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rpwPyq;fh flw;fiuapy; ,we;J 
fiunahJq;Fk; fly; capupdq;fs;

சிறீலங்காவின் தெற்கு மற்றும் 
கிழக்கு ்டற்்ப குதியில் அரிய 
வக் ்டல் உயிரினங்ள் இற 
ந்து ்கைதயகாதுஙகுவெகா் தெரி 

விக்்ப்படுகின்றது.
 தென்னிலஙக்யின் த்காழும்பு ்காலிமு 
்த்திடல், தவள்்ளவத்கெ, தெகிவக்ள மற்றும் 
்ல்கிகை ்டற்்கை ்பகுதி்ளில் 20இற்கும் மமற் 
்படட அரியவக் ்டல் ஆகம்ள் இறந்து ்கை 
தயகாதுஙகியுள்்ளன.
 அமெ ைமயம், கிழக்கு மகா்காணத்தின் 
அறு்ம்குடகா ்டற் ்பகுதியில் 1.3 மீற்றர் நீ்ளமகான 
நகான்கு சிறிய வக் திமிஙகிலங்ள் இறந்து ்கை 
தயகாதுஙகியுள்்ளெகா் தெரிவிக்்ப்படுகின்றது.
 இந்ெ அனர்த்ெத்துக்குரிய ்காைணங்ள் 
தெரியகாெ ம்பகாதும், அணகமயில் கிழக்கு ்டற் 
்பகுதியில் எணதணய் ்ப்பலில் ஏற்்படட தீ வி்பத் 
துக் ்காைணமகா் இருக்்லகாம் என தெரிவிக்்ப்ப 
டுகின்றது. 

 
 
 

 
 
 
 
 உயர்மடட சீன அதி்காரி்ளின் சிறீலங்கா 
்பயணத்கெத் தெகாடர்ந்து அதமரிக்்காவின் தவளி 
விவ்காை தையலகா்ளர் கமக் த்பகாம்பிமயகா சிறீலங 
்காவிற்கு அவைை ்பயணம் ஒன்கற மமற்த்காள் 
வெகா் சிறீலங்காவின் தவளிவிவ்காை தையலகா்ளர் 

தெயநகாத் த்காலம்்பம் தெரிவித்துள்்ளகார்.
 ்டந்ெ வருடம் மமற்த்காள்்ளவிருந்ெ ்பய 
ணத்கெ பிற்ம்பகாடடிருந்ெ அதமரிக்்காவின் தவளி 
விவ்காைச் தையலகா்ளர் எதிர்வரும் 27ஆம் நகாள் 
த்காழும்புக்கு ்பயணம் மமற்த்காள்்ளவுள்்ளகார்.
 2015ஆம் ஆணடு தவளிவிவ்காை தையலகா 
்ளர் மெகான் த்ரி சிறீலங்காவிற்கு ்பயணம் மமற் 
த்காணட பின்னர், இடம்த்பறும் உயர்மடட ்பய 
ணம் இதுவகாகும்.
 தநருக்்டிகய ைந்தித்துள்்ள மிமலனியம் 
ைலஞ்ச் உடன்்பகாடு மற்றும் மைகா்பகா எனப்படும் 
்பகடத்துகற உடன்்பகாடு ம்பகான்றகவ தெகாடர் 
பில் சிறீலங்கா அதி்பர் ம்காடட்பகாய ைகாெ்பக்ைகாவு 
டன் த்பகாம்பிமயகா ம்பச்சுக்்க்ள மமற்த்காள்வகார் 
எனத் தெரிவிக்்ப்படுகின்றது.

mtrukhf nfhOk;G tUfpwhu; 
mnkupf;f ntsptptfhu nrayhsu;

 ்ம்்பஹகா மகாவடடம், மினுவகாஙத்காகட 
பிைணடிக்ஸ் ஆகடத் தெகாழிற்ைகாகல த்காமைகானகா 
த்காத்ெணியில் தெகாற்றுக்குள்்ளகானவர்்ள் என 
உறுதி தைய்யப்படட 119 ம்பகைத் மெடுகின்மறகாம் 
என்று ்ம்்பஹகா மகாவடட தையலகா்ளர் சுனில் 
ெயலத் மநற்று தெரிவித்ெகார்.
 மகாவடடத்தில் தெகாற்றுக்குள்்ளகானவர்் 
க்ளத் மெடுவதில் ்பகாது்காபபுத் ெைபபுடன் இகண 
ந்து தையற்்படுகின்மறகாம் எனவும் அவர் குறிபபிட 
டகார். த்காமைகானகாத் தெகாற்றுக்குள்்ளகானவர்்ள் 
வழஙகிய மு்வரி்ள் தெகாடர்பிலும் ைந்மெ்ம் 
எழுந்துள்்ளது எனவும் அவர் குறிபபிடடகார்.
 ்ம்்பஹகா மகாவடடத்தில் மநற்று வகை 5 
ஆயிைத்து 357 பி.சி.ஆர். ்பரிமைகாெகன்ள் மமற் 
த்காள்்ளப்படடுள்்ளன எனவும் எனவும் அவர் 
கூறினகார். த்காமைகானகாத் தெகாற்றுடன் உறுதி தைய் 
யப்படடவர்்ளின் ்பரிமைகாெகன அறிக்க்்ள் 
ெம்மிடம் உள்்ளன எனவும், அதில் 119 ம்பகைக் 
்ணடறிய மவணடிய நிகலகம ஏற்்படடுள்்ளது 

எனவும் அவர் மமலும் தெரிவித்ெகார்.
 

பிைன்டிக்ஸ் தெகாழிற்ைகாகலயில் த்காமைகானகாத் 
தெகாற்றுக்குள்்ளகான சுமகார் 1000 ம்பர் அகட யகா்ளம் 
்காணப்படடிருக்கும் அமெமவக்ளயில், 3000வகை 
யிலகானவர்்ள் ெனிகமப்படுத்ெப்படடுள்்ளகார்்ள். 
இந்ெ நிகலயிமலமய த்காமைகானகா தெகாற்றுக்குள் 
்ளகானெகா் அகடயகா்ளம் ்காணப்படட 119ம்பர் 
ெ க ல ம க ற வ கா கி யி ரு ப ்ப ெ கா ் ச் த ை கா ல் ல ப 
்படுகின்றது

nfhNuhdhTld; 119 Ngu; jiykiwT
NjLjy; Ntl;ilapy; ,uhZtk;

rPdhtplkpUe;J NkYk; 500 
kpy;ypad; nlhyu;fs; flDjtp

 சிறீலங்காவிற்கு 
்பயணம் மமற்த்கா 
ணடுள்்ள சீனகாவின் 
உ ய ர் ம ட ட 
கு ழு வி ன ரு க் கு ம் 

பிைெமர் மகிந்ெ  ைகாெ்பக்ைவுக்கும் இகடயில் 
நகடத்பற்ற ம்பச்சுக்்க்ளத் தெகாடர்ந்து, சீனகா 500 
மில்லியன் தடகாலர்்க்ள ்டனகா் வழங் முன் 
வந்துள்்ளெகா் சிறீலங்காவின் திகறமைரி அதி்காரி 
்ள் தெரிவித்துள்்ளனர்.
 சீன த்பகாதுவுடகமக் ்டசியின் மத்திய 
குழு உறுபபினரும், தவளிவிவ்காை ஆகணக் 
குழுவின் ்பணிப்பகா்ளருமகான யகாங தெய்சி ெகல 
கமயில் ஏழும்பர் த்காணட குழு ஒன்று இந்ெ 
வகாைம் சிறீலங்காவிற்கு ்பயணம் மமற்த்காண 
டிருந்ெது. 
 10 வருடங்ளில் மீ்ளச் தைலுத்தும் இந்ெக் 
்டன் தெகாக்யிகன தைலவிடுவெற்்கான நி்பந் 
ெகன்க்ள சீனகா விதிக்்வில்கல. எனமவ 
ம்காவிட - 19 தநருக்்டி்ளினகால் வீழ்ச்சி ்ண 
டுள்்ள ெனது த்பகாரு்ளகாெகாைத்கெ மீணடும் ்டடி 
தயழுபபுவெற்கு சிறீலங்கா இெகன ்பயன்்படு 
த்தும் என அவர்்ள் மமலும் தெரிவித்துள்்ளனர்.
 மமலும் உெவித் தெகாக்யகா் 16.5 மில்லி 
யன் தடகாலர்்க்ளயும் சீனகா வழஙகியுள்்ளது 
என்்பது குறிபபிடத்ெக்்து.

 அதமரிக்் அதி்பர் மெர்ெல் நடப்பெற்கு 
ஒரு சில வகாைங்ம்ள இருக்கும் நிகலயில், வட 
த்காரியகா இைகாணுவ அணிவகுபபு ஒன்கற நடத்தி 
யுள்்ளது.
 வழக்்மகா் ெனது ஆயுெ ்பலம் மற்றும் 
ஏவு்கண்ள் ஆகியவற்கற தவளிக்்காடடும் 
வக்யிமலமய இத்ெக்ய இைகாணுவ அணிவகு 
பபு்க்ள வடத்காரியகா நடத்தி வந்ெது என்்பது 
குறிபபிடத்ெக்்து.
 ஆனகால் வடத்காரியகாவின் தெகாழிலகா்ளர் 
்டசியின் 75ஆவது ஆணடு விழகாகவ அனுைரிக் 
கும் வக்யிமலமய இந்ெ இைகாணுவ அணிவகு 
பக்ப   அந்நகாடு  நடத்தியுள்்ளெகா்வும்  ெ்வல் 
தவளியகாகியுள்்ளது.

 

மநற்று அதி்காகல நடந்ெ இந்ெ  அணிவகுபபு  
நி்ழ்வில் ்ணடம் விடடு ்ணடம் ்பகாயும் ஏவு 
்கண்ள் இருந்ெெகா் வல்லுநர்்ள் தெரிவிக்கின் 
றனர்.

 2018ஆம் ஆணடு அதமரிக்் அதி்பர் 
தடகானகால்டு டைம்ப மற்றும் வடத்காரிய ெகலவர் 
கிம் ெகாங உன் ஆகிமயகார் இகடமய நடந்ெ முெல் 
உச்சி மகாநகாடடுக்கு பின், ்ணடம் விடடு ்ணடம் 
்பகாயும் ஏவு்கண்க்ள வடத்காரியகா ெனது இைகா 
ணுவ அணிவகுபபில் ்பயன்்படுத்ெவில்கல.
 மமலும் தென்த்காரிய இைகாணுவத்தின் 
ெ்வலின்்படி, இந்ெ அணிவகுபபு ைனிக்கிழகம 
அன்று விடியலுக்கு ைற்று முன்பு நடந்துள்்ளது. 
அதி்காகல மநைம் ஏன் மெர்வு தைய்யப்படடது 
என்்பது குறித்ெ ்காைணங்ள் எதுவும் தவளியிடப 
்படவில்கல. தவளிநகாடடவர்்ள் மற்றும் தவளி 
நகாடடு ஊட்த்தினர் இந்ெ இைகா ணுவ அணிவகுப 
க்பப ்பகார்க்் அனுமதிக்்ப்படவில்கல.
 இந்ெ இைகாணுவ அணிவகுபபின் முடிவில் 
உகையகாற்றிய அந்நகாடடு அதி்பர்  கிம், வட த்காரி 
யகாவில் யகாருக்கும் கவைஸ் தெகாற்று உணடகா்கா 
மல் இருப்பது குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்ெகார். 
ஆனகால் அெற்்கான வகாய்பபு இல்கல என்று 
சு்காெகாை வல்லுநர்்ள் கூறுகிறகார்்ள்.
 ெங்ள் நகாடடில் த்காமைகானகா கவைஸ் 
தெகாற்று ்பைவவில்கல என்று கிம் தெகாடர்ந்து கூறி 
வருவமெகாடு உயர்மடட அலுவலர்்ளுடனகான ைந் 
திபக்பயும் அடிக்்டி நடத்தி வருகிறகார்.
 த்காமைகானகா கவைஸ் ்டடுப்பகாடடு நடவ 
டிக்க்்ளும் ்டுகமயகா் அந்நகாடடில் அமுலில் 
உள்்ளன.

mnkupf;f mjpgu; Nju;jy; elf;f ,Uf;Fk; epiyapy;>   

,uhZt mzptFg;ig elj;jpa tl nfhupah?

,e;jpah tUfpd;whu; 
mnkupf;fhtpd; ghJfhg;G nrayhsu;

சீனகாவிற்கு  எதிைகா் அதமரி க்்கா, 
யப்பகான், அவுஸ்திமைலியகா 
மற்றும் இந்தியகா ஆகிய நகாடு 
்ள் மமற்த்காள்்ளவுள்்ள 
்பகாது்காபபு நடவடிக்க் உடன் 

்பகாடடில் க்தயகாப்பமிடுவெற்்கா் அதமரிக்்கா 
வின் ்பகாது்காபபுச் தையலகா்ளர்  மகார்க் எஸ்்பர்  
இந்ெ மகாெம் இந்தியகாவிற்கு வைவுள்்ளெகா் தெரி 
விக்்ப்படுகின்றது.
 இவருடன் அதமரிக்்காவின் தவளிவிவ 
்காைச் தையலகா்ளர் கமக் த்பகாம்பிமயகா (Mike 
Pompeo ) உட்பட ்பல அதி்காரி்ளும் வருக் ெை 
வுள்்ளெகா்வும் தெரிவிக்்ப்படுகின்றது.
 சீனகாவிற்கும் அதமரிக்்காவுக்குமிகடயி 
லகான மமகாெல்்ள் வலுவகடந்து வரும் நிகல 
யில், இந்து ைமுத்திைப பிைகாந்தியம் த்பரும் தநருக் 
்டி்க்ள ைந்திக்கும் நிகல ஒன்று ஏற்்படடு வரு 
வெகா் அவெகானி்ள் தெரிவிக்கின்றனர்.
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Mrphpah; jiyaq;fk;

03thuhe;j

kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

,dmopg;ig KOik nra;tjw;fhd
rpwPyq;fhtpd; ,uh[je;jpu Kaw;rpfs;

  
 இன்றைய சிறீலங்கா அரசகாங்த்தின ஒரர அரசியல் ர�காக்கும் 
ர�காக்குமகா் இருப�து ஈழத்்தமிழர்ள் மீ்தகான ்தங்ளின இனஅழிப்�, 
இனத்து்ைப்�, �ண�காட்டு இனஅழிப்�  ப�ரும்�கான்ம சன�காய்த்தின 
முடிவு எனறை நியகாயப�டுத்்தல் மூலமகா்ச் சிங்ளப ப�ரும்�கான்மக்்கான அரசி 
யல்மபபு சன�காய்ம் எனறை ப�யரில் சிறீலங்காவின அரசியல்மப்�த் திரு 
த்தி முழு்ம பசய்தல் என�்தகா் உள்ளது. 
 இந்த அ்னத்துல்ச் சட்ைங்ளுக்கு எதிரகான பசய்ல, அ்னத்துல் 
�காடு்ளும், அ்மபபு்ளும் ்தடுப�தி்ன முறியடிக்கும் எதிரவி்ன்்ளச் 
பசய்தல் என�து சிறீலங்காவின இன்றைய இரகாஜ்தநதிரப ப�ருமுயற்சியகா் 
அ்மகிறைது. 
 இநதுமகா ்ைலில் இலங்்த்தீவின புவியியல் முக்கியத்துவம் எனறை 
இயற்்் நி்ல்யத் ்தமக்குச் சகா்த்மகா்ப �யன�டுத்தி, அ்னத்துல் வல்லகா 
ண்ம்ளுைனும், பிரகாநதிய ரமலகாண்மயுைனும் ர�ரம் ர�சுவது சிங்ள 
ப�ௌத்்த ர�ரினவகா்த அரசியலின முக்கிய இரகாஜ்தநதிரமகா் உள்ளது. 
 இநதுமகா ்ைல் �குதி்ய ்தனது அரசியல் �லனுக்்கா் அ்னத்துல் 
வல்லகாண்ம்ளினது ர�காட்டிக் ்ைல் �குதியகா் வளரக்கும் இந்த ஆ�த்்தகான 
நி்ல மகாறை ரவணடும் எனறைகால், இலங்்த்தீவில் இநதுமகா ்ைல் மீதுள்ள 
ஈழத்்தமிழர்ளின இ்றை்ம்ய உலகு ்வனத்தில் எடுத்து ஈழத்்தமிழர்ளின 
பிரதிநிதி்ளுைனும் ர�ச்சுக்்்ள �ைகாத்்த முனவர ரவணடும்.   
 இந்த உண்ம்யக் ்வனத்தில் எடுக்்காது இநதியகா ்தனது �காது்காபபு 
�லனில் மட்டும் அக்்்றை ப்காணடு  சிங்ள அரசின பிரதிநிதி்ளுைன மட்டும் 
ர�சி 1987இல் இலங்் இநதிய �காடு்ளுக்கு இ்ையிலகான  உைன�டிக்்்யில் 
்்ச்சகாத்திட்ைது. இதில் சிறீலங்கா �காது்காபபுத் ப்தகாைர�கான எந்த பவளிய் 
உ்தவியகானகாலும் மு்தலில் இநதியகாவிைரம ர்கார ரவணடும் எனறை ்தனக்்கா் 
்காபபி்ன இநதியகா உருவகாக்கியது. இந்த உைன�டிக்்்யில் வைக்கு கிழக்கு 
இ்ைந்த மகா்காைச்� எனனும் மி்மி்க் கு்றைந்த அரசியல் நிரவகா்ப 
�ரவலகாக்்ல் மு்றை்மபயகான்றை இரு�காடு்ளும் அ்மதிக்்கான வழியகா் 
ஏற்றைன. இ்த்ன இலங்்யின அரசியல்மபபுைன இ்ைத்்த பிரிவு்தகான 
இலங்் ப�ௌத்்த சிங்ள குடியரசின அரசியல்மபபின 13வது பிரிவு. 
 ஆயினும் ்ைந்த 33 ஆணடு்ளகா் சிறீலங்கா வைக்கு கிழக்கு 
மகா்காைச்�க்குரிய  நிலம் மற்றும் ப�காலிஸ் குறித்துத் ்தனது அரசியல்மபபில் 
வி்தநது்ரக்்ப�ட்ைனவற்றில் எ்த்னயும் பசயயகாது ்தகாரன ்தனது 
அரசியல்மப்� வனமு்றைப�டுத்தி ஈழத்்தமிழின அழிப்�யும் ஈழத்்தமிழர்ளின 
்தகாய், ர்தசிய, ்தனனகாட்சிக் ்ட்ை்மபபு அழிபபு்்ளயும் ்தகாரகாளமகா்ச் பசயது; 
21ஆம் நூற்றைகாணடில் மனி்த குலத்திற்ர் அவமகானமகான முள்ளிவகாயக்்கால் 
இனஅழிப்�யும் 2009இல் �ைகாத்தியது. ஈழத்்தமிழர்ளுக்கு ்தமது ்தகாய்ப 
�குதியில் உள்ள  இநதுமகா ்ை்லப �காது்காப�தில் இருந்த ரமலகாண்ம 
2009 முள்ளிவகாயக்்கால் ஈழத் ்தமிழின அழிபபின  பினனர  இழக்்ப�ட்ைது.  
 இநநி்லயில் இனறு இநதியகா, ்தனது ர்தசிய �காது்காபபு இநதிய 
எல்்லப �காது்காபபு என�வற்்றை உறுதிப�டுத்தும் ர�காக்கில் ்ைந்த மகா்தம் 
இைம்ப�ற்றை இநதிய இலங்் ் காபைகாளி உச்சிமகா�காட்டில், சிறீலங்கா அ்தனது 
அரசியல்மபபின 13ஆவது பிரி்வ புதிய அரசியல்மபபிலும் ப்தகாைரநது 
ர�ைரவணடும் என�்்த வலியுறுத்தியது.
 ஆனகால்  இனறு சிறீலங்காவின பிர்தமரரகா ்தகான உச்சிமகா�ட்டில் எனன 
ர�சப�ட்ைது என�்்தரய மறைநது விட்ை்தகா் கூறி அந்த உச்சிமகா�காட்்ைரய 
எள்ளி �்்யகாடியுள்ளகார. சிறீலங்காவின அ்மச்சர்ள் இநதியகாவுக்குச் 
சிறீலங்காவில் ்த்லயிை உரி்மயில்்ல என பவளிப�்ையகா்ரவ ர�சி 
எச்சரிபபுக்்ள் விடுக்கினறைனர. 
 சிறீலங்காவின அரச அதி�ரரகா சீனகாவின உயரமட்ைத் தூதுக்குழுவின்ர 
அ்ழத்து அபமரிக்் - இநதிய - யப�கான கூட்டு மூலமகான இநதுமகா ்ைல் 
பசயற்�காடு்ளுக்கு எதிரவி்ன்்ளத் ப்தகாைக்கியுள்ளகார. 
 இலங்்க்்கான அபமரிக்்த் தூதுவர, சீனத்தூதுவர்ளி்ைரய 
அறிக்்் வழியகான ரமகா்தல்்ளும் இைம்ப�ற்று, உல் அ்மதியீனம் ஒனறு 
ஏற்�டுமகா எனறை அச்சத்்்த ஏற்�டுத்தியுள்ளது.  
 அத்துைன, அ்னத்துல் மனி்த உரி்ம ஆ்ைய்த்தின இலங்் 
ப்தகாைர�கான ப�றிப�டுத்்தல்்ளுக்குச் சீனகா எதிரவி்னயகாற்றும் எனகிறை எச்சரிபபும் 
இலங்் அரச அதி�ரகால் விடுக்்ப�ட்டு, உலகின  மனி்த உரி்ம்ள் 
ர�ைலுக்கு ்தவறைகான வழி்காட்டும் ப�றியகாள்்் ர்தகாற்றுவிக்்ப�ட்டுள்ளது.   
 இநதுமகா ்ை்லப ர�ரப ப�காருளகா் ்வத்து சிறீலங்கா உல் 
அ்மதி்யயும், �காது்காப்�யும் அச்சப�டுத்்தத் ப்தகாைஙகியுள்ள இன்றைய 
பசயல்்ளும், அ்னத்துல்ச் சட்ைங்்ள மீறும் ர�காக்கு்ளும், சிறீலங்கா 
்தகான ஈழத்்தமிழர்ள் மீது ப்தகாைஙகிய இனஅழிப்� முற்றுமுழு்தகாக்குவ்தற்்கான 
உத்தியகா்வும், ்தனது இனஅழிபபுக் குற்றைங்ளிலிருநது ்தபபுவ்தற்்கான இரகாஜ 
்தநதிரமகா்வும் உள்ளப்தன�்்த, உலகு உைரநது, ஈழத்்தமிழர்ளுக்்கான 
நீதி்யயும், மனி்த உரி்ம்்ளயும் �காது்காப�்தற்்கான பசயற்�காடு்ளில் ்தகாம்த 
மினறி அ்னத்துல்ச் சட்ைங்ளுக்கு அ்மய இறைங் ரவணடும். இ்தன 
வழியகா்ரவ உல் ஒழுஙகு மு்றையும், அ்மதியும் �காது்காக்்ப�ைலகாம் என�ர்த 
இலக்கின ்ருத்்தகா் உள்ளது. 

Mrphpah;

  2020-21 அவுஸ்திமைலிய நிதியகாணடில் அந்நகாடடுக்குள் அ்தி்க்ள 
அனுமதிக்கும் எணணிக்க் முந்கெய எணணிக்க்கய விட 25 ைெவீெம் 
குகறக்்ப்படடு 13,750 ஆ் நிர்ணயிக்்ப்படடுள்்ளது. 
 முந்கெய ஆணடு 18,750 அ்தி்ள் மனிெகாபிமகான அடிப்பகடயில் 
அவுஸ்திமைலியகாவுக்குள் எடுத்துக் த்காள்்ளப்படுவகார்்ள் என நிர்ணயிக்்ப 
்படடிருந்ெது. 
 மனிெகாபிமகான ரீதியில் அ்தி்க்ள எடுத்துக்த்காள்ளும் எணணி 
க்க்யில் தைய்யப்படடுள்்ள இக்குகறபபு, சுமகார் 1 பில்லியன் அவுஸ்தி 
மைலிய தடகாலர்்க்ள மிச்ைப்படுத்தும் என 2020- 21 அவுஸ்திமைலிய நிதி 
நிகல அறிக்க்யில் தெரிவிக்்ப்படடுள்்ளது. இகெயடுத்து, த்காமைகானகா 
சூழலுக்கு இகடமய குகறக்்ப்படடுள்்ள இந்ெ எணணிக்க் குறித்து 
த்பரும் அதிருபதிகய அ்தி்ள் நல தையல்்பகாடடகா்ளர்்ள் தவளியிடடு 
ள்்ளனர்.  
 த்காமைகானகா த்பருந்தெகாற்று சூழல் இகடமய ெஞ்ைக் ம்காரிக்க் 
யகா்ளர்்ளுக்கு அவுஸ்திமைலியகாவின் இந்ெ நிதிநிகல அறிக்க்யின் 
மூலம் மமலும் உெவி்ள் கிகடக்கும் என நிகனத்மெகாம் எனக் கூறியுள்்ள 
ெஞ்ைக்ம்காரிக்க்யகா்ளர் வ்ள கமயத்தின் பிைச்ைகாை இயக்குநர் ென்னகா 
்பமவமைகா,  ஆனகால் அவுஸ்திமைலிய அைசு அெற்கு மகாறகா் நடந்து த்காணடு 
ள்்ளெகா் ்வகல தெரிவித்துள்்ளகார். அவுஸ்திமைலியகாவின் இந்ெ ந்ர்வு 
மனிெகாபிமகான ரீதியில் அ்தி்ள் நடத்ெப்படுவென் மீது விழுந்ெ த்பரும் 
அடி என அவர் தெரிவித்துள்்ளகார். 
 “அைசு உெவி்க்ள அதி்ரிக்்காெது மடடுமின்றி, ஏற்்னமவ மனி 
ெகாபிமகான ரீதியில் அனுமதிக்்ப்படும் எணணிக்க்கயயும் குகறத்துள் 
்ளது,” எனக் கூறியுள்்ளகார் ்பமவமைகா. “2020- 21 முெல் அடுத்ெ நகான்கு 
ஆணடு்ளில், இந்ெ நடவடிக்க் ஒடடுதமகாத்ெமகா் 958.3 மில்லியன் 
தடகாலர்்ள் தைலகவக் குகறக்கும்,” என நிதிநிகல அறிக்க்யில் தெரிவிக் 
்ப்படடுள்்ளது.
 ஆனகால், தெகாடர்ந்து ்டல் ்டந்ெ ெடுபபுக்கு தைலவு தைய்வகெ 
அதி்ரிப்பது அந்ெ மைமிபக்ப அர்த்ெமற்றெகாக்கிவிடும் என ெஞ்ைக் 
ம்காரிக்க்யகா்ளர் வ்ள கமயமும் அவுஸ்திமைலிய அ்தி்ள் ்வுன்சிலும் 
சுடடிக்்காடடியுள்்ளது.  
 அவுஸ்திமைலியகாகவ மநகாக்கிய ்டல் வழியிலகான வருக்்க்ள 
மமலகாணகம தைய்ய ்டந்ெ நிதியகாணடில் அவுஸ்திமைலிய உள்துகற 
961 மில்லியன் தடகாலர்்க்ள தைலவு தைய்துள்்ளது. ெற்ம்பகாகெய நிதி 
யகாணடகான 2020-21இல் இெற்்கா் 1.19 பில்லியன் தடகாலர்்ள் மெகவப 
்படும் எனக் ்ணக்கிடப்படடுள்்ளது.
 இந்நிகலயில், அ்தி்க்ள அனுமதிக்கும் எணணிக்க்கய நிைந்ெ 
ைமகா் குகறத்துள்்ள தைய்தி ெங்க்ள த்பரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்்ளகாக்கியு 
ள்்ளது எனக் கூறியிருக்கிறகார் ஆஸ்திமைலிய அ்தி்ள் ்வுன் சிலின் ்பகால் 
்பவர்.
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  சீனகாவின் உயர்மடட அதி்காரி்ளின் 

்பயணம் மற்றும் நிதி உெவி்க்ளத் 
தெகாடர்ந்து சிறீலங்கா அதி்பர் ம்காட 
ட்பகாய ைகாெ்பக்ைகா சீனகாவிற்கு ்பயணம் 
மமற்த்காள்்ளவுள்்ளெகா் தெரிவிக்்ப்ப 
டுகின்றது.

  எதிர்வரும் டிைம்்பர் மகாெம் மமற் 
த்காள்்ளவுள்்ள இந்ெ ்பயணத்தின் 

ம்பகாது, இரு நகாடு்ளுக்குமிகடயில் ்பல உடன்்பகாடு்ள் க்ச்ைகாத்திடப்படவு 
ள்்ளெகா்வும், அது தெகாடர்்பகான விடயங்ள் இந்ெ வகாைம் ்லந்துகையகா 
டப்படவுள்்ளெகா்வும் சிறீலங்கா தவளிவிவ்காை அகமச்ைர் தெரிவித்துள் 
்ளகார்.
 எனினும் இந்ெ உடன்்பகாடு்ளில் ்பகாது்காபபுத்துகற உடன்்பகாடு்ள் 
ஏதும் உள்்ளெகா என்்பெற்கு அவர் ்பதில் அளிக்் மறுத்து விடடகார்.



ெமிழீழ விடுெகலப ம்பகாைகாடடத்தில் வித்ெகாகிய 
விடுெகலபபுலி்ளின் த்பண ்பகடயணியின் 

முெல் ம்பகாைகாளி மகாலதியின் நிகனவு நகாக்ளயி டடு, 
அவரின் மெகாழி ஒருவரின் நிகனவு ்பதிவு்க்ள 
இலக்குடன் ்பகிர்ந்து த்காணடகார். இப ்பதிவின் 
முக்கிய ்பகுதி்ள் இஙம் இலக்கின் வகாை்ர்்ளு 
க்்கா் ்பகிைப்படுகிறது.
 1986 ஆம் ஆணடு ெகாய்ப்பகுதி எஙகும் 
சிறீலங்கா இைகாணுவம் மி் மமகாைமகான ெனது 
ந்ர்வு்க்ள மமற்த்காணடிருந்ெது. அபம்பகாது ெமி 
ழர்்ள் மீெகான சிறீலங்கா அைசின் அடக்குமுகற்ளு 
க்கு எதிைகா்  ்பல இயக்்ங்ள் ம்பகாைகாட ஆைம்பித்தி 
ருந்ென.
 அந்மநைத்தில் நகான் எனது தைகாந்ெ இட 
மகான திரும்காணமகல மகாவடடத்திலிருந்து 
இடம் த்பயர்ந்து முல்கலத்தீவுப ்பகுதிக்கு எனது 
குடும்்பத்தினருடன் வந்து அஙகு ஒரு மு்காமில் 
ெஙகியிருந்ெ ம்பகாது, ெமிழீழ விடுெகலப 
புலி்ளின் அகமபபில் என்கன இகணத்துக் 
த்காணமடன். அந்ெக் ்காலப ்பகுதியில் இயக்் 
ங்ளில் த்பண்ளும் இகணய ஆைம்பித் 
திருந்ெனர்.
  1986ஆம் ஆணடு விடுெகலபபுலி்ள் 
அகமபபில் இகணந்து த்காணட த்பண்ளின் 
ஒரு குழுவினர் முென்முெலகா் ்டல் வழியகா் 
்பயிற்சிக்்கா் இந்தியகாவிற்கு அனுப்பப்படட 
னர். அக்குழுவில் நகானும் உள்்ளடக்்ப்படடிரு 
ந்மென். ்டல் வழியகா்ச் தைன்ற எங்ள் குழு 
கவத் ெமிழ்த்தில் உள்்ள மதுகையில் ெங் 
கவத்ெனர். ெகாய்த்தில் இருந்து  ்பயிற்சிக்்கா் 
வந்ெ மற்தறகாரு  குழுவில் மகாலதி  வந்திருந் 
ெகாள். 
 நகாங்்ளகனவரும் மதுகையில் ஈழ 
ஆெைவகா்ளர் ஒருவரின் வீடடில் ெஙகியிருந் 
மெகாம். மகாலதி  மி்ச் சுறுசுறுபபும்,   ்ல்லப 
பும் மிக்்வள்.  அவள் இருக்கும் இடம் எப 
ம்பகாதும் சிரிபபின் ஒலியில் மூழ்கியிருக்கும். 
அவளுக்கு வயெகானவர்்ள், குழந்கெ்ள் என் 
றகால் இன்னமும் குது்லமகாகி விடுவகாள்.
 சில நகாட்ளின் பின் நகாங்ள்  ்பயிற் 
சிக்்கா் மவறு இடத்திற்கு அகழத்துச் தைல்லப 
்படமடகாம்.  அது த்பரிய ் காடடுப்பகுதி.  அக்்காட 
டிற்குள் அகமந்துள்்ள ஆற்றங்கையின் அருகி 
மலமய எமது ்பயிற்சிக்்கான இடம் தெரிவு 

தைய்யப்படடிருந்ெது.  இந்ெ  இடத்தில் ்பயிற்சி 
மு்காகமத் ெயகார் தைய்வதுெகான் எமக்்கான முெல் 
்பணியகா்வும், ்பயிற்சியகா்வும் இருந்ெது. அது 
மி் ்டினமகான ்பணியகாகும்.  நகாங்ள் ்பலெைப 
்படட  மகாவடடங்ளில் இருந்து வந்து ஒன்று மைர் 
ந்திருந்மெகாம். ்பயிற்சி மு்காம் ெயகாைகாகிப பின் ்பயிற் 
சி்ள் ஆைம்பிக்்ப்படடு நகாட்ள் மி் மவ்மகா் 
உருணடுத்காணடிருந்ெது. 

 ஒரு நகாள்,  ்பயிற்சியின் ம்பகாது ஆண்ள் 
இைகாணுவத்தினைகா்வும், த்பண்ள் புலிப்பகடயகா 
்வும் தையற்்பட மவணடும் என்ற ் டடக்ள எம க்கு 
வழங்ப்படடது. அந்ெ ்பயிற்சிக்கு எமக்கு ெனித் 
ெனியகா்ப புள்ளி்ளும் வழங்ப்படும் என்றும் 
தெரிவிக்்ப்படடது. நகாங்ள் ஒவதவகாருவரும் சித் 
தியகடந்மெ ஆ்மவணடும்.

 அதில் ஆண ம்பகாைகாளி்ள் இைகாணுவத்தினர் 
ம்பகான்று  மு்காம் அகமத்து இருக்் மவணடும்.  
த்பண ம்பகாைகாளி்ள் ஒவதவகாருவரும் அந்ெ மு்கா 
மின் ெ்வல்்க்ள மை்ரிக்் மவணடும். ஆனகால் 
அந்ெ இைகாணுவத்தினரிடம் சிக்கி விடக்கூடகாது. 
பிடி்படடகால் எமக்கு சிறந்ெ புள்ளி்ள் கிகடக்்காது.
அது ைகாெகாைண ்பயிற்சி கிகடயகாது. உணகமயகா்மவ   
ஒரு இைகாணுவ மு்காமுக்குள் தைல்வது ம்பகான்மற 
மெகான்றியது. ஆண ம்பகாைகாளி்ள் இைகாணுவம் 
ம்பகான்று மி்ச் சிறப்பகா் தையற்்படடனர்.
 இதில் மகாலதிக்கு மவடுவர் மவடம். அவள் 
மவடகடக்குச் தைல்வது ம்பகால் தைன்று அந்ெ 
இைகாணுவ மு்காம் குறித்ெ ெ்வல்்க்ளச் மை்ரிக்் 
மவணடும். நகாம் அகனவரும் மகறமு்மகா் 
அந்ெ மு்காம் குறித்ெ ெ்வல்்க்ள த்பற்று வந்து 
விடமடகாம்.

 இதில் மகாலதி முெல் முயற்சியில் இைகாணு 
வத்தினரிடம் பிடி்படடு விடடகாள். அபம்பகாது 
அவள், ெகான் மவடகடக்குத்ெகான் வந்மென் என்று 
கூறி ஒருவகாறு ைமகாளித்துத் ெபபித்து வந்து விட 
டகாள். ஆனகால் ்டடக்ளப்படி ெ்வல் எடுக்்காமல் 
திரும்்ப முடியகாது.

 எனமவ அவள் மீணடும் ென் மவடுவ 
அலங்காைத்கெப ்பலப்படுத்திக்த்காணடு இைகா 
ணுவ மு்காமுக்குள் தைன்று அந்ெ மு்காமுக்குள் 
த்பண்க்ள சித்திைவகெ தைய்து த்காணடிருப்பது 
ம்பகான்ற முக்கிய ெ்வகல எடுத்து வந்துவிடடகாள். 
ஆனகால் எந்ெ இைகாணுவத்தினரும் அவக்ளக் 
்காணவில்கல. அந்ெ்ளவுக்கு மி்ச்சிறப்பகா் அந்ெ 
்பயிற்சிகய முடித்திருந்ெகாள். அந்ெ ்பயிற்சியில் 
அவளுக்குத் ெகான் அதி் ்பகாைகாடடு.
 மற்தறகாரு ்பயிற்சியில் ்பற்கற்ளுக்குள் 
ஒரு குழு மகறந்திருக்் மவணடும், மற்தறகாரு 
குழு மகறந்திருப்பவர்்க்ளத்  மெடி ்ணடுபிடிக்் 
மவணடும். ஆனகால்  மகாலதியகால் இயல்்பகா்மவ 
ஒரு இடத்திமலனும் அகமதியகா் இருக்் முடி 
யகாது. ஏமெகா ஒரு ்பகிடி தைகால்லி அகனவகையும் 
சிரிக்் கவத்துக் த்காணமட  இருப்பகாள். இந்ெ 
்பயிற்சியில் அவளின் வகாய் சும்மகாமவ இருக்்வி 
ல்கல. அவள் த்பருமூச்சு விடுவமெ த்பரிய ைத்ெ 

மகா் இருக்கும். அகெ கவத்மெ அவளுகடய குழு 
்ணடிபிடிக்்ப்படடு விடும் என்ற ்பயம் அகனவ 
ருக்கும் இருந்ெது. இந்ெ ்பயிற்சியில் மகாலதியுடன் 
த்பண ம்பகாைகாளி ஒருவர் இகணந்திருந்ெகார்.
 இருவரும் ஒரு புெருக்குள் மகறந்திருந்ெ 

னர். அவர்்ள் மற்தறகாரு குழுவகால் மெடப்பட 
டுக் த்காணடிருந்ெனர்.  இந்ெ மநைத்தில் 
மகாலதியின் ்பகிடி வகார்த்கெ்க்ளயும், அவ 
ளின் த்பருமூச்சு ைத்ெத்கெயும் அடக்், அவ 
ருடன் ்பயிற்சியில் இருந்ெ அந்ெப த்பண 
ம்பகாைகாளி, மகாலதியின் ்காலில் தெகாடர்ந்து 
கிள்ளிக்த்காணமட இருந்திருக்கிறகாள். அவர் 
கிள்ளியதில் ம்கா்பமும், வலியும் அகடந்ெ 
மகாலதி, எந்ெ ைத்ெமும் ம்பகாடகாமல்   மெடுெல் 
மவடகட முடியும் வகையில் அகமதியகா் 
அந்ெப ம்பகாைகாளிகய முகறத்துக் த்காணடி 
ருந்து ்பயிற்சிகய தவற்றியுடன் நிகறவு தைய் 
திருந்ெகாள்.
 ்பயிற்சி முடிந்து மு்காம் வந்ெ மகாலதி, புெரின் 
மகறவில் இருக்கும் ம்பகாது குறித்ெ அந்ெப 
ம்பகாைகாளி ென்கன கிள்ளியகெக் ்காடடினகாள். 
உணகமயிமலமய ்பகாவமகா்த்ெகான் இருந்ெது. 
ஏதனனில் தெகாகட, ்கால் ்பகுதி்ள் அவர் 
கிள்ளியதில் வீஙகிபம்பகாய் இருந்ெது. ஆனகால் 
அவள் அெற்கும் ஒரு ்பகிடி தைகால்லி அகன 
வகையும் சிரிக்் கவத்து விடடகாள்.
 பின்தனகாருநகாள் எமது ்பயிற்சி மு்காமில் 
கவக்்ப்படடிருந்ெ ஆயுெங்ளுக்கு ஆ்பத்து 
என்ற தைய்தி, ெகலகமக்கு கிகடத்திருந்ெது.  
அவர்்ள் உடனடியகா்ச் தையற்்படடு எம் 
அகனவகையும் ்பகாது்காபபு நடவடிக்க்யில் 
ஈடு்படுத்தினர்.  ்பயிற்சி மு்காம் முழுகமயகான 
்பகாது்காபபு வலயத்திற்குள் த்காணடு வைப்பட 
டது. ஒரு ்பதுஙகு குழிக்குள் இருவர் என, ்பகாது 

்காபபு ்டகமக்கு அமர்த்ெப்படமடகாம்.
 ைந்மெ்த்திற்கு இடமகா் எதுவும் தென்்பட 
டகால் உடமன சுடும்்படி ்டடக்ள பிறபபிக்்ப 
்படடிருந்ெது. எம்முடன் ஆண ம்பகாைகாளி்ளும் 
்காவல் ்டகமயில் இருந்ெனர். அபம்பகாது, யகாமைகா 
ஓடுவது ம்பகால் மெகான்ற,  ஒரு ஆண ம்பகாைகாளி அத் 
திகை மநகாக்கி சுட ஆைம்பிக்், நகாமும் எம் துப்பகா 
க்கி்ளில் இருந்ெ ைகவ்ள் தீரும் வகையில் சுடடுத் 
தீர்த்மெகாம். மறுநகாள் ்காகல –்பகாைதி மகாஸ்ைர், 
த்பகான்னம்மகான் ஆகிமயகார் வந்ெனர். 
 சிறு்ச்சிறு் மைர்த்து ்பயிற்சிக்்கா்த்காணடு 
வைப்படட ைகவ்ள் தீர்ந்து விடடன. எம்மிடம் 
வீணகா் ஒரு குணடும்  துப்பகாக்கிகய விடடு தவளி 
வைக் கூடகாது என்று அறிவுறுத்தித்  ெந்திருந்ெ 
ைகவ்ள் அத்ெகனயும்  ்காடு முழுவதும் சிெறிக் 
கிடந்ெது. ஆனகால் அபம்பகாது  ைந்மெ்த்திடமகா் 
எவரும் வைவில்கல. அது எம்முகடய ெவறகான 
்ணிபபினகால் நகடத்பற்ற ைம்்பவம். இகெக் 
்ணட த்பகான்னம்மகான் அதிர்ந்து ம்பகானகார். அந்ெக் 
்காலப்பகுதியில் இயக்்ம் ஆயுெங்ள் வகாஙகுவெ 
ற்கு  த்பரும் சிைமப்படடு ்பணத்கெ த்காஞ்ைம் 
த்காஞ்ைமகா் மைர்த்து வந்ெ ்காலம். எம் நடவடிக் 
க்யினகால் த்பகான்னம்மகான்  மனமுகடந்து த்காட 
டிலுக்குச் தைன்று ்படுத்துக் த்காணடகார்.
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தவளியில் வைமவயில்கல. நகாம் அபம்பகாது 
ெகான் எம் ெவகற உணர்ந்து, அழுது மன்னிபபு 
ம்டமடகாம். ஆனகால் அது மன்னிக்்க் கூடிய 
ெவறு கிகடயகாது. மகாலதியும், அழுது த்காணமட 
இருந்ெகாள். எபம்பகாதும் ஆயுெங்ளின் முக்கியத்து 
வத்கெப்பற்றி கூறிக்த்காணமட இருப்பகார் த்பகான் 
னம்மகான்.  அவைகால்ெகான் நகாம் ஆயுெங்க்ள ்பகாது 
்காக்்வும் மநசிக்்வும் ்ற்றுக்த்காணமடகாம். இதில் 
மகாலதி, ஒரு குழந்கெகயபம்பகால  துப்பகாக்கிகயப 
்பகார்த்துக் த்காள்வகாள்.
 ்பயிற்சி முடிந்ெபின்  நகாம் ெகாய்ம் அகழ 
த்து வைப்படமடகாம். அது மி்க் ் டுகமயகான ் டற்்ப 
யணம்.  மன்னகாரில் வந்திறஙகிமனகாம்.  நகாடடுக்கு 
வந்ெ பின் வலிந்து ெகாக்குெல், ்பதுஙகித் ெகாக்குெல் 
என்று அகனத்து ெகாக்குெல் நடவடிக்க்யிலும்  
்பஙகு த்காணமடகாம். அகவயகனத்தும் தவற்றிச் 
ைணகட்ள்ெகான்.
 இவவகாறு தினந்தினம் ைணகட்ள் நடந்து 
த்காணமடயிருக்கும். அமெமநைம்  மெசியத் ெகலவ 
ரின் ஆமலகாைகனெகான் எங்க்ள முன்ந்ர்த்தியிரு 
ந்ெது. எங்்ளது சின்னச் சின்ன விஷயங்ளில் 
ெகலவர் மி்க் ்வனம் எடுத்து நடந்து த்காள்வகார். 
மக்்ளுக்கும் ்பகாதிபபு வைக்கூடகாது, ம்பகாைகாளி்ளு 
க்கும் இழபபுக்்ள் வைக்கூடகாது என் ்பதில் ெகலவர் 
்வனமகா்  இருந்ெகார். 
 இலஙக் இைகாணுவத்தினர் மீது மமற் 
த்காள்்ளப்படட முெல் ்ரும்புலி மில்லர் அணணகா 
வின்  ்ரும்புலித் ெகாக்குெலுக்கு பின்ெகான் இந்திய - 
இலஙக் ஒப்பந்ெம் வந்ெது. அெனடிப்பகடயில் 
இந்திய இைகாணுவம் அகமதிப்பகடயகா் எமது 
ெகாய்ப்பகுதிக்குள் நுகழந்ெது. அவர்்ளுடனகான 
ம்பச்சுவகார்த்கெ்ள், ஆயுெக்க்யளிபபு, திலீ்பனின் 
உணணகாவிைெம், திலீ்பனின் ைகாவு என  நகாட்ள் ்ட 
ந்து இந்திய இைகாணுவத்துடனகான ைணகட தெகாட 
ஙகியது.
 அபம்பகாது ெகலவர் அகனத்து ம்பகாைகாளி் 
ளுடனும் ்லந்துகையகாடினகார். ்வனமகா் இருக்் 
மவணடும் என்று அவர் ஒவதவகாரு ம்பகாைகாளி்ளு 
க்கும் தைகால்லியிருந்ெகார். இந்ெ ்காலப ்பகுதியில் 
மகாலதியின் குழந்கெத்ெனம் மகாறி  அவள் ஒரு 
த்பகாறுப்பகான  ம்பகாைகாளியகா் மகாறியிருந்ெகாள். 
அவள்  தினமும் துப்பகாக்கிகயச் சுத்ெப்படுத்திக் 
த்காணமட இருப்பகாள். ெகாக்குெலுக்கு எந்ெ இகட 
ஞ்ைலும்  வைக்கூடகாது என்்பதில் அவள் ்வனமகா் 
இருந்ெகாள்.
 இந்திய இைகாணுவத்தின் ெகாக்குெல்்ள் ்பல 
இடங்ளில் எதிர்்பகார்க்்ப்படடது. இைகாணுவத்தி 
னர் நகாவற்குழியில் இருந்து - ம்காப்பகாய் ைந்திக்கு 
வருவகார்்த்ளன எதிர்்பகார்த்து த்பண ம்பகாைகாளி் 
்ளகான நகாங்ள்  மடடும்  ஒரு அணியகா் ம்காப்பகாய்ச் 
ைந்தியில் நிறுத்ெப்படமடகாம்.
 நகாவற்குழியில் இருந்து ம்காப்பகாய் வரும் 
்பகுதியில் எங்ளுகடய 30 ம்பர் த்காணட அணி 
்பகாது்காபபில் ஈடு்படடிருந்ெது. ஒரு அணியில் 15 
ம்பர் என பிரிக்்ப்படடு, ்காவற்்டகமயில் ஈடு்பட 
மடகாம். மகாலதி ஒரு அணியில் இருந்ெகாள். 100 
மீடடர் இகடதவளியில்  ஒரு ்காவல் ்பதுஙகு குழி 
என ்பதுஙகுகுழி்ள் வீதியின் இரு ்பக்்ங்ளிலும் 
அகமக்்ப்படடிருந்ெது.
 நகாவற்குழியில் இருந்து ம்காப்பகாய் மநகாக்கி 
ைைக்கு தலகாறி்ள் தினமும்  வரும். ஆனகால் அன்று 
வழகமக்கு மகாறகா் அதி் அ்ளவில் தலகாறி்ள் வந் 
ெது.  “இணகடக்கு நிகறய தலகாறி்ள் வருகிறமெ” 
என ம்காப்பகாய் ்பகுதிக்குப த்பகாறுப்பகா் இருந்ெ 
த்பகாறுப்பகா்ளரிடம் ம்டட ம்பகாது, அவர் “இந்ெ 
தலகாறி்ளில் ஆமி மகறந்து வந்ெகாலும் வருவகார் 
்ள். அெனகால்  ஒவதவகாரு தலகாறியகா் தைக் ்பணணி  
அனுபபுஙம்கா” என்று   கூறினகார்.  இெனகால்  ் காவலி 
லிருக்கும் ம்பகாைகாளி்ள் அந்ெ தலகாறி்க்ள  மறித் 
துச் மைகாெகன தைய்து அனுபபிக் த்காணடிருந்ெனர்.
 அபம்பகாது  அதி்காகல. ்ஸ்தூரியும், ைஞ்சி 
னியும் ்காவற்்டகமயிலிருந்து விலகும்  மநைம் 

வந் ெது.  அவர்்க்ள மகாற்றிவிட ெயகாவும், மகாலதி 
யும் தைன்றிருந்ெனர். அந்மநைம் ்பகார்த்து ஒரு  
வகா்னம் வந்ெது, அகெ ்ஸ்தூரியும், ைஞ்சியும்   
மறித்து மைகாெகன தைய்ய முற்்படும் ம்பகாது  
அதில் இைகாணுவத்தினர் வந்திருந்ெனர். ைணகட 
தெகாடஙகியது.  மகாலதி உடமன ்பகாது்காபபு நிகல 
கய  எடுத்துக்த்காணடு ெகாக்குெகலத் தெகாடுக்் 
ஆைம்பித்ெகாள். அவளிலிருந்து  100 மீடடர் இகட 
தவளியில்  நின்ற நகாங்ளும் ெகாக்குெகலத் தெகாடுக் 
கின்மறகாம்.
 இதில் மகாலதி த்காஞ்ைம் பின்னுக்கு ஓடி 
வந்து நிகலதயடுத்து மீணடும் ெகாக்கினகாள். அது 
மி்பத்பரும் ைணகடயகா் இருந்ெது. இைகாணுவம் 
த்பரும் எடுபபில்  தெகாடர்ச்சியகா் வந்து த்காண 
மட இருந்ெது.  நகாங்ளும் எங்ளுகடய முழுப 
்பலத்கெயும், பிைமயகாகித்து ெகாக்குெகல நடத்திக் 
த்காணடு இருந்மெகாம்.  அகனவரும் த்பணம்பகாைகா 
ளி்ள். முென் முெலகா் த்பண ம்பகாைகாளி்ள் மட 
டும் ெனித்து ஒரு த்பரும் ்பகடக்கு எதிைகா் தைய்ெ 
ைணகட அது.  அபம்பகாது நன்றகா் விடிந்து விட 
டது.  நகாங்ள் யகாரும் பின்வகாங்வில்கல.   ்காயப 
்படட குைல்்ள் எங்ள் ெைபபிலும் ம்டடுக்த்காண 

டிருந்ெது, இைகாணுவத்தின் ெைபபிலும் ம்டடுக் 
த்காணடிருந்ெது. இைகாணுவத்தில் சிலர், இறந்ெ 
ெமது ை்காக்்ளின் உடகலயும், ்காயப்படடவர்் 
க்ளயும் இழுத்துக்த்காணடு பின்னுக்கு ம்பகாய்க் 
த்காணடிருந்ெனர். இது அகனத்கெயும் ்பகார்த்துக் 
த்காணமட ைணகடகயத் தெகாடர்ந்து த்காணடிருந் 
மெகாம்.
 ஒரு ்டடத்தில் மகாலதி ்காயப்படடு விட 
டகாள். நகான் நின்ற ்பக்்ம் இைகாணுவம் த்பரிெகா் 
வைவில்கல. ஆனகால் மகாலதி நின்ற ்பக்்த்ெகால் 
நிகறய இைகாணுவத்தினர் வந்து த்காணடிருந்ெனர். 
ஏதனனில் ம்காப்பகாகயப பிடிப்பெற்கு மகாலதி 
நின்ற ்பக்்த்ெகால் முன்மனறுவது ெகான் இைகாணுவ 
த் திற்கு இலகுவகா் இருந்ெது. அெனகால் அந்ெ 
்பகுதியில் ்டுகமயகான ெகாக்குெகல அவன் தெகாடு 
த்துக் த்காணடிருந்ெகான்.
 இகெ அறிந்ெ நகாங்ள், மகாலதியின் ்பகுதி 
க்குச்  தைல்லத்தெகாடஙகியிருந்மெகாம். அபம்பகாது 
“நகான் ்காயப்படடு விடமடன்” என்று மகாலதி ்த்து 
வது ம்டடது.  ்காயப்படட ம்பகாைகாளி்க்ள எக்்கா 
ைணம் த்காணடும் விடக்கூடகாது என்்பது மெசியத் 
ெகலவரின் ்டடக்ளயகாகும். அபம்பகாது நகாங்ள் 
மகாலதிகய பின்னுக்கு த்காணடு வை முயற்சித் 
மெகாம்.
 ஆனகால் மகாலதி “நகான் குபபி ்டிக்்ப 
ம்பகாகிமறன், என்னகால் முடியகாது. என்கன நீங்ள் 
த்காணடு ம்பகா்மகாடடியள். என்கன விடடுடடு 
என்ை ஆயுெத்கெக்த்காணடு ம்பகாய் அணணகாடட 
த்காடுஙம்கா, என்ன விடடுடடு நீங்ள் ைணகடய 
பிடியுஙம்கா” எனத்  திரும்்பத் திரும்்ப  உயிர் பிரியும் 
வகையில் கூறிக்த்காணமட இருந்ெகாள்.

 அபம்பகாது ெகலவரின் ்டடக்ளப்படி, 
முன் ்்ளமுகனக்கு ஆணம்பகாைகாளி்ள் வந்ெகார்்ள். 
ைணகட தெகாடர்ந்ெது.  நகாங்ள் பின்னைஙகிற்கு 
வந்மெகாம். ஆனகால் ்ஸ்தூரி, ைஞ்சி, ெயகா ஆகிய 
வர்்க்ளக் ்காணவில்கல என்்பது எமக்கு அப 
ம்பகாது ெகான் தெரிய வந்ெது. இருந்தும் எமக்கு 
அவர்்ளின் உடல்்ளும் கிகடக்்வில்கல. ்காயப 
்படடெகா்வும் நகாங்ள் அறியவில்கல. அந்ெமநைம் 
மகாலதி வீைச்ைகாகவத் ெழுவியிருந்ெகாள். அவளின் 
வித்துடல் மடடும்ெகான் எம்மிடம் இருந்ெது. இந்ெ 
சூழலில் அந்ெ மூவரும் ஒன்று ்காணகாமல் ம்பகாயி 
ருக்்லகாம், அல்லது இைகாணுவத்தினைகால் ்டத்ெ 
ப்படடிருக்்லகாம் என்ற ைந்மெ்ம் ெகலகமயிடம் 
இருந்ெென் ்காைணத்தினகாலும் வீைச்ைகாகவ உறுதி 
ப்படுத்தும் நிகலயில் மகாலதியின் வித்துடல் 
இருந் ெெகாலும் ெமிழீழ விடுெகலப புலி்ளின் 
த்பண ம்பகாைகாளி்ளில் முென் முெலில் வீைச்ைகாவ 
கடந்ெ ம்பகாைகாளியகா் 2ம் தலபடினன் மகாலதி 
மதிப்பளிக்்ப்படடு வருகின்றகாள்.  அமெ மநைம் 
்ஸ்தூரி, ைஞ்சி, ெயகா ஆகிமயகார் மகாவீைர் ்படடிய 
லில் பின்னர் இகணக்்ப்படடனர். பின்னர் மகால 
தியின் த்பயரில் விடுெகலப புலி்ள் ம்ளிர் ்பகட 

யணியில் ஒரு ்பகடபபிரிவு உருவகாக்்ப்படடது 
குறிபபிடத்ெக்்து. மகாலதி வீைமுடன் ம்பகாரிடடு 
மடிந்ெ இந்நகாக்ள ெமிழீழ த்பண்ள் எழுச்சி நகா்ளகா 
்வும் நிகனவுகூைப்படுகின்றது.
 ெமிழர் வைலகாற்றில் த்பண்ள், ம்பகார்க்்்ள 
த்திற்குச் தைன்றகெ புறநகானூற்றில் ்பகார்த்மெகாம். 
பிந்திய மன்னைகாடசி ்காலங்ளின்  ம்பகாதும் 
த்பண்ள்  ம்பகார்க்்்ளம் தைன்றிருந்ெனர். ஆனகால் 
ஆயிைம் ஆணடு்ளுக்குப பின்னர் ெமிழீழத்தில் 
ஆயிைக்்ணக்்கான ்பகடவீைர்்க்ள எதிர்த்து, ெடு 
த்து நிறுத்தி ெமிழீழத்துப த்பண்ள் ம்பகாரிடடு 
்்ளத்திமல வீழ்ந்து  உல் வைலகாற்றின் ம்பகார்க் 
்்ளப்பதிவின்   புதிய ்பக்்த்கெத் திறந்து கவத்ெகார் 
்ள்.  ஈழ விடுெகலக்கு ென் உயிகை விகெயகாக்கிய 
2ம் தலபடினன் மகாலதியின் நிகனவகா் மகாலதி 
்பகடயணி த்பரும் த்பண்ள் ்பகடகய ென்ன் 
த்துள் த்காணடு உருவகாக்்ம் த்பற்று எம் வைலகாற் 
றில் ்பதிவகாகியது. 
 இந்ெ மநைத்தில், மகாலதியின்  விடுெகல 
மவடக்கய எணணத்தில் ஏந்தி,  ெமிழீழப ம்பகாை 
ைஙகில் ் ்ளப்பலியகான ்பல்லகாயிைக்்ணக்்கான வீைப 
த்பணமணி்க்ள மனதில் நிறுத்தி. இன்று  ஏற்்பட 
டுவரும் உல் மகாற்றங்ளுக்கு ஏற்்ப   ெ்வகமத்து  
எமது உரிகம்க்ள மீடதடடுக்்  நகாம் அகனவரும் 
அறிவியல் ரீதியில் ெயகாைகா் மவணடும். அதுமவ 
அந்ெ மகாவீர்ர்்ளுக்்கான அஞ்ைலியும் கூட.

மொலதி- ஈழப்பொரர     ... த�ொடர்ச்சி...
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 ெமிழீழ விடுெகலப ம்பகாைகா 
டடத்தின் நீடசியகா் இன்கறய 
மனச்சுகம்ளுடன் கூடிய ்பயணத் 
தில், இன்கறய நகாட்ள் வைலகாற் 
றின் ெகாக்்ம் நிகறந்ெ நிகனவு்ள் 
எம்கமச் சூழ்ந்தும், அைவகண 
த்தும் தைல்கின்றன.
 தியகாகி திலீ்பன், ெ்ள்பதி்ள் 
குமைப்பகா, புமலந்திைன் உட்பட ்பன் 
னிரு மவஙக்்ள், முெற் த்பண 
மகாலதி என நிகனவு்ள் மீட்ப 
த்பற்று புதியமெகார் ெ்ளத்தில் விடுெ 
கலப ம்பகாைகாடடம் ந்ர்கின்றது.
 இந்ெ மவக்ளயிலும் வைலகா 
ற்றின் மி் ஆழமகான ்பதிவு ஒன்றின் 
பிெகாம்கன நிகனவு கூருவதும், 
கூடிவகாழ்ந்து ம்பைகாடிய த்பகாழுது் 
ளில், ்ற்றுக் த்காணட ஏைகா்ளமகான 
கவை வைலகாறு்ளில்  சிலவற்றுடன் 
நிகனவு்க்ளப த்பகாருத்திப ்பகார்க் 
கிமறன்.
 ெ்ள்பதி விக்டர் 80்ளின் 
நடுப்பகுதியில், மன்னகாரின் முத்து 
என அகடயகா்ளப்படுத்ெப த்பற்று, 
ெகாய்ம் ெழுவிய மக்்ளின் மநசிபபி 
ற்கும், பிைகாந்தியத் ெ்ள்பதி்ள், 
ம்பகாைகாளி்ளினகால் வியந்து ம்பசும் 
்படியகான ெனி அகடயகா்ளமகாகியும் 
நின்றவன்.
 எத்ெகன புள்ளி்க்ள எமக் 
்கா் இடடுத் தெகாடஙகியவன், எஙகி 
ருந்து இவனது நிகனவு்க்ளப 
்பகிைத் தெகாடஙகுவது,

தெந�மிழ் ம்கனின் இரத� நிறம்
 மெயிகலச் ைகாயத்தின் சிவபபு நிறம் – என்ற 
்காசியணணகாவின் ்பகாடகல, மெனிகை தைல்லப்பகா 
வின் குைலில் ம்டட நிகலகம மகாறி விக்டரின் 
மென்மதுைக் குைலகால் எத்ெகன முகற ம்டடு மகிழ் 
ந்திருபம்பகாம். மநரில் ்பகார்க்், மைர்ந்து நின்று ்படம் 
எடுக்், இருத்தி கவச்சு ்பகாடடுக் ம்ட் இப்படி 
ஓர் அபூர்வமகான சூழகல எமக்கு உருவகாக்கித் ெரு 
வகான். 

�ளபதி கிட்டுவின் குரல் பதிவிலிருநது
பின்்வருமொறு…

 திருதநல்மவலித் ெகாக்குெலுக்்கா் எல்மலகா 
ரும் வகா்னத்தில் புறப்படமடகாம். தைல்லக்கிளி 
அம்மகான் ைகாைதி, ்பக்்த்தில் நகான், எனக்்ருகில் 
மகலதயன நிமிர்ந்ெ விக்டர்.. எனக் குறிபபிடும் 
ம்பகாது, மிடுக்்கான அந்ெ உயர்ந்ெ மனிென் நிகனவு 
்க்ளப புைடடிப ம்பகாடுகிறகான். அன்கறய ்ணணி 
தவடித் ெகாக்குெல் நிகறவுற்ற மவக்ளயில் “தைல் 
லக்கிளிக்கு தவடி பிடிச்சிடடுெடகா” என்று அப 
க்பயகா அணணனின் குைல் வந்ெ திகை மநகாக்கி ஓடி, 
்காயத்துடன் ஏற்றிக் த்காணடு ெயகாைகான ம்பகாது, 
திடீதைன விக்டர் வகா்னத்கெ விடடு இறஙகி, ஓடிச் 
தைன்று மைெமகாகி நின்ற இைகாணுவ ஜீபபின் மீது 
க்க்குணகடக் ்ழற்றி வீை அது தவடித்து, எரியத் 
தெகாடஙகியது.

 இவவகாறு ெ்ள்பதி கிடடுவின் ்பதிவு தெகாடர் 
கிறது… இஙகு, ெ்ள்பதி விக்டரின் ென்முகனப 
்பகான தையலூக்்ம், சூழ்நிகல்ளில் கிகடத்ெ 
்ணப த்பகாழுகெயும் ைகாெ்மகாக்கிய ைகாதுரியம். 
பின்னகாளில் விக்டர் ்பகடத்ெ ைகாெகனக் ்்ளங்ளி 

லும் நிரூபிக்்ப்படடெகன ்ணடு வியந்மெகாம்.
 இன்றும் நம் இக்ளஞர்்ளுக்குத் மெகவ 
யகான இந்ெ வைலகாற்றுப ்படிபபிகன அவசியமகா 
கிறது. அமடயப்பகா, என்னிடத்திலும் ்பயிற்சித்பற்ற 
த்பண ம்பகாைகாளி்ள் இருக்கிறகார்்ள். உங்ள் 
்்ளப ்பணி்ளுக்கு உெவுவெற்்கா் அவர்்ள் ெயகா 
ைகா் உள்்ளகார்்ள் என ெமிழ்நகாடடில் கவத்து 
ெகலவர் ெ்ள்பதி்ளிடம் கூறிய ம்பகாது, ெம்பி 
நகான் அவர்்க்ள அகழத்துப ம்பகாகிமறன் என்று 
தைகால்லி, ்பயிற்சி முடித்து நின்ற த்பண ம்பகாைகாளி 
்ளின் முெல் அணிகய மன்னகாரில் ெகையிறக்கி, 
தெகாடர்ந்து வந்ெ நகாளில் மு்காம் அகமக்், ்்ளத் 
ெடுபபு ்பணியகாற்ற, நிகலதயடுத்து ைமைகாட, ்ட 
டக்ள ஏற்், ்டடக்ள வழங், எதிரிகய வீழ்த்தி 
ஆயுெம் க்ப்பற்ற, ைடலம் க்ப்பற்ற உயிமைகாடு 
ைைணகடயச் தைய்ய என்ற ம்பகார்க்்்ள நுட்பங 
்ளில் ஒருநகாள் ்படடகறயகா் வைலகாற்று சிறபபு 
மிக்் அடம்்பன் ெகாக்குெல் ைம்்பவம் நகடத்பற்று 
முடிந்ெது. 
 அன்று 12.10.1987இல் ெனது விகலமதிப்ப 
ற்ற உயிகை ஈ்ம் தைய்யும் ம்பகாது, வைலகாற்றுத் 
திருபபுமுகன்ள் நகடத்பற்றன.

• மு�ன்மு�ல் தலப.்்கணல் �ர ்பொர்த �ளப 
தியொல் ்வழிநடத�பதபறுகின்ற முதிர்ச்சி. 

• அககினிக குஞ்சு்கள் என �லல்வரொல் அலழக 
பதபறற தபண் ்பொரொளி்கள் பின்நொளில் சிறகு 
விரிதது மொலதி, ்ெொதியொ பலடயணி்களொ்க உந 
திப பறக்க, ஓர் புறபபடு�ளம் அலமந�லம.
 

• இரு பலடச் சிபபொய்களின் 
சிலறபபிடிபபும், இறந� உடலங் 
்கள் மீட்பும், அ�லனத த�ொடர்நது 
உடல்்கள் ஒபபலடபபு, ல்கதி்கள் 
பரிமொற றம் என்ற இரு நொட்டுப 
பலடயினருக்கொன ெர்்வ்�ெ 
்க்வனயீர்பபு, 
  இவவகாறு எமது ம்பகாைகாட 
டத்தின் ெகார்மீ் மெகவயும், ம்பகார் 
மைக்பப ம்பணியமெகாடு, உயர் ஒழு 
க்்ம் மிக்் ஓர் விடுெகல இயக் 
்மகா் எம்கம உலகிற்கு அறிமு்ம் 
தைய்ய ்காைணமகாகின.
  இற்கறக்கு 35 வருடங்ளு 
க்கு முன்ம்ப, ைர்வமெை ம்பகார் விதி 
்க்ள ் கடபபிடித்து, நகடமுகறப 
்படுத்திக் ்காடடி எம்கமச் சிறு் 
சிறு் தைதுக்கி ்காத்து வ்ளர்த்ெ 
ம்பகாைகாடடம். இன்கறய இைகாெெந் 
திை வைதி்ளுக்்கா் த்பகாய்கமகய 
யும், அெர்மத்கெயும்  முன்னிறுத்தி 
்பந்ெகாடப்படுகின்றது. இவற்கற 
யும் உகடத்து கவைமகாகி பிை்காசிப 
ம்பகாம் என்்பதுெகான் விக்டர்ம்பகான்ற 
மகாவீைர்்ளுக்்கான நிகனவு வணக்் 
மகாகும்.
  வகான் ெகாக்குெல்்ளின் அச்ை 
த்தில் இருந்ெ யகாழ். மக்்ள் விக்ட 
ரின் இறுதி வணக்் நி்ழ்வில் ஒரு 
த்பகாரும் புைடசிகய ்பகடத்ெென் 

ைரித்திை ்பதிவு்ள் ்காடடுகின்றன.
  நம்பிக்க்யின் உச்ைத்திற்கு 
அகழத்துச் தைன்று விடடு ெனியகா் 

்படுத்துறஙகிய விக்டகை, மக்்ள் பிரிய மனமின்றி 
ெவித்ெனர். 

 
 
 
 

்காணுமிடதமல்லகாம் விக்டரின் சுவதைகாடடி்ள், 
குழந்கெகய முத்ெமிடும் ஓர் ெகாடிக்்காை குழந்கெ 
விக்டர், குழந்கெகய மெகாளில் சுமந்ெ்படி விக்டர், 
மக்்ள் மத்தியில் க்வீசி நடந்து வரும் விக்டர், 
்னை் ஆயுெதமகான்கறயும், அென் அென் ைகவ் 
க்ளயும் மகாகலயகாய் அணிந்து எதிரிக்கு ைவகால் 
விடட விக்டர். இப்படி பிைகாந்திய ங்ள் மெகாறும் 
வீைவணக்்ப ்பெகாகெ்ள், வீதிச் மைகாடகன்ள் அந்ெ 
ைரித்திை நகாய்கன நிகனவு்படுத்திக்த்காணமட 
இருந்ென.
 சிறிய அணியகா், மி்க் குகறவகான ைகாெகா 
ைண ஆயுெங்க்ள கவத்துக் த்காணடு, ெகல 
மகறவகா் வகாழ்ந்து ஒரு நகாளில் உ்ப இயந்திைத் 
துப்பகாக்கிகய (SMG) த்காணடு, ெனிஒருவனகா் 
இைகாணுவத்தினரின் ்வை வகா்னம் ஒன்கற 
வீதியில் மறித்து அணியின் மெகவ முடியும்ளவு 
ந்ை விடகாமல் தைய்ெ விக்டரின் ெனித் திறகமயகா 
னது, பின்நகாளில் விக்டர் ்வை எதிர்பபு அணி 
ஒன்றின் உருவகாக்்த்திற்கு பிைெகான ்காைணமகா் 
அகமந்திருந்ெகம.
 எமது ெகலவர் அவர்்ளின் ஆழ்மனதில் 
விக்டர் ஏற்்படுத்திச் தைன்ற இன்னுதமகாரு ்பதிவு.
பின்னைகான நகாட்ளில் ெகலவகைச் ைந்திக்கும் 
ம்பகாதெல்லகாம் எங்ள் உகையகாடல்்ளுக்கு மத் 
தியில் விக்டரும்கூட இருப்பது ம்பகான்ற ஓர் உயிர்த் 
துடிபக்ப உணர்வதுணடு.
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 COVID-19 தெகாற்றுமநகாயகானது, இன்னும் 
இரு வருடங்ளுக்கு உலத்ஙகும் நிலவும் என 
வும்  அெனகால் இவ வருட முடிவிற்குள் உலத்ங 
கும் 2 மில்லியன் மைணங்ள் ஏற்்படலகாம் என 
வும் உல் சு்காெகாை நிறுவனம் ்டந்ெ மகாெம் 
எதிர்வு கூறியுள்்ளது. உல்த்தின் ்பலைகாலி்்ளகா்க் 
கூறப்படும் நகாடு்ளும், ந்பர்்ளும் COVID-19 
தெகாற்று மநகாயினகால் ் டுகமயகா்ப ்பகாதிக்்ப்படடு 
ள்்ளனர். இெனகால் COVID-19 மநகாயிகன எளிகம 
யகா் எகடம்பகாடடுவிடக் கூடகாது.
 இலஙக்யில் உள்்ள ஆகடத் தெகாழிற் 
ைகாகல ஒன்றில் ்பணியகாற்றும் த்பண ஒருவருக்கு 
COVID-19 தெகாற்று இனங்காணப ்படடகெ அடுத்து, 
நகாடு முழுவதும் மீணடும் COVID-19 ்பைவக்கூடிய 
அ்பகாயம் உருவகாகியுள்்ளது.
 த்காமைகானகா கவைகைக் ்டடுப்படுத்துவது 
தெகாடர்்பகான ம்பகாதிய்ளவு வி்ளக்்ங்ள் ஏற்்னமவ 
மக்்ளிகடமய வழங்ப்படடிருந்ெது. எனினும் 
சு்காெகாை அகமச்சினகால் வழங்ப்படட அறிவுறுத் 
ெல்்க்ள ைரியகான முகறயில் பின்்பற்றகாகம 
த்காமைகானகா கவைஸ் ்பகாரிய அ்ளவில் ்பைவுவெற் 
்கான ்காைணமகாகும். அைை, அைை ைகார்்பற்ற, ெனி 
யகார் நிறுவனங்ளிலும் ்கடபபிடிக்் மவணடிய 
நகடமுகற்க்ள உரிய வக்யில் பின்்பற்றகாகம 
யும் இன்தனகாரு ் காைணமகா் அகமந்துள்்ளது. உெகாை 
ணமகா் திவுலபபிடடிய பிைமெைத்திலுள்்ள ஆகடத் 
தெகாழிற்ைகாகலயில் (Brandix) இருந்து ஏற்்படட 
தெகாற்கற கூறலகாம்.

 இம்முகற இரு நகாட்ளிலும் 1000 இற்கும் 
மமற்்படட மநகாயகாளி்ள் இனங்காணப்படடுள்்ள 
னர். மமலும் ்பல்மவறு மகாவடடங்ளிலும் இந் 
மநகாய் இனங்காணப்படடுள்்ளது. மமலும் த்காமைகா 
னகா கவைஸின் வீரியம் அதி்மகா் ் காண ப்படுவெகா் 

கவத்திய நிபு ணர்்ள் தெரிவித்துள்்ளனர்.
 வடக்கு மகா்காணத்கெ த்பகாறுத்ெவகையில், 
தவளி மகாவடடத்தில் இருந்து வருக் ெந்ெ மற் 
றும் தவளிமகாவடடத்தில் ெஙகியிருந்து ்பணியகா 
ற்றியவர்்ளில் ெகான் இந்ெ தெகாற்று இனங்காண 
ப்படடுள்்ளது. இவர்்ள் யகாழ்ப்பகாணம் மற்றும் 
மன்னகார் மகாவடடங்ளில் இனங்காணப்படடுள் 
்ளனர்.
 அந்ெ வக்யில், வடக்கு மகா்காணத்தில் 
அகனத்து சு்காெகாை கவத்திய அதி்காரி்ளும் ெயகார் 
நிகலயில் உள்்ளதுடன், சு்காெகாை அகமச்சின் 
தெகாற்றுமநகாய் பிரிவின் அறிவுறுத்ெலிற்்கமய 

மமற்்பகார்கவ்ள் இடம்த்பற்று வருகின்றன. மம 
லும் முன்மனற்்பகாடகா் வடக்கு மகா்காணத்தில் 5000 
இற்கும் அதி்மகானவர்்ள் ெனிகமப்படுத்ெப்பட 
டுள்்ளனர்.
 யகாழ்ப்பகாண தெகாற்றகா்ளருடன் தெகாடர்பு்பட 
டவர்்ள் அகனவரும் ெனிகமப்படுத்ெலிற்கு 
உட்படுத்ெப்படடுள்்ளதுடன், இனங்காணப்படட 
தெகாற்றகா்ளர்்ளுடன் ைம்மந்ெப்படடவர்்ள் தெகாட 
ர்்பகா் சு்காெகாை கவத்திய அதி்காரி்ளுக்கு தெரிய 
ப்படுத்தினகால் அவர்்ளுக்கு PCR ்பரிமைகாெகன 
தைய்வ ெற்்கான முன்மனற்்பகாடு தைய்யப்படடுள் 
்ளது.
 த்காமைகானகா கவைஸின் 2ஆவது அகலயி 
கன ்டடுப்படுத்துவது தெகாடர்்பகான COVID-19 
Exit Strategy ஆவணம் ஏற்்னமவ எம்மகால் வழங 
்ப்படடுள்்ளது. இென் பிை்காைம் நடவடிக்க் எடுத் 
ெகாமல த்காமைகானகா கவைகை ைரியகான முகறயில் 
்டடுப்படுத்ெலகாம்.
 அைைகாங்த்திற்குரிய அறிவுறுத்ெல்்ள் 2020. 
10.05 ஆம் தி்தி ்டிெம் மூலம் அறிவுறுத்ெப்பட 
டுள்்ளது.
 குறிபபொ்க 10 அறிவுறுத�ல்்கலள த்வளி 
யிட் டுள்்ளொம். அ�ொ்வது;

1. COVID-19 ்நொயொளர்்கலள ெரியொ்க இனங்்கொணும் 
தபொறிமுலறலய ்வலு்வொககு�ல். இ�றகு சு்கொ�ொர 
ல்வததிய அதி்கொரி்களின் தபொறிமுலறலயயும் 
புலன்விெொ ரலணத துலறயிலனயும் இலணதது 

குழு்வொ்கப பணியொறறு�ல் (Contact Tracing).

2. இயன்ற உச்ெபட்ெ த்கொள்ளளவில் PCR பரி 
்ெொ�லன்கலள ்மறத்கொள்ளல்; மறறும் அக 
த்கொள்ளளவிலன விலரவில்  விரி்வொககு்வ�றகுத 
்�ல்வயொன ெ்கல ்வெதி்கலளயும் உறுதிபபடுத�ல்.

3. ்நொயொளர்்கலளயும் த�ொடர்பொளர்்கலளயும் ்�டி 
யறிநது PCR பரி்ெொ�லனலய ்மறத்கொள்ளல் 
மறறும் ெந்�்கததிறகுரிய த�ொடர்பொளர்்கலள �னி 
லமபபடுததி மீண்டும் மீண்டும் பரி்ெொதிபப�ன் 
மூலம் PCR பரி்ெொ�லனயின் உணர்திறலன அதி்க 
ரிததுகத்கொள்ளல் (Aggressive Testing Strategy மறறும் 
Test! Test! Test! Test! Strategy)
4. ்நொயொளர்்கள் அறியபபட்ட பிர்�ெங்்கலள 
(சி்வபபு ்வலயம்) �னிலமபபடுதது்வ�ன் மூலம் 
்நொயொளர்்கள் அறியபபடொ� பிர்�ெங்்களுககுள் 
(பச்லெ ்வலயம்) ல்வரஸ் புகு்வல�த �டுத�ல். (Zon-
al Lockdown).

5. விஞ்்ொன முலறலமககு அலமய முழு நொடும் 
உட்படும் வி�ததில் எழுந�மொனமொ்க ெமூ்கக குழு 
மங்்கலள PCR பரி்ெொ�லனககு உட்படுதது்வ�ன் 
மூலம் ்நொயின் உண்லமயொன பர்வல் நிலல த�ொட 
ர்பொன ெரியொன நிலலலய அனுமொனித�ல் (Random-
Commnity Sample Surveillance).

6. ்கடறபலட மு்கொம் மறறும் ்கந�்கொடு சிகிச்லெ 
மறறும் புனர்்வொழ்வு லமயததிலன ஒட்டிய COVID-19 
்நொயொளர்்களில் இருநது ்கறறுகத்கொள்ளககூடிய 
பொடமொனது, அபொய்கரமொன நிலலயங்்க்ளொ குழு 
மங்்க்ளொ ஒன்றுகூட்டபபடும்்பொது, சிறு குழுமங் 

்களொ்கப பிரிக்கபபடு்வ�ன் மூலம் ஒ்ர �டல்வயில் 
தபரிய குழுத்வொன்றுககு ் நொய பர்வொ மல் �டுததுக 
த்கொள்ளலொம் என்ப�ொகும். (Compartmentalization).

7. DReAM த்கொள்ல்கககு அலம்வொ்க தபொதுமக்கள் 
அடிபபலடச் சு்கொ�ொரப பழக்க்வழக்கங்்கலளப 
பின்பறறல் ்கட்டொயமொனது.
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பதில்:
 ம்பகாைகால் ்பகாதிக்்ப்படட அந்ெ மநைத்தில் 
அவர்்ளுக்கு ஏற்்படட உ்ளபபிைச்சிகன்ள் மனச் 
மைகார்வகா் இருக்்லகாம். அல்லது மனவடுமவகாடு 
தெகாடர்்பகான மனவடுவுக்குப பின்னைகான தநருக் 
்டி மநகாயகா் இருக்்லகாம். அந்ெ மகாதிரியகான 
மநகாய் ஏற்்படடவர்்ள் அகடயகா்ளங ்காணப்படடு 
அவர்்ளுக்்கான சிகிச்கை்ள் ஓை்ளவு த்காடுக்்ப 
்படடுக்த்காணடு இருக்கின்றன. மநைடியகா் ்பகாதிக் 
்ப்படடு அந்ெ மநைத்தில் உ்ளரீதியகா் ்பகாதிக்்ப 
்படடு உ்ளபபிைச்சிகனக்கு உள்்ளகான மக்்ள் ்பல 
கைப  ்பகார்க்்லகாம்.
 அகெவிட அந்ெ ்காலத்தில் சிறுவர்்்ளகா் 
இருந்து, அைகாெகாைணமகான சூழ்நிகல்ளுக்கு, 
்பகாெ்மகான சூழ்நிகல்ளுக்கு உள்்ளகாகிய சிறுவர் 
்ள் இன்று வயது வந்ெ த்பகாழுது அவர்்ளில் 
ஏற்்படக்கூடிய உ்ளநலத் ெகாக்்ங்ள், உடல்நலத் 
ெகாக்்ங்ளின் தவளிப்பகாடு்ள் இன்றும்கூட 
அகடயகா்ளங ்காணப்படகாெெகா் இருக்கின்றன. 
்பகாெ் மகான சூழ்நிகல்ளுக்கு உள்்ளகாகிய சிறுவர் 
்ள், குறிபபிடட ஒரு வயகெ ைகார்ந்ெ ந்பர்்ளுக்கு 
நகாங்ள் தைய்ய மவணடிய ஒரு விடயம் அவர் 
்ளின் உ்ளநலத்கெ மமம்்படுத்ெ மவணடிய மெகவ 

இருக்கின்றது. அவர்்ளுக்கு அழுத்ெங்ளுக்கு, 
மகாற்றங்ளுக்கு, பிைச்சிகன்ளுக்கு மு்ஙத்காடு 
க்்க்கூடிய ென்கம மி்க் குகறந்ெ்ளவில் ்காணப 
்படுகின்றது. தவளியில் ்பகார்க்கும்த்பகாழுது, அவர் 
்ள் சு்மெகியகா் இருந்ெகாலும், இப்படியகான ைம் 
்பவங்ளுக்கு மு்ஙத்காடுத்ெ சிறகார்்ள் வயது 
வந்ெ பின்னர் அவர்்ளுக்கு ெகாஙகுகின்ற ென்கம 
மி்வும் குகறந்ெ்ளவில் ்காணப்படுகின்றது. இெ 
னகால் அவர்்ளுக்குள் உள்்ள முழு ஆற்றகலயும் 
தவளிப்படுத்துவெற்கு மெகவயகான ைக்தி, அெற் 
்கான இயலுகம அவர்்ளிடத்தில் இல்லகாது ்காண 
ப்படுகின்றது.
 ்பல ெவறகான முடிவு்க்ள மநகாக்கி அது 
ெற்த்காகல முயற்சியகா் இருக்்லகாம், ம்பகாகெ 
வஸ்து ்பகாவகனயகா் இருக்்லகாம், குடும்்பத்தில் 
ஏற்்படுகின்ற முைண்பகாடு்்ளகா் இருக்்லகாம். 
த்பண்ள், சிறுவர்்ளுக்கு எதிைகான வன்முகற 
்ளுக்கு உள்்ளகாகு்பவர்்்ளகா் இருக்்லகாம். அல் 
லது அெகன தைய்்பவர்்்ளகா் இருக்்லகாம். இப 
்படியகா் ்பல்மவறு மடடத்தில் அவர்்ளுகடய 
நடத்கெக் ம்காலங்ள் மகாறு்படுவகெ நகாங்ள் 
்காணக்கூடியெகா் இருக்கின்றது. இப்படியகானவர் 
்க்ள நகாங்ள் அகடயகா்ளங்ணடு அவர்்ளுக் 
்கான உ்ளநல மமம்்பகாடு்க்ள தைய்ய மவணடிய 
்பைவலகான மெகவயுணடு.
 ஆைம்்ப ் டடத்தில் ஏமெகாதவகாரு வக்யில் 
்பகாரிய உ்ளபபிைச்சிகனக்கு உள்்ளகாகி அெனூடகா் 
வ்ளர்ந்து ைவகால்்க்ள எதிர்மநகாக்குகின்ற மக்்ள் 
கூடடத்கெ த்பகாறுத்ெவகையில் அவர்்ளுக்்கான 
ஆற்றுக் என்்பது இன்னும் முழுகமயகடயவி 
ல்கல என்்பமெ எனது ்ருத்ெகாகும். அெற்்கான 
ைந்ெர்ப்பங்ளும் மி்வும் குகறவகா்மவ இருக்கின் 
றன.
 இந்ெப பிைச்சிகன்ளிலிருந்து விடு்படடு 
இன்று த்பகாரு்ளகாெகாை ரீதியிலும் ைமூ் ரீதியிலும் 
பின்னகடகவ எதிர்மநகாக்கிக்த்காணடு அவர்்ள் 
ந்ை முயற்சிக்கின்றனர், முன்மனற முயற்சிக்கி 
ன்றனர், ஆனகால் அவர்்ளுக்்கான ஆெைவுத் ெ்ளம் 
என்்பது குகறவகா் இருக்கின்றது. ்ல்வியகா் 
இருக்்லகாம், த்பகாரு்ளகாெகாை வ்ளர்ச்சியகா் இருக் 
்லகாம், ைமூ்த்மெகாடு ஒன்றிகணவெகா் இருக்் 
லகாம், இழந்ெ வ்ளங்க்ள த்பறுவெகா் இருக்் 
லகாம். இந்ெ முயற்சிக்்கான ைரியகான ஆெைவு கிகடக் 
்காெவிடத்து, அகெ த்பற முடியகாெவிடத்து மி்வும் 
சிக்்லுக்குள் ெள்்ளப்படுகின்றகார்்ள். அந்ெ சிக்்ல் 
்காைணமகா்வும், அவர்்ள் மத்தியில் விைக்தி, 
மெகால்வி மனப்பகாஙகு, ென்னம்பிக்க் இழந்ெ 
நிகலகம ஏற்்படுவகெ அவெகானிக்்லகாம்.

பதில்:
 எங்ளுகடய பிைமெைங்க்ள த்பகாறுத்ெ 
வகை ஏற்்னமவ நகாங்ள் எதிர்த்காணட அனர்த் 
ெங்ள் ்காைணமகா் ஒருசில குடும்்பங்ள் பிைச்சி 
கனக்குரிய அல்லது பிைச்சிகன்க்ள சுமக்கின்ற 
குடும்்பங்்ளகா் மகாறியிருக்கின்றன. பிறழ்வு நிகல 
யில் இயஙகுகின்ற குடும்்பங்்ளகா் இவர்்க்ள 

நகாங்ள் அகடயகா்ளங ்காணலகாம்.
 இந்ெ ம்காவிட - 19 த்பருந்தெகாற்று நிகல 
கம இப்படியகான குடும்்பங்க்ள மமலும் ைவகா 
லுக்கு உட்படுத்தும் வக்யில் அகமந்திருக் 
கின்றது. ைரியகான நிகலயில் இயஙகிக்த்காணடிரு 
க்கின்ற குடும்்பங்க்ளக்கூட பிறழ்வு நிகலக்கு 
ெள்ளிவிடக்கூடிய ஆைம்்பமகா்க்கூட அது அகம 
ந்து விடும். 
 உ்ளநலத்கெ த்பகாறுத்ெவகை ம்காவிட - 19 
த்பருந்தெகாற்று நிகலகம ஏற்்னமவ இருக்கின்ற 
பிைச்சிகனகய அதி்ரிப்பெகா், ஏற்்னமவ இயல் 
்பகா் இருக்கின்ற நலிவுற்ற ந்பர்்ளில் உ்ளநலப 
பிைச்சிகனகய உருவகாக்குகின்றெகா் அகமவகெ 
நகாங்ள் ்பகார்க்கின்மறகாம்.  
 ம்காவிட - 19 த்பருந்தெகாற்று ்காைணமகா் 
ஏற்்படுகின்ற அச்ை நிகலகம, ைமூ்த் தெகாடர்பு்ள் 
குகறக்்ப்படுகின்ற நிகலகம குறிப்பகா் வ்ளர் 
ந்ெ நகாடு்க்ள விட எங்ளுகடய நகாடு்க்ள 
த்பகாறுத்ெவகை கூடிக்்கெப்பது மனநிகறகவ 
ெைக்கூடிய விடயமகா் இருக்கின்றது. எங்ளுகடய 
்லகாைகாை ைமூ் நி்ழ்வு்ள் ம்காயிலுக்கு ம்பகாவெகா் 
இருக்்லகாம், ைந்கெக்கு ம்பகாவெகா் இருக்்லகாம், 
கூடடங்ளுக்கு ம்பகாவெகா் இருக்்லகாம், நகாங்ள் 
கூடடகா் வகாழ்ந்து ்பழக்்ப்படட ஒரு ்லகாைகாை 
பின்னணிகய த்காணடவர்்ள். அந்ெவக்யில் 
ம்காவிட - 19 தெகாற்று நிகலகம ்காைணமகா் ைமூ் 
இகடதவளிகய ் கடபபிடிக்் மவணடி ஏற்்படட 
நிர்ப்பந்ெம் ்காைணமகா் ைமூ்ங்ளுக்கிகடயிலகான 
தெகாடர்்பகாடல் குகறந்துத்காணடு தைல்கின்ற 
நிகலகம ்காணப்படுகின்றது. இந்ெ நிகலகம 
எங்ளுக்குள் இருக்கின்ற மனமகிழ்வு, மனநி 
கறவு என்்பகெ இல்லகாமல் தைய்வெகா்வும், 
குகறப ்பெகா்வும் அகமந்து விடுகின்றது. இது 
உ்ளநலபபிைச்சிகனக்கு மெகாற்றுவகாயகா்வும் அடி 
ப்பகடயகா்வும் அகமந்து விடுகின்றது.

பதில்:
 ஏற்்னமவ அகடயகா்ளங ்காணப்படட 
உ்ளநல மநகாயகா்ளர்்ள் என்று கூறும்த்பகாழுது, 
்டந்ெ ்பத்து வருட ்காலத்கெ ்பகார்க்கின்றம்பகாது 
அவர்்ளில் இைணடு விெங்ளில் மிகுந்ெ அபிவி 
ருத்திகய நகாங்ள் ்பகார்க்கின்மறகாம். அவர்்ளு 
க்்கான வைதி்ள் அதி்ரிக்்ப்படடிருக்கின்றன. 
அவர்்ளுக்கு மெகவயகான மருந்து ்க்ள வழங்க் 
கூடிய நிகலயில் இருக்கின் மறகாம். அவர்்ளுக்குரிய 
சிகிச்கை்ள் அதி்ரிக்்ப்படடிருக்கின்ற அமெ 
மநைத்தில், அவர்்ள் சிகிச்கை த்பறுகின்ற இடங 
்ள் அவர்்ளுகடய பிைமெைத்கெ அணடியெகா் 
அகம கின்ற நிகலகமகய நகாங்ள் ்பகார்க்கின் 
மறகாம். உ்ளநலத் மெகவ்ள் ்பைவலகாக்்ப்படடு, 
விரிவு்படுத்ெப்படடு ெங்ளுக்கு அருகிலுள்்ள 
கவத்தியைகாகலயில்கூட உ்ளநல மைகவ்க்ள 
த்பறக் கூடிய ைந்ெர்ப்பங்ள் உ்ளநல மநகாயகா்ளர்் 
ளு க்கு கிகடத்துக் த்காணடிருக்கின் றது.
 

  lhf;lu;  j.flk;gehjd;

 உள ்நொயொளர்்களின் ்கண்ணியம் 
பொது்கொக்கபபட ்்வண்டும். உள்நொய 

த�ொடர்பொ்க எங்்கள் மததியில் இருககின்ற 
்களங்்கம் அ்கறறபபட ்்வண்டிய ஒரு ்�ல்வ 
இருககின்றது என மட்டக்களபபு ்பொ�னொ 
ல்வததியெொலலயின் மனநல ல்வததிய நிபு 
ணர் டொகடர் �.்கடம்பநொ�ன் ‘இலககு’ ்வொர 
இ�ழுககு ்வழங்கிய வி்ெட தெவ்வியி்ல 
த�ரிவித�ொர். ஒக ்டொபர் 10ஆம் தி்கதி 
உல்க உளநல தினம் அனுஷ்டிக்கபபடு்வல� 
தயொட்டி அ்வரின் தெவ்விலய ்வழங்குகின் 
்றொம்.

்்கள்வி:
 ்பொர் நிலறவுதபறறு 11 ்வருடங்்கள் 
்கடநது விட்டன. இச்சூழலில் ்பொரொல் மி்க 
அதி்கமொ்கப பொதிக்கபபட்ட எமது மக்கள் 
ெநதிககும் உளப பிரச்சிலன்கலள எபபடி 
விபரிபபீர்்கள்?

்்கள்வி:
 ்்கொவிட் - 19 உலல்க ஆட்டிபபலடககும் 
�ற்பொல�ய சூழலில் ்வடகிழககில் ்வொழும் 
எமது மக்களின் உளநிலலயில் ஏறபட்டுள்ள 
பொதிபபு்கலள எபபடிப பொர்ககிறீர்்கள்?

்்கள்வி:
 உள்நொயொளருக்கொன சிகிச்லெ ்வெதி 
்கள் ்வடகிழககில் �ற்பொது எபபடியிருககி 
ன்றன?

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

cs Nehahsu;fspd; 
fz;zpak; 
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1987 அக்மடகா்பர் 10ஆம் தி்தி. யகாழ். 
‘முைதைகாலி’ ்பத்திரிக்க் ்டடிடத் 

கெ இந்திய ஆக்கிைமிபபு இைகாணுவம் குணடு 
கவத்துத் ெ்ர்த்திருந்ெது. இென் நிகனவகா் 
முைதைகாலிப ்பத்திரிக்யின் ஸ்ெகா்ப்ரும் முென்கம 
ஆசிரியைகா்வுமிருந்ெ திரு எஸ். திருச்தைல்வம் அவர் 
்ள் எழுதிய ்டடுகை,  முைதைகாலி ்பத்திரிக் நிறு 
வனம் ெ்ர்பபு நிகனவகா் ்பதிவிடப்படுகின்றது. 
 1987 அக்மடகா்பர் 10ஆம் தி்தி – ெமிழுக்கு 
அந்ெ வருட புைடடகாதி மகாெ ் கடசிச் ைனிக்கிழகம.  
அதி்காகலமவக்ள, இந்திய அகமதிப்பகட 
என்ற த்பயரில் ெமிழர் பூமிகய ஆக்கிைமித்திருந்ெ 
இந்திய இைகாணுவம், ெமிழர்்ளின் குைலகா் தவளி 
வந்து த்காணடிருந்ெ ஊட்ங்ள் மீெகான ெனது 
எமெச்ைகாதி்காை நடவடிக்க்கய மமற்த்காணட 
்ரி நகாள் இது.  யகாழ்ப்பகாணத்தில் நகான் பிைெம ஆசி 
ரியைகா்ப ்பணியகாற்றிய முைதைகாலி தினைரிகயயும் 
மற்தறகாரு தினைரியகான ஈழமுைசுகவயும் ஏன், 
எெற்்கா் என்ற ்காைணம் தைகால்லகாது இந்திய 
இைகாணுவத்ெகால் குணடு கவத்துத் ெ்ர்க்்ப்படடு 
33 ஆணடு்்ளகாகிறது. இந்ெ இைணடு ்பத்திரிக்் 
ளினதும் ஸ்ெகா்ப் ஆசிரியர் நகான் என்னும் வக்யில் 
இந்ெத் ெகாக்குெலகால் எழுந்ெ மனக்்காயம் மூன்று 
ெைகாபெம் ்டந் தும் இன்னமும் ஆறவில்கல. 
 இந்திய இைகாணுவத்தின் இந்ெ ்காடடுமிைகா 
ண டிச் தையகல வி்பரிப்பெற்கு முன்னர், 1987 யூன் 
இறுதியில் இந்திய இைகாணுவத்தின் வருக்கயத் 
தெகாடர்ந்து இடம்த்பற்ற சில நி்ழ்வு்க்ள நிகன 
வுக்குட்படுத்ெ மவணடியுள்்ளது. 
 அபம்பகாது ்பலகாலியிலிருந்ெ இந்திய இைகா 
ணுவத் ெகலகமயத்தில் ்பணியகாற்றிய ம்ர்ணல் 
ஹரி்ைன் என்்பவமை யகாழ்ப்பகாணப ்பத்திரிக்்ளு 
டன் மநைடியகான தெகாடர்க்ப ஏற்்படுத்தி, தினமும் 
ஐந்து பிைதி்க்ள எம்மிடமிருந்து இலவைமகா் 
த்பற்றுக் த்காணடிருந்ெகார். இவரில்லகாெ மவக்ள 
்ளில் இவைகால் அறிமு்ப்படுத்ெப்படட மமெர் 
ைத்தினை்பகா்பதி என்்பவர் அடிக்்டி தெகாடர்பு த்காள் 
வகார். 
 ம்ர்ணல் ஹரி்ைன் ெம்கமப த்பகாதுென 
தெகாடர்பு அதி்காரிதயன்றும், த்காழும்பில் நீண 
ட்காலம் ்ல்வியதி்காரியகா்க் ்டகமயகாற்றிய 
யகாழ்ப்பணத்ெவைகான ம்.லடசுமண ஐயர் ெமது 
சித்ெப்பகா என்றும் எனக்கு அறிமு்ம் தைய்து, ெனது 
தெகாடர்க்ப இறுக்்மகான நட்பகாக்் முயன்றகார். 
அவர் இந்திய இைகாணுவப புலனகாய்வுப பிரிவின் 
ெகலகம அதி்காரி என்்பகெ எப்படிமயகா அறிந்து 
த்காணட நகான் மி் விழிப்பகா் இருந்து த்காண 
மடன். 
 முைதைகாலியில் இந்திய இைகாணுவம் மற்றும் 
விடுெகலப புலி்ள் தெகாடர்்பகா் தவளிவரும் 
தைய்தி்க்ள உடனுக்குடன் தமகாழித்பயர்த்து, 
யகாழ்ப்பகாண சிவில் ்மகாணடைகா்விருந்ெ சீக்கிய 

ைகான பிரிம்டியர் ்கார்மலகானின் அலுவல்த் 
துக்கு ஹரி்ைனின் அலுவல்ம் அனுபபுவகெ, 
்கார்மலகான் அலுவல் அதி்காரி்ள் ம்டகும் 
ம்ள்வி்ளின் ஊடகா் என்னகால் அறிந்து த்காள்்ள 
முடிந்ெது. 
 நகா்ளகா் நகா்ளகா் இந்தியப ்பகடயின் வரு 
க்யின் மநகாக்்மும், அென் ம்பகாக்கும் மக்்ள் 
மத்தியில் மடடுமன்றி எம்மிடமும் ைந்மெ்த்கெ 
ஏற்்படுத்தியது. இவமவக்ளயில் இந்தியகா ஒபபுக் 
த்காணட ்பணிகய முகறயகா்ச் தையற்்படுத்ெ ஐந்து 
ம்காரிக்க்்க்ள முன்கவத்து 1987 தைபைம்்பர் 
13ஆம் தி்தி விடுெகலப புலி்ள் த்காழும்பிலிரு 
ந்ெ இந்தியத் தூதுவரிடம் ஒரு ்டிெத்கெக் க்யளி 
த்ெனர். 
 இந்ெக் ம்காரிக்க்்க்ள வலியுறுத்தி விடு 
ெகலப புலி்ளின் அைசியல் பிரிவுப த்பகாறுப 
்பகா்ளர் திலீ்பன் அமெ மகாெம் 15ஆம் தி்தி நல்லூ 
ரில் உணணகாவிைெப ம்பகாைகாடடத்கெ ஆைம்பித்திரு 
ந்ெகார். 26ஆம் தி்தி அவர் தியகாகியகா் மைணத்கெத் 

ெழுவும் வகையகான 12 நகாட்ளும் ெமிழ் மக்்ள் 
உணர்ச்சிப பிழம்்பகா் தவடித்துக் த்காதித்திருந்ெ 
நகாட்ள். இந்ெப ்பன்னிைணடு நகாட்ளிலும் எழுெ 
ப்படட முைதைகாலி ஆசிரிய ெகலயங்ங்ள் (இெய 
நகாெம்), திலீ்பனின் உணணகா விைெக் ம்காரிக்க் 
்க்ள வலியுறுத்தி யெகா்வும் மக்்ள் உணர்வு்க்ள 

தவளிப்படுத்தியெகா்வும் இருந்ெது. 
 “திலீ்பனுக்கு ஏெகாவது நடந்ெகால் இந்தி 
யகாமவ த்பகாறுபபு” என ஏழகாம் நகாள் எழுெப ்படட 
ெகலயங்ம்மீது இந்தியத் தூதுவர் த்காணடிருந்ெ 
ம்கா்பம் ்லந்ெ விைனத்கெ, அவைது அலுவல்த்தி 
லிருந்து அன்று பிற்்ப்ல் வந்ெ தெகாகலம்பசி அகழ 
பபு எனக்குப புரிய கவத்ெது. 
 அடுத்ெ நி்ழ்வகா் விடுெகலபபுலி்ளின் 
ெ்ள்பதி் ்ளகா்விருந்ெ குமைப்பகா, புமலந்திைன் 
உட்பட ்பன்னிைணடு ம்பகாைகாளி்ள் ்பலகாலி 
இைகாணுவ மு்காமில் கையகனட அருந்தி ெம்கம 
அழித்துக் த்காணட ைம்்பவம் ெகாய்த்தில் த்பரும் 
புயகல உருவகாக்கியது. 
 அக்மடகா்பர் 5ஆம் தி்தி தீருவிலில் இவர் 
்்ளது உடல்்ள் தீக்கிகையகாக்்ப்படடகெயடுத்து 
குடகாநகாடடில் ஒருவக்யகான அக்கினிச் சுவகாகல 
உருவகானது. மக்்ள் உணர்வு்க்ள அப்படிமய 
்பதிய கவக்கும் ஏடகா் ‘முைதைகாலி’அக்்காலத்தில் 
தவளியகானது ெவிர்க்் முடியகாெது. 
 இெனகால் இந்திய இைகாணுவ அதி்காரி்ளிட 
மிருந்து எனக்கு அச்சுறுத்ெல் ்லந்ெ சில ்பணிபபு 
கை்ள் அதி்்ளவில் வை ஆைம்பித்ெது. சிலெ டகவ 
யகாழ். ந்ரில் ்பணியகாற்றிய ்படன்/மமெர் ெை 
இந்திய அதி்காரி்ள் நூற்றுக்்ணக்்கான சிப்பகாய் 
்ம்ளகாடு ஆயுெம் ெகாஙகியவர்்்ளகா் முைதைகாலி 
அலுவல்த்துள் புகுந்து மறுநகாள் தவளிவரும் 
தைய்தி்ள் ்பற்றி அறிவதில் முகனந்துள்்ளனர். 
 இந்திய இைகாணுவம் மற்றும் விடுெகலப 
புலி்ள் தெகாடர்்பகான தைய்தி்க்ள யகாழ்ப்பகாணத்தி 
லிருந்ெ ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ. அலுவல்த்துக்கு அனு 
பபி அவர்்ள் அனுமதியளித்ெகால் மடடுமம அவற் 
கறப பிைசுரிக்் மவணடும் என்ற இவர்்ளின் 
எழுெகாெ ைடடத்கெ நகான் முழுகமயகா் நிைகா்ரித் 
ெகெ  இைகாணுவம் எதிர்்பகார்க்்வில்கல. இெ 
கனத் தெகாடர்ந்ெ நகாட்ள் எம்கமச் சுற்றி ஏமெகா 
ஒரு வகலபபின்னல் அகமக்்ப்படுவகெ இஙகு 
்டகமயகாற்றிய அகனவரும் தெரிந்து த்காண 
மடகாம். 
 இெனகால் முைதைகாலியின் தைய்திப பிரி 
வில் ்பணியகாற்றியவர்்ள் ்பற்றி அதீெ ்வனத்கெ 
நகான் தைலுத்ெ மநர்ந்ெது. தைய்திப பிரிவில் ்பணி 
யகாற்றிய அகனவரும் இத்தெகாழில் மீெகான ஆர் 
வம் ்காைணமகா் இகணந்து த்காணட இக்ள ஞர் 
்ள் (இ.்பகாைதி, கிறிஸ்டி றஞ்ைன், ரூ்பன் மரியகாம் 
பிள்க்ள, வகாை்ன் இைத்தினதுகை, துகைைகாெகா 
துஸ்யந்ென், சிவகுரு பிமறம், எடமவர்ட லிமயகான், 
மயில்வகா்னம் நிமலைகாென், தைல்கலயகா ைகாஜ் 
மமகா்ன் உட்பட இன்னும் சிலர்) ெங்ள் ்பகாது்கா 
பபில் ்காடடிய அக்்கறகயவிட என்மீெகான ்பகாது 
்காபபில் கூடிய அக்்கறகயச் தைலுத்தினர். 
 அக்மடகா்பர் 9ஆம் தி்தி இந்தியகாவின் 
்பகாது்காபபு அகமச்ைைகா்விருந்ெ ம்.சி.்பந்த் திடீ 
தைன த்காழும்புக்குப ்பயணம் மமற்த்காணடு 
ெனகாதி்பதி மெ.ஆர்.தெயவர்த்ென, அகமச்ைர் அத்து 
லத் முெலி உட்பட சிறிலங்காவின் ்பகாது்காபபுத் 
துகற உயர் அதி்காரி்ளுடன் முக்கிய ைந்திபக்ப 
நி்ழ்த்திவிடடு அன்றிைமவ இந்தியகா திரும்பினகார். 
அன்று நள்ளிைகவ அணமிக்கும் மவக்ளயில் 
த்காழும்பிலுள்்ள ஆஙகிலப ்பத்திரிக்தயகான்றின் 
ஆசிரியைகான எனது நண்பர் ஒருவர் முக்கியமகான 
ெ்வதலகான்கற தெகாகலம்பசியூடகா்த் தெரிவித் 
ெகார். 
 “மறுநகாள் ்பத்ெகாம் தி்தி வடக்கில் ஊைட 
ஙகு பிறபபிக்்ப்படும். விடுெகலப புலி்ளுக்கு 
வழங்ப்படட மன்னிபபு இைத்ெகாகும், இந்திய இைகா 
ணுவம் விடுெகலப புலி்க்ள சுற்றி வக்ளத்துப 
பிடிப்பெற்்கா் அல்லது த்காகல தைய்வெற்்கா் 
த்பகாதுமக்்க்ள வீடு்ளிலிருந்து தவளிமயற்றும்”  
என்று அவர் ெந்ெ ெ்வல் எனக்கு பிைத்திமய்மகான 
ஒரு தைய்தியகா்த் தெரிந்ெது. அக்மடகா்பர் 10ஆம் 
தி்தி முைதைகாலியின் முன்்பக்்த் ெகலபபு தைய்தி 
யகா் இெகன வகாை்ர்்ள் புரியும் வக்யில் பூட் 
மகா் எழுதியிருந்மென். இைவு அலுவல்த்தில் 
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 கூடடகமபபின் ம்பச்ைகா்ளர் ்பெவிக்கு வைப 
ம்பகாவது சிவஞகானம் சிறீெைனகா்? அல்லது தைல் 
வம் அகடக்்லநகாெனகா?
 ெமிழ் அைசியல் ்பைபபில் ்டந்ெவகாை ஆைம் 
்பத்தில் எழுப்பப்படட இந்ெக் ம்ள்விக்கு இது 
வகையில் ்பதில் ்காணப்படவில்கல. த்பகாதுத்மெர் 
ெல் நகடத்பற்று இைணடு மகாெங்ள் தைன்றுள்்ள 
நிகலயிலும், கூடடகமபபின் இைணடு முக்கிய 
மகான ்பெவி்ள் இதுவகையில் தவற்றி டமகா்த்ெகான் 
இருக்கின்றது.

ஒன்று - கூட்டலமபபின் த்கொரடொ யொர் என்பது.

இரண்டு - கூட்டலமபபின் ்பச்ெொளர் யொர் என்பது.
 கூடடகமபபின் ெகலவர், ்பகாைகாளுமன்றக் 
குழுத் ெகலவர் ஆகிய ்பெவி்ளுக்கு இைகா.ைம்்பந்ென் 
தெரிவகாகியிருக்கின்றகார். ம்பச்ைகா்ளர் தெரிவில் ் டும் 
்பலப்பரீடகை உருவகாகியிருப்பெகால், த்காைடகா 
்பெவிக்குரியவகையும் தெரிவு தைய்யப்பட முடி 
யகாெ நிகல தெகாடர்கின்றது. ெமிழ்த் மெசியக் கூடட 
கமபபு ஆ்ஸ்ட மகாெம் நகடத்பற்ற த்பகாதுத் 
மெர்ெலில் எதிர்த்காணட ்படுமெகால்விக்கு அென் 
ம்பச்ைகா்ளர் எம்.ஏ.சுமந்திைன்ெகான் பிைெகான ்காைணம் 
என்ற குற்றச்ைகாடடு ்பங்காளிக் ்டசி்்ளகால் மடடு 
மன்றி, அவர் ைகார்ந்ெ ெமிழைசுக் ்டசியகாலும் முன் 
கவக்்ப்படடது.

  2015 ஆம் ஆணடிலிருந்மெ ம்பச்ைகா்ளர் ்பெவி 
என்்பது கூடடகமபபுக் குள் ைர்ச்கைக்குரிய ெகா்மவ 
இருந்து வருகின்றது. அெற்கு முன்னர் ம்பச்ைகா்ளைகா் 
இருந்ெ சுமைஷ் பிமைமச்ைந்திைன் 2015 மெர்ெலில் 
மெகால்வியகடந்ெகார். அந்ெ நிகலயில் ெகான் எம்.ஏ. 
சுமந்திைன் ம்பச்ைகா்ளைகா்த் தெரிவகாகியிருந்ெகார். 
ஆனகால், ஒரு ம்பச்ைகா்ளர் என்்பெற்கு மமலகா் 
அவமை த்பரும்்பகாலகான முடிவு்க்ள எடுப்பவைகா் 
மகாற்றகடந்ெதுெகான் கூடடகமபபுக்குள் ஏற்்படட 
்பல்மவறு குழப ்பங்ளு க்கும் ் காைணமகா் இருந்ெது. 
கூட டகமப பின் மெகால்விக்கும் அதுெகான் ்காைணம் 
என்ற ்ருத்து ்பல்மவறு மடடங்ளில் முன்கவக் 
்ப்ப டட நிகலயில், ம்பச்ைகா்ளர் ்பெவியில் மகாற்றம் 
தைய்யப்பட மவணடும் என்ற ் ருத்து கூடடகமபபு 
க்குள் வலுவகடந்திருந்ெது.

பூ்கம்பமொகிய பொரொளுமன்றககுழு
 ்டந்ெ புென்கிழகம நண்ப்ல் நகடத்பற்ற 
கூடடகமபபின் ்பகாைகாளுமன்றக் குழுக் கூடடத்தில் 
இது குறித்து இறுதி முடிவு எடடப்படும் என 
எதிர்்பகார்க்்ப்படடது. இந்ெ எதிர்்பகார்பபுக்கு இை 

ணடு ்காைணங்ள் இருந்ென. ஒன்று - த்பகாதுத் 
மெர்ெல் இடம்த்பற்று இைணடு மகாெங்ள் ்டந்து 
விடடெகால், இந்ெத் தெரிவு்ள் அவைைமகா் மமற் 
த்காள்்ளப்பட மவணடும் என்்பது முெலகாவது 
்காைணம்.
 இெற்கு முன்னர் நகடத்பற்ற கூடடகம 
பபின் ஒருஙகிகணபபுக் குழுவின் கூடடத்தில் 
ெகலவர், த்காைடகா, ம்பச்ைகா்ளர் ஆகிய ்பெவி்ளுக்கு 
யகார் யகாகைத் தெரிவு தைய்வது என்்பதில் இணக்்ம் 
ஏற்்படடிருந்ெது. அென்்படி ெகலவைகா் ைம்்பந்ென், 
த்காைடகாவகா் சித்ெகார்த்ென், ம்பச்ைகா்ளைகா் தைல்வம் 
அகடக்்லநகாென் ஆகிமயகார் தெரிவு தைய்யப்பட 
மவணடும் எனத் தீர்மகானிக்்ப்படடிருந்ெது. ைம்்பந் 
ென், மகாகவ மைனகாதிைகாெகா, சித்ெகார்த்ென், தைல்வம் 
அகடக்்லநகாென் ஆகிய ்டசித் ெகலவர்்ள் இந் 
ெக் கூடடத்தில் ்லந்து த்காணடிரு ந்ெகார்்ள்.

 ஒருஙகிகணபபுக்குழு எடுத்ெ அந்ெ முடி 
வுக்கு ்பகாைகாளுமன்றக் குழுவின் அஙகீ்காைத்கெப 
த்பற்றுக்த்காள்்ள மவணடிய மெகவ மடடுமம 
இருந்ெது. புென்கிழகம நகடத்பற்ற ்பகாைகாளுமன் 
றக் குழுக்கூடடத்தில் ெகலவர் ்பெவிக்்கான 
அஙகீ்காைத்கெ ைம்்பந்ெனுக்கு ்பகாைகாளுமன்றக்குழு 
ஏ்மனெகா் வழஙகியது. ம்பச்ைகா்ளர் விவ்காைம் 
எடுக்்ப்படட ம்பகாது, ெகான் அந்ெப ்பெவியிலிருந் 
தும் விலகுவெகா்த் தெரிவித்ெ சுமந்திைன், அந்ெப 
்பெவிக்கு சிறிெைனின் த்பயகைப பிமைரித்ெ ம்பகாது 
ெெகான் பிைச்சிகன உருவகாகியது.

்கடுலமயொ்க எதிர்த� தர்லொ
 இெற்குப ம்பகாடடியகா் தைல்வம் அகடக் 
்லநகாெனின் த்பயர் ்பமைரிக்்ப்படடது. “ஒருஙகி 
கணபபுக் குழுெகான் கூடடகமபபின் அதி உயர் 
பீடம், முக்கியமகான முடிவு்ள் அதில்ெகான் எடுக் 
்ப்பட மவணடும். தைல்வத்கெ ம்பச்ைகா்ளைகா் நிய 
மிப்பெற்கு ஒருஙகிகணபபுக்குழு ஏற்்னமவ 
முடிதவடுத்து விடடது. அந்ெ முடிகவ மகாற்ற 
முடியகாது” என்்பதில் தைமலகா எம்.பி.க்்ள் உறுதி 
யகா் நின்றகார்்ள். ைம்்பந்ெனும் அந்ெ நிகலப்பகா 
டகட ஏற்றுக் த்காணடகார்.
 இருந்ெ ம்பகாதிலும், சுமந்திைனும், சிறிெை 
னும் ெமது நிகலப்பகாடகட விடடுக்த்காடுக்்த் 
ெயகாை்வில்கல. இெனகால் உருவகாகிய வகாக்குவகாத் 
்டுகமயகாகியது. இரு ெைபபினரும் ெமது நிகல 
ப்பகாடடிலிருந்து இறஙகிவைத் ெயகாைகா்விருக்் 
வில்கல. வகாக்த்டுபபுக்கு விடலகாமகா? என்ற 
்ருத்தும் முன்கவக்்ப்படடது. வகாக்த்டுபபுக்கு 
விடடகால், ெமது ஆெைவு தைல்வத்துக்கு என 
ைம்்பந்ெனும் தைகால்லிவிடடகார். அமெமவக்ளயில், 
மெசியப்படடியல் மூலம் தெரிவகான ்கலயைைன் 
வகாக்்ளிக்் முடியகாது என்்பகெயும் தைமலகா ெைபபு 
கூறிவிடடது.
 இந்ெ நிகலயில் சிறிெைனுக்கு ஆெைவகா் 4 
வகாக்குளும், தைல்வத்துக்கு 5 வகாக்கு்ளும் கிகட 
த்திருக்கும். ைம்்பந்ெனும், ்கலயைைனும் ெமக்கு 

வகாக்்ளிப்பகார்்ள் என சுமந்திைன் - சிறிெைன் எதிர் 
்பகார்த்ெகார்்ள். ஆனகால், இெகன வகாக்த்டுபபுக்கு 
விட ைம்்பந்ென் ெயகாைகா்விருக்்வில்கல. அது 
கூடடகமபபின் மை்பல்ல என அவர் கூறியிருக்கி 
ன்றகார். அமெமவக்ளயில், தெகாடர்ந்தும் இடம் 
த்பற்ற குழப்பத்தினகால் ம்பச்ைகா்ளர் தெரிகவ 
்காலவகையகறயின்றி ஒத்திகவத்திருக்கின்றகார் 
ைம்்பந்ென்.

தெல்்வம் மீது ஏன் பொயச்ெல்?
 த்பகாதுத் மெர்ெல் ்காலத்திலும் அென் பின் 
னரும் சுமந்திைன் மீது தைல்வம் ்டுகமயகான 
விமர் ைனங்க்ள முன்கவத்ெதுெகான் ெற்ம்பகாகெய 
முைண்பகாடு்ளுக்குக் ்காைணம் எனக் கூறப்படு 
வகெ தைமலகா மறுக்கின்றது. ்டந்ெ ்காலங்ளில் 
தைமலகாகவப ்பலவீனப்படுத்தும் ்பல நடவடிக் 
க்்க்ள ெமிழைசுக் ்டசி முன்தனடுத்ெ ம்பகாது 
தைமலகா த்பகாறுகமயகா் இருந்ெது.
 குறிப்பகா் அம்்பகாகற  மகாவடட எம்பி.
யகா் இருந்ெ ம்காடீஸ்வைன் தைமலகாகவச் மைர்ந்ெ 
வைகா் இருந்ெ ம்பகாதிலும், அவர் ்டந்ெ த்பகாதுத் 
மெர்ெல் ைமயத்தில் ெமிழைசுக் ்டசிக்குள் உள்வகா 
ங்ப்படடகார். இெற்கு எதிைகா் தைமலகா ் டுகமயகான 
நிகலப்பகாடகட அறிவித்ெ ம்பகாதிலும், பின்னர் 
தமௌனமகாகி விடடது.
 இவவகாறு ்பல ைந்ெப்பங்ளில் ெமிழைசுக் 
்டசியின் மமலகாதிக்்த்கெ தைமலகா ஏற்றுக்த்கா 
ணடது. இது தைமலகாவுக்குள் கூட முைண்பகாடு்க்ள 
ஏற்்படுத்தியது. முக்கியமகா் ஶ்ரீ்காந்ெகா, சிவகாஜி 
லிங்ம் ஆகிமயகார் தைமலகாவிலிருந்து பிரிந்தும்பகா் 
இந்ெ நிகலகமெகான் ்காைணமகா் இருந்ெது. இது 
ம்பகால தைமலகாவுக்குள் எழுக்கூடிய உள்்ள் முைண 
்பகாடு்க்ளத் ெவிர்க்் மவணடுமகானகால், ம்பச்ைகா்ளர் 
்பெவிகயத் ெக்்கவக்் மவணடும் என்ற நிகல 
தைமலகாவுக்கு ஏற்்படடிருக்கின்றது.

தர்லொவின் முடிவு என்ன?
 ம்பச்ைகா்ளர் ்பெவிகயத் 

ெைபம்பகாவதில்கல என்ற 
நிகலப்பகாடடில் ெமிழைசுக் 
் ட சி வி ட கா ப பி டி ய கா ் 
இ ரு ந் ெ கா ல் , த ை ம ல கா வி ன் 
அடுத்ெ ்டட ந்ர்வு என்ன? 
என்ற ம்ள்வி முக்கியமகா் 

இருக்கின்றது.
 “ம்பச்ைகா்ளர் ்பெவிகய விடடுக் த்காடுப்பதி 
ல்கல என்்பதில் சுமந்திைன் – சிறிெைன் ெைபபு 
விடகாபபிடியகா் நின்றகால், புத்ளகாட அகமபபுடன் 
இகணந்து இது தெகாடர்பில் முடிவு ஒன்கற 
எடுத்து, கூடடகமபபின் ம்பச்ைகா்ளர் யகார் என்்ப 
கெ நகாம் அறிவிபம்பகாம்”  என தைமலகாவின் முக்கி 
யஸ்த்ெர் ஒருவர் குறிபபிடுகின்றகார். “இது தெகாடர் 
பில் தைமலகாவின் ெகலகமத்துவக்குழுகூடி 
இறுதி முடிகவ எடுக்கும். புத்ளகாட அகமபபுட 
னும் இது குறித்துப ம்பசுமவகாம். அெகனயடுத்து 
கூடடகமபபின் ம்பச்ைகா்ளர் என தைல்வம் அகடக் 
்லநகாெகன நகாம் அறிவிபம்பகாம்” என தைமலகாவின் 
முக்கியஸ்ெர் குறிபபிடுகின்றகார்.
 கூடடகமபபின் ம்பச்ைகா்ளர் ்பெவி என்்பது 
இன்கறய ்கால்டடத்தில் மி்வும் ்னதியகான 
ஒன்றகா் மகாற்றமகடந்திருக்கும் நிகலயில், அகன 
வைது ்வனமும் இதில் குவிந்திருக்கின்றது. குறிப 
்பகா், ைகாெ்பக்ஷக்்ளின் அைைகாங்ம் ்பலமகான ஒன் 
றகா் - இனவகாெ அடிப்பகடயில் ெமது தையற்்பகாடு 
்க்ள முன்தனடுக்கின்றது. தெனீவகாவில் இலங 
க்க்கு வழங்ப்படட ்கால அவ்காைம் எதிர் வரும் 
மகார்ச் மகாெத்தில் முடிவுக்கு வைப ம்பகாகின்றது. 
இந்ெப பின்னணியில்ெகான் கூடடகமபபின் ம்பச் 
ைகா்ளருக்குரிய ்னதி அதி்மகானெகா்மவ இருக்கின் 
றது. அெற்்கான ம்பகாடடி ்டுகமயகா் இருப்பெற்கு 
ம் இதுெகான் ்காைணம்!

mfpyd;

mf;Nlhgu; 11> 2020

Ngr;rhsu; gjtpapy; njhlUk; Nkhjy;;

nry;tj;Jf;fhd tha;g;G vg;gbAs;sJ?



கிழக்கு மகா்காணம் தைல்வம் த்காழிக்கும் 
மகா்காணம். அகனத்து வ்ளங்க்ளயும் த்காண 

ட மகா்காணம். இந்ெ மகா்காணத்தின் வ்ளங்ள் 
த்பகாரு்ளகாெகாை நிகலயிகன த்பருக்்க் கூடிய நிகல 
யில் இருந்ெென் ்காைணமகா்மவ அந்நியரின் ஆடசி 
யகானது இந்ெ நகாடடில் உருவகாகுவெற்கு ் காைணமகா் 
அகமந்ெது.
 வடகிழக்கு மகா்காணத்தின் கிழக்கு மகா்கா 
ணத்தில் ெமிழர்்ள் அதி்்ளவில் வகாழ்ந்து வந்ெ 
ம்பகாதிலும், அது ெமிழர்்ளின் மகா்காணமகா் ஆகி 
விடக் கூடகாது என்்பதில் இந்ெ நகாடடின் ஆடசி 
யகா்ளர்்ள் தெகாடர்ச்சியகா் ்பல்மவறு தையற்்பகாடு 
்க்ள மமற்த்காணடு வந்ெனர்.
 ெமிழர்்ள் மத்தியில் ்காலங்காலமகா் ்காண 
ப்படட ஒற்றுகமயீனத்கெயும், சுயநலத்திகனயும் 
த்காணடு ெமிழர்்ளின் ெகாய்த்திகன இலகுவில் 
கூறும்பகாடும் தையற்்பகாடு்க்ள சிங்்ள அைசு்ள் 
முன்தனடுத்து வந்ென.
 அென் ்காைணமகா்மவ இந்ெ நகாடடில் ஆயு 
ெப ம்பகாைகாடடங்ள் மெகாற்றம் த்பற்றன. இந்ெ நகாட 
டில் திடடமி டட வக்யில், ெமிழர்்ளின் ெகாய்ப 
்பகுதி்ளில் மமற்த்காள்்ளப்படட அ்ப்ரிபபு ்காை 
ணமகா்மவ அதி்்ளவகான ெமிழ் இக்ளஞர்்ள் 
ஆயுெம் ஏந்தி ம்பகாைகாடி, ெகாய் மீடபுக்்கா் விகெ 
யகாகிப ம்பகானகார்்ள். இந்ெ இழபபு்ள் இன்று எமது 
இக்ளமயகாரின் எணண ஓடடங்ளில் எவவகாறு 
உள்்ளது என்்பது ்பல்மவறு ம்ள்வி்க்ள ெமிழ் 
மக்்ள் மத்தியில் எழுபபி நிற்கின்றது.
 இன்று கிழக்கு மகா்காணத்திகனப த்பகாறு 
த்ெவகையில், அதி்்ளவகான இக்ளஞர்்ள் அபிவிரு 
த்தி என்னும் ்பகாகெ மநகாக்கிச் தைன்று ம்பரினவகாெ 
த்தின் சூழ்ச்சி வகலக்குள் சிக்கும் நிகல மெகான்றி 
யுள்்ளது.
 ்டந்ெ ்காலத்தில் ெமிழ் இக்ளஞர்்ளின் 
ம்பகாைகாடடம் என்ன மநகாக்்த்திற்்கா் நடகாத்ெப 
்படடது; அந்ெ மநகாக்்ம் நிகறமவற எவவகாறகான 
முன்தனடுபபு்ள் தைய்யப்பட மவணடும்; எவவகா 
றகான தையற்்பகாடு்ள் முன்தனடு க்்ப்பட மவண 
டும் என்று வழி்காடடல் இல்லகாெ நிகலயும் 
இெற்கு ஒரு ்காைணமகா் அகமகின்றது.
 ெமிழ் மெசியத்திகன மநகாக்்கா் த்காணட 
்டசி்ள் கிழக்கில் மமற்த்காணட ்டந்ெ்கால 
ந்ர்வு்ள், சில ்டசி்ளின் கிழக்கு தெகாடர்்பகான 
அைமந்ெப ம்பகாக்கு்ள் இெற்கு ்காைணமகா் அகம 
ந்ென.
 கிழக்கு மகா்காணத்திகனப த்பகாறுத்ெவகை 
யில், சிங்்ள மெைம் இன்று ெமிழர்்ளின் ெமிழ் 
மெசிய உணர்வில் இருந்து இக்ளஞர்்க்ள திகை 
திருபபுவெற்கு க்யில் எடுத்துள்்ள ஆயுெமகா் 
முஸ்லிம் எதிர்பபு ்காணப்படுகின்றது.
 ெமிழர்்ளுக்கும், முஸ்லிம்்ளுக்கும் 
இகடயில் உள்்ள வ்ளைமநிகலயிகன ெங்ளுக்கு 
ைகாெ்மகா் ்பயன்்படுத்தி முஸ்லிம்்ள் உயர்நிகல 
யில் உள்்ளனர், ெமிழர்்ள் கீழ் நிகலயில் உள்்ளனர். 
்டந்ெ ்காலத்தில் அைைகாங்த்திகன ஆெரித்து முஸ் 
லிம்்ள் ெங்க்ள வ்ளர்த்துக் த்காணடகார்்ள், 
அைைகாங்ங்க்ள எதிர்த்துக் த்காணடு ெமிழர்்ள் 
அகனத்கெயும் இழந்து விடடகார்்ள் என்ற வக்யி 
லகான பிைைகாைங்ள் திடடமிடப்படட வக்யில் 
ெமிழ் இக்ளஞர்்ள் மத்தியில் முன்தனடுக்்ப்படு 
கின்றன.

 இ ெ ன் 
பி ன் ன ணி யி ல் 
இ ல ங க ் 
பு ல ன கா ய் 
வு த் து க ற யி ன் 
மு ழு க ம ய கா ன 
் ட டு ப ்ப கா ட டி ன் 
கீழ் தையற்்படும் 

சில புலம்த்பயர் ெமிழர்்ள் இருப்பதுெகான் 
மி்வும் முக்கியமகா் ்பகார்க்்ப ்பட மவணடிய 
விடயமகாகும். ெமிழீழ விடுெகல பபுலி்ள் 
இயக்்த்தில் இருந்து ்ருணகா துைத்ெப்ப டட 
ம்பகாது அெகனப ்பயன்்படுத்தி புலம்த்பயர் 
மெைங்ளுக்கு அனுபபி கவக்்ப்படட சில ெமிழர் 
்ள் ெங்்ளது தையற்்பகாடு்க்ள இன்று ்ன்ச்சிெ 
மகா் முன்தனடுத்து வருகின்றனர்.
 மு்பபுத்ெ்ங்ள் ஊடகா்வும், ம்பகாலி 
இகணயத்ெ்ளங்ள் ஊடகா்வும் வடைப உட்படட 
குழுமங்ள் ஊடகா்வும் உெவி நிறுவனங்ள் 
அகமக்்ப்படடு, அென் ஊடகா்வும் மி்வும் ் ன்ச் 
சிெமகான தையற்்பகாடு்ள் முன்தனடுக்்ப்படடு 
வருகின்றன. ்டந்ெ ்காலத்தில் ெமிழ் மெசியத்தி 
ன்்பகால் தையற்்படட ெமிழ் இக்ளஞர்்ள் ்பலர் 
மூக்ளச் ைலகவ தைய்யப்படடு அபிவிருத்தி அைசி 
யல் மநகாக்கி ந்ர்த்ெப்படடனர்.
 இவவகாறகான தையற்்பகாடு்ளின் விக்ளமவ 
்டந்ெ ்பகாைகாளுமன்ற மெர்ெலில் கிழக்கு மகா்கா 
ணத்தில் ெமிழ் மெசியத்தின் வீழ்ச்சியில் த்பரும் 
்பங்காற்றியது. ெமிழ் மெசியத்கெ மநகாக்கி தையற் 
்படும் ்டசி்ளின் ெவறகான தையற்்பகாடு்க்ள 
சிங்்ள மெைம் ைரியகா் ்பயன்்படுத்தி ெனது மநகாக்்த் 
திகன நிகறமவற்றிக் த்காணடது.
 அபிவிருத்தி மூலம் மடடுமம கிழக்கிகன 
மீட் முடியும் என்ற நம்பிக்க்யிகன சிங்்ள 
மெைம் ெமிழ் இக்ளஞர்்ள் மீது திணித்ெம்பகாதும், 
சிங்்ளத்தின் மறு்பக்்த்திகன இன்று ெமிழ் இக்ள 
ஞர்்ள் புரிந்து த்காள்ளும் அல்லது ெமது மநகாக்்ம் 
பிகழயகானது என்்பகெ அறிந்து த்காள்ளும் நிகல 
இன்று மி் விகைவகா்மவ ஏற்்படடுள்்ளது.

  வியகாமழந்திைன், பிள்க்ளயகான், ்ருணகா 
ம்பகான்றவர்்க்ள ெங்்ளது மீட்பர்்்ளகா் நம்பி 
அவர்்ள் பின்தைன்ற ெமிழ் இக்ளஞர்்ள், அவர்்ள் 
யகாரின் க்பத்பகாம்கம்்ளகா் இயஙகுகின்றகார்்ள் 
என்ற உணகமயிகன புரிந்து த்காள்ளும் நிகலகம 
உருவகாகியுள்்ளது.
 முஸ்லிம் எதிர்பபுக்கு அப்பகால் சிங்்ள 
மெைம் கிழக்கில் முன்தனடுத்துள்்ள ஆக்கிைமிபபு 
தையற்்பகாடு்ம்ள இன்று ெமிழ் இக்ளஞர்்ள் 
ெங்்ளது ்டந்ெ்கால ம்பகாைகாடடத்திகன நிகனத் 
துப ்பகார்க்் கவத்துள்்ளது.
 ்பகாைகாளுமன்ற மெர்ெல் நகடத்பற்று இை 
ணடு மகாெங்ள் ்டப்பெற்கு முன்்பகா்மவ கிழக்கு 
மகா்காணத்திகன ஆக்கிமிபபு தைய்வெற்்கான  ்பல் 
மவறு நடவடிக்க்்ள் முன்தனடுக்்ப்படடுள்்ளன.
 முஸ்லிம்்ளிடம் இருந்து ெமிழர்்க்ள 
்பகாது்காப்பெற்்கான தையற்றிடடங்க்ள முன்தன 
டுப்பெற்கு ்பதிலகா் ெமிழர்்ளிடம் உள்்ளகெ 
பிடுஙகும் தையற்்பகாடு்க்ள மி்வும் ் ன்ச்சிெமகா் 
சிங்்ள மெைம் முன்தனடுத்து வருகின்றது. கிழக்கு 
மகா்காண ஆளுநர் நியமனம் தைய்யப்படடென் 
பின்னர் இந்ெ நடவடிக்க்்ள் மி்வும் மவ்மகா் 
முன்தனடுத்து வைப்படுகின்றது.
 குறிப்பகா் வகா்கை, வகாகழச்மைகன, கிைகான், 
தைங்லடி ஆகிய பிைமெை தையலகா்ளர் பிரிவு்ளில் 
உள்்ள மி்வும் வ்ளமிக்் ்காணி்ளில் சிங்்ள 
மக்்க்ள குடிமயற்றுவெற்்கான நடவடிக்க்்க்ள 
கிழக்கு மகா்காண ஆளுநர் தவளிப்பகடயகா்மவ 
முன்தனடுத்து வருகின்றகார்.
 ஆயிைக்்ணக்்கான ஏக்்ர் ்காணி்ளில் 
குடிமயற்றங்க்ள மமற்த்காள்்ளவும் ்பயிர்ச் 

தைய்க் மமற்த்காள்்ளவும் மமற்த்காள்்ளப்ப டும் 
முயற்சி்க்ள ெடுத்து நிறுத்துவெற்கு ெமிழ் மெசிய 
த்திகன அடிப்பகடயகா்க் த்காணட ்டசி்ள் மட 
டுமம தையற்்படும் நிகலயுள்்ளது.
 இவற்றிகன ெடடிக்ம்ட் முடியகாெ வக் 
யில் ெமிழ் இக்ளஞர்்ளினகால் நம்பிக்க் த்காள்்ள 
ப்படட வியகாமழந்திைன், பிள்க்ளயகான், ்ருணகா 
ம்பகான்றவர்்ள் இருப்பென் ்காைணமகா் அபிவிரு 
த்தி அைசியலில் இக்ளஞர்்ள் தவறுப ்பகடயும் 
நிகலமயற்்படடுள்்ளது.
 உரிகமயில்லகாெ அபிவிருத்தியில் எந்ெவிெ 
மகான நன்கமயும் ஏற்்படப ம்பகாவதில்கலதயன் 
்பகெ ்பல ஆணடு்்ளகா் ெமிழ் ெகலவர்்ள் கூறி 
வந்துள்்ளனர். அந்ெ நிகலதயன்்பது இன்றும் 
மகாற்றம் த்பறகாெ நிகலமய இருக்கின்றது. கிழக்கு 
மகா்காணத்தில் விகைவகா் முன்தனடுக்்ப்படும் 
திடடமிடட குடிமய ற்றங்க்ள ெடுப்பெற்கு ெமிழ் 
மெசியத்திகன மநசிக்கும் ்டசி்ள் ஒன்றிகணந்து 
தையற்்படுவது இன்கறய ்காலத்தில் மி்வும் முக்கி 
யத்துவமகா் ்பகார்க்்ப்படுகின்றது.
 வடக்கில் இகணந்து தையற்்படுவெற்கு 
முன்வரும் ெமிழ் மெசிய ்டசி்ள் கிழக்கில் அவ 
வகாறகான இகணவு்க்ள மமற்த்காள்வெற்கு முன் 
வைகாெ ் காைணமும் ெமிழ் இக்ளஞர்்ள் ்பகாகெமகாறிச் 
தைல்வெற்கு ஒரு ்காைணமகா் அகமகின்றன.
 எனமவ கிழக்கு மகா்காணம் ெமிழர்்ளின் 
ெகாய்ப பூமி அெகன ்பகாது்காக்் மவணடியது 
ெமிழ் இக்ள ஞர்்ளினதும் ெமிழ் மெசியத்திகன 
மநசிக்கும் ்டசி்ளினதும் முக்கியமகான ்டகம 
யகாகும். அெகன அவர்்ள் நிகறமவற்றுவகார்்ள் 
என்ற நம்பிக்க் ெமிழ் மெசியத்திகன மநசிக்கும் 
ஒவதவகாரு ெமிழ் மக்்ளின் மனங்ளிலும் ஏற் 
்படடுள்்ளது.
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இலங்ல்கயில் மீண்      ... த�ொடர்ச்சி...

D – Distancing/ ெமூ்க இலடத்வளி
Re – Respiratory Etiquette/ சு்வொெ ஒழுங்குமுலற
A – Aseptic technique / த�ொறறின்றிய நுட்பம் 
(கிருமிநீக்கமும் ல்க ்கழுவு�லும்)
M – Mask/ மு்கக ்க்வெப பொ்வலன

8. சு்கொ�ொர அலமச்சினது COVID-19 த�ொழிநுட்பக 
குழு்வொனது ்வொரொந�ம் அல்லது ்�ல்வபபடின் 
நொளொந�ம் கூடி த�ொழினுட்ப தீர்மொனங்்கலள 
�ொம�மின்றி ்மறத்கொள்ளல்.

9. சு்கொ�ொர வீரர்்கள் என அறியபபட்ட சு்கொ�ொரத 
துலறயினர் மனவுறுதியுடன் ்கடலமயொறறு்வ�ற 
்கொ்க ்வழங்்கபபட்ட ்வெதி்கலளயும் ஊககுவிபபு்க 
லளயும் �லடயின்றி ்வழங்்கலல உறுதிதெய�ல்.

10. சு்கொ�ொரத துலறயினர், முபபலடயினர், விமொன 
மறறும் பயணி்கள் ்பொககு்வரததுத துலறயினர் 
்பொன்ற ்ெல்வ ்வழங்கும் துலற்கள் உட்பட அதி 
அபொயக குழுமங்்கலள அடிக்கடி PCR பரி்ெொ� 
லனககு உட்படுத�ல். ஏன்பன்வொகும்.
 ைமூ் தெகாற்றகா் மகாறினகால் த்பகாரும் 
ஆ்பத்கெ எதிர்த்காள்்ள மவணடிய சூழ்நிகல 
உருவகாகும். இது எந்தெந்ெ ்பகுதி்ளில், எப்பகு 
தியினகை ெகாக்கும் என குறிப்பகா் எதிர்வு கூறு 
வது ்டினமகானது. அகனவரும் ்பகாது்காபபுடன் 
இருக்் மவணடும் என்்பமெ எமது ம்காரிக்க் 
யகா்வுள்்ளது.



 ்பத்தெகான்்பெகாம் நூற்றகாணடு ்காலப்பகுதி 
யில் ்ல்வி ்ற்ற ஐமைகாபபியர்்ள் சுவிஸ் நகாடகடச் 
மைர்ந்ெவர்்க்ள ‘அகைக் ்காடடுமிைகாணடி்ள்’ என 
அகழப்பது வழக்்மகா் இருந்ெது. அகமதி நிகறந்ெ 
நகாடு்ளில் வகாழ்ந்ெ முற்றிலும் ்ல்வியறிவற்ற, 
்பழஙகுடி மக்்க்ள இவர்்ள் நிகனவு்படுத்தியென் 
்காைணத்தினகாமலமய அவவகாறு சுவிஸ் மக்்ள் 
அக்்காலப்பகுதியில் அகழக்்ப்படடகார்்ள்.
 ்ல்வி ்ற்ற ஐமைகாபபியர்்க்ளப த்பகாறுத் 
ெமடடில் சுவிஸ் மக்்ள் கிடடத்ெடட ்பழஙகுடி 
மக்்க்ளப ம்பகால் வகாழ்ந்ெெகா்மவ அவர்்ள் ்ருதி 
னகார்்ள். சுவிஸ் நகாடடவர்்ம்ளகா, ெங்க்ளப ்பற் 
றிய இந்ெ உணகமக்குப புறம்்பகான சித்ெரிபக்ப 
ெமக்குச் ைகாெ்மகா்மவ ்பயன்்படுத்திக்த்காணடகார் 
்ள். 
 
 
 

இன்று உணவுப த்பகாருட்ளுக்்கான வி்ளம்்ப 
ைமமகா அல்லது உல்லகாைப ்பயணத்துகறக்்கான 
்பைபபுகைமயகா எதுவகா் இருந்ெகாலும் சுவிஸ் மக் 
்க்ள ‘அல்ப’ மகலயிலுள்்ள ‘உன்னெ ்காடடுமிைகா 
ணடி்ள்’ (noble savages) என்று சித்ெரிப்பகெ 
அவெகானிக்்லகாம். ‘ஐமைகாபபிய ஒன்றியத்தின் ஒரு 
்காலனீய நகாடகா் சுவிற்ைர்லகாந்து மகாற்றமடயக் 
கூடிய ஒரு ஆ்பத்து இருக்கிறது’ ம்பகான்ற சுமலகா 
்ங்க்ள அைசியல்வகாதி்ளும் ்காலத்துக்கு ்காலம் 
ெங்்ளது தைகாற்த்பகாழிவு்ளில் ்பயன்்படுத்துவது 
ெற்ம்பகாது வழகமயகாகி விடடது.
 நவீன வைலகாற்கற உற்றுமநகாக்கும் ம்பகாது, 
சுவிஸ் நகாடு, ்காலனீயத்துக்கு உள்்ளகானவர்்ளின் 
்பக்்த்கெ விடுத்து ் காலனீயத்கெ முன்தனடுபம்பகார் 
்பக்்மம எபம்பகாதும் நின்றிருக்கின்றது. ‘ஒரு நகாடிய 
அைசு’ (nation-state) என்ற வக்யில் சுவிற்ைர்லகாந்து 
ஏ்கா தி்பத்திய தையற்்பகாடு்க்ள மமற்த்காள்்ளவுமி 
ல்கல. எந்ெதவகாரு நகாடகடயும் ்காலனீயப்ப டுத்ெ 
வும் இல்கல. ‘கிழக்கிந்தியக் ்ம்்பனி’ ம்பகான்ற 
்பகாரிய த்பகாருணமிய ஏ்காதி்பத்தியங்க்ள  உருவகா 
க்கும் அவர்்்ளது முயற்சி்ள் கூட தவற்றிகயத் 
ெைவில்கல.
 தவள்க்ள ஐமைகாபபியர்்ளுடன் ஒபபிடும் 
ம்பகாது, ்காலனீயத்துக்கு உட்படுத்ெப்படட நகாடு் 
ளில் வகாழ்ந்ெ மக்்ள், ெைம் ெகாழ்ந்ெவர்்ள் என்ற 
்பகார்கவ ்காலனீயத்திலிருந்து பிரிக்்முடியகாெ ஒரு 
விடயமகா்மவ இருந்ெது. ்பத்தெகான்்பெகாம் நூற்றகா 
ணடு ்காலப்பகுதியில் இமெ ம்பகான்ற விெமகாெ 
உலக்ப ்பகார்ப்பது சுவிகைப த்பகாறுத்ெவகையில் 
ஏற்றுக்த்காள்்ளப்படட ஒன்றகா்மவ இருந்ெது.

 ‘அகையறிவு ்பகடத்ெ நீக்மைகாக்்ள்’ ்பற் 
றிய ்கெ்ள், ‘அறிவும் அனு்பவமும் இன்றி 
சிறுபிள்க்ள்ள் ம்பகாலவும் ்காடடுமிைகாணடி்ள் 
ம்பகாலவும் வகாழும் மக்்ள்’ ்பற்றிய ்பயணக் குறி 
பபு்ள் என்்பகவ ்பல ெகலமுகற்்ளகா் நீடித்ெ, 
்ல்வியூடடலின் ஒரு ்பகுதியகா்மவ இருந்திரு 
க்கின்றன. அத்துடன் ்காலனீய நகாடு்ளிலிருந்து 
த்காணடுவைப்படட த்பகாருட்ளுக்்கான வி்ளம்்பை 
ங்ளில் அந்ெந்ெ நகாடு்ளில் வகாழும் மக்்ள் ஒரு 
பின்னணி அலங்காைப த்பகாருட்்ளகா்மவ ்காடசிப 
்படுத்ெப்படடிருக்கிறகார்்ள். இப்படிப்படட சிந்ெ 

கனபம்பகாக்கு சுவிஸ் நகாடடில் இன்றும் வியகாபித் 
திருப்பகெக் ்காணலகாம்.

்கொலனீய நொடு்களில் பணிபுரிந� சுவிஸ் ்பொர் 
வீரர்்கள்

 ்காலனீயத்துக்கு சுவிற்ைர்லகாந்தின் வைலகா 
ற்று ரீதியிலகான ்பங்ளிபபு, ெனிமய மக்்க்ள 
இழிவு்படுத்துகின்ற த்பயர்்க்ளமயகா அன்மறல் 
சிகல்க்ளமயகா ்பயன்்படுத்துவமெகாடு மடடுப்படு 
த்ெப்படவில்கல. சில ைமயங்ளில் சுவிஸ் நகாட 
கடச் மைர்ந்ெவர்்ள் ம்பகார்வீைர்்்ளகா்மவ நின்று 
ம்பகார்்ளில் ்பஙத்டுத்திருக்கிறகார்்ள். 
  ்பத்தெகான்்பெகாம் நூற்றகாணடின் 
தெகாடக்்த் தில், ஹிஸ்்பகானிமயகாலகாத் தீவில்(Hispan-
iola)  ெற்ம்பகாது ஹயிற்றி (haiti)  என்ற த்பயரில் அகழ 
க்்ப்படும் நகாடடில், ்றுபபினத்கெச் ைகார்ந்ெ அடி 
கம்ள் ெங்ள் பிதைஞ்சு ்காலனீய எைமகானர்்க்ள 
எதிர்த்துப ம்பகாைகாடிய த்பகாழுது, அபம்பகாைகாடட 
த்கெ அடக்கும் மநகாக்குடன் 600 சுவிஸ் துருபபு 
்க்ள தநபம்பகாலியன் அந்ெ நகாடடுக்கு அபம்பகாது 
அனுபபி கவத்ெகான். 
 தஹல்தவற்றிக் குடியைசுடன் (Helvetic Repub-
lique) மமற்த்காணடிருந்ெ ஒரு ஒப்பந்ெம் ் காைணமகா் 
இக்கூலிப்பகடகய பிைகான்சு நகாடடினகால் ்பயன் 
்படுத்ெ முடிந்ெது. இது எந்ெவிெத்திலும் ஒரு விதி வி 

லக்்கா் இருக்்வில்கல. நவீன ைமஷ்டிக் குடியைசு, 
1848 இல் ஏற்்படுத்ெப்படட த்பகாழுது, ்காலனீய 
ைக்தி்ளுக்குக் கூலிப்பகடயகா்ப ம்பகார் புரிவெற் 
்கா்ச் ைடடத்கெயும் மீற அவர்்ள் ெயகாைகா் இருந் 
ெகார்்ள். உலர்வலய மநகாய்்ளினகால் அவர்்ள் இறக் 
்காெ வகைக்கும் ்ணிைமகான வருமகானத்கெ இது 
சுவிசுக்குக் த்காடுத்துக் த்காணடிருந்ெது.

அடிலம ்வணி்கததில் ஈடுபட்ட சுவிஸ்
 ஒல்லகாந்து நகாடடின் அல்லது பிைகான்சு 
நகாடடின் ்பகட்ம்ளகாடு இகணந்து ம்பகாைகாடுவகெ 
ஒரு ைகா்ைம் நிகறந்ெ அனு்பவமகா்க் ்ருதிய, 
மி்வும் வறிய குடும்்பங்ளில் இருந்து வந்ெ 
இந்ெ கூலிப்பகடயினகை, இவவகாறு கிகடத்ெ 
்பகாரிய வருமகானங்ள் ம்பகாய்ச் மைைவில்கல. 
த்பகாருட்க்ளமயகா அல்லது ்காலனீய நகாடு்ளிலி 
ருந்து மனிெர்்க்ளமயகா வகாஙகும் வணி்த்துக்ம் 
இவவகாறு கிகடத்ெ வருமகானம் ்பயன்்படுத்ெப 
்படடது.
 ்காலனீயம் தெகாடர்்பகான தையற்்பகாடு்க்ளப 
த்பகாறுத்ெவகையில், அடிகம வணி்மம சுவிஸ் 
நகாடு மமற்த்காணட மி் மமகாைமகான தையற்்பகாடு 
ஆகும். அடிகம மவடகட்ளில் ஈடு்படடும்,  
மனி ெர்்க்ள அடிகம்்ளகா் வகாஙகியும் விற் 
றும் ெகாம் த்பருகமயுடன் ‘்காலனீயங்ள்’ என்று 
அகழத்ெ த்பருந்மெகாடடங்க்ளப ்பகாரிய அ்ள 
வில் நிர்வகித்தும், சுவிஸ் நகாடகடச் மைர்ந்ெ 
ெனிந்பர்்ளும் நிறுவனங்ளும், முெலீட டகா்ளர் 
்்ளகா்வும் வணி்ர்்்ளகா்வும் அடிகமத்ெனத்கெப 
்பயன்்படுத்திப ்பணத்கெ ஈட டினகார்்ள்.

 இென் விக்ளவகா், சுவிஸ் நகாடடில் இது 
வகை நல்லவர்்்ளகா்க் ்ணிக்்ப்படடுப பிை்பல 
மகா் இருந்ெ சில ெனிந்பர்்ளில் சிலர், இன்று 
ெவறி கழத்ெவர்்்ளகா்மவ மநகாக்்ப்படுகிறகார்்ள். 
அடிகமத் தெகாழிலகா்ளர்்க்ளப ்பயன்்படுத்தி, 
ஒரு த்பருந்மெகாடடத்கெ நடத்தினகார்்ள் என்று 
தெரிய வந்ெ ம்பகாது, நவீன சுவிற்ைர்லகாந்து நகாடடின் 
மெகாற்றத்துக்குக் ்காைணமகா் இருந்ெ பு்ழ்த்பற்ற 
அல்பிதைட எஷரின் குடும்்பத்தின் (family of Alfred 
Escher) மீதிருந்ெ நற்த்பயருக்குத் ெற்ம்பகாது ் ்ளங்ம் 
ஏற்்படடிருக்கிறது. 
 ்டந்ெ ெூன் மகாெம் ்லிம்பகார்ணியகாவின், 
ைகாக்கிைதமன்மைகா (Sacramento) ந்ரில், தெனைல் 
மெகாண ைடடர் (General John Sutter) என்்பவைது 
சிகல, ஆர்ப்பகாடடக்்காைர்்்ளகால் கீமழ வீழ்த்ெப 
்படடிருக்கிறது. சுவிற்ைர்லகாந்து நகாடடின் ்பகாைல் 
(Basel) ந்ைத்கெப பூர்வீ்மகா்க் த்காணடு, ‘முைடடு 
மமற்கின் வீைன்’ என்று ஒரு ்காலத்தில் ம்பகாற்றப 
்படட மெகாண ைடடர், சிறுவர் அடிகமத்ெனத்தில் 
ஈடு்படடிருக்கிறகார் என்ற உணகமகய வைலகாற்றகா 
சிரியர்்ள் தவளிக்த்காணர்ந்திருக்கிறகார்்ள்.
 ்பதிதனடடகாம் நூற்றகாணடில் இஙகிலகா 
ந்கெ விட அதி்மகா் ்பருத்திகய சுவிற்ைர்லகாந்மெ 
இறக்குமதி தைய்ெது என்று, எழுத்ெகா்ளைகான 
ஹகான்ஸ் ்பகாஸ்்ளர் (Hans Fassler) தெரிவித்திருக்கி 
றகார். ்பல த்பகாருட்க்ள உற்்பத்தி தைய்வகெச் 
ைகாத்தியமகாக்கிய அடிகம வணி்ம் ஒரு முக்கிய 
தெகாழிலகா்மவ இருந்ெது என்று அவர் சுடடிக்்காடடி 
யிருக்கிறகார். அப்படடமகா்ச் தைகால்வெகானகால், 
்பருத்திகயப த்பகாறுக்கி எடுக்கும் அடிகம்ள் 
இருந்திருக்்காவிடடகால், சுவிஸ் நகாடடின் ஆகடத் 
தெகாழிமல இருந்திருக்்காது.
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பதில்: 
 உ்ள மநகாயகா்ளர்்ளின் ் ணணியம் ்பகாது்காக் 
்ப்பட மவணடும். உ்ளமநகாய் தெகாடர்்பகா் எங 
்ள் மத்தியில் இருக்கின்ற ்்ளங்ம் அ்ற்றப்பட 
மவணடிய ஒரு மெகவ இருக்கின்றது. உ்ளமநகாயகா 
்ளர் ஒருவகை இெய மநகாயகா்ளர் ஒருவகை ்பகார்ப 
்பகெபம்பகால, சிறுநீை் மநகாயகா்ளர் ஒருவகை 
்பகார்ப்பகெபம்பகால ைமனகா் ்பகார்க்் மவணடிய 
மெகவ இருக்கின்றது. உ்ளமநகாய் என்்பது ்்ளங் 
மல்ல. அது யகாருக்கும் எபம்பகாதும் வைக்கூடிய 
ஒன்றகா் இருக்கின்றது. அது அவர்்ளுகடய 
்பலவீனத்கெ ்காடடுகின்ற ஒரு விடயமகா் 
இல்கல. அது அவர்்ள் ்டந்ெ ்காலத்தில் தைய்ெ 
்பகாவங்ளின் தவளிப்பகாடல்ல. யகாருக்கும் எந்ெ 
மநைத்திலும் அது வைலகாம். உ்ளமநகாய் ஏற்்பட 
டவர்்க்ள மி்வும் ்ணணியமகா், ்பகாை்படைம் 
்காடடகாது அவர்்க்ளயும் எங்ம்ளகாடு இகண 
த்து நகாங்ள் ்பயணிக்் மவணடிய மெகவ இருக் 
கின்றது. உலகில் நகாங்ள் ்ற்றுக்த்காள்்ள மவண 
டிய விடயங்்ளகா்க்கூட இவற்கறப ்பகார்க்் 
லகாம். த்பரும்்பகாலகான உ்ளமநகாய்க்கு உட்படட 
ந்பர்்ள்கூட நகாடடின் அதி்பர்்்ளகா், உல்ம் 
விய க்கும் ஓவியர்்்ளகா், ்பல்மவறு விற்்பன் 
னர்்்ளகா் ஒருசிலர் மநகா்பல் ்பரிசுகூட த்பற்றுக் 
த்காள்ளும் அ்ளவிற்கு முன்மனறிய ைந்ெர்ப்பங்ள் 
உல்்ளகாவிய ரீதியில் மி்வும் அதி்்ளவில் இருக் 
கின்றது.
 எங்ள் நகாடடில் இபம்பகாதிருக்கின்ற 
இந்ெ ்்ளங் மனப்பகாஙகு என்்பது ்பல்மவறு்படட 
உ்ளமநகாயகா்ளர்்ளின் முன்மனற்றத்கெ விரும் 
பிமயகா விரும்்பகாமமலகா ெகடப்படுத்துகின்ற 
ஒரு விடயமகா் இருக்கின்றது. அவருகடய திரு 
மணமகா் இருக்்லகாம், தெகாழில் த்பறும் ெ்வகா் 
இருக்்லகாம், ைமூ்த்தில் அவர்்ள் தைய்யக்கூடிய 
்பங்ளிப்பகா் இருக்்லகாம், இகவ முடக்்ப்படுகி 
ன்ற நிகலக்கு ்காைணமகா் ைமூ் ்்ளங்ம் இருக்கி 
ன்றது. ஆ்மவ நகாங்ள் எல்மலகாரும் ஒன் றிகணந்து 
ைமூ் ்்ளங்த்கெ அ்ற்றுவெற்கு முகனவது ஒரு 

ஆைம்்பமகா் இருக்கும். அமெ ம்பகால உ்ளநலன் 
்பகாதிக்்ப்படடவர்்ள் என நகாங்ள் அகடயகா்ளப்ப 
டுத்திக் த்காணடு தெகாடர்ச்சியகா் இருக்்காமல், 
எங்ளுக்குள் இருக்கின்ற திறகம்க்ள நகாங்ள் 
மெடி, எங்ளுகடய வ்ளங்க்ள நகாங்ள் மெடி 
அந்ெ வலுக்்ளுக்கூடகா் நகாங்ள் இன்னும் 
மமம்்படு வெற் ்கான முயற்சி்க்ள தைய்மவகாமகா 
னகால், எங்ள் ்பயணமகானது மி்வும் ஆமைகாக்கி 
யமகா் அகமயும்.

பதில்: 
 உல்்ளகாவிய ரீதியில் இருக்கின்ற உ்ள 
மநகாய் தெகாடர்்பகான ்்ளங்ம் என்்பது எமது 
நகாடடிற்கு த்பகாருத்ெமகானது. எமது நகாடடில் 
இருக்கின்ற எம்மவர் மத்தியில் இருக்கின்ற 
சில ைமூ் ்லகாைகாைம் ைகார்ந்ெ நம்பிக்க்்ள் கூட 
இந்ெ ்்ளங்த்கெ அதி்ரிப்பெகா் இருக்கின்றது. 
ஒருவருக்கு உ்ளமநகாய் வந்ெகால் அகெ நகாங்ள் 
அவருகடய ்பலவீனமகா்ப ்பகார்க்கின்மறகாம், 
ம்பகானபிறபபில் அவர் தைய்ெ ்பகாவத்தின் தவளிப 
்பகாடகா் ்பகார்க்கின்மறகாம்,அவர்்ளுகடய மனம் 
வலுவற்றெகா் ்பகார்க்கின்மறகாம். இந்ெ வக்யில் 
நகாங்ள் ்பகார்ப்பகெ ெவிர்த்து, ஒரு குறிபபிடட 
ைந்ெர்ப்பத்தில் அந்ெ குறிபபிடடந்பர் அந்ெ பிைச்சி 
கனகய எதிர்த்காள்ளும்த்பகாழுது அவரில் ஏற்்படு 
கின்ற உடல் ைகார்ந்ெ மூக்ளைகார்ந்ெ ஒரு மநகாய்ெகான் 
உ்ளமநகாயகாகும். இது யகாருக்கும் எபத்பகாழுதும் 
வைலகாம்.
 எங்ளுக்குள் இருக்கின்ற ்பைம்்பகையலகு 
ஓை்ளவிற்கு ்காைணமகா் இருந்ெகாலும், அந்ெ குறிப 
பிடடந்பர் வகாழுகின்ற சூழல் அவருகடய குடும் 
்பத்தின்சூழல், ைமூ் சூழல், அவருக்கு கிகடக் 
்க்கூடிய தெகாழில் வகாய்பபு்ள், அவருகடய 
முன்மனற்றத்திற்கு கிகடக்கின்ற ஆெைவு என்்பன 
அவருக்்கான ்பைம்்பகையலகு சில மவக்ள்ளில் 
உ்ளமநகாய்்க்ள ஏற்்படுத்து வெகா் இருந்ெகாலும் 
அந்ெ ந்பர் சு்மெகியகா் இருப்பெற்கு நிகறயமவ 
ைந்ெர்ப்பங்ள் இருக்கின்றன.
 அமெம்பகால மி்வும் கூடிய அழுத்ெமுள்்ள 

ஒருவரில் குடும்்பத்தின் ஆெைவு குகறந்ெ ஒருவ ரில் 
சிறுசிறு பிைச்சிகன்ள்கூட உ்ளமநகாகய ஏற்்படுத் 
துவெகா் உள்்ளது. நலிவுற்ற குடும்்ப அகமபபு 
க்்ளில் பிறழ்வு இயக்்ப்பகாடகட த்காணடிரு 
க்கின்ற குடும்்ப அகமபபு்ளில் ்பலப்படுத்ெ 
மவணடிய ஒரு மெகவ, அெகன அகடயகா்ளங 
்காணமவணடிய மெகவ, அவர்்க்ள மற்கறய 
குடும்்பங்ம்ளகாடு ஒன்றிகணத்து ஒமை ைமூ்மகா் 
்பயணிக்் மவணடிய மெகவ இருக்கின்றது.

பதில் :
 புலம்த்பயர் ைமூ்த்ெகால் ்பல்மவறு்படட 
முெலீடு்ள் தைய்யப்படடிருக்கின்றன. ்ல்விகய 
கமயமகா்வும், சு்காெகாைத்கெ கமயமகா்வும் 
கவத்துக்த்காணடு ்பல முெலீடு்ள் தைய்யப்பட 
டிருக்கின்றன. சு்காெகாைம் என்று தைகால்லும் 
த்பகாழுது உடல் சு்காெகாைத்கெ கமயமகா்வும் 
கவத்துக்த்காணடு முெலீடு்ள் தைய்யப்படடிருக் 
கின்றன. அந்ெ வக்யில் இந்ெ உல் உ்ளநல 
தினத்தின் தெகானிப த்பகாரு்ளகான உ்ளநலத்தில் 
முெலீடு தைய்யவும் புலம்த்பயர்ந்ெவர்்ள் அக் 
்கற ்காட ட முடியு மகா் இருந்ெகால், அந்ெ முெலீ 
டகானது மி்வும் த்பறுமதி வகாய்ந்ெெகா் இருப்ப 
துடன் எங்ளு கடய மக்்ள் மத்தியில் இருக்கின்ற 
உ்ளந லத்கெ மமம்்படுத்துவெகா் அகமவதுடன் 
எங்ளு க்குள் இருக்கின்ற எங்ளுகடய ைமூ 
்த்தின் ்லகாைகாைத்தின் மி்வும் த்பரிய தைகாத்ெகான 
த்பறுமகானங்க்ள நிகலநிறுத்ெவும் மமம்்படுத் 
ெவும் உெவியகா் இருக்கும். ்பைந்து்படட ரீதியில் 
உ்ளநலத்திற்்கான முெலீடு்க்ளயும் தைய்வது 
்ல்விமயகாடு மைர்த்து அல்லது ்ல்விக்குள்ளும் 
இெகன உள்வகாங் முடியும். எம்மவரின் உ்ள 
நலத்கெ மமம்்படுத்துவமெகாடு அவர்்ளுகடய 
்ல்வி முன்மனற்றத்திற்கும் தெகாழில் முன்மனற் 
றத்திற்கும் அவர்்ள் வகாழ்க்க்யில் கூடுெலகா் 
பிை்காசிக்்வும் நிச்ையமகா் வழிைகமக்கும். உ்ள 
நலத்திற்்கான முெலீடு்க்ள தைய்வெற்்கான உறுதி 
தமகாழிகய உ்ளநல தினத்தில் எடுபம்பகாம். அென் 
மூலம் எம்மவரின் முன்மனற்றத்கெ அதி்ரிக்்க் 
கூடிய வகாய்பபு கிகடக்கும்.

உள ்நொயொளர்்களின்    ... த�ொடர்ச்சி...

்்கள்வி:
 உள்நொலய ஒரு ்களங்்கமொ்க (stig-
ma) பொர்ககும் �ன்லம உல்கம் முழு்வதும் 
வியொபிததிருககிறது. �மிழ் மக்கள் நடுவில் 
இபபொர்ல்வ ெறறு அதி்கமொ்க இருபபது ் பொல 
்�ொன்றுகிறது. இதுபறறி உங்்கள் ்கருதது 
என்ன?

்்கள்வி:
 எமது மக்களின் உள்மம்பொட்டுககு 
புலம்தபயர்நது ்வொழும் �மிழ் மக்கள் எபபடி 
உ�்வலொம்?

்்கள்வி:
 நீண்ட ்கொலமொ்க உள்நொயொளருக்கொன 
சிகிச்லெயில் நீங்்கள் ஈடுபட்டிருககிறீர்்கள். 
இந� அனுப்வததில் இருநது எமது மக்களு 
ககு நீங்்கள் தெொல்ல விரும்பும் தெயதி என்ன?

 எடுத்ெ எடுபபில் றிமவகால்வகை எடுத்து 
குறி்பகார்த்துச் சுடத் தெரிந்ெ விக்டர், தவறும் சினி 
மகாப ்பகாணிகய புறந்ெள்ளி இைகாணுவத்தினரின் 
திடீர் ெகாக்குெல், முற்றுக்த் ெகாக்குெல், ்பதுஙகித் 
ெகாக்குெல், எதுவகாயினும் ெனது துப்பகாக்கிகய 
முழக்கிவிடடுத்ெகான், ்டடக்ளகய பிறபபிக்கும் 
ென்னி்ரில்லகா ஆற்றகா்ளனகா் எம்முன்னகால் வகாழ் 
ந்ெகான்.
 மன்னகார் நகாயகாற்று தவளியில் மி்வும் 
ைகாெ்மற்ற த்பகாடடல் தவளியில் எழுந்து நின்று 
எதிரிகய ெடுமகாற கவத்து, எமது அணியினருக்கு 
்பகாது்காபக்பயும், ஆச்ைரியத்கெயும் ஏற்்படுத்திய 
ைம்்பவமும் நடந்ெது. ்பகானு, ைகாெு, ெஸ்டின், 
கிறிஸ்ரி அணணகா யகாவரும் எதிர்்பகாைகாெ மமகாெலில் 
்காயம்்பட, மறகாஸ்மன் என்ற இ்ளம் புலிவீைன் 
மடடும் வகானத்தில் இருக்க்யில் அமர்ந்ெ்படியும் 
2.2 கறபிக்ள அகணத்ெ்படியும் ைரிந்து கிடந்ெகான்.
 வந்து ்பகார்க்்டடும் என்ற ெள்்ளகாடி ்பகட 
யினருக்கு ைவகால் விடும்்படியகான ைம்்பவமகா் இது 
அகமந்திருந்ெது. எமது வகா்னத்கெ தநருங் 
விடகாெ்படி தவடடதவளியில் துைத்தியடிக்்ப்ப 
டட ஓர் ்பதிவு இது.
 ெகலவரின் ‘தைடடி’ மு்காமில் தவடட 

தவளியில் ைணகட பிடித்து, ஆயுெம் க்ப்பற்றி 
அெகன புக்ப்படமும் எடுத்து விடடகார்்ள் என்று 
சுவரில் தெகாஙகிய ்படத்கெ ஏகனயவர்்ளுக்கு 
ெகலவர் அவர்்ள்மன்னகார் ைணகட ்பற்றி த்பரு 
கமயகா்ச் தைகால்லிக் த்காள்வகார்.
 த்பகாடடல் தவளியும், வயல் வைபபும் ைண 
கடயின் ம்பகாது எமக்ம் வகாைல் திறந்து ெந்ென. 
்பலவீனமகான இயற்க் சூழல் ஏமனகா எமக்கு மட 
டும் ்பலமகா் ்பக்்மிகுந்ெகமயகானது, எம் ெகாய்த் 
தின் ெனிச் சிறபத்பன்மற துணிந்து தைகால்லலகாம்.
 குடகாைபபுத் ெகையிறக்்ம் ைரித்திைப பு்ழ் 
த்பற்றகெ வைலகாறு அறியும். இெற்்கான விகெ 35 
ஆணடு்ளுக்கு முன்ம்ப விக்டைகால் விகெக்்ப்ப 
டடிருந்ெது.
 நகான்கு ்பக்்ங்ளும் ்டலகால் சூழப்படடி 
ருந்ெ மன்னகார் ந்ைப ்பகுதியில் அகமந்திருந்ெ 
சிறீலங்கா த்பகாலிஸ் நிகலயத்கெ முற்றகா் ெ்ர் 
த்ெழித்ெ ைமரில் இைணடு த்பகாலிைகார் சிகறபபி 
டிக்்ப்படடிருந்ெனர். (அபபி) ைம்பைன் என்ற ஒமை 
தயகாரு ம்பகாைகாளிகய இழந்மெகாம்.
 நகான்கு ்படகு்ளில் த்பருங்டல், சிறு் 
டல், ஓகட என ்டந்து மைற்று நீரினூடகா் நீணட 
நகட நடந்து, ந்ர்பபுற மின் ஒளிக் ்ம்்பங் 
ளின் மத்தியில் இருந்ெ இருளிகன ்பயன்்படுத்தி, 
கிடட தநருஙகி ெ்ள்பதி ைகாெகா, குமைப்பகா, பிை்பகா, 

ைகாெ்கான், ெனனன், ்ணணகாடி வகாைன் என்று 
அணித் ெகலவர்்க்ளயும் ஒருஙகிகணத்து 
BBC குறிபபிடுக்யில், நன்கு திடடமிடப்படட 
வக்யில் நுட்ப மகா்வும், மி்த் துல்லியமகா்வும் 
புலி்்ளகால் தெகாடுக்்ப்படடெகா் ெனது சிறபபுப 
்பகார்வகய தவளியிடடிருந்ெது. விக்டரின் ெகல 
கமயில் மமற்த்காள்்ளப்படட உயர் ைகாெகன்ளில் 
இதுவும் ஒன்று.
 யகாழ். த்பகாலிஸ் நிகலயத்கெத் தெகாடர்ந்து, 
மன்னகார் த்பகாலிஸ் நிகலயம். அெகனத் தெகாடர் 
ந்து குச்ைதவளி த்பகாலிஸ் நிகலயம் என தெகாடர் 
ெகாக்குெல் தவற்றி்ள் 35 ஆணடு்ளுக்கு முன்னமை 
ெமிழர் ்பகடயின் வீைவைலகாற்கற ்பகறைகாற்றத் 
தெகாடஙகியிருந்ென.
 ்்ளம் ்பயிற்றுவித்து, ்பகாடி மகிழ்வித்து, 
ைவகால்்க்ள ைந்திக்கும் ஆற்றல்்க்ள விகெத்து 
விடடு, ெகலவகைப ்பற்றி ம்பசும் ம்பகாதெல்லகாம் 
ெம்பி, ெம்பி என்று அவைது தைல்லமகா் அறிமு்ம் 
தைய்து, நிகனவு்ளில் இன்றும் ்பசுகமயகா் 
வகாழ்ந்து த்காணடிருக்கும் விக்டரின் ்பகாடக்குறிப 
க்ப க்யில் எடுபம்பகாம். – தவல்லும் வகை ்பய 
ணிபம்பகாம்.

விகடர் எனும்... த�ொடர்ச்சி...
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ெஙகிவிடடு ்காகல ஐந்து மணிய்ளவில் இைணடு 
கமல் தூைத்திலுள்்ள எனது வீடடுக்குச் தைன்று 
விடமடன். 
 வீடடுக்குள் நுகழந்ெ சில விநகாடி்ளில் 
்பகாரிய குணடு தவடிபபுச் ைத்ெம் அடுத்ெடுத்து 
இைணடு ெடகவ்ள் ம்டடது. எனது வீமட அென் 
அதிர்ச்சியகால் ஆடியது. ஏமெகாதவகாரு ்பகாரிய ெகாக் 
குெல் ஆைம்்பமகாகி விடடது என்று எணணிக்த்காண 
டிருந்ெ மவக்ளயில், முெல் நகாளிைவு த்காழும்புப 
்பத்திரிக் நண்பர் ெந்ெ ெ்வல் ஊர்ஜிெப்படுத் 
ெப்படடது. ஆனகால், அடுத்ெ சில நிமிடங்ளில் 
முைதைகாலி அலுவல்ம் குணடு கவத்துத் ெ்ர்க்்ப 
்படடது என்ற தைய்தி என்கன வந்து மைர்ந்ெது. 
 எதுவகாயிருந்ெகாலும் ெகாஙகிக் த்காள்வதெ 
ன்ற மனநிகலயில் அலுவல்த்துக்குச் தைன்ற 
ம்பகாது மி்பத்பரிய கூடடம் அஙகு நின்றது. மூன்று 
மகாடிக் ்டடிடத்தின் ்ணணகாடி்ளும் ெ்ள்பகாடங 
்ளும் ஸ்ைகான்லி வீதியில் சிெறிக் கிடந்ென. நிலப 
்பகுதியில் அகமந்திருந்ெ அச்ை்ம் நிர்மூலமகாகியி 
ருந்ெது. ஒரு சில ஊழியர்்ள் மடடும் தவளியில் 
அச்ைத்துடன் நின்றனர். 
 தெகாடர் வகா்ன அணியில் வந்ெ இந்திய 
இைகாணுவத்தினர் அஙகிருந்ெ அச்ை்ப பிரிவு ஊழி 
யர்்க்ள தவளிமயற்றிவிடடு உள்நுகழந்து அச்சு 
இயந்திைங்ளுக்குள் குணடு்க்ள கவத்து ெங்ள் 

க்ங்ரியத்கெ நிகறமவற்றியகெ அவர்்ள் ்ல 
ஙகியவகாறு தெரிவித்ெனர். 
 யகாழ்ப்பகாணம் சு்பகாஸ் விடுதியில் ெஙகியி 
ருந்ெ ்பல இந்திய ஊட்வியலகா்ளர்்ள் அஙகு 
்படங்ள் எடுத்துக் த்காணடிருந்ெகெ ்ணமடன். 
சிலர் மநரில் வந்து அனுெகா்பம் தெரிவித்ெனர். 
இருபபினும் ஒருவர்கூட அஙகு நடந் ெகெ ெங்ள் 
்பத்திரிக்்ளில் எழுெவில்கல. விடுெகலப புலி 
்ள் இெகனச் தைய்திருப்பகார்்ள் என்ற எதிர்்பகா 
ர்பம்பகாடு த்காடகட எழுத்துச் தைய்திக்்கா் ஓடி 
வந்ெவர்்ளுக்கு இது ஏமகாற்றமகா்ப ம்பகாயிருக்் 
லகாம். 
 ஆனகால் அன்று ்காகலயும் மகாகலயும் 
‘ஆல் இந்திய மைடிமயகா’வின் மகாநிலச் தைய்தியும், 
டில்லிச் தைய்தியும் இந்ெக் குணடுத் ெகாக்குெல் ்பற்றி 
ஒலி்பைபபிய தைய்தி விமநகாெமகானது. 
 “யகாழ்ப்பகாணத்திலிருந்து தவளிவரும் 
முைதைகாலி, ஈழமுைசு ஆகிய ்பத்திரிக்்க்ள இந் 
திய இைகாணுவம் இன்று ்காகல முடக்கியது...” 
என்று அந்ெச் தைய்தியறிக்க்யில் தைகால்லப்பட 
டது. 
 குணடினகால் ெ்ர்ப்பது என்்பகெ இந்திய 
ஊட் தமகாழிநகடயில் ‘முடக்குவது’ என்று தைகால் 
வது என்்பகெ அன்றுெகான் நகான் அறிந்து த்காண 
மடன். 
 இைகாணுவம் ்பத்திரிக் நிறுவனங்க்ள 
ெ்ர்த்ெகெவிட, அெகன மூடி மகறத்து ‘முடக்்ப 
்படடது’ என்று தைய்தி வழஙகிய இந்திய வகாதனகா 

லியின் ஊட் (சு)ெந்திைமம எனக்குப த்பரும் 
அதிர்ச்சிகய உணடகாக்கியது. 
 அக்மடகா்பர் 10 முெல் 21ஆம் தி்தி வகையகான 
நகாட்ள் த்காழும்பில் 9ஆம் தி்தி எடுக்்ப்படட 
முடிவின்்படி எதுவுமம ெவ றகாது இடம்த்பற்றன. 
குடகாநகாடு இந்திய இைகாணுவத்தின் குணடு மகழ 
யகாலும் மவடடு மகழயகாலும் நகனந்து பி்ளந்ெ 
நகாட்ள் இகவ. இலடமைகா்பலடைம் மக்்ள் ஆல 
யங்ளிலும் ்பகாடைகாகல்ளிலும் ெஞ்ைமகடந்ெனர். 
 இெகனத் தெகாடர்ந்து, யகாழ்ப்பகாணம் ம்காட 
கடச் சிகறக்குள் என்கன இந்திய இைகாணு வத்தின் 
‘விருந்தினைகா்’ ெடுத்து கவத்திரு ந்ெ மவக்ளயில், 
அென் ெ்ள்பதி பிரிம்டியர் மஞ்சித்சிஙகிடமும், 
தினைரி என்கனச் ைந்தித்ெ ்படன் சுமைஷிடமும் 
நகான் ம்டட ஒமைதயகாரு ம்ள்வி, “ஏன் முைதைகாலி 
குணடு கவத்துத் ெ்ர்க்்ப்படடது?” என்்பதுமவ. 
எவருமம இெற்்கான ்பதிகல இதுவகை கூறவி 
ல்கல. 
 உலகின் மி்பத்பரிய ெனநகாய் நகாதடனக் 
கூறப்படும் இந்தியகாவும், உலகின் நகான்்காவது 
த்பரிய இைகாணுவம் எனக் கூறிக் த்காள்ளும் அந் 
நகாடடு இைகாணுவமும் ெமிழர் ெகாய்த்தில் ெங்ள் 
வைம்பு மீற எல்கல ்டந்து ஊட் சுெந்திைத்கெ 
அைகாெ்க் ்ைங்்ளகால் முறித்ெ ைம்்பவங்ளுக்கு 
இதுவகை உரிகம ம்காைவுமில்கல, அெற்்கான நஸ் 
டஈடு வழங்வுமில்கல.

இநதிய ஆககிரமிபபு  ... த�ொடர்ச்சி...

 

இந்ெத் தெகாழிலின் ஒரு ்பகுதி அடிகம 
வணி்த்திலிருந்து மநைடியகா் இலகா்பமகடந்திருக் 
கிறது. ‘இந்திய’ புடகவ்ள் என்று அகழக்்ப்படட 
ஆகட்க்ள உற்்பத்தி தைய்யும் தெகாழிமல அது 
வகாகும். இகவ ஐமைகாபபிய ைந்கெக்்கா்மவ உற் 
்பத்தி தைய்யப்படடன. ஆனகால் முவவழி வணி 
்த்துக்குரிய ்பணடமகாற்றுப த்பகாரு்ளகா் இது 
்பயன்்படுத்ெப்படடது. ஆடம்்பைப த்பகாருட்க்ள 
வகாஙகுவெற்்கா், அடிகம்க்ள விற்்பகன தைய்ெ 
அடிகம வியகா்பகாரி்க்ளக் ்வைக்கூடிய விெத்தில் 
வடிவங்ள் வடிவகமக்்ப்படடன.
 “இந்திய புடகவ்ள், க்க்குடகட்ள் 
ம்பகான்ற ்றுபபினத்ெவருடன் ்பணடமகாற்று வணி 
்த்தில் ஈடு்படுவெற்குத் மெகவயகான அகனத்துப 
த்பகாருட்க்ளயும் மி்த் துரிெமகா் இயஙகும் 
‘்பகாவை த்பத்திபிமயர் மற்றும் நிறுவனத்தின்’ 
(Favre Petipierre & Company) மவகலத்ெ்ளங்ள் 
உற்்பத்தி தைய்கின்றன என்்பகெ ஆண்ளுக்்கான 
ஆகட்க்ள விற்கும் அகனத்துக் ்கட்ளுக்கும் 
தெரியப்படுத்துகிமறகாம்” என்ற வி்ளம்்பைத்கெ 
1815ஆம் ஆணடில் ஒரு சுவிஸ் ஆகட நிறுவனம் 
த்காணடிருந்ெது. 

அடிலமத�லள அ்கறறபபட்ட�ன் பின்னரொன 
்கொலனீயம்

 அதமரிக்்காவில் அடிகம வணி்ம் ைடடம் 
மூலம் ெகடதைய்யப்படட ம்பகாது, உல்ம் பூைகாவும் 
மமற்த்காள்்ளப்படட ஆகடத்தெகாழிலுக்கு மவண 
டிய மூலபத்பகாருட்க்ளப த்பற்றுக்த்காள்்ள 
முடியகாெ தநருக்்டி நிகல ஏற்்படடது. அவ 
மவக்ளயில் இந்தியகாவின் ்பருத்திச் ைந்கெ ்வர்ச் 
சிக்குரியதெகான்றகா் மகாறியது. ்பருத்திகய மூலப 
த்பகாரு்ளகா் (raw cotton) விற்்பகன தைய்வதில் 
மெர்ச்சி த்பற்றிருந்ெ இந்தியகாவிலிருந்து, 1851ம் 
ஆணடிலிருந்து இயஙகி வந்ெ சுவிஸ் நிறுவனமகான 
மவகால்்காட (Volkart)  இந்ெ வகாய்பக்ப ெமது சுைண 
டலுக்குச் ைகாெ்மகா்ப ்பயன்்படுத்திக் த்காணடது. 
 ்பருத்தி உற்்பத்திகயப பிரித்ெகானியர்்ள் 
ெங்ள் ்டடுப்பகாடடுக்குள் கவத்திருந்ெகார்்ள். 
உணவுப த்பகாருட்ளுக்குப ்பதிலகா் ்பருத்தி கயச் 
ைகாகு்படி தைய்யும்்படி இந்தியப ்பகாமை மக்்ள் 
்டடகாயப்படுத்ெப்படடகார்்ள். பிரித்ெகானியர்்ளு 
டன் மி் தநருக்்மகா் இருந் ெென் ் காைணத்தினகால், 
ஐமைகாபபிய ஆகடத்தெகாழிற்ைகாகல்ளில் ்பயன்்ப 

டுத்ெப்படட அகன த்து இந்திய ்பருத்தி உற்்பத்திப 
த்பகாருட்ளின் ்பத்திதலகாரு ்பகா்த்கெ இவர்்ள் 
ெமது ்டடுப்பகாடடுக்குள் கவத்திருந் ெகார்்ள்.
 அடிகம வணி்ம் ெகட தைய்யப்படடென் 
்காைணத்தினகால் ஏற்்படட இந்ெ தநருக்்டிகய 
தவற்றி த்காணட இன்தனகாரு நிறுவனமகா், 
்பகாைல் ந்ைத்திலுள்்ள புைடடஸ்ெகாந்து ைமயத்கெச் 
ைகார்ந்ெ ்பகாரிய மகறப்பணி அகமப்பகான ‘்பகாைல் 
மகறப்பணி’ (Basel Mission) வி்ளஙகியது.  
  முன்னர் அடிகம வணி்த்தில் முெலீடு 
தைய்திருந்ெ அமெ ்பகாைல் குடும்்பங்ளின் ஆெை 
கவப த்பற்றிருந்ெ இந்ெ மகறப்பணி அகமபபு, 
ஒரு புதிய வணி் மகாதிரிகய வடிவகமத்திருந்ெது. 
இந்தியகாவிலிருந்ெ ‘அஞ்ஞகானி்க்ள’ அவர்்ள் 
கிறித்ெவ ைமயத்துக்கு மெம் மகாற்றினகார்்ள். 
இப்படி மெம் மகாறிய மக்்க்ள அஙம்யுள்்ள 
ைமூ்ங்ள் தூை விலக்கி கவத்ெெனகால், அவர்்க்ள 
ெங்க்ள ஆகடத் தெகாழில்ங்ளில் இந்ெ மகறப 
்பணி நிகலயங்ள் ்பயன்்படுத்தின. இந்ெ ‘மகாதிரி’ 
1860 இல் எப்படித் தெகாழிற்்படடது என்று ஒரு 
மகறப்பணியகா்ளர் பின்வருமகாறு வி்பரித்ெகார்.
 ‘அஞ்ஞகானத்கெ விடடு கிறித்துவுக்கு மக் 
்ள் மெம் மகாறிய ம்பகாது’ மகறப்பணிக் குடிமய 
ற்றத்தில் நகாங்ள் அவர்்ளுக்்கான வகாழ்விடங 
்க்ள ஏற்்படுத்திக் த்காடுப்பமெகாடு அவர்்ள் 
ெங்ள் நகா்ளகாந்ெ உணகவத் மெடுவெற்்கா் விவ 
ைகாயத்கெமயகா அல்லது மவறு ஏெகாவது ஒரு தெகாழி 
கலமயகா நகாங்ள் அவர்்ளு க்குக் த்காடுக்கிமறகாம். 
இது ்காலனீயம் என்று அகழக்்ப்படுகிறது.
 ்காலனீயவகாதி்ளுக்குச் ைகாெ்த்ென்கமகய 
ஏற்்படுத்ெக்கூடிய விெமகா், ைமச்சீைற்ற அதி்காை 
உறவு்க்ளப ்பயன்்படுத்திச் சுைணடுவது ்காலனீ 
யத்தின் இன்தனகாரு ்பகுதியகாகும். ்பத்தெகான்்பெகாம் 
நூற்றகாணகடச் மைர்ந்ெ சுவிஸ் குடியைசு, ்காலனீ 
யங்ளில் இலகா்பத்கெத் மெடுவகெ முழுகமயகா் 
நிறுத்தி, ெனியகார் முயற்சி்ளில் ் வனஞ் தைலுத்ெத் 
தெகாடஙகியது,
 மவறு நகாடு்ளுக்குக் குடித்பயர்ந்து ் காலனி 
்க்ளத் மெகாற்றுவிப்பெற்்கான அதி்ரிக்்ப ்படட 
ஊக்்த்தெகாக்கயக் த்காடுப்பெற்்கா் ைமஷ்டி 
அைசுக்கு, நகாடகாளுமன்றினகால் முன்கவக்் ப்படட 
முன்தமகாழிவு்ள் மெகாற்்டிக்்ப்படடன. ைமஷ்டி 
அைசின் ்பகார்கவ பின்வருமகாறு அகமந்தி ருந்ெது. 
 முெலகாவெகா், முற்றிலும் ெகையகாற் சூழப 
்படட ஒரு நகாடு ்காலனீயத்கெ மமற்த்காள்்ள முடி 
யகாது. இைணடகாவெகா், ென்னகால் நிகறமவற்ற 

முடியகாெ ஒரு த்பகாறுபக்ப அைசு ஏற்றுக் த்காள் 
வெற்கு இது ைமனகாகிவிடும். ைமூ் சீர்திருத்ெங்ளு 
க்்கா்ப ம்பகாைகாடி, ெகா்பனத்தின் அதி்காைத்கெக் 
்டடுப்படுத்துவெற்கு ்பலம் வகாய்ந்ெ, மநைடி ைன 
நகாய்ப த்பகாறிமுகற்ள் உருவகாக்்ப்படுவெற் 
்கா் உகழத்ெ, அடிப்பகட ைனநகாய்வகாதி ்ளிட 
மிருந்து 1860 இல் இம்முன் தமகாழிவு்ள் முன் 
கவக்்ப்படடது சுவகாைஷ்ய மகான விடய மகாகும். 
 சுவிற்ைர்லகாந்தில் அபம்பகாது நிலவிய 
ஏழ்கமயிலிருந்தும் ்பசியிலிருந்தும் ெங்க்ளப 
்பகாது்காத்துக் த்காள்வெற்்கா், மவறு நகாடு்ளுக்குக் 
குடிமயற விரும்புவர்்ளின் ்பக்்ம் ெகாங்ள் நிற் 
்பெகா் இக்்காலனீய ஆெைவகா்ளர்்ள் ெம்கமக் 
்ருதிக் த்காணடகார்்ள்.
 ்பத்தெகான்்பெகாம் நூற்றகாணடு ்காலப்ப 
குதியிமலமய சுவிற்ைர்லகாந்து நகாடடின் குடிய 
்ல்வுக் த்காள்க் உருவகாகியது. ெகாய்த்தில் 
வகாழ்வெற்கு வைதியற்றவர்்ள் தைல்வெற்கு ஏற்ற 
ஒரு இடமகா்மவ நூற்றகாணடின் ஆைம்்ப்கால 
ங்ளில் ்காலனி்ள் மநகாக்்ப்படடன. ்காலஞ் 
தைல்லச்தைல்ல, புதிய பூம்கா்ள வகலபபின்ன 
லுக்்கான அடித்ெ்ளமகா் அகவ ்பகார்க்்ப்படடன. 
இக்ளய தெகாழில் முகனமவகாருக்கு ்காலனி்ள் 
ஒரு வகாய்பக்பக் த்காடுத்திருந்ென.
 இந்ெச் ைவகாகல ஏற்றுக்த்காணடவர்்ள் 
ஐமைகாபபிய ்காலனீய அதி்காை ைக்தி்ளின் பிைகை 
்ளுக்குரிய அமெ ைலுக்்க்ள அனு ்பவித்ெகார்்ள். 
ெமக்த்ன்று தைகாந்ெமகா் ஒரு ஏ்காதி்பத்தியத்கெக் 
த்காணடிைகாெ ்காலனீயவகாதி்்ளகா் அவர்்ள் தி்ழ் 
ந்ெகார்்ள்.
 மெர்மனி நகாடகடச் மைர்ந்ெ த்பகாருணமிய 
நிபுணைகான ஆர்தவட எம்மிங்காவுஸ் (Arwed Em-
minghaus)  ‘தூைமெை வணி் உறவு்ள்’ என அகழ 
க்்ப்படட சுவிற்ைர்லகாந்து நகாடடின் இந்ெத் ெந்தி 
மைகா்பகாயத்கெப ்பகாைகாடடினகார். ்காலனீய ைக்தி 
்ளின் ஏ்காதி்பத்திய விரிவகாக்்த்தின் இன்தனகாரு 
வக்யகா் இெகன அவர் ்பகார்த்ெகார். ‘விகலயுயர் 
ந்ெ ்ப்பல்்ள் மெகவயில்கல. விகலயுயர்ந்ெ 
அதி்காைப்படிமுகற்ள் மெகவயில்கல. ம்பகார் 
புரிந்து தவற்றியகடய மவணடிய அவசியமும் 
இல்கல என்று அவர் சுடடிக் ்காடடினகார். ‘மி் 
வும் அகமதியகான முகறயிலும்  எளிகமயகான 
வழியிலும் உல்த்தின் மீது ஆதிக்்த்கெச் 
தைலுத்ெலகாம்.

நன்றி: சுவிஸ் இன்்பொ

சுவிறெர்லொநதின்   ... த�ொடர்ச்சி...



தெகாடர்்பகாடல் என்்பது தவறுமமன மற்றவர்் 
ளுக்குத் ெ்வல்்க்ள வழஙகுெல் 

அல்லது மற்றவர்்ளிடமிருந்து ெ்வல்்க்ள, 
வி்பைங்க்ளப த்பறுெல் என்்பனவற்றுடன் மட 
டுப்படுத்ெப்படடகவ அல்ல. தெகாடர்பு த்காள்்ளல் 
என்்பது உறவு்ளின் ைங்மம், ்பைஸ்்பைபுரிந்துண 
ர்வு, ்பல்மவறு எதிர்்பகார்பபுக்்ள் என்்பவற்கற 
உள்்ளடக்கியெகாகும்.
 தெகாடர்்பகாடல் ்பற்றி ஒரு உ்ளவியலகா்ளர் 
பின்வருமகாறு கூறுகின்றகார். “தெகாடர்்பகாடல் என் 
்பது இைணடு ெனிமங்ள் ஒன்று மைர்ந்து ஒரு 
பிரிக்் முடியகாெ கூடடுபத்பகாருக்ள உருவகாக்கும் 
இைைகாயன விக்ளகவப ம்பகான்றது” என்்பெகாகும்.
மமற்்ணட தெகாடர்்பகாடல் ்பற்றிய கூற்றகானது 
தெகாடர்்பகாடல் என்்பது நமது மெகவ்க்ளயும், 
எமது இலக்கு்க்ளயும் அகடவெற்்கான ஒரு 
முக்கிய ்ருவி. அது எமது வகாழ்வின் ஒரு முக்கிய 
்பஙகிகனப த்பற்றுக் த்காள்வதெகான்று என்்பெகன 
யும் உணர்த்தி நிற்கின்றது.
 ஒரு மனிெனின் தெகாடர்்பகாடல் முகறயகா 
னது, அவனது உள்மன ஆற்றல்்க்ளயும் ென்னம் 
பிக்க்கயயும் பிைதி்பலிக்கின்றது எனலகாம். ஒரு 
மனிென் த்காணடுள்்ள தெகாடர்்பகாடல் திறன்் 
ம்ள த்பரும்ளவில் அவைது ைகாெகன்ளின் அடிப 
்பகட்ளில் ஒன்றகா் தி்ழ்கின்றது. அத்துடன் 
ஒரு மனிெனின் தெகாடர்்பகாடல் முகறயகானது, 
அவைது ்பணி, ்பெவி உயர்வு, த்பகாறுபபுக்்க்ளக் 
க்யகா்ளல், நடபு வடடம், ்ற்றல், ஆெைகவப 
த்பறுெல், புற ஊக்குவிபபிகனப த்பறல், என்்ப 
னவற்றிலும் தைல்வகாக்குச் தைலுத்துகின்றது 
என்்பது குறிபபிடத்ெக்்ெகாகும்.

சிறபபொன த�ொடர்பொடல் ஆறு அடிபபலட்க 
ளின் கீழ் ்கட்டிதயழுபபபபடுகின்றது. 

அல்வ பின்்வருமொறு அலமகின்றது.

1. தெகாடர்்பகாடகல எப்படி ஆைம்பிக்கின்மறகாம் 
என்்பமெ தெகாடர்்பகாடலின் விக்ளகவத் தீர்மகானி 
க்கின்றது.
2. மனிெனின் ை்ல நடத்கெ்ளும் தெகாடர்்பகாடல் 
ஆகும்.
3. ஒரு தைய்தி வழங்ப்படும் முகறயகானது, 
தைய்திகய த்பற்றுக்த்காள்ளும் முகறயின் மீது 
்பகாதிபபுச் தைலுத்துகின்றது.
4. உணகமயகான தெகாடர்்பகாடல் என்்பது தைன்றகட 
ந்ெ ெ்வமல ெவிை, அனுப்ப விரும்பிய ெ்வல் 
அல்ல.
5. தெகாடர்்பகாடல் இருவழிப்பகாகெ, ெ்வல் வழங 
்ப்படவும் மவணடும். அதும்பகால் ெ்வகல மை்ரி 
க்்வும் மவணடும் 
6. தெகாடர்்பகாடல் என்்பது ஒரு ்பைஸ்்பை தையற்்பகாடு 
ஆகும்.

த�ொடர்பொடலல எபபடி ஆரம்பிககின் ்றொம் 
என்ப்� த�ொடர்பொடலின் விலளல்வத 

தீர்மொனிககின்றது.
 ஒரு தெகாடர்்பகாடல் தைய்முகறயகானது 
எபம்பகாதும் சிறப்பகா் ஆைம்பிக்்ப்படல் மவண 
டும். தெகாடர்்பகாடலில் தைய்திக்கு எந்ெ்ளவு முக்கி 
யத் துவம் த்காடுக்்ப்படுகின்றமெகா, அந்ெ்ளவு 
முக்கியத்துவம் தெகாடர்்பகாடகல ஆைம்பிக்கும் 
சூழ்நிகலக்கும் முக்கியத்துவம் வழங்ப்படல் 
மவணடும்.
 ஒரு தைய்திகய வழஙகு்பவர் அச்தைய்தி 

கய வழஙகும் ஆைம்்ப நிகலயில் திணறிவிடடகால், 
அல்லது குழப்பமகடந்து விடடகால், அல்லது 
ஆைம்்ப வகார்த்கெ்க்ள தெளிவின்றி தெகாடஙகி 
னகால் அந்நிகலயகானது தெகாடரும் தெகா டர்்பகாடலில் 
த்பகாருத்ெமற்ற விக்ளவு்க்ளமய உருவகாக்கும்.
 தெகாடர்்பகாடலின் ம்பகாது நமது முகற தைய 
ற்்படு முன்னர் வகாய் ம்பைத் தெகாடஙகினகால், அது 
தெகாடர்்பகாடலின் விக்ளதிறகன குகறவகடயச் 
தைய்துவிடும். எப்படி ம்பசுெல் மவணடும். எந்ெ 
ைந்ெர்ப்பத்தில் ம்பசுெல் மவணடும், எந்தெந்ெ 
ெ்வல்்க்ள இகணத்துக் த்காள்ளுெல் மவணடும் 
என்்பவற்கற திடடமிடடுக் த்காணட பிறம் 
தெகாடர்்பகாடகல ஆைம்பித்ெல் மவணடும்.
 நமது தைய்திகய த்பறு்பவர் தெளிவகா் 
புரிந்துத்காள்வெற்கு எப்படி தைய்திகய வழங் 
லகாம், நம்மகால் வழங்ப்படும் தைய்திகய அவர் 
புரிந்துத்காள்்ள அவகை எப்படி ஊக்குவிக்்லகாம் 
என்ற முன் திடடமிடலுடமனமய தெகாடர்்பகாடல் 
ஆைம்பிக்்ப்படல் மவணடும்.

ஒரு தெயதி ்வழங்்கபபடும் முலறயொனது 
தெயதிலய தபறறுகத்கொள்ளும் முலறயின் மீது 

பொதிபபுச் தெலுததுகின்றது. 
 தெகாடர்்பகாடலில் ஒருவர் என்ன தைகால்ல 
வருகின்றகார் என்்பகெவிட அவர் அச் தைய்திகய 
எப்படிச் தைகால்ல வருகின்றகார் என்்பது அதி் 
முக்கியத்துவம் த்பறுகின்றது. சிலர் தெகாடர்்பகாட 
லின் ம்பகாது ஒரு ெ்வகல திருத்ெமகா் மற்றவர் 

்ள் புரிந்துத்காள்்ளக்கூடிய முகறயில் தெரிவிக்் 
மவணடும் என்்பதில் அக்்கற தைலுத்துவதில்கல. 
அெகாவது, ஒரு ெ்வகல தவளியிடும் முகற 
்பற்றி ்வகலப்படுவதில்கல. ெ்வல்்க்ள 
தெரிவித்து விடடகால் மடடும் ம்பகாதுமகானது 
என்்பதுடன், ெமது அக்்கறகய நிறுத்தி விடுகி 
ன்றனர். அத்துடன் அச் தைய்திகய த்பறு்பவர்்ள் 
அெகன துல்லியமகா் உள்வகாஙகிக் த்காள்ளுெல் 
்பற்றி ்வகலப்படுவதில்கல. நன்கு புரிந்து 
த்காள்வெற்்கான முயற்சிகய மமற்த்காள்ளும் 
த்பகாறுபக்ப தைய்திகய த்பற்றுக் த்காள்்பவர்்ம்ள 
ஏற்றுக்த்காள்்ள மவணடும் என எதிர்்பகார்க்கின்றனர்.
 சிறந்ெ தெகாடர்்பகாடல் என்்பது தைய்தியில் 
மடடும் ெஙகியிருக்்வில்கல. தைய்திகய த்பறு்ப 
வர், இலகுவகா், எளிெகா் புரிந்து த்காள்வதிலும் 
ெஙகியுள்்ளது.

உண்லமயொன த�ொடர்பொடல் என்பது தென்ற 
லடந� �்க்வ்ல �விர, அனுபப விரும்பிய �்க 

்வல் அல்ல.
 தெகாடர்்பகாடலின்ம்பகாது ஒருவர் ்பல விட 
யங்க்ள முன்கவக்் விரும்பினகாலும், அவர் 
வழஙகிய ெ்வல்்ளிலிருந்து தைய்திகய த்பறுநர் 
த்பற்றுக்த்காணட ெ்வல்்ள் மடடுமம உணகம 

யகான தெகாடர்்பகாடல் ஆகும்.
 சில மநைங்ளில் ஒருவர் தைகால்ல விரும் 
பிய விடயங்ள் மற்றவர்்ளுக்கு த்பகாருத்ெமகா், 
ைரியகா் தைன்றகடயவில்கலமய என ்வகலப 
்படுவதுணடு. உெகாைணமகா் ஒருவர் ஒரு ெ்வகல 
்பத்து ந்பர்்ளுக்கு வழங் மவணடியிருக்்லகாம். 
இந்நிகலயில் தைய்திகயப த்பறமவணடிய ்பத்து 
ந்பர்்ளினதும் புரிெல் திறன், அவர்்்ளது பின்னணி, 
விருப்பங்ள் என்்பன ஆளுக்கு ஆள் மவறு்பட டிரு 
ப்பகெ புரிந்துத்காள்்ளகாமல் ்பத்து ம்பருக்கும் ஒமை 
விெமகா் ெ்வகல வழஙகினகால் தெகாடர்்பகாடல் 
மெகால்வியிமலமய முடிவகடயும். ெ்வல்்க்ள 
வழங் முன்னர் ெ்வல்்க்ளப த்பறுநர்்ளின் 
அனு்பவ நிகல, உ்ளநிகல, முன் ஆயத்ெ நிகல 
என்்பவற்கற ்ணடறிந்து த்காணட பின்னமை ெ்வ 
ல்்க்ள வழஙகுெல் மவணடும்.

த�ொடர்பொடல் இரு்வழிபபொல�, �்க்வல் 
்வழங்்கபபடவும் ்்வண்டும், அது்பொல �்க 

்வலல ்ெ்கரிக்கவும் ்்வண்டும்.
 தெகாடர்்பகாடல் என்்பது இருவழிப ்பகாகெ 
யகாகும். தெகாடர்ச்சியகான பின்னூடடலுடன் கூடிய 
தெகாடர்்பகாடல் தையன்முகறயகானது நல்ல ெ்வ 
ல்்க்ள அளித்ெல், நல்ல ெ்வல்்க்ளப த்பறுெல், 
முன்மனற்றத்கெச் ைகாதித்ெல் என்ற மூன்று முக்கிய 
்பணபு்க்ளக் த்காணடெகாகும்.
 தெகாடர்்பகாடலில் ஒருவர் ெமது ்ருத்கெ 
மற்றவர்்க்ள ஈர்க்கும் வக்யில் தெளிவகா் 
முன்கவத்து விடடகால் ம்பகாதுமகானெல்ல. இது 
தவறும் மமகடபம்பச்சு அல்லது மற்றவர்்ளின் 
மீது ்பழிச் சுமத்தும் தவற்றுகை்ளுக்கு மடடும் 
த்பகாருத்ெமகானது. இது ஒரு வழிப்பகாகெ மடடுமம. 
 உணகமயகான தெகாடர்்பகாடல் தெகாடஙகுவ 
ெற்கு முன்்பெகா்மவ எதிர்த் ெைபபினரின் ்ருத் 
துக்்க்ள தெளிவகா் ம்டடறிய மவணடும். இெ 
ன் மூலம் ஒருவர் ெமது ்ருத்திகன வலுவுடன் 
எடுத்துக்கூற முடியும். தெகாடர்்பகாடல் ்பற்றிய ஒரு 
வழிப்பகாகெ மீது நம்பிக்க் த்காணடுள்்ளவர்்ள் 
ெமது ெ்வல்்க்ள தவளிப்படுத்தியவுடன் தெகாட 
ர்்பகாடல் முடிவுக்கு வருவெகா் ்ருதுகின்றனர்.
 ம்பகாதிய்ளவு சிறப்பகான ெ்வல்்க்ள மை் 
ரித்துக் த்காணடு தெகாடர்்பகாடலில் ஈடு்படல், தெகாட 
ர்்பகாடலின் அடுத்ெ ்படிக்கு சிறப்பகா் ெயகாைகா் 
முடியும்.

த�ொடர்பொடல் என்பது பரஸ்பர தெயறபொடு.
 தெகாடர்்பகாடல் என்்பது மனிெர்்ளுக்கு 
மத்தியிலும், மனங்ளுக்கு இகடயிலும் நகட 
த்பறும் ஒரு குழுச் தையற்்பகாடு ஆகும். இன் 
தனகாருவருடன் இகணந்துெகான் தெகாடர்்பகாடகல 
மமற்த்காள்்ள முடியும். உெகாைணமகா் இகையின் 
துடிபபிற்கு ஏற்்ப நளினத்துடன் நடனமகாடும் ஒரு 
நிகலகய தெகாடர்்பகாடலுடன் ஒபபிடலகாம்.
 தவவமவறு மனிெர்்ளிடம் தவவமவறு 
மநைத்தில் ஒமை ெ்வகல கூறினகால் கூட அது ஒவ 
தவகாரு முகறயும் மவறு்படும். ஏற்் னமவ இடம் 
த்பற்ற தெகாடர்்பகாடலிலிருந்து ்ற்றுக் த்காள்வது 
தெகாடர்்பகாடல் வடிவங்க்ள மகாற்றுெல், தெகாடர்பு 
த்காள்ளும் ம்பகாது ஏற்்படும் மகாறு்படட மன 
நிகல்ள் என்்பன ்பைஸ்்பை தெகாடர்்பகாடலில் தைல் 
வகாக்குச் தைலுத்துகின்றன.
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