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குதிரையில் சுருட்டுப் புரைத்தபடி வயல் 
வவளிைவெல்்லாம் வ்ம் வந்து ைலாடுமேடுைளில் 
நடந்து திரிந்து,  நலாடு ஒனரறை நலாடலாை நிமிைரவத்த 
வபரும்்தர்வன!
 சுைண்டுபவரைள், சுைண்டப்படுபவரைள் 

இருவருக்கும் இரடப்பட்ட நீதி, அநீதிரயச் சரி 
வசய்து ஒரு ம்தசம் வசய்்த அந்்த சுருட்டுக்ைலாைரைத 
வ்தரியலா்தவர யலாருமில்ர்!
 சுயேரியலார்த எனபது ்தனிேனி்தனிலிரு 
ந்து, ்தனேலாைமுள்ெ ம்தசம் வரை நிமிரந்து நிற் 
ைச் வசய்கினறை அரடயலாெம் எனபர்தத வ்தரிய 
ரவத்த ்தர்வரைளுள் எனறும் நிர்ததிரு 
ப்பவர!
 மபலாகும் பலார்த நீண்டவ்தனறும், மபலாரி 
டும் எதிரி ப்ேலாைவன எனறும் வ்தரிந்்த ்தர்வ 
மைலாடு, ம்தலாமெலாடு ம்தலாள் வைலாடுக்ைத ம்தலாழரைள் 
இரைந்்தலாரைள், அரைவரிலும் வபரிய ம்தலாழ 
ைலாய், ்தெபதியலாய் மச எனும் ேலாவபரும் வீைரும் 
இரைந்து நினறைலார!
 

 சிறீ்ஙைலாவுக்கு பயைம் மேற்வைலாண்ட 
சுற்று்லாப் பயணிைளில் 15,000 மபர ்தற்மபலாதும் 
வவளிமயறை முடியலாது ்தவிதது வருவ்தலாை வைலாழும் 
புத ்தைவல்ைள் வ்தரிவிததுள்ெை.
 இவரைளில் 2,131 மபர  சீைலாவிலும், 2,386 
மபர இந்தியலாவிலும், 1,570 மபர ைஷயலாவிலும், 1,200 
மபர மேரேனியிலும், 1,159 மபர பிரித்தலானியலாவிலும் 
இருந்து வந்்தவரைள்.
 சிறீ்ஙைலாவில் வ்தலாடலாந்து நரடமுரறையில் 
உள்ெ ஊைடஙகுச் சட்டததிைலால் இவரைள் வவளி 
மயறை முடியலாது ்தவிதது வருகினறைைர. எனினும் 
இவரைரெ வவளிமயற்றும் முைேலாை சிறீ்ஙைலா 
அைசு சி் விேலாை மசரவைரெ எதிரவரும் வலாைம் 
மேற்வைலாள்ெவுள்ெ்தலாை வ்தரிவிக்ைப்படுகினறைது.

rpwPyq;fhtpy; Klq;fpAs;s 15>000 

Rw;Wyhg; gazpfs;

rpwPyq;fh kf;fSf;F ePjp fpilg;gjpy;iy -

midj;Jyf ePjpahsu; mikg;G

 சிறீ்ஙைலா 
இைலாணுவச் சிப் 
பலாயலாை சுனில் 
ை ட் ந லா ய க் 
ை லா வு க் கு 
வழஙைப்பட்ட 
ேனனிப்பு என 
பது சிறீ்ஙைலா 
ேக்ைளுக்கு நீதி 

கிரடப்பதில்ர் எனபர்த உறுதிப்படுததுவ்தலாை 
அரைதது்ை நீதியலாெர அரேப்பு வ்தரிவிததுள் 
ெது.
 இத்தரைய ேனனிப்பு எனபது அரைத 
து்ை நீதி விதிைளுக்கு முைைலாைது. எவவெவு 
பலாைதூைேலாை குற்றைஙைரெச் வசய்்தலாலும் பரடயி 
ைர நீதிக்கு விதிவி்க்ைலாைவரைள் எனபர்தமய 
இது ைலாட்டுகினறைது எை அரைதது்ை நீதியலா 
ெர அரேப்பின ஆசிய ேற்றும் பசுபிக் பிைலா 
ந்திய பணிப்பலாெர பிைவடறிக் றைவஸ்கி வ்தரிவி 
ததுள்ெலார.
 வபலாது ேக்ைள் மீ்தலாை நீதிக்குப் புறைம்பலாை 
படுவைலார்ைள் மபலானறை தீவிை குற்றைஙைளுக்கு 

khngUk; Fw;wj;jpw;fhd ePjpia kWj;Js;shu; Nfhj;jh 

 - kdpj cupikfs; fz;fhzpg;gfk;

  சிறுவரைள் 
உட்பட 8 ்தமிழ் 
ேக்ைரெ   படு 
வைலார் வசய்்த 
சிறீ்ஙைலா இைலா 
ணுவச் சிப்பலா 
யலாை சுனில் ைட் 

நலாயக்ைலாவுக்கு ேனனிப்பு வழஙகிய்தன மூ்ம் 
ேலாவபரும் குற்றைததிற்கு கிரடக்ை மவண்டிய 
நீதிரய ேறுததுள்ெலார சிறீ்ஙைலா அைச ்தர்வர 
மைலாத்தபலாயலா ைலாேபக்சலா எை அரைதது்ை ேனி்த 
உரிரேைள் ைண்ைலாணிப்பைம் வ்தரிவிததுள்ெது.

 மபலாரின மபலாது பரடயிைர மிைப்வபரும் 
படுவைலார்ைள் ேற்றும் ேனி்த உரிரே மீறைல்ைளில் 
ஈடுபட்டிருந்்தலாலும் சிறீ்ஙைலாவில் அவரைளுக்கு 
்தண்டரை கிரடப்பது எனபது அரி்தலாைது. 
ஒருசி்ர ்தண்டிக்ைப்பட்டலாலும், அவரைளும் விடு 
்தர் வசய்யப்படுவதுண்டு.
 சிறீ்ஙைலாவின நீதிததுரறை அரைதது்ை 
்தைேற்றைது.  எைமவ சிறீ்ஙைலாவில் மேற்வைலாள்ெ 
ப்பட்ட மபலாரக் குற்றைஙைள் வ்தலாடரபில் சிறீ்ஙைலா 
அைசிைலால் நீதிரய நிர்நலாட்ட முடியலாது 
எனப்தற்கு இது ஒரு சிறைந்்த எடுததுக்ைலாட்டு எை 

jkpo; murpay; ifjpfs; 
tpLjiy nra;ag;gl Ntz;Lk;

  வைலாமைலாைலா ரவைசின 
்தலாக்ைம் அதிைரிதது வருவ ்தலால் 
சிரறையில் உள்ெ ரைதிைரெ 
விடு்தர் வசய்வ்தற்கு ப் 
நலாடுைள் திட்ட மிட்டு வருவது 
ஒருபுறைம் இருக்ை,  சி் நலாடுைள் 
ரைதிைரெ விடு்தர் வசய் 
துள்ெை.

  ஐக்கிய நலாடுைள் சரபயும் சிறு 
குற்றைஙைளில் ஈடுபட்ட ரைதிைரெ விடு்தர் வசய் 
யுேலாறு மைலாரிக்ரை விடுததுள்ெது.
 இந்்த நிர்யில் ஈைலான 85,000 ரைதிைரெ 
்தற்ைலாலிைேலாை விடு்தர் வசய்துள்ெதுடன, 10,000 
மபருக்கு வபலாது ேனனிப்பும் வழஙகியுள்ெது.
 எதிமயலாப்பியலா 4,000 ரைதிைரெ விடுவித 
துள்ெது.
 இந்தியலாவின ேலாைலாைலாட்ைலா ேலாநி் அைசு 
11,000 ரைதிைரெயும், புதுடில்லி 3,000 ரைதிைரெ 
யும் விடுவிததுள்ெது.

  வைலாமைலாைலா ரவைஸ் இற்கு எதிைலாை 
நடவடிக்ரைைளுக்கு உ்தவும் முைேலாை சிறீ்ஙைலா 
அைசுக்கு 1.3 மில்லியன வடலா்ரைரெ வழஙகுவ்தலாை 
அவேரிக்ைலாவின வவளிவிவைலாை திரைக்ைெம் 
வ்தரிவிததுள்ெது.
 ஆய்வுகூடம் அரேத்தல், பலாதிக்ைப்பட்டவர 
ைரெ ைண்ைலாணித்தல், வ்தலாழில்நுட்ப நிபுைரைரெ 
ரவததிருத்தல், மநலாய் ்தடுப்பு மபலானறை ைலாைைஙை 
ளுக்ைலாை இந்்த நிதி வழஙைப்படுவ்தலாை அவேரிக்ைலா  
வ்தரிவிததுள்ெது.
 சிறீ்ஙைலா இைலாணுவத ்தெபதிக்கு பயைத 
்தரடரய அவேரிக்ைலா அண்ரேயில் விதிததிருந்்தது 
இஙகு குறிப்பிடத்தக்ைது.

rpwPyq;fhTf;F 1.3 kpy;ypad; nlhyu;fis 
toq;Ffpd;wJ mnkupf;fh

       த�ொடர்ச்சி 10ம் பக்கம்

       த�ொடர்ச்சி 10ம் பக்கம்

  வ ை லா ம ை லா ை லா 
ரவைசின ்தலாக்ைத்தலால் 
உ்கில் உள்ெ 177 
நலாடுைளில் இறைந்்தவர 
ைளின எண்ணிக்ரை 
30,249 இற்கும் 

அதிைேலாகும் எை மேலானஸ் வைலாப்கினஸ் பல் 
ைர்க்ைழைம் மநற்று (28) வ்தரிவிததுள்ெது.
 இறைந்்தவரைளில் அதிைேலாைவரைள் 
இத்தலாலிரய மசரந்்தவரைள். அஙகு 10,023 மபர 
ேைைேரடந்துள்ெதுடன, திைமும் ஏறைத்தலாெ 800 
மபர அஙகு ேைைேரடந்து வருகினறைைர. அஙகு 

Nfhtpl;-19 - kuzkile;jtu;fspd; 

vz;zpf;if 30>249

       த�ொடர்ச்சி 10ம் பக்கம்

       த�ொடர்ச்சி 10ம் பக்கம்

,dg;gLnfhiyahspapd; tpLjiy 

khitf;F njupahjhk;
  யலாழ். ேவலாட்டம் மிருசு 

வில் பகுதியில் சிறுவரைள் 
உட்பட 8 ்தமிழ் ேக்ைரெ 
படுவைலார் வசய்்த குற்றைச் 
சலாட்டில் சிறீ்ஙைலா உயர நீதி 
ேனறைத்தலால் ்தண்டரை விதி 
க்ைப்பட்ட சிறீ்ஙைலா இைலாணு 
வச் சிப்பலாரய சிறீ்ஙைலா 

அைச ்தர்வர மைலாத்தபலாயலா ைலாேபக்சலா விடு்தர் 
வசய்்தது ்தைக்கு வ்தரியலாது எை ்தமிழ்த ம்தசியக் 
கூட்டரேப்பின முனைலாள் நலாடலாளுேனறை உறுப்பி 
ைரும், ்தமிழைசுக் ைட்சியின ்தர்வருேலாை 
ேலாரவ மசைலாதிைலாேலா வ்தரிவிததுள்ெ்தலாை ்தமிழ் 
மிைர எனறை ஊடைம் ைடந்்த வவள்ளிக் கிழரே (27) 
வ்தரிவிததுள்ெது.
 அரைதது்ை ேனனிப்புச்சரப, ஐ.நலா 
ேனி்த உரிரேைள் ஆரைக்குழு எனபை இது 
வ்தலாடரபில் உடைடியலாை ைண்டை அறிக்ரைைள் 

       த�ொடர்ச்சி 10ம் பக்கம்

 சீைலாவில் ைடந்்த ஆண்டு நவம்பர ேலா்த 
நடுப்பகுதியில் பைவ ஆைம்பித்த வ்தலாற்று மநலாய் 
வ்தலாடரபலாை சீை அைசு உ்ை சுைலா்தலாை நிறுவைததிற்கு 
ைடந்்த ஆண்டு டிசம்பர ேலா்தம் 31 ஆம் நலாள் அறிவி 
ததிருந்்தது.
 இந்்த நலாள் மு்தல் இ்ஙரையில் மு்த்லாவது 
ேைைம் சம்பவித்த மநற்ரறைய (28) திைம் வரை 
இ்ஙரையில் நரடவபற்றை சம்பவஙைரெ ைலா் 
வரிரசப்படுத்த (CHRONOLOGY) முயலுஙைள்.
 அவவலாறு வசய்்தலால் ப் உண்ரேைள் வவளி 
வரும் எை முனைலாள் அரேச்சைலாை ேமைலா ைமைசன 
்தைது சமூை வர்த்தெததில் வ்தரிவிததுள்ெலார.

,yq;ifapy; nfhNuhdh fhytupir 

Ntz;Lk; - kNdh

  மைலாவிட்-19 ரவைசின ்தலாக்ைததிற்கு ்தேது 
பணியலாெரைள் 86 மபர பலாதிக்ைப்பட்டுள்ெ்தலாை ஐக் 
கிய நலாடுைள் சரப மநற்று (28) வ்தரிவிததுள்ெது.
 ஆசியலா, அவேரிக்ைலா, ேததிய கிழக்கு, ஆபிரி 
க்ைலா ஆகிய நலாடுைளில் உள்ெவரைள் பலாதிக்ைப்பட் 
டுள்ெ மபலாதும் ஐமைலாப்பலாவிம்மய அதிை பணி 
யலாெரைள் பலாதிப்புக்ைரெச் சந்திததுள்ெைர எை 
ஐ.நலாவின மபச்சலாெர ஸ்ரீமபன டுேலாரிக் வ்தரிவித 
துள்ெலார.
 இ்தனிரடமய, ஸ்வபயினில் 9,444 சுைலா 
்தலாைப் பணியலாெரைள் இந்்த மநலாயிைலால் பலாதிக் 
ைப்பட்டுள்ெைர. இனறு வரையில் அஙகு 5,000 
இற்கு மேற்பட்டவரைள் வைலால்்ப்பட்டும், 65,700 
மபர பலாதிக்ைப்பட்டும் உள்ெைர.

I.eh gzpahsu;fs; 86 Ngu; 
nfhNuhdhthy; ghjpg;G

       த�ொடர்ச்சி 10ம் பக்கம்
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- ஆசிரியர்

jhafj;jsk; khh;r; 29> 2020  

nfhNuhdhitr; rhl;lhf itj;J ePjpiaAk; 
kdpj cupikiaAk; mopf;Fk; rpwPyq;fh

	 க�ொர�ொனொ	 வை�ஸ்	 விவைவித்து	 ைரும்	 மனித	
அைலங�ைொல்	 உலர�	 அ�சியல்	 ரைறுபொடு�வை	 மறந்து	
மனிதொயத்துடன்	ஒருஙகிவைந்து	மனிதொயத்திற்கு	முன்னுரிவம	
க�ொடுத்து	 இவைந்து	 கெயற்படுகின்றது.	 ஆனொல்	 சிறீலங�ொ	
மட்டும்,	மனிதொயத்திற்கு	எதி�ொன	குற்றமும்,	யுத்தக்	குற்றமுமொன,	
5ையதுச்	 சிறுைரும்	 இ�ண்டு	 இவைஞர�ளும்	 உட்பட	 எட்டுத்	
தமிழவ�,	 அைர�ள்	 சிறீலங�ொ	 இ�ொணுைத்தொல்	 க�ொண்டு	
கெல்லபபட்ட	தங�ள்	கிட்டிய	குடும்ப	உறுபபினர�வைத்	ரதடிச்	
கென்ற	 ரபொது,	 இனஅழிபபுச்	 கெயதவமக்�ொ�ச்,	 சிறீலங�ொ	
நீதிமன்றத்தொரலரய	 2015இல்	 ம�ைதண்டவன	 விதிக்�பபட்ட	
தண்டவனக்	 குற்றைொளியொன	 சிறிலங�ொ	 இ�ொணுைச்	 சிபபொய		
சுனில்	 �ட்்ொயொக்�ொவை	 விடுவித்து,	 ெட்டத்தின்	 ஆட்சிவய	
க�ொர�ொனொவைச்	 ெொட்டொ�	 வைத்து	 தொங�ள்	 நிவனத்தபடி	
தங�ள்	 வ�யில்	 எடுத்து	 நீதிவயயும்	 மனித	 உரிவமவயயும்	
அழித்துள்ைவம	 உல�	 அ�ஙகில்	 கபரும்	 அதிரச்சிவய	
ஏற்படுத்தியுள்ைது.	.
	 படுக�ொவல	 குற்றைொளிவய	 விடுதவல	 கெயததின்	
ைழி	 சிறிலங�ொ	 அ�சு,	 அஙகு	 நீதிவய	 நிவல்ொட்டுைதில்வல	
என்பவத	 மீண்டும்	 நிரூபித்துள்ைது	 என்று	 ஐக்கிய	 ்ொடு�ளின்	
மனித	உரிவம	ஆவைக்குழுவின்	ரபச்ெொைர	ரூகபட்	க�ொல்வில்	
கதரிவித்துள்ைொர.
	 அவனத்துல�	 மனித	 உரிவம�ள்	 �ண்�ொணிபப�த்தின்	
கதன்னொசியப	 பி�ொந்தியப	 பணிபபொைர	 மினொட்சி	 �ஙகுலி	
சிறிலங�ொவில்	ரமற்க�ொள்ைபபட்ட	ரபொரக்	குற்றங�ள்	கதொடரபில்	
சிறிலங�ொைொல்	 நீதிவய	நிவல்ொட்ட	முடியொகதன்று	கதளிைொ�	
எடுத்துக்	கூறியுள்ைொர.	ரபொரக்	குற்றைொளி	என	ஐக்கிய	்ொடு�ள்	
ெவபயொல்	 அவடயொைம்	 �ொைபபட்ட	 ெவீந்தி�	 சில்ைொவைப	
இ�ொணுைத்	தைபதியொ�வும்,	மனித	உரிவம	மீறல்�ளில்	ஈடுபட்ட	
மற்கறொரு	பவட	அதி�ொரியொன	�மொல்	குை�ட்ைொவை	பொது�ொபபுச்	
கெயலொை�ொ�வும்	 நியமித்து	 இைர�ளின்	 ைழி்டத்துதலிரலரய	
தற்ரபொவதய	 க�ொர�ொனொ	 வை�ஸ்	 கதொடரபொன	 ்டைடிக்வ�க்	
குழுவையும்	 கெயற்பட	 வைத்துள்ைவம	 சிறீலங�ொவில்	 நீதிவய	
நிவல்ொட்டுைதற்கு	அவனத்துல�	நீதி	விெொ�வைப	கபொறிமுவற	
ஒன்றின்	 ரதவைவயத்	 கதளிவுபடுத்தியுள்ைது	 எனவும்	 அைர	
விைக்கியுள்ைொர.
	 அவனத்துல�	 நீதியொைர	 அவமபபின்	 ஆசிய	 மற்றும்	
பசுபிக்பி�ொந்தியப	 பணிபபொைர	 பி�கடறிக்	 றவ்ஸ்கி	 அைர�ளும்	
இத்தவ�ய	மன்னிபபு	என்பது	அவனத்துல�	நீதி	விதி�ளுக்கு	
மு�ைொனது.	எவ்ைைவு	பொ�தூ�மொன	குற்றங�வைச்	கெயதொலும்	
பவடயினர	 நீதிக்கு	 விதிவிலக்�ொனைர�ள்	 என்பவதரய	 இது	
�ொட்டுகின்றது.	 மக்�ள்	 க�ொர�ொனொ	 வை�ஸ்	 இன்	 தொக்�ம்	
கதொடரபொன	அச்ெத்தில்	உள்ைரபொது	அைர�ளின்	மனங�வை	
ரமலும்	 பொதிக்கும்	 ைண்ைம்	 இவ்விடுதவல	 அவமந்துள்ைது	
என்பவதயும்	 அைர	 சுட்டிக்�ொட்டியுள்ைொர.	 கூடரை	 தொன்	 அ�ெ	
தவலை�ொ�ப	பதவிரயற்றொல்	பவடயினர	எைரும்	தண்டிக்�பபட	
மொட்டொர�ள்	 என்ற	 தனது	 உறுதி	 கமொழிவயத்	 தற்ரபொவதய	
அ�ெ	 தவலைர	 நிவறரைற்றியுள்ைொர	 எனக்	 குறிபபிட்ட	 அைர	
சிறிலங�ொவின்	 இந்த	 ்டைடிக்வ�வயத்	 தொம்	 ைன்வமயொ�க்	
�ண்டிபபதொ�வும்	கூறியுள்ைொர.
	 இவ்ைொறொ�	உலகு	சிறிலங�ொவுக்கு	தனது	அதிருபபதிவயத்	
கதரிவிக்கும்	 இந்ர்�த்தில்	 இலஙவ�யின்	 நீதிய�ெ�ொ�வும்,	
ைடமொ�ொைெவபயின்	 முதலவமச்ெ�ொ�வும்	 அனுபைமுவடய	
ெட்ட	 அறிஞ�ொன	 விக்கிரனஸ்ை�ன்	 அைர�ள்	 அவனத்துல�த்	
தூத��ங�ளுக்கும்	 ஊட�ங�ளுக்கும்	 அனுபபிய	 ஊட�	
அறிக்வ�யில்	 சிறீலங�ொ	 ஐக்கிய	 ்ொடு�ள்	 ெவபயின்	 உறுபபு	
்ொடொ�	 இருக்கும்	 தகுதிவயக்	 க�ொண்டுள்ைதொ	 என	 ஐக்கிய	
்ொடு�ள்	ெவப	மீள்பரிசீலவன	கெயய	ரைண்டும்	எனக்	ர�ொரிக்வ�	
விடுத்துள்ைொர.	அத்துடன்	ரபொரக்	குற்றைொளி�ள்,	மனிதொயத்திற்கு	
எதி�ொன	குற்றங�வைச்	 கெயதைர�ள்,	 தமிழர�ளுக்கு	எதி�ொ�	
இனபபடுக�ொவல	 கெயதைர�ள்	 அவனத்துல�	 குற்றவியல்	
நீதிமன்றத்தின்	முன்ரபொ	அல்லது	ஐக்கிய	்ொடு�ள்	ெவபயினொல்	
அவமக்�பபடக்	கூடிய	இவதகயொத்த	நீதிவிெொ�வை	ஒன்றிரலொ	
நிறுத்தபபட	ரைண்டுகமனவும்	ைலியுறுத்தியுள்ைொர.
	 அரத்தமுள்ை	இந்தச்	ெட்ட	ைழி�ொட்டவல	அவனத்துல�த்	
தமிழர�ளும்	இவைந்து	முன்கனடுத்து	சிறிலங�ொவை	நீதியின்	
முன்	நிறுத்த	ரைண்டிய	கபரும்	கபொறுபவபக்	க�ொண்டைர�ைொ�	
உள்ைனர	என்பவத	'இலக்கு'	நிவனவுறுத்த	விரும்புகிறது.

 யலாழ். ேலாவட்டம் 
மிருசுவில் பகுதியில் ஐந்து 
வயதுக் குழந்ர்த உட்பட 8 
அப்பலாவித ்தமிழ் ேக்ைரெ 
படுவைலார் வசய்்த சிறீ் 
ஙைலா இைலாணுவச் சிப்பலாரய 
சிறீ்ஙைலா அைசு விடு்தர் 
வசய்துள்ெது.
 2000ஆம் ஆண்டு டிசம் 
பர ேலா்தம் ்தேது வீடுைரெப் 
பலாரரவயிடுவ்தற்கு வசனறை 
்தமிழ் ேக்ைரெமய சிறீ்ஙைலா 

இைலாணுவம் ைழுதர்த அறுதது படுவைலார் வசய்திருந்்தது.
 சிஙைெச் சிப்பலாயின இந்்த நடவடிக்ரைக்கு எதிைலாை வ்தலாடுக்ைப்பட்ட 
வழக்கில் உயர நீதிேனறைம் தூக்குத ்தண்டரை விதித்தமபலாதும், ்தமிழ் 
ேக்ைரெ படுவைலார் வசய்்த எந்்த ஒரு சிப்பலாயும் ்தண்டிக்ைப்படுவதில்ர் 
எனறை சிஙைெ அைசின வைலாள்ரைரய சிறீ்ஙைலா அைசு நரடமுரறைப்படுததிமய 
வருகினறைது.
 வைலாமைலாைலா ரவைசின ்தலாக்ைதர்த ்தடுப்ப்தற்கு சிரறைக் ரைதிைரெ 
விடுவிக்ை மவண்டும் எனறை ஐ.நலாவின மைலாரிக்ரைரய ்தைது இைவலா்த நடவடி 
க்ரைக்கு பயனபடுததியுள்ெது சிறீ்ஙைலா அைசு.
 குற்றைஙைள் சுேத்தப்படலாது ்தடுதது ரவக்ைப்பட்டுள்ெ ்தமிழ் அைசியல் 
ரைதிைரெ விடுவிக்ைலாது, தூக்குத ்தண்டரை விதிக்ைப்பட்டுள்ெ சிஙைெச் 
சிப்பலாரய விடுவிததுள்ெது சிறீ்ஙைலா அைசு.

அனைத்துல்க மன்னிப்புச் சனப ்கணடைம்
 சிறீ்ஙைலாவின இந்்த வசயர் அரைதது்ை ேனனிப்புச் சரப ைண்டித 
துள்ெதுடன, சிறீ்ஙைலாவில் நீதி நிர்நலாட்டப்படுவதில்ர் எைவும் குற்றைம் 
சுேததியுள்ெது.
 வைலாமைலாைலா ரவைஸ் இன ்தலாக்ைதர்த சிறீ்ஙைலா அைசு ்தைக்கு சலா்தைேலாை 
பயனபடுததி வருகினறைது எைவும் அது வ்தரிவிததுள்ெது.

சிறீலங்கொவில் நீதி நினலநொடடப்படுவதில்னல - ஐ.நொ மனி� உரினம்கள் 
ஆனைககுழு

 படுவைலார் குற்றைவலா 
ளிரய விடு்தர் வசய்யும் 
சிறீ்ஙைலா அைசின நடவடி 
க்ரை அஙகு நீதி நிர் 
ந லா ட் ட ப் ப டு வ தி ல் ர ் 
எனபர்த மீண்டும் நிரூபித 
துள்ெ்தலாை ஐக்கிய நலாடுைள் 
சரபயின ேனி்த உரிரே 
ைள் ஆரைக்குழு வ்தரிவி 
ததுள்ெது.
 சிறீ்ஙைலா அைசு வவளி 
யிட்டுள்ெ அறிக்ரை மிை 
வும் பிைச்சரைக்குரியது. சிறீ 

்ஙைலா நீதிேனறைத்தலால் ்தண்டரை வழஙைப்பட்ட வைலார்க் குற்றைவலாளியலாை 
இைலாணுவ அதிைலாரி சுனில் ைட்நலாயக்ைலாரவ சிறீ்ஙைலா அைசு விடு்த ர் வசய்வ 
்தலாை அறிவிததுள்ெது.
 ஐந்து இைலாணுவ வீைரைள் மீது குற்றைம் சுேத்தப்பட்ட மபலாதும் ஒருவர 
்தலான ்தண்டிக்ைப்பட்டலார. ஆைலால் அவரையும் சிறீ்ஙைலா அைசு ்தற்மபலாது 
விடு்தர் வசய்துள்ெது.
 இது சிறீ்ஙைலாவில் நீதி நிர்நலாட்டப்படுவதில்ர் எனபர்த ைலாண் 
பிததுள்ெது. சிறீ்ஙைலாவின இந்்த நடவடிக்ரை அஙகு மேற்வைலாள்ெப்பட்ட 
ேனி்த உரிரேைள் வ்தலாடரபலாை விசலாைரைைளின நம்பைத்தனரேரய மைள் 
விக்குறியலாக்கி உள்ெது எை ஆரைக்குழுவின மபச்சலாெர ரூவபட் வைலால்விம் 
வ்தரிவிததுள்ெலார.

�மிழ் அரசியல் ்கடசி்கள் ்கணடைம்
 சிறீ்ஙைலா அைசின இந்்த இைவலா்த நடவடிக்ரைரய முக்கிய ்தமிழ் 
அைசியல் ைட்சிைெலாை ்தமிழத ம்தசியக் கூட்டரேப்பு, ்தமிழ்த ம்தசிய ேக்ைள் 
முனைணி, ்தமிழ் ேக்ைள் ம்தசியக் கூட்டணி ஆகிய ைட்சிைள் ைண்டிததுள்ெை.
 சிறீ்ஙைலாவின இந்்த நடவடிக்ரைரய ்தமிழ் ேக்ைளின ்தனிநலாட்டுக் 
மைலாரிக்ரைரய மேலும் வலுப்படுததியுள்ெ்தலாை முனைலாள் நலாடலாளுேனறை 
உறுப்பிைரும், ்தமிழ் ேக்ைள் ம்தசிய கூட்டணியின உறுப்பிைருேலாை சிவலாஜி 
லிஙைம் வ்தரிவிததுள்ெலார.

rpwPyq;fh murpd; ,dmopg;G 
MAjkhfpaJ nfhNuhdh itu];



  ஊரடஙகு சடட �ளர்வின் பபொது 
ந்கர்ப் பகுதிககு வரும் மக்களின் பொது்கொப்னப 
உறுதிப்படுத்தும் வன்கயில் வவுனியொ ந்கரசனப 
பல முனைப்பொை தசயற்திடடங்கனள முன்தை 
டுத்துள்ளது எை வவுனியொ ந்கரச னபத் �னலவர் 
இ. த்கௌ�மன் இலககு ஊட்க த்தின் ப்கள்விககு 
பதில் அளிககும் பபொது த�ரிவித்துள்ளொர்.

 இந்்த விடயம் வ்தலாடரபில் அவர மேலும் 
வ்தரிவிததுள்ெ்தலாவது:
 முழு உ்ைததிலும் ்தற்மபலாது மபசுவபலாரு 
ெலாைவும் அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் விடயேலாைவும் 
இந்்த வைலாமைலாைலாத வ்தலாற்று அரேந்துள்ெது. 
இ்ஙரையிலும் 113 மபர வைலாமைலாைலா ரவைஸ் 
்தலாக்ைததிைலால் பலாதிக்ைப்பட்டுள்ெைர. ஒருவர 
உயிரிழந்்த சம்பவமும் இ்ஙரையில் பதிவலாகி 
யுள்ெது.
 இந்்த அவசைைலா் நிர்யில் ரவைஸ் 
்தலாக்ைதர்த ைட்டுப்படுததும் மநலாக்குடன அைசிைலால் 
ஊைடஙகுச் சட்டம் பிறைப்பிக்ைப்பட்டுள்ெது. ேக்ை 
ளின அததியலாவசிய ம்தரவைரெக் ைருததிற் 
வைலாண்டு இரடயிரடமய ஊடைஙகு சற்று ்தெரத 
்தப்படுகினறைது. ஊடைஙகுச் சட்டம் ்தெர த்தப்படும் 
சந்்தரப்பஙைளில் நைரப் பகுதிக்கு அததியலாவசிய 
ம்தரவ நிமிரத்தம் வரும் ேக்ைரெ ரவைஸ் ்தலாக் 
ைததில் இருந்து ைட்டுப்படுத்த வவுனியலா நைைசரப 
ப் வசயற்பலாடுைரெ முனவைடுதது வருகினறைது.
 குறிப்பலாை நைரப் பகுதிைளில் ம்தஙகியிரு 
க்கும் ைழிவுப் வபலாருட்ைரெ அைற்று்தல் ேற்றும் 
வ்தலாற்று நீக்குவ்தற்ைலாை ேக்ைள் அதிைம் நடேலாடும் 
இடஙைளில் வ்தலாற்று நீக்கி ேருந்து விசிறைப்பட்டு 
வருகினறை அம்த மவரெ ேக்ைளுக்ைலாை அறிவி 
த்தல்ைரெயும் மேற்வைலாண்டு வருகினமறைலாம்.
 ைடந்்த வலாைம் நரடமுரறைப்படுத்தப்பட்ட 

ஊைடஙகுச் சட்ட ்தெரவின மபலாது அதிைெவலாை 
ேக்ைள் நைைப் பகுதிக்கு வருரை ்தந்து வநரிச்லாை 
நினறு வபலாருட்ைரெக் வைலாள்வைவு வசய்்த 
வசயர் அவ்தலானித்தவுடன இம்முரறை ஊைடஙகுச் 
சட்ட ்தெரவின மபலாது ேக்ைள் ஒனறு கூடுவர்த 
்தவிரக்கும் முைேலாை நைைசரப திட்டமிட்டு சி் 
நடவடிக்ரைைரெ மேற்வைலாண்டு வருகினறைது.
 அந்்த வரையில் வவுனியலாவிலும் ஊைடஙகு 
சட்டம் ்தெரத்தப்பட்ட நிர்யில் விவசலாயிைள் 
்தஙைெது உற்பததி வபலாருட்ைரெ ்தலாஙைமெ 
எடுதது வந்து விற்பரை வசய்து வைலாள்ெ அனுேதி 
அளிக்ைப்பட்டிருந்்தது. அ்தற்ைலாை சி் பகுதிைளும் 
ஒதுக்ைப்பட்டது.
 வவுனியலா ேனைலார வீதியில் ைலாமினி 
ேைவிததியலா்ததிற்கு முனபலாைவும், வ�லாறைவ 
வபலாத்தலாை வீதியில் மைலாயல் உைவைததிற்கு 
முனபலாைவும், ்தமிழ் ேததிய ேைலாவிததியலா்ததிற்கு 
முனபலாை பகுதி ேற்றும் புதிய மபருந்து நிர் 
யததிற்கு முனபலாை பகுதிைளில் அவற்ரறை முனவை 
டுப்ப்தற்கு தீரேலானிததிருந்ம்தலாம்.
 அததுடன நைரில் சில்்ரறை ேைக்ைறி 
விற்பரையில் ஈடுபடும் வியலாபலாரிைரெயும் அந்்த 
பகுதிைளில் வியலாபலாைததிரை மேற்வைலாள்வ்தற்கு 
உத்தைவிட்டிருந்்ததுடன, வேலாத்த ேைக்ைறி விற்ப 
ரை சந்ர்தயில் சில்்ரறை வியலாபலாைம் மேற்வைலாள் 
ெவும் ்தரடவிதிக்ை ஏற்பலாடு வசய்ம்தலாம்.
 அததுடன அதிைேலாை சைவநரிசர் ைட்டு 
ப்படுததும் மநலாக்குடன வவுனியலா சந்ர்த சுற்று 
வட்ட வீதிக்குள் நுரழயும் அரைதது குறுக்கு 
வீதிைளும் நைைசரபயலால் மூடப்பட்டிருந்்ததுடன, 
வலாைைஙைள் ்தரிதது நிற்ப்தற்கும் இடவசதிைள் 
ஏற்பலாடு வசய்யப்பட்டிருந்்தது. இ்தைலால் அதிைெ 
வலாை ேக்ைள் நைர பகுதி மநலாக்கி வருரை ்தந்்த 
நிர்யிலும் சைவநரிசல் இல்்லாேல் வபலாருட் 
வைலாள்வைவு வசய்ய இ்குவலாை இருக்கும்.
 இம்தமவரெ வவுனியலா நைைசரப ஊழியர 
ைெலால் வநரிசர் ைட்டுப்படுததும் வி்த ேலாை வபலாது 

ேக்ைளிற்ைலாை அறிவுறுத்தல்ைள் வழஙைப்பட்டது.
 ஊடஙகுச் சட்ட ்தெரவின மபலாது அரேக்ை 
ப்பட்ட ்தற்ைலாலிை ேைக்ைறி சந்ர்தயில் குறித்த ைலா் 
அவைலாசததுக்கும் விற்பரையலாைலா்த ைலாய்ைறிைரெ 
ஊைடஙகுச் சட்டம் அமுலில் இருக்கும் மபலாது 
ஊரூைலாை வசனறு விற்பரை வசய்வ்தற்கும் நைை 
சரபயிைைலால் அனுேதி வழஙைப்பட்டுள்ெது.
 மநலாய்த வ்தலாற்றிலிருந்து ேக்ைரெ பலாதுைலா 
க்கும் மநலாக்கிலும் அவரைளுக்கு பலாதிப்பு ஏற்படலா்த 
வரையில் திட்டமிட்டு நைரின சைவநரிைர்க் 
ைட்டுப்படுத்த வரத்தை சந்ர்தைரெ பைவ்லாக்கிய 
ைலாைைததிைலால் இம்முரறை ஊைடஙகுச் சட்ட 
்தெரவின மபலாது சைவநரிசல் ைணிசேலாை அெவு 
ைட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்்தரேயும் இஙமை குறிப்பி 
டத்தக்ைது.
 ஏதிரவரும் ஊைடஙகுத ்தெரவின மபலாது 
இம்முரறை நலாம் விட்ட ்தவறுைரெ சரிவசய்து 
மேலும் சிறைப்பலாை்தலாைவும் பலாதுைலாப்பலாை முரறை 
யிலும் நைரை பலாதுைலாைக் நைைசரப எப்மபலாதும் 
துரைநிற்கும்.
 நைைசரபயின அறிவுறுத்தல்ைளுக்கு வசவி 
சலாய்தது ைடரேைளில் ஈடுபட்ட வபலாலி ஸலாருக்கும், 
திரைக்ைெ அதிைலாரிைளுக்கும், வபலாது சுைலா்தலாை 
பரிமசலா்தைர பிரிவிைருக்கும், வரத்தைரைளுக்கும், 
வவுனியலா ேக்ைளுக்கும் வசய்திைரெ ேக்ைளுக்கு 
திரிபுபடுத்தலாேல் உள்ெர்த உள்ெபடி வவளியிடும் 
ஊடை நண்பரைளுக்கும் நைைசரப ்தர்வர எனறை 
ரீதியில் ேைம் நிரறைந்்த நனறிைரெத வ்தரிவிததுக் 
வைலாள் கிள்மறைன.
 இம்த மபலானறு எேது அவசைைலா் அறிவுறு 
த்தல்ைரெ வசவிசலாய்தது ஆ்தைவு வழஙகுேலாறு 
மைட்டுக் வைலாண்டு எைது ைருததுக்ைரெப் பதிவு 
வசய்யும் இ்க்கு இரையததிற்கும் இ்க்கு மின 
னி்தழுக்கும் நனறிைரெயும் வலாழ்ததுக்ைரெயும் 
வ்தரிவிததுக் வைலாள்கினமறைன எனறு கூறிைலார.
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 த்கொபரொைொ னவரசிைொல் பொதிக்கப்படட 
இலஙன்கனயச் பசர்்ந� மூன்று பபர் இதுவனரயில் 
தவளிநொடு்களில் பலியொகியுள்ள�ொ்க த�ரிவிக்கப் 
படுகின்்றது.
 சுவிற்சர்லொ்நதில் புஙகுடுதீனவப் பி்றப்பிட 
மொ்கக த்கொணட 61 வய�ொை பலொ்கநொ�ன் என்பவர் 
சிகிச்னச பலைளிக்கொது மரைமனட்நதுள்ளொர். 
உைவ்கம் ஒன்றில் பணியொற்றிவரும் இவர் நீரழிவு 
பநொயிைொல் பொதிக்கப்படடிரு்ந�து குறிப்பிடத் 
�க்கது. இவரின் குடும்பத்திைர் புஙகுடுதீவில் வசி 
த்து வருகின்்றைர்.
 அப�சமயம், பிரித்�ொனியொவில் வசித்து 
வ்ந� சிறீலங்கொனவச் பசர்்ந� 61 வய�ொை நபர் 
ஒருவர் மரைமனட்நதுள்ள�ொ்க பிரித்�ொனியொ 
�்கவல்்கள் த�ரிவித்துள்ளை.
 லணடன் தபல்�ொம் பகுதியில் வசித்து 
வ்ந�வபர அவசர சிகிகனசப் பிரிவில் அனுமதிக 
்கப்படட பின்ைர் சிகிச்னச பலைளிக்கொது மரை 
மனட்நதுள்ளொர்.

 பமலும் பிரொன்சில் வசித்து வரும் யொழ் 
ப்பொைம் �ொவடினயச் பசர்்ந� 32 வய�ொை 
குைரத்திைம் கீர்த்தி்கன் என்பவர் த்கொபரொைொ 
த�ொற்றிற்கு உள்ளொகி உயிரிழ்நதுள்ளொர். இவர் 
�ொவடி பவம்படி முரு்கமூர்த்தி ப்கொவிலடினயச் 
பசர்்ந�வர். இவருககு திருமைமொகி 2 வயதில் 
ஒரு தபண குழ்நன� உள்ளொர். இவரின் மனைவி 
்கர்ப்பிணிப் தபணைொவொர்.
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 நீதி தூக்கிலிடப்பட்ட நலாட்டில் வைலார் 
யலாளிைள் சிரறையில் இருப்பதில்ர். இந் 
நிர்யில் ்தமிழ் ேக்ைள் ஒரு ம்தசேலாை பிரிந்து 
மபலாவது ்தலான ஒமை  தீரவு எை வலிந்து ைலாைலா 
ேல் ஆக்ைப்பட்மடலாரின உறைவிைரைள் வ்தரிவிதது 
ள்ெைர.

jkpo; kf;fs; xU Njrkhf gpupe;J  NghtJ jhd; xNu  jPu;T - 

type;J fhzhky; Mf;fg;gl;Nlhupd;  cwtpdu;fs;

  அவரைெலால் வவளியிடப்பட்ட அறிக்ரை 
யில் வ்தரிவிக்ைப்பட்டுள்ெ்தலாவது:
 ்தமிழரைள், இ்ஙரையிலிருந்து வபலாறுப்பு 
ைரரவயும் நீதிரயயும் நம்பக் கூடலாது.
 நலாட்டின உள்நலாட்டுப் மபலாரின மபலாது 
எட்டு வபலாது ேக்ைரெக் வைலானறை்தற்ைலாை ேைை 
்தண்டரை விதிக்ைப்பட்ட ஒரு சிப்பலாரய இ் 
ஙரை ேைலாதிபதி வியலாழக்கிழரே (26) விடுவித 
துள்ெலார.
 இந் நிர்யில் ்தமிழ் ேக்ைள் ஒரு ம்தசேலாை 
பிரிந்து மபலாவது ்தலான ஒமை தீரவு.  ்தமிழ் ம்தசியக் 
கூட்டரேப்பு சரவம்தச விசலாைரைரய உள்ெை 
விசலாைரையலாை ேலாற்றிய்தன விரெவு ்தலான இது.
 வைலானறைவரைமய நீதிபதி ஆக்கும் 
உள்ெை விசலாைரை மவண்டலாம். மைலாழிைளுக்கு 
ஓநலாய் பலாதுைலாவ்ன எனறு நம்பத ்தமிழ் 
ேக்ைள் இனியும் ்தயலாரில்ர். ்தமிழ் இைப்படு 
வைலார்யலாளிைளிடம் இருந்து ்தமிழ் ேக்ைளுக்கு 
பலாதுைலாப்பு மைட்ை ஐ.நலாவிடம் சரவசை வலாக்வை 
டுப்ரப மைலாை மவண்டும்
 சிறீ்ஙைலாவின நீதிததுரறை சுயலாதீைேலாை 
இயஙைவில்ர். அ்தற்குள் ஆட்சியலாெரைளிைதும், 
இைலாணுவததிைைதும் ்தர்யீடுைள் உண்டு. 
நலாடு இைலாணுவத ்தைதர்த மநலாக்கிப் மபலாகிறைது. 
்தமிழ் ேக்ைள் வஞ்சிக்ைப்படுகிறைலாரைள். ஒற்ரறை 
யலாட்சிக்குள் மசரந்து வலாழ முடியலாது எை அவ 
அறிக்ரையில் வ்தரிவிததுள்ெைர    



 இ்ஙரைத தீவில் வலாழும் ேனி்தரைளுக்கு 
அைரத்தஙைள் புதியரவயல்். வை்லாற்றில் பல் 
மவறு அைரத்தஙைளுக்கு முைஙவைலாடுதது வலாழ்ந்்த 
அனுபவஙைள் வபற்றைவரைள். இயற்ரையலாை அை 
ரத்தஙைள் ஏற்பட்ட மபலாதும், வசயற்ரையலாை 
அைரத்தஙைள் உருவலாை மபலாதும் பலாைதூைேலாை 
பட்டினிரய எதிர வைலாள்ெலா்ததுடன அ்தைலால் 
வரும் மபலாசலாக்கினரேயலால் பலாதிக்ைப்படலா்தவரை 
ெலாைவும் இ்ஙரைத தீவின ேக்ைள் ைடந்்த ைலா் 
வை்லாற்றில் இைஙைலாைப்பட்டுள்ெைர.
 ்தசலாப்்த ைலா் உள்நலாட்டுப் மபலார நரட 
வபற்றை உ்கின பிறை நலாடுைளுடன ஒப்பிடுரையில் 
மபலாசலாக்கினரேயலால் பலாதிக்ைப்படலா்த ேக்ைரெக் 
வைலாண்ட நலாடலாை இ்ஙரைத தீவு ்தனரை அரட 
யலாெப்படுததியது. இவவலாறு ைடந்்த ைலா்ததில் 
அைரத்தஙைளின மபலாது பட்டினிரயயும் 
அ்தைலால் வரும் மபலாசலாக்கினரேரயயும் 
எதிரவைலாள்ெலாது இருந்்தரேக்கு 
இ்ஙரைததீவில் வலுவலாை இருந்்த உள்ளூரப் 
வபலாருெலா்தலாை மூ்ஙைமெ அடிப்பரட யலாை 
இருந்்தது எனபது சமூை ஆய்வலாெரைளின 
ைருத்தலாகும்.
 ேதில் ைட்டப்படலாேல் ேைஙைள், 
வசடிைள், வைலாடிைளுடன ைலாைப்பட்ட 
மவலிைளும், ேண்மூடி நிைப்பப்படலாதிருந்்த 
உள்ளூரத ம்தலாைலாக்ைளும் அவற்றிரை அண்டி 
வெரந்்த வ்தனரை, பரை ேைஙைளும், சிறு 
சிறு ்தலாழ்வலாை நி்ப்பகுதிைளும், சதுரப்பு 
நி்ஙைளும் ைண்டல் ைலாடுைளும், சிறு சிறு 
பற்ரறைக் ைலாடுைளும் பல்மவறு இர் குரழ 
ைரெயும், நீர வலாழ் அஙகிைரெயும் பல்கிப் 
வபருைச் வசய்்ததுடன, அைரத்த ைலா்ஙைளில் 
மபலாசலாக் ைலாை உைவுத ம்தரவயிரை 
ஈடுவசய்யவும் வலாய்ப்பிரை வழஙகியிருந்்தை. 
இரவ உள்ளூர ேருததுவததிற்ைலாை மூ் 
வெஙைரெயும் வழஙகி வந்்தை.
 வபரும்பலாலும் இயந்திைேயப்படுத்தப் 
படலாது உள்ளூர ேனி்த வெதர்தப் 
பிை்தலாைேலாைக் வைலாண்டு இயக்ைம் வபற்று 
வந்்த மவெலாண்ரேச் வசய்ரையலாைது, 
அவவுற்பததியுடன சம்பந்்தப் பட்ட ஒவவவலாரு 
ேனி்தைதும் வீடுைளில் வநல்்ரிசி யின 
மசமிப்பிரை உறுதிப்படுததியது. இ்தைலால் 
எப்மபரப்பட்ட அைரத்தஙைளின மபலாதும் பட்டி 
னிரய எதிரவைலாள்ெலாது நேது நலாட்டின ேக்ைள் 
வலாழ முடிந்்தது.
 ம்தஙைலாய்ச் சம்பம்லாமடலா அல்்து கீரைச் 
சுண்டம்லாமடலா மூனறு மவரெயும் சலாப்பிடும் 
நிர்ரேயிரை இந்்த உள்ளூர வெஙைள் 
வலுவலாக்கியிருந்்தை.  
 இனறு வைலாமைலாைலா ரவைசின ்தலாக்ைம் 
நம்ரே வீடுைளுக்குள் முடக்கியுள்ெது. முடஙகிய 
சி் திைஙைளிம்மய உைவு இருப்பு பற்றிய 
பிைக்ரஞை எம்ரே பீதி வைலாள்ெச் வசய்யத வ்தலாட 
ஙகியுள்ெது. இந்்தச் சூழ்நிர்யில் நலாம் எேது 

உள்ளூரப் வபலாருெலா்தலாை வெஙைள் பற்றியும் 
அவற்றிரை அடிப்பரடயலாைக் வைலாண்ட பலாைம் 
பரியேலாை கூட்டுறைவு வலாழ்வியல் முரறைரேைள் 
குறிததும் சிந்திததுச் வசய்லாற்றை மவண்டிய்தன 
அவசியம் எழுந்துள்ெது. அ்தலாவது ஊரில் கிரட 
க்கும் வெஙைரெப் பகிரந்துண்ட பலாதீட்டுப் 
பண்பலாடு பற்றியும் அவற்றின மீளுருவலாக்ைம் 

குறிததும் அக்ைரறை வசலுத்த மவண்டியுள்ெது.
 அம்தமவரெ நவீை நைைேயேலாக்ைமும் 
அ்தமைலாடிரைந்்த நுைரவுப் வபலாருெலா்தலாைமும் 
அைரத்த ைலா்ஙைளில் எந்்தெவு சலா்தைேலாைது 
எனபர்தயிட்டுச் சிந்திக்ை மவண்டிய ம்தரவைரெ 

யும் எழுப்பியுள்ெது. இததுடன நைைேயேலாக்ைர் 
அடிப்பரடயலாைக் வைலாண்டு உருவலாக்ைப்படும் 
வசயற்பலாடுைள் எந்்தெவு நிர்மபறைலாை அபிவிரு 
ததிக்கு இட்டுச் வசல்்க் கூடியது எனறை மைள்வி 
ைரெயும் மைட்ை மவண்டியுள்ெது.
 ைலா்னிததுவ ஆக்கிைமிப்பிரைத வ்தலாடர 
ந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட நவீைேயேலாக்ைததின ைலாை 
ைேலாை வேல்் வேல்் வெஙைரெப் பகிரந்துண்டு 
வலாழ்ந்து வந்்த நேது உள்ளூரப் வபலாருெலா்தலாை 
வலாழ்வியல் முரறைரேைளும் அவற்றின வபலாறி 
முரறைரேைளும் வலுக்குனறைச் வசய்யப்பட்டு நிைந் 
்தைச் சந்ர்தயலாை நைைஙைள் உருவலாக்ைப்பட்டை. 

இந்நைைஙைரெ பிை்தலாைப்படுததிய நுைரவுப் பண் 
பலாடு வெரதவ்தடுக்ைப்பட்டது. 
 துரி்த நைைேயேலாக்ைல் ைலாைைேலாை உள்ளூரப் 
வபலாருெலா்தலாைததின ஆ்தலாைஙைெலாை விெஙகிய சிறு 
ைலாடுைள், சிறிய சதுப்பு நி்ஙைள், சிறு சிறு குெஙைள் 
எனபை ைவைததிற்வைலாள்ெப்படலாேல் இல்்லாே 
்லாக்ைப்பட்டை. இ்தைலால் உள்ளூர கிைறுைளில் 
இயற்ரையலாை வடிைட்டப்பட்டு வரும் நீரவெம் 
குரறைவரடந்்தது. ைலா்ப்மபலாக்கில் குடிநீரை விர் 
வைலாடுதது வலாஙகும் நிர்ரே உருவலாக்ைப்பட்டது.
 நேக்ைலாை குடிநீரும் எரிவலாயுரவப் மபலா் 
வவளியிலிருந்ம்த வரும் நிர்ரே வெரந்துள்ெது. 
அைரத்த ைலா்ஙைளில் மபலாக்குவைததும், நைைஙை 
ளும் முடக்ைப்படும் மபலாது அடிப்பரடத ம்தரவ 
யலாை குடிநீரும் முடஙகி விடும் நிர்ரே வலு 
வலாகியுள்ெது.
 இச்சூழலில் நேது வெவுைளில் வற்றைலா்த 
கிைறுைரெ ரவததிருப்ப்தற்ைலாை நி்வியல் 
பண்பலாட்ரட ைவைததில் வைலாள்ெ மவண்டியது 
அவசியேலாகினறைது. அ்தலாவது சிறு ேடுக்ைெலாைவும், 
குெஙைெலாைவும், குட்ரடைெலாைவும், பள்ெஙைெலா 
ைவும், சதுப்பு நி்ஙைெலாைவும் ஊரைள் எஙகும் 
இயற்ரை ்தந்துள்ெ நி்வியர்ப் பலாதுைலாதது புதிய 
குடியிருப்புக்ைரெ அரேப்பதில் நலாம் ைவைஞ் 
வசலுத்த மவண்டும்.
 இதம்தலாடு நேது குடியிருப்புக்ைளில் முரு 
ஙரையும், தூதுவரெயும், முடக்வைலாத்தலானும், 
இ்ட்சைட்ரடயும், முல்ர்யும், முசுட்ரடயும், 
ேலானபலாய்ஞ்சலானும், குறிஞ்சலாவும், அவரையும், 
பலாைலும், நலாரடயும், பீரக்கும், புமடலாலும் எை 
நேது அனறைலாட உைவுத ம்தரவயில் முக்கிய பஙகு 
வகித்த வசடிைளும் வைலாடிைளும் வசழிதது வெரந்்த 
மவலிப்பண்பலாடு இல்்லாே்லாகியது.
 இனறு அைரத்த ைலா்ததில் ஊைடஙகு 
மவரெயில் வீடுைளுக்குள் முடஙகியிருந்து 

மநலாய் எதிரப்புச் சக்திைரெ வழஙைவல்் 
உள்ளூர உைவு ைரெ உண்ை மவண்டிய 
ம்தரவ உைைப்படும் ைலா்ததில் நேது 
மவலிப்பண்பலாட்டிரை ஞைலாபைத தில் வைலாண்டு 
வருகினமறைலாம்.
 ைடந்து மபலாை மபலாரக் ைலா்ஙைளில் நலாம் 
வீடுைளில் முடஙகி வலாழ்ந்்த நலாட்ைளில் மபலாசலா 
க்ைலாை உைவுைரெப் வபறை அனறிருந்்த மவலிப் 
பண்பலாடு நனகு உ்தவியிருந்்தது. ஆைலால் 
மபலாருக்குப் பினைர துரி்தேரடந்்த நைை 
ேயேலாக்ைம் நேது மவலிப்பண்பலாட்ரடயும் 
அ்தன பயனபலாடுைரெயும் ைவைததிற் வைலாள் 
ெலாேல் ைட்டிட நிருேலாைதர்த வெரதவ்தடு 
த்தது.
 வபருவவள்ெம் வரும் மபலாதும் வ்தலாற்று 
மநலாய்ைள் பைவும் மபலாதும் நலாம் நேது மவலிப் 
பண்பலாட்ரட மீெ ஞைலாபைப்படுததுகினமறைலாம். 
இது இனிவருங ைலா்ததில் ைடந்து வசனறை 
பண்பலாடலாை வனறி நைைேயேலாக்ைததில் பசுரே 
மவலிப் பயன பலாடு எனும் திட்டமிடலுடன 
முனவைடுக்ைப்பட மவண்டியது அவசியேலாகி 
யுள்ெது.
 நேது உள்ளூைலாட்சி சரபைள் கிைலாே, நைை 
திட்டமிடல்ைளின மபலாது பசுரே மவலிப் 
பண்பலாட்ரடயும் ைவைததிற் வைலாண்டு வசயற் 
பட மவண்டிய்தன அவசியதர்த உைரததி 
நிற்கினறைது.
 வைலாமைலாைலா அைரத்தம், உல்்லாசப் பயை 

தர்தப் பிை்தலாைப்படுததி உள்ளூர வெஙைரெக் 
ரையலாண்ட முரறைரேயில் ேலாற்றைஙைள் ம்தரவ 
எனபர்த இடிததுரைதது நிற்கினறைது. நேது உள்ளூர 
வலாவிைரெ உல்்லாசப் பயணிைளுக்ைலாை அம்சேலாை 
ைருதி நடவடிக்ரைைரெ மேற்வைலாண்ட மபலாது 
உள்ளூர மீைவரைள் வ்தரிவித்த ைருததுக்ைரெச் 
வசவிேடுக்ைலாேல் இருந்்த்தன பிைதிகூ்ம் ்தற்மபலாது 
வவளித வ்தரிகினறைது.   
 அ்தலாவது. “சீ பிமென அதிை சத்தததுடனும் 
அதிை விரசயுடனும் ஆததுக்குள்ெ அதுவும் மீன 
வபருகும் ைல்லுைள் உள்ெ பகுதியில் வருவ்தலால் 
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 ைலா்ம் வசனறை ஈழதது மபைலாசிரியர ஆ 
மவலுப்பிரெயிடமிருந்து ைற்றைரவமய இஙகு 
வ்தலாகுதது ்தைப்படுகிறைது. மபைலாசிரியர மவலுப் 
பிள்ரெ இறைந்து சி் ஆண்டுைள் வசனறு விட்டை. 
இனறு ்தமிழ் நலாட்டில் முரைவர வநடுஞ்வசழியன 
எனபவர சேைம் எனபது வடக்கில் இருந்து வந்்த 
ரேை ே்தேல்், பழந்்தமிழர ேததியில் உருவலாை 
ஆசீவைம் எனறு மபசுபவரைளில் பிைப்ேலாைவர. 
இதுபற்றி மபைலாசிரியர மவலுப்பிள்ரெயிடம் நலான 
மைட்ட மபலாது வபலாறுததிருந்து பலாரப்மபலாம் எனறு 
ேட்டுமே வசலானைலார.

  ஆ மவலுப்பிள்ரெ, ஒரு நூலில் 
பினவருேலாறு கூறுகிறைலார (Jainism in Tamil Inscrip-
tions and Literature, in Buddhism among Tamils, Ed: 
Peter Schalk & A Velupillai, Uppsala Universi-
ty, 2002. ) “்தனிப்பட்ட ஒரு சேை வபலாது 
ேக்ைள் சமூைம் அக்ைலா்ததில் உருவலாைலாேல் 
இருந்்த்தலால், சேைக் ைருததுக்ைள் ைலாைப்படும் 
ப் ்தமிழ் நூல்ைளின ஆக்குநர சேைமை எனறு 
அரடயலாெப்படுததுவதில் ப் ்தடஙைல்ைள் 
ஏற்படுகினறைை. மிைச்சிறைந்்த பழந் ்தமிழ் 
நூல்ைள் எை ஆய்வலாெைலால் ைரு்தப்படும் 
வ்தலால்ைலாப்பியம், திருக்குறைள், சி்ப்பதிைலாைம் 
மூன றும் சேைம் சலாரந்்தரவயலாைலாலும், 
அவற்றின ஆக்குநர சேைர எனறு 
திட்டவட்டேலாை கூறை முடியலாேல் உள்ெது.
 இம்தவரையில், வபௌத்த துறைவிைளும் 
்தமி ழைததில் அக்ைலா்ததில் ைடுரேயலாை 
உரழததி ருக்கிறைலாரைள். சி்ப்பதிைலாைம் ஐந்்தலாம் 
நூற்றைலாண் டில் இருந்்த இந்நிர்ரய, அ்தலாவது 
ஒமை குடும்ப ததுக்குள் ப் சேய சலாரபுத ்தனரே 
இருந்துள்ெர்த பிைதிபலிக்கிறைது.
 மைலாவ்னின ்தந்ர்தயும் வபலாதுேைனுேலாை 

ேலாசலாததுவலான ஒரு வபௌத்த துறைவியலாைவும், 
ைண்ைகியின ்தந்ர்தயும் ஒரு வபலாது ேைனுேலாை 
ேலாநலாயைன ஒரு சேைத துறைவியலாைவும் வசனறை 
ர்த அது கூறுகிறைது. திருஞைலாைசம்பந்்தரின ைலா்த 
திய மவவறைலாரு ரசவசேய நலாயைலாைலாகிய அப்பர 
சேைததிற்கு ஈரக்ைப்பட அவர சமைலா்தரி ரசவ 
வ்தலாண்டைலாை இருந்திருக்கிறைலார.
 ஒரு சேைர எனறு ைரு்தப்பட்ட ஒருவர, 
சேைத துறைவியலாைமவ இருந்துள்ெ்தலாைத வ்தரிகி 
றைது. 7ஆம் நூற்றைலாண்டில் கூட ஒரு ்தனிப்பட்ட 
சேைப் வபலாது ேக்ைள் சமூைம் இல்்லாதிருந்்த 
ரேயலால் மபலாலும் திருஞைலாைசம்பந்்தரும் அவரு 
ரடய சேைம் ேற்றும் வபௌத்தததிற்கு எதிைலாை 
வலா்தஙைளில் சேை-வபௌத்த துறைவிைளின வவளித 
ம்தலாற்றைதர்தப் பற்றிமய சலாடியிருக்கிறைலார. சேய 
வலா்தஙைள் வசய்வ்தற்ைலாை பட்டி இயக்ைம் வபரு 
ேெவில் பலாேை ேக்ைரெ ்தனவச மிழுக்ை ஆைம்பித்த 
பினைமை, ்தமிழைததில் ஒரு சிறிய ்தனிப்பட்ட 
சேை சமூைம் உருவலாைத வ்தலாடஙகியிருக்கிறைது. 
இவவலாறு உருவலாை சமூைததிற்கு இறைந்்த ைலா்ததின 
நீண்ட வ்தலாடரச்சியலாை சேைத துறைவிைள் பற்றிய 
நிரைவுைள் இருக்ைவில்ர்.”

 7ஆம் நூற்றைலாண்டுக் ைலா்ததில் ஆைம்பேலாை 
பக்தி அர்ைளுக்கு முற்பட்ட ைலா்ததிய ்தமிழ் 
இ்க்கியஙைளில் 400இற்கும் மேற்பட்ட பு்வர 
ைெலால் பலாடப்வபற்றை சஙைைலா்க் ைவிர்தத வ்தலாகு 
ப்புைள் ஒனறு. இரவ ஏறைத்தலாழ 2000 ஆண்டுைளு 
க்கு முற்பட்ட ைலா்ததிம் இயற்றைப்பட்டரவ. 
சிறிது பிற்பட்ட ைலா்ததிம்மய சேைைலால் இயற் 
றைப்பட்ட ்தமிழ் இ்க்கியஙைள் ம்தலானறுகினறைை.
 ஆை, சேயம் சலாைலா்த மிைப் பரழய சஙைக் 
ைவிர்தைரெ விட, ஏழலாம் நூற்றைலாண்டுக்கு முற்பட்ட 
்தமிழ் இ்க்கியஙைளில் வபரும்பலானரேயலாைரவ 
சேைைலாம்மய எழு்தப்பட்டரவ. ஐம்வபரும் 
ைலாப்பியஙைளுள் அடஙகும் ஏரைய மூனறு 

ைலாப்பியஙைளும், மேலும் ஐந்து சிறுைலாப்பியஙைள் 
எைப்படுபரவயும், 7ஆம் நூற்றைலாண்டுக்குப் பிந்தி 
யரவயலாைக் ைணிக்ைப்படுகிறைது.
 இவற்றில், ஒரு வபௌத்தைலால் இயற்றைப் 
வபற்றை ஐம்வபரும் ைலாப்பியஙைளில் ஒனறைலாை 

குண்ட்மைசிரய ்தவிரதது ஏரையரவ அரை 
ததும் சேைைலாம்மய இயற்றைவபற்றைரவ. 7ஆம் 
நூற்றைலாண்டுக்கு பிற்பட்ட ைலா்ததிலும் சேைம் 
்தமிழ் இ்க்கியததுக்கும், இ்க்ைைததுக்கும் 
வ்தலாடரந்து ப் ஆக்ைஙைரெ ்தந்திருக்கினறைது. 
முக்கியேலாை மசலாழ இைலாச்சியம் மேம்லாஙகி இருந்்த 
10ஆம் நுற்றைலாண்ரட அண்மிய ைலா்ததில் சேை 
இ்க்கியஙைள் ப் எழு்தப்பட்டிருக்கினறைை. 15ஆம் 
நூற்றைலாண்டு ைலா்ததிற்குப் பின சேை இ்க்கியப் 
பரடப்புக்ைள் இல்்லாது மபலாய் விட்டை. சேைம் 
அளித்த இவவி்க்கியஙைள், திருக்குறைரெப் மபலா் 
மவ பகுத்தறிவுக்குட்பட்டரவ.
 ்தமிழ் இ்க்ைைததிற்கும் சேைததின 
பஙைளிப்பு மிை பைவ்லாைது. முனமப குறிப்பட்டது 
மபலால் வ்தலால்ைலாப்பியம் ஒரு வபரிய ்தமிழ் 
இ்க்ைை நூல். பிந்ர்தய நூற்றைலாண்டுைளில் சேைர 
இயற்றிய மவறு இைண்டு இ்க்ைை நூல்ைள் 
மநமிநலா்தமும், நனனூலும் ஆகும். மநமிநலா்தம் 
வ்தலால்ைலாப்பியதர்த சுருக்கித்தை முயற்சிக்கிறைது. 
பிந்ர்தய நூற்றைலாண்டுைளில் எழு்தப்பட்ட சிறைந்்த 
இ்க்ைை நூ்லாை நனனூல் ைரு்தப்படுகிறைது. 
அவிநயம் எைப்படும் மவவறைலாரு சேை இ்க்ைை 
நூல் இனறு சிறு சிறு பகுதிைெலாைமவ கிரடக்ைப் 
வபறுகினறைை.

 ஏறைத்தலாழ 7ஆம் நூற்றைலாண்டெவில் 
இப்பகுத்தறிவு சலாரந்்த இ்க்கிய பண்பலாடு, 
திருஞைலாைசம்பந்்தைலால் முனவைடுததுச் வசல்்ப்ப 
ட்ட பக்தி ை்லாசலாைததுடன ேலாற்றைேரடந்்தது. 
புைலாைஙைள், இதிைலாசஙைள் ஆகியரவயும் இப்ப க்தி 
ை்லாசலாைததுக்கு வலுவூட்டிை. ்தமிழிலும் புைலாைங 
ைளும், ைம்பைலாேலாயைம் மபலானறை இதிைலாசஙைளும் 
இயற்றைப்பட்டு இப்பக்தி ை்லாசலாைததுக்கு மேலும் 
உைமூட்டிை. ்தமிழ் பக்திரய ஒட்டிய ்தததுவமும் 
எழு்தப்பட்டது. பிைேலாண்டேலாை இந்து ைற்மைலாவி 
ல்ைள் ைட்டப்பட்டை.
 இனறு, ்தமிழரின பக்தி இ்க்கியஙைளிலும், 
்தமிழரின பழரேயலாை பகுத்தறிவுக்குட்பட்ட இ் 
க்கியஙைளிலும் வபருரே வைலாள்ளும் ்தமிழரைள், 
இவவிைண்டிற்கும் இரடமயயலாை முைண்பலாடு 
ைரெ பற்றிய விழிப்புைரவற்று இருக்கிறைலாரைள். 
இவவிைண்டு இ்க்கியப் பண்பலாடுைளும் 7ஆம் 
நூற்றைலாண்டெவில் ைடுரேயலாை மேலாதிக் வைலாண்ட 
இரு மவறு சேயஙைளிலிருந்து உருப்வபற்றைரவ 
எனபர்தயும் உைைலாதுள்ெைர. இனரறைய ்தமி 

ழரைமெலா, வவறுக்ைத்தக்ை சேைததுக்கு எதி 
ைலாை திருஞைலாைசம்பந்்தர வலாதிட்டு வவற்றி 
வைலாண்டலார எனறு வபருரே வைலாள்ெக் ைற்பி 
க்ைப்படுகிறைலாரைள்.
 இனறு ்தமிழ்நலாட்டில் பயணிைளுக்கு 
ைவரச்சியலாை ைலாட்டப்படுவது ஆயிைேலாண்டுை 
ளுக்கு பிந்ர்தய மைலாவில்ைமெ. இ்தற்கு 
முற்பட்ட சேைத ்த்ஙைள் பயணிைளுக்கு 
வி ெ ம் ப ை ப் ப டு த ்த ப் ப டு வ தி ல் ர ் . இ த ்த 
ெததில் ைலாைப்படும் ்தமிழ்நலாட்டின சேை 
இடஙைளின பட்டியல் பிைமிப்ரப ்தரும். http://
www.tamiljains.org/historic-tamil-jain-sites. ்தமிழர 
்தம் வை்லாற்றைறிரவ மேம்படுததுவ்தலாைலால், 
பக்தி இயக்ைம் எைப்படும் வபரும் அர் உண் 
டலாக்கிய ேலாற்றைஙைரெ ஆழேலாை விெஙகிக் 

வைலாள்ெ மவண்டியுள்ெது.
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 உ்கில் உள்ெ அரைவரும் அச்சப்படும் ஓர 
விடயேலாை வைலாமைலாைலா ரவைஸ் ்தலாக்ைம் உள்ெது. 
இது இனறு உ்ை நலாடுைளின வபலாருெலா்தலாைஙைரெ 
வீழ்ச்சியுறைப்பண்ணியதுடன, வபலாது ேக்ைரெ 
வபரும் இக்ைட்டலாை நிர்க்கும் ்தள்ளியுள்ெது. 
வைலாமைலாைலா பைவுவர்தத ்தவிரப்ப்தற்ைலாை ேக்ைரெ 
்தனிரேப்படுதது்தல் எனறை நரடமுரறைக்கு 
அரேய ப் நலாடுைளில் ஊைடஙகுச் சட்டம் பிறைப் 
பிக்ைப்பட்டு ேக்ைரெ வீடுைளிற்குள் முடக்கியுள் 
ெது. 
 இந்தியலாவிலும் இந்்த ஊைடஙகுச் சட்டம் 
நரடமுரறைப்படுத்தப்பட்டுள்ெது. ைடந்்த 24 
ேலாரச் ேலா்தம் நள்ளிைவு 12ேணிக்கு நரடமுரறைக்கு 
வந்்த ஊைடஙகுச் சட்டேலாைது, எதிரவரும் ஏப்ைல் 
ேலா்தம் 14ஆம் திைதி வரை நீடிக்ைப்படவுள்ெது. 
இந்்த அறிவிப்பலாைது ேக்ைரெ புைட்டிப் மபலா 
ட்டுள்ெது. அததுடன 144 ்தரட உத்தைவும் 
விதிக்ைப்பட்டுள்ெது. இந்்தச் சட்டததிற்ைரேய 
ேக்ைளின அனறைலாட ம்தரவைளுக்ைலாை  வீட்டிற்கு 
வவளியில் வசனறு வை்லாம் எனபது நரடமுரறை. 
இ்தைலால் ைலாய்ைறி சந்ர்தைள், ப்சைக்குக் ைரட 
ைள், ேருந்்தைஙைள் மபலானறை இடஙைளில் ேக்ைள் 
கூட்டம்  அதிைேலாை உள்ெது.  இ்தைலால் ேக்ை 
ளுக்கு வ்தலாற்று பைவும் அபலாயம் அதிைேலாை 
இருக்கினறைது.
 மேலும் இந்்த ஊைடஙகு நரடமுரறையில் 
இருப்ப்தலால், அைச, அைச சலாரபற்றை நிறுவைஙைள் 
்தஙைள் பணியலாெரைளுக்கு விடுமுரறை அறிவிதது 
ள்ெது. மேலும் ்தனியலார நிறுவைஙைளும் மூட 
ப்பட்டுள்ெது. அைச நிறுவைஙைளில் பணிபுரி 
பவரைளுக்கு அைசலாஙைம் சம்பெஙைரெ வழங 
குகினறைது. அைச ஊழியரைள் வபலாருெலா்தலாை ரீதியில் 
வபரிதும் பலாதிக்ைப்பட்ட்தலாை கூறைமுடியலாது. 
ஆைலால் ்தனியலார நிறுவைஙைளில் பணிபுரியும் 
பணியலாெரைள் இக்ைட்டலாை நிர்க்கு ்தள்ெப் 
பட்டுள்ெைர. இந்தியலாவில் ஐ.ரி.நிறுவைஙைள் 
அதிைேலாை உள்ெை. அம்தமபலால், வலாைை உதிரிப்பலா 
ைஙைள் ்தயலாரிப்பு நிறுவைஙைளும் அதிைேலாை 
உள்ெை. ஐ.ரி.நிறுவைஙைளில் பணியலாற்றும் 
பணியலாெரைள் வீட்டிலிருந்து பணியலாற்றுவ்தற்கு 
அனுேதிக்ைப்பட்டுள்ெைர. ஆைலால் மவறு நிறுவ 
ைப் பணியலாெரைளுக்கு விடுப்பு அறிவிக்ைப் 
பட்டுள்ெது. 
 அததுடன அனறைலாடம் உரழதது ்தஙைள் 
ம்தரவைரெ நிரறைமவற்றும் வபலாது ேக்ைள் 
இந்்த ஊைடஙகுச் சட்டததிைலால் வபரிதும் பலாதி 

க் ை ப் ப ட் டு ள் ெ ை ர .   
வபலாது நிறுவைஙைள், 
வணிை வெலாைஙைள் 
உட்பட அரைதது 
வ ்த லா ழி ற் ச லா 
ர்ைளும், நிறு 
வைஙைளும் மூட 
ப் ப ட் டு ள் ெ ை .  
இந்்த நிர்யில் 
நலாடு முழுவதும் 21 
நலாட்ைள் முடக்ைப் 
படுவ்தலால் வரத்தைம் 
முற்றிலும் பலாதிக்ைப் 
பட்டு இருக்கிறைது. 
இந்்த 21 நலாள் முட 
க்ை அறிவிப்பலால் 

இந்தியலா முழுவதும் சுேலார 6 ்ட்சதது 75 ஆயிைம் 
மைலாடி வரத்தை இழப்பு ஏற்படும் எை எதிரவு கூறை 
ப்பட்டுள்ெது.
 ்தனியலார நிறுவைஙைள் மூடப்பட்டுள்ெ 
்தலால், நிறுவை உரிரேயலாெரைள் வபரிதும் பலாதி 
க்ைப்பட்டுள்ெைர. திருப்பூர ஆரட உற்பததி நிறு 
வை உரிரேயலாெர ஒருவர வச்வுைரெ சேலாளிக்ை 
முடியலாது ைடந்்த 25ஆம் திைதி ்தற்வைலார் வசய்து 
வைலாண்டுள்ெலார. மேலும் ஆந்திை ேலாநி்ததில் 
மநலாயுற்று இறைந்்த ்தைது 8 வயது ேைரை பைம் 
இல்்லா்த ைலாைைததிைலால் அவரின ்தந்ர்த தூக்கிச் 
வசனறு ேயலாைததிற்கு வசனறை பதிவுைளும் இடம் 
வபற்றுள்ெது.

 மேலும் அனறைலாடம் மவர் வசய்து ்தஙை 
ளின குடும்பஙைரெ பைலாேரிதது வந்்த சிறிய 
வியலாபலாரிைள், சிறிய ைரட ரவததிருப்மபலார ்தங 
ைளின அனறைலாட வருேலாைதர்த இழந்துள்ெைர.
 அததுடன இந்தியலாவில் மைலாவில்ைமெ 
அதிைம் ைலாைப்படும். ்தற்மபலாது மைலாவில்ைள், 
வைக்ை ஸ்்த்ஙைள் அரைததும் மூடப்பட்டுள்ெை. 
அததுடன திருேைம் மபலானறை நிைழ்வுைளும் நரட 
வபறுவதில்ர். எைமவ பூந்ம்தலாட்ட விவசலாயிைள் 
வபரிதும் பலாதிக்ைப்பட்டுள்ெைர. இவரைளின 
அறுவரடைரெ ்தற்மபலாது வவளியில் விற்பரை 
வசய்ய முடியலா்த நிர்யில் உள்ெ்தலால், அவற்ரறை 
ைலால்நரடைளுக்கு உைவலாக்குகினறைைர. இது 
அவரைரெ இ்ட்சக் ைைக்ைலாை ரூபலாய்ைரெ 
இழக்கும் நிர்க்கு ்தள்ளியுள்ெது.மைலாவில்ைளில் 
பூரச வசய்யும் அட்சைரைள் ்தஙைளுக்ைலாை வருேலா 
ைதர்தயும் இழந்துள்ெைர.

 அததுடன மைலாவில்ைளில் பிச்ரச எடுப்ப 
வரைளின வ்தலாரை ்தமிழ்நலாட்டில் அதிைம். ்தற்மபலா 
ர்தய 144 ்தரட உத்தைரவயடுதது, அவரைளும் 
அப்புறைப்படுத்தப்பட்டுள்ெைர. அததுடன இவரை 
ளுக்கு மசரவ அடிப்பரடயில் உைவு வழஙகி 
வரும் ேனி்தலாபிேலாை வ்தலாண்டரைரெயும் உைவு 
வழஙை மவண்டலாம் எனறு அைசு அறிவிததுள்ெது. 
இ்தைலால் வைலாமைலாைலா வ்தலாற்று அதிைரிக்கும் 
எனப்தலால், இவவலாறைலாை அறிவிப்பு விடுக்ைப் 
பட்டுள்ெது. 
 மேலும் உைவைஙைள், உைவு விடுதிைள் 
மபலானறைரவ மூடப்பட்டுள்ெை. எைமவ இவற்றில் 
மவர் வசய்்த பணியலாெரைள், உரிரேயலாெரைள் 
வபரிதும் பலாதிக்ைப்பட்டுள்ெைர. மவறு ேலாவட்டங 
ைளில் இருந்து வந்து வசனரையில் பணிபுரியும் 
பணியலாெரைள் ்தஙைள் ஊரைளுக்கு மீண்டும் வசல்் 
முடியலா்த நிர்யில் இருப்பதுடன, அவரைள் 
உைவுத ம்தரவரயப் பூரததி வசய்வ்தற்கு உைவ 
ைஙைள் இல்்லாேல் ்தவிக்கினறைைர.
 இது இவவலாறிருக்ை,  ்தமிழைததில் வசிக் 
கும் ஈழத ்தமிழரைள் வபலாருெலா்தலாை ரீதியலாை வபரி 
தும் பலாதிக்ைப்பட்டுள்ெைர. அவரைளில் சி்ர, 
வவளிநலாட்டவரைள் வந்து ்தஙகி இருக்கும் ்தஙகும் 
விடுதிைள் (Guest house)  ரவததிருப்பதுடன, அவரை 
ளுக்ைலாை மபலாக்குவைதது, ேற்றும் உைவு வழஙகு 
்தல் மபலானறைவற்ரறை மேற்வைலாண்டு வருகினறைைர. 
இதுமவ அவரைளுக்ைலாை வருவலாயலாை அரேந்து 

ள்ெது.  ஆைலால் ்தற்மபலாது வவளிநலாட்டிலிருந்து 
எவரும் வருவதில்ர். இ்தைலால் அவரைள் 
்தஙைளின வருவலாரய முற்றிலுேலாை இழந்துள் 
ெைர. இருந்தும் அவரைள் நடததி வரும் விடுதி 
ைளுக்ைலாை ேலா்தலாந்்த வலாடரைரய வீட்டின 
வசலாந்்தக்ைலாைரைளுக்கு வழஙை மவண்டிய நிர் 
யில் உள்ெைர. இது அவரைரெ வபரிதும் பலாதித 
துள்ெது எனமறை வசலால்் மவண்டும்.
 மேலும் ்தமிழைததில் வசிக்கும் ஈழத 
்தமிழரைளில் வபரும்பலா்லாமைலார வவளிநலாடு 
ைளிலுள்ெ உறைவிைரைளின வருவலாரய நம்பிமய 
வலாழ்ந்து  வருகினறைைர. ்தற்மபலாது வவளிநலாட் 
டவமை ்தஙைளின வபலாருெலா்தலாைஙைரெ இழந்து 
அல்்லாடும் அம்தமவரெ, அவரைள் ்தஙைள் 

உறைவிைரைளுக்கு உ்தவி வசய்ய முடியலா்த நிர் 
யிலும் உள்ெைர. எைமவ இந்தியலாவில் வசிக்கும் 
ஈழத ்தமிழரைளின நிர் வபருேெவில் பலாதிப்பிற் 
குள்ெலாகியுள்ெது.
 உ்கில் வலாழும் அரைதது ேக்ைளுக்கும் 
இந்்த நிர் ஒமை ேலாதிரியலாை்தலாை இருந்்த மபலாதும், 
இந்தியலாவில் வலாழும் ேக்ைளில் வறுரேக் மைலாட் 
டிற்கு கீமழ வலாழும் ேக்ைள் வ்தலாரை அதிைம். 
உ்கில் உயரந்்த பைக்ைலாைரைளும் இந்தியலாவி 
ம்மய வசிக்கினறைைர. அம்தமபலால் மிை வறுரே 
யலாை ஏரழைளும் இந்தியலாவிம்மய வசிக்கின 
றைைர.
 இ்தற்கிரடயில் இந்தியலாவின வபலாருெலா 
்தைம் மிை மேலாசேலாை பலாதிப்பு அரடந்்தலாலும் பைவலா 
யில்ர், ்தைக்கு ேக்ைளின உயிர்தலான முக்கியம் 
எனறு பிை்தேர மேலாடி உரையலாற்றியிருக்கிறைலார.
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 மேற்கு்கின வபலாருெலா்தலாை ்தரடைெலால் 
சுேலார 60 ஆண்டுைெலாை வசலால்வ்லாைலாத துனபங 
ைரெ அனுபவிதது வரும் கியூபலா வெரச்சிய 
ரடந்்த நலாடலாை இத்தலாலிக்கு ்தைது ேருததுவக் 
குழுவிைரை அனுப்பி ரவததுள்ெது.
 1959இல் அவேரிக்ை ரைப்வபலாம்ரே வைலாடு 
ஙமைலால் ஆட்சிரய பிடல் ைஸ்மைலா ்தர்ரே 
யி்லாை புைட்சி வீழ்ததியது. அஙகு மசலாஷலிச அைசு 
நிறுவப்பட்டது. அனறிலிருந்து அவேரிக்ைலாவும் 
அ்தன கூட்டு நலாடுைளும் அதம்தசததின மீது வபலாரு 
ண்மிய ்தரடைரெக் வைலாண்டு வந்்தை.
 அவேரிக்ைலா ஆட்சிக் ைவிழ்ப்ரப மேற்வைலா 
ள்ெ வழிைளில் முயற்சித்த மபலாதும் ைஸ்மைலாரவ 
படுவைலார் வசய்ய நூற்றுக்ைைக்ைலாை முரறை 
முயனறைமபலாதும், அரவயரைததும் கியூபலாவலால் 
வவற்றிைைேலாை முறியடிக்ைப்பட்டை.
 உைவு, ேருந்து உள்ளிட்ட ைடுரேயலாை 
வபலாருெலா்தலாை ்தரடைரெ அந்்த நலாடு எதிர மநலாக்கிய 
மபலாதும், ைல்வியறிவில் நூறு ச்தவீ்ததர்த எட்டியது. 
விவசலாயதர்த வபருக்கியது. பற்றைலாக்குரறைைள் நி் 
விய மபலாதும் பட்டினியற்றை ஒரு நிர்ரய அது 
மபணியது.
 நவீை வ்தலாழில் நுட்ப சலா்தைஙைமெலா ஏரைய 
துரறைசலார வெஙைமெலா இல்்லா்த நிர்யிலும் 
வ்தலாழிற்றிறைன வலாய்ந்்த ேருததுவரைரெயும் வசவி 
லியரைரெ கியூபலா உருவலாக்கியது. அவரைளின 
திறைரேரயயும் அரபணிப்புைரெயும் உ்ைம் 
இனறு வியந்து மநலாக்குகிறைது.
 ைஸ்மைலாமவலாடு புைட்சிக்கு ம்தலாமெலாடு 
ம்தலாள் நினறை மசகுமவைலா ஒரு ேருததுவர எனபது 
இஙகு குறிப்பிடத்தக்ைது. அவரின ஆம்லாசரை 
அல்்து முனனு்தலாைைம் கூட கியூப ேருததுவத 
துரறை வெரச்சியில் ்தலாக்ைதர்தச் வசலுததும் ஒரு 
ைலாைணியலாை அரேந்திருக்ை்லாம்.
 இத்தலாலியில் ்தற்மபலாது 86,000 இற்கு அதிை 
ேலாமைலார  வைலாமைலாைலா ரவைஸ் வ்தலாற்றுக்கு இ்க் 
ைலாகியுள்ெைர. 9,000 மேற்பட்மடலார சலாவரடந்துள் 
ெைர. இத்தலாலியின ைட்டுப்பலாட்ரட மீறிய்தலாை 
இந்்த பயஙைை நிர்ரே வ்தலாடரகிறைது. 

ஐமைலாப்பிய ஒனறியமேலா அல்்து அவேரிக்ைலாமவலா 
கூட உ்தவிக்கு வைலா்த நிர்யில், சினைஞ்சிறிய 
ைரிபியன நலாடலாை கியூபலா ்தைது ்தனிததிறைரே 
வலாய்ந்்த ரவததிய குழுவிைரை அஙகு அனுப்பி 
ரவததுள்ெது. இந்்த குழுவிைருக்கு இத்தலாலிரய 
வசனறைரடந்்ததும் வபரும் நம்பிக்ரையுடன கூடிய 
வைமவற்பு வழஙை ப்பட்டது.
 52 ேருததுவரைள் ேற்றும் வசவிலியரை 
உள்ெடக்கிய இந்்த குழு, ்தேது பணிைரெ உட 
ைடியலாை ஆைம்பிக்கும் எை அறிய முடிகிறைது. 
கியூபலா இவவலாறைலாை ேனி்தலாபிேலாைப் பணிரய 
மேற்வைலாள்வவ்தலானறும் புதிய விடயேல்். 
ஆைலால் வ்தலாழில் நுட்பததிலும், வபலாருெலா ்தலாைத 
திலும் மேம்பட்டு நிற்கும் ஒரு மேற்கு நலாட்டுக்கு 
்தைது ரவததிய உ்தவிரய வழஙகுவது இதுமவ 
மு்தல் ்தடரவயலாகும்.

 
உ்கில் ஏற்பட்ட பல்மவறு இயற்ரை மபரிடர 
ைள், வ்தலாற்று மநலாய்ைளின மபலாது கியூபலா மேற் 
வைலாண்ட ேனி்தலாபிேலாை ேருததுவப் பணிைள் 
மபலாற்றைத்தக்ைரவ. சிலி, நிைைகுவலா, ஈைலான, வ�ய்டி 
மபலானறை நலாடுைளில் நி்நடுக்ைஙைள் ேற்றும் வபரும் 
புயல்ைள் ஏற்பட்ட மபலாதும் வவனிசூ்லாவில் 
பலாரிய ேண்சரிவு இடம் வபற்றை மபலாதும் கியூபலா 
விரைந்து உ்தவிக்ைைம் நீட்டியது.
 2004இல் ஆசியலாவில் ஏற்பட்ட சுைலாமிப் 
மபைழிவின மபலாது இந்ம்தலாமைசியலாவின பண்டலா 
ஆச்மச, இ்ஙரை மபலானறை நலாடுைளில் கியூபலா ்தைது 
ேனி்தமநய ேருததுவ பணிைரெ மேற்வைலாண்டது.
கியூபலாரவ ்தனிரேப்படுததி, வைலாடுரேயலாை 
வபலாருெலா்தலாை ்தரடைரெ விதிதது அவேரிக்ைலா 
அடலாவடித்தைம் வசய்து வைலாண்டிருந்்த நிர்யி 
லும் ‘பரைவனுக்கும் அருள்வலாய்” எனறை வரையில் 
்தைது நல்வ்ண்ைதர்த வவளிக்ைலாட்டியது 
ைஸ்மைலாவின கியூபலா.
 அவேரிக்ைலாவில் வீசிய ைதரீைலா புயர்த 
வ்தலாடரந்து ஏற்பட்ட நிர்ரேைளில் உ்தவி 
வழஙைவவை 1500 மபர வைலாண்ட ேருததுவ உ்தவிக் 
குழுரவ ்தயலார நிர்யில் கியூபலா ரவததிருந்்தது. 
ஆைலால் ்தைது வறைட்டு வைௌைவத்தலால் அ்தரை 
ேறுத்தது அவேரிக்ைலா.
 எல்்லாவற்றிற்கும் மே்லாை 2013இல் 
மேற்கு ஆபிரிக்ைலாவில் எமபலா்லா ரவைஸ் வ்தலாற்று 
ஏற்பட்டு பல்்லாயிைக்ைைக்ைலாை ேக்ைள் பலியலாகிய 
மவரெ ்தைது 460 மபர வைலாண்ட ேருததுவக் 
குழுரவ எந்்த ்தயக்ைமும் இனறி அனுப்பி ரவத்தது 
கியூபலா ம்தசம்.
 ்தற்மபலாது ஏற்பட்டுள்ெ இந்்த உ்ைெலாவிய 
வைலாமைலாைலா வ்தலாற்று மபைபலாயததில் கியூபலா வவளி 
நலாடுைளுக்கு அனுப்பும் ஆறைலாவது ேருததுவஉ்தவி 
நடவடிக்ரைமய இந்்த இத்தலாலி நடவடிக்ரை 
யலாகும்.
 இ்தற்கு முனைைலாை வவனிசு்லா ேற்றும் 
நிக்ைைகுவலா, ேரேக்ைலா, சுரிைலாம் ேற்றும் கிவை 
ைடலா ஆகிய நலாடுைளுக்கு வைலாமைலாைலாவுக்கு 
எதிைலாை ்தைது ேருததுவ குழுக்ைரெ கியூபலா அனுப் 
பியுள்ெது.
 “நலாஙைள் அரைவரும் பயப்படமவ 
வசய்கி மறைலாம். ஆைலால் இந்்த மநைததில் இது   நிரறை 
மவற்றைப்பட மவண்டிய  ஒரு புைட்சிைை ைடரேயலாை 
உள்ெது. எைமவ நலாஙைள் பயதர்த நீக்கி ஒரு 
பக்ைேலாை ரவக்கிமறைலாம்” எை குழுவின ்தர்வரும் 
தீவிை சிகிச்ரச நிபுைருேலாை லிமயலாைலாரமடலா 
வபரைலாண்டஸ் இத்தலாலிக்கு புறைப்படுவ்தற்கு 
முனைர வ்தரிவித்தலார.
 அவர மேலும் வ்தரிவிக்ரையில், “்தலான 
பயப்படவில்ர் எனறு கூறுபவர ஒரு சூப்பர 
ஹீமைலாவலாை இருக்ை்லாம். ஆைலால் நலாஙைள் 

சூப்பர ஹீமைலாக்ைள் அல்். நலாஙைள் புைட்சிைை ேரு 
ததுவரைள்.”
 ர்பீரியலாவில் எமபலா்லாவுக்கு எதிைலாை 
நடவடிக்ரையிலும் பஙகு வைலாண்ட இவரின எட் 
டலாவது அரைதது்ை பணி இதுவலாகும்.
 ப் நலாடுைெலாலும் ைரை்தட்ட அனுேதி 
ேறுக்ைப்பட்ட வைலாமைலாைலா வ்தலாற்றுக்குள்ெலாை 
பிரித்தலானிய பயணிைள் ைப்பர் எந்்த ்தயக்ை 
மும் இனறி ்தைது துரறைமுைததில் ைரை்தட்ட 
அனுேதியளித்த்தன மூ்ம் ்தைது மபலாற்றைத்தக்ை 
ேனி்தததுவதர்த மீண்டும் ஒருமுரறை வவளிப்படுத 
தியது அந்்த சினைஞ்சிறிய ம்தசம். ்தேது பயணி 
ைள் 600 மபரிைது ந்னில் கியூபலா ைலாட்டிய அக் 
ைரறைக்ைலாைவும், வழஙகிய உ்தவிைளுக்ைலாைவும் பிரி 
த்தலானியலா கியூபலாவுக்கு நனறி வ்தரிவிததுள்ெது.
 அவேரிக்ைலாவுடன மசரந்து நினறு ஆறு 
்தசலாப்்தஙைெலாை கியூபலாரவ ஒதுக்கி, அ்தற்கு எதி 
ைலாை அவேரிக்ைலாவின நடவடிக்ரைைளுக்கு துரை 
மபலாகும் மேற்கு்ைம் இனியலாகிலும் உண்ரே 
ைரெ உைரந்து ஆபததில் ரைவைலாடுப்பவமை 
உண்ரேயலாை நண்பன எனப்தற்ைரேய கியூபலா 
வுடன நல்லுறைரவ ஏற்படுத்த முனவைமவண்டும்.
 இனறு கியூபலா ேட்டுேனறி சீைலா, ேற்றும் 
ைஷயலா மபலானறை நலாடுைமெ இந்்த மபரிடரில் 
மேற்கு்ை நலாடலாை இத்தலாலிக்கு விரைந்து உ்தவி 
ைரெ வழஙகுகினறைை. சீைலா ேருததுவ உ்தவிக் 
குழுக்ைரெயும் ேருததுவ உபைைைஙைரெயும் 
ஏற்ைைமவ அனுப்பி ரவததுள்ெது.

 ைஷயலா ்தைது எட்டு பரடததுரறை நடேலா 
டும் ேருததுவக் குழுக்ைரெ இத்தலாலிக்கு அனுப் 
புகிறைது. அததுடன கிருமி நீக்ைம் வசய்யும் வலாைை 
ஙைள் ேற்றும் ேருததுவ வபலாருட்ைரெயும் அது 
அனுப்புகிறைது. குறிப்பலாை வ்தலாற்று மநலாயியல் 
ரவததிய நிபுைரைைள் 100 மபர அனுப்பி ரவக் 
ைப்படுவ்தலாை அந்்த நலாடு வ்தரிவிததுள்ெது.
 அவேரிக்ைலாமவலா அல்்து இத்தலாலியின 
ேற்ரறைய நட்பு நலாடுைமெலா உடைடியலாை ஓடிவ 
ைவில்ர். அவேரிக்ைலாவிலும் சி் மேற்கு நலாடுைெலா 
லும் எதிரியலாை ைலாட்டப்பட்ட நலாடுைமெ இனறு 
ைெததில் நிற்கினறைை.
 இந்்த ய்தலாரத்ததர்த மேற்கு்ைம் இந்்த 
சந்்தரப்பததி்லாவது உைரந்து வைலாள்ெ மவண்டும். 
்தைக்கு மவண்டலா்தவரைரெ எல்ம்லாருக்கும் எதிரி 
யலாை ைலாட்டும்  ்தனந்ன ேட்டுமே சலாரந்து வசயற் 
படும் சக்திைரெ புரிந்து வைலாண்டு இந்்த நலாடுைள் 
பயணிப்பது உ்குக்கு உைந்்த்தலாகும்.
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 வைலாமைலாைலா ரவைசின ்தலாக்ைம் ைலாைைேலாை 
ஈைலாக்கில் உள்ெ ்தைது பரடயிைரை திரும்ப 
வபறுவ்தற்கு பிைலானஸ் தீரேலானிததுள்ெது.
 அவேரிக்ை பரடயிைர ்தர்ரேயி்லாை 
கூட்டணியில் அஙைம் வகிக்கும் பிைலானஸ் நலாட் 
டுப் பரடயிைர ஈைலாக்கில் இருந்து வவளிமயறை 
வுள்ெைர. ஈைலாக் பரடயிைருக்ைலாை பயிற்சி 
நடவடிக்ரை எனறை மபலாரரவயில் ்தஙகியுள்ெ 
200 பரடயிைரையும் வவறிமயற்றை பிைலானஸ் 
திட்டமிட்டுள்ெது.
 மபலார ேற்றும் இைலாே்தந்திைப் மபச்சுக்ைள் 
மூ்ம் வவளிமயற்றை முடியலா்த மேற்கு்ை பரட 
யிைரை ரவைஸ் வவளிமயற்றியுள்ெ்தலாை ஈைலாக் 
ேக்ைள் வ்தரிவிக்கினறைைர.

Nfhtpl;-19 - <uhf;fpy; ,Ue;J 
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மைலாவிட்-19 ரவைசின ்தலாக்ைத்தலால் உயிரிழப்ப 
வரைளின எணிண்ணிக்ரைரய உ்ை நலாடுைள் 
குரறைததுக் கூறுவ்தலாை குற்றைச்சலாட்டுக்ைள் எழுந்து 
ள்ெை.
 சீைலாவில் 3,212 மபர இறைந்்த்தலாை உததி 
மயலாைபூரவ ்தைவல்ைள் வ்தரிவிக்கினறை மபலாதும் 
அஙகு இறைப்பு எண்ணிக்ரை ப் ேடஙகு 
அதிைம் எை மேற்கு்ை நலாடுைளின ஊடைஙைள் 
வ்தலாடரந்து வ்தரிவிதது வருகினறைை.
 அம்தசேயம், ்தற்மபலாது பிைலானஸ், 
ஸ்வபயின, இத்தலாலி ேற்றும் அவேரிக்ைலா ஆகிய 
நலாடுைள் இறைப்பு எண்ணிக்ரைரய குரறைதது 
வவளியிடுவ்தலாை வ்தரிவிக்ைப்படுகினறைது.
 பிைலானஸ் வவளியிடும் ்தைவல்ைள் ரவத 
தியசலார்ைளில் இறைப்பவரைளின ்தைவல்ைரெ 
அடிப்பரடயலாைக் வைலாண்டது. வீடுைளில் 

ேற்றும் வமயலாதிப இல்்ஙைளில் இடம்வபறும் 
ேைைஙைள் அதில் உள்ெடக்ைப்படுவதில்ர் 
எை பிைலானஸின ரவததியசலார்ைள் கூட்டரே 
ப்பின ்தர்வர பிவைவடறிக் வ்லாக்ஸ் வ்தரி 
விததுள்ெலார.
 இ்தனிரடமய, இத்தலாலியில் இறைந்்தவரை 
ளின எண்ணிக்ரையும் குரறைவலாைமவ வவளியி 
டப்பட்டுள்ெது.
 பிைலாந்திய ரீதியலாை ்தைவல்ைமெ வவளியி 
டப்படுகினறைை. எைமவ ேலாைலாை ரீதியில் 
இ்தன எண்ணிக்ரை அதிைேலாை இருக்ை்லாம். 
வபருேெவலாை ேக்ைள் அஙகு இறைக்கினறைைர, 
ஆைலால் அவரைளின ேைைம் வைலாமைலாைலா 
ரவைசின ேைைேலாை ைணிக்ைப்படவில்ர். 
ஏவைனில் அவரைள் வீடுைளில் அல்்து வயலா்த 
ைவரைள் பைலாேரிக்ைப்படும் இல்்ஙைளில் 
இறைக்கினறைைர எை வபரமைலாேலா நைைததின 
்தர்வர மைலாரஜிமயலா வைலாரி வறைலாய்ட்டர வசய்தி 
நிறுவைததிற்கு வ்தரிவிததுள்ெலார.
 ேலாரச் ேலா்தததில் மு்தல் 15 நலாட்ைளில் 
்தைது நைைததில் ேட்டும் 164 மபர இறைந்து 
ள்ெ்தலாைவும் ஆைலால் 31 மபர ேட்டும் ்தலான 
வைலாமைலாைலா ரவைசிைலால் இறைந்துள்ெ்தலாை ைணி 
ப்பிடப்பட்டுள்ெது. ைடந்்த வருடம் இம்த ைலா்ப் 
பகுதியில் 56 மபர இறைந்துள்ெைர.

cyf ehLfs; ,wg;G vz;zpf;ifia 
Fiwj;Jf; $Wfpd;wd

 உ்கின இயக்ைதர்த படிப்படியலாை 
முடக்கி வரும் வைலாமைலாைலா ரவைஸ் பிரித்தலானியலா 
வின உயர ேட்ட ்தர்வரைரெ ்தலாக்கியுள்ெது 
உ்கில் மேலும் அதிரவர்ைரெ ம்தலாற்றுவிதது 
ள்ெது.
 பிரித்தலானிய அைச குடும்பததின இெவைசர 
சலாரள்ஸ் வைலாமைலாைலா ரவைசின ்தலாக்ைததிற்கு 
உட்பட்டு ஸ்வைலாட்்லாந்தில் உள்ெ அைச ேலாளிரை 
யில் ்தனிரேப்படுத்தப்பட்டுள்ெலார.
 இந்்த நிர்யில் பிரித்தலானியலா பிை்தேர 
வபலாரிஸ் மேலானசனும், சுைலா்தலாைததுரறை வசய 
்லாெர ேற்ைலானவைலாக் ேற்றும் பிை்தே ேரு 
ததுவ அதிைலாரி மபைலாசிரியர கிறிஸ் விற்றிக் 
ஆகிமயலார மைலாவிட்-19 ரவைசின ்தலாக்ைததிற்கு 
உட்பட்டுள்ெ்தலாை ைடந்்த வவள்ளிக்கிழரே (27) 
பிரித்தலானிய அைசு வ்தரிவிததுள்ெது.
 இந்்த ரவைசின ்தலாக்ைததிற்கு உட்பட்ட 
மு்த்லாவது அைச ்தர்வர மேலானசன ஆவலார. 
அவரின ேரைவி ைரப்பேலாை இருப்ப்தலால் அவர 
்தனிரேப்படுத்தப்பட்டுள்ெலார.

Nfhtpl;-19 - gpupj;jhdpah mur 

FLk;gk; kw;Wk; gpujku; ghjpg;G

 உ்கின வபலாருெலா்தைதர்த வைலாமைலாைலா 
ரவைஸ் சீைளிததுள்ெ்தலாைவும், அ்தைலால் வபலாரு 
ெலா்தலாைம் ேந்்தநிர்ரய அரடந்துள்ெ்தலாைவும் 
ைடந்்த வவள்ளிக்கிழரே (27) உ்ை நலாைய நிதி 
யம் உததிமயலாைபூரவேலாை வ்தரிவிததுள்ெது.
 2020ஆம் ஆண்டு உ்கின வபலாருெலா்தலாைம் 
சுருஙகியுள்ெது. மிைப்வபருேெவலாை நலாடுைள் 
பலாதிக்ைப்பட்டுள்ெை. இந்்த வ்தலாற்றுமநலாமய 
உ்ைததில் வபலாருெலா்தலாை சீைழிரவ வைலாண்டு 
வந்துள்ெது எை அ்தன ்தர்வர கிறிஸ்ைலீைலா 
ஜிமயலாரஜீவலா வ்தரிவிததுள்ெலார.

cyfg; nghUshjhuk; Njf;fkile;Js;sJ - 

cyf ehza epjpak; mwptpg;G

 வைலாமைலாைலா 
ர வ ை சி ன 
்த லா க் ை ம் 
அ தி ை ரி த து 
வ ரு வ ்த லா ல் 
வபருேெவலாை 
ேக்ைள் வீடுை 

ளில் முடக்ைப்பட்டுள்ெைர. இந்்த நிர்யில் 
இந்தியலா ைலாஸ்மீர ேக்ைளுக்ைலாை இரையத்தெ 
இரைப்ரப ேட்டுப்படுததியுள்ெது. அ்தரை 
ைண்டிப்ப்தலாை எல்ர்ைெற்றை ஊடைவிய்லாெர 
அரேப்பு வ்தரிவிததுள்ெது.
 இது வ்தலாடரபில் அது மேலும் வ்தரிவிததுள் 
ெ்தலாவது:
 இந்திய அைசின நடவடிக்ரை ஒரு குற் 

றைேலாை, வபலாறுப்பற்றை நடவடிக்ரையலாகும். 
ைலாஸ்மீரின சுய அதிைலாைம் பறிக்ைப்பட்ட நலாள் 
மு்தல் அஙகு இரையத்தெ வசதிைரெ ்தரட 
வசய்து உ்கின வ்தலாடரபில் இருந்து அ்தரை 
துண்டிததுள்ெது இந்தியலா.
 ஆைலால் ்தற்மபலாது ரவைசின ்தலாக்ைததிைலால் 
வீடுைளினுள் முடஙகியுள்ெ ேக்ைள் ்தேக்கு 
இரடயில் வ்தலாடரபு வைலாள்ெ முடியலா்தவலாறு 
இந்திய அைசு வ்தலாடரந்து ்தரடைரெ ஏற்படுததி 
வருகினறைது.
 வைலாமைலாைலா ரவைஸ் வ்தலாடரபலாை ்தைவல் 
ைரெ அறிந்து ்தம்ரே பலாதுைலாப்பது எப்படி எனறை 
்தயலாரபடுத்தல்ைள் கூட இல்்லாது 8 மில்லியன 
ேக்ைள் அஙகு ்தவிக்கினறைைர. இது ஒரு வைலாடூை 
ேலாை,  ேைநலாயை விமைலா்த வசய்லாகும்.

,e;jpahtpd; eltbf;ifia fz;bf;fpwJ 
vy;iyfs; mw;w Clftpayhsu; mikg;G

 இந்தியலாவில் ஒரு நபர மேற்வைலாண்ட 
ைவைக்குரறைவலாை நடவடிக்ரையிைலால் சி் 
கிைலாேஙைரெச் மசரந்்த 40,000 மபர ்தனிரேப்படு 
த்தப்பட்டுள்ெ்தலாை வ்தரிவிக்ைப்படுகினறைது.
 பஞ்சலாப் ேலாநி்ததில் 70 வய்தலாை நபர 
ஒருவர மைலாவிட்-19 ரவைசின ்தலாக்ைத்தலால் ேை 
ைேரடந்துள்ெலார. அண்ரேயில் இத்தலாலி 
ேற்றும் மேரேனிக்கு வசனறுவந்்த அவர சுய 
்தனிரேப்படுத்தர் புறைக்ைணிததுள்ெலார.
 இந்தியலாவுக்கு திரும்பிய அவர ஒவ 
வவலாருநலாளும் ஏறைத்தலாெ 10,000 ேக்ைள் கூடும் 
வைலா் மேலாை்லா எனறை திருவிழலாவில் ை்ந்து 
வைலாண்டுள்ெலார. அ்தன பினைர அவர இறைந்து 
விட்டலார, ்தற்மபலாது அவரின 19 உறைவிைரைளுக்கு 
ரவைசின பலாதிப்பு உள்ெது உறுதிப்படுத்தப் 
பட்டுள்ெது.
 இ்தரைத வ்தலாடரந்து 20 கிைலாேஙைரெ 
மூடிய ைலாவல்துரறையிைர ேக்ைள் வவளிமயறைலா 
்தவலாறு ்தடுததுள்ெைர.

xUtupd; ftdf;Fiwthy; 

jdpikg;gLj;jg;gl;l  40>000 Ngu; பிரித்தலானியலாவின 
மி ை ப் வ ப ரு ம் 
விேலாை நிர் 
யஙைளில் ஒனறைலாை 
வ ப ர மி ங ை ம் 
விேலாை நிர்யம் 
்த ற் ம ப லா து 

பிமை்தஙைரெ பைலாேரிக்கும் நிர்யேலாை 
ேலாற்றைப்படுவ்தலாை வ்தரிவிக்ைப்படுகினறைது.
 நலாளுக்கு நலாள் வைலாமைலாைலா ரவைசின 
்தலாக்ைத்தலால் இறைப்பவரைளின எண்ணிக்ரை அதி 
ைரிப்பர்தத வ்தலாடரந்து பிரித்தலானிய அைசு இந்்த 
முடிரவ எடுததுள்ெ்தலாை மேற்குப் பிைலாந்திய 
ைலாவல்துரறையிைர வ்தரிவிததுள்ெைர. ஆைம்ப 
ைட்டேலாை இந்்த நிர்யம் 1500 பிமை ்தஙைரெ 
பைலாேரிக்கும் ்தைரே வைலாண்ட்தலாை அரேக்ைப் 
பட்டுள்ெது.
 அம்தசயம், கிழக்கு ்ண்டன எக்வசல் 
ேலாநலாட்டு ேண்டபம், ேற்றும் ேனவசஸ்ைர 
ேலாநலாட்டு ேண்டபம் ஆகியை ்தற்ைலாலிை ேருதது 
வேரைைெலாை ேலாற்றைப்பட்டுள்ெை.

gpNuj miwahf khWk; gpupj;jhdpahtpd; 

kpfg;ngUk; tpkhd epiyak;;
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மீன வபருகுவது குரறைகிறைது எனறு உள்ளூர 
மீைவரைள் ஆ்தஙைப்பட்ட மபலாது வடலா்ரும் 
யூமைலாவும் வருகிறைது இது்தலான வபலாருளியல் ேலாற் 
றைம் வபலாருெலா்தலாை வெரச்சி எனறு நியலாயம் கூறி 
மைலாம். ஆைலால் இனறு சீ பிமெனும் வைவில்ர் 
வடலா்ருமில்ர், யூமைலாவுமில்ர் ஆதது் மீனும் 
குரறைஞ்சிதது. ஊைலாக்ைளுக்குச் சலாப்பலாடுமில்்லா்த 
நிர்ரே வந்துள்ெது” இந்்த அனுபவஙைரெ 
ைருததிற் வைலாண்டு நேது ைடந்்தைலா் உல்்லாசப் 
பயைத வ்தலாழிற்துரறையிரை ரேயப்படுததிய 
அபிவிருததிச் வசயற்பலாடுைரெ ேறுபரிசீ்ரைக்கு 
உட்படுத்த மவண்டிய ம்தரவயிரை வைலாமைலாைலா 
ரவைஸ் நேக்கு ஏற்படுததியுள்ெது.
 பைதர்த அல்்து மூ்்தைதர்த அதிை 
ேலாக்கிக் வைலாள்ளு்தல் எனும் வபலாருெலா்தலாை ைரு 
ததியல் ஆதிக்ைம் வபற்று கிருமிநலாசினிப் பலாவ 
ரைைரெயும், இயந்திைேயேலாக்ைர்யும், பயன 
பலாட்டிற்குக் வைலாண்டு வந்்த விவசலாய உற்பததி 
முரறைரேைள் குறிததும் வபலாருத்தேற்றை மீனபிடி 
முரறைரேைரெப் பயனபடுததி நீரவலாழ் அஙகி 
ைளின இருப்பிரை அச்சுறுததி வரும் நவீை 
வ்தலாழில் நுட்பப் பிைமயலாைஙைள் குறிததும் நலாம் 
ஆழேலாைச் சிந்திக்ை மவண்டிய ம்தரவரய 
வைலாமைலாைலா அைரத்தம் உருவலாக்கியுள்ெது.
 அ்தலாவது நலாம் ஏற்வைைமவ குறிப்பிட்டது 
மபலா் நேது மவெலாண்ரே உற்பததிச் வசயற் 
பலாட்டில் ேனி்த வெதர்த பிை்தலாைேலாைக் வைலாண் 
டரேந்்த உற்பததி முரறைரே இருந்்த மபலாது 
விவசலாயததுடன சம்பந்்தப்பட்ட ேனி்தரை 
ளின வீடுைளில் உைவுக்குத ம்தரவயலாை வநல் 
்ரிசியிரைச் மசமிக்கும் பண்பலாடு வலுவலாை 
இருந்்தது.
 புல்லுப் பிடுஙகு்தல், மவெலாரே வவட்டு 
்தல், சூடுமிதித்தல், ைதிர வபலாறுக்கு்தல் எை நேது 
சமூைததின ேனி்தரைளின வயிற்றுப் பசிரயப் மபலா 

க்குவ்தற்ைலாை உைவுச் மசமிப்பு வபலாறி முரறைரே 
மபைப்பட்டு வந்்தது. வபலாருெலா்தலாைத ்தரடயுடன 
மபலார நடந்்த மபலாதும் நேது சமூைத திைர பட்டினி 
எை ேடிந்து மபலாைலாேலும் யலாரிடமும் அனறைலாட 
உைவுக்ைலாைக் ரைமயந்்தலா ேலும் வலாழ்வ்தற்ைலாை 
உைவு இருப்பிரை நேது மவெலாண்ரே உற்பததி 
முரறைரே வலுப்படுததி வந்்தது.
 ஆைலால் பினைர வந்்த இயந்திைேயேலாக்ைல் 
நேது மவெலாண்ரே உற்பததிப் வபலாருெலா்தலாைததின 
சமூை பண்பலாட்டு அம்சஙைரெக் ைவைததிற் 
வைலாள்ெலாேல் பைமீட்டல், இ்லாபப் வபருக்ைம் 
எனும் நவீை வபலாருளியல் சேனபலாட்ரட ேலாத 
திைம் ைவைததிற் வைலாண்டு அ்தற்குச் சலா்தைேலாை 
ைர்தைளுடன வெரதவ்தடுக்ைப்பட்ட்தலால், இனறு 
ஓர அைரத்த ைலா்ததில் விவசலாய சமூைஙைமெ 
ஒருநலாள் உைவுக்ைலாை அவஸ்ர்தப்படும் நிர் 
ரேக்குக் வைலாண்டு வந்து விட்டுள்ெது.
 வைலாமைலாைலாவலால் உ்ைமே முடஙகியுள்ெ 
ைலா்ததில் நேது மவெலாண்ரே உற்பததி முரறை 
ரேயில் ேனி்தப் பஙகுபற்று்த்லால் ஏற்பட்டு 
வந்்த சலா்தைஙைள் பற்றிய ைவனிப்புத வ்தரிய 
வருகினறைது. எைமவ நவீை வ்தலாழில் நுட்பஙைரெ 
பிைமயலாைததிற்குக் வைலாண்டு வரும் மபலாது நேது 
பண்பலாட்டின நிர்ரேைளுக்மைற்ப ஆைலாய்ந்து 
திட்டமிட்டுச் வசய்லாற்றை மவண்டிய்தன அவசி 
யதர்த வைலாமைலாைலா நேக்குக் ைற்றுத ்தந்துள்ெது. 
 வைலாமைலாைலா நேது ரவததியத துரறையில் 
நலாம் உள்ளூர ரவததிய முரறைரேைரெ வெரத 
வ்தடுக்ை மவண்டிய்தன அவசியதர்த வலுவலாை 
உைரததி நிற்கினறைது. இனறு வைலாமைலாைலா வ்தலாற் 
றுக்குள்ெலாை மநலாயலாெரைரெ ேட்டுமே ைவனிக்ை 
முடியலா்தெவிற்கு சி் மேற்கு்ை நலாடுைள் 
்தேது ேருததுவத துரறையின சை் சக்திரயயும் 
ஒனறு திைட்டியும் முடியலா்தவலாறு திண்டலாடும் 
அனுபவஙைளின பினபு்ததில் நம்மிரடமய 
வபரும்பலாலும் துரறைசலார நபரைளின ்தனைலாரவம் 

ஒனரறைமய ரேயேலாைக் வைலாண்டு உயிரப்புடன 
இருந் துவரும் விசக்ைடி ரவததியம், முறிவு 
ரவததியம், ேருததுவிச்சிப் பலாைம்பரியம், ைட்டு 
ரவததியம் மு்தலிய ரவததிய முரறைைரெ நலாம் 
ேதிதது அவற்றின வபறுேதிைரெ உைரந்து 
அவற்ரறை வலுப்படுத்த மவண்டியது அவசிய 
ேலாகும்.
 வ்தலாற்று மநலாய் அைரத்தம் ஒனறு வரும் 
மபலாது அந்மநலாரய பிை்தலாைப்படுததி ேருததுவத 
துரறை இயஙை மவண்டிய நிரப்பந்்தம் வரும் 
மபலாது ஏரைய மநலாயலாெரைரெக் ைவனிக்ைமவ 
முடியலா்த பரி்தலாபம் உருவலாகும் மபலாது நேது 
பலாைம்பரியேலாை உள்ளூர ேருததுவரைளும் அந்்த 
ேருததுவ முரறைைளும் அந்்த ஆபத்தலாை இரட 
வவளிரய ஈடு வசய்யும் வல்்ரே உள்ெவரைெலாை 
இயல்பலாைமவ இயஙகுவலாரைள் எனபர்த நலாம் 
்தற்மபலாது உைை முடிகினறைது.
 எைமவ முடிவலாை இனறு உ்ைெலாவிய 
அச்சுறு த்த்லாை இருக்கும் வைலாமைலாைலா ரவைசின 
்தலாக்ைஙைளும் அது ்தரும் படிப்பிரைைளும் 
நீண்ட பலாைம்பரியஙைரெக் வைலாண்ட ேனி்த 
சமூைம் எனறை வரையில் நலாம் எேது ைடந்்த ைலா் 
வலாழ்வியல் முரறைரேைள் குறிததும், அரவ 
பற்றிய ேதிப்பீடுைரெ மேற்வைலாண்டும் முன 
வசல்வ்தற்ைலாை வவளிைரெத திறைந்துள்ெது எை 
்லாம்.
 குறிப்பலாை ைலா்னிததுவமும் நவீைேயேலா 
க்ைமும் மூடநம்பிக்ரைைள், ைலா்ததிற்கு ஒவ 
வலா்தரவ எைத ்தட்டிக்ைழித்த நேது உள்ளூர 
வபலாருளியல் பண்பலாடுைள் குறிததும், நேது 
உள்ளூர அறிவு முரறைரேைள் பற்றியும் ைவை 
ததிற் வைலாண்டு நேது எதிரைலா் வலாழ்வியல் 
முரறைரேைரெ வடிவரேப்ப்தற்ைலாை அவசியத 
ர்த ஏற்படுததியுள்ெை எை்லாம்.

த்கொபரொைொ.... த�ொடர்ச்சி..

அைசியல் மபலாைலாட்டம், ஆயு்தப் மபலாைலாட்டம், 
பதிரைந்து வருட சிரறைவலாசம்,   எல்்லாம் ைடந் 
தும் சேததுவேலாை ம்தசம் பரடக்கும் ைை ரவச் 
வசதுக்கிச் வசதுக்கி நை வலாக்கிய ்தர்வர, 
அவரைச் சுற்றி நடந்்த சதிவர்ைரெயும், அவரு 
க்மை பிடித்த சுருட்டுக்குள்மெயும், அவரின 
ைலா்தலிரய ரவதம்த முயற்சித்ததும் உள்ெ 
டஙை்லாை அறுநூற்று முப்பதவ்தட்டு வைலார் 
முயற்சிைரெயும் ்தலாண்டி வந்்த ்தனிததுவமிக்ை 
சலாைசத ்தர்வர!
 ைல்வி ஒனமறை உயரைட்டுேலாைவேனறும், 
வபலாருெலா்தலாை நிமிரமவ சமூைதர்த மேம்படுததும் 
எனறும் ைைவுைண்ட ்தர்வைலால் உருவலாை 
ம்தசதது ேக்ைள்,  இனறு உ்குக்கு ஒரு மைடு 
எனறைதும், ்தஙைள் ்தர்வனின நிழற்படதர்தயும் 
்தலாஙகியபடி ்தவிக்கும் உ்குக்மை ேருந்்தலாை 
்தஙைள் ்தர்வனின வபருரேரய உ்ைறியச் 
வசய்திருக்கிறைலாரைள், 
 இப்பபொது எங்களின் முன்ைொல் எழுகின்்ற 
மொைசீ்கமொை ப்கள்வி ஒன்ப்ற ஒன்று�ொன்! எத்� 
னைபயொ இடர்்கனளச் சும்நது எங்களுகப்கொர் 
அனடயொளம் �்நது எங்கனள இதுவனர வொழனவ 
த்� எங்கள் �னலவனின் தபருங்கைனவ உல்கறிய 
எப்பபொது நொம் ஈபடற்றிக த்கொள்பவொம்?

  -்கொ்ந�ள்-
  24/03/2020

(பிற்குறிப்பு:- ்தமிழீழததின மபலாைலாற்றைர் 
வேௌனிக்ைச் வசய்்த இறுதி யுத்தததில், எதிரிமயலாடு 
ரைமைலாரதது நினறை நலாடுைளுள் கியூபலாவும் 
இரைந்து நினறைது எனும் ஏற்ைமுடியலா்த 
உண்ரேயிைலால் ேைம் வருந்தியவரைளுள் 
நலானும் ஒருவன)

அன்று அவர்  .... த�ொடர்ச்சி..
அ்தன வ்தனைலாசிய பிைலாந்திய பணிப்பலாெர 
மிைலாட்சி ைஙகுலி வ்தரிவிததுள்ெலார.
 மபலாரக் குற்றைவலாளி எை ஐ.நலாவிைலால் 
அரடயலாெம் ைலாைப்பட்ட சவீந்திை சில்வலாரவ 
இைலாணுவத ்தெபதியலாை சிறீ்ஙைலா அைசு நியமி 
ததிருந்்தது. அவர மீது அவேரிக்ைலா பயைத 
்தரடரய வைலாண்டு வந்திருந்்தது. எனினும் 
ேனி்த உரிரே மீறைல்ைளில் ஈடுபட்ட ேற்றுவேலாரு 
பரட அதிைலாரியலாை ைலாேலால் குைைட்ைலாரவ 
மைலாத்தபலாய பலாதுைலாப்புச் வசய்லாெைலாை 
நியமிததிருந்்தலார.
 இவரைள் இருவருமே ்தற்மபலாது வைலாமைலா 
ைலா ரவைஸ் வ்தலாடரபலாை நடவடிக்ரைக் குழு 
ரவ வழிநடததுகினறைைர. சிறீ்ஙைலாவில் 
நீதிரய நிர்நலாட்டுவ்தற்கு அரைதது்ை நீதி 
விசலாைரைப் வபலாறிமுரறை ம்தரவ எனபது 
்தற்மபலாது வ்தளிவலாகியுள்ெது எை அவர மேலும் 
வ்தரிவிததுள்ெலார.

மொதபரும் .... த�ொடர்ச்சி..

92,500 மபர பலாதிக்ைப்பட்டுள்ைர.
 அ்தற்கு அடுத்த நிர்யில் ஸ்வபயின 
உள்ெது. அஙகு இதுவரையிலும் 5,812 மபர 
ேைைேரடந்துள்ெைர, 72,200 மபர பலாதிக்ைப் 
பட்டு ள்ெைர.
 மநற்று ஸ்வபயினில் 832 மபரும், இத்தலா 
லியில் 889 மபரும், பிரித்தலானியலாவில் 260 மபரும், 
பிைலானஸ் இல் 319 மபரும் ேைைேரடந்துள்ெைர.
 அவேரிக்ைலாவில் இதுவரையில் 1,700 
மபர ேைைேரடந்துள்ெதுடன, 115,547 மபர 
பலாதிக்ைப்பட்டுள்ெைர.
 பிைலானஸ் இல் 2,314 மபர ேைைேரடந்துள் 
ெதுடன, 37,575 மபர பலாதிக்ைப்பட்டுள்ெைர.
 உ்கில் இதுவரை 649,904 ேக்ைள் பலாதி 
க்ைப்பட்டுள்ெைர, அவரைளில் 137,283 மபர 
குைேரடந்துள்ெைர.

ப்கொவிட-19 .... த�ொடர்ச்சி..

 பலாகிஸ்்தலான ேற்றும் ஆப்பலாைலானிஸ்்தலான 
நலாடுைளும் ரைதிைரெ விடுவிததுள்ெை.
 சிரறைக்ரைதிைரெ விடுவிப்பது வ்தலாடர 
பில் பிரித்தலானிய அைசும் சிந்திதது வருகி னறைது.
 எைமவ சிறீ்ஙைலா அைசிைலால் எந்்த வி்த 
குற்றைமும் சுேத்தப்படலாது ்தடுதது ரவக்ைப்பட் 
டுள்ெ ்தமிழ் அைசியல் ரைதிைள் விடு்தர் வசய் 
யப்பட  மவண்டும் எனறை மைலாரிக்ரைைள் வலு ததுள் 
ெை.
 இந்்த விடயததில் ்தமிழ் அைசியல் ைட்சிை 
ளும், பு்ம்வபயர ்தமிழ் அரேப்புக்ைளும் சிறீ 
்ஙைலா அைசுக்கும் அரைதது்ை சமூைததிற்கும் 
அழுத்தம் வைலாடுக்ை மவண்டும் எை ்தமிழ் ேக்ைள் 
ைருதது வ்தரிவிததுள்ெைர.

�மிழ் அரசியல் .... த�ொடர்ச்சி..

வவளியிட்டதும், ்தற்மபலார்தய வைலாமைலாைலா ரவ 
ைசின பிைச்சரைரய சிறீ்ஙைலா அைசு ்தைக்கு சலா்த 
ைேலாை பயனபடுததி வருவ்தலாை அரவ குற்றைம் 
சுேததியிருந்்ததும் இஙகு குறிப்பிடத்தக்ைது.

இைப்படுத்கொனல.... த�ொடர்ச்சி..

அரைதது்ை சட்டஙைளில் ேனனிப்புக்ைள் வழங 
ைப்படுவதில்ர். ேக்ைள் வைலாமைலாைலா ரவைஸ் 
இன ்தலாக்ைம் வ்தலாடரபலாை அச்சததில் உள்ெ மபலாது 
அவரைளின ேைஙைரெ மேலும் பலாதிக்கும் வண் 
ைம் இந்்த விடு்தர் அரேந்துள்ெது.
 சிறு குற்றைஙைளில் ஈடுபட்டவரைள் விடு்த 
ர் வசய்யப்பட மவண்டும் எனறை மைலாரிக்ரைரய 
்தைக்கு சலா்தைேலாை பயனபடுததியுள்ெது சிறீ்ஙைலா 
அைசு. ்தலான அைச ்தர்வைலாை ப்தவிமயற்றைலால் 
பரடயிைர எவரும் ்தண்டிக்ைப்பட ேலாட்டலாரைள் 
எனறை ்தைது உறுதிவேலாழிரய ்தஙமபலார்தய அைச 
்தர்வர நிரறைமவற்றியுள்ெலார. சிறீ்ஙைலா அைசின 
இந்்த நடவடிக்ரைரய நலாம் வனரேயலாை ைண்டி 
க்கினமறைலாம் எை அவர மேலும் வ்தரிவிததுள்ெலார.

சிறீலங்கொ  .... த�ொடர்ச்சி..
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Mz;fis Fwpitj;Jf; 
nfhy;Yk; nfhNuhdh

 உ்ரை அச்சுறுததி வரும் வைலாமைலாைலா 
ரவைஸ் ஆண்ைரெமய அதிைம் பலாதிதது வரு 
வதுடன, ஆண்ைமெ அதிைம் ேைைேரடந்தும் 
வருகினறைைர.
 இதுவரை கிரடக்ைப் வபற்றை ்தைவல் 
ைளின அடிப்பரடயில் இறைந்்தவரைளில் சீைலா 
வில் 64 விகி்தமும், இத்தலாலியில் 71 விகி்தமும், 
ஸ்வபயினில் 65 விகி்தமும் ஆண்ைெலாகும்.
 இ்தற்ைலாை ைலாைைம் எனை எனபம்த ்தற் 
மபலார்தய மைள்வி?
 இரு ்தைப்பிைரிைதும் வலாழ்க்ரை முரறை 
முக்கிய ைலாைைம் எை முனரவக்ைப்படுகின 
றைது.
 வபண்ைள் அதிைேலாை ரை ைழுவுவது, 
ஆண்ைள் அதிைேலாை புரைப்பிடிப்பது, ேது அரு 
ந்துவது ேற்றும் அதிைம் வவளியில் வசல்வது 
மபலானறை ைலாைணிைள் முனரவக்ைப்பட்டதுடன, 
வபண்ைளின மநலாய் எதிரப்பு சக்தி அதிைம் 
எைவும் கூறைப்படுகினறைது.

nfhNuhdhit fz;lwpAk; gzpf;F eha;fs;

 வைலாமைலாைலா ரவைஸ் வ்தலாற்றை்தலுக்கு 
உட்பட்டவரைரெ ைண்டறியும் பணிக்கு 
நலாய்ைளுக்கு பயிற்சி அளிப்பது வ்தலாடரபில் 
பிரித்தலானியலாரவத ்தெேலாைக் வைலாண்ட உ்தவி 
நிறுவைம் ஒனறு நடவடிக்ரையில் இறைஙகி 
யுள்ெது.
 ேனி்தரைளின சிறைந்்த நண்பைலாை நலாய் 
இந்்த மநலாயிலிருந்து ேனி்தரைரெ ைலாப்பலா ற்றும் 
எை நம்பப்படுகினறைது. ேம்ரியலா மநலாயலா 
ளிைரெ ்தைது மேலாப்ப சக்தியலால் ைண்டறியும் 
நலாய் மைலாவிட்-19 ரவைஸ் மநலாயலாளிைரெயும் 
ைண்டறிய்லாம் எை நம்புவ்தலாை ்ண்டன 
ேருத துவக் ைல்லூரி ேற்றும் ட்றைம்ப் 
பல்ைர்க்ைழைம் ஆகியவற்ரறைச் மசரந்்த ஆய் 
ெரைள் ைருதுகின றைைர.
 இந்்த ஆய்வுக்குழு முனைர புற்றுமநலா 
யலாளிைள், நைம்புத்தெரச்சி மநலாயலாளிைள் ேற்றும் 
பக்ரீரியலா கிருமிைள் ்தலாக்கியவரைள் மபலான 
றைவரைரெ ைண்டறியும் பணிக்கு நலாய்ைளுக்கு 
பயிற்சி அளிததிருந்்தது.
 ேனி்தரைரெ அவ்தலானிக்கும் நலாய், அவ 
ரைரெ பரிமசலா்தரைக்கு உட்படுத்த மவண் 
டுேலா இல்ர்யலா எனபர்த வ்தரியப்படுததும் 
எை இந்்த குழுவின ்தர்வர கிரெயலா வைஸ்ட் 
வ்தரிவிததுள்ெலார.

tpiuthd eltbf;if %yk; 40 kpy;ypad; 

kf;fis fhg;ghw;wyhk;

 உ்கில் வலாழும் 40 மில்லியன ேக்ை 
ளின உயிரைரெக் ைலாப்பலாற்றை மவண்டும் எனில் 
விரைவலாை நடவடிக்ரை ம்தரவ எை பிரித்தலா 
னியலாரவத ்தெேலாைக் வைலாண்ட உ்ைப் புைழ் 
வபற்றை இம்பீரியல் ைல்லூரி ்தைது ஆய்வு அறிக் 
ரையில் வ்தரிவிததுள்ெது.
 அது ்தைது அறிக்ரையில் மேலும் 
வ்தரிவிததுள்ெ்தலாவது:
 நலாம் ஒனறுமே வசய்யலாது விட்டலால் 
ஒரு வருடததிற்குள் 40 மில்லியன ேக்ைளின 
ேைைதர்தமய ைலாண்மபலாம். ஆைலால் நலாம் 
்தனிரேப்படுத்தப்பட்டு ேக்ைளிடம் இருந்து 
வி்கியிருந்்தலால் இந்்த எண்ணிக்ரை அரைப் 
பஙைலாை குரறையும்.
 விரைவலாை பரிமசலா்தரை, ்தனிரேப்ப 
டுதது்தல், விரைவலாை சிகிச்ரச எனபவற்றின 
மூ்ம் ைணிசேலாை ேக்ைரெக் ைலாப்பலாற்றை 
முடியும். இந்்த ரவைசின ்தலாக்ைத்தலால் அபி 
விருததியரடயும் நலாடுைமெ அதிை பலாதிப்பு 
க்ைரெ சந்திக்ைவுள்ெை எை அதில் வ்தரிவிக்ை 
ப்பட்டுள்ெது.

nfhNuhdh mdu;j;jk; - 
kdepiyia jf;fitg;gJ vg;gb

 ்தற்மபலாது வைலாமைலாைலா ரவைசின ்தலா 
க்ைம் அதிைரிததுள்ெ நிர்யில் உ்கின உள்ெ 
சைதவ்தலாரையில் மூனறில் இரு பகுதி ேக்ைள் 
வீடுைளில் அரடபட்டுள்ெைர.
 ்தற்மபலார்தய இந்்த நிர் ேக்ைளின 
ேைநிர்யில் அதிை பலாதிப்புக்ைரெ ஏற்படுத்த 
்லாம் எனறை அச்சம் ம்தலானறியுள்ெது. மேலும் 
ஏற்ைைமவ ேைநிர் பலாதிக்ைப்பட்டவரைளும் 
அதிைம் பலாதிக்ைப்பட்லாம் எனறை அச்சம் ம்தலான 
றியுள்ெது.
 இந்்த நிர்ரய எவவலாறு எதிரவைலாள் 
வது எனபது வ்தலாடரபில் பி.பி.சி ஊடைம் 
வவளியிட்டுள்ெ ்தைவல்ைள்.
 உஙைளின ேனிநிர்ய பலாதிக்கும் ்தை 
வல்ைரெ பலாரப்பர்த அல்்து மைட்பர்த ்தவி 
ரக்ைவும்.
 வசய்திைரெ பலாரக்கும் மநைஙைரெயும் 
நீஙைள் தீரேலானிக்ைவும்
 சமூைவர்த ்தெஙைளில் இருந்து 
வி்கி இருஙைள், உஙைளின ேை நிர்ரய 
பலாதிக்கும் ்தைவல்ைரெ ்தவிருஙைள்.
 ேக்ைளுடன வ்தலாடரந்து வ்தலாடரபில் 
இருஙைள்

Nfhtpl;-19 ituir 

gug;gpa kpUfk; vJ?

 பஙமைலாலின (pangolins) எைப்படும் 
ஒரு வரை எறும்பு உண்ணி ைலாட்டு வி்ஙகில் 
இருந்ம்த வைலாமைலாைலா ரவைஸ் பைவியுள்ெ்தலாை 
்த மநச்சர எனறை உ்ைப் புைழ்வபற்றை விஞ்ஞைலாை 
பததிரிரை ைடந்்த வியலாழக்கிழரே (26) 
வ்தரிவிததுள்ெது.
 எறும்புைரெ உைவலாை உட்வைலாள்ளும் 
பூரையின அெரவக் வைலாண்ட இந்்த வி்ஙகு 
ைளில் சி் வைலாமைலாைலா ரவைஸ் கிருமிைரெ 
ைலாவிச் வசல்பரவ.
 வபலாதுவலாை வைலாமைலாைலா ேற்றும் சலாரஸ் 
ரவைஸ் வரைைரெ வவெவலால்ைள் ்தலான 
ைலாவிச் வசல்வதுண்டு ஆைலால் இந்்த வி்ஙகும் 
அவற்ரறை ைலாவும் ்தைரே வைலாண்டது.
 எைமவ ்தற்மபலார்தய ரவைஸின ம்தலாற் 
றைம் இந்்த வி்ஙகின மூ்மே வந்திருக்ை்லாம் 
எைமவ இந்்த வி்ஙரை மவட்ரடயலாடுவது 
ேற்றும் உைவுக்கு பயனபடுததுவர்த ்தரட 
வசய்்தலால் எதிரைலா்ததில் அைரத்தஙைரெ 
்தவிரக்ை்லாம் எை வ்தரிவிக்ைப்பட்டுள்ெது.
 இந்்த வி்ஙகு ஆபிரிக்ைலா ேற்றும் 
ஆசியலா நலாடுைளில் வலாழ்கினறைது.

xU nlhyupy; Nfhtpl;-19 
fz;lwpAk; rhjdk;

 பிரித்தலானியலா ேற்றும் வசைைலில் கூட் 
டலாை ்தயலாரிக்ைப்படும் வைலாமைலாைலா ரவைஸ் 
ைண்ட றியும் ச்தலாைம் எதிரவரும் ேூன ேலா்தம் 
ஆபிரிக்ை நலாடுைளில் பரிமசலா்தரை வசய்ய 
ப்படவுள்ெது.
 உற்பததி விர்க்மை விற்பரை 
வசய்வ்தலால் அ்தரை 1 வடலா்ருக்கு வலாஙை 
முடியும். வீடுைளில் இருந்து பயனபடுததும் 
இந்்த சலா்தைம் 10 நிமிடஙைளில் பரிமசலா்தரை 
முடிரவ ்தரும்.
 ்தற்மபலாது அ்தரை பரிமசலா்தரை   இறு 
திக்ைட்ட பணிைள் இடம்வபறுவ்தலாை பலாஸ் 
ைர நிறுவைததின பணிப்பலாெர அேலாடு சலால் 
வ்தரிவிததுள்ெலார. ேஞ்சள் ைலாேலார் ேற் 
றும் வடஙகு ைலாய்ச்சல்ைளுக்குரிய ்தடுப்பு ேரு 
ந்து ்தயலாரிப்பதில் இந்்த நிறுவைமே ஈடுப 
ட்டிருந்்தது.

Mspy;yhj tpkhdq;fs; 
%yk; fpUkpnfhy;yp njspg;G

 பைவிவரும் வைலாமைலாைலா ரவைரச 
அழிப்ப்தற்கு ஆளில்்லா்த விேலாைஙைள் மூ்ம் 
கிருமிவைலால்லிைரெ வ்தளிக்கும் நடவடிக்ரை 
ைரெ இந்ம்தலாமைசியலா மேற்வைலாண்டுள்ெது.
 மயலாேைத்தலா நைரில் உள்ெ ேக்ைளின 
வலாழ்விடஙைள் மீது இந்்த கிருமிவைலால்லி வலா 
னில் இருந்து வ்தளிக்ைப்படுகினறைது. விவசலாய 
நி்ஙைளில் கிருமிவைலால்லி வ்தளிக்ைப்படும் 
வ்தலாழில்நுட்பதர்த இந்ம்தலாமைசியலா ்தற்மபலாது 
ேக்ைள் மீது மேற்வைலாண்டு வருகினறைது.

nfhNuhdh


