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kpd;dpjo;; nra;jpfs; [_d; 21> 2020  

	 பிரேசிலை	 ர�ோச�ோக	 போதித்து	 வரும்	
ரகோவிட்-19	ர�ோய்	தறரபோது	இந்தியோவின்	பககம்	
திரும்பியுள்ளது.
	 ர�றறு	 �ட்டும்	 அங்கு	 15,915	 இறகு	
ர�றபட்ரடோர்	 போதிககபபட்டுள்ளனர்.	 அங்கு	
இதுவலேயில்	 411,727	 ரபர்	 போதிககபபட்டு	
ள்ளதுடன்,	 13,277	 ரபர்	 �ேண�லடந்துள்ளனர்.	
போதிககபபட்டவர்களில்	198,000	ரபர்	குண�லடந்	
துள்ளனர்.	

	 மும்லபயில்	 உள்ள	 �ோகோேோஸ்டிேோ	
�ோநிைத்தில்	 100,000	 ரபர்	 போதிககபபட்டுளனர்.	
ர�ோயோ்ளர்களின்	 எண்ணிகலககள	 அதிகரிப	
பதோல்	 �ருத்துவ	 உபகேணங்களுககு	 பற்ோககு	
ல்	 ஏறபட்டுள்ளதோகவும்.	 சிை	 பகுதிகளில்	
ர�ோயோளிகள	மிருகங்கல்ளபரபோை	 �டத்தபபடு	
வதோ	கவும்	ததரிவிககபபடுகின்்து.

Nfhtpl;-19 ,d; gpbapy; 
rpf;fpAs;s ,e;jpah

	 சிறீைங்கோவில்	சிறுவர்	ததோழிைோ்ளர்களின்	
எண்ணிகலக	 அதிகரித்துச்	 தசல்கின்்து.	
சிறீைங்கோ	அேசின்	தபோரு்ளோதோே	த�ருககடி	அங்கு	
வோழும்	 �ககல்ள	 போதிபபதோல்	 இந்த	 நிலை	
ஏறபட்டுள்ளதோக	ததரிவிககபபடுகின்்து.
	 இதனோல்	தபரு�்ளவோன	சிறுவர்கள	கல்வி	
லய	ததோடே	முடியோத	நிலை	ஏறபட்டுள்ளது.	2016	
ஆம்	 ஆண்டு	 ர�றதகோள்ளபபட்ட	 கணகதகடு	
பபின்	 படி	 452,661	 சிறுவர்கள	 போடசோலைககு	
தசல்வதில்லை	என	பதிவோகியுள்ளது.	இதறகோன	
முககிய	 கோேணம்	 குடும்பங்கள	 சந்தித்து	 வரும்	
தபோரு்ளோதோே	த�ருககடிரய.
	 சிை	 சந்தர்பபங்களில்	 சிறுவர்கள	 பை	
வந்த�ோக	 பணிககு	 அ�ர்த்தபபடுகின்்னர்.	 தற	
ரபோலதய	தகோரேோனோ	லவேஸ்	த�ருககடி	இந்த	

நிைல�லய	ர�லும்	ர�ோச�ோககைோம்.
	 அரதச�யம்,	 ரபோரினோல்	 போதிககபபட்ட	
வடககு	 �றறும்	 கிழககு	 �ோகோணங்களில்	 அதிக	
்ளவோன	 சிறுவர்கள	 தபறர்ோலே	 இழந்துள்ள	
தோல்	 அவர்கள	 அதிகம்	 போதிககபபட்டு	 ள்ளதோக	
வும்,	 சிறீைங்கோ	 அேசு	 அவர்கல்ள	 பு்ககணித்து	
வருவதோகவும்	யோழ்.	தகவல்கள	ததரிவித்துள்ளன.
ஐ.�ோவின்	தகவல்களின்படி	152	மில்லியன்	சிறுவர்	
ததோழிைோர்கள	 உைகில்	 உள்ளனர்.	 அவர்களில்	
72	 மில்லியன்	 சிறுவர்கள	 மிகவும்	 ர�ோச�ோன	
நிைல�கயில்	 பணிபுரிகின்்னர்.	 எனினும்	 2021	
ஆம்	 ஆண்டு	 ததன்னோசியோவில்	 சிறுவர்	 ததோ	
ழிைோ்ளர்கல்ள	 முற்ோக	 இல்ைோது	 தசய்ய	 தோம்	
முயன்று	 வருவதோக	 	 ஐ.�ோவின்	 சிறுவர்	 நிதியம்	
ததரிவித்துள்ளது.

	 இந்த	வோேம்	ஐககிய	�ோடுகள	போதுகோபபுச்	
சலபயின்	 தறகோலிக	 உறுபபுரில�	 �ோடுகல்ள	
ததரிவு	 தசய்யும்	 வோகதகடுபபு	 இடம்தபற்	

ரபோது	 கனடோ,	 ர�ோர்ரவ	 �றறும்	 அயர்ைோந்து	
ஆகிய	�ோடுகல்ள	தோம்	பு்ககணித்ததோக	சிறீைங்கோ	
அேசு	ததரிவித்துள்ளது.	
	 �ோம்	 ர�றதகோண்ட	 இந்த	 �டவடிகலக	
யோனது,	 அவர்கள	 எதிர்கோைத்தில்	 எம்முடன்	
எவவோறு	 �டந்து	 தகோள்ள	 ரவண்டும்	 என்பதற	
கோன	 போடம்	 என	 சிறீைங்கோ	 அதிகோரி	 ஒருவர்	
ததரிவித்துள்ளோர்.	 கனடோ	 �றறும்	 ர�ோர்ரவ	
ஆகிய	 �ோடுகள	புைம்	தபயர்	 தமிழ்	 சமூகத்திறகு	
ஆதேவோக	�டககின்்ன	என	அவர்	ர�லும்	ததரி	
வித்துள்ளோர்.

Nkw;Fyf ehLfis gopthq;fpajhf rpwPyq;fh ngUkpjk;

rpwPyq;fhtpy; mjpfupj;Jr; nry;Yk; rpWtu; njhopyhsu;fs;

	 கடந்த	 வோேம்	 இந்தியோ	 -	 சீனோ	 எல்லைப	
பகுதியில்	இடம்தபற்	ர�ோதல்களில்	உயிரிழந்த	
20	 இந்திய	 பலடயினருககு	 அத�ரிககோ	 தனது	
ஆழ்ந்த	இேங்கலை	 கடந்த	தவளளிககிழல�	 (19)	
ததரிவித்துள்ளது.

	 இந்த	 ர�தல்களில்	 உயிரிழந்த	 பலடயின	
ரின்	 குடும்பங்களுககு	 �ோம்	 இேங்கலை	 ததரி	
விபபதுடன்,	இந்திய	�ககளுககும்	 த�து	அனுதோ	
பங்கல்ள	 ததரிவிபபதோக	 அத�ரிககோவின்	
தவளிவிவகோே	 தசயைோ்ளர்	 ல�க	 தபோம்பிரயோ	
ததரிவித்துள்ளோர்.
	 கடந்த	 இரு	 தசோபதங்க்ளோக	 இந்தியோ	
அத�ரிககோவுடன்	 த�ருககிய	 உ்வகல்ள	 வலு	
பபடுத்தி	வருகின்்து.	இந்தியோவின்	ஆயுத	விநிரயோ	
கஸ்தேோகவும்	அத�ரிககோ	�ோறியுள்ளது.
		 எனினும்	தறரபோலதய	நிலை	இந்தியோலவ	
ர�லும்	 அத�ரிககோவின்	 பககம்	 �கர்த்தியுள்ள	
தோகவும்,	 இந்த	 கூட்டணியில்	 யபபோன்	 �றறும்	
அவுஸ்திரேலியோ	ரபோன்்	�ோடுகள	உள்ளதோகவும்	

இந்தியோவின்	முன்னோள	தவளிவிவகோேச்	தசயைோ	
்ளர்	நிருபோ�ோ	ேோவ	ததரிவித்துள்ளோர்.
	 இந்த	ர�ோல்களில்	சீனோ	சில்பபிடித்த	10	
இந்திய	இேோணுவத்தினர்	விடுவிககபபட்டுளனர்.	
1962	 ஆம்	 ஆண்டு	 நிகழ்ந்த	 ரபோருககு	 பின்னர்	
இந்தியப	பலடயினலே	சீனோ	சில்பபடித்துள்ளது	
இதுரவ	முதல்தடலவ.
	 ஆனோல்	 இந்தியோவின்	 இந்த	 ரதோல்வியோ	
னது	 அதன்	 புைனோய்வுத்துல்யின்	 ரதோல்வி	 என	
இந்திய	 கோங்கிேஸ்	 கட்சியின்	 தலைவி	 ரசோனியோ	
கோந்தி	ததரிவித்துள்ளோர்.
	 எல்லைகளில்	சீனோ	பலடகல்ள	குவித்தலத	
தசய்�திகள	 மூைர�ோ	 அல்ைது	 தவளி�ோட்டு	
உ்ளவு	அல�பபுககள	மூைர�ோ	இந்தியோ	அறியோது	
ரபோனது	 எவவோறு	 என்்	 ரகளவிலயயும்	 அவர்	
எழுபபியுள்ளோர்.

,e;jpa-rPdh Nkhjy; - mnkupf;fh ftiy

	 சிறீைங்கோவில்	 தபோதுத்	 ரதர்தல்	 இட	
ம்தப்வுள்ள	 நிலையில்,	 சிறீைங்கோ	 அேச	
தலைவர்	 பலடயினர்	 தேபபில்	 அதிக்ளவோன	
பதவி	 உயர்வுகல்ள	 வழங்கி	 வருவது	 ரதர்தல்	
விதிகளுககு	முேணோனது	என	தகோழும்புத்	 தகவ	
ல்கள	ததரிவிககின்்ன.
	 ஒன்பது	மூத்த	 கோவல்துல்	அதிகோரிகள,	
பிேதி	 கோவல்துல்	 �ோ	 அதிபர்க்ளோக	 பதவி	
உயர்த்தபபட்டுள்ள	 அரதச�யம்,	 71	 இேோணுவ	
அதிகோரிகளுககும்	 பதவி	 உயர்வுகள	 வழங்கப	
பட்டுள்ளது.
	 கடந்த	 �ோதம்	 ஒரு	 ததோகுதி	 இேோணுவ	
அதிகோரிகளுககு	 பதவி	 உயர்வுகள	 வழங்கபப	
ட்ட	நிலையில்,	தறரபோது	ர�லும்	ஒரு	ததோகுதி	
பலடயினருககு	பதவி	உயர்வுகள	வழங்கபபட்டு	
ள்ளது.

Nju;jy; fhyj;J gjtp cau;Tfs; 

- Nfhj;jhtpd; Gjpa Kaw;rp

	 புத்த	தபரு�ோன்	ஆதிககக	தகோளலகலயப	
ரபோதிகக	 அல்ைது	 பிேரயோககிவில்லை	 என்பது	
அவரின்	தபயேோல்	தறரபோது	அதலனப	பின்பற்	
முலனயும்	 சம்பந்தபபட்ட	 அலனவரினோலும்	
நிலனவில்	தகோள்ளபபடரவண்டும்.	
	 அவலே	 பின்பறறுவதோகக	 கூறிகதகோளப	
வர்களினோல்	அவேது	ரபோதலனகள	பின்பற்பப	
ட்டோல்,	 இைங்லக	 அல�தியும்	 ச�ோதோனமும்	
நில்ந்த	 ஒரு	 தசோர்கக	 பூமியோக	 திகழும்	 என	
கிழககு	 �கோணத்தில்	 ததோல்தபோருள	 �ேபு	
ரில�யின்	 முகோல�த்துவத்திறகோக	 சிறீைங்கோ	
அேச	 தலைவரினோல்	 உருவககபபட்ட	 தசயைணி	
ததோடர்பில்	 சிறீைங்கோ	 அேச	 தலைவரு	 ககு	
எழுதிய	 கடித்தில்	 தமிழ்த்	 ரதசியக	 கூட்டல�	
பபின்	 தலைவரும்,	 முன்னோள	 எதிர்ககட்சித்	
தலைவரு�ோன	திரு	ஆர்	 சம்பந்தன்	ததரிவித்துள	
்ளோர்.
 அவர் தனது கடிதத்தில் பினவரும் 5 
கருத்துககளையும் முனளவத்துளைளார்.
1.	 இைங்லக	 ஒரு	 பல்லின,	 பன்த�ோழி,	 பல்�த,	
பல்கைோசோே	பன்ல�த்துவ	சமூக�ோகும்.
2.	 இைங்லக	 ஒன்பது	 (9)	 �ோகோணங்கல்ளக	
தகோண்டது;	 கிழககு	 �ோகோணம்	 அவறறுள	
ஒன்்ோகும்.

3.	 கிழககு	 �ோகோணம்	 எபரபோதும்	 தமிழ்	 ரபசும்	
�ககல்ளப	தபரும்போன்ல�யோகக	தகோண்டிருந்த	
ரபோதும்	 அது	 ஒரு	 பல்	 இன	 �ோகோண�ோகரவ	
இருந்து	வருகி்து.
4.	 இச்தசயைணி	 அதன்	 உறுபபினர்	 ஆகக	
அல�வில்	முழுகக	சிங்க்ள	�ய�ோனதோக	உள்ளது.	
அதன்	 உறுபபினர்	 உள்ளடகக	 வித�ோனது	
அது	 ஒரு	 சமூகத்தினதும்	 –	 சிங்க்ள	 சமூகம்	 –	
ஒரு	 �தத்தினதும்	 –	 தபௌத்தம்	 –	 �ைன்களுககு	
�ோத்திேம்	 ரசலவயோறறுவதறதகனரவ	
ஏறபடுத்தபபட்டததன்பலதத்	 ததளிவோக	
எடுத்துக	 கோட்டுகி்து.	 அவர்கள	 �ோட்டின்	
தபரும்போன்ல�யினர்	 என்பது	 ஏறறுகதகோள	
்ளபபட	ரவண்டும்.
5.	 ஏலனய	�ோகோணங்கள	இதில்	 ரசர்ககபபடோது	
விடுபட்டரதன்,	 ஏலனய	 சமூகங்களும்	
ஏலனய	 �தங்களும்	 இதில்	 உள்ளடககபபடோது	
விடுபட்டரதன்	 என்்	 ரகளவிலய	 எழுபபுவது	
தபோருத்த�ோனதோகவிருககும்.	 வடககுக	 கிழககு	
�ோகோணங்களில்	 �ட்டுமின்றி	 முழு	 �ோட்டிலும்	
தமிழ்	 �ககள	 தகோண்டுள்ள	 ஆழ�ோன	 ரவர்	
கோேண�ோக,	 ஓர்	இைங்லகயர்	 என்்	வலகயிலும்	
ஒரு	 பகதிமிகக	 இந்து	 என்்	 வலகயிலும்	 எனது	
கவலைகள	தூண்டபபடுகின்்ன.

Gj;jupd; Nghjidfis rpq;fstu;fs; gpd;gw;Wtjpy;iy - rk;ge;jd;
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cyif kpus itf;Fk; 
,lg;ngau;T vz;zpf;if

 அனைத்துலக அகதிகள் திை இவ்வாண்டுககவாை னையக கருத்்வாக 
"மிரள ன்ககும் இடப்பெயர்வு எண்ணிகனகனய ஏறபெடுத்தும் முரண்பெவாடுகள் 
முடிவுககு ் கவாண்டு ் ரல்" எனபெது முனன்ககபபெட்டுள்ளது. "முரண்பெவாடுகளவாலும், 
துனபுறுத்்ல்களவாலும், ் ெருககடிகளவாலும் உலகில் 80 மில்லியன ைககள் ் ஙகள் 
வீடுகனள விட்டு ்்ளியயறி ்வாழக கட்டவாயபபெடுத்்பபெட்டுள்ள நினலயில் இருந்து 
அம்ைககனளக கவாபபெது எனபெது ெவாடுகளுனடய ்பெவாறுபபு எனபென் நினைவுககுக 
்கவாண்டு ்ர விரும்பு்்வாக" ெவாடுகளின அனைத்துலக ைன்றத்தின ்பெவாதுச் 
்ெயலவாளர் அனயரவானியயவா குட்டரஸ் அ்ர்கள் ்்ரிவித்துள்ளவார்கள். அ்ருனடய 
கருத்ன் அனைத்துலக ஈழத்்மிழர் உரினை னையமும் ைகிழ்ச்சியுடன 
்ரய்றகின்றது. இ்றகுக கவாரணம் மிரளன்ககும் இடப்பெயர்ச்சியின ைனி்த் 
துனபெஙகளுககு ்்ளிபபெனடயவாக ஒன்றல்ல இரண்டல்ல 1983மு்ல் இனறு 
்னர 37 நீண்ட ஆண்டுகள் யெரடிச் ெவாட்சியவாக இருபபெது ஈழத்்மிழர்களின 
ெவாளவாந்் ்வாழ்வு.
 உண்னையில் உலகுககு மிக அதிக அளவிலவாை இடப்பெயர்வுற்ற 
ைககனள ்ழஙகி ்ரும் ்ெயறபெவாட்னடத் ்ைது அரெவாஙகத்தின ஈழத்்மிழிை 
அழிபபுக ் கவாள்னகயவாகய் இலஙனகயின சிஙகளப ் பெரும்பெவானனைப பெவாரவாளுைன்ற 
்கவாடுஙயகவானனை அரெவாஙகஙகள் ்்வாடர்ச்சியவாகச் ்ெயறபெடுத்தி ்ருகின்றை. 
இந்் ைனி்க ்கவாடுனைகனளத் ்வாஙக இயலவாது ெைெவாயக ்ழிகளிலும் 
ெட்டத்தின ஆட்சிககு உட்பெட்டும், ஈழத்்மிழர்கள் 1956 மு்ல் 1972்னர 
16ஆண்டுகள் ் னமுன்றயற்ற அரசியல் யபெவாரவாட்டஙகள் பெல்றன்ற முன்ைடுத்து 
்ந்்ைர். பினைர் ்ஙகள் உயிர், உனடனைகள், ்வாழ்வு எனபெ்றன்றப 
பெவாதுகவாககும் ஆயு் எதிர்பபெவாக ்்வாடஙகிய ைககள் யபெவாரவாட்டத்்வால் 1978 மு்ல் 
2009 ்னர ்ஙகளுககவாை ெனடமுன்ற அரனெ உரு்வாககி ்வாழ்ந்து ்ந்்ைர். 
இ்றன்ற எல்லவாம் ஆயு்பபெனடகளின பெலத்ன் இைஅழிபபுககவாை ெட்டபூர்்ைவாை 
கருவியவாகப பெயனபெடுத்தி சிஙகள ்பெௌத்் யபெரிை்வாதிகள் ஒடுககிைர். 2009 
மு்ல் இனறு ் னர மீளவும் ஆயு் அச்சுறுத்்லவால் ஈழத்்மிழர்களின அரசியல் 
பெணின்ப ்பெறு்்ன மூலம் சிறீலஙகவா ்னனை அ்ர்களுககுரிய அரெவாகத் 
்்வாடர்்து ெைகவால உலக ்ரலவாறு.
 யெவால்பெரி அரசியல் அனைபபின 29(2) ஆ்து பிரிவினபெடி சிறுபெவானனை 
இைஙகளுகயகவா ை்த்திறயகவா எதிரவாகப பெவாரவாளுைன்றச் ெட்ட்வாககஙகள் 
்ெயயபபெட்டவால், ைவாட்சினைககுரிய பிரித்்வானிய முடியிடம் யைனமுன்றயீடு ் ெயயலவாம் 
என்ற நிபெந்்னையுடன 02.04.1948இல் பிரித்்வானியவா இலஙனகககுச் சு்ந்திரம் 
்ழஙகியது. இ்ன்ழி 1796இல் ்வான னகயகபபெடுத்திய ஈழத்்மிழர்களின 
இன்றனைனய முறறு முழு்வாக சிஙகளப ்பெரும்பெவானனை அரசிடம் பிரித்்வானியவா 
னகயளிககவாது ் னனிடயை ன்த்துக ் கவாண்டு, சிஙகள்ர்களின இன்றனையுடன 
ஈழத்்மிழர்கள் ஒறன்றயவாட்சிப பெவாரவாளுைன்றத்தில் ்ஙகள் இன்றனையப 
பெகிர்ந்து ்வாழும் அரசியல் முன்றனைனயத் ய்வாறறுவித்்ைர். ஆைவால் இந்் 
நிபெந்்னைனய அரசிலனைபபு ்னமுன்றபபெடுத்்ல் மூலம் 22.05.1972 இல் 
மீறி சிஙகள ்பெௌத்் யெவாெலிெக குடியரனெப பிரகடைபபெடுத்தி ஈழத்்மிழர்கனள 
ஆள்்்றகவாை அ்ர்களின இன்றனைப பெகிர்ன் சிறீலஙகவா இழந்்து. 
இ்ைவால் ெவாடற்ற ய்ெ இைைவாககபபெட்ட ஈழத்்மிழர் உரினைப பிரச்சினை 
அனைத்துலக பிரச்சினையவாக ைவாறியது. அனறு மு்ல் இனறு ்னர 
ஈழத்்மிழர்கள் ்ஙகளின இன்றனைககவாகவும் அரசியல் உரினைககவாகவும் 
்ஙகளின பிரிககபபெட முடியவா் ்னைவாட்சி உரினையின அடிபபெனடயில் மிக அதிக 
அளவிலவாை உயிரிழபபுகளுடன யபெவாரவாடி ்ரு்ன்யும் உலகறியும். இந்நினலயில், 
சிறிலஙகவா ்ைது ஆயு்பபெனடகள் ்கவாண்டு ஈழத்்மிழர்கனள இைஅழிபபு 
்ெய்ன மூலம், உலகின மிரள ன்ககும் இடப்பெயர்வு எண்ணிகனகனய ்ரும் 
ெவாடுகளில் முககிய ெவாடவாகத் திகழ்்ன்யும் உலகு அறியும். சிறீலஙகவாவின 
அரசியலனைபபில் ்மிழர்களுககவாை அரசியல் அதிகவாரப பெகிர்ன் ஏறபெடுத்்ல்; 
எனபெது கடந்் 48 ஆண்டுகளவாக ெனடமுன்றச் ெவாத்தியைற்ற ஒன்றவாக உள்ளது. 
இந்நினலயில் ஈழத்்மிழர்கள் சிறீலஙகவாவின அரசியலனைபபில் இருந்து ் ஙகனள 
விடுவிபபெ்றகவாை குடி்யவாபபெத்ன், அனைத்துலக ைன்றத்தின யைறபெவார்ன்யில் 
ெடவாத்து்து ஒனய்ற. இலஙனகயில் ஈழத்்மிழருககு இைஙகவாணக கூடிய 
அச்ெத்ன் ்ரும் இடப்பெயர்ன் நிறுத்து்்றகவாை ஒயர ்ழியவாக உள்ளது. 
இ்னை இவ்வாண்டில் அனைத்துலக ைன்றத்திறகு எடுத்து விளககி உலனக 
மிரள ன்ககும் இடப்பெயர்வு எண்ணிகனகனயக குன்றபபென் ஈழத்்மிழர்களின 
உரினைகனளப பெவாதுகவாபபெ்ன ்ழி ்்வாடஙகுஙகள் எை ்லியு்றத்து்ன் 
புலம்்பெயர் ்மிழர்கள் ்ஙகள் ்வாயகக கடனையவாக  முன்ைடுகக ய்ண்டும்.

- Mrphpah;

 ஈழத்	 தமிழ்	 �ககளின்	 இைககு	 ர�ோககிய	 பயணத்திறகும்	
உைகத்	 தமிழ்	 �ககளின்	 கனோதியோன	 இருபபுககும்	 எழுச்சிககும்	
துலண	 நிறபதுடன்,	 தமிழத்	 ரதசியத்லத	 வலுபபடுத்தி	 எம்	
இனத்லதயும்	 சமூகத்லதயும்	 ஆற்ல்படுத்தி	 ஆறறுபபடுத்தவும்	
ர�ம்படுத்தவும்	 கண்ணியத்ரதோடு	 பங்கோறறி	 வரும்	 ‘இைககு’	
ஊடகத்தின்	 மீது	 விசன�லடந்துள்ள	 தமிழத்	 ரதசிய	 எதிர்பபு	
சகதிகளும்	 அவர்தம்	 அடிவருடிகளும்	 ஊடக	 தர்�த்திறகு	 �ோ்ோக	
வடிவல�பபு	�ோற்பபட்ட		வோே	மின்னிதழ்	ஒன்ல்	கடந்த	14/6/2020		
தவளியிட்டிருபபது	 ததோடர்போக	 வோசகர்கள	 எம்	 கவன	 த்திறகு	
தகோண்டு	வந்துள்ளனர்.
	 இந்�டவடிகலகயோனது,	 எ�து	 இைகலக	 ர�ோககி	 �ோம்	
உறுதியோக	�கர்கிர்ோம்	என்பலதயும்	எதிரிகள	எ�து	வ்ளர்ச்சி	கண்டு	
கிலி	தகோண்டுள்ளனர்	என்பலதயும்	எடுத்துக	கோட்டுவதோகரவ	�ோம்	
போர்ககிர்ோம்.
	 இைககின்	 தமிழ்	 ரதசிய	 ர�ம்போட்டிறகோன	 பணி	
ர�லும்	 உறுதியுடனும்,	 ரவகத்துடனும்	 பேந்த	 வீச்தசல்லைலய	
தோண்டி	 விரிந்து	 தசன்று	 தமிழ்	 ரதசிய	 விடுதலைககோன	 ஓர்	 உந்து	
சகதியோக	 ததோடரும்	 என்பலத	 எம்மினிய	 தமிழு்வுகட்கு	 அறியத்	
தருகின்ர்ோம்.

கீழவரும் முகப்பே எமது ‘இலககு’ மினனிதழுககு உரியதளாகும்.

கீழவரும் முகபபு தமிழத் ்தசிய வி்�ளாத சகதிகளின ்பேளாலி 
‘இலககு’ மினனிதழுககு உரியதளாகும்.

‘,yf;F’ vd;w ngaupy;  ntspte;Js;s 

Nghypahd jkpo;j; Njrpa tpNuhj kpd;dpjo; 

	 கிளித�ோச்சி-	 முக�ோலை	 பகுதியில்	 �ணல்	 தகோண்டு	
தசன்்	 வோகனம்	 மீது	 சிறிைங்கோ	 இேோணுவத்தினர்	 ர�றறு	
(20)	 கண்மூடித்தன�ோக	 �டோத்திய	 துபபோககி	 சூட்டில்	
படுகோய�லடந்து	 ஆபத்தோன	 நிலையில்	 லவத்தியசோலையில்	
அனு�திககபபட்ட	இல்ளஞன்	உயிரிழந்துள	்ளோன்.
		 சம்பவத்தில்	 படுகோய�லடந்த	 இல்ளஞன்	 லவத்	
தியசோலையில்	 ரசர்ககபபட்டு	 1	 �ணி	 ர�ேத்திறகும்	 ர�ைோக	
லவத்தியசோலையில்	 �ருத்துவர்	 இல்ைோல�யோல்	 கோத்திருகக	
ர�ர்	ந்தது.	இந்நிலையில்	குறித்த	இல்ளஞன்	உயிரி	ழந்துள்ளோர்.	
உயிரிழந்தவர்	 யோழ்.	 மிருசுவில்	 பகு	 திலய	 ரசர்ந்தவர்	 என	
கூ்பபடுகின்்து.

Kfkhiyapy; rpwPyq;fh ,uhZtk; 

Jg;ghf;fpg; gpuNahfk;- jkpo; ,isQu; gyp



இைங்லகயில்	 குறிபபோக	 வடககு	 கிழககில்	
தபண்	 தலைல�த்துவக	 குடும்பங்கள	

மிக	 அதிக்ளவில்	 கோணபபடுகின்்ன.	 கடந்த	
கோை	 ரபோர்ச்	 சூழ்நிலை	 கோேண�ோக	 த�து	 கண	
வன்�ோர்கல்ள	 இழந்த	 இைட்சககணககோன	 தப	
ண்கள	இன்று	தசோல்தைோணோ	துன்பங்கல்ள	அனு	
பவித்து	 வருகின்்னர்.	 வோழ்வோதோே	 த�ருககடி	
என்பதறகு	 அபபோலும்	 இவர்கள	 பல்ரவறுபட்ட	
பிேச்சிலனகல்ள	எதிர்தகோண்டு	நிறகின்்னர்.
	 இவவோ்ோன	 நிலையில்	 �ட்டகக்ளபபு	
�ோவட்டத்தில்	உள்ள	தபண்கள	தலைல�	தோங்கும்	
குடும்பங்கள	ததோடர்பிலும்,	அவர்கள	எதிர்	தகோள	
ளும்	 சவோல்கள,	 அவர்க்ளது	 ர�ம்போட்டு	 ககோக	
எடுககபபட்டு	 வரும்,	 எடுககபபட	 ரவண்டிய	
�டவடிகலககள	 ததோடர்பிலும்	 �ட்டகக்ளபபு	
�ோவட்ட	 அேசோங்க	 அதிபர்	 திரு�தி	 கைோ�தி	
பத்�ேோஜோவிடம்	வினவிரனோம்.	இதன்ரபோது	அவர்	
எம்முடன்	பகிர்ந்து	தகோண்ட	விலடயங்கல்ள	இங்	
கு	தருகிர்ோம்.

்களவி:
 வடககு கிழககில் அல்லது குறித்த மளா 
வடடத்தில் ்பேளாரினளால் பேளாதிககபபேடடு வித 
ளவகைளாககபபேடடவர்களின எண்ணிகளக 
ததளாடர்பேளாகவும் அவர்களின வளாழநிளல ததளா 
டர்பேளாகவும் மளாறுபேடட புளளி விபே�ஙகள 
தவளிவருகின்றன. இது ததளாடர்பேளான பூ�ண 
விபே�ஙகள தஙகளிடம் உளைதளா?

பேதில்:
	 ஆம்,	 தபோதுவோக	 தேவுகள,	 தகவல்கள	
பல்ரவறுபட்ட	அல�பபுககள,	நிறுவனங்கள	�ற	
றும்	 �பர்க்ளோல்	 தப்பபடுகின்்ன.	 அலவ	 சரி	
யோனலவயோக	 உள்ளனவோ	 என்பதலன	 எம்�ோல்	
உறுதிபபடுத்த	முடியோது.
	 இவவோர்	 �ட்டகக்ளபபு	 �ோவட்டத்தில்	
தபண்கள	 தலைல�	 தோங்கும்	 குடும்பங்களின்	
எண்ணிகலக	 ததோடர்போக	 �ோறுபட்ட	 புளளி	
விபேங்கள	தவளி	வந்தோலும்,	�ோவட்ட	நிர்வோகத்தி	
றகோன	 திலணகக்ளத்	 தலைவர்	 என்்	 வலகயில்	
கிேோ�	 �ட்டத்தில்	 பிேரதச	 தசயைோ்ளர்க்ளோல்	
உறுதிபபடுத்தபபட்டு	 வழங்கபபட்ட	 தேவுகளின்	
அடிபபலடயில்	 �ட்டகக்ளபபு	 �ோவட்டத்தில்	
14	 பிேரதச	 தசயைகர்	 பிரிவுகளிலும்	 2019ஆம்	
ஆண்டு	 வலேயோன	 கோைபபகுதியில்	 த�ோத்த�ோக	
32,462	ரபர்	உள்ளனர்.	இதில்	யுத்த	சூழ்நிலையோல்	
போதிககபபட்ட	 தபண்கள	 தலைல�	 தோங்கும்	
குடும்பங்களின்	எண்ணிகலக	3,356	ஆகும்.

்களவி
 அவவளா்றளாயின குறிபபேளாக எநதக களாலபபே 
குதியில் தபேண்கள தஙகள கணவனமளார்க ளை 
இழநதுளைனர் எனக குறிபபிட முடியுமளா?

பேதில்:
	 1983	முதல்	2009	வலேயோன	கோைப	பகுதியில்	
தபண்கள	 கணவன்�ோலே	 இழந்துள்ளனர்.	
குறிபபோக	 1990ஆம்	 ஆண்டு	 கோைப	 பகுதியில்	
போரிய	 யுத்த	 சூழ்நிலையோல்	 பைர்	 கணவலன	
இழந்துள்ளனர்.	இது	ததோடர்பில்	ஆண்டு	ரீதியோன	
விபேங்கள	பிேரதச	தசயைகங்களில்	ரபணபபட்டு	
வருகின்்ன.

்களவி:
 அவர்களில் அ�ச, அ�ச சளார்பேற்ற ததளாழில் 
தசயபேவர்கள எத்தளன ்பேர்? சுய ததளாழில் 
தசயபேவர்கள எத்தளன ்பேர்? ததளாழில் தசயய 
முடியளாத உடல்நிளல, மனநிளல மறறும் வயது 
முதிர்ந்தளார் எத்தளன ்பேர் உளைனர்?

பேதில்:
	 குறிபபோக	யுத்த	 கோைத்தில்	கணவன்�ோலே	
இழந்தவர்கள	கூடுதைோக	�ட்டகக்ளபபின்	ர�றகுப	
பகுதியோன	 படுவோன்கலேப	 பிேரதசத்திலன	
ரசர்ந்தவர்க்ளோக	 உள்ளனர்.	 அவர்களில்	 மிகச்	
தசோறப்ளவோனவர்கர்ள	 அேச,	 அேச	 சோர்பற்	
நிறுவனங்களில்	ததோழில்	புரிகின்்னர்.
	 ஏலனரயோர்	த�து	தசோந்தத்	ததோழிலைரய	
வோழ்வோதோே�ோகக	 தகோண்டுள்ளனர்.	 அது	 ரபோல்	
கணிச�ோன	 அ்ளவினர்	 ததோழில்	 தசய்ய	 முடியோத	
உடல்	 நிலை	 �றறும்	 வயது	 முதிந்தவர்க்ளோகக	
கோணபபடுகின்்னர்.	 இவர்கள	 ஏலனயவர்களில்	
தங்கி	வோழ்வதுடன்	அேசோங்கத்தின்	சமூக	�ைன்புரி	
உதவிகல்ளப	தபறறும்	வருகின்்னர்.

்களவி:
 அவர்களில் தற்பேளாது ததளாழில் அல்லது 
வளாழவளாதளா� நிளலயில் நளாடடின ச�ளாசரி வரு 
மளான அளடளவ எடடியவர்கள எத்தளன ்பேர்?

பேதில்:
	 இவவோறு	 �ோட்டின்	 சேோசரி	 வரு�ோன	
அலடலவ	எட்டியுள்ளவர்கள	என்று	குறிபபிட்டுச்	
தசோல்ைக	 கூடிய்ளவில்	 இல்லை.	 எனினும்	
சமூக	 ரீதியோக	 ஓே்ளவு	 வோழ்கலகத்	 தேம்	 சறறு	
உயர்வலடந்துள்ளலதக	கோணக	கூடியதோக	உள்ளது.

்களவி:
 அவர்களிளட்ய களாணபபேடும் பி�தளான 
பி�ச்சிளனகள எளவ?

பேதில்:
	 �ட்டகக்ளபபு	�ோவட்டத்தில்	இவவோ்ோன	
குடும்பங்கள	 பல்ரவறு	 பிேச்சிலனகல்ள	 எதிர்	
ர�ோககியுள்ளனர்.	 இவறறுள	 பிேதோன	 பிேச்சிலன	
க்ளோக	பின்வருவனவறறிலனக	குறிப	பிட	முடியும்.
நிேந்தே	ததோழில்	,வரு�ோனம்	இன்ல�,	வோழ்கலகச்	
தசைவுப	 பிேச்சிலன,	 குடும்பப	 போதுகோபபு,	 குடு	
ம்பச்	 சுல�	 போல்	 நிலை	அடிபபலடயிைோன	 வன்	
முல்கள,	உ்ள	ரீதியோன	போதிபபுககள,	தவளி�ோட்	
டு	 ரவலைவோய்பபு	 –	 குடும்ப	 பி்ளவுகள	 ரபோன்்	
வறல்க	குறிபபிடைோம்.

்களவி:
 அவறள்றத் தீர்கக எவவளா்றளான தசயற 
திட ஙகள நளடமுள்றயில் உளைன?

பேதில்:
	 இவவோ்ோன	 பிேச்சிலனகல்ளத்	 தீர்பபதற	
கோக	அேச,	அேச	சோர்பற்	நிறுவனங்களின்	ஊடோக	
வலையல�பபு	ஒன்று	உருவோககபபட்டு	�ோவட்ட	
�ட்டத்தில்	 �லடமுல்பபடுத்தபபட்டு	 வருகின்	
்து.
	 இவவோ்ோன	 குடும்பங்கல்ள	 சமூக	 �ட்டத்தில்	

வலுவூட்டுவதறகு	பல்ரவறு	நிகழ்ச்சித்	திட்டங்கள	
�லடமுல்பபடுத்தபபடுகின்்து.	 குறிபபோக	
அடிபபலட	 வசதிக்ளோன	 வீடு,	 குடிநீர்	 �றறும்	
�ைசை	கூட	வசதி	என்பன	வழங்குவதறகு	இவர்க	
ளுககு	 முன்னுரில�	 வழங்கபபட்டுள்ளது.	
இவர்களில்	 சிறு	 ததோழில்	 முயறசியோ்ளர்களுககு	
அேச,	 அேச	 சோர்பற்	 நிறுவனங்களின்	 ஊடோக	
கடன்கள,	 �ோனியங்கள	 �றறும்	 உபகேணங்கள	
என்பன	வழங்கபபட்டுள்ளது.
	 இது�ட்டு�ல்ைோது	 சிறுவர்	 �களீர்	 விவ	
கோே	 அல�ச்சினோல்	 கிேோ�	 �ட்டத்தில்	 வித	
லவச்	 சங்கங்கள	 அல�ககபபட்டு	 அதனூடோக	
�ோனியங்கள,	சுழறசிமுல்	கடன்கள	ரூபோ.30,000.00	
முதல்	ரூபோ	100,000.00	வலே	தைோ	ஒருவருககு	வழங்	
கபபட்டுள்ளது.
	 அது	ரபோல்	இைங்லகப	தபண்கள	பணியக	
த்தோல்	 2015ஆம்	 ஆண்டு	 முதல்	 2019ஆம்	 ஆண்டு	
வலேயோன	 கோைப	 பகுதியில்	 272	 �பர்களுககு	
12.46	மில்லியன்	தபறு�தியோன	உதவிகள	வழங்க	
பபட்டுள்ளது.

்களவி:
 இத் திடடஙகளை நளடமுள்றபபேடுத்து 
வதில் உளை இளடயூறுகள எளவ?

பேதில்:
	 இவவோ்ோன	 பை	 திட்டங்கள	 �ோவட்ட	
�ட்டத்தில்	 �லடமுல்பபடுத்தபபட்டோலும்	
இலவ	 நிலைரபறறுத்	 தன்ல�யிலனக	 தகோண்டி	
ருககவில்லை.	 இவவோறு	 உதவிகல்ளப	 தபறுப	
வர்கள	ஆர்வத்ரதோடு,	தசயறதி்ரனோடு	தசயறபடு	
வதில்லை.	அத்ரதோடு	எல்ரைோருககும்	ச�	அ்ளவில்	
உதவிகல்ள	 வழங்கி	 திட்டங்கல்ள	 அமுல்படுத்த	
முடியோத	நிலை	கோணபபடுகின்்து.
	 இதனோல்	எதிர்போர்ககும்	அ்ளவுககு	உதவிக	
ல்ள	வழங்க	முடியோத	நிலையுள்ளது.	அரத	ரபோல்	
ததோழில்வோண்ல�	 விருத்தி,	 பயிறசி,	 அனுபவம்	
�றறும்	 ரதர்ச்சியற்வர்க்ளோக	 இருபபதனோல்	
முல்யோன	 திட்டமிடலுடன்	 திட்டங்கல்ள	 முன்	
தனடுத்தச்	 தசல்ை	 முடியோத	 நிலை	 கோணபப	
டுகின்்து.
	 இவவோ்ோன	 குடும்பங்களின்	 வோழ்கலகத்	
ததோழில்	முல்த்	திட்டங்கள	ஒரு	நிலையற்	தன்	
ல�யோனதோக	கோணபபடுவதும்	சவோைோன	ஒரு	விட	
ய�ோகும்.

்களவி:
 எவவளா்றளான திடடஙகள அவர்களை 
விள�நது சமூக வளாழவில் ஈடுபேட வழி அளம 
ககும் என எண்ணுகிறீர்கள?

பேதில்:
	 நிலையோன	 �ோதோந்த	 வரு�ோனத்திலனப	
தபறறுக	 தகோள்ளக	 கூடிய	 வலகயிைோன	 ததோழி	
ல்துல்	திட்டங்கள	உருவோககபபட	ரவண்டும்.,
	 இவவோ்ோனவர்களுககு	 உளளுர்	 வ்ளங்க	
ல்ளக	தகோண்ட	உறபத்தியிலன	ஊககுவிபபதறகு	
ததோழில்நுட்ப	அறிவிலன	ர�ம்படுத்த	ரவண்டும்.,
ர�லும்	 தன்னம்பிகலக,	 �னபபோங்கு	 என்	 பன	
கட்டிதயழுபபபபட்டு	சுய	ஆளுல�	விருத்தியலட	
யச்	தசய்யபபட	ரவண்டும்.,
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தகோரேோனோ	 லவேஸினோல்	 ஏறபட்ட	
தலடகள,	 இழுபறிகளுககு	 �த்தியில்	

ஆகஸ்ட்	 5	 ஆம்	 திகதி	 �ோட்டின்	 ஒன்பதோவது	
ரதர்தலை	�டத்தி	முடிபபதறகோன	�டவடிகலககள	
எடுககபபட்டிருககின்்ன.	 தகோரேோனோ	லவேஸின்	
தோககம்	இேண்டோவது	அலையோக	எழுந்தோலும்கூட	
ரதர்தலை	 எபபடியும்	 �டத்தி	 முடிபபது	 என்று	
தீர்�ோனிககபபட்டிருககின்்து.
	 �ோட்டின்	 அேசியல்,	 தபோரு்ளோதோே,	
வோழ்வியல்	 நிலைல�களில்	 தகோரேோனோ	 லவே	
ஸினோல்	 ஏறபட்டுள்ள	 நிலைல�கள	 ரதர்தலைத்	
ததோடர்ந்தும்	 தோ�தபபடுத்த	 முடியோத	 நிலை	
ல�ககுள	தளளியிருககின்்து.	அதுரவ	இந்தத்	தீர்	
�ோனத்திறகோன	முககிய	கோேணம்.
	 �ோடோளு�ன்்த்லதக	 கலைத்து	 ஏபேல்	
�ோதம்	 தபோதுத்	 ரதர்தலை	 �டத்துவதறகோன	 �ட	
வடிகலககள	 எடுககபபட்டிருந்த	 நிலைல�யிரை	
ரய	�ோர்ச்	�ோதம்	தகோரேோனோ	ர�ோயிடர்	குறுககிட்டு	
நிலைல�கல்ளத்	தலைகீழோககியது.
	 ரதேதலுககோகக	 கலைககபபட்ட	 �ோடோளு	
�ன்்ம்	 அேசியைல�பபுச்	 சட்ட	 விதிகல்ளயும்	
மீறிய	நிலையில்	-	மூன்று	�ோதங்களுககு	ர�ைோகச்	
தசயலிழந்து;	 முடகக	 நிலையில்	 இருககின்்து.	
சட்டவோககத்	துல்யின்	�டவடிகலககள	இதனோல்	
தசயைறறுப	 ரபோயிருககின்்ன.	 இந்தச்	 சூழலில்	
நில்ரவற்திகோே�ோகிய	ஜனோதிபதியின்	அதிகோேங்	
கர்ள	�ோட்டில்	ர�ரைோங்கி	இருககின்்ன.	இதனோல்	
ஜன�ோயகத்திறகு	 அச்சுறுத்தல்	 ஏறபட்டிருபபதோக	
ஜன�ோயகவோதிகளும்	 ஜன�ோயகத்தின்	 மீது	 பறறு	
ள்ள	 அல�பபுககல்ளச்	 ரசர்ந்தவர்களும்	 கவலை	
தகோண்டிருககின்்னர்.
	 இத்தலகய	 பின்னணியில்தோன்	 ரதர்தலை	
ஆகஸ்ட்	 5	ஆம்	திகதி	 எபபடியோவது	 �டத்தி	முடி	
கக	 ரவண்டும்	 என்்	 இறுகக�ோன	 தீர்�ோனம்	
ர�றதகோள்ளபபட்டிருககின்்து.	 ஒருவலகயில்	
இது	வேரவறகபபட	ரவண்டிய	தீர்�ோனம்	என்ர்	
கூ்	ரவண்டும்.

	 ஆனோல்	 இபரபோதுள்ள	 நிலைல�யில்	
இந்தத்	ரதர்தல்	நீதியோகவும்,	சுதந்திே�ோகவும்	�லட	
தபறு�ோ,	�டத்தபபடு�ோ	என்பது	ரகளவிககுறியோகி	
உள்ளது.	இதறகுப	பை	கோேணங்கள	இருககின்்ன.
தகோரேோனோ	ர�ோயிடர்	அச்சுறுத்தல்	ஒரு	தலடயோக	
அல�யைோம்	 என்பது	 முதைோவது	 கோேணம்.	 தகோ	

ரேோனோ	 லவேஸ்	 இேண்டோவது	 அலையோகத்	 ததோ	
றறிப	பேவுவதறகு	இந்தத்	ரதர்தல்	�டவடிகலககள	
வழிவகுத்து	 விடு�ோ	 என்்	 அச்சம்	 தபோதுவோக	
அலனவரிடமும்	கோணபபடுகின்்து.

	 ஏதனனில்,	 ரதர்தலுககோன	 பிேசோே	
�டவடிகலகக்ளோல்	 �ககள	 ஒன்றுகூட	 ரவண்டிய	
அவசியம்	 எழுகின்்து.	 சோதோேண	நிலைல�களில்	
இடம்தபறுவது	 ரபோன்று	 தபரும்	 எண்ணிக	 லக	
யிைோன	 �ககள	 கைந்து	 தகோளகின்்	 தபோதுக	
கூட்டங்களும்	பிேசோேக	கூட்டங்களும்	இடம்தப்ோ	
விட்டோலும்கூட,	 ரவட்போ்ளர்கள	 வீடு	 வீடோகச்	
தசன்று	பிேசோே	�டவடிகலககளில்	ஈடுபடரவ	தசய்	
வோர்கள.

	 அவவோறு	 தசல்கின்்	 ரவட்போ்ளர்களும்	
அேசியல்	கட்சிகள	�றறும்	சுரயச்லச	குழுககளின்	
முககியஸ்தர்களும்	 உடன்	 தசல்ைரவ	 தசய்வோர்	
கள.	இதனோல்	ஒரு	சிறிய	கூட்ட�ோகரவ	ரவட்போ்ளர்	
களின்	 வோககோ்ளர்	 தரிசன	 �டவடிகலககள	 இடம்	
தபறும்.	அவவோறு	தசல்வது	தகோரேோனோ	கோைத்து	
சுகோதோே	 �லடமுல்களுககு	 முேணோனது.	 அந்தச்	
சட்டவிதிகல்ள	 மீறிய	 தசயறபோடோகும்	 என்று	
தடுககபபடு�ோனோல்,	 அதுரவ,	 சுதந்திே�ோன	 ரதர்	
தல்	 பிேசோேத்லதத்	 தலட	 தசய்ததோக	 அல�ந்து	
விடும்.	 ரதர்தலை	சுதந்திே�ோக	 �டத்த	முடியோ�ல்	
ரபோனதோகக	கருதச்	தசய்து	விடும்.
	 சட்டங்கள	 முேண்படுகின்்	 நிலைல�	
தகோரேோனோ	 லவேஸ்	 பேவலைத்	 தடுபபதறகோன	
�டவடிகலககள	 எடுககபபட	 ரவண்டியது	 அவசி	
யம்.	எனரவ	அலவ	ததோடர்போன	�டவடிகலககளும்	
சட்ட	ரீதியோனலவ.	அதிகோே	அந்தஸ்து	தபற்லவ.	
அவறல்	�திகக	ரவண்டும்.	அதறகு	அல�வோகச்	
தசயறபட	 ரவண்டும்	 என்பதும்	 கட்டோயம்.	 அத	
லனத்	தவிர்கக	முடியோது.
	 அரதரவல்ள,	ஜன�ோயக	உரில�கள	என்று	
வரும்	 ரபோது,	 ஆட்சி	 அதிகோேத்தின்	 முககிய	 அம்	

ச�ோகிய	 �ோடோளு�ன்்த்லதத்	 ததரிவு	 தசய்கின்்	
கடபபோட்லடக	தகோண்ட	ரதர்தல்	தசயறபோடுகள	
பறறிய	சட்டங்களும்	இதில்	ததோடர்புபடுகின்்ன.
	 ரதர்தலில்	 ரபோட்டியிடுகின்்	 ரவட்போ்ளர்	
கள	த�து	தகோளலககள,	நிலைபபோடுகள	அதிகோே	
த்திறகு	 வந்தோல்	 என்தனன்ன	 தசய்வோர்கள	 என்	
பது	பறறிய	திட்ட	வி்ளககங்கள,	தகோளலக	வி்ளக	
கங்கள	 என்பவறல்	 வோககோ்ளர்க்ளோகிய	 தபோது	
�ககளுககு	 வி்ளககிக	 கூறுவதறகோன	 சந்தர்பபம்	
அளிககபபட	ரவண்டும்.	ரதர்தல்	 சட்டத்தில்	இது	
முககிய	அம்சம்.	தவிர்ககபபட	முடியோதது.
	 ஆனோல்	 இபரபோதுள்ள	 நிலைல�யில்	
சுகோதோே	 விதிகளுககல�ய	 50	 ரபர்	 �ோத்திேர�	
ஒரு	 பிேசோே	 கூட்டத்தில்	 கைந்து	 தகோள்ளைோம்	
என	 அறிவுறுத்தபபட்டிருககின்்து.	 அத்துடன்,	
அந்தக	கூட்டத்தில்	கைந்து	தகோளபவர்கள	பறறிய	
ஆள	 அலடயோ்ள	 அட்லட	 உளளிட்ட	 விபேங்கள	
முன்கூட்டிரய	 அதிகோரிகளுககு	 வழங்கபபட	
ரவண்டும்	என்்	நிபந்தலனயும்	விதிககபபட்டிருக	
கின்்து.
	 தபோதுககூட்டம்	 என்்ோல்	 அதுவும்	
ரதர்தல்	 பிேசோேக	 கூட்டம்	 என்்ோல்	 தபோது�ககள	
தபரு�்ளவில்	 இயல்போகரவ	 கைந்து	 தகோள்ள	
விரும்புவோர்கள.	 இந்த	 விருபபம்	 அவவபரபோது	
நிைவுகின்்	நிலைல�லகள	தபோறுத்து	ரவறுபடும்	
என்பது	ரவறு	விடயம்.	ஆனோல்	தபோதுநிலையில்	
ரதர்தல்	பிேசோேக	கூட்டங்கள	தபோது�ககளுலடய	
ஆர்வத்லதயும்	 விடயங்கல்ள	 அறிந்து	 தகோள்ள	
ரவண்டும்	 என்்	 ரவட்லகலயயும்	 தூண்டரவ	
தசய்யும்.
	 இந்த	 நிலையில்	 குறிபபிட்ட	 எண்ணிக	
லகயோனவர்கள	�ோத்திேர�	கூட்டங்களில்	 கைந்து	
தகோள்ள	 ரவண்டும்	 என்பலத	 தபோலிசோரும்,	
சுகோதோேத்துல்யினரும்	உறுதி	தசய்து	தகோளவதற	
கும்	அதலன	 �லடமுல்பபடுத்துவதறகும்	இந்த	
முறபத்pவு	உதவியோக	இருககும்	என்று	கூ்பபடுகி	
ன்்து.
	 தபோதுககூட்டங்கள	 �டத்த	 முடியோது.	
�டத்தபபடுகின்்	 சிறிய	 அ்ளவிைோன	 கூட்டங்	
களிலும்	ஆட்களின்	 எண்ணிகலகலய	 �ட்டுபபடு	
த்துகின்்	 �டவடிகலககளுககு	 உட்பட்ரட	 ஆக	
ரவண்டும்	 என்்	 நிலைல�களும்	 வழல�யோன	
ரதர்தல்கல்ளவிட	 இந்தத்	 ரதர்தலை	 மிக	
ர�ோச�ோகப	 போதிககரவ	 தசய்யும்.	 இதனோல்	
இந்தத்	 ரதர்தலின்	 சுதந்திேத்	 தன்ல�	 ரகளவிககு	
உள்ளோகின்்து.
	 ரதர்தல்களில்	 ரவட்போ்ளர்களுககுள்ள	
உரில�கள	 சோர்ந்த	 சட்டவிதிகளும்,	 தகோரேோனோ	
லவேஸ்	பேவலைத்	தடுபபதறகோன	சுகோதோேத்துல்	
சோர்ந்த	 சட்டவிதிகளும்	இதனோல்	ஒன்றுகதகோன்று	
முேண்படுகின்்	ஒரு	சூழ்நிலை	இந்தத்	ரதர்தலில்	
உருவோகும்.	 ஏறகனரவ	 உருவோகியிருககின்்து	
என்ர்	கூ்	ரவண்டும்.
	 தசயைணியின்	 கண்கோணிபபு,	 தகோரேோனோ	
லவேஸ்	 பேவலைத்	 தடுபபதறகோன	 சுகோதோேத்	
துல்யினருலடய	 சட்டவிதிகள	 இறுகக�ோகக	
கலடபபிடிககபபடும்.	�லடமுல்பபடுத்தபபடும்	
என்று	 அறிவிககபபட்டிருககின்்து.	 �ோட்டு	
�ககளின்	 உயிர்கல்ளப	 பலிதயடுககின்்	 ஒரு	
�ச்சுககிருமி	சோர்ந்த	சட்ட	�டவடிகலககல்ள	�திகக	
ரவண்டும்	என்று	அதிகோரிகள	எதிர்போர்ககின்்னர்.	
அதலனத்	தவத்ன்று	கூ்	முடியோது.
	 இத்தலகய	 சட்ட	 விதிகல்ளத்	 ததரிந்ரதோ	
ததரியோ�ரைோ	 அல்ைது	 சந்தர்பப	 வச�ோகரவோ	
மீறுகின்்	 ரவட்போ்ளர்கள,	 முககியஸ்தர்கள	 சட்ட	
விதிகளின்	 படி	 தண்டிககபபட்டோல்	 அவர்கள	
த�து	 பிேசோே	 �டவடிகலகளில்	 ஈடுபட	 முடியோத	
நிலைல�	உருவோகி	விடும்.
	 குறிபபோக	 இந்த	 சுகோதோே	 விதிமுல்கள	
சோர்ந்த	 சட்டத்தின்	 முதல்	 அம்ச�ோக	 ர�ோய்த்	
ததோறறுககு	 உள்ளோகியவர்கள	 அல்ைது	 ர�ோய்த்	
ததோறல்	ஏறபடுத்துபவர்கள	என	சந்ரதகிககபபடு	
பவர்கள

       ததளாடர்ச்சி 11பேககம்
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 தமிழப பி�்தசஙகளில் ஆயவு 
தசயவதறகும் ம�புரிளமச் சின 
னஙகளை ்பேணிப பேளாதுகளாபபேத 
றகும் புலம்தபேயர் தமிழர்கள 
உதவி தசயவதறகு தளடயில்ளல. 

அ்தசமயம் மககைளாக முனவநது தமிழ மகக 
ளின ம�புரிளமச் சினனஙகளை பேளாதுகளாகக 
்வண்டும் என யளாழ. பேல்களலககழகத்தின 
ததளால்லியல் வ�லளாறறுத்துள்ற தளலவரும், 
மூத்த ்பே�ளாசிரியருமளான பே�மு புஸபே�த்தினம் 
ததரிவித்துளைளார்.
 இது ததளாடர்பில் நளாம் அவரிடம் ்மற 
தகளாண்ட ்நர்களாணளல இஙகு தருகி ன்்றளாம். 
்பே�ளாசிரியர் புஸபே�த்தினம் அவர்கள யளாழ. 
கலளாச்சளா� நிளலய பேணிபபேளாை�ளாக பேணியளாறறி 
வருவதுடன, ததளாண்டி மீள புன�ளமபபு பிரிவி 
ன முககிய ஆ்லளாசக�ளாகவும் பேணியளாறறியிரு 
நதளார்.

்களவி:
 இலஙளகயின தமிழர்களின இருபளபே 
யும், ததளானளமளயயும் எடுத்துக களாடடுகின்ற 
வடமளாகளாணத்தில் களாணபபேடுகின்ற ததளால் தபேளா 
ருள சளானறுகளில் முககியமளான சளானறுக ைளாக 
நீஙகள எவறள்றப பேளார்ககிறீர்கள? அவறறின 
களாலமதிபபீடு ததளாடர்பேளான உஙகள கருத்து 
எனன?

பேதில்:
	 வட�ோகோணத்தில்	 ஏ்த்தோ்ள	 380இறகு	
ர�றபட்ட	 இடங்களில்	 முககிய	 வேைோறறு	
ல�யங்கள	 கண்டு	 பிடிககபபட்டு	 அவறறில்	
கணிச�ோனலவ	 	 ததோல்லியல்	 திலணகக்ளத்தி	
னோல்	 �ேபுரில�	 சின்னங்க்ளோகவும்	 பிேகடனப	
படுத்தபபட்டுள்ளன.	அவறறுள	மிக	முககிய�ோன	
ததோல்லியல்	 �ேபுரில�	 சோர்ந்த	 இடங்கள	 என்று	
போர்ககின்்	 ரபோது,	 கந்தரேோலட	 ஒரு	 முககி	
ய�ோன	 ததோல்லியல்	 �ேபுரில�	 இட�ோகப	
போர்ககபபடுகி்து.	 கந்தரேோலடலய	 ஒத்த	 ததோன்	
ல�யோன	 பண்போடு	 பிறகோைத்தில்	 சோட்டி,	
கோலே	 �கர்,	 பூ�கரி	 	 ரபோன்்	 இடங்களிலும்	
அண்	 ல�யில்	 கட்டுக	 கலே	 ரபோன்்	 இடங்களி	
லும்	 கண்டுபிடிககப	 பட்டுள்ளது.	 கந்தரேோ	 லட	
அகழ்வோ	ய்வில்	கிலடத்த	சோன்	றுகளில்	இறல்ககு	
50	 ஆண்டுகளுககு	 முன்	 இங்கு	 வோழ்ந்த	 பூர்வீக	
�ககள	 தமிழ்�ோட்லட	 ஒத்த	 	 �ககள.	 இவர்கள	
தமிழ்�ோட்டிலிருந்து	 இங்கு	 வந்திருககைோம்.	
அல்ைது	 இங்குள்ள	 �ககள	 தமிழ்�ோட்டுடன்	
த�ருங்கிய	ததோடர்லபக	தகோண்டிருககைோம்.	இத்த	
லகய	 குடியிருபபு	 கந்தரேோலட	 முதல்	 புத்த்ளம்	
வலே	 பேவியிருந்தது	 	 	 பிறகோைத்தில்	 பூ�கரி,	 கட்	
டுககலே	 ரபோன்்	 இடங்களில்	 ர�றதகோண்ட	
அகழ்வோய்வில்	கண்டுபிடிககபபட்டுள்ளது.	நீங்கள	
ரகட்டது	ரபோை	முககிய	இடங்க்ளோக	கந்தரேோலட	
பூ�கரி,	கட்டுககலே		ரபோன்்	இடங்கல்ளக	குறிபபி	
டைோம்.
	 இவறல்விட	முககியம்	என்று	தசோன்னோ	
ல்	 2017ஆம்	 ஆண்டு	 கிழககிைங்லகயில்	 கிளிதவ	
ட்டியில்	 திரு�ங்கைோ	 என்்	 இடத்தில்	 ஆய்வு	

தசய்த	 ரபோது,	 இறல்ககு	 1000	 ஆண்டுகளுககு	
முன்பிருந்ரத	 தமிழ்	 �ககள	 வோழ்ந்ததறகு	 அந்த	
இடங்களிரை	தமிழ்	�ககள	வழிபட்ட	ஆையங்கள	
இருந்ததறகு	�ம்பகே�ோன	கல்தவட்டு	ஆதோேங்கள	
கண்டுபிடிககபபட்டுள்ளன.	 திரு�ங்கைோ	 என்்	
இடத்தில்	 1964இல்	 இருந்து	 �ககள	 புைம்	 தபயர்	
வதறகு	முன்னர்	பை	ஆண்டு	கோை�ோக	தமிழ்	�ககள	
வோழ்ந்ததறகோன	 ஆதோேங்கள	 கண்ட்	 யபபட்டு	
ள்ளது.

	 மூன்்ோவதோக	 2017ஆம்	 ஆண்டிலிருந்து	
கட்டுககலேயில்	 மிகப	 தபரிய	 அகழ்வோய்வுகள	
ர�றதகோள்ளபபட்டன.	 இபதபோழுது	 �ோங்கள	
கீழடி	 அகழோய்லவ	 முதன்ல�பபடுத்தும்	 அரத	
ர�ேத்தில்	 கட்டுககலேயில்	கிலடத்த	ததோல்லியல்	
ஆதோேங்கல்ளயும்	 கருத்திற	 தகோள்ள	 ரவண்டும்.	
�ோன்	நிலனககிர்ன்	கந்தரேோலடலய	அடுத்து	வட	
இைங்லகயில்	ததோன்ல�யோன	பூர்வீக�ோன	�ககள	
வோழ்ந்ததறகோன	 ஆதோேங்கள	 கட்டுககலேயில்	
கண்டுபிடிககபபட்டுள்ளன.	 இந்தக	 கட்டுககலே	
லய	 போர்லவயிட்ட	 ததன்னிந்திய	 ததோல்லியல்	
அறிஞர்களில்	 ஒருவேோன	 ரபேோசிரியர்	 ேோஜன்	
அவர்கள	 தகோடு�ணல்,	 தபோருந்தல்	 ரபோன்்	
ஒரு	 ததோன்ல�யோன	 �ககள	 குடியிருபபு	 கட்டு	
ககலேயில்	 வோழ்ந்ததோக	 குறிபபிடுகின்்ோர்.	 இந்த	
அகழ்வோேோய்ச்சிலய	 போர்லவயிட்ட	 ததன்னி	
ைங்லக	 அறிஞர்களகூட	 �ோதகலில்	 இருந்து	
அநுேோதபுேம்	 தசல்கின்்	 வழியில்	 ஒரு	 ததோன்	
ல�யோன	�கே�ோக	இது	எழுச்சி	தபற	றிருககின்்து	
என்பலத	அந்த	ஆதோேங்கள	உறுதிபபடுத்துவதோக	
குறிபபிடுகின்்னர்.

	 அ ல த வி ட	
யோழ்பபோணத்தில்	
�ட்டும்	86	இடங்கள	
முககிய	ததோல்லியல்	
இ ட ங் க ்ள ோ க	
அ ல ட ய ோ ்ள ம்	
கோணபபட்டுள்ளது.	
அ ல ன த் து ம்	
மு க கி ய � ோ ன	
த த ோ ல் லி ய ல்	
ல�யங்கள	 தோன்.	
அ வ ற றி ற கு	
இலடயில்	எங்களின்	

பூர்வீக	 இருபலப	 அலடயோ்ளபபடுத்தககூடிய	
ததோல்லியல்	 இடங்க	 ்ளோக	 கந்தரேோலட,	 பூ�கரி,	
சோட்டி,	 கட்டுககலே	 ரபோன்்	 இடங்கல்ளப	
போர்ககின்ர்ன்.

்களவி:
 இலஙளகளயப தபேளாறுத்தவள�யில் 
தமிழர்களையும் தமிழர்களின ததளால்தபேளாருட 
களையும் பேளாதுகளாபபேது மறறும் அகழவளா�ளா 
யச்சி பேணிகளில் ஈடுபேடுவதில் பேல்்வறு தநரு 

ககடிகளும், சிககல்களும், அடககுமுள்ற களும் 
இருககின்றது. இநத அடககுமுள்றகளை களை 
வதறகு புலம்தபேயர் ்தசஙகளில் வளாழகி ன்ற 
ஈழத் தமிழர்கள எநத வளகயளான தஙகளின 
பேஙகளிபளபே தசயய ்வண்டும் எனறு நீஙகள 
கருதுகினறீர்கள?

பேதில்:
	 எங்கள	 பகுதிகளில்	 அகழ்வோய்வுகல்ள	
ர�றதகோளவது,	 போதுகோபபது	 ரபோன்்வறறில்	
சிை	 சட்டச்	 சிககல்கள	 உண்டு	 என்்ோலும்,	
அவறறிலிருந்து	 விடுபட்டு	 �ோங்கள	 அலத	
தசய்வதறகு	 சட்ட	 ரீதியிைோன	 வோய்பபுககள	
உண்டு.	உதோேண�ோக	2019,	2020	ஆண்டுகளுககோன	
அனு�திலய	�ோன்	ததோல்லியல்	திலணகக்ளத்தில்	
தபறறிருககின்ர்ன்.	 �ோன்	 எந்த	 ர�ேத்திலும்	
ரபோய்	 அங்கு	 அகழ்வு	 தசய்வதறகு	 தயோேோக	
இருககின்ர்ன்.	ஆனோல்	சூழ்நிலைகள	 சோதக�ோக	
இல்ைோல�யினோல்,	 லகவிடபபட்டுள்ளது.	 ஆ	
னோல்	 �ேபுரில�ச்	 சின்னங்கல்ள	 போதுகோகக	 எவ	
வ்ளவு	 உதவும்	 என்பதில்	 எங்களுககு	 தலடகள	
இருந்தோலும்,	 எங்கள	 �கக்ளோக	 வந்து	 அவறல்	
போதுகோபபதில்	 தலடகள	 இல்லை.	 கைோநிதி	
திருமுருகன்	 அவர்கள	 சிவபூமியிரை	 மூன்று	

�ோடிகல்ளக	 தகோண்ட	 தபரிய	 அருங்கோட்சியகம்	
ஒன்ல்	அல�த்திருககின்்ோர்.	அங்கு	எங்களிடமி	
ருந்து	 �ல்ந்து	 ரபோகின்்,	 அழிந்து	 ரபோகின்்	
அல்ைது	 விறகபபடுகின்்	 பை	 �ேபுரில�ச்	
சின்னங்கல்ள	 �ககள	 முன்வந்து	 போதுகோபபதில்	
எந்தவித	 தலடயும்	 இல்லை.	 அலத	 தடுபபதறகு	
ததோல்லியல்	 திலணகக்ளம்	முயலும்	 என்று	 �ோன்	
கருதவில்லை.	அனு�தி	தபறறு	அந்த	ததோல்லியல்	
சின்னங்கல்ள	�ோம்	போதுகோகக	முடியும்.
	 இபபடியோன	 அகழ்வோேோய்ச்சிகல்ள,	
�ேபுரில�ச்	 சின்னங்கல்ள	 போதுகோபபதறகு	
புைம்	 தபயர்	 �கக்ளோல்	 தோன்	 அலத	 தசய்ய	
முடியும்.	 ஆனோல்	 இங்குள்ளவர்கள	 அலத	
தசய்வதறகு	 சட்டச்	 சிககல்கள	 வேோ�ல்	 இருப	
பதறகு	 �ோன்	 முன்னர்	 தசோன்னது	 ரபோை	 இங்கு	
ள்ள	 �ேபுரி	 ல�ச்	 சின்னங்கள	 புைம்தபயர்	
�ோடுகளில்	 ரபணபபடைோம்.	 ஆவணபபடுத்த	
ைோம்.	 அலத	 அவர்கள	 தசய்திரு	 ககி்ோர்கள.	
உதோேண�ோக	சுவிஸ்	தமிழ்	கல்விச்	ரசலவ,	 தமிழ்	
�ககளின்	 போேம்பரிய	 �ேபுரில�ச்	 சின்னங்கல்ள	
ஆவணபபடுத்தியிருககி்ோர்கள.	 அதன்	 இயககு�	
ேோக	 உள்ள	 திரு	 போர்த்திபன்	 கந்தசோமி	 யினுலடய	
முயறசியினோல்	எங்களின்	�ேபுரில�ச்	சின்னங்கள	
ஆவணபபடுத்தபபட்டுள்ளன.	 வடபகுதியிரைோ	
அல்ைது	தமிழ்ப	பிேரதசங்களிரைோ	ஆய்வு	தசய்வ	
தறகும்	 �ேபுரில�ச்	 சின்னங்கல்ள	 ரபணிப	 போது	
கோபபதறகும்	 புைம்தபயர்	 தமிழர்கள	 உதவி	
தசய்வதறகு	 தலடயில்லை.	 ஆனோல்	 அவர்களின்	
நிதி	 அேச	 அதிபர்	 அல்ைது	 பல்கலைககழகம்	
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தகோழும்பில்	 கடந்த	 வோேத்தில்	 இடம்தப	
ற்	 மூன்று	 சம்பவங்கள	 கருத்துச்	

சுதந்திேத்துககு	 இங்கு	 இடமுள்ளதோ	 என்்	
ரகளவிலய	எழுப	பியிருககின்்து.	அத�ரிககோவில்	
கறுபபினத்	 தவேோன	 ரஜோர்ஜ்	 பித்ளய்ட்	
தகோடூே�ோகக	 தகோல்ைபபட்டலத	 எதிர்த்து	
முன்னிலை	ரசோஷலிசக	கட்சி	அல�தியோக	�டத்திய	
கவனயீர்பபுப	 ரபோேோட்டம்	 தபோலிஸோேோல்	
கடுல�யோன	 வன்முல்ப	 பிேரயோகத்துடன்	
ஒடுககபபட்டது.	 சுயோதீன	 ஊடகவியைோ்ளரும்,	
சிறீைங்கன்	 வி�ோன	 நிறுவனத்திலிருந்து	 ஓய்வு	
தபற்	 அதிகோரியு�ோன	 	 ேஜீவ	 ஜயவீேவின்	 உடல்	
சுதந்திே	 சதுககத்தில்	 சூட்டுககோயங்களுடன்	
கண்டுபிடிககபபட்டிருககின்்து.	 இது	 தற	
தகோலை	 எனக	 கூ்பபட்டோலும்,	 இதன்	 பின்	
னணியில்	 �ர்�ங்கள	 இருககைோம்	 எனச்	 தசோல்	
ைபபடுகின்்து.	 மூன்்ோவது	 சம்பவ	 த்தில்	
பிேபை	 தபண்	 பத்திரிலகயோ்ளர்	 தரிசோ	 பஸ்தி	
யனுலடய	 �டிககணினி	 அவேது	 வீட்டிலிருந்து	
தபோலிஸோேோல்	லகபபற்பபட்டுள்ளது.	அத	னோல்	
அவர்	 கடுல�யோன	 அச்சுறுத்தலுககுள்ளோககபபட்
டுள்ளோர்.
	 கடந்த	 வருட	 இறுதியில்	 இைங்லகயில்	
ஆட்சி	 �ோற்ம்	 இடம்தபற்	 ரபோரத	 கருத்துச்	
சுதந்திேம்	 குறித்த	 அச்சம்	 தவளியிடபபட்டது.	
கருத்துச்	 சுதந்திேத்துககோகக	 குேல்	 தகோடுத்த	
பைர்	 அவசேம்	 அவசே�ோக	 �ோட்லட	 விட்டு	
தவளிரயறினோர்கள.	 சன்ரட	 ஒபரசவர்	 பத்தி	
ரிலகயின்	 ஆசிரியேோகக	 கடல�யோறறிய	 தரிசோ	
பஸ்த்தியனும்	 சுவிட்சர்ைோந்து	 தசன்று	 அங்	
கிருந்து	ைண்டனுககுச்	தசன்று	விட்டதோகச்	தசோல்	
ைபபடுகின்்து.	 ஆனோல்,	 அவர்	 அவே�ோகச்	
தசன்்தோரைோ	 என்னரவோ	 தன்னுலடய	 �டி	
ககணினிலயக	 தகோண்டு	 தசல்ைவில்லை.	
அவேது	 இல்ைத்திரைரய	 அது	 இருந்துள்ளது.	
அதலனத்தோன்	 தபோலிஸோர்	 இபரபோது	 திடீதேன	
அவேது	 வீட்லடச்	 சல்ைலட	 ரபோட்டுத்	 ரதடுதல்	
�டத்திக	லகபபறறியிருககின்்ோர்கள.

தபேளாலிஸ அ�ளாஜகம்
	 அத�ரிககோவில்	 தவளல்ளயினத்தவேோன	
தபோலிஸ்கோேர்	 ஒருவர்	 ர�	 25	 ரஜோர்ஜ்	 பித்ளய்ட்	
என்்	 ஆபிரிகக	 அல�ரிககலே	 தகோடூே�ோன	
முல்யில்	 தகோலை	 தசய்த	 சம்பவத்துககுப	
பி்கு	 இனதவறிககு	 எதிேோக	 உைகில்	 பேவைோக	
மூண்டிருககும்	 ஆர்பபோட்டங்கள	 இைங்லக	
வலேயில்	பேவியுள்ளது.	தகோழும்பிலுள்ள	அத�ரி	
கக	 தூதேகத்துககு	 அருகோல�யில்	 முன்னணி	
ரசோஷலிசக	கட்சியினேோல்	ஏறபோடு	தசய்யபபட்ட	
கவனயீர்பபுப	ரபோேோட்டம்	தபோலிஸோேோல்	தகோடூ	
ே�ோக	ஒடுககபபட்டு	அதில்	கைந்து	தகோண்ட	சு�ோர்	
55	ரபர்	லகது	தசய்யபபட்டனர்.
	 ‘ரகோவிட்	 19’	 லவேஸ்	 பேவல்	 கோேண�ோக	
சிை	 சட்டமூைங்கல்ள	 இைங்லக	 அேசோங்கம்	
கடுல�யோககியிருந்தது.	 அதில்	 முககிய�ோனது	
ஒன்றுகூடுவதறகு	 விதிககபபட்டிருந்த	 கட்டுப	
போடு.	 சமூதோய	 இலடதவளி	 ரபணபபட	 ரவண்	
டும்,	 சுகோதோே	 �லடமுல்கள	 பின்பற்பபட	
ரவண்டும்	 என்்	 இேண்டும்	 முககிய�ோனலவ.	
முன்னணி	 ரசோஷலிசக	 கட்சியினேோல்	 ஏறபோடு	
தசய்யபபட்டிருந்த	 ரபோேோட்டத்தில்	 இந்த	
இேண்டும்	 பின்பற்பபட்டது	 என்பது	 குறிபபிட	
த்தககது.	 அத�ரிகக	 துதோேகத்துககு	 அருகில்	
ஆர்பபோட்டங்களுககு	 நீதி�ன்்ம்	 திடீர்த்	 தலட	
ஒன்ல்	 விதித்திருந்த	 ரபோதிலும்	 கூட,	 அவ	
வோ்ோன	 ரகோரிகலக	 எதுவும்	 தம்�ோல்	 முன்	
லவககபபடவில்லை	 என	 அத�ரிகக	 தூதேகம்	
ததரிவித்திருந்தது.
	 சுகோதோே	போதுகோபபிலனக	கோேணம்	கோட்டி	
ரபச்சு	 சுதந்திேம்	 முடககபபடுகின்்து.	 தபோது	
�ககள	 தங்களின்	 அேசியல்	 கருத்துககல்ளயும்,	
தபோது	 கருத்துககல்ளயும்	 சுதந்திே�ோன	 குறிபபிடு	

வதறகு	 அேசோங்கம்	 தலட	 விதிககின்்து	 என்்	
குற்ச்சோட்லட	ஐ.�ோ.	�னித	உரில�கள	ஆலணயோ	
்ளர்	 உட்பட,	 பல்ரவறு	 அல�பபுககளும்	 முன்	
லவத்திருந்தன.	 தகோளளுபபிட்டியில்	 தபோலிஸோர்	
ஆர்பபோட்டத்லதக	கலைபபதறகு	�டந்து	தகோண்ட	
முல்	 இந்தக	 குற்ச்சோட்லட	 நிரூபிபபதோகரவ	
இருந்தது.

	 அல�தியோன	 முல்யிலும்,	 சமூக	 இலட	
தவளிலயப	 ரபணியும்,	 தபோது	 �ககளுககு	
எந்தவித�ோன	 போதிபலபயும்	 ஏறபடுத்தோத	
வலகயில்	 தோன்	 இந்தக	 கவனயீர்பபு	 எதிர்பபுப	
ரபோேோட்டம்	 �டத்தபபட்டது.	 இதலன	 தடுபபத	
றகோக	 தபோலிஸோர்	 அதிக்ளவு	 பைத்லதப	 பயன்	
படுத்தினோர்கள.	அல�தியோக	�லடதபற்	ரபோேோ	
ட்ட	 க்ளம்	 ரபோர்கக்ள�ோககபபட்டது.	 50	 இறகும்	
அதிக�ோனவர்கள	 லகது	 தசய்யபபட்டனர்.	 ஆர்ப	
போட்டத்தில்	ஈடுபட்டிருந்த	தபண்	ஒருவலேக	லகது	
தசய்யும்	 ரபோது	 தபோலிஸோர்	 தசயறபட்ட	 முல்	
கடுல�யோன	கண்டனத்லதப	தபறறிருககின்்து.

	 தபோலிஸோரின்	தலடலய	மீறி	ஆர்பபோட்டம்	
�டத்தியல�	சட்டபபடி	தவ்ோனதோக	இருககைோம்.	
ஆனோல்,	 ரபோேோட்டம்	 அல�தியோகவும்,	 சுகோதோே	
விதிமுல்கல்ளப	பின்பறறியுர�	�டத்தபபட்டது.	
இவவோ்ோன	நிலையில்	ஆர்பபோட்டத்லதக	 கலை	
பபதறகு	 இந்த்ளவுககு	 ர�ோச�ோகப	 பைத்லதப	
பயன்படுத்தியிருகக	 ரவண்டிய	 அவசியம்	 இருக	
கவில்லை.	 தகோஞச	 ர�ேத்தில்	 கலைந்து	 தசன்	
றிருகக	 ரவண்டிய	 ஆர்பபோட்டத்லத	 அ�ோவசி	
ய�ோக	தபோலிஸோரே	குழபபி	அல�தியின்ல�லய	
ஏறபடுத்தினோர்கள	 என்்	 குற்ச்சோட்லட	 �றுதலி	
கக	 முடியோதுள்ளது.	 இது	 எதிர்பபுப	 ரபோேோ	
ட்டங்களுககு	 விடுககபபட்டுள்ள	 ஒரு	 அச்சுறுத்த	
ைோகரவ	போர்ககபபடுகின்்து.

பேத்திரிளகயளாைர் மீதளான அச்சுறுத்தல்
		 பத்திரிலகயோ்ளர்	
தரிசோ	 பஸ்டியனின்	 �டி	
கக	ணினிலய	தபோலி	ஸோர்	
லகபபறறிய	 சம்பவம்,	
இைங்லக	 ஊடத்துல்யி	
னருககு	 அதிர்ச்சிலயக	
தகோடுத்திருககின்்து.	

�டிககணினிலய	அதிகோரி	கள	உடனடியோக	திருபபி	
ஒபபலடகக	ரவண்டும்	என	ரவண்டு	ரகோள	விடு	
த்துள்ள	பத்திரி	லகயோ்ளர்கல்ள	போதுகோப	பதறகோன	
குழு,	 தரிசோ	 துன்புறுத்தல்கள	 எதுவுமின்றி	 தனது	
பத்திரிலக	பணிலய	தசய்வதறகு	அனு�திகக	ரவ	
ண்டும்	எனவும்	ததரிவித்துள்ளது.
	 கடந்த	 �வம்பரில்	 தகோழும்பில்	 சுவிஸ்	
தூதேக	 பணியோ்ளர்	 கடத்தபபட்டல�	 ததோடர்பில்	
இடம்தபறறு	வரும்	விசோேலணகளின்	ததோடர்பில்	
சிஐடி	 அதிகோரிகள	 தரிசோ	 பஸ்டியனின்	 வீட்லட	
ரசோதலனயிட்டு	 அவேது	 �டிககணினிலய	
எடுத்துச்	 தசன்றுள்ளனர்	 என	 அவர்	 டுவிட்டரில்	
பதிவு	 தசய்துள்ளோர்.	 நியுரயோர்க	 லடம்சிறகோக	
பணியோறறுபவரும்,	 இைங்லக	 அேசோங்கத்தின்	
சண்ரட	 ஓபரசவரின்	 முன்னோள	 ஆசிரியரு�ோன	
தரிசோ	பஸ்டியன்	முன்னர்	இரு	தடலவகள	நீதி�ன்்	
உத்தேவின்றி	 தனது	 �டிககணினிலய	 லகபபற்	
முயன்்னர்,	இம்முல்	உத்தேவுடன்	வந்திருந்தனர்	

என	ததரிவித்துள்ளோர்.
	 தூதேக	 பணியோ்ளரின்	 கடத்தல்	 �ோடகம்	
ஒரு	திட்டமிட்ட	�ோடகம்	என	குற்ம்	சோட்டிவரும்	
இைங்லக	 அதிகோரிகள,	 தரிசோ	 பஸ்டியன்	 தூதேக	
பணியோ்ளருடன்	 ததோடர்பிலிருந்தோர்,	 அவருககு	
இந்த	 கடத்தல்	 விவகோேத்துடன்	 ததோடர்புள்ளது	
என	 ததரிவிககின்்னர்.	 	 பஸ்டியன்	 கடந்த	
�வம்பரிரைரய	 இைங்லகயிலிருந்து	 தவளிரயறி	
விட்டோர்.	 அவேது	 குடும்ப	 உறுபபினர்கள	
வீட்டிலிருந்த	 ரவல்ளரய	 அங்கு	 ரசோதலனகள	
இடம்தபறறுள்ளன.
	 தரிசோ	 பஸ்டியனின்	 �டிககணினிலய	
லகபபறறியல�ககு	 பத்திரிலகயோ்ளர்கல்ள	
போதுகோபபதறகோன	 குழு	 கடுல�யோன	 ஆட்ரச	
பலனலய	 தவளியிடுவதோக	 ததரிவித்துள்ள	 அந்த	
அல�பபின்	 ஆசியோவிறகோன	 ஆேோய்ச்சியோ்ளர்	
அலியோ	இபதிஹோர்,	இந்த	�டவடிகலக	பத்திரிலக	
யோ்ளரின்	 தசய்தி	 மூைங்களிறகு	 போதிபலப	 ஏறப	
டுத்தககூடும்	என	ததரிவித்துள்ளோர்.
	 தரிசோ	 பஸ்டியனிறகு	 எதிேோன	 அச்சுறுத்	
தும்	 �டவடிகலககல்ள	 இைங்லக	 அதிகோரிகள	
உடனடியோக	 முடிவிறகு	 தகோண்டுவே	 ரவண்டும்	
எனவும்	 அவர்	 ரவண்டுரகோள	 விடுத்துள்ளோர்.	
அவேது	வி�ர்சனத்துடனோன	 தசய்தி	 தவளியிடலி	
றகோன	 பழிவோங்கல்	 �டவடிகலகயோ	 கரவ	 இது	
இடம்	 தபறுகின்்து.	 குறிபபிட்ட	 �டிககணினி	
லகபபற்பபட்ட	 பின்னர்	 அது	 �ோற்ங்களிறகு	
உட்படுத்தபபட்டுள்ளதோ	 என	 ஆேோயு�ோறு	 16ஆம்	
திகதி	 நீதவோன்	 உத்தேவிட்டுள்ளோர்	 என்பதும்	
குறிபபிடத்தககது.

சுதநதி� சதுகக சடலம்

		 தகோழும்பு	 சுதந்திே	 சதுககம்	 பிேரதசத்தில்	
பகுதிர�ே	பத்தி	எழுத்தோ்ளரும்,	ஸ்ரீைங்கன்	வி�ோன	
ரசலவ	நிறுவனத்தின்	முன்னோள	முகோல�யோ்ளரு	
�ோன	 ேஜீவ	 ஜயவீேவின்	 சடைம்	 ஜூன்	 13	 ஆம்	
திகதி	 கண்தடடுககபபட்டது.	 சுதந்திே	 சதுகக	
வ்ளோகத்தில்	 �ேத�ோன்றிறகு	 கீழ்	 இருந்து	 சடைம்	
கண்தடடுககபபட்டதோக	 ரபோலீஸ்	 ஊடகப	
ரபச்சோ்ளர்	 ரபோலீஸ்	 அத்தியட்சகர்	 ஜோலிய	
ரசனோேத்ன	 ததரிவிககின்்ோர்.	 இவவோறு	 கண்	
தடடுககபபட்ட	 சடைத்திறகு	 அருகிலிருந்து	 துப	
போககிதயோன்றும்,	 கடிதத�ோன்றும்	 ரபோலீஸோரி	
னோல்	லகபபற்பபட்டுள்ளது.
	 ேஜீவ	 ஜயவீே	 தபரும்போலும்	 தன்லன	
தோரன	 சுட்டுக	 தகோண்டு	 தறதகோலை	 தசய்திருக	
கைோம்	 என	 ரபோலீஸோர்	 சந்ரதகம்	 ததரிவித்தனர்.	
எவவோ்ோயினும்,	 இந்த	 சம்பவம்	 ததோடர்பிைோன	
விசோேலணகல்ள	 ததோடர்ந்து	 முன்தனடுத்து	
வருவதோக	 ரபோலீஸ்	 அத்தியட்சகர்	 ஜோலிய	
ரசனோேத்ன	 கூறுகின்்ோர்.	 ேஜீவ	 ஜயவீே	
உயிரிழபபதறகு	 முன்னர்	 தனது	 சரகோதேருககு	
கடிதத�ோன்ல்	 எழுதியுள்ளதோக	 ர�றறிேவு	
தனது	 சரகோதேனுககு	 குறுந்தகவல்	 ஊடோக	
அவர்	 ததரிவித்துள்ளோர்.	 தனககு	 ஏறபட்டுள்ள	
சுகயீனம்	 கோேண�ோகரவ	 தோன்	 இவவோ்ோன	
தீர்�ோனத�ோன்ல்	 எட்டுவதோகவும்	 அதில்	 அவர்	
கூறிsssயுள்ளோர்.	
	 அத்துடன்,	 துபபோககிலய	 தகோளவனவு	
தசய்வதறகோக	 தனது	 வங்கி	 கணககிலிருந்து	
பணத்லத	 மீ்ளப	 தபறறுக	 தகோண்டுள்ளதோகவும்,	
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அலனத்துைக	 லகம்தபண்கள	 தினத்லத	
முன்னிட்டு	 தோயகத்தில்	 உள்ள	 லகம்	

தபண்கள	 ததடர்பில்	 வவுனியோ	 பிேரதச	
தசயக	தபண்கள	அபிவிருத்தி	உத்திரயோகத்தர்	
சுபோசினி	சிவ	தர்சன்	அவர்கள	எ�ககு	வழங்கிய	
ர�ர்	கோணல்	வரு�ோறு

்களவி:
 சர்வ்தச ரீதியில் விதளவகளுககு எனறு 
ஒரு தினம் அனுஸடிககபபேடடு வருகின்றது. இது 
ததளாடர்பேளாக உஙகள கருத்து?

பேதில்:
	 பை	தினங்கள	ஐ.�ோ.	சலபயோல்	அங்கீகரிகக	
பபட்டுள்ளது.	ஆனோல்	விதலவகள	தினத்லத	தகோ	
ண்டோடும்	 தின�ோக	 அல்ைோது,	 விதலவகளுககு	
ஒரு	சமூக	அங்கீகோேம்	கிலடகக	ரவண்டும்	என்று,		
அலத	 ஒரு	 விழிபபுணர்வு	 தின�ோக	 தகோண்டோட	
ைோம்	என	�ோன்	நிலனககிர்ன்.

்களவி:
 நீஙகள ்வளல தசயயும் மளாவடடஙகள, 
இடஙகள, பி�்தசஙகளில் எத்தளன ்பேர் கணவ 
ளன இழநதவர்கள அல்லது கணவனளால் ளகவிடப 
பேடடவர்கள இருககின்றனர் எனபேளத குறிபபிட 
முடியுமளா?

பேதில்:
	 �ோன்	ரவலை	தசய்வது	வவுனியோ	பிேரதச	
தசயைகம்.	இது	வவுனியோ	�ோவட்டத்தில்	உள்ள	4	
பிேரதச	 தசயைகத்தில்	 ஒன்று	 தோன்	 இந்த	 பிேரதச	
தசயைகம்.இந்த	 பிேரதச	 தசயைகத்திறகுட்பட்ட	
தேவின்படி	 போர்த்தோல்,	 3,895	 குடும்பங்கள	 தபண்	
தலைல�த்துவக	 குடும்பங்க்ளோக	 இருககின்்ோ	
ர்கள.இதில்	 கணவனோல்	 லகவிடபபட்ட	 தபண்	
களும்	அடங்குவர்.	யுத்தத்தில்	கணவலன	இழந்தவர்	
கள	385	ரபர்	வவுனியோ	பிேரதச	தசயைகம்	கீழ்	இரு	
ககின்்னர்.

்களவி:
 விதளவகள என்ற பேதத்ளத விட, தபேண் 
தளலளமத்துவக குடும்பேஙகளைச் ்சர்நதவர்கள 
வவுனியளா மளாவடடத்ளதப தபேளாறுத்தவள�யில் 
சுயமளாக வளாழவதறகு சமூக த்தில் உளை இடர்கள 
எனன உளைது?

பதில்
	 விதலவகள	 என்்	 பதத்லத	 விட,	 தபண்	
தலைல�த்துவக	 குடும்பங்கள	 என்று	 கூறுவது	
அவர்களுககு	 ஒரு	 தகௌேவத்லதக	 தகோடுககும்	
என	 நிலனககிர்ன்.	 விதலவகள	 என்னும்	 தசோல்	
அவர்களுககு	�ன	உல்ளச்சலை	ஏறபடுத்தும்	 என	
நிலனககிர்ன்.	 �ோன்	 ஒரு	 தபண்லண	 சந்தித்த	
ரபோது,	 தோங்கள	இருககும்	இடத்தில்	விதலவகள	
அதிக�ோக	இருபபதோல்,	அந்த	ததருலவ		விதலவகள	
ததரு	 என்ர்	 அலழபபோர்கள	 என்று	 கூறினோர்.	
அவர்கள	பகுதியில்	ஒரு	ஆண்	ஒரு	ரதலவககு	வரும்	
ரபோது	�ற்வர்க்ளோல்	தபபோன	கண்ரணோட்டத்தில்	
போர்ககபபடுவதோக	கூ்பபடுகின்்து.	�ோன்	ரவலை	
தசய்யும்	 பிரிவில்	 இபபடியோன	 சம்பவங்கல்ள	
�ோன்	எதிர்தகோண்டுளர்ளன்.

்களவி:
 அவர்கள ்வளல தசயயும் இடஙகளிலும், 

தவளியிலும் எவவளகயளான பேளாதிபபுககளை 
எதிர்தகளாளகின்றனர்?

பேதில்:
	 தபோதுவோன	போதிபபு	என்று	போர்ககுமிடத்து	
போலியல்	சுேண்டல்	தபோதுவோக	எல்ைோ	இடத்திலும்	
உள்ளது.	 இது	 சோதோேண	 கூலி	 ரவலை	 தசய்யும்	
இடங்களிலும்	 சரி,	 திலணகக்ளங்களிலும்	 சரி,	
ர�ேடியோகரவோ,	 �ல்முக�ோகரவோ	 இருபபதோக	
�ோன்	 சந்தித்த	 தபண்களிடமிருந்து	 அறிந்து	
தகோண்ரடன்.

்களவி:
 தபேண் தளலளமத்துவக குடும்பேஙகள தளாஙக 
ளும் சமூகத்தில் ஒரு உயர் நிளலளய அளடவதறகு 
இலஙளகயில் அதுவும் எஙகள வவுனியளா மளாவட 
டத்ளதப தபேளாறுத்தவள�யில் எவவளா்றளான திடட 
ஙகளை முனதமளாழிநதளால், அவர்கள தஙகள வளா 
ழவளாதளா�த்ளதயும், தஙகள குடும்பேஙகளையும் தஙக 
ளின பிளளைகளின கல்விச் தசலவுகள, கல்வி 
முன்னற்றஙகளை தகளாண்டு தசல்ல உதவியளாக 
இருககும் என நிளனககிறீர்கள?

பேதில்:
	 �களிர்	 அல�ச்சு,	 பை	 நிறுவனங்கள	 என்	
பன	பை	திட்டங்கல்ள	தகோண்டு	வருகின்்ோர்கள.
அவர்களுககு	 �று	 வோழ்வு	 என்பது	 சமூகத்	 தில்	
அங்கீகரிககபபட்ட	 ஒரு	 திட்ட�ோக	 இருகக	
ரவண்டும்.	 இன்தனோருவருடன்	 ரசர்ந்து	 வோழுவ	
தறகோன	 வோய்பபுகள	 இருககும்.	 அலத	 �ோங்கள	
சரியோக	 வழி�டத்தோ	 விட்டோல்	 அதுரவ	 சமூக	 சீர்	
ரகடோக	 �ோறிவிடும்.	 எனரவ	 �றுவோழ்வு	 என்்	
முல்ககு	திரு�ணம்	என்்	ஒரு	முல்லய	�ோங்கள	
அங்கீகரி	கக	ரவண்டும்.
	 வயதோனவர்கள	 விதலவக்ளோக	 உள்ள	
இடங்களில்	 அவர்களின்	 தசோத்துககள	 யோருககு	
தசல்ை	 ரவண்டும்	 என்பது	 ததோடர்போக,	 சட்டம்	
ஒரு	 சோதக�ோன	 சூழலை	 ஏறபடுத்திக	 தகோடுகக	
ரவண்டும்.	இவறல்	விதலவகள	என்று	போர்ககோது,	
தபண்களின்	 உரில�கள	 என்னும்	விதத்தில்	 தகோ	
ண்டு	 வந்தோல்,	 தபண்ணிறகு	 ரதலவயோன	 சமூக	
போதுகோபபு,	 சுகோதோேம்,	 பிளல்ளகளின்	 கல்வி	
ததோழில்	ஆகியவறறின்	உரில�கல்ள	தபறறுக	தகோ	
டுககக	கூடியதோக	இருககும்.	தபண்கள	உரில�கள	
என்பதன்	 ஊடோக	 அவர்களின்	 அங்கீகோேங்கல்ள	
�லடமுல்பபடுத்தைோம்.

்களவி
 வவுனியளா மளாவடடத்தில் ்பேளாருககு பிறபே 
டட களாலத்திலும், தற்பேளாளதய தகளா்�ளானளா 
களாலத்தி லும் தபேண்கள பேளாதிககபபேடடுளைதளாக 
பேதிவுகள ஏதளாவது உஙகளிடம் உளைதளா? அவர்கள 
எநதவிதமளான மன உளைச்சல்களில் உளைனர்.

பேதில்:
	 வவுனியோ	 பிேரதசம்	 ஒன்றில்	 �ோங்கள	
சந்திபபு	ஒன்ல்	�டத்தும்	ரபோது,	நீங்கள	கூட்டுக	
குடும்ப�ோக	 இருககும்	 ரபோது	 என்ன	 �டந்தது	
என்று	 விசோரித்ரதோம்.	 எவரும்	 சரியோன	 பதிலை	
கூ்வில்லை.	ஆனோல்	அவர்களிலடரய	கஞசோ	போவ	
லன	இருந்தது.	 கஞசோ	 போவித்தவர்கள	 தற	 ரபோது	
போவிகக	முடியோத	சூழ்நிலையில்	இருக	குமிடத்து,	
குடும்ப	வன்முல்கள	அதிக�ோக	உள்ளன.	குடும்ப	
உறுபபினர்களுடனோன	உ்வுகளில்	வன்முல்கள	
உள்ளன.

்களவி:
 எதிர்களாலத்தில் தபேண்கள வனமுள்றகள 
அல்லது தபேண்களுககு எதி�ளான அடககுமுள்றகளை 
இல்லளாததளாழிபபேதறகு இலஙளக அ�சளாஙக்மளா 
அல்லது புலம்தபேயர் ்தசஙகளில் இருபபேவர்க்ைளா  
எவவளா்றளான விழிபபுணர்வுத் திடடஙகளைக 
தகளாண்டுவ� ்வண்டும் என நிளனககிறீர்கள?

பேதில்:
	 போதிககபபட்டவர்கள	 தங்கள	 �ரனோதி	
டத்தில்	 உறுதியோக	 இருகக	 ரவண்டும்	 அப	
படியிருககும்	 பட்சத்தில்	 தோன்	 �ோங்கள	 தவளி	
யிலிருந்து	 வரும்	 எந்தத்	 திட்டத்லதயும்	 �லட	
முல்பபடுத்தைோம்.	 முதலில்	 அவர்களின்	 �னநி	
லைலய	உறுதிபபடுத்துவதறகு	உ்ளவியல்	ஆரைோச	
லனகர்ளோ,	 குழுகக்ளோக	 பிரிந்து	 அவர்களிடத்தில்	
ரபசி	அவர்களின்	�னதில்	ஒரு	திட�ோன	�ம்பிகலக	
லய	ஏறபடுத்துவது	அவசியம்.

்களவி:
 தபேண்கள வனமுள்றகள, அடககுமுள்ற 
களை தடுபபேதறகு உஙகள பிரிவளால், அல்லது 
அ�சளாஙகத்தளால் அண்ளமக களாலத்தில் ்மறதகளாள 
ைபபேடட நடவடிகளககள ஏதளாவது இருககின்றதளா?

பேதில்:
	 அவர்கள	 அேச	 திலணகக்ளங்களில்	 வந்து	
தங்கள	 முல்பபோட்லட	 தசோல்ை	 முடியோத	 சூழ்	
நிலையிலும்	1938	எண்ணின்	ஊடோகவும்,	தபோலிஸ்	
திலணகக்ளத்திலும்	 முல்பபோடுகள	 தசய்யும்	
வசதி	 ஏறபடுத்திக	 தகோடுககபபட்டுள்ளது.	 அவர்	
கள	பின்னர்	முல்பபோடுகள	வந்துள்ளதோக	அறிவி	
த்திருந்தோர்கள.	 �றறும்	 ததோலைரபசி	ஊடோகவும்	
அந்த	ஏறபோடுகல்ள	தசய்யககூடியதோக	இருந்தது.
	 தபண்கள	அல�பபுகல்ள	ஏறபடுத்தி	அவர்	
கள	 ஊடோக	 விழிபபுணர்வு	 �டவடிகலககல்ள	
ர�றதகோண்டவோறு	தோன்	இருககின்ர்ோம்.	�களிர்	
விவகோே	அல�ச்சு	எங்களுககு	ஆதேவோக	உள்ளது.	
அத்துடன்	அேச	 சோர்பற்	 நிறுவனங்களும்	அவசே	
கோை	நிலைககு	உதவி	தசய்கின்்ன.

்களவி:
 கூடுதலளாக யுத்தத்தில் பேளாதிககபபேடட 
தபேண்கள, அதிகமளாகப பேளாதிககபபேடடுளைளார்கள. 
அவர்களுககு சடட நடவடிகளகத் ்தளவகள 
கூடுதலளாக இருககும்.சடடத்ளத எபபேடி அணுகுவது 
எனறு ததரியளாதிருககும். அவர்களுககு உஙகள 
பிரிவில் சடட ஆ்லளாசளன ஒழுஙகுகள  ஏதளாவது 
இருககின்றதளா?

பேதில்:
	 பிேரதச	 தசயைகத்தில்	 சிறுவர்,	 தபண்கள	
பிரிவு	 என்று	 உள்ளது.	 அரதரபோை	 தபோலிஸ்	
பிரிவிலும்	 இந்தப	 பிரிவு	 தனித்திருககின்்து.	
அவர்கள	 அங்கு	 வந்து	 தனிபபட்ட	 முல்யில்	
இேகசிய�ோக	 ரபசுவதறகோன	 ஒழுங்குகல்ள	
ஏறபடுத்திக	 தகோடுத்துளர்ளோம்.	 அதில்	 அவர்கள	
வந்து	 முல்பபோடு	 தசய்யுமிடத்து,	 அவர்களின்	
விருபபங்களுடன்	 �ோங்கள	 �டவடிகலககல்ள	
ர�றதகோண்டுளர்ளோம்.
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சிறீைங்கோ	அேசு	ர�றதகோண்ட	இனஅழிபபுககு	
நீதி	 ரகட்டு	 ரபோேோடும்	 தமிழ்	 இனத்தின்	

முககிய	�கர்வுகள	புைம்தபயர்	ரதசங்கல்ள	ல�ய	
�ோகக	தகோண்ரட	தறரபோது	இயங்குகின்்து.	அது	
ரவ	சிறீைங்கோ	அேசுககு	சவோைோன	விடயமும்	கூட.
	 ர�றகுைக	 சமூகமும்,	 அதலனச்	 சோர்ந்த	
�னித	 உரில�	அல�பபுககளும்	அண்ல�க	 கோை	
�ோக	 சிறீைங்கோ	 அேசு	 மீது	 ர�றதகோண்டு	 வரும்	
அழுத்தங்கள	 என்பது	மிகபதபரும்	 சவைோக	 எதிர்	
கோைத்தில்	�ோற்ம்	தபறும்	என்பலத	தறரபோலதய	
சிறீைங்கோ	 அேசு	 �ன்கு	 அறியும்.	 சுருகக�ோக	
கூ்பரபோனோல்,	 தறரபோலதய	 சிறீைங்கோ	 அேச	
தலைவர்	 ரகோத்தபோயோ	 ேோஜபகசோ	 நிம்�தியோக	
உ்ங்க	 முடியோத	 நிலை	 ஒன்ர்	 த�ல்ை	 த�ல்ை	
உருவோகி	வருகின்்து.
	 சிறீைங்கோ	 பலட	 அதிகோரிகள	 மீது	
அத�ரிகக	 அேசு	 தகோண்டு	 வந்த	 பயணத்தலட	
ஒருபு்ம்	 இருகக,	 கடந்த	 �ோதம்	 இடம்தபற்	
முளளிவோய்ககோல்	 நிலனவு�ோளில்	 கருத்து	 வழ	
ங்கிய	 அலனத்துைகத்லத	 ரசர்ந்த	 அேசியல்	
பிேமு	 கர்களில்	 பைர்	 சிறீைங்கோவில்	
இடம்தபற்து	 ஒரு	 இனபபடுதகோலை	
என்பலத	 கூறியதும்,	 ஒரு	 �ோற	 ்த்திறகோன	
கோேணம்.
	 எனரவ	 தோன்	 சிறீைங்கோ	 அேசின்	
தறரபோலதய	 போர்லவ	 புைம்தபயர்	
ரதசம்	 ர�ோககி	 �கர்ந்துள்ளதுடன்,	 தமிழ்	
�ககளுககு	ஆதேவோக	அல்ைது	அவர்கள	மீது	
ர�றதகோள்ளபபட்ட	 இனபபடுதகோலை	
ததோடர்பில்	 �டவடிகலககல்ள	
ர�றதகோளளும்	அல�பபுககள,	அதிகோரிகள,	
அேசியல்வோதிகள	மீது	திரும்பியுள்ளது.
	 அண்ல�யில்	 இடம்தபற்	 சிை	 சம்பவங்	
கள	 சிறீைங்கோ	 அேசு	 புைம்தபயர்	 ரதசங்களில்	
உள்ள	 தமிழ்	 �ககளின்	 விடுதலைககோன	 பயணத்	
லத	தடுபபதறகு	நிழல்	�டவடிகலக	பிரிவு	ஒன்ல்	
ஏறபடுத்தியுள்ளதோ	 என்்	 ரகளவிலய	 எழுபபியு	
ள்ளது.
	 அவுஸ்திரேலிய	�ோடோளு�ன்்	உறுபபினர்	
தகக	 �கரடத�ோட்	 மீது	 அண்ல�யில்	 சிங்க்ள	
�ககள	 ர�றதகோண்ட	 எதிர்	 �டவடிகலகயோனது	
அவுஸ்திரேலியோவில்	 உள்ள	 சிங்க்ள	 �கக்ளோல்	
ர�றதகோள்ளபபட்டது	ஒன்்ல்ை;	�ோ்ோக	அதலன	
சிறீைங்கோ	 அேசு	 புைம்தபயர்	 சிங்க்ள	 �ககள	
என்்	 ரபோர்லவயில்	 ஒருங்கிலணத்துள்ளது	
என்பது	 ததளிவோகியுள்ளது.	 அதலன	 அவரே	
ததரிவித்துள்ளோர்.	அதோவது	எனககு	எதிேோக	சிங்க	
்ளவர்கள	ரசகரித்த	லகதயழுத்து	�டவடிகலகயில்	
லகதயோபமிட்டவர்களில்	 தபரும்போைோனவர்கள	
அவுஸ்திரேலியோலவ	 சோர்ந்தவர்கள	 அல்ை,	
அவர்கள	ரவறு	�ோடுகளில்	வசிபபவர்கள.	என	ரவ	

எனககு	எதிேோன	இந்த	�டவடிகலகலய	சிறீைங்கோ	
அேரச	ஒருங்கிலணத்துள்ளது	என	அவர்	ததரிவித்	
துள்ளோர்.
	 அரதச�யம்,	சிறீைங்கோ	அேசு	ர�றதகோண்ட	
ரபோர்ககுற்ங்கள	 ததோடர்போக	 �டவடிகலககல்ள	
ர�றதகோளளும்	தபோருட்டு	உைகம்	எங்கும்	பேந்து	
வோழும்	போதிககபபட்ட	�ககளின்	சோட்சியங்கல்ள	
ஆவணபபடுத்தி	 வருவதுடன்,	 சிறீைங்கோ	 அேச	
தலைவருககு	 எதிேோக	 அத�ரிககோவில்	 ர�றதகோ	
ள்ளபபட்ட	 வழககு	 �டவடிகலகயிலும்	 உதவிக	
ல்ள	 வழங்கிய	 அல�பபோன	 அலனத்துைக	
உண்ல�ககும்	 நீதிககு�ோன	 தசயறதிட்டத்தின்	
பணிபபோ்ளர்	ஜஸ்மின்	சூககோ	மீது	வழககு	ஒன்ல்	
சிறீைங்கோ	 அேசின்	 ஆதேவுடன்	 அதன்	 உள�ோட்டு	
புைனோய்வுப	 பிரிவின்	 தலைவர்	 ர�ஜர்	 தஜனேல்	
சுரேஸ்	 சோரை	 பதிவு	 தசய்துள்ளதுடன்,	 ஐககிய	
�ோடுகள	 சலபயின்	 பிேதிநிதி	 �றறும்	 ஐரேோபபிய	
ஒன்றிய	 பிேதிநிதி	 ஆகிரயோரிடமும்	 அதறகோன	
முல்பபோடுகல்ள	அவர்	ச�ர்பபித்துள்ளோர்.

	 சூககோவின்	�டவடிகலக	ததோடர்பில்	தோம்	
இந்த	 முல்பபோடுகல்ள	 ர�றதகோண்டுள்ளதோக	
சோரையின்	 பிேத�	 வழககறிஞர்	 போசன்	 வீேசிங்கோ	
ததரிவித்துள்ளோர்.

	 ர�ஜர்	 தஜனேல்	 சோரை	 மிகவும்	 அதிக்ள	
வோன	நீதிககுப	பு்ம்போன	படுதகோலைகள	�றறும்	
�னித	உரில�	மீ்ல்களில்	ஈடுபட்டவர்.	2006	ஆம்	
ஆண்டுப	 பகுதியில்	 யோழ்.	 �ோவட்டத்தில்	 �டந்த	
தபரு�்ளவோன	 கடத்தல்கள	 �றறும்	 படுதகோ	
லைகல்ள	 இவரின்	 பலடயணிரய	 முன்னின்று	
ர�றதகோண்டது.	 ஈ.பி.டி.பியின்	உதவியுடன்	 ர�ற	
தகோள்ளபபட்ட	 இந்த	 �டவடிகலகயில்	 தபரு்ள	
வோன	தமிழ்	�ககள	கோணோ�ல்	ரபோயிருந்	தனர்.
	 அது	�ட்டு�ல்ைோது,	விடுதலைபபுலிகளின்	
கபபல்	வலையல�பபு,	வழங்கல்	�லடமுல்கள	
�றறும்	 புைம்தபயர்	 �ோடுகளில்	 உள்ள	 நிதி	

ரசகரிககும்	 தசயறபோடுகல்ள	 முடககும்	 �டவ	
டிகலகயிலும்	அவர்	முன்னணியில்	 நின்று	 தசயற	
பட்டிருந்தோர்.	 எனரவ	 தோன்	 பத்து	 வருடங்	 களில்	
ர�ஜர்	தேத்தில்	இருந்து	பிரிரகடி	யேோக	அவர்	பதவி	
உயர்வு	தபறறிருந்தோர்.
	 2009	 ஆம்	 ஆண்டு	 ரபோர்	 நில்வலடந்த	
பின்னரும்,	ஆவோ	குழு	என்்	குழுலவ	யோழ்	�ோவட்	
டத்தில்	 உருவோககி	 தமிழ்	 �ககல்ள	 ததோடர்ந்து	
ஒரு	அச்ச�ோன	சூழ்நிலையில்	லவத்திருபபதிலும்,	
இேோணுவ	அழுத்தத்லத	 அங்கு	 ததோடர்ந்து	 �லட	
முல்பபடுத்துவதிலும்	 அவர்	 முககிய	 பங்கோ	
றறியிருந்தோர்.
	 அது	 �ட்டு�ல்ைோது,	 2011	 ஆம்	 ஆண்டு	
அத�ரிககோவின்	 கலிரபோர்னியோ	 �கரில்	 இடம்	
தபற்	பலடத்துல்	�ோ�ோட்டில்	கைந்து	தகோண்டு	
விடுதலைபபுலிகளின்	 புைம்தபயர்	 �டவடிகலக	
கல்ள	 எவவோறு	 அழிபபது	 என்பது	 ததோடர்போன	
கருத்துலேகல்ளயும்	 வழங்கியிருந்தோர்.	 அபரபோது	
அவர்	 சிறீைங்கோ	 பலட	 புைனோய்வுத்	 துல்யின்	
தவளி�ோட்டு	பிரிவின்	தலைவேோக	பணியோறறியிரு	
ந்தோர்.
	 ததறகிலும்,	சன்ரட	லீடர்	ஊடகவியைோ்ளர்	
ைசந்தோ	விககிே�துங்கோவின்	படுதகோலை	ஊடகவி	
யைோ்ளர்	பிேகீத்	எக�லிதகோட	கடத்தபபட்டு	படுதகோ	

லை	 தசய்யபபட்டது	 என்பவறறிலும்	 இவரின்	
பங்கு	முககிய�ோனது.	முன்னர்	 போதுகோபபுச்	 தசய	
ைோ்ளேோக	 ரகோத்தபோய	 ேோஜபச்சோ	 இருந்த	 ரபோது	
அவரின்	இேகசிய	புைனோய்வு	�டவடிகலக	பிரிலவ	
சோரைரய	வழி�டத்தியிருந்தோர்.
	 �கிந்தோ	 குடும்பத்தின்	 தீவிே	
விசுவோசியோன	அவர்,	 2015	ஆம்	ஆண்டு	ல�த்திரி	
அேசுககு	 எதிேோக	 சதி	 தசய்த	 குற்ச்சோட்டில்	

புைனோய்வுத்துல்யின்	 தலைவர்	 பதவியில்	
இருந்து	 நீககபபட்டிருந்தோர்.	 ல�த்திரிககு	
எதிேோன	 இேோணுவப	 புேட்சி	 ததோடர்பில்	
ரபேோசிரியர்	சேத்	வியஜசூரியோ	ல�த்தி	ரிலய	
எச்சரிந்திருந்தோர்.
	 தறரபோது	 சிறீைங்கோவின்	 உள�ோட்டு	
புைனோய்வு	பிரிவின்	தலைவேோக	பணியோறறும்	
சோரை,	சூககோ	மீது	வழககு	ததோடுகக	முறபட்டு	
நிறபதும்,	 கனடோவில்	 இனபபடுதகோலை	
கல்வி	 வேோத்லத	 தடுபபதில்	 சிங்க்ள	 �ககள	
முன்நின்று	தசயறபட்டதும்,	அவுஸ்திரேலியோ	
�ோடோளு�ன்்	 உறுபபினருககு	 எதிேோக	
சிங்க்ளவர்கள	 மிக	 விலேவோக	 அதிக்ளவோக	

லகதயழுத்துககல்ள	 திேட்டியிருந்ததும்,	
மிகபதபரும்	சந்ரதகங்கல்ள	ரதோறறுவித்துள்ளது.
	 அதோவது	 புைம்தபயர்	 �டவடிகலககல்ள	
ஒழிபபதறகு	சிறீைங்கோ	அேசு	அதன்	புைனோய்வுத்து	
ல்யின்	உதவியுடன்	கண்ணுககுத்	ததரியோத	நிழல்	
கட்டல�பபு	 ஒன்ல்	 உருவோககி	 தசயறபட்டு	
வருகின்்து.	 எனரவ	 இதலன	 முறியடிபபதறகு	
�ோம்	தயோேோக	ரவண்டும்.
	 சிறீைங்கோ	அேசின்	�டவடிகலககள,	அவர்க	
ளின்	 தவளி�ோட்டு	 தூதேகங்கள,	 தவளி�ோடுகளில்	
உள்ள	சிங்க்ள	�ககள,	சிங்க்ள	அல�பபுககள	ஆகிய	
லவ	 ததோடர்பில்	 �ோம்	 அதிக	 அவதோனம்	 எடுத்து	
தசயறபடரவண்டும்.	அபரபோது	தோன்	அவர்களின்	
�டவடிகலககல்ள	 இைகுவோக	 முறியடிபபதன்	
மூைம்	எ�து	விடுதலைத்	தீலய	அலணயோது	போது	
கோகக	முடியும்.
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அண்ல�க	 கோை�ோக	 அ�ரசோன்	 �லழ	
ககோடுகளில்	முன்தனபதபோழுதும்	 இல்ைோ	

தவோறு	 கோட்டுத்தீ,	 எண்ணிகலகயிலும்	 தீவி	
ேத்தன்ல�யிலும்	அதிகரித்து	 வருகி்து.	 தறரபோது	
பிரேசில்	அதிபேோக	இருககின்்	தீவிே	வைதுசோரிப	
ரபோககுலடய	 தபோல்தசோனோர்ோவின்,	 சுறறுச்	
சூழலுககு	 எதிேோன	 பேபபுலேகளும்,	 அபிவிருத்	
திலய	 ல�ய�ோகக	 தகோண்ட	 அவேது	 தகோள	
லககளுர�	 இந்த	 கோட்டுத்தீ	 அதிகரிபபுககுக	
மூைகோேண�ோக	 அல�வதோக	 ஆர்வைர்க்ளோல்	
ர�ோககபபடுகி்து.	 பிரேசில்	 அதிபரின்	 இந்த	
ஆபத்தோன	 தகோளலககளுககு	 எதிேோக	 கடுல�	
யோகப	 ரபோேோடுவதறகோக	 கடந்த	 ஜனவரி	 �ோதம்	
14	 இலிருந்து	 18	 வலே	 �ோறபத்லதந்து	 சுரதச	
சமூகங்களின்	 பிேதிநிதிகள	 சிங்கு	 கழிமுகத்தில்	
அல�ந்துள்ள	 ‘பியோேசூ’	என்்	கிேோ�த்தில்	ஒன்று	
கூடினோர்கள.
	 �ோம்	வோழும்	இந்தப	பூரகோ்ளத்தின்	இதய�ோ	
கவும்	சுவோசபலபயோகவும்	கருதபபடும்	அ�ரசோன்	
பிேரதசத்லதப	 போதுகோககும்	 ரபோேோட்டத்தில்	 ஏற	
பட்டிருககும்	 ஓர்	 திருபபுமுலனயோக	 வி்ளங்கும்	
இச்சந்திபபு	 பிரேசில்	 �ோட்டில்	 அதிக�ோக	
அறியபபட்ட	 சுரதச	 �ககளின்	 தலைவரும்,	
சுறறுச்சூழல்	 ஆர்வைரு�ோன	 ேோரவோனியோல்	 ஒழு	
ங்கு	 தசய்யபபட்டிருந்தது.	 பூரகோ்ள	 ரீதியிைோன	
கோைநிலை	 �ோற்ம்,	 ஏறகனரவ	 மிக	 அதிக�ோக	
�லடதபறறுக	 தகோண்டிருககும்	 கோடழிபபுடன்	
ரசர்ந்து	 அ�ரசோன்	 �லழக	 கோடுகல்ள	 வேண்ட	
போலைவன�ோக	 �ோற்க	 கூடிய	 மிகவும்	
ஆபத்தோன	கட்டத்லத	ர�ோககி	விலேவோக	�கர்ந்து	
தகோண்டிருபபதோக	 விஞஞோனிகள	 எச்சரிகலக	
தசய்து	 தகோண்டிருககி்ோர்கள.	 சோஓ	 போதவோரைோ	
பல்கலைககழகத்தின்	 புகழ்பூத்த	 ஆய்வோ்ளேோன	
கோர்ரைோஸ்	 ர�ோபரேலயப	 தபோறுத்தவலேயில்,	
தறரபோது	 �லடதபறறுக	 தகோண்டிருககும்	
ரவகத்தில்	 �லழககோடுகள	 அழிககபபடு�ோனோல்,	
இன்னும்	 10-15	 வருடங்களில்	 இந்த	 �ோற்ம்	
ஏறபட்டு	 இந்தப	 பூரகோ்ளம்	 முறறுமுழுதோகரவ	
போதிபபுககு	உள்ளோகககூடிய	ஒரு	நிலை	உருவோகும்.
இந்தப	 பூரகோ்ளத்தில்	 வோழும்	 அலனத்து	
உயிரினங்களின்	 இருபபுககும்	 அ�ரசோன்	
�லழககோடுகள	 இன்றியல�யோதலவ.	 இபபிேரத	
சம்	 ஒட்சிசலன	 உருவோககுவதுடன்	 மிகபபிே�ோ	
ண்ட�ோன	 அ்ளவில்	 கோபனீதேோட்லசட்	 வோயுலவ	
(வருடோவருடம்	 2.2	 மில்லியன்	 ததோன்கள)	
உளவோங்குகின்்து.	ர�லும்	உைகிரை	இருககின்்	
கோடுகர்ள	 சமுத்திேங்களிலிருந்து	 தலேலய	
ர�ோககி	 வீசுகின்்	 கோறறுககு	 கோேண�ோக	
அல�வரதோடு,	 அதலனக	 கட்டுபபடுத்தும்	
ஆற்லையும்	 தகோண்டுள்ளன.	 இவவலகயில்	
உைகின்	20	வீத�ோன	�ன்னீர்	சுழறசிககு	அ�ரசோன்	
கோடுகர்ள	 கோேண�ோகின்்ன.	 இந்த	 அ�ரசோன்	
பிேரதசம்	அ்ளவில்	குல்ந்து	தகோண்டு	ரபோனோல்	
கலிரபோர்னியோ	 �ோநிைத்தின்	 சிரயேோ	 த�வோடோ	

பகுதியில்	 கிலடககும்	 �லழ	 வீழ்ச்சி	 ஐம்பது	
வீதத்தோல்	 குல்ந்து	 விடும்	 என்று	 பிரின்ஸ்ேன்	
பல்கலைககழகத்தினோல்	 �டத்தபபட்ட	 ஆய்வின்	
முடிவுகள	 கூறுகி்ன.	 அ�ரசோன்	 அழிவது	 �ோம்	
வோழும்	உைகம்	அழிவதறகுச்	ச�னோனது.
	 ஜனவரி	 �ோதம்	 �லடதபற்	 தங்கள	 சந்தி	
பலபத்	 ததோடர்ந்து,	 ‘பியோேசூ	 விஞஞோபனம்’	
என்்	 ஆவணத்லத	 தவளியிட்டு	 இந்த	 சுரதச	
தலைவர்கள	 த�ககும்	 அ�ரசோன்	 கோடுகளுககும்	
முழு	 உைகுககும்	 மிகவிலேவில்	 ஏறபடககூடிய	
ஆபத்லத	பிரேசில்	�ோட்டு	�ககளுககும்	பன்னோட்டு	
சமூகத்துககும்	 ரகோடிட்டுக	 கோட்டியுள்ளோர்கள.	
தபோல்தசோனோர்ோ	அேசோங்கத்தின்	தசயறபோடுகள	
இனபபடுதகோலைககும்	 சுறறுச்சூழல்	 படுதகோ	
லைககும்	ச�னோனது	என்பலத	‘பியோேசூ	விஞஞோ	
பனம்’	 சுட்டிக	 கோட்டுகி்து.	 சுரதச	 �கக்ளோன	
த�ககும்	 இயறலகககும்	 இலடரயயோன	 பிரிகக	
முடியோத,	மிக	 த�ருங்கிய	உ்லவ	நிலனவூட்டும்	
இத்தலைவர்கள,	 கோடுகள	 அழகோனலவ	 என்	
பதறகோக	 �ட்டு�ல்ை	 கோடுகளில்	 வோழும்	 உயிரி	
னங்கள	அலனத்துர�	தம்மிரை	ஒரு	பகுதி	என்றும்	
அலவ	 த�து	 இேத்தத்தின்	 இேத்தம்	 என்பலதயும்	
தவளிபபடுத்தியிருபபதுடன்,	 கோடுகல்ள	 அழிப	
பது	 சுரதசிக்ளோன	 தம்ல�ரய	 அழிபபதறகு	 ஈடோ	
கும்	 என்னும்	 உண்ல�லயயும்	 உணர்த்தியிருக	
கி்ோர்கள.

	 2019	 ஜனவரியில்	 ஆட்சிககு	 வந்த	
தபோல்தசோனோர்ோ,	அ�ரசோனுககும்	அபபிேரதசத்	
தில்	 வோழும்	 பூர்வீகக	 குடிகளுககும்	 எதிேோன	
ஒரு	 தகோளலகப	 ரபோலே	 �டத்தி	 வருகி்ோர்.	
‘தபோருளியல்	 விருத்தி’	 என்்	 ரபோர்லவயில்	
பிரேசிலின்	 பூர்வீகக	 குடி�ககல்ள	 அவர்க்ளது	
பூர்வீக	 நிைங்களிலிருந்து	 விேட்டுவதில்	 தனககு	
இருககும்	ஈடுபோட்லட	அடிககடி	அவர்	அறிகலகயி	
ட்டிருககி்ோர்.	 விவசோய	 வியோபோேம்,	 சுேங்கத்	
ததோழில்,	�ேககுறறி	வியோபோரிகள	ரபோன்்வர்கள	
ஏறகனரவ	 போதுகோககபபட்ட	 பிேரதசங்களில்	
இருந்து	 வ்ளங்கல்ள	 சுேண்டுவதறகோன	
வோய்பலப	 தபோல்தசோனோர்ோ	 ஏறபடுத்திக	
தகோடுத்துள்ளோர்.	 அது�ட்டு�ன்றி,	 தீயலணபபு	
என்்	 ரபோர்லவயில்	 பூர்வீக	 குடிகல்ளக	
கட்டுபபடுத்துவதறகோக	 இேோணுவத்லதயும்	 ர�ற	

குறிபபிட்ட	 பிேரதசத்துககு	 தபோல்தசோனோர்ோ	
அனுபபியிருபபது	 அவதோனிககபபட	 ரவண்டிய	
ஒரு	விடய�ோகும்.
	 அ�ரசோன்	 பிேரதசத்தில்	 வோழும்	 பூர்வீகக	
குடி�ககளின்	 இருபபுககு	 அண்ல�யில்	 முறறி	
லும்	 புதிய	 ஒரு	 ஆபத்து	 ஏறபட்டிருககி்து.	 தற	
ரபோது	 உைலக	 ஆட்டிபபலடககும்	 ரகோவிட்-
19	 என்்	 ததோறறு	 ர�ோரய	 இந்த	 ஆபத்தோகும்.	
இபபிேரதசத்தில்	 வோழும்	 பூர்வீக	 குடி�ககளின்	
குழு�ங்களில்	 இந்த	 ர�ோய்த்ததோறறு	 ஆபத்து	
அண்ல�க	 கோை�ோக	 அதிகரித்துக	 தகோண்	
டிருககி்து.	 தபோல்தசோனோர்ோவின்	 ஆதேவுடன்	
அ�ரசோன்	பிேரதசத்தினுள	நுலழகின்்	�தரீதியோன	
குழுககளினோல்	 இந்த	 ஆபத்து	 அதிகரித்துக	
தகோண்டிருககி்து.
	 அது�ட்டு�ன்றி,	 மிகவும்	 பயங்கே�ோன,	
அடுத்த	 உைக்ளோவிய	 ததோறறுர�ோய்	 அ�ரசோன்	
பிேரதசத்திலிருந்து	 ரதோன்்க	 கூடிய	 போரியததோரு	
ஆபத்து	 இருககின்்ததன்று	 விஞஞோனிகள	 �ம்பு	
கி்ோர்கள.	 விவசோயச்	 தசயறபோடுகள,	 சுேங்கத்	
ததோழில்கள	 ரபோன்்வறறுடன்	 கோடுகல்ள	
இலணககும்	 பிேரதசங்கர்ள	 புதிய	 ர�ோய்களின்	
ரதோறறுவோய்க்ளோக	 வி்ளங்குகின்்ன	 என்று	
ததோறறு	 ர�ோய்	 பேம்பலை	 ஆய்வு	 தசய்ரவோர்	
அறிந்திருககி்ோர்கள.	 அபிவிருத்தி	 என்்	 ரபோர்	
லவயில்	 அ�ரசோலன	 அழிபபதறகு	 தபோல்	
தசோனோர்ோ	முன்தனடுத்துவரும்	 தசய	 றபோடுகள	
உடனடியோன	தடுககபபடோவி	ட்டோல்,	அதிகரிககும்	
கோடழிபபும்	 கோட்டுத்தீயும்	 உயிரினங்களின்	
இயறலகயோன	 வோழ்விடங்களில்	 �ோற்த்லத	
ஏறபடுத்துவதுடன்	விைங்குகளின்	 �டத்லதயிலும்	
�ோற்த்லத	ரதோறறுவித்து	தோவேங்கல்ள	உண்ணும்	
விைங்குகள	அருகிலிருககும்	�னித	சமூகங்களுடன்	
ததோடர்லப	 ஏறபடுத்துவலத	 சோத்திய�ோககைோம்.	
இதன்	கோேண�ோக	விைங்குகளிலிருந்து	�னிதனுககு	
ததோற்ககூடிய	பறறீரியோ,	லவேஸ்,	ஒட்டுண்ணிகள	
என்பவறறின	கோவிக்ளோக	இலவ	�ோ்ைோம்.

	 உண்ல�யில்,	 இந்தப	 பூரகோ்ளத்தில்	 உயிர்	
வோழ்வனவறறுககு	 ஆதோே�ோக	 வி்ளங்குபவறல்	
அ்ரவ	 அழித்து	 தபோருளியல்	 விருத்திலய	
�ட்டும்	 முன்னுரில�பபடுத்துகின்்,	 உயிர்கள	
�ட்டில்	 எவவித	 அககல்லயயும்	 தகோண்டிேோத	
முதைோளித்துவ	அணுகுமுல்யிலிருந்து	தவளிரய	
வே	 ரகோவிட்-19	 இன்	 உைக்ளோவிய	 பேம்பல்	
ஓர்	 அரிய	 வோய்பலப	 எ�ககு	 அளித்திருககி்து.	
�ோம்	 வோழும்	 இவவுைலக	 அறிந்து,	 இவவுைகில்	
ஏலனய	 உயிர்களுடன்	 இலணந்து	 வோழும்	 ஓர்	
நிலைககு	�ோம்	இ்ங்கி	வேரவண்டியது	கோைத்தின்	
கட்டோய�ோகும்.	 ‘விழுந்து	 தகோண்டிருககும்	
வோனம்’	என்்	நூலில்	யரனோ�ோமி	குடிலயச்	ரசர்ந்த	
டோவி	 தகோபபனோவோ	 குறிபபிடுவது	 ரபோன்று	
“எ�ககு	 இருபபது	 ஒரேதயோரு	 வோனம்	 தோன்.	
அதலன	 �ோம்	 �ன்கு	 பேோ�ரிகக	 ரவண்டும்.	 அந்த	
வோனம்	 ர�ோய்வோய்பபட்டோல்,	 அலனத்துர�	 ஒரு	
முடிவுககு	வரும்”	 என்்	கூறறு,	 இயறலகலயயும்	
உயிர்கல்ளயும்	 ரபணிப	 போதுகோககும்	
வோழ்கலகமுல்லய	 �ோம்	 கலடபபிடிகக	
ரவண்டியதன்	 அவசியத்லத	 எ�ககு	 வலியுறுத்தி	
நிறகி்து.

நனறி: அல்ஜசீ�ளா
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14	 �ோட்களுககுத்	 தனில�பபடுத்தபபடுவோ	 ர்கள.	
அவவோறு	 ரவட்போ்ளர்கள	 தனில�பபடுத்தப	
பட்டோல்,	மிகக	குறுகிய	கோைத்லத	�ட்டுர�	ரதர்தல்	
பிேசோேத்திறகோகக	தகோண்டுள்ள	ரவட்போ்ளர்களின்	
நிலைல�	 என்னவோகும்	 என்பலத	 வி்ளககிக	 கூ்	
ரவண்டிய	அவசியமில்லை.
	 இது	 ஒருபு்மிருகக,	 போதுகோபபோன	
�ோடு,	 சட்டத்லத	 �திககும்	 பண்போன	 �றறும்	
ஒழுககமுள்ள	 சமூகத்லதக	 கட்டிதயழுபபுவதற	
கோக	 நியமிககபபட்டுள்ள	 ஜனோதிபதி	 ஆ	
லணககுழுவினரும்	 இந்தத்	 ரதர்தல்	 �டவடி	
கலகலகக	 கண்கோணிபபோர்கள	 என்று	 ததரிவி	
ககபபட்டிருககின்்து.	முபபலடகளின்	த்ளபதிகள,	
�ோட்டின்	அலனத்துப	 புைனோய்வு	பிரிவுகளினதும்	
தலைவர்கள,	 தபோலிஸ்	அதிகோரிகள	 என	முழுகக	
முழுகக	 இேோணுவ	 உயர்	 �ட்ட	 அதிகோரிகல்ள	
உள்ளடககிய	 இந்தக	 குழுவின்	 கண்கோணிபபு	
�டவடிகலககள	 அலனத்துச்	 சட்டங்கல்ளயும்	
மீறியதோகவும்	ரதர்தல்	தசயறபோடுகளுககுப	போதக	
�ோகவுர�	 அல�யும்	 என்்	 அச்சம்	 ரதர்தலில்	
ரபோட்டியிடுபவர்கள	�த்தியில்	எழுந்திருககின்்து.
	 அேசு	 சோர்ந்த	இந்த	உயர்�ட்ட	குழுவுககுக	
கட்டுபபோடற்	அதிகோேங்கள	வழங்கபபட்டிருபப	
தோகத்	 ததரிவிககபபட்டிருககின்்து,	 இந்த	 தசய	
ைணி	 தனது	 �டவடிகலககள	 குறித்து	 ஜனோதிப	
திகரக	 ர�ேடியோக	 அறிகலககல்ள	 ச�ர்பபிககும்.	
எந்த	�டவடிகலகயோனோலும்,	ஜனோதிபதியின்	ர�ேடி	
தலையீட்டிலும்,	அவரு	லடய	விருபபத்திறகு	ஏற்	
வலகயிலுர�	 இந்தச்	 தசயைணி	 முன்தனடுககும்	
என்று	�ம்பபபடுகின்	்து.
	 அேசு	 சோர்ந்திருபபதனோல்,	 இந்த	 தசயை	
ணியின்	 தசயறபோடுகள	 அேசு	 சோர்ந்த	 தபோது	

ஜன	 தபேமுன	 கட்சியினருககு	 ஆதேவோன	
முல்யிரைரய	 அல�ந்திருககும்	 என்்	 �ம்பிக	
லகயும்	பை�ோன	எதிர்போர்பபும்	அேசியல்	வட்டோ	
ேங்களில்	நிைவுகின்்து.	இத்தலகய	சூழலில்	இந்தத்	
ரதர்தல்	 சுதந்திே�ோகவும்	 நீதியோன	 முல்யிலும்	
�லடதபறு�ோ	என்பது	ரகளவிககு	உள்ளோகின்்து.
	 சர்வரதச	 கண்கோணிபபோ்ளர்கள	 வரு	
வோர்க்ளோ?	 �றுபு்த்தில்	 தபோதுவோகத்	 ரதர்	
தல்கல்ளக	 கண்கோணிபபதறகோக	 சர்வரதச	 ரதர்	
தல்	 கண்கோணிபபு	 குழுவினர்	 வருலக	 தந்து	 கண்	
கோணிபபு	 �டவடிகலககளில்	 ஈடுபடுவோர்கள.	
சர்வரதச	 ரதர்தல்	 கண்கோணிபபு	 குழுவினர்	 ரதர்	
தல்கல்ளக	 கண்கோணிபபதறகோன	 ஒபபந்தங்க	
ல்ளத்	 ரதர்தல்	 திலணகக்ளம்	 சம்பந்தபபட்ட	
சர்வரதச	 தேபபினருடன்	 தசய்திருககின்்து.	
இதன்	 அடிபபலடயில்	 இம்முல்	 சர்வரதச	 ரதர்	
தல்	 கண்கோணிபபோ்ளர்கள	 இந்தத்	 ரதர்தலில்	
பங்ரகறபோ்ளர்க்ளோ	 என்பதும்	 சந்ரதகத்திறகு	 உள	
்ளோகியிருககின்்து.
	 ரதர்தலில்	 பங்ரகறகின்்	 சர்வரதச	 கண்	
கோணிபபோ்ளர்களுககு	 முல்யோன	 அலழபபு	
விடுககபபட்டிருககின்்தோ	 என்பது	 பறறிய	 தகவ	
ல்கள	 இன்னும்	 தவளியோகவில்லை.	 தவளி	
�ோடுகளில்	 இருந்து	 வருபவர்கள	 தகோரேோனோ	
லவேஸ்	 பேவலைத்	 தடுபபதறகோன	 சுகோதோே	
சட்ட	 விதிகளுககல�ய	 வி�ோன	 நிலையத்தில்	
சுகதோேப	 பரிரசோதலனககு	 உள்ளோக	 ரவண்டும்.	
அத்துடன்	 14	 �ோட்கள	 தனில�பபட்டிருகக	 ரவ	
ண்டும்.	 இதன்	 மூைம்	 அவர்கள	 தகோரேோனோ	
லவேஸ்	 ர�ோய்த்	 ததோறறுககு	 உள்ளோகவில்லை	
என்று	உறுதிபபடுத்த	பின்ரப	�ோட்டிறகுள	தபோது	
தவளியில்	 �ட�ோடுவதறகு	 அவர்கள	 அனு�தி	
ககபபடுவோர்கள.
	 இத்தலகய	 �லடமுல்களுககு	 உள்ளோகி	
ன்்	 ரதர்தல்	 கண்கோணிபபோ்ளர்கள	 ரதர்தல்	

�லடதபறுவதறகு	 ஒரு	 வோேத்திறகு	 முன்னர்	 பை	
இடங்களுககும்	 விஜயம்	 தசய்து	 நிலைல�கல்ள	
ஆேோய்ந்து	 புரிந்து	 தகோண்டோல்தோன்	 ரதர்தல்	 கண்	
கோணிபபு	 �டவடிகலககளில்	 உரிய	 முல்யில்	
தசயறபட	 முடியும்.	 ஆகரவ	 ரதர்தலுககு	 மூன்று	
வோேங்களுககு	 முன்னர்	 சர்வரதச	 ரதர்தல்	 கண்	
கோணிபபோ்ளர்கள	 �ோட்டிறகுள	 வந்து	 ரசே	 ரவ	
ண்டும்.	இதறகல�வோக	�டவடிகலககள	எடுககப	
பட்டிருபபதோகத்	ததரியவில்லை.
�றுபுறுத்தில்	 இன்ல்ய	 சர்வரதச	 அ்ள	 விைோன	
தகோரேோனோ	 லவேஸ்	 ர�ோய்	 அச்சுறுத்தல்	 நிலை	
ல�யில்	 சர்வரதச	 ரதர்தல்	 கண்கோணிபபோ்ளர்கள	
இைங்லகககு	 வருவோர்க்ளோக	 என்பதும்	 சந்ரத	
கத்திறகு	உரியதோகரவ	ததன்படுகின்்து.	 எனரவ,	
முன்கூட்டிரய	இதறகோன	ஏறபோடுகல்ளத்	ரதர்தல்	
திலணகக்ளம்	தசய்திருபபதோகத்	ததரியவில்லை.
	 தகோரேோனோ	 லவேஸின்	 இேண்டோவது	
அலை	எந்த	ரவல்ளயிலும்	உருவோகைோம்	என்்	அச்	
சத்திறகல�ய	 ஒரு	 ர�ோய்	 த�ருககீட்டு	 நிலைல�	
உருவோகு�ோனோல்	ரதர்தலை	முல்யோக	�டத்துவது	
கடின�ோன	கோரிய�ோகைோம்.	அத்தலகய	நிலைல�	
உருவோகும்	 என்று	நிசசய�ோகக	கூறுவதறகில்லை.	
என்்ோலும்,	 அத்தலகய	 நிலைல�ககுத்	 ரதர்தல்	
திலணகக்ளமும்,	 ரவட்போ்ளர்களும்	 தபோது�கக	
ளும்	 தயோேோக	 இருகக	 ரவண்டும்	 என்பலதச்	 சுட்	
டிககோட்டும்	 வலகயிரைரய	 நிலைல�கள	 கோண	
பபடுகின்்ன.
	 அரதரவல்ள,	 சுகோதோே	 த�றிமுல்	
சட்டங்கள,	ஜனோதிபதி	இேோணுவ	தசயைணி	யின்	
கண்கோணிபபு,	சர்வரதச	ரதர்தல்	கண்கோணிபபோ்ளர்	
களின்	 நிச்சய�ற்	 தன்ல�	 என்்	 மும்முலன	
த�ருககுதல்களுககு	�த்தியில்	இந்தத்	ரதர்தல்	சுதந்	
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	 குறிபபோக	அக	குடும்பங்களின்	முன்னுரி	
ல�த்	 ரதலவகல்ள	 இணங்கண்டு	 அவறறுககு	
வலூவூட்டுவதன்	 மூைம்	 விலேந்து	 அவர்கல்ள	
சமூக	வோழ்வில்	ஈடுபட	வழி	அல�த்துக	தகோடுக	
கைோம்.,
	 இதலன	 தனிபபட்ட	 அல�பபின்	 ஊ	
டோரவோ	அல்ைது	நிறுவனத்தின்	ஊடோரவோ	தசய	
றபடுத்த	முடியோது.	சமூக	�ட்டத்தில்	எல்ரைோரும்	
பங்குதோேர்கள	என்்	வலகயில்	பல்ரவறு	பட்ட	
அேசியல்	சமூக	ஆர்வைர்கள,	அேச,	அேச	சோர்பற்	
அல�பபுககள	 ஒன்றிலணந்து	 தசயறபடுவதன்	
மூைம்	 இத்தலகயவர்களுககு	 உதவிகள,	
திட்டங்கல்ள	தசய்வதறகு	முன்வே	ரவண்டும்.
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அல்ைது	 அங்கீகரிககபபட்ட	 ஒரு	 அல�பபின்	
ஊடோக	 ர�றதகோள்ள	 ரவண்டும்.	 தனிபபட்ட	
ஒருவரிடம்	 வரும்	 ரபோது	 பை	 வி�ர்சனங்கள	
வருவ	 தறகும்,	 சிை	 சட்டச்	 சிககல்	 வருவதறகும்	
வோய்பபு	உண்டு.	
	 ஆகரவ	சட்ட	ரீதியோன	முல்லய	அணுகி	
புைம்தபயர்	 தமிழர்கள	 இங்கு	 ஆய்வுகல்ள	
ர�றதகோளவதறகும்	 உங்களுலடய	 �ேபுரில�ச்	
சின்னங்கல்ள	 போதுகோபபதறகும்	 உதவ	 முடியும்	
என்பது	 தோன்	 எனது	 கருத்து.	 அதறகோகத்	 தோன்	
குறிபபிட்டிருந்ரதன்.	 கிழககிைங்லகயில்	 பை	
மில்லியன்	 தசைவில்	 இஸ்ைோமிய	 கைோச்சோே	
சின்னங்கல்ள	 ரபணிப	 போதுகோபபதறகோன	 ஒரு	
அருங்கோட்சியகம்	 கிழககு	 �ோகோண	 சலபயோல்	
ஏறபடுத்தபபட்டுள்ளது.	அபபடியோன	ஒரு	முயற	
சிலய	 வட�ோகோண	 சலபயும்	 தசய்திருகக	 ைோம்.	
ஆனோல்	 தசய்ய	 முடியவில்லை	 என்பது	 மிகுந்த	
ரவதலனககுரிய	விடய�ோகும்.
	 �றறுத�ோரு	 மிகபதபரிய	 குல்	 போடு	
எங்களின்	 �ககள	 எங்களின்	 �ேபுரில�ச்	 சின்ன	
ங்கள	இருககும்	இடங்களிரை	குடியிருபபு	கல்ள,	
சோலைகல்ள	 அல�த்தி	 ருப	 பதனோரை	 அந்த	
இடங்களில்	 அகழோய்வு	 தசய்வதறகு	 அல்ைது	
�ேபுரில�ச்	 சின்னங்கல்ள	 போதுகோபபதறகு	
�ககள	 ஒத்துலழகக	 �ோட்டோர்கள.	 ஏதனனில்	
ததோல்லியல்	சட்டத்தில்	ஒரு	�ேபுரில�ச்	சின்னம்	
ஒரு	தனி	�னிதருலடய	கோணியில்	இருககு�ோனோல்	
அவருலடய	 அனு�தியுடரனரய	 ததோல்லியல்	
திலணகக்ளமும்	 அதலன	 போதுகோககைோம்.	
தனிபபட்ட	 நிறுவனங்களும்	 போதுகோககைோம்.	
ஆனோல்	 அலத	 தசய்வதறகு	 தனிபபட்ட	 நிை	
உரில�யோ்ளர்கள	 முன்வருவது	 மிகமிகக	
குல்வு.	 உதோேண�ோக	 �ோங்கள	 �ந்திரி	 �லன	
இருந்த	 பிேரதசம்	 2010ஆம்	ஆண்டு	ததோல்லியல்	
திலணகக்ளத்தோல்	 �ேபுரில�ச்	 சின்ன�ோக	
பிேகடனபபடுத்தபபட்டு	 அதறகோன	 வி்ளம்பேப	
பைலககளும்	 அதிரை	 ரபோடபபட்டது.	 ஆனோல்	

அலத	 மீளுருவோககம்	 தசய்வதறகு	 �ோம்	 முயறசி	
தசய்த	ரபோது,	அந்தக	கோணிலய	த�ககுரியததன்று	
மூவர்	உரில�	ரகோரினோர்கள.	நிை	உரில�யோ்ளரின்	
அனு�தியின்றி	 ஒரு	 �ேபுரில�ச்	 சின்னத்லத	
�ோங்கள	 கட்டோய�ோக	 போதுகோபபததன்பது	 பிேச்	
சிலனககுரிய	விடய�ோகும்.	அவர்	நீதி�ன்்த்	தின்	
உதவிலய	�ோடுவோேோக	இருந்தோல்	அது	தலடயோக	
இருககும்.	 உதோேண�ோக	 ரகோட்லடயில்	 சங்கி	
லியன்	ரகோட்லட	என்னும்	ஒரு	இடம்	இருந்தது.	
பல்கலைககழகத்தில்	 நிதியுதவிலயப	 தபறறு	
அலத	ஆய்வு	 தசய்வதறகு	முறபடுகின்்	 ரபோது,	
தவளி�ோட்டிலுள்ளவர்	அதறகுரிய	அனு�திலயப	
தப்ோததனோல்	 ததோல்லியல்	 திலணகக்ளம்	அந்த	
இடத்தில்	 ஆய்வு	 தசய்வலத	 நிறுத்தியிருந்தது.	
அபபடியோன	 சிை	 பிேச்சிலனகளும்	 உண்டு.	
ஆனோல்	உங்களுலடய	பிேரதசத்லதப	போதுகோபப	
தறகு	 பை	 வழிமுல்கள	 உண்டு.	 ஒரு	 பிேரதச	
சலபயிரை	 பருத்தித்துல்யில்	 உள்ள	 தவளிச்ச	
வீட்லட	பேோ�ரித்து	போதுகோத்து	சுறறுைோ	இட�ோக	
பிேரதச	 சலப	 தசய்யைோம்.	 எங்கள	 யோழ்பபோண	
�ோ�கேசலப	 சரியோன	 ஒரு	 திட்டமிடரைோடு	
ததோல்லியல்	 திலணகக்ளத்தின்	 அனு�திரயோடு	
யோழ்பபோண	 ரகோட்லடலயககூட	 தன்னுலடய	
கட்டுபபோட்டிறகுள	தகோண்டு	வந்து	ஒரு	சுறறுைோ	
ல�ய�ோக	 �ோற்ைோம்.	 சிை	 அேசியல்	 சிககல்	
தலடகள	 இருந்தோலும்	 அந்த	 முயறசிகல்ள	
ர�றதகோளவதறகு	 வோய்பபுககள	 உண்டு	 என்று	
தோன்	�ோன்	கருதுகின்ர்ன்.	இபபடியோன	முயறசி	
களுககு	 தவளி�ோட்டிலுள்ள	 புைம்தபயர்	
தமிழர்கள	 உதவைோம்.	 அந்த	 உதவிகள	 வந்து	
அேசிறகுத்	ததரியககூடிய	வலகயில்	ஒரு	பல்கலை	
ககழகத்தின்	 ஊடோக,	 அேசோங்க	 அதிபர்	 ஊடோக	
பிேரதச	தசயைோ்ளர்	ஊடோக,	 தபோது	அல�பபின்	
ஊடோக	 அனு�தி	 தபறறு	 தசய்வதில்	 தலடகள	
இல்லை	என்பது	எனது	கருத்தோகும்.

மககைளாக முனவநது  ... ததளாடர்ச்சி...

ரகோவிட்	 19	 ததோடர்பிைோன	 ஜனோதிபதி	 தசய	
ைணிககு	 5	 ைட்சம்	 ரூபோய்	 நிதிலய	 லவ	
பபிலிட்டுள்ளதோகவும்	 அவர்	 தனது	 கடித	
த்தில்	 குறிபபிட்டுள்ளோர்.	 ேஜீவ	 ஜயவீேவின்	
�லனவி	 தவளி�ோட்டில்	 வோழ்ந்து	 வருகின்்	
நிலையிரைரய	இந்த	சம்பவம்	ர�ர்ந்	துள்ளதோக	
அறிய	முடிகின்்து.
	 இரதரவல்ள,	 ேஜீவ	 ஜயவீே	 ட்விட்டர்	
கணககில்	 அதிக்ளவில்	 பதிரவற்ங்கல்ள	 தசய்	
யும்	�பர்	என்பதுடன்,	அவர்	உயிரிழந்ததன்	பின்னர்	
அவேது	 ட்விட்டர்	 கணககு	 தசயலிழந்துள்ளலத	
அவதோனிகக	 முடிகின்்து.	 இவவோறு	 சடை�ோக	
கண்தடடுககபபட்ட	ேஜீவ	ஜயவீே	இைங்லகயின்	
பிேபை	 ஆங்கிை	 இலணயத்த்ளம்	 உளளிட்ட	
ஊடகங்களுககு	 பகுதிர�ே	 பத்தி	 எழுத்தோ்ளேோக	
கட்டுலேகல்ள	 எழுதுவதுடன்,	 அவர்	ஸ்ரீைங்கன்	
வி�ோன	 ரசலவ	 நிறுவனத்தின்	 முன்னோள	
முகோல�யோ்ளேோகவும்	கடல�யோறறியுள்ளோர்.
	 இவேது	�ேணம்	தறதகோலை	எனக	கூ்ப	
படுகின்்	ரபோதிலும்.	இதில்	பை	ரகளவிகள	பதி	
லில்ைோ�ல்	உள்ளன.

சுதநதி� சதுகக சடலம்  ... ததளாடர்ச்சி...
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பத்ததோன்பதோம்	 நூற்ோண்டின்	 பின்னர்	 ஏற	
பட்ட	மிகபதபரும்	உைக்ளோவிய	ததோற்ோக	

ரகோவிட்	 -19	 இன்று	 திகழ்கி்து.	 இதனோல்	
இன்்்ளவும்	 8.5	 மில்லியன்	 �ககள	 ர�ேடியோன	
ததோறறுககு	 ஆ்ளோகியுள்ளதுடன்	 450,000	 ரபர்	
வலேயில்	 உயிரிழந்துள்ளனர்.	 உைக�ய�ோககலின்	
பின்னர்	 நிகழ்ந்த	 தபரும்	 �னித	 �ைவோழ்வுப	
ரபேவை�ோக	 திகழும்	 இத்தலகய	 ர�ோய்கள	
ததோடர்போன	 எதிர்வு	 கூ்ல்கள	 இறல்ககு	
15	 வருடங்களின்	 முன்ரப	 உைக	 சுகோதோே	
வல்லு�ர்க்ளோல்	 முன்	 லவககபபட்டது.	 எனினும்	
வல்ைேசுகளின்	 தபோரு்ளோதோே	 ரபோட்டி,	 ரபோர்	
முலனபபுகள,	 ததோழில்	 நுட்ப	 ரபோர்	 என்பனவும்	
�னித	குைத்திலடரய	எழுந்த	ரபேோலசயும்	தன்ன	
ைமும்	 இயறலக	 மீதோன	 கவனமின்ல�யும்	 இந்த	
ரபேவைத்திறகு	 மூை	 கோேணம்	 என்பலத	 �ோம்	
இன்னமும்	 புரிந்து	 தகோள்ளவில்லை	 என்பது	 கவ	
லைககுரியது.

	 ரகோவிட்-19	 ர�ோயோனது	 எவவோறு	
�னித	 வோழ்வின்	 பருவங்	 கல்ள	 போதித்துள்ளது,	
போதிககும்	என்பன	பறறி	முன்லனய	கட்டுலேயில்	
போர்த்தி	 ருந்ரதோம்.	 இந்ர�ோய்	 �னிதனின்	
உடல்,	 உ்ள,	 ஆன்மீக	 �ைன்கல்ள	 �ட்டு�ன்றி	
�னித	 குைத்தின்	 வோழ்வியல்	 ரதலவகல்ளயும்,	
�லடமுல்கல்ளயும்	 தபரு�்ளவில்	 போதிகக	
ரபோகி்து	 என்பரத	 துல்	 சோர்	 வல்லுனர்களின்	
எதிர்வு	 கூ்ைோக	 உள்ளது.	 அந்த	 வலகயில்	
�னித	 வோழ்வின்	 அடிபபலட	 ரதலவகல்ள	
உைக்ளோவிய	 ரகோவிட்	 -19	 ததோறறும்	 ததோடர்	
பேம்பலும்	எவவலகயில்	போதிககும்	என்பலதயும்	
அத்தோககத்தில்	இருந்து	எவவோறு	மீ்ளைோம்	எனவும்	
இங்கு	ஆேோய்தல்	பயனுள்ள	விடய�ோக	அல�யும்	
என்	�ம்புகிர்ோம்.

களாறறு, நீர், உணவு
	 �னித	 வோழ்வுககு	 சுத்த�ோன	 கோறறுககும்,	
நீருககும்	அடுத்ததோக	முதன்ல�யோன	ரதலவயோக	
இருபபது	 உணவோகும்.	 உைக்ளோவிய	 ரகோவிட்-
19	 ததோறறும்	 அதோனோல்	 �லடமுல்யில்	 உள்ள	
ரபோககுவேத்து	 தலடகளும்,	 குல்வோன	 வோகன	
போவலனயும்,	 குல்ந்த	 �ககள	 �ட�ோட்டமும்,	
தபோருள	�றறும்	நீர்	போவலனயும்,	ததோழிறசோலை	
உறபத்திக	குல்வும்	�னிதனோல்	உருவோககபபடும்	
இயறலக	�ோசு	குல்வலடய	கோேண�ோகி	உள்ளலத	
பல்ரவறு	 ஆய்வுகள	 ததளிவோககி	 உள்ளன.	 அந்த	
வலகயில்	 கோறறும்,	 நீரும்	 �னித	 ரதலவகளுககு	
ரபோது�ோனதோக	இன்்்ளவும்	உள்ளன.
	 உணலவ	 தபோறுத்தவலே	 இன்ல்ய	
உைக	 உணவு	 லகயிருபபு	 �னித	 வோழ்வின்	
ரதலவகல்ள	பூர்த்தி	தசய்வதறகு	ரபோது�ோனதோக	
உள்ளதோக	 உைக	 உணவு	 நிறுவனம்	 கூறுகி்து.	
எனினும்	 இன்ல்ய	 ரபோககுவேத்து	 தலடகள	
உறபத்திபதபோருள	 விநிரயோக	 வலையல�பலப	
தபரு�்ளவில்	 போத்தித்திருபபதோல்	 அபிவிருத்தி	
அலடந்த,	 அபிவிருத்தி	 அலடந்து	 வரும்	
�ோடுகளில்	 இருந்து	 அபிவிருத்தி	 அலடயோத	
�ோடுகளுககோன	 உணவுப	 தபோருள	 விநிரயோகம்	

�ட்டுபபடுத்தபபட்டுள்ளல�	என்பன	அபிவிருத்தி	
அலடயோத,	 உணவுப	 தபோருட்களுககோக	 ரவ	
றறு	 �ோடுகல்ள	 சோர்ந்திருககும்	 �ோடுகளிலும்,	
வறுல�	 ரகோட்டிறகு	 உட்பட்ரடோரிலும்	
தபரும்	 தோககத்லத	 ஏறபடுத்தைோம்	 என	
அந்நிறுவனம்	 எதிர்வு	 கூறுகி்து.	 ர�லும்	
உைக்ளோவிய	 ரீதியில்	 சந்லதபபடுத்தபபடும்	
�ோ	 வலககள,	 பருபபு	 வலககள,	 பழவலககள,	
�ேககறிகள,	 கடலுணவுகள	 என்பவறறின்	 விநி	
ரயோக	 தடங்கல்கள	 அபதபோருட்களுககோன	
தட்டுபபோட்லடயும்	 விலைரயற்த்லதயும்	 ஏற	
படுத்தும்	 எனவும்	 எதிர்போர்ககபபடுகி்து.	 அரத	
ரவல்ள	 உறபத்தி	 உளளீட்டு	 தபோருட்களின்	
தட்டுபபோடு	 உறபத்தித்தி்லன	 போதிபபதுடன்,	
உணவு	 விநிரயோக	 வலையல�பபு	 போதிபபோனது	
சிறு	 உறபத்தியோ்ளர்களின்	 உறபத்திககோன	 சந்லத	
வோய்பபின்ல�யோல்	 விலைச்சரிலவ	 ஏறபடுத்தி	
சிறு	 விவசோயிகல்ள	 போதிககும்	 நிலை	 ரதோன்றும்	

எனவும்	 எதிர்போர்ககபபடுகி்து.	 இந்நிலைலய	
நிவர்த்தி	 தசய்வதறகு	 இயறலக	 விவசோய	
ர�ம்போடு,	 உளளூர்	விறபலனலய	ஊககுவித்தல்,	
விநிரயோக	 வலையல�பபுகல்ள	 ர�ம்படுத்தல்	
ரபோன்்	 �டவடிகலககல்ள	 அேசும்	 �ககள	
அல�பபுகளும்	ர�றதகோள்ள	ரவண்டியது	அவசி	
ய�ோகி்து.

உளட
	 ரகோவிட்	 -19	 இன்	 தோககம்	 எ�து	 உலடத்	
ரதலவலய-போவலனலய	 போதிககு�ோ	 என்பது	
அனோவசிய�ோன	 ரகளவியோக	 ததன்படைோம்.	
ஆனோல்	 இன்ல்ய	 உைக	 ஒழுங்கில்	 �ோம்	
போவிககும்	 உலடகள	 எரதோ	 ஓர்	 வலகயில்	 பி்	
ரதச	 உறபத்தியோகரவோ	 வடிவல�பபோகரவோ	
அல�வது	 தவிர்கக	 முடியோததோக	 அல�ந்து	
விட்டது.	 ஆலட	 உறபத்தியில்	 வ்ளர்முக	 �ோடு	
கர்ள	 தபரும்	 பங்கு	 வகிககின்்ன.	 குறிபபோக	
அந்�ோடுகளில்	 வோழும்	 60	 மில்லியனுககு	
ர�றபட்டவர்கள	 ஆலட	 உறபத்தியில்	 ஈடுபட்டு	
தம்	 வோழ்வோதோேத்லத	 ஈட்டி	 வருகின்்னர்.	
இன்ல்ய	நிலையில்	சமூக	இலடதவளி	ரபணல்,	
ரபோககுவேத்து	 கட்டுபபோடுகள,	 உறபத்தி,	
சந்லத	 படுத்தல்,	 விநிரயோகித்தல்	 என்பவறறில்	
ஏறபட்டுள்ள	 சிே�ங்கள	 ஆலட	 உறபத்தி	
ததோழிலை	 தபரு�்ளவு	 போத்தித்துள்ளதுடன்	
வ்ளர்முக	 �ோடுகளிலுள்ள	 30	 மில்லியனுககும்	
அதிக�ோரனோரின்	 ரவலை	 வோய்பபுகல்ளயும்	
வரு�ோனத்லதயும்	 போத்தித்துள்ளல�	 கருத்தில்	
தகோள்ள	 ரவண்டிய	 விடய�ோக	 உள்ளது.	
இந்நிலை	 குறிபபோக	 இத்துல்யில்	 பணியோறறும்	
தபண்	 தலைல�த்துவ	 குடும்பங்கல்ளயும்,	
இல்ளரயோலேயும்	 போதிபபதுடன்	 அவர்களின்	
அலனத்து	 வோழ்வோதோேங்கல்ளயும்	 போதிபபதோக	
அல�கி்து.	இந்நிலைலய	 சீர்தசய்வதறகு	ஆலட	
உறபத்தி	 �றறும்	 வியோபோே	 நிறுவனங்கள	 ஒழு	
ங்கல�ககபபட்ட	ர�ம்படுத்திய	உறபத்தி,	விநிரயோ	
கம்	 �றறும்	 சந்லதபபடுத்ததில்	 வழிமுல்கல்ள	
லகயோளவதனூடோக	 இத்ததோழிலில்	 ஈடுபடும்	
ததோழிைோ்ளர்களுககு	 ஒழுங்கல�ககபபட்ட	
ரவலை	சுறறுககல்ள	ஏறபடுத்தி	அவர்களின்	போதி	
பபுகல்ள	குல்கக	ரவண்டியது	அவசிய�ோகி்து.

உள்றயுள
	 உல்விடம்	என்பது	ஒவதவோரு	குடும்பத்	
தினதும்	 தனித்துவ�ோன	 ரதலவயோகி்து.	 உைகில்	
�னிதர்களில்	இன்றும்	150	மில்லியன்	�ககள	(உைக	
சனத்ததோலகயில்	2%	�ோனவர்கள)	உல்விட�றறு	
வோழ்கின்்னர்.	 ர�லும்	 20%	 �ோனவர்கள	
அல்ைது	 1.56	 பில்லியன்	 �ககள	 தே�ோன	 வீட்டு	

வசதிக்ளறறு	 தறகோலிக	 வீடுகளில்	 வோழ்கின்்னர்.	
மீதியுள்ளவர்களில்	 75%	 �ோனவர்கள	 �டுத்தே	
வரு�ோனமுள்ள	 தபோரு்ளோதோே	 வீழ்ச்சியினோல்	
இைகுவில்	போதிககபபட	கூடிய	�டுத்தே	வர்ககத்தி	
னேோக	கணிககபபடுகின்்னர்.

	 ரகோவிட்-19	 இன்	 தோகக�ோனது	 உைக	
தபோரு்ளோதோேத்லத	 தபரு�்ளவில்	 போதித்தித்துள	
்ளதுடன்,	ரவலையிழபபு,	ரவலை	வோய்பபின்ல�,	
சமூக	 அபிவிருத்திககோன	 போதீட்டில்	 வீழ்ச்சி,	
வங்கிகளின்	கடன்	வழங்கலில்	போதிபபு	என்பவற	
றுடன்	 கட்டடப	 தபோருள	 உறபத்தி	 வீழ்ச்சி,	
விலை	 அதிகரிபபு,	 ததோழிைோ்ளர்களுககோன	
தட்டுபபோடு	என	பல்ரவறு	கோேணங்க்ளோல்	வீட்டு	
வசதி	 தபரு�்ளவு	 போதிபபிறகுள்ளோகி	 உள்ளது.	
தபரும்போைோன	 �டுத்தே	 வர்ககத்தினர்	 வீட்டு	
வோடலக	அல்ைது	வீட்டு	கடன்	தசலுத்த	முடியோத	
நிலைககு	 தள்ளபபட்டுள்ளனர்.	 வங்கிகள	 கடன்	
தசலுத்துவதில்	 சிை	 த்ளர்வுகல்ள	 தகோண்டு	
வந்தோலும்	 அதனோல்	 ஏறபடும்	 தபோரு்ளோதோே	
பின்னலடலவ	சீர்	தசய்ய	நீண்ட	�ோட்க்ளோகைோம்.	
அத�ரிகக	 வோங்கியோ்ளர்களின்	 கணிபபின்	 படி	
அத�ரிககோவில்	 �ட்டும்	 ரகோவிட்-19	 இந்த	 தோக	
கம்	 ஆேம்ப�ோகி	 முதல்	 மூன்று	 �ோதங்களில்	
25%	 �ோனவர்கள	 வங்கி	 கடன்	 மீ்ளளிபலப	
தசலுத்த	 முடியோது	 தவிபபதோகவும்	 இதனோல்	
வங்கிகளுககு	 36	 பில்லியன்	 தடோைர்	 இழபபு	
ஏறபட்டுள்ளதோகவும்	 குறிபபிடுகி்து.	 இவவீதம்	
வரும்	கோைங்களில்	அதிகரிககும்	எனவும்	இதனோல்	
வங்கிகளின்	சுல�	ஒருவருடத்தில்	அத�ரிககோவில்	
�ட்டும்	 150	 பில்லியலன	 தடோைலே	 தோண்டும்	
எனவும்	 கணிபபிடபபடுகி்து.	 இவவலக	
நிலைலய	 ச�ோளிகக	 எதிர்கோைத்தில்	 வங்கிகள	
அதிக	 �ோதோந்த	 மீ்ளளிபலப	 ரகோேைோம்	 எனவும்	
இது	 �டுத்தே	 குடும்பங்களின்	 வரு�ோனத்தில்	
வீட்டுககடன்	 மீ்ளளிபபின்	 வீதத்லத	 10-20%	
அதிகரிககும்	எனவும்	இதனோல்	அககுடும்பங்களின்	
உணவு,	 கல்வி,	 சுகோதோேம்	 உட்பட்ட	 வோழ்வியல்	
ரதலவகல்ள	 ச�ோளிககும்	 தி்ன்	 குல்யும்	
எனவும்	 எதிர்போர்ககபபடுகி்து.	 இது	 தவிே	
�கேங்களில்	 வீடுகளின்	 விறபலன	 ரகோேல்	
வீதம்	 குல்வலடவதோல்	 வீடுகளுககோன	 சந்லத	
வோய்பபு	 அதிகரித்து	 விறபலனககு	 வரும்	 சிை	
வீடுகள	அதிக	விலைககு	வோங்கபபடும்	நிலையும்	
ரதோன்றியுள்ளது.
	 எனினும்	 வீடுகளுககோன	 கடன்கல்ள	
தசலுத்த	 முடியோ�ல்	 ரபோபவர்களின்	 வீடுகள	
எதிர்வரும்	 ஆண்டில்	 குல்ந்த	 விலைககு	
விறபலனககு	வேைோம்	 எனவும்	 எதிர்போர்ககைோம்.	
அபிவிருத்தியலடந்த	ஓர்	�ோட்டிரைரய	உல்விட	
வசதிகளும்	அது	சோர்ந்த	போதிபபும்	ர�றகண்டவோறு	
அல�யுத�னின்	 வ்ளர்முக	 �ோடுகளிலும்	
பின்	 தங்கிய	 �ோடுகளிலும்	 இதன்	 தோககம்	 மிக	
போேதூே�ோனதோக	 அல�யும்	 என்பது	 தவிர்கக	
முடியோத	 ஒன்்ோகரவ	 அல�யும்.	 இந்நிலைலய	
ச�ோளிகக	 அேசுகள	 தோன்	 உரிய	 உல்விட	 வசதி	
�றுசீேல�பபுகல்ள	ர�றதகோள்ள	ரவண்டும்.
	 இவவலகயில்	 கல்வி,	 வில்ளயோட்டு,	
சுகோதோேம்,	 ததோழிறறுல்,	 தபோரு்ளோதோேம்,	
ரபோககுவேத்து,	 �தவழிபோடு,	 த�ோழி,	 கலை,	
கைோச்சோேம்,	 பண்போடு,	 அேசியல்	 என்பவறறின்	
மீதோன	 உைக்ளோவிய	 ரகோவிட்-19	 இன்	 தோககம்	
எவவோறு	 அல�யும்	 எனும்	 எதிர்வுகூ்ல்கல்ள	
எதிர்வ	ரும்	வோேங்களில்	கோண்ரபோம்.

ததளாடரும்…
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