிக்ப	
படை	 1942ஆம்	ஆண்டு	 ்தகாைக்ம்	 தமிழ்	 மகாண	
வர்ள	 திறைடமச்	 சித்தி	 மூலம்	 அதி்	 அனுமதி	
டேப	 ்பறறைகார்ள.	 அவவகாண்டின்	 ்மகாத்த	
மகாணவர	 ்தகாட்யில்	 32%	 மகாணவர்ள	
தமிழ்	 மகாணவர்ைகா்மவ	 ்காணபபடைகார்ள.	
ஆனகால்	 ஆஙகிமலேர	 ஆடசிககுப	 பின்னரகான	
்கால்டைத்தில்	 இத்	 ்தகாட்ேகானது	 குடறைந்து	
்சன்றுளைது.

 

ஆஙகிமலேரின்	 ்வளிமேறறைத்துககுச்	 சறறு	
முன்னதகா்,	 1945இல்	 இலவசக	 ்ல்வி	 முடறை	
�டைமுடறைககு	வந்தது.	இது	வசதி	குடறைந்மதகாரும்	
ஆஙகிலக	 ்ல்விடேப	 ்பறுவதறகு	 உதவிேது.	
அமத	 ஆண்டு	 ஒகமைகாபர	 மகாதம்	 தகாய்	 ்மகாழிக	
்ல்வி	 எல்லகா	ஆரம்ப	 வகுபபு்ளுககும்	 ்டைகாே	
மகாக்பபடைது.	ஆஙகிலமகானது	மூன்றைகாம்	வகுப	
பில்	 இருந்து	 ்டைகாே	 இரண்ைகாம்	 ்மகாழிப	
பகாைமகாக்பபடைது.	 எனமவ	 இலஙட்	 ஆஙகி	
மலே	ஆடசியில்	இருந்து	விடுபடுவதறகு	முன்ன	
தகா்,	தமிழர	்ல்வியில்	ஆஙகிலம்	மசரந்து	்்காண்	
ைதகானது	 எதிர்காலத்டத	 ம�காககிே	 ்ல்விப	 பரி	
மகாணத்தில்	 ஒரு	 சிறைந்த	 விைேமகா்வும்,	 இந்து	
சமேம்	 சகாரந்த	 எழுச்சி	 உருவகானது,	 தமிழர்ளின்	
்மகாழி,	 சமே	 மறறும்	 ்லகாச்சகாரத்தின்	 பறறு	
றிதிடேயும்	்காடடுகின்றைது.

ஆங்கிலேயருக்குப் பிற்பட்ட காேம்
	 இலஙட்	 சுதந்திரம்	 ்பறறை	 ்காலத்தில்	
1953ஆம்	 ஆண்டு	 ்தகாைக்ம்	 1960	 வடரேகான	
்காலபபகுதியில்	 தகாய்்மகாழிக	 ்ல்விேகானது	
ஆறைகாம்	 வகுபபுத்	 ்தகாைக்ம்	 பல்்டலக்ழ்ம்	
வடர	 �டைமுடறைபபடுத்தபபடைது.	 மமலும்	
1960ஆம்	 ஆண்டு	 ஆஙகிமலேர	 ்காலத்தில்	
்்காண்டு	 வரபபடை	 மதசகாரபுடைே	 ்ல்வி	 நிறு	
வனங்ள	 ேகாவும்	 அரசுைடமேகாக்பபடைது.	
இது	 இலவசமகான	 அரச	 ்ல்விடே	 அடனவரும்	
்பறுவதற்கான	வசதிடேப	்பறறுக	்்காடுத்தது.	
மகாணவர்ளின்	 பகாைசகாடலத்	 மதடவயிடன	
நிடறைவு்சய்யும்	ம�காககுைன்	1964இன்	்வளடை	
அறிகட்யின்	 அடிபபடையில்	 பகாைசகாடல்ள	
அடமபபதற்கான	 வழி்காடைல்	 மதகான்றிேது.	
இதன்	 பிர்காரம்,	 இரண்டு	 டமல்்ள	 சுறறைைவில்	

உளை	மகாணவர்ளுககு	ஒரு	ஆரம்பப	பகாைசகாடல	
எனும்	அடிபபடையில்,	 பகாைசகாடல்ள	 உருவகாக	
்பபடைன.	 இலவசக	 ்ல்வி,	 தகாய்	 ்மகாழிக	
்ல்வி,	 ்பகாருத்தமகான	 ்ல்விக	 ்்காளட்	 மற	
றும்	 பகாைசகாடல்ளின்	 அதி்ரிபபு	 என்பன	 பகாை	
சகாடல்ளில்	 மகாணவர்ள	 அதி்மகா்	 இடணந்து	
்்காளை	 உதவிே	 ்காரணி்ைகா்க	 ்்காளைலகாம்.	
இந்நிடலடம	 தமிழ்	 மகாணவர்ளுககும்	 அதி்	
எண்ணிகட்யில்	 ்ல்விடேப	 ்பறறுக	 ்்காள	
வதற்கான	 	 சந்தரபபங்டை	 	 வழஙகிேது	 என்று	
கூறைலகாம்.

	 தமிழர்ளின்			பல்்டலக்ழ்க														்ல்	
விடே		 	்பகாறுத்தவடரயில்,	ேகாழ்பபகாண	மகாவட	
ைத்திலிருந்மத	 அதி்ைவகான	 மகாணவர்ள	 அனு	
மதி	 ்பறுகின்றைகார்ள.	 மடலே்த்தில்	 இது	
மி்வும்	குடறைவு.	பல்்டலக	்ழ்ங்ள	ஆரம்பிக	
்பபடை	் காலத்தில்	இருந்து	மகாணவர்ள	திறைடமச்	
சித்தியில்	 ்பறறை	 ்மகாத்தப	 புளளி்ளின்	அடிபப	
டையில்	 அனுமதிக்பபடடிருந்தகார்ள.	 இது	
அதி்ைவகான	தமிழ்	மகாணவர்ள	அனுமதி	் பறும்	
வகாய்படப	உருவகாககி	இருந்தது,	குறிபபகா்	விஞ	
ஞகான	 அடிபபடையிலகான	 மபகாதடனப	 பீைங்	
ளுககு	 அதி்	 தமிழ்	 மகாணவர்ளின்	 அனுமதி	
ேகானது,	 இன	 விகிதகாசகாரத்திலும்	 பகாரக்	 அதி்	
மகா்க	்காணபபடைடமயினகால்	 	 1971இல்	்மகாழி	
அடிபபடையிலகான	 தரபபடுத்தலும்,	 1977இல்	
மகாவடை	பஙகீடடு	முடறைடமயும்	்்காண்டு	வரப	
படடு	தமிழ்	மகாணவர்ளின்	எண்ணிகட்	குடறைக	
்பபடைது.	 இது	 திறைடமச்	 சித்தி	 ்பறறும்	 உேர		
்ல்விடேத்	 தவறை	 விடை	 மகாணவர்ளிடைமே	
விரகதிடே	 ஏறபடுத்தியிருந்தது.	 பின்வரும்	 �காட	
்ளில்	 �காடடில்	 ஏறபடை	 யுத்த	 சூழ்நிடலககு	
இதுவும்	ஒரு	்காரணிேகா்	அடமேப	்பறறிருந்தது	
என்பதில்	ஐேமில்டல.

	 இஙம்	 ்வனிக்	 மவண்டிே	 விடைேம்	
ேகா்தனில்,	மத்திே	ஆடசிேகாைர்ளின்	ட்்ளிமல	
உளை	்ல்விக	்்காளட்ேகானது	மதடவககு	ஏறறை	
வகாறு	 உருவகாக்வும்	 �டைமுடறைபபடுத்தவும்	
அதி்காரமளிககின்றைது.	 அதன்	 மூலமகா்	 பிரமதச	
எதிரபகாரபடப	 உளவகாஙகிக	 ்்காளை	 முடிேகாது.	
மகாறைகா்,	ஆஙகிமலேர	ஆடசிக	்காலத்தில்	ஆறு	மு்	
�காவலரகால்	இந்து	சமே	மறுமலரச்சிடே	ஏறபடுத்	
துவதறகு	 இந்துப	 பகாைசகாடல்டை	 உருவகாக்	
முடிந்துளைது,	 அவறறிடன	 நிரவகிக்	 சடபயும்	
அரச	 ஆதரவுைன்	 உருவகாக்	 முடிந்	 துளைது.	
அதகாவது	பிரமதச	ரீதியில்	்ல்விக	்்காளட்	வகுக	
்வும்	 �டைமுடறைபபடுத்தவும்	 முடிந்துளைது	
என்படதமே	அது	்காடடுகின்றைது.

த�ா்டரும்...............
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 வவுனிேகாவிலிருந்து	 22	 கிமலகா	 மீறறைர	
தூரத்தில்	 அடமந்துளைது	 ்ளளிககுைம்	 கிரகாமத்	
தின்	 ்காடடுப	 பகுதி.	 இஙகு	 9	 குடும்பங்டைச்	
மசரந்த	 30	 உறுபபினர்ள	 எந்தவிதமகான	 அடிப	
படை	வசதி்ளுமின்றி	வகாழ்ந்து	வருகிறைகார்ள.
	 உல்ம்	 �கா்ரீ்த்தின்	 உச்சிடே	 ்தகாடடுக	
்்காண்டிருககும்	 நிடலயில்	 ்ளளிககுைத்தின்	
்காடடுப	 பகுதியில்	 ட்விைபபடை	 நிடலயிலி	
ருககும்	மக்ளின்	நிடலடம	அதிரச்சிடே	ஏறபடு	
த்தியுளைது.
	 ்ைந்த	 30	 வருை	 ்காலமகா்	 இலஙட்யில்	
�டை்பறறை	 உள�காடடு	 யுத்தம்	 “்காறறில்	 அ்ப	
படை	 பஞசு	 மபகால்”	 வைககுக	 கிழககுத்	 தமிழ்	
மக்டை	 அதி்ைவில்	 பகாதித்ததுைன்	 அவர்	
டைப	பல	வருைங்ள	தங்ள	் சகாந்த	இைங	் டை	
விடடுப	பல்மவறு	பகுதி்ளுககு		துரத்தி	யிருந்தது.
	 உயிடரக	ட்யில்	பிடித்துக	்்காண்டு	ஓடி	
க்்காண்டிருந்த	 அம்மக்ள	 யுத்தம்	 முடிவிறகு	
வந்த	பின்னர		நிம்மதிப	்பருமூச்சு	விடைனர.
	 யுத்தம்	 முடிவுககுக	 ்்காண்டு	 வரபபடடு	
11	 வருைங்ள	 ்ைந்து	 விடை	 நிடலயில்,	 தமிழ்	
மக்டைப	 ்பகாறுத்தைவில்	 மீளகுடிமேறறைம்	
என்பது		கிளளித்		்தளிககும்	�ைவடிகட்ேகா்மவ	
இருபபதகா்ச்	 சந்மத்ம்	 ்்காளை	 டவககிறைது.	
்ளளிககுைம்	 கிரகாமத்தின்	 ்காடடுப	 பகுதியில்	
குடியிருககும்	 இைம்	 குடும்பங்ள	 தங்ள	 குழந்	
டத்ளுைன்	அடிபபடை	 வசதி்ள	 ஏதுமின்றியும்	
குடிபபதறகு	 நீரின்றியும்	 ்பரும்	 துன்பத்துைன்	
வகாழ்ந்து	வருகிறைகார்ள.
	 ்காடடு	 ேகாடன்ள,	 ்ரடி	 மறறும்	 பகாம்பு	
மபகான்றை	 விலஙகு்ளின்	 ்தகால்டலககு	 மத்தியில்	
வகாழ்ந்து	 ்்காண்டிருககும்	 மக்ள	 இரவில்	 ஒன்	
றைகா்	ஒர	இைத்தில்	கூடி	உறைஙகுகிறைகார்ள.	ப்லில்	
தங்ள	 ்்காடடில்்ளில்	 உணவு	 தேகாரித்து	 உண்	
கிறைகார்ள.	 தங்ள	 வீடு்டைக	 ்ற்ைகாலும்	
்ளிமண்ணகாலும்	 அடமத்திருககும்	 மக்ள,	
இந்த	 �கா்ரீ்	 உல்த்டத	 விடடு	 ்வகு	 தூரத்தில்	
இருககிறைகார்ள.
	 வவுனிேகாவில்	 மீளகுடிமேறறைம்	 என்றை	
்பேரில்	 வீடடுத்	 திடைங்ளில்	 அதி்கார	 துஸ	
பிரமேகா்ம்	 ்சய்ேபபடடுப	 பல	 வீடு்ள	 இன்	
றும்	்டைபபடை	நிடலயில்	்காடுவத்தி	்வைவகா	
ல்்ளும்	 குரஙகு்ளும்	 வகாழ்ந்து	 வரும்	 நிடல	
யில்	 உண்டமயில்	 வீடு	 மதடவபபடும்	 மக்ள	
்காடு்ளுககுள	துரத்தபபடடுளைனர.
	 �ல்லகாடசி	 அரசு	 உருவகாகி	 மக்டை	 மீள	
குடிமேறறைம்	 ்சய்வதற்கா்மவ	 தனி	 அடமச்சும்	
உருவகாக்பபடடு	வைககு	மகா்காண	சடபககு	அதி	
்காரங்ள	 வழங்பபடை	 நிடலயிலும்	 ்ளளிக	
குைம்	 கிரகாமத்தின்	 ்காடடுப	 பகுதியில்	 வகாழ்	
ந்து	 வரும்	 மக்ளின்	 நிடலடம	 அதிரச்சிடே	
ஏறபடுத்தியுளைது.
	 யுத்தத்தின்	 ்்காடுடமேகால்	 பல	 இைங	
்ளிலிருந்து	 அ்தி்ைகா்	 வந்த	 மக்ள	 அ்தி	
மு்காம்்ளிலும்,	 உறைவினர	 வீடு்ளிலும்	 தஙகி	
யிருந்து	 ்ளளிககுைம்	 கிரகாமத்தின்	 ்காடடுப	
பகுதியில்	 குடிமேறிே	 பின்	 அரச	 அதி்காரி்ளிை	
மும்	 அரசிேல்வகாதி்ளிைமும்	 ்சன்று	 தங்ள	
நிடலடமடேத்	 ்தரிவித்தும்	இன்னும்	அவர்ள	

�ைவடிகட்	 எடுக்வில்டல	 என்பமதகாடு	 எங	
்டை	அவர்ள	மனிதர்ைகா்மவ		மதிக்வில்டல	
்ேன	்வடலயும்	்வளியிடைனர.
	 ்ளளிககுைம்	 கிரகாமத்தின்	 ்காடடுப	 பகு	
தியில்	 குடியிருககும்	 மக்ளிைம்	 ம�ரடிேகா்ச்	
்சன்று	 அவர்ளின்	 நிடலடமடே	 ம்டறிந்த	
மபகாது	எஸ.	கு்தகாசன்	்ருத்துத்	்தரிவிகட்யில்,	
நுவ்ரலிேகாடவப	 பிறைபபிைமகா்க	 ்்காண்ை	
�கான்,	 வவுனிேகாவில்	திருமணம்	முடித்துளமைன்.	
இருபபதறகு	 ஒரு	 வீடு	 இல்லகாத	 ்காரணத்தினகால்	
இந்தக	் காடடுப	பகுதிககுக	குடிவந்மதகாம்.	�காங்ள	
அதி்காரி்ளிைம்	 எழுத்து	 மூலமகா்	 உதவி்டைக	
ம்காரியிருந்த	 மபகாதும்	 அவர்ள	 எங்டைக	
்ண்டு	 ்்காளைவில்டல.	 அதன்	 ்கார	 ணமகா்ப	
்பரும்	 பகாதிபடப	 அனுபவித்து	 வருகி	 மறைகாம்.	
அடிபபடை		வசதி்ள	இல்லகாமல்	அல்	லல்படடுக	
்்காண்டிருககிமறைகாம்.	 ேகாடன்ளின்	 ்தகால்டல,	
்ரடித்	் தகால்டலயின்	மத்தியில்	எங்ள	வகாழ்கட்	
�்ரந்து	்்காண்டிருககிறைது.	 �காங்ள	மவடலககுச்	
்சன்றை	பின்	எங்ள	மடனவி	மறறும்	குழந்டத்ள	
இந்தக	 ்காடடில்	 தனிேகா்மவ	 இருககின்றைனர.		
தினமும்	பேத்	துைமன	எமது	வகாழ்கட்	்ழிகிறைது	
எனத்	்தரிவித்தகார.

 

மகாணவனகான	 சஞசீவன்	 ்ருத்துத்	 ்தரிவிக	
ட்யில்,	 ்ந்தபுரம்	 ்லவன்	 பகாைசகாடலயில்	
்ல்வி	 ்றகும்	 �கான்	 ஐந்து	 கிமலகா	 மீறறைர	 �ைந்து	
்சன்மறை	 ்ல்வி	 ்றறு	 வருகிமறைன்.	 பகாைசகாடல	
உப்ரணங்ள	இல்லகாத	நிடலயிலும்	சீருடை்ள	
கிழிந்த	நிடலயிலும்	தகான்	எனது	்ல்விப	பே	ணம்	
்தகாைரகிறைது.	 பகாைசகாடல	 ்சல்வதறகு	 வசதி்ள	
ஏறபடுத்தித்	 தரும்	 படசத்தில்	 என்	 னகால்	 சகாதிக்	
முடியும்.	இந்தக	் காடடுப	பகுதி	யில்	இருபபதறம்	
பேமகா்	இருககிறைது	 எங்	ளுககு	வீடு	 	இல்லகாத		
்காரணத்தகால்	மவறு	வழி	யில்லகாமல்	இருககிமறைகாம்	
எனத்	்தரிவித்தகான்.
	 இரகாடமேகா	 சமந்த�காேகி	 ஆகிே	 �கான்	
முல்டலத்தீவிலிருந்து	 இைம்	 ்பேரந்து	 ்்காழு	
ம்பு	 ்சன்று	 பின்	 அஙகிருந்து	 வவுனிேகா	 வந்து	
உறைவினர	வீடு்ளில்	தஙகியிருந்து,	இருக்	இைம்	
இல்லகாத	 ்காரணத்தினகால்	 ்ளளிககுைம்	 ்காடடுப	
பகுதியில்	 ்ைந்த	 	 9	 மகாதங்ைகா்	இருந்து	 வருகி	
மறைன்.
	 அரசகாங்	 அதி்காரி்ளிைம்	 எங்ள	
பிரச்சிடன்டை	 முன்டவத்த	 மபகாது,	 அதற	
்கான	 தீரவு	 எங்ளுககு	 கிடைக்வில்டல.	

மீள	 குடிமேறிே	 மக்ளுககு	 அரசிைமிருந்து	
பல	 உதவித்	 திடைங்ள	 கிைக்ப	 ்பறுவதகா்	
அறிவிக்பபடுகின்றை	 மபகாதிலும்	 எங்ளுககு	
எந்த	 விதமகான	 உதவித்	 திடைங்ளும்	 வழங்	
பபைவில்டல.	 வவுனிேகா	 பிரமதச	 ்சேல்த்	
திறகு	 ்சன்று	 எங்ள	 நிடலடே	 எடுத்துக	
கூறிே	 மபகாதும்,	 �ைவடிகட்	 எதுவும்	 மமற	
்்காளைபபைவில்டல.	 குழந்டத்ளுைன்	 ்காட	
டுப	 பகுதியில்	 வகாழ்ந்து	 வருகிமறைகாம்.	 மின்சகார	
வசதி்ள	இல்டல.	 ்காடடு	ேகாடன்ளின்	வருட்	
எங்ளுககுப	்பரும்	பீதிடே	ஏறபடுத்தியுளைது.	
அடிபபடை	 	 வசதி்மைகா	 	 வகாழ்வகாதகார	 	 வசதி	
்மைகா	இல்லகாத	நிடலயில்	மடழக	் காலத்டத	எதிர	
ம�காககியிருககிமறைகாம்.
	 வீடடை	 ்டடுவதறகு	 த்ரமமகா	 அல்லது	
கிடுகு	 மபகான்றை	 உதவி்டை	 பிரமதச	 ்சேல்த்	
திைம்	 ம்காரியிருந்மதகாம்	 அதற்கான	 �ைவடிகட்	
்ள	 மமற்்காளைபபைவில்டல.	 இன்னும்	
்்காடடில்	அடமக்பபைகாத	குடும்பங்ள	இருக	
கின்றைன.	்்காடடில்	அடமக்த்		தடி்டை		்வடடி	
வீடு	 அடமத்துக	 ்்காண்டிருககும்	 தருணத்தில்	
்காடடு	 ேகாடன்ள	 வந்து	 ்்காடடிடல	 உடைத்து	
விடடு	்சன்று	விடுகின்றைன.	 எனக	 ்ண்ணீமரகாடு	
்தரிவித்தகார.
	 நிமரகாசன்	 தமிழ்நிலகா	 ஆகிே	 �கான்	 ேகாழ்ப	
பகாணத்திலிருந்து	 இைம்	 ்பேரந்து	 உறைவினர	
வீடடில்	 வசித்து	 வந்த	 நிடலயில்	 திருமணம்	
்சய்து	 �கான்கு	 மகாத	 ட்ககுழந்டதயுைன்	 வீடி	
ல்லகாத	 நிடலயில்	 ்ளளிககுைம்	 ்காடடுப	 பிர	
மதசத்தில்	 வசித்து	 வருகிமறைன்.	 எனது	 ்ணவர	
கூலிமவடல	 ்சய்து	 வரும்	 நிடலயில்	 அவர	
மவடலககுப	 மபகானபின்	 �கான்	 குழந்டதயுைன்	
தனிேகா்மவ	 இந்தக	 ்காடடுப	 பகுதியில்	 இருக்	
மவண்டிே	சூழ்நிடல	இருக	கிறைது.	எனது	்ணவர	
மவடலககுச்	்சல்லகாத	விைத்துக	குழந்டத்ளின்	
்சலவு,	 வீடடுச்	 ்சலவு்டை	 எதிர	 ்்காளை	
முடிேகாமல்	தவித்து	வருகிமறைகாம்.
 

இந்த	நிடலயில்	் காடு்டை	் வடடி	�காங	் மை	வீடு	
அடமத்து	இருபபது	என்பது	முடிேகாத	்காரிேமகா்	
இருககிறைது.	 எங்ள	 எதிர	 ்காலத்டத	 நிடனககும்	
மபகாது	பேமகா்	இருககிறைது	எனத்	்தரிவித்தகார.
 

       த�ா்டர்ச்சி 11ம் ்பக்கம்
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 “எங்களைப் த்பாறுத�வளை  வ்டக்கு கிழக்கு  இளைக்கப்்ப்ட  
லவண்டும். கிழக்கின் ்பாதுகாப்்பானது  இந� இளைப்பிலே �ான் 
�ங்கியுளைது. அது இளைக்கப்்படடு எங்களுக்கான ல�ச அங்கீகாைம் 
கிள்டக்கப் த்பறும் வளை நாங்கள த�ா்டர்ச்சியாக குைல் தகாடுப்ல்பாம்” 
என  �மிழ்த ல�சிய மக்கள முன்னணியின் மட்டக்கைப்பு மாவட்ட 
அளமப்்பாைர் திரு. சுலைஷ்  �ர்மலிங்கம்  அவர்கள இேக்கு்டனான 
லநர்காைலில் த�ரிவித�ார், கடசி த�ா்டர்்பான வி்டயங்கள, சமகாே 
அைசியல் நிளேளமகள த�ா்டர்பில் அவர் தசவ்வியின் முக்கிய 
்பகுதிகளை இங்கு �ருகில�ாம்.

லகளவி:-
 �மிழ் ல�சிய மக்கள முன்னணியின் அடிப்்பள்ட தகாளளககைாக 
எவறறிளன நீங்கள முன்னிறுததுகின்றீர்கள?

்பதில்:-
	 �காங்ள	 	 ஒரு	 �காடு	 இரண்டு	 மதசம்	 என்றை	 அடிபபடையில்	 ்்காள	
ட்டே	முன்டவத்து	பேணித்துக	்்காண்டிருககின்மறைகாம்.	இலஙட்த்	தீவில்	
தமிழ்	மக்ளுககு	பகாது்காபபகான	ஒரு	நிடல	 நீடிக்பபை	மவண்டுமகானகால்,		
தமிழ்		மக்ளுடைே		மதசம்	அஙகீ்ரிக்பபை	மவண்டும்.	
	 அத்துைன்	 இடணந்து	 அவர்ளின்	 இடறைடமயும்	 அஙகீ்ரிக்ப	
படைகால்	மகாத்திரமம	 தமிழ்	மக்ள	நிம்மதிேகா்	இலஙட்த்	 தீவில்	சிங்ை	
மக்ள	 மபகான்றும்	 முஸலிம்	 மக்ள	 மபகான்றும்	 சமூ்த்தில்	 வகாழககூடிே	
சூழல்	உருவகாகும்.
	 அந்த	வட்யில்	தமிழ்	மக்ளின்	தீரவகா்	எமது	விடுதடலப	மபகாரகா	
டைத்	தடலடமேகானது	மபச்சுவகாரத்டத	மமடசயில்	முன்டவத்த	மதச	அஙகீ	
்காரம்	 என்றை	 விைேம்	 பிரதகானமகானது.	 அந்த	 அடிபபடையில்	 தமிழர்ளின்	
மதசம்	 அஙகீ்ரிக்பபை	 மவண்டும்	 என்படத	 �காங்ள	 எங்ளுடைே	
்்காளட்ேகா்	்்காண்டிருககின்மறைகாம்.
பிளடைேகான்,	 ்ருணகா	 மபகான்றை	 பல	 ்டசி்ள	 கிழககிடன	 பிரித்தகாளும்	
ம�காககுைன்	பல்மவறு	விதமகான		்ருத்து்டை		மக்ள	மத்தியில்	முன்டவத்து	
வருகின்றைனர.		
	 எங்டைப	்பகாறுத்தவடர	வைககு	கிழககு	இடணக்பபை	மவண்	
டும்.	கிழககின்	பகாது்காபபகானது	இந்த	இடணபபிமலதகான்	தஙகியுளைது.	அது	
இடணக்பபடடு	எங்ளுக்கான	மதச	அஙகீ்காரம்	கிடைக்ப	்பறும்	வடர	
�காங்ள	்தகாைரச்சிேகா்	குரல்	்்காடுபமபகாம்.	

லகளவி:-
 மட்டக்கைப்பு மாவட்டததிளன த்பாறுத� வளையில் உங்கள 
கடசியின் வைர்ச்சிப் ல்பாக்கு எவ்வாறு உளைது?

பதில்:-
	 எங்ைது	தமிழ்த்	மதசிே	மக்ள	முன்னணிடேப	்பகாறுத்த	மடடில்	
்ைந்த	பத்து	வருைமகா்	கிழககு	மகா்காணத்தில்	�காங்ள	தனிேகா்	நின்று	பல	
அச்சுறுத்தல்்ளுககு	 மத்தியிலும்	 சவகால்்ளுககு	 மத்தியிலும்	 பலரின்	உதவி	
மேகாடு	்டசிடேக	்டடி்ேழுபபி	வந்துளமைகாம்
	 மடைக்ைபபு	மகாவடைத்தில்	தமிழ்த்	மதசிே	மக்ள	முன்னணியின்	
்சேறபகாடு	என்பது	ஒரு	வீச்சகா்	மகாறியிருககின்றைது.	�காங்ள	்்காளட்யில்	
உறுதிேகான	ஒரு	தரபபு	என்றை	ஒரு	எண்ணம்	மக்ளிைம்	்காணபபடுகிறைது.
தறமபகாது	 �காங்ள	 பலமகா்	 இருககின்மறைகாம்.	 அரசிேல்	 ்டசி்ள,	 ்பகாது	
அடமபபு்ள,	 புத்திஜீவி்ள,	 மகாணவர்்ள,	 	 சிவில்	அடமபபு்ள	என	பல்	
மவறு	அடமபபினரும்	எங்டை	சந்தித்து	மபசி	வருகின்றைனர.	

லகளவி:-
 மட்டக்கைப்பு மாவட்டததில் எவ்வா�ான ்பணிகளை நீங்கள 
முன்தனடுதது வருகின்றீர்கள?

பதில்:-
	 மடைக்ைபபு	மகாவடைத்தில்	யுத்தத்தினகால்	பகாதிக்பபடை	மக்டை	
டமேமகா்	 	 	டவத்மத	 �காம்	 மவடல்டை	்சய்து	வருகின்மறைம்.	குறிபபகா்	
முன்னகாள	 மபகாரகாளி்ள,	 விதடவ்ள,	 மபகாரில்	 பகாதிக்பபடை	 �பர்டை	
இனங்ண்டு	 அவர்ளுக்கான	 வசதி	 வகாய்பபு்டையும்	 வகாழ்வகாதகாரத்	
திடைங்டையும்	�காங்ள	்சய்து	வருகின்மறைகாம்.

	 திடீ்ரன		ஏறபடுகின்றை	் வளை	அனரத்தங்ள	மபகான்றை	தருணங்ளில்	
புலம்்பேர	மக்ளிைமிருந்து	உதவி்டைப	 	்பறறு	பகாதிக்பபடை	இைங	
்ளுககு	உைனடிேகா்	 ்சன்று	 ்ைந்த	 ்காலங்ளில்	 	 உதவி்டை	 	 ்சய்திருக	
கின்மறைகாம்.	
	 ்ல்வித்துடறைடே	 �காங்ள	 வைரத்்தடுக்	 மவண்டும்.	 இனி	 எமது	
மக்ளுககு	 இருககின்றை	 ஒமர	 ஆயுதம்	 ்ல்விேகாகும்.	 ்ல்வித்	 துடறைடே	
முன்மனறறும்	 விதமகா்	 மடைக்ைபபு	 மகாவடைத்தில்	 ம்காபபகா்வளி,	
புல்லுமடல,	வகா்டர,	வகா்மனரி,	் டடுமுறிவு	மபகான்றை	பின்தஙகிே	எல்டலக	
கிரகாமங்ளிலுளை	 மகாணவர்ளுககு	 ்ல்வி	 நிடலேங்டை	 அடமத்து	
அவர்ளுக்கான	்றறைல்	உப்ரணங்டை	வழஙகி	்றறைல்	�ைவடிகட்்டை	
ஊககுவித்து	வருகின்மறைகாம்.
	 எதிர்கால	சந்ததியினர	�ன்கு	்றறு	�ல்வழிபபை	மவண்டும்	என்பது	
்தகாைரபில்	 புலம்்பேர	 சமூ்த்தினர	 எம்முைன்	 மபசுவகார்ள.	 அவவகாமறை	
அவர்ளின்	 ்சேறபகாடும்	 அடமந்திருககின்றைது.	 புலம்்பேர	 தமிழ்	 மக	
்ள	 எம்மூைகா்	 பல	 வழி்ளில்	 இஙகு	 உதவி	 வருவது	 குறிபபிைத்தக்	
விடைேமகாகும்.	

லகளவி:-
 மட்டக்கைப்பு மாவட்டததிளன த்பாறுத� வளையில் த்பாதுவான 
வி்டயங்களில் ஏளனய �மிழ் கடசிகளு்டன் இளைநது ்பணியாறறும் 
சூழ்நிளேயிருக்கின்��ா? அவ்வாறு இல்ோது விட்டால் அ�றகான 
காைைம் என்ன?

பதில்:-
	 �காங்ள	 எமது	 ்்காளட்யில்	 உறுதிேகா்வுளை	 ்டசி.	 அந்த	 அடிப	
படையிமலமே	 �காங்ள	 தமிழ்	 மதசிே	 கூடைடமபபில்	 இருந்தும்	 பிரிந்து	
வந்மதகாம்.	கிழககில்	பல	்டசி்ள	இருககின்றைன.	அவர்ள	தமிழ்	மக்ளின்	
�லன்	்ருதிமேகா	தமிழ்	மக்ளின்	அரசிேல்	அபிலகாடச்டை	தீரககும்	வட்	
யிமலமேகா	அவர்ளின்	்்காளட்்ள	இல்டல.
	 எமது	 தமிழ்	 மக்ளின்	 அரசிேல்	 அபிலகாடச்டை	 நிடறைமவறறைக	
கூடிே,	தமிழ்	மதசம்	அஙகீ்ரிககும்	விதமகா்	்சேறபடும்	்டசி்ளுைமனமே	
�காங்ள	பேணிபபது	என்பதில்	உறுதிேகா்		இருககின்மறைகாம்.
	 அந்த	வட்யில்	தமிழ்	மதசிே	மக்ள	முன்னணி	மபகான்று	்்காளட்	
யுைன்	பேணிககும்	்டசி	கிழககில்	இல்டல்ேன்பமத		உண்டம.	

லகளவி:-
 எதிர்வரும் த்பாதுத ல�ர்�ல் த�ா்டர்பில் மட்டக்கைப்பு மாவட்ட 
மக்களுக்கு நீங்கள விடுக்கும் தசய்தி என்ன?

பதில்:-
	 தமிழ்	மக்ள	தமது	உரிடம்ளுக்கா்,	நீதிக்கா்	மவண்டி	எந்த	தரப		
புககு	வகாக்ளித்தகார்மைகா	அந்தத்	தரபபு	் ைந்த	பத்து	வருைங்கா்	அவர்டை	
ஏமகாறறி	வந்திருககிறைது.	                                         

   தமிழ்	மக்டை	்தகாைரச்சிேகா்	ஏமகாறறும்	தரபபுைன்	
இருக்ப	மபகாகின்றீர்ைகா,	தமிழ்	மக்ளின்	விடுதடலக்கா்வும்	அவர்ளின்	
உரிடமக்கா்வும்	 ்தகாைரச்சிேகா்	 குரல்	 ்்காடுககும்	 தமிழ்	 மதசிே	 மக்ள	
முன்னணி	மபகான்றை	மக்ள	இேக்ங்டை	ஆதரிக்ப	மபகாகின்றீர்ைகா	என்	
பது	உங்ள	ட்்ளில்	தகான்	உளைது.
	 தமிழ்	மக்ள	எதற்கா்	வகாக்ளித்தகார்மைகா	அந்த	இலடசிேத்திடன	
அடைேகாமல்,	 அதில்	 ஒரு	 துளி	 முன்மனறறைம்	 கூை	 அடைேகாமல்	 தமிழ்	
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 எதிர்வரும் த்பாதுத ல�ர்�லில் �மிழ்க் 
கடசிகளின் நிளேப்்பாடு, காைாமல் ல்பாலனார் 
விவகாைம், சிறீேங்கா அைச �ளேவர் லகாத�்பயா 
ைாஜ்பக்்ஸவின் அறிவிப்பு, �றல்பாள�ய நாடடு 
நிளேளமகள என்்பன த�ா்டர்்பாக யாழ். ்பல் 
களேக்கழக மாைவர் ஒன்றியச் தசயோைர் 
எடலவட ்பபிேைாஜ் அவர்கள இேக்கு இளைய 
ததிறகு வழங்கிய பிைததிலயக லநர் காைல்.

லகளவி:-
 எதிர்வரும் த்பாதுத ல�ர்�லில் �மிழ்க் 
கடசிகள எவ்வாறு தசயற்ப்ட லவண்டுதமன 
்பல்களேக்கழக சமூகம் எதிர்்பார்க்கின்�து?

்பதில்:-
 �காங்ள	முன்னர	ஆறு	தமிழ்க	் டசி்டையும்	
ஒருஙகிடணத்து	 மபசிேடத	 டவத்துப	 பகாரககும்	
மபகாது,	தமிழ்க	்டசி்ள	ஒன்றிடணந்து	்சேறபடுவ	
்தன்பது	 சகாத்திேமறறைது.	 ஏ்னனில்,	 ஆசனப	 பங	
கீடு	 ்தகாைரபகான	 விைேங்ளில்	 அவர்ள	 உைன்	
பகாடடிறகு	வரமகாடைகார்ள.

	 தமிழ்க	 ்டசி்ள	 மூன்று	 பிரிவகா்	 பிரிந்து	
நிறபடதவிை	 குடறைந்தது	 இரண்டு	 பிரிவகா்வகாவது	
நிறபது	 சிறைந்தது	 என	 எதிரபகாரககின்மறைகாம்.	 தமிழர	
்ளுக்கான	 ஆசனங்ள	 குடறைவகா்மவ	 உளைன.	
எனமவ	தமிழ்க	்டசி்ள	மூன்றைகா்	பிரிந்து	நின்றைகால்,	
மதசிேக	் டசி்ளுககு	வசதி	ேகா்	இருககும்	என்பதகால்	
இரண்ைகா்	நிறபடததகான்	அடனவரும்	எதிரபகாரககி	
ன்றைகார்ள.	அபபடிேகான	நிடல	உருவகாகுமகா	என்பது	
ம்ளவிககுறிமே.

லகளவி:-
 �றல்பாள�ய காேகட்டததில் �மிழ்க் கடசி 
களை ஒருங்கிளைக்கும் உங்கள ்பணி எவ்வாறு 
இருக்கின்�து?

்பதில்:-
	 தறமபகாது	 �காங்ள	 இந்த	 முேறசியில்	 ஈடு	
பைவில்டல.	 ஏ்னனில்,	 எங்ள	 ஒன்றிேத்தின்	
்காலம்	முடிவடையும்	 ம�ரம்	 வந்து	விடைது.	 இனி	
புதிதகா்	வரும்	 ஒன்றிேம்	 தகான்	இந்த	முேறசி்டை	
மமற்்காளை	மவண்டும்.

லகளவி:-
 காைாமல் ல்பாலனார் த�ா்டர்்பான 
ல்பாைாட்டங்களில் ்பல்களேக்கழக மாைவர்கள 
த்பருமைவில் கேநது தகாண்டுளைனர். இல� 
லவளை  காைாமல் ல்பாலனார் அளனவரும் 
இ�நது விட்டார்கள என அைசாங்கம் கூறியுளைது. 
இது த�ா்டர்்பாக உங்கள கருதது என்ன?

்பதில்:-
	 ்காணகாமல்	 மபகாமனகார	இறைந்து	விடைகார்ள	
என்பது	 ்காணகாமல்	 மபகாமனகாரின்	 உறைவினர்ளுககு	
்பரும்பகாலும்	்தரியும்.	ஆனகால்	அவர்ள	எவவகாறு	
இறைந்தகார்ள?	 மமலும்	 ்காணகாமல்	 மபகாமனகாரின்	
உறைவினர்ளுக்கான	நிேகாேமகான	நீதிடேப	்பறறுக	
்்காடுபபதில்	தகான்	�காங்ள	அடுத்த	்டைமகா்	�்ர	
மவண்டிே	நிடலயில்	உளமைகாம்.

	 அரசகாங்ம்	 இபமபகாது	 தகான்	 இந்த	 அறிவி	
படப	்வளியிடடுளைது.	ஆனகால்	தமிழ்	மக்டைப	
்பகாறுத்தவடரயில்	 ்காணகாமல்	 மபகாமனகார	 இறை	
ந்து	 விடைகார்ள	 என்றும்	 அவர்ளுககுரிே	 நீதி	
டேப	 ்பறறுக	 ்்காளவமத	 சரிேகானது	 என்பது	
அவர்ளுககு	முன்னமர	்தரிந்திருந்தது.

லகளவி:-
 காைாமல்  ல்பாலனார்  த�ா்டர்்பாக  சிறீ 
ேங்கா அைசாங்கம் கூறியிருக்கும் த்பாறுப்்பற� 
அறிவித�ல் த�ா்டர்பில் என்ன கருதுகி றீர்கள?

்பதில்:-
 அவர்ளின்	 ்பகாறுபபறறை	 பதில்	 மக்டை	
ஒரு	விரகதி	 நிடலகம்	இடடுச்	 ்சல்லும்.	ஆனகால்	
இன்டறைே	 அரசகாங்ம்	 தகாங்ள	 எல்லகாவறறிலும்	
்வளிபபடைேகா்	்சேறபடுகின்மறைகாம்	என்றை	மபகார	
டவயில்	 இவவகாறு	 கூறி	 சில	 விைேங்ளிலிருந்து	
தகாங்ள	தபபித்துக	்்காளைப	பகாரககிறைகார்ள.

லகளவி:-
 ஐநது �மிழ்க் கடசிகளை ஒருங்கிளைப்்ப 
தில் உங்களுக்கு சவால்கள ஏ�ாவது இருந ��ா?

்பதில்:-
 இவர்டை	ஓரிைத்தில்	ஒன்று	மசரத்து	மபசு	
கின்றை	 மபகாது,	 பல்மவறு	 விதமகான	 ்ருத்து	 மவறு	
பகாடு்ள	 இருந்தது.	 அவர்டை	 ்தகாை	 ரச்சிேகா்	
ஒன்று	 மசரபபது	 என்பமத	 ஒரு	 சவகாலகா்மவ	
இருந்தது.	ஏ்னனில்	ஒவ்வகாருவரினதும்	பகாடத்ள	
மவறு	 மவறைகா்	 இருககும்	 மபகாது	 அவர்டை	 ஒமர	
பகாடதயில்	இடணபபது	என்பது	மி்வும்	்டினமகான	
ஒரு	விைேமகா்	்காணபபடைது.

லகளவி:-
 எதிர்வரும் த்பாதுத ல�ர்�லில், 
புேம் த்பயர் சமூகம் மறறும் �மிழர்களை 
பிைதிநிதிததுவப்்படுததும் கடசிகள �மிழ் மக்க 
ளின் நேன் களுக்காக எவ்வாறு தசயற்ப்ட 
லவண்டும் என ்பல்களேக்கழக சமூகம் சார்்பாக 
நிளனக்கின்றீர்கள?

்பதில்:-
 ்ைந்த	 ்காலங்ளில்	 தமிழ்	 மக்ளின்	 எதிர	
பகாரபபுக்டை	 தமிழ்க	 ்டசி்ள	 முறறைகா்	 நிடறை	
மவறறிேது	 என்று	 கூறைமுடிேகாது.	 இன்றிருககும்	
சூழ்நிடலயில்	ஆசனங்ள	 குடறையும்	வகாய்பபுக்ள	
உளைன.	அவர்ள	ஆசனங்ளுக்கா்	மபகாடடியிடும்	
நிடலயில்	 உளைனர.	 மக்ளுக்கா்	 -	 அவர்ளின்	
உரிடமக்கா்	அவர்ள	அடனவரும்	ஒன்று	மசரவதற	
்கா்,	 புலம்்பேர	 சமூ்ம்	 அவர்ளுககு	 அழுத்தம்	
்்காடுக்	மவண்டும்.	சில		புலம்்பேர		அடமபபுக்ள	
தகான்	 இஙகு	 இருககும்	 அடமபபுக்டை	 உடைத்து	
விடைதகா்	் ருதபபடும்	சூழ்நிடலயில்,	தமிழ்க	் டசி	
்ள	தமிழர்ளுக்கான	தீரடவப	்பறறுத்	தருவகார்ள	
என்பது	்தகாைரபகா்	 	 எங்ளிைம்	ஒரு	விரகதிேகான	
நிடலமே	்காணபபடுகின்றைது.

லகளவி:-
 �மிழ் அைசியலிலும், �மிழ் மக்களின் பிைச் 
சிளனகளிலும் ்பல்களேக்கழக மாைவர்களின் 
்பங்கு மிகப் த்பரியைவில் இருக்கின்�து. புதி�ாக 
ஆடசிக்கு வநதுளை அைசின் மூேம் உங்களுக்கு 
என்ன ்பா�கமான அல்ேது சா�கமான நிளேகள 
காைப்்படுகின்�து?

்பதில்:-
 சகாத்மகான	 விைேங்ள	 இல்டல.	 ஆனகால்	
பல	 விைேங்ளில்	 சவகால்்ள	 உளைன.	 இவவைவு	
�காைகா்	 மக்ளுக்கான	 மபகாரகாடைங்ளில்	 பஙகு	
பறறும்	 மபகாது	 எதிர	 ம�காககும்	 சவகால்்டைவிை	
தறமபகாது	இன்னும்	அதி்	சவகால்்டை	எதிர	ம�காக்	
மவண்டிே	சூழ்நிடலககு	மு்ம்்்காடுக	கின்மறைகாம்.

லகளவி:-
 நீங்கள கடசிகளை ஒருங்கிளைக்கும் 
ல்பாது இைாணுவ புேனாய்வு அளமப்புகைாலோ 
அல்ேது  த்பயர்  குறிப்பி்டப்்ப்டா�  குழுக்களி 
னாலோ உங்களுக்லகா அல்ேது ்பல்களேக்கழக 
சமூகததிறலகா ஏ�ாவது அச்சுறுத�ல்கள உளை�ா?

்பதில்:-
 ்டசி்டை	ஒருஙகிடணககும்	விவ்கார	த்தில்	
அபபடிேகான	அச்சுறுத்தல்்ள	எதுவும்	வரவில்டல.

லகளவி:-
 �றல்பாதிருக்கும் நிளேளமகள த�ா்டர் 
்பாக ்பல்களேக்கழக மாைவர்கள சார்்பாக என்ன 
கூ� விரும்புகின்றீர்கள?

்பதில்:-
 எங்டை	விை		மக்ள		்தளிவகா்	உளைனர.	
மதரதல்	 ்காலங்ளில்	 அரசிேல்வகாதி்ளின்	 மதரதல்	
வகாககுறுதி்டை	 �ம்பி	வகாக்ளிக்காது,	 ்ைந்த	 ்கால	
நிடலடம்டை	 மனதில்	 டவத்து	 வகாக்ளித்து,	
பகாரகாளுமன்றைத்திறகு	 சரிேகானவர்டை	 அனுபப	
மவண்டும்.	ேகார	ேகார	மதரதலில்	நிறபது	என்று	்டசி	
்ளிடைமே	 முரண்பகாடு்ள	 இருககின்றைது.	 எனமவ	
மக்ள	சரிேகா்	உணரந்து	வகாக்ளிபபமத	சரிேகானது.

லகளவி:-
 ்பல்களேக்கழக மாைவர்களில் த்பரும்்பா 
ோலனார் யுத�ததினால் ்பாதிக்கப்்பட்டவர்கைாக 
வும், வறுளமயில் வாழ்்பவர்கைாகவும் இருக்கின் 
�னர். �றல்பாள�ய நிளேயில் அைசியலுக்கு 
அப்்பால் இவர்களுக்கு என்ன உ�விகள அல்ேது 
எந�வி�மான ஊக்குவிப்புகள ல�ளவ என்று 
நீங்கள கருதுகின்றீர்கள?

்பதில்:-
 வன்னியிலிருந்து	 வந்து	 விடுதி்ளில்	
தஙகியிருந்து	 ்ல்வி	 ்றகும்	 மகாணவர்ளில்	 ஒரு	
சிலருகம்	 மபகாதுமகான	 நிதியுதவி	 கிடைககி	 ன்றைது.	
்பரும்பகாலகானவர்ளுககு	 நிதியுதவி	 கிடைப	
பதில்டல.	 இதனகால்	 அவர்ள	 ்ல்விடே	 ்தகாைர	
வதில்	பகாரிே	சிக்ல்்டை	எதிரம�காககுகின்றைகார்ள.	
நிதி	் �ருக்டி்ளி	னகால்	இரவில்	மவடல	ககு	் சன்று	
படிககும்	 மகாணவர்ளும்	 இருககின்றைகார்ள.	 பல	
மகாணவர்ள	மதிே	உணவிறம்	வசதியில்லகாது	இரு	
ககின்றைகார்ள.	 இவவகாறு	 பலவட்ேகான	 இன்னல்	
்ளுககு	மு்ம்	்்காடுககும்	நிடலயில்	மகாணவர்ள	
உளைனர.

லகளவி:-
 அவர்களின் கல்விளய த�ா்டை அைசியல் 
பிைமுகர்கள மறறும் புேம்த்பயர்ந� மக்களிள்டலய 
எவ்வா�ான உ�விகளை இவர்களுக்காக எதிர் 
்பார்க்கின்றீர்கள?

்பதில்:-
 புலம்்பேர	 மதசத்திலுளைவர்ள	 இவவகா	
றைகான	 மகாணவர்டை	இனங்ண்டு	அவர்ளுக்கான	
நிதியுதவி்டை	வழஙகுமிைத்து	அவர்ள	்ல்விடே	
்தகாைர	முடியும்.
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 நாைகாளுமன்றைம்	 எபபடியும்	 இந்தமகாத	
இறுதியில்	 ்டலக்பபைபமபகாகின்றைது.	 ஏபரல்	
இறுதிப	 பகுதியில்	 ்பகாதுத்	 மதரதல்	 �ைக்ப	
மபகாகின்றைது.	 இதில்	 ்பரும்பகாலும்	 மகாறறைங	
்ள	 இருக்காது.	 மதரதல்	 வரபமபகாகிறைது	 என்பது	
ஏற்னமவ	 ்தரிந்து	 விடைதகால்,	 ்தன்னிலங	
ட்யில்	உளை	சிங்ைக	்டசி்டை	மபகால	தமிழ்	
்டசி்ளும்	 தங்டை	 பலபபடுத்துவதிலும்,	 கூட	
ைணி	அடமத்துக	் ்காளவதிலும்	தீவிரமகா்	இறைஙகி	
யிருககின்றைனர.	இந்தப	பலபபடுத்தும்	்சேறபகாடு	
்ளிலும்	 கூடைணி்டை	 அடமத்துக	 ்்காளவதி	
லும்	 தமிழ்த்	 தரபபினரிடைமே	 குழபபங்ளும்	
குைறுபடி்ளும்	 இைம்்பறுவடத	 ்காணககூடிே	
தகா்	இருககிறைது.	இதில்	தமிழ்த்	மதசிே	கூடைடம	
பபில்	இைம்	் பறும்	சில	குைறுபடி்ள	் தகாைரபில்	
இந்த	வகாரம்	பகாரக்லகாம்.
	 தமிழ்	 மதசிேக	 கூடைடமபபில்	 இப	
மபகாது	 மூன்று	 ்டசி்ள	 தகான்	 இருககின்றைன	
தமிழரசுக	 ்டசி	 பிரதகானமகா்	 இருககின்றைது	
அதடனவிை	 பு்ைகாட,	 ்ரமலகா	 என்பன	 அதில்	
அங்ம்	 வகிககின்றைன.	 ்ரமலகாவிலிருந்து	
ஸ்ரீ்காந்தகா,	 சிவகாஜிலிங்ம்	 தடலடமயிலகான	
அணி	்வளிமேறிச்	்சன்றைடம	்ரமலகாடவ	ேகாழ்	
பபகாணத்தில்	 சறறு	 பலவீனபபடுத்தியுளைது.	
்டசி	 சகாரபில்	 ேகாழ்பபகாணத்தில்	 ேகாடர	 இறைககு	
வது	என்பதில்	உருவகாகிே	பிரச்சிடனககு	்ரமலகா	
முடிவு	 ்காண்டுளை	 மபகாதிலும்	 கூை,	 சரச்டச	
்ள	 ்தகாைர	 ்டதேகாத்தகான்	 இருககின்றைது.	 கூட	
ைடமபபுககுள	 இருககும்	 மூன்று	 பங்காளிக	
்டசி்ளின்	பிரச்சிடன	தீரந்தகாலும்	கூை,	 தமிழரசு	
ககுள	 உருவகாகியிருககும்	 புதிே	 பிரச்சிடனதகான்	
சம்பந்தனுககு	தடலயிடிடேக	்்காடுககின்றைது.	

�மிழைசுக் கடசிக்குள  புதியவர்களுக்கு இ்டம்?
வைமகா்காணத்தில்	 ஆசனங்ள	 எவவகாறு	 பங	
ம்றபது	என்பது	்தகாைரபில்	தமிழ்	மதசிே	கூடை	
டமபபுககுள	இணக்பபகாடு	ஏற்னமவ	ஏறபடடு	
விடைது.	 ேகாழ்பபகாணத்தில்	 ஏழு	 பகாரகாளுமன்றை	
உறுபபினர்டை	 ்தரிவு	 ்சய்வதற்கா்	 10	
மவடபகாைர்டை	 தமிழ்	 மதசிேக	 கூடைடமபபு	
நிறுத்த	 மவண்டும்.	 இதில்	 ்ரமலகாவுககு	 ஒன்று.	
பு்ைகாடடுககு	 இரண்டு	 இைங்டையும்	 ்்காடுத்	
திருககின்றைனர.	 தமிழரசு	 ்டசியின்	 சகாரபில்	 ஏழு	
மபர	 ்ைமிறைஙகுகின்றைகார்ள.	 இந்த	 ஏழு	 மவட	
பகாைர்ளும்	ேகார	என்பதில்	தகான்	இபமபகாது	சரச்டச	
உருவகாகி	இருககின்றைது.	ஏற்னமவ	பகாரகாளுமன்றை	
உறுபபினர்ைகா்	 இருபபவர்ளுககு	 ்டைகாேம்	
ஒதுககீடு	வழங்பபை	மவண்டும்	என்பமத	�டை	
முடறைேகா்	 இருககின்றை	 மபகாதிலும்	 கூை,	 இந்த	

முடறை	அதில்	மகாறறைத்டத	்சய்ே	மவண்டும்	என்றை	
ஒரு	 ம்காஷத்டத	 கூடைடமபபின்	 மபச்சகாைர	
சுமந்திரன்	முன்டவத்திருககின்றைகார.		
	 இடைஞர்ள,	 புதிே	 மு்ங்ள,	 மறறும்	
்பண்்ளுககு	இைமளிக்பபை	மவண்டும்	என்ப	
தகால்	 முதிேவர்ள	 மதரதலில்	 மபகாடடியிைகா	
மல்	 ஒதுஙகிக	 ்்காளவது	 ்டசியின்	 எதிர்கால	
�லன்்ளுககு	 முககிேமகானது	 என்றை	 ்ருத்டத	
சுமந்திரன்	முன்டவத்திருககிறைகார.	இதனடிபபடை	
யில்	 மகாடவ	 மசனகாதிரகாெகா,	 உதேன்	 உரிடம	
ேகாைர	 சரவணபவன்	 ஆகிமேகார	 மதரதலில்	
மபகாடடியிடுவடத	 தவிரத்துக	 ்்காளை	 மவண்	
டும்	 என்றை	 ம்காரிகட்	 சுமந்திரனகால்	 முன்	
டவக்பபடுகின்றைது.	அவர்ளுககு	பதிலகா்	இடை	
ேவரகா்	இருககின்றை	 தன்னுடைே	ஆதரவகாைர்ள	
சிலடர	 ்வறறி	 ்பறைககூடிே	 மவடபகாைர்ைகா்	
நிறுத்த	 மவண்டும்	 என்பதுதகான்	 சுமந்திரனின்	
இலககு	என	கூடைடமபபு	வடைகாரங்ள	சுடடிக	
்காடடுகின்றைன.
	 குறிபபகா்	 ேகாழ்பபகாண	 மமேர	
ஆரமனகால்ட,	 சகாவ்ச்மசரி	 சேந்தன்,	 வலி	வைககு	
சுகிரதன்	உடபை	தன்னுடைே	ஆதரவகாைர்ைகான	
4	 ்பேடரேகாவது	 ்ைத்தில்	 இறைங்	 மவண்டும்	
என்பது	தகான்	சுமந்திரனின்	ம�காக்ம்.	அவர்டை	
்வறறி்பறை	 டவக்	 மவண்டுமகானகால்,	 மகாடவ	
மசனகாதிரகாெகா	 சரவணபவன்	 மபகான்றைவர்டை	
ஒதுககிவிை	மவண்டும்	என	அவர	எதிரபகாரககின்	
றைகார.	ஆனகால்			அந்த	இரண்டு	மபருமம	தகாம்	மபகாடடி	
யிை	 மவண்டும்	 என்பதில்	 உறுதிேகா்	 இருககின்	
றைகார்ள.	மகாடவ	மசனகாதிரகாெகா	மதசிேப	படடிேல்	
மூலமகா்	 பகாரகாளுமன்றைத்துககு	 வரலகா்மன	
சுமந்திரன்	 ஒரு	 மேகாசடன	 ்தரிவித்து	 இருந்தகார.	
ஆனகால்	சம்பந்தனும்	மதசிேப	படடிேல்	மூலமகா்	
பகாரகாளுமன்றைம்	பகாரபபதிமலமே	குறிேகா்	இருபப	
தகால்	 தனககு	 உரிே	 இைம்	 கிடைககுமகா	 என்றை	
ம்ளவி	மகாடவககு	ஏறபடடிருககின்றைது.	அதனகால்	
அவர	அதடன	திடைவடைமகா்	மறுத்து	விடைதகா்	
்தரிகின்றைது.

ஒதுங்கிக் தகாளை மறுக்கும் சைா
	 மறுபுறைத்தில்	 சரவணபவனும்	 ஒதுஙகிக	
்்காளவதறகுத்	 தேகாரகா்வில்டல.	 சரவணபவனு	
க்கான	ஆதரவு	தைம்	ேகாழ்பபகாணத்தில்	்பருமை	
விறகு	 வீழ்ச்சிேடைந்து	 இருபபதகா்மவ	 ்தரிகி	
ன்றைது.	 இருந்த	 மபகாதிலும்	 தன்னிைம்	 இருக	 ்க	
கூடிே	 பணபலத்டதயும்	 பத்திரிட்ப	 பலத்டத	
யும்	 பேன்படுத்தி	 மீண்டும்	 பகாரகாளுமன்றை	 உறுப	
பினரகா்	 தன்னகால்	 வரமுடியும்	 என்றை	 �ம்பி	
கட்யுைன்	 சரவணபவன்	 இருபபதகா்	 ்தரி	
கின்றைது.	அதற்கா்	சுமந்திரனுைன்	ம�ருககும�ரகா்	
மமகாதுவதறகும்	சரவணபவன்	தேகாரகா்	இருககின்	
றைகார.	சுமந்திரன்	இந்த	்சேறபகாடு்ள	்தகாைரபில்	
மகாடவ	 மசனகாதிரகாெகாவிைம்	 சரவணபவன்	
முடறைபபகாடு	 ்சய்துளைதகா்	 ்தரிகிறைது.	 இருந்த	
மபகாதிலும்	 இவவிைேம்	 ்தகாைரபில்	 தன்	

னகால்	 எதுவுமம	 ்சய்ே	 முடிேகாது	 என	 மகாடவ	
்தரிவித்திருககின்றைகார.	 “என்னுடைே	 நிடலடம	
யும்	 உங்ளுடைே	 நிடலடம	 மபகான்று	 தகான்	
இருககின்றைது”	 என	 	 மகாடவ	 	 சரவணபவனுககு	
்தரிவித்ததகா்வும்	ஒரு	த்வல்	உளைது.	
	 இந்த	 விவ்காரம்	 ்பரும்பகாலும்	 சம்பந்த	
னின்	ட்்ளுககுப	மபகா்லகாம்	எனத்	்தரிகின்றைது.			
சம்பந்தன்,	 சரவணபவனின்	 ஒரு	 உறைவினரும்	
கூை.	 ேகாழ்பபகாணம்	 ்சல்லும்மபகா்தல்லகாம்	
சரவணபவனின்	இல்லத்தில்	அல்லது	அவருடைே	
விடுதியில்	 தஙகுவமத	 சம்பந்தன்	 வழடமேகா்	
்்காண்டிருககின்றைகார.	 அதனகால்	 சம்பந்தன்	 மூல	
மகா்	 தன்னுடைே	 சீடடை	 உறுதிபபடுத்திக	
்்காளை	முடியும்	 என்றை	 �ம்பிகட்யும்	 சரவணப	
வனுககுஇருபபதகா்	்தரிகின்றைது.	
	 தமிழரசுக	 ்டசிககுள	 தன்டன	 பலபபடு	
த்திக	்்காளவதறகு	தனககு	ஆதரவகான	இடைஞர	
அணி	ஒன்டறை	உருவகாககும்	முேறசியில்	சுமந்திரன்	
இறைஙகியிருபபது	 தமிழரசுக	 ்டசியின்	 பலருக	
கும்	 குழபபத்டத	 ஏறபடுத்தியிருககின்றைது.	
சம்பந்தன்	 வேது	 ்காரணமகாவும்,	 உைல்	 நிடல	
்காரண	 மகா்வும்	 தீவிரமகா்ச்	 ்சேறபை	 முடிேகாத	
ஒருவரகாகி	விடைகார.	அமதமபகால,	மகாடவ	மசனகாதி	
ரகாெகாவும்	 மருந்து	 மகாத்திடர்ளுைன்தகான்	 திரிகி	
ன்றைகார.	 அத்துைன்,	 சிங்ைக	 ்டசித்	 தடலவர்ள,	
இரகாெதந்திரி்ளுைன்	 மபச்சுவகாரத்டத்டை	 �ைத்	
தக	 கூடிே	 ஒரு	 ஆளுடமடேக	 ்்காண்ைவரகா்		
அவர	 இல்டல.	 அதற்கான	 ஆளுடம	 சுமந்திரனி	
ைம்தகான்		இருககின்றைது.
	 தனககு	 சவகாலகா்	 வரககூடிே	 ஒருவருமம	
தமிழரசுக	 ்டசிககுள	 இல்டல	 என்படத	 உணர	
ந்து	்்காண்ை	ஒருவரகா்மவ	சுமந்திரன்	்சேறபடு	
கின்றைகார.	 வைமகா்காண	 சடபத்	 மதரதல்	 வருமகா	
னகால்	தனது	ஆதரவகாைரகான	ஆரமனகால்டை	முதல	
டமச்சர	 மவடபகாைரகா்	 ்ைமிறைககுவது	 சுமந்தி	
ரனின்	 திடைம்	 எனச்	 ்சகால்லபபடுகின்றைது.	
இதனகால்,	 மகாடவயும்,	 சீவி.ம்.சிவஞகானமும்	
குழபபமடைந்திருககின்றைகார்ள . “மகாடவ	
அண்டண	 பகாரகாளுமன்றைம்	 ்சன்றைகால்,	 முதல	
டமச்சர	 	 மவடபகாைர	 �கான்	 தகான்”	 என	 சீ.வி.ம்.	
அடித்துச்	்சகால்லி	விடைகார.	பத்திரிட்	அறிகட்	
ஒன்றிமலமே	அவர	அபபடிக	கூறியிருககின்றைகார.	
	 ஆ்,	தமிழரசுக	் டசிககுத்	தடலடம	தகாங்	
்பகாருத்தமகான	 ஒரு	 ஆளுடம	 இல்லகாடமேகால்	
சுமந்திரன்	அதறகு	வருவடதத்	தடுக்	முடிேகாத	ஒரு	
நிடலடம	இருபபது	உண்டம.	சிறிதரன்	அதற்கான	
முேறசி்ை	 மமற்்காளகின்றை	 மபகாதிலும்,	 அதற	
்கான	 ஆளுடமமேகா	 இரகாெதந்திரி்ளுைன்	 மபசக	
கூடிே	 ஆறறைமலகா	 அவருககு	 இல்லலகாதது	 தகான்	
மி்ப	 ்பரிே	 குடறைபகாடு.	 ஆ்,	 சுமந்தரடன	
வீழ்த்த	 மவண்டும்	என	 தமிழரசுக	 ்டசியில்	ேகார	
நிடனத்தகாலும்	 அது	 சகாத்திேமகாகும்	 என	 எதிர	
பகாரக்	முடிேகாது!
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மக்டை	அரசிேல்	ரீதிேகா்	தமிழ்	மதசிே	கூடை	
டமபபு	அ�காடதேகாககியுளைது.
	 மடைக்ைபபு	 மகாவடைத்தில்	விடுதடல	
க்கா்	 ஏரகாைமகான	மகாவீரர்டை	இழந்திருககின்	
மறைகாம்.	 இந்த	 விடுதடலப	 மபகாரகாடைத்தினகால்	
மடைக்ைபபு	மகாவடைத்தில்	பல	குடும்பங்ள	
பகாதிக்பபடடுளைன.	இவவைவு	இழபபு்டை	
யும்	்்காண்ை	இலடசிேத்திடன	அடைே	மவண்	
டும்	என்பமத	எமது	இலக்காகும்.	

அந்த	 வழியிமலமே	 எமது	 ்்காளட்யும்	 கூை	
அடமந்துளைது.
	 கிழககு	மகா்காணத்தில்	தமிழ்	மக்ள	எதிர	
்்காளளும்	 பிரச்சிடன்டை	 சரவமதசத்திறகு	
்்காண்டு	் சன்றைதும்	அதற்கா்	குரல்	் ்காடுககும்	
ஒமர்ேகாரு	 தடலவர	 அது	 ்மெந்திரகுமகார	
்பகான்னம்பலம்	 மடடுமமேகாகும்.	 வை	 கிழககு	
இடணே	 மவண்டும்	 என்பதற்கா்	 அன்று	
்தகாைக	்ம்	இன்று	வடர	குரல்	்்காடுத்து	வருப	
வர	்மெந்திரகுமகார	்பகான்னம்பலம்	
மடடுமமேகாகும்.	

 
கிழககு	 மகா்காணத்திடன	 ்பகாறுத்தவடரயில்	
சிங்ைவர்ள	முஸலிம்்டை	பகாவித்து	 	 தமிழர	
்டை		முைககுவதற்கான		பல	 	மவடலத்	திடை	
ங்டை	 முன்்னடுத்து	 வருகின்றைனர.	 �காங்ள	
வைககுைன்	மசரும்	மபகாது	மடடும்	தகான்	தமிழர	
்ள	 ்பரும்பகான்டம.	 எதிர	 ்காலத்தில்	 தமிழ்	
மதசிே	 மக்ள	 முன்னணிடே	 ஆதரிபபதன்	
மூலம்	 மடடுமம	 ஏமகாறறைமடைேகாமல்	 தமிழ்	
மக்ளின்	உரிடமயிடன	்வல்ல	முடியும்.
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ஒரு	 இேக்ம்	 மதரதலில்	
மபகாடடியிடுவதகால்	 மடடுமம	
அது	 சன�காே்ப	 பண்பு்ள	
்்காண்ை	 இேக்மகா்காது.	
அதுமபகால	 மபகாரிடுவதகால்	

ஒரு	 அடமபபு	 சரவகாதி்கார	 இேக்மகா்	 ஆவ	
தும்	 கிடைேகாது.	 ஒரு	 இேக்ம்	 எவவகாறு	 ்டை	
டமக்பபடுகிறைது,	 எவவகாறு	 அதி்காரம்	 பகிரப	
படுகிறைது	 என்பமத	 சன�காே்ப	 பண்பு்டைத்	
தீரமகானிககிறைது.
	 6.	 புலி்ள	 மதசிேச்	 சிக்டல	 	 ஒரு	 இரகா	
ணுவ	உத்தி	என்று	ஒறடறைப	பகாரடவயில்	பகாரக்	
வில்டல.	 மகாறைகா்	 அதடன	 சமூ்ப	 பண்பகாடடி	
லிருந்து	உல்	அரசிேல்	வடர	் தகாைரபு	் ்காண்டு	
ஒரு	 சிக்லகான	 அடமபபகா்மவ	 (complex	 Sys-
tem)	பகாரத்தனர.	அதனகால்	இரகா	ணுவ	அடமபபு	
மடடும்	 என்றில்லகாமல்,	 பண்	 பகாடு,	 ஊை்ம்,	
்மகாழி,	 அரசிேல்	 ்டசி்ள,	 உல்ைகாவிே	 தமி	
ழர	 அடமபபு்ள,	 ்பகாருைகாதகாரம்,	 மறறை	 �காடு	
்ளுைனகான	உறைவு்ள	என	அடனத்டதயும்	்டடி	
ஆளும்	 	 அைவிறகு	 அடமபபு்டை	 உருவகாககி	
னகார்ள.	 	 இவவகாறு	 பல்மவறு	 அடமபபு	
்டைக	 ்டடி்ேழுபபி	 ்வறறிவகாய்பபு்டைப	
்பருககினகார்ள.	அடிபபடையில்		அவர்ள,	ஒரு	
உத்தி	 	என்றில்லகாமல்	அடனத்து	உத்தி்டையும்	
பேன்படுத்தினகார்ள.	 இதுதகான்	 அவர்ள	 கூறைகா	
மல்	்சேல்படுத்திே	்பருந்	திடைம்.
	 அவர்ள	எங்்ங்்ல்லகாம்	வகாய்பபு்ள	
கிடை	ககிறைமதகா,	அங்ங்்ல்லகாம்	உத்தி்டைப	
்பருககினகார்ள.	 அவவகாறைகான	 ்சேறபகாடு	
படைத்துடறையில்	 மி்	 அதி்ம்.	 பீரஙகிபபடை,	
்ைறபடை,	 வகான்படை,	 	 என்று	 படைத்துடறைக	
்டடுமகானங்ள	வைரந்து	்்காண்மை	்சன்றைன.	
இன்று	இருந்தகால்	அவர்ள	விண்டணயும்	ட்ப	
பறறி	இருபபகார்ள.
	 அவர்ளின்	 ்பருந்திடைம்	 என்பது	
்தகாைர	 ந்து	 ்றறு,	 புதுபபுது	 அடமபபு்டைக	
்டை	டமத்து	் வறறி	வகாய்பபு்டைப	் பருககிக	
்்காண்மை	 ்சல்வதுதகான்.	 அடத	 படைத்துடறை	
என்றில்லகாமல்	 	 அடனத்து	 துடறை்ளிலும்	 ்சய்	
தகார்ள,	ஈழத்திலிருந்து	உல்ம்	வடர	உருவகாககி	
னகார்ள.	 இடவ	 எல்லகாம்	 சகாத்திேமகானதறகு	
முககிே	 ்காரணம்,	 அவர்ள	 தங்டை	 குழுக	
்ளின்	குழுவகா்க	்டைடமத்தமத.	ஒரு	தடலவர	
திடைமிடடு	அடனத்டதயும்	சரவகாதி்கார	முடறை	
யில்	 	 உருவகாக்	 மவண்டும்	 என்று	நிடனத்தகால்	
அது	முடிேகாத	்காரிேம்.
		 7.	 அவர்ள	 எதிரும்	 புதிருமகான	 உத்தி்	
டைத்	 தகாரகாைமகா்ப	 பேன்படுத்தினகார்ள.	 ஆயு	
தப	மபகாரகாடைம்	்சய்தகாலும்,	திலீபன்	உண்ணகா	
விரதம்	இருந்த	அடமதிப	 மபகாரகாடைமும்	 �ைந்	
தது.	 அரசிேல்	 ்டசி்டையும்	இடணத்து	 	 ஒமர	
குறிகம்காடை	 ம�காககி	 பேணித்தனர.	 ஆயுதப	
மபகாரகாடைம்	 என்பதகால்,	 அவர்ள	 அரசிே	
டல	 நிரகா்ரிக்வில்டல.	 அரசிேல்	 அடமபபு	
்டையும்	 ்வறறிககுத்	 மதடவேகான	 ்ருவி்	
ைகா்ப	பகாரத்தனர.	எப்பகாழுது			அரசிேல்	்டசி	

்ள	 ஒமர	 குறிகம்காளில்	 இடணந்து	 பேணிக்	
வில்டலமேகா,	 அப்பகாழுமத	 	 முறு்ல்	 நிடல	
ஏறபடைது.	 அடிபபடையில்	 அவர்ள	 அடன	
த்து	 உத்தி்டையும்	 சூழலுககுத்	 தகுந்து	 	 பேன்	
படுத்தினர.	 ஆனகால்	 குறிகம்காளில்	 எந்த	 மகாற	
றைமும்	இருக்காது.
8.	 அவர்ள	 அதிமவ்மகா்	 அடமபபு்டை	
உருவகாககி,	 மசகாதடன்ள	்சய்து	்றறு	அதிமவ	
்மகா்	 வைரந்தகார்ள.	 ஒறடறைத்	 	 துபபகாககியில்	
ஆரம்பித்த	 இேக்ம்	 வகான்படை	 வடர	

வைரவது	்றறைல்	இல்லகாமல்	சகாத்திேமில்டல.
	 9.	 புலி்ள	 இேக்ம்	 மீ்ைழும்பும்	
(Resilient)	 இேக்ம்,	 உடைேககூடிே	 (fragile)	
இேக்ம்	 அல்ல.	 ்காலப	 மபகாககில்	 எத்தடன	
மேகா	 மி்ச்சிறைந்த	 தைபதி்டை	 இழந்தகாலும்,	
புலி்ள	 இேக்ம்	 சரிேவில்டல.	 மமலும்	
அதி்மகா்	 புதிே	 தைபதி்ள	 வைரத்்தடுக	
்பபடடு,	 இேக்ம்	 முன்மனறிச்	 ்சன்றைது.	
பிரபகா்ரன்	 இல்லகாவிடைகாலும்	 அவவிேக்ம்	
்தகாைரந்திருககும்	 என்று	 ஆய்வகாைர	 தரகாகி	
சிவரகாம்	 குறிபபிடடுளைகார.	 இது	 ஏ்னன்றைகால்	
குறிகம்காடை	 அடனவரும்	 ஏறறுக	 ்்காண்டு	
இறுக்மகான	 �ம்பிகட்யுைன்	 ஒரு	 பண்பகாட	
டின்	 மூலம்	 ்சேறபடுவகார்ள.	 தடலவர	
குறிகம்காடை	 மகாறறை	 மவண்டும்	 என்று	 நிடன	
த்தகாலும்,	 குழுக்ள	 விைமகாடைகார்ள.	 அவவகா	
றைகான	 தடலவடர	 �ம்பிகட்த்	 துமரகாகிேகா்மவ	
பகாரத்து	தடலடமடே	மகாறறி	விடுவகார்ள.	குழுக	
்ளின்	 குழுவில்	 பிரபகா்ரன்	 மபகான்று	 “குறிக	
ம்காளிலிருந்து	�கான்	விலகினகால்	என்டன		சுடடு	
விடுங்ள”	என்று	கூறுபவர	தகான்	தடலவரகா்மவ	
இருக்	முடியும்.		தடலவர	என்பவர	அவவகாறைகான	
குழுக்டை	 உருவகாக்த்தகான்	 மதடவ.	 அதன்	
பின்பு	அது	தனக்்ன்று	ஒரு	உயிர	் பறறு	விடும்.	
அடத	எந்த	ஒரு	தனி	ஒருவகானகாலும்	திடசமகாறறை	
முடிேகாது.	 �மது	 உைலில்	 ்காேம்	 படைகால்	 எவ	
வகாறு	 உைல்	 சரி்சய்து	 ்்காளகிறைமதகா,	 அது	
மபகால	 ஏறபடும்	 பிடழ்டை,	 இழபபு்டை	
அதுமவ	 சரி்சய்து	 ்்காளளும்.	 குறிகம்காடை	
விைகாபபிடிேகா்	நிற்காமல்	துரத்தும்.

த்பாருைா�ாை உததிகள

	 10.	 புலி்ள	 இேக்த்திற்கான	 ்பகாருைகா	
தகாரம்	என்பது	மக்ளிைமிருந்தும்	தங்ைது	் சேற	
பகாடு்ளில்	இருந்தும்	 மடடுமம	 வந்தது.	 ்பகாரு	
ைகாதகாரத்திறகு	 என்று	 உல்ைகாவிே	 அடமபபு	
்டைக	 ்டடி	 எழுபபினகார்ள.	 	 அந்நிே	 உதவி	
்ள	 என்பது	 இலவசமல்ல,	 	 அவர்ளின்	 ்டை	
டை்டை	 ம்ட்	 மவண்டிே	 ்டைகாேம்	 ஏறப	
டும்	 என்பதகால்	 இேக்த்தின்	 ்பகாருைகாதகாரம்	
என்பது	்வளிேகார	ேகாடரயும்	 �ம்பி	 ்டைடமக	
்பபைவில்டல.
	 11.	 இருககும்	 ்பகாருைகாதகாரத்டத	 மி்ச்	
சிக்னமகா்ப	 (efficient)	 பேன்படுத்தினர.	 பல்	
மவறு	ஆயுதங்டை	தகாங்மை	உறபத்தியும்	்சய்	
தகார்ள.	 உதகாரணமகா்	 சிறிே	 விமகானங்டை	
வகாஙகி	மபகார	விமகானங்ைகா்	மகாறறினகார்ள.
	 12.	 எதிரியின்	 ஆறறைடல	 வீணடித்தனர	
உறிஞ	சினர.	பல	ஆயுத	தைபகாைங்ள	எதிரி்ளிைம்	
இருந்து	ட்பபறறைபபடைன.			சிறு	படை்டைக	
்்காண்டு	்பரு	�டைத்டத	எதிரிககு	உருவகாககு	
வதில்	அவர்ள	ட்மதந்தவர்ள.	சிறிலங்காவின்	
்பகாருைகாதகாரத்டத	சிடதத்தகார்ள.

அறிவுசார் உததிகள:

	 13.	அவர்ள	மபகார	உத்தி்ளில்	மடடுமில்	
லகாமல்,	அடமபபு்டைக	்டைடமககும்	முடறை	
்ளிலும்	 உலகில்	 முன்மனகாடிேகா்	 இருந்தகார	
்ள.	 அவர்ளதகான்	 முதன்	 முதலில்	 குழுக்	
ளின்	 குழு	 முடறையில்	 ்சேறபடடு	 மகா்பரும்	
்வறறி்டைப	 ்பறறைவர்ள.	 அவவகாறில்லகா	
மல்,	 இந்திேப	 படை்டையும்	 உல்	 இரகாணு	
வங்ள	 பயிறசிேளித்த	 சிறிலங்கா	 படை்டை	
யும்	 பலமுடறை	 மதகாற்டித்தது	 சகாத்திேபபடடி	
ருக்காது.	அவர்ளின்	அறிவு	்றறைலின்	மூலமும்,	
அனுபவங்ளின்	மூலமும்	படிபபடிேகா்	பரிண	
மித்து	வந்தடவ.
	 14.	மபகாரில்		எதிரியின்		நிடல்டைப		பறறிே	
அறிவு	 உைவு	 மூலம்	 வருவதகால்,	 மி்ச்சிறைந்த	
உைவுபபடைடேக	 ்டைடமத்தகார்ள.	 அமத	
ம�ரம்	தங்ளின்	நிடல்டைப	பறறி	இர்சிேம்	
்காத்தகார்ள.
	 ்மகாத்தத்தில்	புலி்ள	சிறிலங்காடவவிை	
அறிவிலும்,	 ஆறறைலிலும்,	 மவறுபடை	 உத்தி்	
ளிலும்	 உேரந்திருந்தனர.	 மபகார	 உத்தி்ளி	
லும்	 அடமபபு	 முடறை்ளிலும்	 உலகிறம்	
முன்மனகாடிேகா்	இருந்தனர.	மகாறைகா்	சிறி	லங்கா	
்காலகாவதிேகான	 மபகார	 	 உத்தி்டைப	 பேன்	
படுத்தினகார்ள.	அவர்ளின்	்பகாருைகாதகாரத்டத	
புலி்ள	்டுடமேகா்	மசதபபடுத்தினர,	்பகாருைகா	
தகாரம்	 ஒறடறைக	 ்காலில்	 உல்�காடு்ள	 அளித்த	
்ைன்	்ளில்	்�காண்டிக	்்காண்டிருந்தது.	இதன்	
விடைவகா்	 	 மூன்றைகாம்	 	 ஈழபமபகாரில்	 உல்ம்	
விேககும்	சகாதடன்டைப	படைத்தனர.	அபபடி	
இருந்தும்	
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	 “நாம்	 அழிந்து	 மபகாமவகாம்	 என்று	
அவுஸதிமரலிேகா	 எண்ணிேது”.	 �காம்	 இன்டறைே	
�காளில்	 (ெனவரி	 26)	 மறுமலரச்சி	 ்பறும்	
பூரவகுடி்ள.		
	 அல்ெசீரகா	 	 ஊை்த்தின்	 	 ்தகாகுபபகாைர	
்ளில்	 ஒருவரகான	 ஸரகான்	 கிரகான்ட	 (Stand	 Grant)	
குடும்பம்	பூரவகுடி்ளின்	்மகாழி,	 ்லகாச்சகார	மறு	
மலரச்சியில்	 முன்னணியில்	 நிறபவர்ள.	 இஙகு	
அவர	தனது	்டதடே	்சகால்கிறைகார.
	 மவறறு	 ்மகாழி	 ஒன்டறை	 மபசிமே	 �கான்	
வைரந்மதன்.
	 200	ஆண்டு்ளுககு	முன்	குறறைவகாளி்டை	
்்காண்டு	 வந்த	 ்பபல்்ளில்	 அவுஸதிமரலிேகாவு	
ககு	்்காண்டு	வரபபடை	்மகாழி	அது.	எனது	முன்	
மனகார்ள	 அவர்ளின்	 நிலங்ளிலிருந்து	 ்வளி	
மேறறைபபடடு,	படு்்காடல	்சய்ேபபடை	மபகாது,	
அவர்ள	மமல்	திணிக்பபடை	்மகாழி.
1830இல்,	 	 மமல்மத்திே	 நியூசவுத்	 மவல்சின்	விரகா	
ெூவரி	 (Wiradjuri)	 பகுதிடே	 மசரந்த	 எனது	 மக	
்ள	 மமல்	 இரகாணுவ	 சடைம்	 மபகாைபபடைது.	
எனது	 மக்டை	 ்ண்ைதும்	 சுடும்	 சடைம்	 இது.	
பிரித்தகானிே	 வந்மதறி்ள	 கூடைமகா்	 மவடடை	
ககு	்சன்று	விரகாெூவரி	மக்டை	சுறறி	வடைப	

பகார்ள.
	 இந்த	 மவடடை	
யில்	 இருந்து	 தப	
பி ே வ ர ் ட ை	
இ வ ர ் ளு க ் கா ்	
ஒ து க ் ப ப ட ை	
இ ை ங ் ளி ம ல கா	
அல்லது	 கிறிஸதவ	
மதமபகாத்ர்ளிைமமகா	
தளளிவிடைகார்ள.	
அவர்ள	 தங்ள	
்மகாழிடே	 மபசு	
வமதகா,	 தங்ள	 ்லகா		
சகாரத்டத	 பின்பறறு	
வமதகா,	 தங்ள	 சைங	

கு்டை			�ைத்து	வமதகா	தடை	்சய்ேபபடைது.
எனது	 மக்ளும்	 அவர்ள	 மபசிே	 ்மகாழிடே	
மபகாலமவ	 அழிந்்தகாழிந்து	 மபகாவகார்ள	 என்று	
எதிரபகாரக்பபடைது.
	 “பூரவகுடி்ள”	 அழிந்து	 ்்காண்டிருககும்	
ஒரு	இனமகா்மவ	்ருதபபடைது.	அழிந்து	்்காண்	
டிருககும்	இனத்தின்	அடைேகாைங்டை	அழித்து	
விடுவது	பறறி	வந்மதறி்ள	மபசினகார்ள.
	 1901இல்	 அவுஸதிமரலிேகா	 ஒரு	 �காைகாகிே	
மபகாது,	 அடத	 நிறுவிேவர்ளுள	 ஒருவரகான	
அல்பிரட	 டீககின்	 “நூறு	 ஆண்டு்ளுககுள	
அவுஸதிமரலிேகா	 ்வளடைேர	 மடடுமம	 உளை	
�காைகாகி	விடும்.	 ்றுபபு	 மதகாலுளைவர்ள	இஙகு	
இல்லகாமல்	மபகாய்	விடுவகார்ள.	் தறகில்	பூரவகுடி	
இனம்	அழிந்து	விடைது.	 ஏடனே	இைங்ளிலும்	
அழிந்து	 ்்காண்டு	 வருகிறைது.”	 என்று	 எதிரவு	

கூறினகார.
	 பூரவகுடி	பகாது்காபபு	குழு	ஒன்று	நிறுவப	
படைது.	 பூரவகுடி்ள	 வகாழ்கட்யில்	 இதன்	
அதி்காரம்	 பேங்ரமகானது.	 எனது	 குடும்பம்	
எஙகு	 வகாழமவண்டும்,	 ேகாடர	 திருமணம்	 ்சய்ே	
மவண்டும்,	 எங்ள	குழந்டத்டை	 �காமம	வைரத்	
்தடுக்லகாமகா	 மபகான்றை	விைேங்டை	 தீரமகானிக	
கும்	அதி்காரம்	இககுழுவுககு	இருந்தது.

தவளளையைாக சிநதி, தவளளையைாக ந்ட, 
தவளளையைன இரு

	 20ஆம்	 நூறறைகாண்டு்ள	 முழுவதும்	 ஒரு	
இனவகாத	 விஞஞகானம்	 பூரவகுடி	 மக்ள	 மமல்	
திணிக்பபடைது.
	 தன்மேமகாக்ல்	 (assimilation)	 என்றை்வகாரு	
்்காளட்	பூரவகுடி	மக்டை	இல்லகா்தகாழிககும்	
முேறசிேகா்	 �டைமுடறைபபடுத்தபபடைது.	
“்காமன்			் வல்த்			உைன்		தன்மேமகாக்ப		பைல்”		என்றை	
்்காளட்ேகா்	இது	பிர்ைனபபடுத்தபபடைது.
	 இக்்காளட்டே	 எடுத்துக	 ்காடடும்	
சுவ்ரகாடடியில்	 ஒரு	 ்றுபபு	 மதகாலுளை	 தகாயின்	
ம்ள	பழுபபுநிறை	மதகாலுளைவரகா்வும்	அவருடைே	
மபரன்	 நீலநிறை	 ்ண்ணுைனும்	 ்பகான்னிறை	 மயிரு	
ைனும்	 ்காடைபபடுகிறைகார.	 மூன்று	 சந்ததி்ளில்	
்றுபபிலிருந்து	 ்வளடைேகா்.	 ்லபபின	 பழு	
பபுநிறை	பிளடை்ள,	அவர்ளுடைே	்லகாச்	 சகாரம்	
மறறும்	 குடும்ப	 உறைவு்டை	 பிரிககும்	 ம�காககு	

ைன்,	 அவர்ளுடைே	 குடும்பங்ளிைமிருந்து	
பறிக்பபடைன.	 எனககு	 ்தரிந்த	 ஒவ்வகாரு	
பூரவகுடியினரும்	இதனகால்	பகாதிக்பபடடுளைகார	
்ள.	இடதமே	‘திருைபபடை	சந்ததி’	என்று	இன்று	
�காம்	அடழககிமறைகாம்.
	 எனது	 அம்மம்மகாவின்	 சம்காதரி	 அவரு	
டைே	 ்பறமறைகாரிைமிருந்து	 பிரிக்பபடடு	 பூரவ	
குடி	சிறுமி்ளுக்கான	ஒரு	தஙகும்	விடுதியில்	தங்	
டவக்பபடைகார.	அஙகு	அவர்ளுககு	்வளடை	
ேர	குடும்பங்ளில்	வீடடு	மவடல்ள	் சய்வதறகு	
பயிறசி்ள	 ்்காடுக்பபடைன.	 இச்சிறுமி்ள	
்வளடைேர்டை	திருமணம்	்சய்து	்வளடைத்	
மதகால்	 பிளடை்டை	 ்பற்றைடுபபகார்ள	 என்று	
எதிரபகாரக்பபடைது.
	 அவர	 தூஙகிே	 இைத்திறகு	 மமலகா்	
“்வளடைேரகா்	 சிந்தி,	 ்வளடைேரகா்	 ்சேற	
படு,	 ்வளடைேரகா்	 	இரு”	 என்று	 எழுதபபடடி	
ருந்தது.
	 இத்துடண	 அழிவு்ளுககு	 பின்னரும்	
�காங்ள	 அழிந்து	 மபகா்வில்டல.	 �்ரங்ளின்	
எல்டல்ளில்	 பூரவகுடி்ள	 ஒன்று	 கூடினகார்ள.	
அஙகு	 முடிவில்லகா	 ஏழ்டமயிலும்	 புறைக்ணிபபு	
மத்தியிலும்	வகாழ்ந்தகார்ள.
	 �காங்ள	அழிந்து	 மபகா்வில்டல.	ஆனகால்	
எங்ள	 ்மகாழி	அழிந்து	 மபகானது.	 1963இல்	 �கான்	
பிறைந்த	 மபகாது	 �காங்ள	 ஆஙகிலம்	 மபசிமனகாம்.	
இடையிடைமே	 படழே	 ்மகாழியின்	 சில	 ்சகாற	
்டை	மடடும்	மசரத்துக	்்காண்மைகாம்.
	 பிரித்தகானிேகா	 அவுஸதிமரலிேகா	 மமல்	
படை்ேடுத்த	மபகாது,	இஙகு	 250	 தனித்துவமகான	

்மகாழி்ள	 மபசபபடைன.	 800இறகு	 அதி்மகான	
மபச்சு	 வழககு்ள	 இருந்தன.	 அவறறில்	 அதி்	
மகானடவ	 அடமதிேகாகி	 விடைன.	 மிஞசி	 இருப	
பவறறில்	 90	 வீதமகானடவ	 அழிவின்	 விளிம்பில்	
இருககின்றைன.

தமாழியின் இைம் துளிர்கள
	 பூரவகுடி்ள	அவவைவு	இலகுவகா்	சரண	
டைே	மகாடைகார்ள.	இன்று	அவுஸதிமரலிேகா	என்று	
அடழக்பபடும்	இந்த	நிலத்தில்,	ஐமரகாபபிேர்ள	
வருவதறகு	முன்னர,	 எனது	முன்மனகார்ள	 65,000	
ஆண்டு	்ள	்சழிபபகா்	வகாழ்ந்தகார்ள.
	 42,000	ஆண்டு்ள	பழடமேகான	ஒரு	மனித	
எலும்புககூடு	இஙகு	இறைந்தவர்டை	சைஙகுைன்	
அைக்ம்	 ்சய்ததற்கான	 மி்பபடழே	 ஆதரமகா்	
்ருதபபடுகிறைது.
	 உல்த்திமலமே	்தகாைரச்சிேகா்	பண்பகாட	
டுைன்	 வகாழ்ந்த	 மி்வும்	 பழடமேகான	 மக்ைகா்	
�காம்	உளமைகாம்.
	 ்மகாழியின்	 இைம்	 துளிர்ள	 எடடிப	
பகாரககின்றைன.	 ்லகாச்சகார,	 ஆன்மீ்	 மறுமலரச்சி	
யின்	 ஒரு	 அங்மம	 இது.	 இந்நிலத்தின்	 முதல்	
மக்ளின்	 சந்ததியினர	 அவர்ளுடைே	 பழடம	
ேகான	் மகாழிடே	மீண்டும்	மபசுகிறைகார்ள.	இம்மறு	
மலரச்சியின்	 முன்னணியில்	 எனது	 தந்டதயும்	
இருந்தகார.
	 அவர	 சிறுவனகா்	 இருந்த	 மபகாது	 அவரு	
டைே	 பகாடைன்	 ட்தகாகி	 சிடறையில்	 அடைக	
்பபடைடத	 அவர	 ்ண்ைகார.	 எனது	 தந்டதயின்	
பகாடைன்	எனது	தந்டதயுைன்	எனது	ஊரின்	்தரு	
வில்	 விரகாெூவரி	 ்மகாழியில்	 மபசிேதற்கா்மவ	
சிடறையில்	அடைத்தகார்ள.
		 50	ஆண்டு்ளின்	பின்	எனது	தந்டத	அவரது	
்மகாழிடே	 பகாது்காத்ததற்கா்	 அவுஸதிமரலிே	
அரசகால்	 ்்ௌரவிக்பபடைகார.	 	 எத்துடண	அதிச	
ேமகான	ஒரு	பேணம்.

என் வாழ்க்ளகயில் மிகப் த்பரிய தகௌைவமாக 
நான் கருதுவது 

	 எனது	 தந்டத	 ்டினமகான	 வகாழ்கட்டே	
வகாழ்ந்தகார.	 ்றுபபு	 மதகாலுைன்	 இருபபமத	 குறறை	
மகா்	 ்ருதக	 கூடிே	 �காடடில்	 ஒரு	 ்றுபபு	 மதகால்	
மனிதரகா்.	அவருககு	முழுடமேகான	்ல்வி	மறுக	
்பபடைது.	 என்டனயும்	 எனது	 பல	 சம்காதர	
சம்காதரி்டையும்	 தனது	 ட்்ளின்	 பலத்டதக	

் ் கா ண் ம ை	
வைரத்தகார.

 ஏ ர கா ை ம கா ன	
பூ ர வ கு டி	
ஆ ண் ் ட ை ப	
மபகாலமவ	 அவ	
ரும்	 ்காவல்துடறை	
ேகால்	 ்்காடு	
டமேகா்	 �ைத்தப	
படைகார.

 இருந்தும்	 அவர	
ஒருமபகாதும்	 தகான்	
ேகார	 என்படத	

மறைக்வில்டல.	 அவருககிருந்த	 �ம்பிகட்டே	
இழக்வில்டல.	அவருடைே	பகாடைனின்	நிடன	
வு்டையும்	 அவரின்	 அன்டபயும்	 எனது	 தந்டத	
இழந்து	விைவில்டல.
 
              த�ா்டர்ச்சி 11ம் ்பக்கம்
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மமகா்னதகாஸ	கிருஸடினகா	ஆகிே	�கான்	யுத்தத்தின்	
்காரணமகா்	 கிளி்�காச்சியிலிருந்து	 இைம்	
்பேரந்து	 வவுனிேகாவிறகு	 வந்து	 	 உறைவினர	
வீடு்ளில்	 தஙகியிருந்த	 நிடலயில்	 இபமபகாது	
்ளளிககுைம்	 கிரகாமத்தின்	 ்காடடுப	 பகுதியில்	
வசித்து	 வருகிமறைகாம்.	 இன்்னகாருவரின்	 ்்காட	
டிலில்	 தஙகியிருந்துதகான்	 ்காடு்டை	 ்வடடித்	
துபபுரவகாககி	 வீடு	 அடமக்	 மவண்டிே	 நிடல	
யிலிருககிமறைகாம்.	 �காங்ள	 அரச	 அதி்காரி்டை,	
எங்ளுககு	இந்தக	்காணிடே	துபபுரவகாககி	தகாரு	
ங்ள	என்று	ம்டைதறகு,	அவர்ள	எங்டை	மே	
துபபுரவகாக்	 ்சகால்லிவிடைகார்ள.	 யுத்தத்தகால்	
பகாதிக்பபடடு	 அடலந்து	 திரிந்த	 எங்ளுககு	
நிரந்தர	 வருமகானம்	 இல்டல.	 எனது	 ்ணவர	
கூலி	 மவடலமே	 ்சய்கிறைகார.	 எங்ளிைம்	 பண	
மில்டல.	 இரண்டு	 �காட்ள	 கூலி	 மவடலககுச்	
்சல்லும்	 எனது	 ்ணவர	 இரண்டு	 �காட்ள	
்காடு	 ்வடடுகிறைகார.	 எங்ள	 குடும்ப	 வகாழ்கட்	
்ண்ணீரின்	 மத்தியிமலமே	 ்சல்கிறைது	 எனக	
்வடலயுைன்	்தரிவித்தகார.
	 மலகாறைன்ஸ	 சசிமதவிேகாகிே	 �கான்,	 யுத்	
தத்தின்	்காரணமகா்	கிளி்�காச்சியிலிருந்து		இைம்	
்பேரந்து	வவுனிேகாவிறகு	வந்த	நிடலயில்	

உறைவினர்ளின்	 வீடு்ளில்	 வசித்து	 வந்த	
நிடலயில்	 இபமபகாது	 ்ளளிககுைத்தில்	 வசி	
த்து	வருகிமறைன்.	 எனது	 ்ணவர	 ்ைந்த	 2000ஆம்	
ஆண்டு	 மவடலககுச்	 ்சன்றை	 நிடலயில்	
்காணகாமல்	 மபகாய்விடைகார.	 அதன்	 பின்	 எனது	
ஐந்து	 குழந்டத்ளுைன்	 ்சகால்்லகாணகாத்	 துன்ப	
ங்டை	 அனுபவித்து	 வந்த	 எனககு	 அரசினகால்	
எந்தவிதமகான	 உதவித்	 திடைங்ளும்	 வழங்ப	
பைவில்டல.
	 ்ணவன்	 இல்லகாத	 எனககுச்	 சமுரத்தி	
உதவி்ள	 கூை	 வழங்பபைவில்டல.	 பகாரகாளு	
மன்றை	 உறுபபினர்ளிைம்	 ்சன்றுகூை	 எனது	
நிடலடமடேத்	 ்தரிவித்திருந்மதன்.	 அவர்ள	
எந்தவிதமகான	 உதவி்டையும்	 எங்ளுககு	
வழங்வில்டல்ேனத்	 ்தரிவித்தகார.	 ்தகாை	
ரந்து	்ருத்துத்	்தரிவித்த	அவர	எனது	இர	ண்டு	
பிளடை்ள	 மன்னகாரில்	 கிறிஸதவ	 மைத்	 தில்	
படித்து	 வருகிறைகார்ள.	 �கானும்	 மூன்று	 பிளடை	
்ளும்	்ளளிககுைம்	்காடடுப	பகுதியில்	வசித்து	
வருகிமறைகாம்	என	்தரிவித்தகார.
	 யுத்தம்	 ்காரணமகா்	 உயிடர	 ்காபபகாறறை	
மபகாரகாடிே	 மக்ள	 யுத்தம்	 முடிவடைந்த	
நிடலயிலும்	 தங்ள	 வகாழ்கட்க்கான	 மபகாரகா	
டைம்	 முடிேவில்டல்ேன	 விரகதிமேகாடு	

்தரிவித்தனர.	 யுத்த	 ்காலத்தில்	 பேத்துைன்	
வகாழ்ந்தடதப	 மபகாலமவ	 இன்றும்	 இந்த	 ்ள	
ளிககுைம்	 ்காடடுப	 பகுதியில்	 எமது	 குழந்	
டத்ளுைன்	 தினம்	 தினம்	 பேத்துைன்	 வகாழ்ந்து	
வருகிமறைகாம்.
	 எமது	 குழந்டத்ளின்	 எதிர்காலம்	 	 எவ	
வகாறு		அடமேப	மபகாகிறைது?	எனத்	் தரிேவில்டல	
என	ஏக்த்மதகாடு	்தரிவிககும்	அம்	மக்ள	எமது	
வகாழ்வகாதகாரத்துககு	 	 ஏதும்	 உதவி்ள	 கிடைக	
்காதகா?	 என	 எதிரபகாரத்திருககின்றைனர.	 இவவகாறு	
தகாே்த்தில்	பல	கிரகாமங்ள	அடிபபடை	வசதி்ள	
இல்லகாமல்	 திண்ைகாடிக	 ்்காண்டிருககின்றைது.	
இக	கிரகாமங்ளில்	வகாழும்	மக்ளின்	வகாழ்வகாதகா	
ரத்டத	 ஏறபடுத்திக	 ்்காடுபபது	 ்தகாைரபில்	
இதுவடர	 அரமசகா	 அல்லது	 அரச	 சகாரபறறை	 நிறு	
வனங்மை	முன்வரவில்டல.	இவர்ளின்	நிடல	
ேறிந்து	 வகாழ்வகாதகார	 உதவி்ள	 வழஙகுவதறகு	
புலம்்பேர	 உறைவு்ள	 உதவிக்ரம்	 நீடை	
மவண்டும்	 என்பமத	 இம்மக்ளின்	 பகாரிே		
எதிரபகாரபபகா்		உளைது.
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ஏன்	2009இல்	பின்னடைவு	ஏறபடைது	என்று	
	 ம்ளவி	 எழும்.	 புலி்ள	 சிறிலங்காடவ	
எப்பகாழுமதகா	 மதகாற்டித்து	 விடைனர.	 	 அவர	
்ள	 2009இல்	 பின்னடைடவ	 சந்தித்தது	 உல்த்	
திைம்,	 சிறிலங்காவிைம்	 அல்ல.	 	 2001ஆம்	
ஆண்டு	இரடடைக	 ம்காபுரத்	 தகாககுதலின்	 பின்	
உலகில்	 அடனத்து	 மபகாரகாடும்	 குழுக்ளுககும்	
எதிரகான	 நிடல	 ஏறபடைது.	 புலி்ளின்	 ்பகாரு	
ைகாதகாரம்	 முைக்பபடைது,	 ஆயுத	 வரவு	 முைக	
்பபடைது,	 ்காடடிக	 ்்காடுக்பபடைது;	
ஆனகால்	 அமத	 ம�ரம்	 சிறிலங்காவிறகு	 பல	
ம்காடி்ள	 ்ைன்	 அளிக்பபடைது,	 ஆயுதங்ள	
்்காடைபபடைது,	 புலி்ளுககு	 எதிரகான	 புதிே	
மபகார	வியூ்ங்டை	உல்	இரகாணுவங்ள	்றபி	
த்தன,	 பல	 உல்த்தமிழர	 அடமபபு்ள	 தடை	
்சய்ேபபடைன,	 உல்	 ஆதரவு	 சிறிலங்காவின்	
பக்ம்		் சன்றைது.	இடவ	மபகான்று	அடனத்டதயும்	
புலி்ளுககு	 எதிரகா்	 உல்ம்	 ்சய்தது.	 இந்த	
நிடலடமயில்	 ேகாரதகான்	 மபகாரிை	 முடியும்?	
இத்தடனககும்	 2001இல்	 �ைந்த	 நி்ழ்வுககும்	

புலி்ளுககும்	 எந்த	 சம்பந்தமும்	 இல்டல.	
இது	 ஒரு	 பூமலகா்	அரசிேல்	 சுனகாமி,	 அடனத்து	
மதசிே	 	 மபகாரகாடைங்டையும்	 தகாககிேது.	 இது	
மபகான்றை	முறறிலும்	 எதிரபகாரகாத	 நி்ழ்வு்ளுககு	
எபபடி	 திடைமிை	 முடியும்?	 	 புலி்ளுககு	
2009இல்	 பின்னடைவு	 ஏறபடைகாலும்	 புலி	
்ள	 மீண்்ைழுந்திருபபகார்ள,	 ஆனகால்	 புலிப	
பண்பகாடு	 இல்லகாதபடி	 குழுக்ளின்	 குழு	
ஈழத்தில்	முறறிலும்	அழிக்பபடைது		அதனகால்	
தகான்	அவர்ள	மீ்ைழ	முடிேகாமல்	மபகானது.
	 புலி்டை	 	அழிபபது	அவவைவு	 எளிதகா	
னது	 	 அல்ல.	 அது	 	 இந்திேகாவகாமலகா	 சிங்ைத்	
தகாமலகா	முடிேகாத	 ்காரிேம்.	 	 புலி்ள	 எதிரி்டை	
விை	 மி்ச்	 சிக்லகான	 அடமபபு.	 	 	 ஒரு	 உல்	
வடலப	பின்னடல	உடைக்	இன்்னகாரு	உல்	
வடலப	பின்னலகால்	மடடுமம	 	முடியும்.	 	 	முடி	
வில்	ஒரு	் பரிே	உல்	�காடு்ளின்	கூடடு	சதிேகால்	
உருவகாககிே	 வடலப	 பின்னமல	 	 புலி்டை	
அழித்தது.
	 புலி்ளின்	 ஒடடு்மகாத்த	 ்பருந்திடைத்	
தில்	 எந்தப	 பிடழயும்	 இல்டல.	 அடத	 �டை	
முடறைப	 படுத்துவதில்	 	 சில	 தவறு்ள	 ஏறபடடி	

ருக்லகாம்,	 அதற்கா்	 அவர்ளின்	 ்பருந்	
திடைமம	 தவறு	 என்பது	 ஆதகாரமறறைது.	 இவ	
வுலகில்	�காம்	உறுதிேகா்	்வல்வதற்்ன்று	எந்த	
திடைத்டதயும்	 �ம்மகால்	 தீடை	முடிேகாது.	 �மது	
்வறறி	 வகாய்பபு்டைக	 கூடடுவதறகு	 ஒடடு	
்மகாத்தப	பகாரடவ	்்காண்டு	பல்மவறு	அடமப	
பு்டை	 உருவகாககி	 பரிணமித்துக	 ்்காண்மை	
்சல்ல	மவண்டும்.	வகாய்பபு	அடமயும்	்பகாழுது	
்வறறி	 ்பறுமவகாம்.	 அது	 எப்பகாழுது	
அடமயும்,	 எபபடி	 அடமயும்	 என்று	 ்ணிக்	
முடிேகாது.	 �காம்	 எதிர்காலத்டத	 �ம்பிக்யுைமன	
அணு்	முடியும்.	புலி்ள “�ம்புங்ள	தமிழீழம்	
�காடை	 பிறைககும்”	 என்றை	 �ம்பிகட்யுைன்	
அணுகினகார்ள.	 ்வறறி	 க்கான	 முழுப	 பகாடத	
்தரிந்தகால்தகான்	 ்சேறபடுமவன்	 என்றைகால்.	
பிரபகா்ரன்	 ஒன்டறைத்	 துபபகாககிடேத்	தூககிமே	
இருக்	 முடிேகாது.	 �காம்	 முடிந்த	 அைவு	 �மது	
்சேறபகாடு்டை	 அறிவு	 பூரவமகா்	 முடுககி,	
�ம்பிகட்யுைன்	 முன்மனறை	 மவண்டும்.	 	 இது	
தகான்	பிரபகா்காரனின்	்பருந்	திடைம்.
            முறறும்

பிை்பாகைன்  ... த�ா்டர்ச்சி..

அவுஸதிமரலிேகாவின்	விளிம்பில்	வகாழ்ந்த		இந்த	
மனிதடர,	அவர	வேது	 50்ளில்	இருந்த	மபகாது,	
ெகான்	 ரைர	 என்னும்	 ஒரு	 ்வளடைேர,	 ஒரு	
்மகாழி	 யிேலகாைர,	 மதடி	 வந்தகார.	 விரகாெூவரி	
்மகாழிடே	 ்காபபகாறறுவதில்	 ெகான்	 ரைருககு	
ஆரவமிரு	ந்தது.
 

்தகாைரந்த	 20	 ஆண்டு்ளில்	 இந்த	 இரு	 மனித	
ர்ளும்	 விரகாெூவரி	 ்மகாழியின்	 முதன்	 முத	
லகாவது	 அ்ரகாதிடே	 ்தகாகுத்தகார்ள.	 அந்த	
்மகாழி	 டே	 ்றபிபபதற்கான	 டமேங்டை	
விரகாெூவரி	நில்மஙகும்	திறைந்தகார்ள.	சகாரல்ஸ	
ஸருவரட	 பல்்டலக	 ்ழ்த்தில்	 விரகாெூவரி	
ஆய்வு்ளு	 க்கா்	 ஒரு	 முது்டல	 படிபடபயும்	
நிறுவினகார்ள.
	 பல	ஆண்டு்ளுககு	முன்	எனது	தந்டதககு	
இமத	 பல்்டலக்ழ்ம்	 ைகாகைர	 படைம்	

அளித்தது.
	 எனது	 தந்டதயின்	 ்பேர	 Stan	 Grant.	
அவருடைே	 ்பேர	 எனககு	 சூடைபபடைடத	
எனது	வகாழ்கட்யின்	மி்ப்பரிே	்்ௌரவமகா்	
�கான்	்ருதுகிமறைன்.

நாங்கள அழியவில்ளே இன்றும் 
இருக்கில�ாம்

 
	 அவரும்	 எனது	 தகாேகாருமம	 இன்று	 �கான்	
�கானகா்	 இருபபதறகு	 ்காரணம்.	 இருவரும்	
எம்டம	 டதரிேமகானவர்ைகா்வும்	 தன்மகான	
முளைவர்ைகா்வும்	 வைரத்தகார்ள.	 எங்ள	
குடும்பத்டத	ஒன்றைகா்	டவத்து	பகாது்காத்தகார்ள.	
எங்ள	 ்டத்டை	 உயிமரகாடைத்மதகாடு	
பகாது்காத்தகார்ள.	 �கான்	 ேகா்ரன்று	 எனககு	
்றபித்தகார்ள.
	 இன்டறைே	 அவுஸதிமரலிே	 �காளில்	 -	
படை்ேடுபபு	�காளில்	�கான்	அவர்டை	நிடன	
ககிமறைன்.	எனது	குடும்பத்தவர்ள	எல்மலடரயும்	
நிடனககிமறைன்.	 �காங்ள	 இன்றும்	 அழிேகாமல்	
உயிமரகாடு	இருபபடத	நிடனககிமறைன்.
	 அவுஸதிமரலிேகா	 என்றை	 மகா்பரும்	
்பகாய்டே	்வளிபபடுத்தும்	உண்டம	�காங்ள.	
இந்த	 நிலம்	 ஆளில்லகா	 நில்மன்று	 ்சகால்லி	
பிரித்தகானிேகா	 இடத	 தனது	 என்று	 ்சகாந்தம்	

்்காண்ைகாடிேது.	இஙகு	வகாழ்ந்து	்்காண்டிருந்த	
மகானிைத்டத	அவர்ள	்காணவில்டல.
	 �காங்ள	அழிந்து	விடுமவகாம்	என்று	அவுஸ	
திமரலிேகா	நிடனத்தது.	�காங்ள	்டரந்்தகா	ழிந்து	
மபகாமவகாம்	என்று	நிடனத்தது.
	 பிரித்தகானிே	்ைமலகாடிேகான	மெம்ஸ	குக	
தனது	்்காடிடே	இஙகு	�காடடி	எமது	நிலத்டத	
தன்தன்று	ட்ே்பபடுத்தி	 250	ஆண்டு்ளுககு	
பின்னர	 �காங்ள	 திரும்ப	 அவர்ளு	 ைன்	 மபசு	
கிமறைகாம்.	எமது	்சகாந்த	்மகாழியில்.	

	 Stan	Grant	–	ஊை்	
விேலகாைர,	 	 	நூலகாசிரி	
ேர,பை	 இேககு�ர	 –	
அவுஸதிமரலிேகாவின்	
ஆதி	மதசிே	மக்ைகான		
விரகாெூவரி	 (Wiradju-
ri),	 ்மில்மறைகாய்	 (Kami-
laroi)	 மறறும்	 ைறைவல்	
(Dharawal)	இனங்டை	
சகாரந்	தவர.

நன்றி  அல்ஜசீைா

அவுஸ்திலைலியாவின்... த�ா்டர்ச்சி..

களளிக்குைம்.... த�ா்டர்ச்சி..



	 உயிரின	 வரலகாறறில்	 நுண்ணுயிர்ள	
மபரகாதிக்ம்	்சலுத்தி	வருவது	தவிரக்	முடிேகாத	
ஒன்றைகா்	அடமந்துளைது.	இந்	நுண்ணுயிர்ள	தகாம்	
அடனத்து	 உயிரினங்ளின்	 இருபபிறகு	 ஆதகார	
மகா்வும்,	 சிலமவடை்ளில்	 அவவுயிர்ளின்	
அழிவுககு	்காரணமகா்வும்	அடமந்து	விடுகின்றைன.	
அந்த	வட்யில்	டவரசுக்ளின்	அடமபபும்	்சே	
றபடு	 திறைனும்	 மனித	 குலத்டத	 நீண்ை	 ்�டுங	
்காலமகா்	ஆடைம்	் காண	டவத்து	வருவது	் ண்கூடு.	

	 ்ைந்த	 எடடு	 நூறறைகாண்டு்ளில்	 இரண்டு	
பில்லிேனுககும்	மமறபடை	மனித	உயிரிழபபு்ள	
டவரசுக்ளின்	 தகாக்த்தகால்	 ஏறபடைடவ	 என	
்ணககிைபபடுகிறைது.	 இவறறுள,	 ஸபகானிே	
்காய்ச்சல்,	 ஈரலழறசி(்சங்மகாரி/hepatitis),	 சின்ன	
முத்து(Measles),	 சின்னம்டம(smallpox),	 எய்டஸ,	
பல்மவறு	 வட்ேகான	 இன்பு(f)ளு்வன்சகா	 (in-
fluenza)	 ்காய்ச்சல்	 என்பன	 ்ைந்த	 ்காலங்ளில்	
சிறு	 மறறும்	 ்பரும்	 எண்ணிகட்்ளில்	 மனித	
உயிரிழபபு்டை	ஏறபடுத்தி	வந்திருககின்றைன.

தகாலைானா ளவைசுக்கள
்்காமரகானகா	 டவரசுக்ள	 1960்ளில்	 ம்காழி்ளில்	

ம�காடே	 ஏறபடு	
த்திே	 மபகாது	 இனங	
் கா ண ப ப ட ை ன .	
்்காமரகானகா	 டவரசுக	
்ளின்	 மகுைம்(crown)	
மபகான்றை	 மதகாறறைம்	
இப்பேருக்கான	 ்கார	
ணமகா்	அடமந்தது.	
 
	 ் ை ந் த	

்காலங்ளில்	 இரு	 ்வவமவறு	 ்்காமரகானகா	
டவரசுக்ள	மனிதரில்	 சகாதகாரண	சளிக்காய்ச்சடல	
ஏறபடுத்	 துவதும்	 அறிேபபடைது.	 எனினும்	
மனிதர்ள	மீதகான	புதிே	்்காமரகானகா	டவரசு்ளின்	
தகாக்ம்		்ைந்த		2003	முதல்	அச்சுறுத்தும்	வட்யில்	
குறுகிே	 ்காலத்துள	 பல்மவறு	 �காடு்ளில்	 தகாக்	
த்டத	ஏறபடுத்தி	வருவதுைன்	சடுதிேகான	மரணங	
்டையும்	மருத்துவ	விஞஞகானத்துடறைககு	சவகாலகா	
்வும்	விைஙகி	வருகின்றைன.	இவறறுள	துரித	் டுஞ	
சுவகாச	ம�காய்	(Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	/SARS),	
மத்திே	கிழககு	சுவகாச	ம�காய்	(Middle		East	Respirato-
ry	Syndromeல்/	MERS)	என்பன	2003	மறறும்	2012ஆம்	
ஆண்டு்ளில்	 தகாக்ம்	 ்சலுத்தத்	 ்தகாைஙகி	
்டடுபபகாடடிறகுள	 ்்காண்டு	 வரபபடைன.	
எனினும்	 2019	 டிசம்பரில்	 இனங்காணபபடை	
புதிே	 ்்காமரகானகா	 டவரசு	 ஒரு	 மகாத	 ்காலத்தில்	
27	 �காடு்ளுககு	 பரவியுளைதுைன்	 11,000	 இறகு	
மமறபடைவர்ளில்	 உறுதிபபடுத்தபபடடு	
250இறகு	 	 மமறபடை	உயிர்டை	 ்காவு	்்காண்டு	
உல்்மஙகும்	 மக்ளின்	 மபசு	 ்பகாருைகாகி	 ்தி	
்லங்	டவத்துக	்்காண்டிருககிறைது.

புதிய தகாலைானா ளவைசின் ்பைவும் 
முள�யும்லநாய்த �ாக்கமும்

	 புதிே	 டவரசு	 ஏடனே	 ்்காமரகானகா	
டவரசுக்ள	 மபகாலமவ	 மதகாறறைமளித்தகாலும்	
அதன்	 ்வளிபபுறைமுளை	 உயிரக	 ்லங்டைத்	
தகாககும்	 புரத	 கூறு்ளில்	 சிறு	 மவறுபகாடு்டைக	
்்காண்டுளைடமமே	 இதடன	 புதிே	 டவரசகா்	
இனங்காடடி	நிறகிறைது.	இவ	டவரசு	்தகாைரபகான	
முதற்டை	ஆய்வு்ள	முன்னர	இனங்காணபபடை	
SARS	 மறறும்	 MERS	 ்்காமரகானகா	 டவரசு்ளின்	
அடமபபுைன்	 ஒத்துப	 மபகாகின்றை	 மபகாதிலும்,	
்வௌவவகால்்ளில்	இருந்து	 பரவிே	 SARS	 டவரசு	
ைன்	 அதி்	 ்தகாைரபுடைேதகா்	 ்ருதபபடுகிறைது.	
இவடவரசு	 ்வௌவவகால்	 மபகான்றை	 ஏமதனும்	
விலஙகிலிருந்து,	ஏடனே	விலஙகு்ளுககும்,	அவ	
விலஙகு்டை	 ட்ேகாளும்	 அல்லது	 உண்ணும்	

மனிதருககும்	 பரவியிருக்க	 கூடிே	 வகாய்பபு்	
டைமே	 இதுவடரேகான	 ம�காய்	 பரம்பலிேல்	
ஆய்வு்ள	 சுடடி	 நிறகின்றைன.	 இவடவரசு	 விலங	
கிலும்	 மனிதர்ளிடைமேயும்	 பரவும்.	 ம�காய்	
ஏறபடுத்தும்	 மறறும்	 தகாக்ம்	 உண்டு	 பண்ணும்	
முடறை்ளில்	 SARS	 டவரடசமே	 ஒத்ததகா்	 ்காணப	
படைகாலும்,	 இதன்	 வீரிேம்	 சறறு	 அதி்மகானதகா்	
இருக்லகாம்	 என்பது	 இதன்	 பரவல்	 மவ்த்தில்	
இருந்து	்ணிக்பபடுகிறைது.	
 
	 புதிே	 ்்காமரகானகா	 டவரசுக்ள	 விலஙகு	
்ளின்	 ்தகாடுட்,	 விலஙகு	 உணவு்டை	 உட	
்்காளைல்	 என்பவறறின்	 மூலமும்	 ்தகாறறுககு	
உளைகானவர்ளின்	சுவகாச	துணிகட்்ள	மூலமகா்	
வும்	 பரவுவதகா்	 இனங்காணபபடடுளைது.	
்தகாறறு	ஏறபடை	ஓர	மனிதருைனகான	்தகாடுட்	
மறறும்	அவரிைமிருந்து	சுமகார	6	அடி	சுறறு	வடைத்	
தினுளைகான	 ்காறறுத்	 துணிகட்்டை	 சுவகாசி	
த்தல்	 என்பவறறின்	 மூலம்	 இவடவரசுக்ள	
இன்்னகாரு	 �படர	 ்தகாறறைலகாம்	 என	 அறிே	
பபடடுளைது.	 	 இவவகாறு	 ்தகாறறும்	 டவரசு	
க்ள	 ்தகாறறு	 ஏறபடைவரின்	 சுவகாச	 குழகாய்்ளி	
லும்	 நூடரயீரலிலும்	 பல்கிப	 ்பருகி	 நூடர	
யீரலின்	்லங்டைத்	தகாககி	அவறறின்	உயிரவளி	
(ஓடஸிசன்)	 பரிமகாறறை	 திறைடன	 பகாதிபபதன்	
மூலம்	மூச்சுத்	திணறைடலயும்	பிறை	உைல்	உறுபபுக	
்ளின்	 ்சேறபகாடு்டையும்	 பகாதித்து	 இறுதி	
யில்	 உயிரிழபடப	 ஏறபடுத்துகிறைது	 என	 ்ண்ைறி	
ேபபடடுளைது.	

லநாயின் அறிகுறி
	 ஏடனே	 சுவகாச	 ்தகாறறுக்ள	 மபகாலமவ	
இந்ம�காயும்	தடிமன்,	இருமல்,	்காய்ச்சல்,	என்பவற	
றுைன்	 ஆரம்பித்து	 மூச்சுத்	 திணறைல்	 ஏறபடும்	
மபகாது	தீவிரமடைகிறைது.

புதிய தகாலைானா ளவைசு லநாய் ்பைம்்பல்

  

புதிே	 ்்காமரகானகா	 டவரசகானது	 2019ஆம்	 ஆண்டு	
டிசம்பர	 31ஆம்	 தி்தி	 சீனகாவின்	 வுஹகான்	
மகாவடைத்திலிருந்து	 இனங்காணபபடடு	 உல்	
சு்காதகார		நிறுவனத்திறகு	அறிவிக்பபடைது.	அன்றி	
லிருந்து	 2020ஆம்	ஆண்டு	்பபருவரி	 1ஆம்	தி்தி	
வடர	 11374	 உறுதிபபடுத்தபபடை	 ம�காேகாைர்ள	
இனங்காணபபடடுளைனர.	 இவர்ளில்	 98.7	
வீதமகானவர்ள	 சீனகாவிலும்	 153	 (1.3%)	 மபர	 26	
பிறை�காடு்ளிலும்	 இனங்காணபபடடுளைனர.	
இவர்ளில்	 சுமகார	 2.2	 வீதத்தினர	 இறைந்துளைனர.	
பிறை	 �காடு்ளில்	 இனங்காணபபடை	 அடனவரும்	
எமதகா	ஒரு	வட்யில்	சீன	ம�காேகாைர்ள	அல்லது	
பேணி்ளுைன்	 ்தகாைரபுபடடிருந்தடம	 உறுதிப	
படுத்தபபடடுளைது.	 இந்த	 ம�காயின்	 பரம்பல்	
மவ்த்டதயும்	 ம�காய்த்	 தகாக்ம்	 மறறும்	 தடுபபு	
அல்லது	 சிகிச்டச	 முடறை	 ஏறபகாடு்டையும்	
்ருத்தில்	்்காண்டு	இந்ம�காய்	கிடைத்தடை	40,000	
மபர	 வடர	 தகாக்த்திறகுளைகாககும்	 ்காலத்தினுள	
(மகாரச்	�டுபபகுதி)	் டடுபபகாடுககுககுள	் ்காண்டு	
வர	 முடியும்	 என	 மருத்துவ	 ஆய்வகாைர்ள	
்ணிககின்றைனர.					

	 இந்த	ம�காய்	விடரவகா்	பரவுவதறகு	புதிே	
டவரசின்	 வீரிேத்துைன்	 அதன்	 மதகாறறுவகாேகா்	
அடமந்த	 சீன	 சனத்்தகாட்	 (உல்	 சனத்	்தகாட்	

யில்	 18.2%),	 அவர்ளின்	 உல்ைகாவிே	 பரம்பல்,	
உல்ைகாவிே	விேகாபகார	மறறும்	சுறறுலகா	்தகாைரபு	
்ள,	தினசரி	பேணங்ள	என்பன	பிரதகான	்காரண	
மகா்	அடமகின்றைன.	

லநாய்த �டுப்பு மறறும் சிகிச்ளச முள�கள
	 இந்த	 ம�காய்க்கான	பிரத்திமே்	 ம�கா்ேதி	
ரபபு	 பகாேங்மைகா,	 மருந்து	 வட்்மைகா	 ்ண்டு	
பிடிக்பபைவில்டல.	 ஏற்்னமவ	 இருககும்	
டவரசு	 எதிரபபு	 மருந்து்ள	 எதுவும்	இந்ம�காடே	
்டடுபபடுத்தும்	 திறைனறறைடவேகா்மவ	 ்காணப	
படுகின்றைன.	 இந்நிடலயில்	 மக்ள	 ஒன்றுகூடும்	
நி்ழ்வு்டை	குடறைத்தல்,	அவசிேமறறை	பேணங்	
டைத்	 தவிரத்தல்,	 தனி�பர	 சு்காதகாரம்	 மபணல்,	
ம�காய்த்	தவிரபபு	பழக்	வழக்ங்டை	கிரமமகா்	
ட்க்்காளைல்	 என்பவறறுைன்,	 சிறைந்த	 மருத்	
துவ	 பரகாமரிபபு	 முடறை்டை	 �காடு்ள,	 மறறும்	
மகாவடைங்ள	 மதகாறும்	 ஒழுங்டமபபு	 ்சய்	
தல்	 என்படவமே	 �காம்	 மமற்்காளை	 மவண்	
டிே	 ம�காய்த்	 தவிரபபு	 ்பகாறி	 முடறை்ைகா்	
விைஙகுகின்றைன.
 
	 குறிபபகா்	ம�காேகாைர்டை	எதிர	் ்காளைக	
கூடிே	 ்பகாது	 இைங்ளில்	 (டவத்திேசகாடல்ள,	
விமகானங்ள,	 ்பகாது	 வகா்னங்ள)	மு்க	 ்வசம்	
(face	 mask)	 அணிதல்,	 மதடவேறறை	 ்பகாது	 பகாவ	
டனப	்பகாருட்ளின்	்தகாடுட்டே	 தவிரத்	 தல்.	
அவவகாறு	 ்தகாை	 ம�ரந்தகால்	 ட்்டை	 சவரக	
்காரமும்	 நீரும்	 ்்காண்டு	 ்ழுவுதல்	அல்லது	 மது	
சகார	சுத்தமகாககி்ள	(Alcohol	based	sanitizer)	்்காண்டு	
சுத்தம்	 ்சய்தல்	 மபகான்றை	 ்சேறபகாடு்ள	 ம�காய்	
்தகாறறுவகாய்படப	குடறைக்	உதவும்.	
	 	 	 அமதமவடை,	 புதிே	
்்காமரகானகா	 டவரசு	 ்தகாறறுககு	 ஆைகான	 ஒருவ	
ருைன்		் �ருஙகிே	் தகாைரபகாைடல	் ்காண்டிருந்த	

ஒருவரிைம்	 ம�காய்	 அறிகுறி்ள	 ்காணபபடைகால்,	
அவடர	 உைன்	 மருத்துவ	 பரிமசகாதடனககு	
உடபடுத்துவதுைன்	 உரிே	 ம�காய்	 பரகாமரிபபு	
சிகிச்டச்டை	வழங்	மவண்டும்.
 
  

்தகாறறுககுளைகானவர்ள	 சுவகாச	 ்தகாறறு	
ம�காய்	 பரகாமரிபபுக்கான	 தனிபபடை	 பரகாமரிபபு	
அடறை்ளில்,	 உயிரவளி(ஓடஸிசன்)	 வழஙகி்ள,	
�காைங்ளூைகான	 திரவ	 பகாேங்ள	 வழஙகும்	
வசதி,	 உைல்	 உறுபபு்ளின்	 ்சேறபகாடு்டை	
்ண்்காணிககும்	 பரிமசகாதடன	 வசதி்ள	
என்பவறறுைன்	 பிறை	 ்தகாறறுக்ளுக	 ்்திரகான	
மதரந்த	 நுண்ணுயிர	 ்்கால்லி்டை	 வழஙகும்	
வசதி்ளுடைே	 பிரதகான	 டவத்திேசகாடல்ளில்	
அதி்	 ்வனத்துைன்	 சிகிச்டசேளிக்பபை	
மவண்டும்.

,jo;
63

12thuhe;j

kpd;dpjo;;
mwpthAjk;

fl;Liu

cyif fjpfyq;f itf;Fk; Gjpa nfhNuhdh ituR

ngg;utup 02> 2020  

tpf;fpukd;


