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இந்திய மத்திய அரசு க�ொண்டு வந்து 
ள்ள மூன்று வவ்ளொண் சட்டங் 
�ள்ளத் திரும்பப் க்பற வலியுறுத்தி 
எதிரவரும 8ஆம தி�தி அகில இந்திய 
அ்ளவில் முழு அள்டப்புப் வ்பொ 
ரொட்டம ந்டத்துவதற்கு ்பொரதிய 
கிசொன் சங்�ம என்ற விவசொய சங் 
�ம அளைப்பு விடுத்துள்ளது.
 மத்திய அரசு �்டந்த 
கசப்க்டம்பர மொதம க�ொண்டு வந்த 
மூன்று வவ்ளொண் சட்டங்�ளுக்கு 
எதிரொ� நொடு முழுவதும உள்ள விவ 
சொயி�ள �டுளமயொன எதிரப்ள்பத் 
கதரிவித்தவதொடு, விவசொயி�ளு 
க்கு வைங்�ப்்படும குளறந்த்படச 
ஆதரவு விளல என்ற நள்டமு 
ளறளய இந்தச் சட்டங்�ள நிரமூல 
மொக்கி விடும எனவும அவர�ள 
அச்சம கதரிவிக்கின்றனர. 
 இந்நிளலயில் இது கதொ்டர 
்பொ� அகில இந்திய விவசொயி�ள 
சங்�த்தின் க்பொதுச் கசயலொ்ளர 
ஹன்னன் கமொல்லொ ஊ்ட�ங்�ளு 
க்குக் �ருத்துத் கதரிவிக்ள�யில், 

“எங்�ளுள்டய வ்பொரொட்டத்ளத தற் 
வ்பொளதய நிளலயிலிருந்து வமலும 
வலுப்்படுத்த விருமபுகிவறொம. மத் 
திய அரசு தனது 3 சட்டங்�ள்ளயும 
திரும்பப் க்பறும வளர நொங்�ள 
பின்வொங்�ப் வ்பொவதில்ளல.” என் 
றொர.
 வவ்ளொண் சட்டங்�ள்ள எதிர 
க்கும விவசொயி�ளு்டனொன மத்திய 
அளமச்சர�ளின் வ்பச்சுவொரத்ளத 05 
ஆம தி�தி நள்டக்பற்றது. அடுத்த� 
ட்ட வ்பச்சுவொரத்ளத டிசம்பர 9ஆம 
வததி நள்டக்பறும என அறிவிக்� 
ப்்படடுள்ளது. தில்லி விஞ்ொன்்பவ 
னில் மத்திய வவ்ளொண் துளற அளம 
ச்சர நவரந்திர சிங் வதொமர, மத்திய 
உணவு மற்றும க்பொது விநிவயொ�த் 
துளற அளமச்சர பியூஷ் வ�ொயல் 
தளலளமயிலொன கூட்டத்தில் ஏரொ்ள 
மொன விவசொய சங்�த் தளலவர�ள 
்பங்வ�ற்றனர.
 விவசொயி�ள ந்டத்திவரும 
இந்தப் வ்பொரொட்டத்திற்கு தி.மு.�, 
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முன்னொள இந்தியப் பிரதமர ரொஜீவ் 
�ொந்தி க�ொளல வைக்கில் ள�தொகி 
வவலூர சிளறயில் தடுத்து ளவக்�ப் 
்படடிருக்கும முரு�ன் �்டந்த 12 
நொட�்ளொ� உண்ணொவிரதம இருந்து 
வருகின்றொர. �்டந்த 4ஆம தி�தி 
அவரவசொரவள்டந்தளதயடுத்து 
அ வ ரு க் கு கு ளு க் வ � ொ ஸ் ஏ ற் ற ப் 
்பட்டது.
 சிளற விதி�ள்ள மீறி கவளி 

நொடடிலுள்ள ஒருவரி்டம முரு�ன் 
வீடிவயொ அளைப்பில் வ்பசினொர 
என்று குற்றஞ சொட்டப்்படடு க்பொலி 
சொர வைக்குப் ்பதிவு கசய்து விசொர 
ளண ந்டத்தி வருகின்றனர. இதளன 
யடுத்து தனது தொய், ம�ளு்டன் 
கதொளலவ்பசியில் வ்பசுவதற்கு அனு 
மதி வ�ொரி �்டந்த 12 நொட�்ளொ� உண் 
ணொவிரதத்ளத வமற்க�ொண்டிருந் 
தொர. 
 உ ண் ண ொ வி ர த த் தி ன ொ ல் 
வசொரவள்டந்த முரு�னுக்கு 04ஆம 
தி�தி குளுக்வ�ொஸ் ஏற்றப்்பட்டதொ� 
வும, ளவத்தியர�ள கதொ்டரந்து �ண் 
�ொணித்து வருவதொ�வும சிளறத்து 
ளறயினர கதரிவிக்கின்றனர.

NtY}u; rpiwapy; 12 ehl;fisf; fle;J 
cz;zhtpujk; ,Ue;J tUk; KUfd;

வலி�ொமம கிைக்கு பிரவதச சள்ப 
யின் அனுமதியின்றி, சள்பக்குச் 
கசொந்தமொன வீதிளய புனரளமப்்பத 
ற்�ொ� ந்டவடிக்ள��ள வமற் க�ொள 
்ளப்்படடு திளரநீக்�ம கசய்துளவக் 
�ப்்பட்ட திட்ட அறிவிப்பு ப் க்பயர 
ப் ்ப ல ள � யி ள ன அ � ற் றி ய ள ம 
கதொ்டரபில் சனிக்கிைளமஇரண்்டொ 
வது த்டளவயும தவிசொ்ளர தியொ� 
ரொஜொ நிவரொஷி்டம அச்சுவவலி 
க்பொலிசொரினொல் வொக்குமூலமக்பற 
ப்்படடுள்ளது்டன், குறித்த அறிவித் 
தல் ்பலள�யிளன வமலதி� விசொர 
ளணக்�ொ� எழுதுமொறுவ�ொரி க்பொலி 
ஸொர க்பற்றுச் கசன்றுள்ளனர.
 இது ்பற்றி அவர கதரிவிக்ள� 
யில், �ொளல நீரவவலியில் கவள்ள 
தணிப்புச் கசயற்்பொடு�ள்ள வமற் 
்பொரளவகசய்யும �்ளப்்பணியில் ஈடு 
்படடிருந்தவ்பொது, அச்சுவவலி க்பொ 
லிஸ் நிளலய க்பொறுப்்பதி�ொரி தவி 
சொ்ளளரச் சந்தித்து வமலதி� ந்டவ 
டிக்ள��ளுக்�ொ� பிரவதச சள்பயில் 
்பொது�ொப்பில் உள்ள அறிவித்தல் ்பல 

ள�யிளனத் தருமொறு என்ளனக் 
வ�டடுக் க�ொண்்டொர. நொன் �டிதம 
ஒன்ளறக்  வ�ொரி அவணப்்படுத்திய 
பின் வமலதி� ந்டவடிக்ள�க்�ொ� 
என்ற �ொரணத்தினொல்அப்க்பொயரப் 
்பலள�யிளன வைங்கிவனன். அவ் 
அறிவித்தல் ்பலள�யிளன வைங் 
கியவ்பொது மீ்ளவும குறித்த க்பொயரப் 
்பலள� அ�ற்றப்்பட்டளமக்�ொன 
�ொரணம உள்ள்டங்�லொ� வொக்கு 
மூலம ஒன்ளற வமலதி�மொ� க்பொலி 
ஸொர க்பற்றனர.
 நொன் இன்ளறய வொக்குமூலத் 
தில், பிரவதச சள்பக்குச் கசொந்தமொன 
வீதி ஒன்ளற எமது சமமதவமொ 
அனுமதிவயொ க்பறொது புனரளமப் 
்பதற்�ொ� முன்வனற்்பொடு�ள கசய் 
யப்்படடுள்ளன. அவதவவள்ள அவ் 
அறிவித்தல் க்பயரப்்பலள�யிலும 
எமது ்பதிவிற்கு உட்பட்ட வீதிளய 
புனரளமப்்பதற்�ொ� ஊகரழு அம 
மன் வ�ொவில் வீதிளய புனரளம 
த்தல் என்ற த�வல் கவளிப்்படுத் 
தப்்படடுள்ளது. இந் நிளலயில் 
பிரவதச சள்ப ஒன்றின் ்பகிரப்்பட்ட 
அதி�ொரத்திளன நிளலநொடடுவத 
ற்�ொ� அ�ற்றிவனன் என்்பளத கசொல் 
லியிருக்கின்வறன் என வலி�ொமம 
கிைக்கு பிரவதச சள்பத் தவிசொ்ளர 
தியொ�ரொஜொ நிவரொஷ் கதொரிவித்தொர.

kj;jpa murpd; ngau;g;gyifapid mfw;wpaik:
jtprhsuplk; ,uz;lhtJ ehSk; thf;F%yk;

சிளறச்சொளல�ளிலும க்பொலிஸ் 
நிளலயங்�ளிலும  

 தடுப்புக்�ொவலிலிருக்கும ள�தி� 
ளின் உயிரிைப்பு மி�வும ்பொரதூர 
மொன வி்டயமொகும. சரவவதச சமூ 
�த்ளத க்பொறுத்தவளர இதனொல் 
நொம ்பொரதூரமொன விள்ளவு�ள்ளச் 
சந்திக்� வநரிடும  என ஸ்ரீலங்�ொ 
முஸ்லிம �ொங்கிரஸ் தளலவர ரவூப் 
ஹக்கீம ்பொரொளுமன்றத்தில் கதரிவி 
த்தொர.
 ்பொது�ொப்பு மற்றும சட்டமும 
ஒழுங்கும அளமச்சுக்�ொன 2021 
ஆண்டுக்�ொன வரவு – கசலவுத் திட்ட 
நிதி ஒதுக்கீடு கதொ்டர்பொன குழு 
நிளல விவொதத்தில் உளரயொற்றுள� 
யில் அவர வமலும கதரிவித்த 
தொவது,
 சி ள ற ச் ச ொ ள ல � ளி லு ம , 
க்பொலிஸ் ்பொது�ொப்பிலும உள்ளவர 
�ளின் உயிர இைப்புக்�ள சம்பந்த 
மொ� ்பல முளறப்்பொடு�ள கிள்டத்த 
வண்ணம உள்ளன. இந்த வி்டயம 
்பற்றி உரிய �வனம கசலுத்தி நன்கு 
்பரீசிலிக்�ப்்ப்ட வவண்டும.
 இரொஜொங்� அளமச்சர 
கலொஹொன் ரத்வத்த, மஹர சிளறச் 
சொளல சம்பவத்தில் துப்்பொக்கி பிர 
வயொ�த்தினொல் எவருவம இறக்� 
வில்ளல என்று கூறியவ்பொது என 
க்கு ஆச்சரியமொ� இருந்தது.
 இவற்றின் வ்பொது பிவரத ்பரி 
வசொதளன ந்டத்தப்்படடு முளற 
யொன மரண விசொரளணயும வமற் 
க�ொள்ளப்்படுவதனூ்டொ� அது்பற்றி 
தீரமொனிக்�ப்்ப்ட வவண்டும.
 அ ள ம ச் சி ன ொ ல் 
நியமிக்�ப்்படடுள்ள விசொரளணக் 
குழுவிற்குப் புறம்பொ�, சுதந்திர 
ம ொ ன அ ள ம ப் ்ப ொ ன ம னி த 
உ ரி ள ம � ள ஆ ள ண க் கு ழு வு ம 
சி ள ற ச் ச ொ ள ல � ளு க் கு ச் க ச ன் று 

தனியொ� விசொரளண�ள்ள வமற் 
க�ொள்ள அனுமதி வைங்�ப் ்படுவ 
அதற்�ொன  ஏற்்பொடு கசய்யப்்ப்ட 
வவண்டும. இவ்வொறொன க்பொறி 
முளறயினொல் உண்ளமளய �ண்்ட 
றியவும சரியொன �ொரணத்ளத உறுதி 
ப்்படுத்தவும முடியும.
 மன்னொர மொவட்டத்தில் 
�்டற்்பள்ட மு�ொம அளமக்�ப்்படடு 
ள்ள க்பொதுமக்�ளுக்கு கசொந்தமொன 
�ொணி�ள அவற்றின் உரிளமயொ 
்ளர�ளி்டம வமலும தொமதமின்றி 
மீ்ள ஒப்்பள்டக்�ப்்ப்ட வவண்டும.
முழுளமயொ� சிலொவத்துளற ந�ரம 
இந்தக் �்டற்்பள்ட மு�ொமிற்கு உள 
வ ொ ங் � ப் ்ப ட டு ள ்ள து . க ்ப று ம தி 
யொன அக்�ொணி�ளுக்�ொன உறுதிப் 
்பத்திரங்�ள அவற்றின் உரிளமயொ 
்ளர�ளி்டம உள்ளன. அவற்றிற்�ொன 
அளனத்து ஆவணங்�ளும ்பொது�ொ 
ப்பு அளமச்சிற்கு சமரப்பிக்�ப்்பட 
டுள்ளது.
 நொனும, இரொஜொங்� அளமச் 
சர �ொதர மஸ்தொனும இது்பற்றி முன் 
ளனய ்பொது�ொப்பு கசயலொ்ளரு்டன் 
�ளதத்வதொம.
 நீண்்ட �ொலமொகியும இந்தப் 
பிரச்சிளன�ள இதுவளர தீரவு �ொண 
ப்்ப்டவில்ளல. பிரஸ்தொ்ப �்டற் 
்பள்ட மு�ொளம வவறு இ்டத்திற்கு 
அப்புறப்்படுத்திவிடடு, அங்கு மீ்ளக் 
குடிவயற்றியுள்ள க்பொது மக்�ளின் 
்பயன்்பொடடிற்�ொ� இக்�ொணி�ள 
அவற்றின் உரிளமயொ்ளர�ளி்டம 
ஒப்்பள்டக்� வவண்டும.
 அளமச்சர சமல் ரொஜ்பக்ஷ 
சள்பயில் அமரந்துள்ள இந்தச் சந் 
தரப்்பத்தில் ்பொது�ொப்பு அளமச்சின 
தும, உளநொடடு அளமச்சினதும 
கசயலொ்ளர வமஜர �மல் குணரட 
ணவின் �வனத்திற்கு இந்த வி்டய 
த்ளத க�ொண்டு வருகின்வறன்.
 க�ொவிட - 19 �ொரணமொ� மர 
ணிப்்பவர�ளின் ச்டலங்�ள்ள நல்ல 
்டக்�ம கசய்வதற்கு அனுமதிக்கு 
மொறு வ�ொரி கதொடுக்�ப்்பட்ட அடிப் 
்பள்ட உரிளம மீறல் மனுக்�ள்ள 
�ொரணங்�ள்ள கதரிவிக்�ொது  உயர 
நீதிமன்றம தளளு்படி கசய்தளம 

rpiwr;rhiyapy; ifjpfs; capupog;G 
ghuJ}ukhd tpisTfis Vw;gLj;Jk;  

Ntshz; rl;l vjpu;g;G: KO milg;G 
Nghuhl;lj;jpw;F miog;G 

- ghuhSkd;wj;jpy; `f;fPk; fLk; vr;rupf;if

த�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம்த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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 இம்மாதம 9ஆம திகதி அனைத்துலக ்ன்றத்தின ‘இைஅழிப்மால் ்மாதிககப்ட்ட 
வரகனைக கண்ணியத்து்டன நினைவு கூரும அனைத்துலக நமாைமாக’  இககுற்றச் செயல் 
இ்டமச்்றமாது முனகூடடியய தடுப்னத வலியுறுத்தும யநமாககில் உலசகங்கும சகமாண்்டமா்டப்டு 
கி்றது. 
 ்றுநமாள் 10ஆம திகதி  உலகின முககிய்மாை நமாள், ‘அனைத்துலக ் னித 
உரின்கள் திைம.’.
 ஆயினும இநத அனைத்துலக ் ரபுெமாெைங்களுகயகமா அல்லது அனைத்து 
லக ெட்டங்களுகயகமா, முன்றன்களுகயகமா சிறிதையவனும ்திப்ளிககமாது ஈழத்தமிழரக 
னைச் சிறீலங்கமா இைஅழிபபுச் செய்து, இனறு இைத்துன்டபபுச் செய்து வருவது உலகறி 
நத உண்ன். 
 சிறீலங்கமா  தைது ஈழத்தமிழிை அழிபபின உச்ெ்மாக 2009 இல் யதசிய  ்மாதுகமாபபு 
என்ற ச்யரில் முள்ளிவமாய்ககமாலில் ஈழத்தமிழிை அழிபன் ந்டமாத்தி, ஹிடலனர வி்ட 
ய்மாெ்மாை இைஅழிபபு வரலமாறன்ற 21ஆம நூற்றமாண்டில் ்திவு செய்துசகமாண்்டது. 
 அதனை இனறு வனர உலகநமாடுகளும அன்பபுகளும உண்ன் கண்்டறியும 
முன்றயியலமா, நீதினய நினலநமாடடும வனகயியலமா அல்லது ்மாதிககப்ட்டவரகளின புைரவமா 
ழ்வு புைரன்பன் யவகப்டுத்தும நினலயியலமா சநறிப்டுத்தி வினரவமாக ஒழுங்கு்டு 
த்தமாது சவறு்யை வழிகமாட்டல் முன்றன்கனையய ய்றசகமாண்டு வருகின்றை.  
 இதைமால் உறெமாக்ன்டநத சிறீலங்கமா இனறு இைத்துன்டபன் இலககமாகக 
சகமாண்டு   ஈழத்தமிழ் சிவில் ெமுகத்திைனரப ்லவழிகளில் சதமால்னலப்டுத்தியும, ஈழத் 
தமிழ் சிவில் ெமூகத்தின செயற்மாடுகனை இரமாணுவ்யப்டுத்திய சூழலில் இைங்கமா 
ணக கூடிய அச்ெத்னத அவரகளுககு ஏற்டுத்தியும  அவரகளின உள்ைக தனைமாடசினய 
நிரமாகரித்து வருகி்றது. இது ் னித உரின் ெமாெைத்தின ‘்ககளின உரின்ககு எதி 
ரமாை குற்றம.
 யகமாவிட-19இறகுப பினைரமாை ்னித உரின்கள்,  யவறு்மா்டற்ற யெனவகனையும 
வழங்கல்கல்கனையும உறுதிப்டுத்தலுககு முனனுரின் சகமாடுத்தல் மூலய் நன்டமு 
ன்றப்டுத்தப்்டலமாம எனனும விருது வமாககியத்து்டன, இம்மாதம 10ஆம திகதி அனைத் 
துலக ்னித உரின்கள் திைம அனைத்துலக ்ன்றத்தமால் முனசைடுககப்டுகி்றது.
 ஆைமால் ஈழத்தமிழ் ் ககளுககு யகமாவிட-19 கமாலத்திலும ்ல்யவறு யவறு்மாடு 
களும, ஒதுககல்களும, விலககல்களும சிறீலங்கமாவமால் இருநதை என்னதத் தகவல் 
கள் உறுதி செய்கின்றை. இதுவும ஈழத்தமிழரின உள்ைக தனைமாடசினய சிறீலங்கமா நிரமாகரி 
த்து, அவரகளின ்ககளுககமாை உரின்னய மீறும குற்றச் செயலமாக உள்ைது. 
 இநநினலயில்  ஈழத்தமிழரகள் தமாங்கள் உலகின குடிகள் என்ற 
முன்றயில் தங்களின உரின்கள் குறித்த குரனலயும அனைத்துலக ்ன்ற 
உறுபபு நமாடுகள் யகடக யவண்டும  எைவும, தங்களுககு சவளியக தனைமாடசி உரின் 
யின அடிப்ன்டயில் உலக நமாடுகள் உ்டன உதவ யவண்டும எைவும யகட்து  
அனைத்துலக ெட்டங்களுககும, முன்றன்கள், வழககமாறுகளுககும ஏறபுன்டய யகமாரி 
கனகயய. என்னத அனைத்துலக நமாடுகள் ்ன்றத்திறகு உலகத் தமிழரகள் உண 
ரத்த யவண்டும. 
 ஆைமால் இநதக யகமாரிகனக யகடகப்்டமாதிருப்தறகு ஈழத்தமிழரகளின்னித 
உரின்கனைச் சிறீலங்கமாவின ்னித உரின்கள் என்ற யநமாககில் எடுத்து யநமா 
ககி, சிறீலங்கமாவின இன்றன் எல்னலககுள் அதைது நீதிமுன்றன் சகமாண்டு 
உறுதிப்டுத்த உலகநமாடுகளும, அன்பபுககளும முயல்வயத கமாரண்மாகி்றது. இதன 
வினைவமாகயவ ஈழத்தமிழரகளுககு இைஅழிபபு முறதடுபன்யயமா, ்மாதுகமாபன்யயமா 
இைஅழிபபுக குற்றத்திறகமாை நீதினயயயமா உலகமால் வழங்க இயலமாதுள்ைது. எையவ 
ஈழத்தமிழர ் னித உரின் குறித்த சி்றப்மாை அணுகுமுன்ற ஒனறு ் மாலஸ்தீனிய ் ககள் 
குறித்து எடுககப்ட்ட ்மாணியில் அன்ய யவண்டும. பிரித்தமானியப பிரத்ர ்மாண்பு 
மிகு ச்மாரிஸ் ய�மானென அவரகள் ஒரு ஆடசிககுள் இருயவ்றமாை ஆடசிகள் கமால 
னித்துவ அரெமால் உருவமாககப்ட்ட பிரச்சினகள் அனைத்துலகப பிரச்சினையமாக இனறு 
உள்ைை என்ற கூறறுககு உதமாரண்மாக ஈழத்தமிழர பிரச்சினை உலகப பிரச்சினையமா 
கயவ சதமா்டரகி்றது. இதைமால் ஈழத்தமிழர பிரச்சினைனய அனைத்துலகப பிரச்சினை 
யமாகக கருதி ஈழத்தமிழரின இனன்றய அதீத ்னிதமாயத் யதனவ நினலயில், 1992 
இல் பிரித்தமானிய சவளிவிவகமாரச் செயலமாைர ்டகைஸ் கியூட அவரகள் அதீத 
்னிதமாய யதனவயில் உள்ைவரகளுககு அவரகள் வமாழும நமாடடின இன்றன்னய மீறி 
உலகநமாடுகைமாலும,  அனைத்துலக அன்பபுகைமாலும முனசைடுககப்்டல் யவண்டும என்ற 
வனகன்ககுள் உள்ைைர. ஆகயவ அனைத்துலக அன்பபுகளும, நமாடுகளும சிறீலங்கமா 
வின இன்றன்னய மீறி மிகவும நலிவுற்ற ஈழத்தமிழ் ்ககளுககு உதவுதல் 
என்ற அடிப்ன்டயில் யநரடியமாை ்னித உரின்கள் ்மாதுகமாபன்யும,  புைரவமாழ்வு, 
புைரன்பபு உதவிகனையும  அளிகக யவண்டும எைப புலமச்யர தமிழரகள் குரல் 
எழுப்ல் அவசியம. 
 இதனை விரிவு்டுத்தி ஈழத்தமிழரகனைப ்மாதுகமாகக புலமச்யரநது, 
உலகின ்லநமாடுகளிலும வமாழும ஈழத்தமிழ் ்ககளு்டன அனைத்துலக ்ன்றமும,  
நமாடுகளும தங்களின  யநரடித் சதமா்டரபுகனை யவகப்டுத்த யவண்டும. 
 இதறகமாை ஊககத்னதயும தகவல்கனையும சதமா்டரச்சியமாை முன்றயில் 
உலக ்ன்றத்திறகும உலக நமாடுகளுககும  அளிப்தறகமாை யவனலகனையும புலம 
ச்யர தமிழரகள்  யவகப்டுத்த யவண்டும. 
 இநத இருதரபபு சதமா்டர்மா்டயல ஈழத்தமிழனர இைஅழிபபில் இருநது 
கமாத்து, இைத்துன்டபபில் இருநது விடுவித்து அவரகளுககும ்னித உரின்கள் 
்ரபுெமாெைத்தின ்மாதுகமாபன் உறுதிப்டுத்தும என்யத இலககின கருத்தமாக 
உள்ைது.

  Mrphpah;

நீண்்ட�ொலம தடுத்துளவக்�ப்்படடுள்ள தமிழ் அரசியல் ள�தி�ளின் விடுதளல 
ளயத் துரிதப்்படுத்த ந்டவடிக்ள� எடுக்� வவண்டும என ஆளும �டசியில் அங்�ம 
வகிக்கும தமிழ் வ்பசும உறுப்பினர�ள நீதி அளமச்சர அலி சப்ரியி்டம கூட்டொ 
�க் வ�ொரிக்ள� விடுத்துள்ளனர.
 இது கதொ்டரபில் ம�ஜர ஒன்று வநற்று அளமச்சரி்டம ள�யளிக்�ப்்பட்டது. 
இந்த ம�ஜளர குழுக்�ளின் பிரதித் தவிசொ்ளர அங்�ஜன் இரொமநொதன், இரொஜொங்� 
அளமச்சர வியொவைந்திரன், ்பொரொளுமன்ற உறுப்பினர�்ளொன �ொதர மஸ்தொன் 
மற்றும மருத்பொண்டி இரொவமஸ்வரன் ஆகிவயொர நீதி அளமச்சரி்டம ள�யளித்த 
னர. 
 தமிழ் அரசியல் ள�தி�ள நீண்்ட �ொலமொ� தடுத்து ளவக்�ப்்படடுள்ளனர. 
இவர�ள்ள விடுவிப்்பதற்கு ந்டவடிக்ள� எடுக்� வவண்டும என அவர�ள 
வ�ொரிக்ள� விடுத்திருந்தனர. அரசொங்�த்தில் அங்�ம வகிக்கும சிறு்பொன்ளம 
உறுப்பினர�ள அளனவரும இளணந்து ஜனொதி்பதியு்டன் சந்திப்க்பொன்ளற ஏற் 
்பொடு கசய்தொல், சட்டமொ அதி்பர உளளிட்ட தரப்பினளரயும அளைத்து இது 
்பற்றிக் �லந்துளரயொ்ட முடியும என்றும நீதி அளமச்சர சுடடிக்�ொடடியிருந்தொர.
 அரசியல் ள�தி�ள வி்டயத்தில் க�ொளள� ரீதியொன தீரமொனம எடுக்�ப்்பட 
்டொல் இது கதொ்டரபில் துரித ந்டவடிக்ள� எடுக்� முடியும என்றும அளமச்சர 
இங்கு குறிப்பிடடிருந்தொர.
 அது மொத்திரமன்றி புதிய அரசியலளமப்புத் தயொரிப்பு வி்டயத்தில் 
அரசொங்�த்தில் அங்�ம வகிக்கும தமிழ் வ்பசும உறுப்பினர�ளின் நிளலப்்பொடு� 
ளும உளவொங்�ப்்ப்ட வவண்டும எனக் வ�ொரிக்ள� விடுக்�ப்்பட்டது்டன், இது 
கதொ்டரபில் எழுத்துமூலமொன வயொசளன�ள்ள முன்ளவக்குமொறு அளமச்சர வ�ட 
டுக்க�ொண்்டொர. 
 ள�தி�ள விடுதளல மொத்திரமன்றி சிறு்பொன்ளம மக்�ள எதிரக�ொளளும 
்பல்வவறு பிரச்சிளன�ள்ள அரசொங்�த்தில் அங்�ம வகிக்கும தமிழ் வ்பசும உறுப்பி 
னர�ள கூட்டொ� இளணந்து ஜனொதி்பதியி்டம எடுத்துச் கசல்வதற்கு நீதி அளம 
ச்சர அலி சப்ரி தளலளம தொங்� வவண்டும என்றும வ�ொரிக்ள� விடுக்�ப்்பட்டது. 
இதற்கு அளமச்சர இணக்�ம கதரிவித்தொர.

murpay; ifjpfis tpLtpf;FkhW MSk; fl;rp vk;.gp.f;fs;  

Nfhupf;if: ePjp mikr;riur; re;jpj;J kf[u; ifaspg;G

கிளிகநொச்சி ்பச்சிளலப்்பளளி பிரவதசத் 
தில் உள்ள ஏல் ஆர சி  �ொணி�ள்ள சட்டவி 
வரொதமொ� சிலர பிடித்து துப்்பரவு கசய்து 
வருகின்றளமக்கு க்பொது மக்�ள தங்� 
ளின் �டும எதிரப்பிளன கவளிப்்படுத்தி 
யுள்ளனர.
 

 வ்பரொளல எனும  இ்டத்தில்  உள்ள எல் ஆர சி �ொணியிளன துப்்பரவு கசய்கி 
ன்ற ்பணி�ள்ள அவதொனித்த க்பொது மக்�ள 50 இற்கு வமற்்படவ்டொர வநற்று சனிக்கி 
ைளம ஒன்று வசரந்து  தங்�ளின் �டும எதிரப்பிளன கவளிப்்படுத்தியுள்ளனர. 
அத்வதொடு க்பொலீஸொரின் �வனத்திற்கும க�ொண்டு கசன்ற நிளலயில் க்பொலீஸொர 
சம்பவ இ்டத்திற்கு வருள� தந்து துப்்பரவு ்பணி�ள்ள நிறுத்தியுள்ளனர
 ்பள்ள பிரவதசத்தில் ்பல க்பொது மக்�ள இன்றும குடியிருக்� �ொணியற்று 
இருக்கின்றனர. ்பலர விவசொயம கசய்வதற்கு வ்பொதுமொன நிலம இன்றி �ொணப்்படு 
கின்றனர. இந்த நிளலயில் இங்கு எமது �ண் முன் உள்ள எல் ஆர சி �ொணி�ள்ள 
இந்த மொவட்டத்திற்கு கவளியிலிருந்து வந்து சிலர  தங்�ளின் உயரமட்ட 
கசல்வொக்கிளன ்பயன்்படுத்தி 50  ஏக்�ர,100 ஏக்�ர என பிடித்து துப்்பரவு கசய்கின்ற 
னர.  
 ஆனொல் �ொணியற்ற நொம குளறந்தது  அளர ஏக்�ர �ொணியிளனவது எங்� 
ளுக்கு தொருங்�ள என்வற வ�ொருகின்வறொம. ஆனொல் வறிய இந்த பிரவதசத்ளத மக்� 
ளுக்கு வைங்�ொது கவளியி்டங்�ள்ளச் வசரந்த வசதிப்்பள்டத்தவர�ளுக்கு 
வைங்�ப்்படுவது �வளலக்குரியது எனத் கதரிவித்த க்பொது மக்�ளும, மக்�ள 
அளமப்பின் பிரதிநிதி�ளும குறித்த இச் கசயற்்பொடள்ட உ்டனடியொ� நிறுத்தி  
இந்த பிரவதச மக்�ளுக்கு நியொயத்ளத க்பற்றுக்க�ொடுக்� வவண்டும என்றும அவர 
�ள வ�ொரிக்ள� விடுத்துள்ளனர.
 இது  கதொ்டர்பொ� கிளிகநொச்சி மொவட்ட அரச அதி்பர திருமதி றூ்பவதி 
வ�தீஸ்வரன் அவர�ள்ள கதொ்டரபு க�ொண்டு வினவிய வ்பொது எல்ஆரசி �ொணி�ள 
எமது �டடுப்்பொடடிற்குள இல்லொத �ொரணத்தொல் எமமொல் உ்டனடியொ� எவ்வித 

gisapy; rl;ltpNuhjkhf gpbf;fg;gl;l vy;Mu;rp 
fhzpfs;: nghJ kf;fs; vjpu;g;G

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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   த�ொடர்ச்சி மறுபக்கம்
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தொய� விடுதளல வநொக்கிய ்பயணத்தில் உ்டல், 
உ்ள ஆற்றல் ஆளுளமளய தனது மக்�ளுக் 

�ொ�, தொன் ்பணியொற்றிய �ல்வித்த்ளம கதொ்டக்�ம 
தமிழீை விள்ளயொடடுத்துளறகயனும ்பரிணொம 
வீச்சொல்  இள்ளய தளலமுளறயிளனயும, ஆசிரியத் 
துவ மொணவர�ள்ளயும உல�ப் ்பரப்புவளர தங் 
�ள திறளன கவளிப்்படுத்த அரப்்பணிப்பு்டன் 
உளைத்த நல்லொசொன் வ்பரன்புக்குரிய மயில்வொ 
�னம ்பத்மநொதன் அவர�ளின் இைப்புச் (30.11.2020) 
கசய்தியறிந்து ஆழ்ந்த வவதளனயு்டன், எனது இரங் 
�ல் ்பகிரவு்டன் இறுதி வணக்�த்ளத கதரிவித்துக் 
க�ொளகிவறன்.

 1967 ஆம ஆண்டு ளத மொதம 26ஆம தி�தி 
ஆசிரியர ்பயிற்சி மொணவனொ� க�ொழுமபுத்துளற 
ஆசிரிய �லொசொளலக்கு கதரிவொகி சமு�மளித்வதன். 
அன்றிரவு விரிவுளரயொ்ளர மொணவர அறிமு� 
நி�ழ்வு நள்டக்பற்றது. அப்வ்பொது 30--31 வயது 
மதிக்�த்தக்� இவர, எழுந்து தனது க்பயர, �ல்வி, 
தனது கதொழில் த�ளம ்பற்றிக் கூறிய வ்பொது சொதொ 
ரணமொ� கிரகித்வதன். ஆனொல் பின்நொளில் இவர 
கூறிய்படி விரிவுளர மற்றும கசய்முளறயில் �ண்்ட 
ஆற்றளல �ண்டு மி�வும வியந்வதன். த்ட�்ள நி�ழ் 
ச்சி�ள தவிர உளத்பந்து, �ரப்்பந்து, வளலப்்பந்து 
நி�ழ்ச்சி�ளிலும தனது கதொழில் நுட்ப அறிவொல் 
குறுகிய �ொலத்தில் விள்ளயொடடுத்துளறயில் 
எமளம ஆரவமுள்டய மொணவர�்ளொக்கினொர.
 இவர வகுப்்பளறயில் விரிவுளர வைங்குவ 
திலும, மொளலயில் ளமதொனத்தில் கசயன்முளறப் 
்பயிற்சி வைங்குவதிலும மி�வும �ண்டிப்்பொ� இரு 
ப்்பொர. ஆனொல் ஏளனய வநரங்�ளில் சவ�ொதர ்பொசத் 
து்டன் நல்ல நண்்பனொ� ்பைகும குணமும உள்ட 
யவர. ளமதொன நி�ழ்ச்சி�ளில் அக்�ளறயு்டன் ஈடு 
்படும ஆசிரிய மொணவர�ளுக்கு உற்சொ�ம ஊடடு 
வவதொடு, ஏளனய மொணவர�ள்ளயும அரவளணத் 
துச் கசல்லும ்பண்புள்டய ஆளுளமயொன குரு 
ஆவொர.
 இவரின் �ொலத்தில் க�ொழுமபுத்துளற ஆசி 
ரியர �லொசொளல, நல்லூர ஆசிரியர �லொசொளல 
இரண்டிற்கும நள்டக்பறும வரு்டொந்த வ்பொடடி 
�ளில் ்பலவரு்டங்�்ளொ� க�ொழுமபுத்துளறவய 
கவற்றியீடடி வந்தது. நொன் ்படித்த �ொலத்தில் (S.S.C 
வளர) விள்ளயொடடில் ஈடு்பொடு �ொடடியதில்ளல. 
மூன்று பிளள்ள�ளுக்கு த�ப்்பனொகிய பின் 26-27 
வயதில் விள்ளயொடடில் ஈடு்பொ்டொய் இருப்்பது 
சிரமமொ� இருந்தது. ஆனொல் எனக்கு தனது ்பயிற் 
சியொல் 100மீற்றர, 200மீற்றர, 400மீற்றர ஓட்டத் 
திலும நீ்ளம ்பொய்தலிலும முதன்ளமக்பற உதவி 
னொர. க்பொதுவொ� மன்னொர, வவுனியொ, முல்ளல 

மொவட்ட மொணவர�ள க�ொழுமபுத்துளற ஆசிரிய 
�லொசொளலக்கும. யொழ்ப்்பொணம, கிளிகநொச்சி 
மொவட்ட மொணவர�ள நல்லூர ஆசிரியர �லொ 
சொளலக்கும நியமிக்�ப்்படுவொர�ள. வன்னி மொண 
வர�ள ஓர்ளவு வதரச்சி உள்டயவர�்ளொ� இருந் 
தொர�ள. க�ொழுமபுத்துளற ஆசிரியர �லொசொளல 
இவரது வழி�ொட்டலில் ்பல வரு்டங்�்ளொ� கவற்றி 
க்பற்று வந்தது.
 எங்�்ளது ஆசொனுக்கு ஆச்சரியமும, அதிரச்சி 
யும ஏற்்பட்ட நி�ழ்வொ� 1967 இல் முதல்  ஐந்து 
மொதம க�ொழுமபுத்துளறயில் நொன் உ்டற்�ல்விளய, 
�ற்பித்தல் திறனொல் ளமதொன நி�ழ்ச்சி�ளில் �ள்ட 
ப்பிடிக்� வவண்டிய நுட்பங்�ள்ள இவரி்டம 
ஓர்ளவு கதரிந்து க�ொண்வ்டன். இதன் பின்னர தனிப் 
்பட்ட �ொரணங்�ளுக்�ொ� நொன் நல்லூர ஆசிரியர 
�லொசொளலக்கு மொறிச் கசன்று விடவ்டன். அங்கு 
வ்பொன பின்பும மொளல வநரங்�ளில் நல்லூர �ந்த 
சொமி வ�ொயில் வீதியில் சந்திப்வ்பொம. �ரப்்பந்து 
நுட்பங்�ள்ள அறிய நண்்பர துளரரொசொவும என்னு 
்டன் வந்து இவரி்டம ஆவலொசளன க்பறுவொர.

 1967 இல் இரண்்டொம தவளண இறுதியில் 
�லொசொளல �ளுக் கிள்ட யில் வ்பொடடி ந்டந்தது. எமது 
தரப்பில் நொனும, துளரரொசொவும திட்டமிடடு வீரர 
�ள்ள தயொர்படுத்தி இருந்ததொல், நொன் 100மீற்றர, 
200மீற்றர. 400மீற்றர முதலொம இ்டங்�ள. நீ்ளம 
்பொய்தல் மூன்றொம இ்டம வயொசப், ஈடடிகயறிதல் 
முதலொம இ்டம வரதரொஜன், தடக்டறிதல் முதலொம 
இ்டம க்பொன்.ச்பொ்பதி (மளறந்த கிளி. வலயக் 
�ல்விப் ்பணிப்்பொ்ளர), நீ்ளம ்பொய்தல் முதலொம 
இ்டம வயொசப், ஈடடிகயறிதல் முதலொம இ்டம 
ஸ்ரனிஸ்லஸ் (பின்நொளில் நீங்�ொ நிளனவு�ளின் 
�்டற்புலி�ளில் அரசியல் துளறப் க்பொறுப்்பொ்ளர 
கலப். வ�ணல் மறவன் மொஸ்்டர) 800மீற்றர 1 ளமல் 
முதலொம இ்டங்�ள. இப்்படி எல்லொ நி�ழ்ச்சி�ளி 
லும முன்வனறி 1967 நல்லூர ஆசிரியர �லொசொளல 
்பல வரு்டங்�ளின் பின் கவற்றி க்பற்றது. இறுதி 
யில் எங்�்ளது ஆசொன் ்பத்மநொதன் கூறியது இன்றும 
்ொ்ப�மொ� உள்ளது. திட்டம வ்பொடடு கவன்று 
விடடீர�ள என உரிளமயு்டனும, மகிழ்ச்சியு்டனும, 
நடபு்டனும கூறி வொழ்த்தி ஊக்�மளித்தளம மறக்� 
முடியொத ஒன்று.
 

பின்நொட�ளில் எனது ஆசிரியத்துவப் ்பணி, 
்பொ்டசொளல அதி்பர ்பணி, வதச விடுதளலக்�ொன 
்பணிகயன அடிகயடுத்து ளவத்த ஒவ்கவொரு 
ந�ரவு�ளுக்குளளும இவர என்ளன இ்ளளமக் 
�ொலத்தில் ஆளுளமமிக்� ஒருவனொ� வ்ளரத்து 
விட்ட ஒரு நல்லொசொனொ� நிளனத்துப் ்பொரக்கிவறன்.
1990 வதச விடுதளலக்�ொ� எனது ்பணிளய முழுளம 
யொ� கதொ்டங்கிய �ொலத்ளத அடுத்து 1991�ொலப் 
்பகுதியில் எனது இப்்பணியின் நிமித்தம யொழ்ப் 
்பொணம கசன்ற வவள்ள யொழ்.்பல்�ளலக்�ை�த்தில் 
வி ள ்ள ய ொ ட டு - உ ்ட ற் � ல் வி வி ரி வு ள ர ய ொ ்ள ர 
்பத்மநொதன் அவர�ள ்பணியொற்றுகின்றொர என் 
்பளத ச� நடபுக்�ள மூலம அறிந்து, அவளர சந்தி 

க்கும வொய்ப்பு, அவர ்பல்�ளலக்�ை�த்தில் அவர 
்பணியில் அவர நின்றவவள்ள கிள்டத்தது. இரண் 
்டொவது ஈையுத்தம நள்டக்பறும �ொலம அரசின் 
க்பொரு்ளொதொர �ல்வி தள்ட�ள்ளத் தொண்டி மு�ம 
க�ொடுத்து மக்�ள வொழ்ந்த நிளலயில் இவ்வொறு 
உணரவுமிக்� விரிவுளரயொ்ளர�ள, க்பொறுப்பு மிக்� 
துளணவவந்தர வ்பொன்வறொர யொழ். ்பல்�ளலக்�ை� 
த்ளத இயங்கு நிளலயில் தங்கு தள்டயின்றி மொண 
வர�ளுக்கு �ல்விளய முன்கனடுத்துக் க�ொண்டிருந் 
தொர�ள.
 அன்கறொருநொள வநரடியொ� அவளர 
்பல்�ளலக்�ை�த்தில் சந்திக்�ச் கசன்ற வவள்ள,  
அவத அன்வ்பொடு மட்டற்ற மகிழ்வவொடு வரவவற்று 
தொன் �்டந்த �ொலத்தில் ஆசிரிய �லொசொளலயில் 
தன்னி்டம �ற்ற மொணவன் என்்பளத  அங்கு 
துளணவவந்தர (இன்ளறய மொமனிதர) துளரரொஜொ 
மற்றும ்பதிவொ்ளர ்பரவமஸ்வரன் ஏளனய விரிவு 
ளரயொ்ளர�ள என அவரவர அலுவல�ங்�ளுக்கும 
அளைத்துச்கசன்று அறிமு�ப்்படுத்தி வ்ளொ�த்தின் 
சூைளல குறிப்பிட்ட வநரத்திற்குள சுற்றிக்�ொடடி  
தற்வ்பொதய வ்பொரச் சூைலில் மொணவர�ளுக்கு 
வைங்கி வருகின்வறொம. என மூன்று மணி வநரத்ளத 
எங்�ளுக்�ொ� ஒதுக்கி தனது அன்ள்ப ்பகிரந்து 
வதனீர சொளலயில் வதனீர உ்பசொரத்து்டன் அனுப்பும 
வ்பொது இந்த ்பல்�ளலக்�ை�த்தில் எங்�ளுக்கு 
�ற்� வொய்ப்பு கிள்டக்�ொ விட்டொலும இங்கு வந்து 
இவ்வ்ளவு �ல்வியிலொ்ளர�ள்ள சந்திக்� சந்தரப்்பம 
தந்திருக்கிறீங்�வ்ள வசர நள�ச்சுளவயொ� அவரது 
அன்ள்பயும அவரி்டம வதங்கியிருந்த விடுதளல 
ப்்பற்று உறுதிளயயும ்பகிரந்து க�ொண்டு நொனும 
உ்டன் வந்த இனியவனும விள்டக்பற்று கவளிவய 
றிவனொம.

 கதொ்டரந்து வந்த யொழ்ப்்பொண இ்டமக்பய 
ரவின் பின் கிளிகநொச்சி அக்�ரொயன் பிரவதசத் 
தில்  மக்�ள துன்்ப துயரங்�ளுள தொனுமஅதளன 
தொங்கி குடும்பத்து்டன் வொழும இயல்புநிளலளய 
தனதொக்கிக் க�ொண்்டளத அவளர சந்திக்குமவ்பொது 
்பகிரந்து க�ொண்்டொர.இவத வவள்ள நொன் ்பணி 
கசய்த தமிழீை நிரவொ� வசளவ பிரிவில் 1994இல்  
முல்ளல மொவட்டத்தில் க்பொறுப்்பொ� ்பணிகசய்த  
அதியமொன் அறிமு�மொகும வ்பொதுதொன் ்பத்மநொதன் 
அவர�ளின் ம�ன் என கதரியப்்படுத்தினொர 
அப்வ்பொது அவரது அப்்பொ ்பற்றிய ஆளுளம  எனது 
ஆசொன் என அதியமொனுக்கு கதரியப்்படுத்திய 
வ்பொது மட்டற்ற மகிழ்வும என்ளன �ொணும 
வ்பொகதல்லொம அப்்பொவின் அன்ள்ப என்னி்டம 
்பகிரந்து க�ொளவொர.
 பின் நொட�ளில் தொய� விடுதளலயின் 
தமிழீை அரசுக் �டடுமொனங்�ள துளிரவிட்ட 
�ொலம. தன் துளறசொரந்த ்பணிளய இன்னும 
அதிவவ�மொ� நமது இ்ளம தளலமுளறயினரி்டம 
இடடுச்கசல்ல வவண்டிய �ொலத்தின் வதளவளய 
உணரந்து தமிழீை வதசியத் தளலவரது தளலளமயி 
னது உணரவிளன புரிந்து க�ொண்டு தனது ்பல் 
�ளலக்�ை� உ்டற்�ல்வி விரிவுளரயொ்ளர ஓய்வு 
நிளலக்கு முற்றுப்புளளி ளவத்து. தமிழீை 
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சிளறச்சொளல�ளில் உருவொகியுள்ள க�ொவரொனொ 
ளவரஸ் க�ொத்தணி அரசொங்�த்தின் ளவரஸ் 

தொக்�த்ளதக் �டடுப்்படுத்துவதற்�ொன நள்டமுளறச் 
கசயற்்பொடு�ள்ள வ�ளவிக்கு உள்ளொக்கி இருக்கின் 
றன. அத்து்டன் க�ொவரொனொ ளவரஸ் தொக்�ச் சூை 
லில் சிளறக் ள�தி�ளின் அடிப்்பள்ட உரிளம�ள 
மீறப்்படடுள்ளன. இதனொல் அவர�ள்பொல் �ொட்ட 
ப்்ப்ட வவண்டிய அரசின் மனிதொபிமொன அணுகு 
மு ள ற யு ம � டு ம வி ம ர ச ன த் து க் கு உ ள ்ள ொ க் கி 
இருக்கின்றது.
 நொடடில் ்பரவலொ�த் கதொற்றிப் ்பரவியுள்ள 
க�ொவரொனொ ளவரளஸக் �டடுப்்படுத்துவதற்கு 
அரசொங்�ம ்பல ந்டவடிக்ள��ள்ள வமற்க�ொண்டிரு 
க்கின்றது. இதற்க�ன விவச்ட சட்டங்�ள இயற்றப் 
்படடு நள்டமுளறப்்படுத்தப்்படடிருக்கின்றன. சட 
்டத்ளதயும, ஒழுங்ள�யும நிளலநொடடுவதற்குப் 
க்பொறுப்்பொ� உள்ள �ொவல்துளறயினர இந்தச் சட்ட 
ங்�ள்ள இறுக்�மொ�ப் பின்்பற்றிச் கசயற்்படடு 
வருகின்றொர�ள. க்பொலிசொருக்கு உதவியொ� இரொணு 
வத்தினரும �்ளத்தில் கசயற்்படடு வருகின்றனர.
 சிளறச்சொளல�ளில் அவற்றின் க�ொள்ள்ள 
வுக்கு வமலொன எண்ணிக்ள�யிலொன ள�தி�ள 
தடுத்து ளவக்�ப்்படடிருக்கின்றொர�ள. இதனொல் 
அங்கு இ்ட கநருக்�டி ஏற்்படடுள்ளது ள�தி�ள 
க்பரும சிரமங்�ளுக்கு உள்ளொகி இருக்கின்றொர�ள. 
கநருக்�மொ� இருக்கின்ற ள�தி�ள மத்தியில் 
க�ொவரொனொ ளவரளஸத் தடுப்்பதற்�ொன இள்ட 
கவளி வ்பணுதல் மு�க் �வசம அணிதல், அடிக்�டி 
ள��ழுவுதல் உளளிட்ட முன்கனச்சரிக்ள� ந்டவடி 
க்ள��ள்ள வமற்க�ொளளும வசதி�்ளற்ற நிளலயி 
வலவய ள�தி�ள தடுத்து ளவக்�ப்்படடிருக்கி 
ன்றனர.

 ள � தி � ளி ல் ்ப ல ரு க் கு ம க � ொ வ ர ொ ன ொ 
ளவரஸ் இலகுவொ�த் கதொற்றிப் ்பரவுவதற்�ொன 
வொய்ப்ள்ப  இந்த நிளலளம உருவொக்கி இருக்கின் 
றது. இத்தள�ய பின்னணியிவலவய ள�தி�ள 
மத்தியில் க�ொவரொனொ கதொற்றொ்ளர�ள அள்டயொ 
்ளம �ொணப்்படடுள்ளொர�ள.
 ளவரஸ் கதொற்று மற்றவர�ளுக்கும ஏற்்ப 
்டொத வள�யில் தடுப்்பதற்குரிய பிசிஆர ்பரிவசொத 
ளன�ள ந்டத்தப்்ப்ட வவண்டும என ள�தி�ள வ�ொரி 
னொர�ள. அந்த நியொயமொன வ�ொரிக்ள�ளய சிளறச் 
சொளல நிரவொ�மும, அரசொங்�மும ள�தி�ளுக்கு 
சொத�மொன முளறயில் ்பரிசீலிக்�த் தவறி இருந்தன.
இந்த வ�ொரிக்ள�ளய நிளறவவற்றுவதற்கு சிளறச் 
சொளல நிரவொ�த்தி்டம வசதியீனங்�ள இருக்�லொம. 
ஆனொல் ளவரஸ் கதொற்றிப் ்பரவுவளதத் தடுக்கின்ற 
ந்டவடிக்ள� ளமயமும, சு�ொதொரத் துளறயினரும 
சிளறக்ள�தி�ளின் வி்டயத்தில் தீவிர �வனம 
எடுத்துச் கசயற்்ப்ட வவண்டியது அவசியம. அது 
அவர�ளின் தவிரக்� முடியொத �்டளம. �்டப்்பொடு. 
இதளன வமற்்பொரளவ கசய்து நள்டமுளறப்்படுத்த 
வவண்டியதும வழி�ொடடிச் கசயற்்ப்ட ளவப்்பதும 
சு�ொதொர அளமச்சினதும, அரசொங்�த்தினதும தளல 
யொய க்பொறுப்்பொகும.

 

அந்தப் க்பொறுப்பு உரிய முளறயில் நிளறவவ 
ற்றப்்ப்டவில்ளல இதனொல், தங்�ளுக்கு பிசிஆர 
்பரிவசொதளன வ�ொரிக்ள�ளய வலியுறுத்தி ள�தி�ள 
தமது வ்பொரொட்டத்ளதத் தீவிரப்்படுத்தி இருந்தொர 
�ள. வன்முளற�ளிலுமஈடு்பட்டொர�ள. சிளற�ளில் 
இருந்து தப்பிவயொ்ட முயற்சித்திருக்கின்றொர�ள. 
அவர�ள்ளக் �டடுப்்படுத்துவதற்�ொ� அதிரடிப் 
்பள்டயினரும �ொவல்துளறயினரும துப்்பொக்கிப் 
பிரவயொ�ம கசய்ததில் ்பதிகனொரு வ்பர உயிரிைந்து 
ள்ளொர�ள. எழு்பது வ்பர வளரயில் �ொயமள்டந்து 
ள்ளொர�ள. அந்த அ்ளவுக்கு சிளறச்சொளல�ளில் 
நிளலளம�ள வமொசமள்டந்திருக்கின்றன.

 சிளறச்சொளல�ளில் அள்டத்து ளவக்�ப்்பட 
டுள்ள ள�தி�ள தங்�ளுள்டய விருப்்பத்திற்குச் 
கசயற்்ப்ட முடியொது. சிளற�ளில் கூளர மீவதறி 
வ்பொரொட்டம ந்டத்துவளதவயொ, அரச உள்டளம� 
ளுக்குச் வசதம விள்ளவிப்்பளதவயொ ஏற்றுக் 
க�ொள்ள முடியொது. அந்தச் கசயற்்பொடு�ள சட்டத் 
திற்கு முரணொனளவ. சட்ட ரீதியொ�க் �டடுப்்படுத் 
தப்்ப்ட வவண்டியளவ. அரச தரப்பின் இந்த நிளல 
ப்்பொடு ஏற்றுக் க�ொள்ளக் கூடியவத.
 ஆனொல் உல�த்ளதவய ஆடடிப்்பள்டக் 
கின்ற உயிரக்க�ொல்லி ளவரஸொகிய க�ொவரொனொ 
ளவரஸ் கதொற்றிப் ்பரவுகின்ற ஆ்பத்தொன ஒரு 
சூைலில் கவறுமவன சட்ட ரீதியொனதும, இரொணு 
வப் வ்பொக்கிலொன அணுகுமுளற க�ொண்்டதுமொன 
ஒரு நிளலப்்பொடும அதன் விள்ளவொ� முன்கனடுக் 
�ப்்படுகின்ற �டும வ்பொக்கிலொன ந்டவடிக்ள�யும 
ஏற்புள்டயதல்ல.
 சிளறக்ள�தி�ளும மனிதர�வ்ள. குற்றச் 
கசயல்�ளில் ஈடு்பட்டொர�ள என்்பதற்�ொ� அவர� 
ள்ள நியொயமற்ற முளறயில் ந்டத்தவவொ தண்டிக் 
�வவொ எவரும முற்்ப்ட முடியொது. இது சரவவதச 
சட்டரீதியொன குற்றவியல் ஏற்்பொடடில் ஒப்புக் 
க�ொள்ளப்்படடுள்ள முக்கிய அமசமொகும. உளளூர 
நீதித்துளற சொரந்த சட்டங்�ளும குற்றவியல் சட்ட 
ங்�ளும இதளன வலியுறுத்துகின்றன. அந்த மனிதர 
�ளின் அடிப்்பள்ட உரிளமயும, மனிதொபிமொன 
நிளலப்்பொடும அரசினொல் உறுதிப்்படுத்தப்்ப்ட 
வவண்டும. இது சரவவதச அ்ளவில் ஏற்றுக் க�ொள 
்ளப்்பட்ட ஆடசிமுளறப் ்பண்்பொ்டொகும.
 
 
 
 

க�ொவரொனொ ளவரஸினொல் ்பொதிக்�ப்்பட்ட 
வர�ள்ள மனிதொபிமொன ரீதியில் ந்டத்த வவண்டும. 
அவர�ள தொங்�்ளொ�வவ அந்த ளவரளஸ உரு 
வொக்கிக் க�ொள்ளவில்ளல. அவர�ள வவண்டுமொ 

னொல் க்பொறுப்்பற்ற தமது கசயற்்பொடு�ளினொல் 
அதன்  கதொற்றுக்கு ஆ்ளொகி இருக்�லொம. அவர� 
ளில் இருந்து மற்றவர�ளுக்கு அந்த ளவரஸ் 
கதொற்றிப் ்பரவொமல் தடுக்� வவண்டியது சம்பந்த 
ப்்பட்ட துளற சொரந்தவர�ளின் தளலயொய �்டளம 
யொகும.
 அவதவவள்ள கதொற்றிப் ்பரவுகின்ற ளவர 
ளஸக் க�ொண்டிருப்்பவர�ள்ள – க�ொவரொனொ ளவர 
ஸினொல் ்பொதிக்�ப்்படடிருப்்பவர�ள்ள எதிரி�்ளொ 
�வவொ குற்றவொளி�்ளொ�வவொ எவரும �ருத முடி 
யொது. அவர�ள்ள உதொசீனப்்படுத்துவதும ஏற்புள்ட 
யதல்ல. அத்தள�ய �ருதுவ�ொளில் எவரும அவர 
�ளுக்கு எதிரொ� ந்டவடிக்ள��ள்ள எடுக்�வும 
முடியொது.
 இத்தள�ய ஒரு நிளலளமயிவலவய மஹர 
சிளறச்சொளலயில் வ்பொரொட்டம ந்டத்திய ள�தி�ள 
அதி�ொர தரப்பினரொல் - அரச தரப்பினரொல் 
அதி�ொர வமலொதிக்� நிளலயில் அணு�ப்்படடிருக் 
கின்றொர�ள. அவர�ள மீது அதிடிப்்பள்டயினர 
துப்்பொக்கிப் பிரவயொ�ம ந்டத்தியதில் 11 ள�தி�ள 
உயிரிைந்திருக்கின்றொர�ள. நூற்றுக்�ணக்�ொனவர 
�ள �ொயமள்டந்துள்ள வ்பொதிலும 71 வ்பர ்படு�ொயங் 
�ளுக்கு ஆ்ளொகினொர�ள. இவர�ளில் இருவர 
அதி�ொரி�ள என்்பதும �வனத்திற்கு உரியது.
 சிளறச்சொளல சம்பவத்தின்வ்பொது வமற்க�ொ 
ள்ளப்்பட்ட துப்்பொக்கிச் சூடடு ந்டவடிக்ள�ளய 
நியொயப்்படுத்தும வள�யிவலவய அரசு தரப்பின் 
�ருத்துக்�ள கவளியொகி இருக்கின்றன.  க�ொவரொனொ 
ளவரஸ் கதொற்றிப் ்பரவியதனொல் ஏற்்பட்ட அச்சம 
�ொரணமொ� தங்�ளுக்கு பிசிஆர ்பரிவசொதளன 
கசய்ய வவண்டும எனக் வ�ொரி ஆரப்்பொட்டத்திலும 
பின்னர வன்முளற�ளிலும ஈடு்பட்ட ள�தி�ள 
சட்டத்ளத மீறிச் கசயற்்பட்டொர�ள என்று அதி�ொரி 
�ள கவளியில் உருவ�ப்்படுத்தி உள்ளொர�ள.
 க�ொவரொனொ ளவரஸ் கதொற்று குறித்து 
ள�தி�ள மத்தியில் உயிரப் ்பொது�ொப்பு சொரந்த 
அச்ச உணரவு வமலிடடிருந்தது. சிளறச்சொளலக்கு 
கவளியில் அதி�ரித்துள்ள க�ொவரொனொ கதொற்றுப் 
்பரவளலத் தடுப்்பதற்�ொன சட்ட ந்டவடிக்ள��ளி 
னொல் சிளறக்ள�தி�ள்ள அவர�ளுள்டய உறவினர 
�ள ்பொரளவயிடுவது தடுக்�ப்்படடிருந்தது இதனொல் 
வீடடில் இருந்து அவர�ளுக்குக் கிள்டத்து வந்த 
அடிப்்பள்டத் வதளவ�ள்ளப் பூரத்தி கசய்கின்ற 
க்பொருட�ளும வீடடு உணவும கிள்டக்�வில்ளல. 
இதனொல் அவர�ள கநருக்�டி�ளுக்கு மு�ம க�ொடு 
த்திருந்தொர�ள. இந்த கநருக்�டி�ள உ்ளவியல் 
ரீதியொன ்பொதிப்ள்பயும ஏற்்படுத்தி இருந்தது.

 சிளறக்ள�தி�ளின் கநருக்கீடு�ள்ளயும 
உ்ளவியல் நிளலளம�ள்ளயும அதி�ொரி�ளும அரச 
தரப்பினரும �வனத்திற்க�ொள்ளத் தவறிவிட்டனர. 
அந்த நிளலளம�ளுக்கு ஏற்ற வள�யில் அவர�ளின் 
வ்பொரொட்டத்ளதயும, வன்முளற�ள்ளயும ள�யொ்ள 
முயற்சிக்�வில்ளல என்வற கூற வவண்டும. மொறொ� 
அதி�ொர ்பலத்தின் மூலம அவர�ள்ள அ்டக்கி 
வி்டலொம என்ற முளறயிவலவய அவர�ள ந்டந்து 
க�ொண்்டொர�ள.
 இந்தத் துப்்பொக்கிப் பிரவயொ� ந்டவடிக் 
ள�ளய சொதொரண அசம்பொவித சம்பவம என்வற 
�ொவல்துளற �ருதி இருக்கின்றது. க�ொவரொனொ 
ளவரஸ் சமூ�த்தில் கதொற்றிப் ்பரவொமல் தடுப்்பதற் 
�ொ�வவ சிளறச்சொளல�ளில் இருந்து தப்பிவயொ்ட 
முற்்பட்டவர�ள மீது அதி�ொர ்பலம பிரவயொகிக்�ப் 
்பட்டது என்று ்பொது�ொப்பு அளமச்சின் கசயலொ்ளர 
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வ்டகிைக்கு மொ�ொணத்தின் ்பல்வவறு பிரச்சிளன�ள 
குறித்து நொங்�ள ்பல்வவறு த்ளங்�ளில் வ்பசிவருகி 
ன்வறொம. ஆனொல் அந்தத் த்ளங்�ள எந்த்ளவுக்கு 
தமிழ்த் வதசியத்தில் கசல்வொக்குச் கசலுத்துகின்றன 
என்்பது அளனவருக்கும கதரிந்த வி்டயம.
 குறிப்்பொ� தமிைர�ளின் �ொணி, நிலம, 
க்பொரு்ளொதொரத்திற்கு முன்வனொடியொ� �ல்வி என் 
்பது மி�வும முக்கியத்துவம வொய்ந்ததொ� இன்று 
உணரப்்படுகின்றது. �ல்வியில் சொதளன�ள்ள 
்பள்டப்்பதன் மூலவம எதிர�ொலத்தில் தமிழ்த் வதசி 
யத்திளனயும வவரூன்றச் கசய்ய முடியும என்்பது 
அளசக்� முடியொத நமபிக்ள�யொகும.
 ஆனொல் இந்த நமபிக்ள� தமிைர ்பகுதி� 
ளில் எந்த்ளவுக்கு விளதக்�ப்்படுகின்றது என்்பது 
வ�ளவிக்குறியொ�வவ இருந்து வருகின்றது. இன்று 
வ்டகிைக்கின் ்பல்வவறு கசயற்்பொடு�ள ்பல வழி� 
ளிலும புலமக்பயர வதசங்�ளிவலவய தங்கியுள 
்ளளத நொங்�ள �வனத்தில் க�ொள்ள வவண்டியது 
அவசியமொகின்றது. 
 அந்த வள�யில், �ல்வி முக்கியத்துவம 
க்பறுகின்றது. தமிைர�ளின் �ல்வி நிளலயிளன 
நவீன வள�யில் �டடிகயழுப்்ப வவண்டியது மி� 
வும அவசியமொகின்றது. நொங்�ள வ்ட கிைக்கிளன 
்பொது�ொப்்பதற்கு ஜனநொய� ரீதியொன வ்பொரொட்டங் 
�ள்ள முன்கனடுத்து வருகின்ற அவதவவள்ள, தமி 
ைர தொய�ப் ்பகுதி�ளில் �ல்வி நிளலயிளனயும 
�டடிகயழுப்்ப வவண்டிய �ட்டொயத்தில் இன்று 
நிற்கின்வறொம.
 இன்று வ்டகிைக்கின் �ல்வி நிளலயொனது, 
மி�வும பின்தங்கிய நிளலயில் இருக்கின்றது. 
�ல்வி நிளலகயன்று நொங்�ள வநொக்கும வ்பொது, 
்பொ்டசொளலக்�ல்விளய மடடும வநொக்�ொமல், அளன 
த்து வள�யொன �ல்விளயயும இளணத்துவநொக்� 
வவண்டியது மி�வும �ட்டொயமொகும.
 இலங்ள�யிளனப்க்பொறுத்தவளரயில், 
�ல்வியில் மி�வும தூரமொ� நின்ற சமூ�ம; இன்று 
எமளம முந்திச் கசல்லும நிளலயில்; முன்னொல் 
நின்ற நொங்�ள மி�வும பின்தங்கிய நிளலயில் கசல் 
வது என்்பது வ்டகிைக்கு தமிைர வதசத்திற்கு உ�ந்த 
வி்டயமொ� க�ொள்ள முடியொது.

 வ்டகிைக்கு தமிைர�ளின் �ல்வி நிளலளம 
�ள கதொ்டரபில் நொங்�ள அளனவரும ஒன்றொ� சிந் 
திக்கும நிளலவயற்்ப்ட வவண்டும. குறிப்்பொ� வ்ட 
கிைக்கில் உள்ள அளனத்துத் தரப்பும, புலம க்பயர 
ந்துள்ள அளனத்துத் தரப்பும இளணந்து இதற்�ொன 
்பொளதயிளன ஏற்்படுத்த வவண்டியது �ொலத்தின் 
�ட்டொயமொ� இருக்கின்றது.
 குறிப்்பொ� இன்று �ல்விளயத் தீரமொனிக் 
கும சக்தியொ� புலமக்பயர தமிைர�ளின் ்பங்கு �ணி 
சமொனதொ� இருக்கின்றது. புலமக்பயரந்து கசன்று 

ள்ள ஆயிரக்�ணக்�ொன குடும்பங்�ளின் பிளள்ள 
�ள, �ல்வி ந்டவடிக்ள��ள்ள எவ்வொறு முன்கனடு 
க்கின்றனர என்்பது குறித்தொன �ண்�ொணிப்பு என் 
்பது இங்கு மி�வும அவசியமொகின்றது.
 இன்று கவளிநொடடில் இருந்து வரும 
்பணம, மற்றும ஆ்டம்பரங்�ள தமிைரின் �ல்வி 
ளயத் கதொளலத்தும, �ளல �லொசொரத்திளன இை 

க்கும நிளலக்கும அவர�ள்ள தளளியுள்ளது. புலம 
க்பயரந்த உறவு�ள அனுப்பும ்பணமொனது, இங்கு 
மொற்றங்�ள்ள ஏற்்படுத்து்பளவயொ� இருக்� வவண் 
டுவமகயொழிய அழிக்கும ந்டவடிக்ள��்ளொ� இருக் 

�க்கூ்டொது. இது கதொ்டரபில் இங்கு அலசுவது 
க்பொரு த்தமொ� இல்லொவி ட்டொலும, �ல்வி ந்டவடிக் 
ள�யில் இதுவும தொக்�ம கசலுத்துகின்றது.
 வ்டகிைக்கிளனப் க்பொறுத்தவளரயில், வ்ட 
க்கில் ஓர்ளவு �ல்வி நிளலயொனது வமம்பட்டொலும 
கிைக்கிளனப் க்பொறுத்தவளரயில், தமிைர�ளின் 
�ல்வி நிளலயொனது இன்னும வீழ்ச்சி நிளலயி 
வலவய உள்ளது. குறிப்்பொ� தமிைர�ளின் �ல்வி 
நிளலகயன்்பது மி�வும �வளலக்குரியதொ� இருக் 
கின்றது.
 அண்ளமயில் ்பல்�ளலக்�ை� விரிவுளரயொ 
்ளர ஒருவரி்டம உளரயொடியவ்பொது, கிைக்கு மொ�ொண 
த்தில் தமிைர�ளின் �ல்வி நிளல கதொ்டரபில் மி� 
வும �வளலயொன வி்டயங்�ள்ளத் கதரிவித்தொர. 
இன்னும 10வரு்டங்�ளில் கிைக்கு மொ�ொணத்தின் 
உயர ்பதவி�ளில் மொற்று இனங்�ள்ளச் வசரந்தவர 
�ள அமரும வொய்ப்பிருக்கின்றது. இது எதிர�ொல 
தமிைர�ளின் இருப்புக்கு ஆ்பத்தொனது என்ற �ருத் 
திளன முன்ளவத்தொர.
 இன்று தமிழ் இள்ள்ர, யுவதி�ள உயர 
�ல்வியில் அக்�ளறயற்ற நிளலயிவலவய இருக்கி 
ன்றனர. ்பல்�ளலக்�ை�த்திளனப் பூரத்தி கசய்த 
பின்னர, ஒரு அரசொங்� வவளலயிளனப் க்பற்றுக் 
க�ொண்டு, தமது கசயற்்பொடு�ள்ள மடடுப்்படுத்திக் 
க�ொளளும நிளலவய இருக்கின்றது. அதுமடடும 
ன்றி, உயர �ல்வியு்டன் �ல்வி ந்டவடிக்ள��ள்ள 
இள்டநிறுத்திக் க�ொள்பவர�ள, கதொழிற்�ல்விளய 
நொ்டொது, தமது �ொலத்திளனக் �ழிக்கும நிளல தமிைர 
்பகுதி�ளில் அதி�்ளவில் �ொணப்்படுகின்றது.
 இன்று தமிைர ்பகுதி�ளில் உள்ள கதொழில் 
நுட்பக் �ல்லூரி�ள, உயர வதசிய கதொழில் நுட்பக் 
�ல்விக் �ல்லூரி�ள, ஆசிரிய �ல்வியியல் �ல்லூரி 
�ள, கதொழிற்்பயிற்சிக் �ல்லூரி�ள ஆகியவற்றில் 
தமிழ் இள்ள்ர�ள, யுவதி�ள்ளவி்ட ஏளனய இன 
த்தவர�ள வொய்ப்பு�ள்ள அதி�்ளவில் ்பயன்்படுத்து 

கின்றனர.
 இவதவ்பொன்று ்பொ்டசொளலக் �ல்வியிலும 
தமிழ் மொணவர�ள தங்�்ளது இலக்கிளன அள்டய 
முடியொமல் இருப்்பது �வளலக்குரியது. குறிப்்பொ� 
உயரதரப் ்பரீடளசயில் க்பறப்்படும சித்தி வீதம 
இன்னும அடிமட்ட நிளலயிவலவய இருந்து வருகி 
ன்றது. இன்னும தமிைர�ளின் வ்பொரொட்டங்�ள 
இ்டம க்பற்ற ்பகுதி�ளில் �ல்வி ந்டவடிக்ள��ள்ள 
�டடிகயழுப்புவதற்�ொன ந்டவடிக்ள��ள சரியொன 
முளறயில் திட்டமிடடு முன்கனடுக்�ப்்ப்டொ 
ளமவய அதற்குக் �ொரணமொ� அளமகின்றது.
 அரசும, அரச அதி�ொரி�ளும அளனத்துப் 
்பகுதி�ள்ளயும ஒவர �ண்வணொட்டத்து்டன் ்பொரத்து 
முன்கனடுக்கும கசயற்்பொடு�வ்ள இதற்கு �ொரண 
மொ� அளமகின்றது. சில ்பகுதி�ளில் க்பொதுஅளமப் 
பு�ளும, தமிைர நலன் க�ொண்்ட அதி�ொரி�ளும முன் 
கனடுக்கும கசயற்றிட்டங்�ள கவற்றியளிக்கின்ற 
வ்பொதிலும, ்பல ்பகுதி�ள இன்னும பின்தங்கிய 
நிளலயிவலவய இருக்கின்றன.

 உண்ளமயில் வ்டகிைக்கில் தமிைர�ளின் 
�ல்வி ந்டவடிக்ள�யிளன �டடிகயழுப்பும வள� 
யில் இரண்டு மொ�ொணங்�ளிலும உள்ள �ல்வியிய 
லொ்ளர�ள்ள ஒருங்கிளணத்து ஆய்வு�ள முன்கனடு 
க்�ப்்ப்ட வவண்டும.
 இந்த ஆய்வு�ளின் அடிப்்பள்டயில் எதிர 
�ொலத்தில் திட்டங்�ள தீட்டப்்ப்ட வவண்டும. எமது 
�ல்வி நிளலயிளன உயர நிளலக்கு க�ொண்டு கசல்வ 
தற்�ொன வ்ளங்�ள �ொணப்்படுகின்றன. ஆனொல் 
தமிைர�ள மத்தியில் உள்ள மவனொநிளலயில் மொற் 
றங்�ள ஏற்்படுத்தப்்ப்ட வவண்டும. எதிர�ொல சமூ 
�ம �ல்வியின் மூலவம தமிைர�ளின் இருப்பிளன 
்பொது�ொக்� முடியும என்கின்ற உண்ளம, எதிர�ொல 
சமூ�த்திற்கு ஊட்டப்்ப்ட வவண்டும.

 அதற்�ொ� முன்கனடுக்�ப்்ப்ட வவண்டிய 
ந்டவடிக்ள��ள குறித்து �ொலம தொழ்த்தொது ந்டவடி 
க்ள��ள எடுக்�ப்்ப்ட வவண்டும. இதற்�ொன வழி� 
ள்ளயும, உதவி�ள்ளயும வைங்குவதற்கு ்பலர தயொர 
நிளலயில் இருக்கின்றனர. ஆனொல் ‘பூளனக்கு யொர 
மணி �டடுவது’ என்ற நிளலப்்பொவ்ட �ொணப்்படு 
கின்றது.
 தமிைர தொய�த்திளன நொங்�ள மீ்ளக் �டடி 
கயழுப்்ப வவண்டுமொனொல், �ல்வி என்்பது அளசக்� 
முடியொத கசொத்தொ� �ொணப்்படுகின்றது. இதளன 
உரிய முளறயில் ்பொது�ொத்து, எதிர�ொல சந்ததிளய 
முன்க�ொண்டுகசல்ல தவறுவவொவமயொனொல், எதிர 
�ொலத்தில் நொங்�ள வமற்க�ொண்்ட அளனத்துப் 
வ்பொரொட்டங்�ளும வீணொன வ்பொரொட்டங்�்ளொ�வவ 
முடியும நிளலயுருவொ�லொம. இதளன உணரந்து 
மணிளய �ட்ட அளனவரும ஒன்றிளணந்து முன் 
வர வவண்டும. ்பொதிக்�ப்்பட்ட சமூ�த்தில் இருந்து 
ஆய்வு�ள்ள ஆரமபிப்்பதன் மூலம, எதிர�ொலம 
எமது மண்ளணப் ்பொது�ொக்கும என்்பது வரலொற்று 
உண்ளமயொகும.
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யொழ்ப்்பொணக் கு்டொ நொடள்ட நொ�தீ்பம 
என்று ம�ொவமசம குறிப்பிடும. ஆனொல் 

அது உள்ள்டங்கிய வ்டமொ�ொணப் ்பகுதி�ள்ள 
நொ�நொடு என்று மணிவம�ளல குறிப்பிடுகின்றது. 
நொ�ர கசறிந்து வொழ்ந்தளமயொலும, ஆடசி அதி�ொரம 
கசலுத்தியளமயொலும இப்க்பயர�ள உருவொகின. 
நொ�தீ்பத்து அரசர�ள ்பற்றி ம�ொவமசம ்பதிவு கசய் 
வனவொ�வும இங்கு குறிப்பி்டவவண்டியளவ.  
 நொ�நொடு என்்பது சிலர �ருதுவளதப் வ்பொல 
ஒரு தனி அரசொ� அளமந்திருக்�வில்ளல. அங்வ� 
வவளபுலங்�ள ்பலவொகியிருந்தன. வவள என்ற ்பத 
விப் க்பயளர அவர�ள அளனவரும க்பற்றிருந் 
தனர. அவர�ளிவல �ந்தவரொள்ட, பூந�ரி கதற்கு, 
வன்னி ஆகியவற்றில் அதி�ொரம கசலுத்தியவர�ள 
்பலமொனவர�ள; பிரசித்தமொனவர�ள. 
 உற்்பற்திப் க்பருக்�மும க்பொருள வ்ளமும
அதற்�ொன �ொரணங்�ள. இந்த மூன்று பிரவதசங்�ளி
லும ஆடசி புரிந்த நொ�ர கி.மு மூன்றொம நூற்றொண்டு 
முதலொ� நொணயங்�ள்ள கவளியிட்டனர. அவற் 
றிவல வவளணொ�ன் என்ற ்பட்டப்க்பயர அ்டங்கிய 
வொச�ம அளமந்திருக்கும. �ந்தவரொள்டயிற்கிள்ட 
த்த அச்சுக்குத்திய நொணயகமொன்றில் இதளனக் 
�ொண முடிகின்றது. அது கி.மு மூன்றொம நூற்றொண் 
டுக்கு உரியது.
 நொனொட்டொனில் 1904 நொணயங்�ள ஒவர 
இ்டத்திலும, ஒவர சமயத்திலும கிள்டத்துள்ளன. 
இலங்ள� நொணயவியல் வரலொற்றில் இது ஓர அதி 
சயம. இவற்றுள ்பல்வவறு �ொலங்�ள்ளச் வசரந்த 
தமிழ் அரசர�ள கவளியிட்ட உருப்்படி�ள க்பரும 
்பொலொனளவ என்்பது மற்கறொரு அதிசயம. யொழ்ப் 
்பொணத்து ஆரியச் சக்�ரவரத்தி�ளின் வசது நொணயங் 
�ளும அவற்றில் அ்டங்கும.
 
 

விரிவுளரயொ்ளர கிரிதரன் மு�நூல் வழியொ� கவளி 
யிட்ட புள�ப்்ப்டங்�ளில் இரண்டு தனிச் சிறப்பு 
ள்டயளவ. கசப்பு நொணயங்�்ளொகிய அவற்றில் 
மீனுருவங்�ள �ொணப்்படுகின்றன. ஒன்றில் இளண 
க்�யல் வடிவம கதரிகின்றது. மீன் வடிவங்�ள 
வனப்பு்டன் வொரக்�ப்்படடுள்ளன. முதலொவது 
உருப்்படியில் உள்ளளதப் வ்பொன்ற சின்னம க்பொறி 
த்த நொணயங்�ள்ளப் ்பொண்டியப் வ்பரரசர பிற்�ொல 
த்தில் கவளியிட்டனர. 
 

அவர�ளின் வ்பரரசு எட்டொம நூற்றொண்டில் உருவொ 
கியதன் பின்னர அளவ கவளியி்டப்்பட்டன. நொனொ 
ட்டொனிற் கிள்டத்த இளணக்�யல் வடிவம க்பொறி 
த்த நொணயம மி�ப் புரொதனமொனது; இதுவளர 
கிள்டத்தவற்று்டன் அதுவவ �ொலத்தொல் முற்்பட்டது. 
்ப.புஸ்்பரடணம பூந�ரியிவல �ண்க்டடுத்த இரு 
மீன் க்பொறித்த நொணயங்�ள வவறு விதமொனளவ; 
அவற்றிவல மீன் ஒவ்கவொன்றும எதிரொன திளசயி 
ளன வநொக்கியவொறு அளமந்த வ�ொலம கதரிகின் 
றது; நொனொட்டொனிற் கிள்டத்த  உருப்்படி ஒரு தனி 
வள�யொனது. இதளனப் வ்பொன்ற வவகறொரு நொண 
யம இதுவளர கிள்டக்�வில்ளல.
 

இரண்்டொவது நொணயம வவொகறொரு வள�யொனது. 
அதில் மூன்று மீன்�ளின் உருவங்�ள கதரிகின்றன. 
அவற்றிவல தமிழ்ப் பிரொமி வடிவங்�ளில் தமிழில் 
வொச�ம எழுதப்்படடுள்ளது. ‘’வவண ணொ�ம 
க்பொலம’’ என்ற வொச�ம கதளிவொ�த் கதரிகின்றது. 
எழுத்து�ள சிறியளவ கநருக்�மொனளவ. ஈைத்து 
நொ�ரின் வைளமப்்படி அது ்பல வரி�ளில் எழுதப் 
்படடுள்ளது. ஒவ்கவொரு வரியிலும இரண்டு மூன்று 
த்டளவ�ள அது அளமக்�ப்்படடுள்ளது. 
 இந்த முளற ்பரத �ண்்டத்திவலொ கதன்னி 
லங்ள�யிவலொ �ொணப்்ப்டொத வைளம. அதளன 
உணரொதளமயினொவல ்பலருக்கும தடுமொற்றம 
ஏற்்படுகின்றது. இந்த நொணயத்தில் வவளணொ�ன் 
க்பொலம என்ற வொச�ம வமல் வருமொறு அளமந் 
துள்ளது.
 ‘’வவள ணொ�ன் க்பொலம’’ என்ற கதொ்டரில் 
மூன்று  கசொற்�ள உள்ளன. முதலொவது சிற்றரசருக் 
குரிய ்பட்டப் க்பயர; இனக்குழு ஒன்றின் க்பயர 
க்பொலம என்்பது க்பொன்ளனக் குறிக்கும. ஆனொல் 
அது ஆகுக்பயரொகிய இங்கு நொணயத்ளதக் குறிக் 
கும வள�யிற் ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்றது.

 க்பருங்�ற் ்பண்்பொடடுச் சின்னங்�ளில் மீன் 
வடிவங்�ள சிறப்்பொனளவ. அளவ இரு விதங்�ளிற் 
்பதிவு கசய்யப்்படடுள்ளன. சில வடிவங்�ள வ�ொட 
டுருவ வடிவில் அளமந்தளவ. இந்த வடிவம ்பொண் 
டியர கவளியிட்ட ஆதியொன நொணயங்�ளிற் �ொண 
ப்்படும. இன்கனொரு வள�யொன மீன் சின்னம முழு 
ளமயொன மீன் வடிவமொகும.
 இலங்ள�யில் இரு வள�யொன வடிவங்� 

ளும சின்னங்�்ளொ�ப் ்பயன்்படுத்தப்்படடுள்ளன. 
வ்ட இலங்ள�யிவல குறிப்்பொ�ப் பூந�ரியில் 
வ்பரொசிரியர ்ப.புஷ்்பரடணம க்பற்றுள்ள அதி� 
மொன �ொசு�ளில் மீன்�ளின் முழுளமயொன வடிவங் 
�ள கூடுதலொ� உள்ளன. சிலவற்றில் இரு மீன் வடி 
வங்�ளும வவறு சிலவற்றில் மூன்று மீன் உருவங் 
�ளும ்பதிவொகி உள்ளன. (2002 : 186-187)
 

உறுகுளணயிற் கிள்டத்த ்பைங்�ொசு�ளில் முன்பு 
குறித்த இரு வள�யொன வடிவங்�ளும �ொணப்்ப 
டுகின்றன. ்பரசுதிஸ என்்பவன் கவளியிட்ட உருப் 
்படி ஒன்றில் வ�ொடடுருவமொன மீன் வடிவங்�ள 
கதரிகின்றன. (வவொப்வ்ப ஆரொய்ச்சி 1999 : 53) 
ஆனொலும திஸம�ரொமவில் கிள்டத்த வவறு சில 
நொணயங்�ளில் முழுளமயொன மீன் வடிவம கதரிகி 
ன்றது. (1999 : 54, 57, 58) அவற்றில் ஒன்று நொ�ன் 
ஒருவனொல் கவளியி்டப்்பட்டளம (நொ�3) �வனத் 
திற்குரியது.
 எனவவ மீன் உருவங்�ள்ள இரு வவறு 
வடிவங்�ளில் கவளியிடும வைளமக்குப் க்பருங் 
�ற்�ொலப் ்பண்்பொவ்ட மூலமொனது என்று �ருத 
முடிகின்றது.
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இ்டதுசொரிக் �டசி�ள உட்ப்ட 8 எதிரக்�டசி�ள கூட 
்டொ� ஆதரவு கதரிவித்துள்ளன என்்பது குறிப்பி 
்டத்தக்�து. 
 டில்லியில் ந்டந்து வரும விவசொயி�ள 
வ்பொரொட்டம குறித்து �ருத்து கதரிவித்துள்ள ஐ.நொ. 
க்பொதுச்கசயலொ்ளரின் கசய்தித்கதொ்டர்பொ்ளர, 
‘ஜனநொய� ரீதியில் அளமதியொ�ப் வ்பொரொட்டம 
ந்டத்த மக்�ளுக்கு உரிளம உண்டு’ எனக் கூறி 
யுள்ளொர.
 இவதவவள்ள வமொடி அரசின் புதிய 
விவசொய சட்டத்திற்கு எதிரொ� ஆயிரக்�ணக்�ொன 
விவசொயி�ள வ்பொரொட்டம ந்டத்தி வருகின்றனர. 
வ்பொரொடிவரும இந்த விவசொயி�ள மீதொன இந்திய 
்பொது�ொப்புப் ்பள்டயினரின் அணுகுமுளற 
குறித்து �ன்டொ பிரதமர டரூவ்டொ �வளல 
கதரிவித்தவதொடு, தனது அரசு எப்வ்பொதும அளமதி 
யொன வ்பொரொட்டங்�ளுக்கு ஆதரவளித்து வருவ 
தொ�வும கூறினொர. டரூவ்டொவின் அறிக்ள�க்கு 
இந்திய கவளியுறவு அளமச்ச�ம �டும ஆடவச்பம 
கதரிவித்ததிருந்தது குறிப்பி்டத்தக்�து.

வேைொண் சட்ட      ... த�ொடர்ச்சி..
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1956 இலிருந்வத சிங்�்ளப் க்பௌத்த க்பரு 
ம்பொன்ளம கதொ்டரச்சியொ� முன்ளவ 

த்து வந்த வொதங்�ளுள ஒன்று, இலங்ள�யில் தமிைர 
�ள வந்வதறு குடி�வ்ள என்்பது தொன்! 
 இதளனத் தொன் சிங்�்ள மக்�ளுக்குப் வ்பொ 
தித்து வந்தது சிங்�்ளப் க்பௌத்த இனவொதப் பீ்டங் 
�ள. இளவ �ல்விப் பீ்டங்�்ளொ� இருக்�லொம, 
மதபீ்டங்�்ளொ� இருக்�லொம, இல்ளல அரசியல், 
க்பொரு்ளொதொர பீ்டங்�்ளொ� இருக்�லொம. இளவ 
கயல்லொம ஒருங்கிளணந்த நிளலயில் இவ்வொறொன 
ஒரு பிரச்சொரக் �ருத்தியளலவய எமது ்பொலப் ்பருவ 
த்திலும, சிறுவர ்பரொயத்திலும வ்பசியும, எழுதியும, 
வ்பொதித்தும வந்தன.

 தமிைர�ள சிங்�்ளருக்குப் பின்னர வந்து 
குடிவயறியதன் விள்ளவொ�வவ இவர�ள வ்டக்குக் 
கிைக்கு மொ�ொணங்�ளில் வந்து குடிவயறினொர�க்ள 
னவும, குறிப்்பொ� இலங்ள�யின் பி்டரிப் ்பக்�மொ 
�க் �்டல் வழிவய வந்து குடிவயறினகரனவும 
சிங்�்ளப் புத்திசீவி�ளும, மதவொதி�ளும பிரச்சொரம 
கசய்து வந்தனர. இதனடிப் ்பள்டயிற்றொன் இலங் 
ள�த் தீவு சிங்�்ளரக்வ� என்ற வொதம சிங்�்ள மக் 
�ளினொல் முழுளமயொ� ஏற்றுக்க�ொள்ளப்்பட்ட 
ஒரு �ருத்தியல் தத்துவமொ�ப் ்பரவி வந்தது.
 உண்ளமயில் வ்பொரத்துக்வ�ய, ஒல்லொந்த, 
பிரித்தொனிய ஆக்கிரமிப்புக்�ளினொல் சிதறடிக்�ப் 
்படடு சின்னொபின்னப்்படுத்தப்்படடு அழித்கதொழி 
க்�ப் க்பற்ற தமிைர ரொசதொனி�ள ்பற்றியும, ஆண்்ட 
மன்னர�ள ்பற்றியும, எமது கதொல்குடி வரலொறு 
்பற்றியும ஆைமொ�வும, வரலொற்று ஆதொரங்�வ்ளொ 
டும அறியக்கூடிய ஒரு வொய்ப்்பற்ற வதசிய இனமொ 
�வவ நொம அப்வ்பொது இருந்வதொம என்்பதில் 
எனக்கு எதுவித ஒளிவுமளறவுமில்ளல. 
 இலங்ள�யின் பி்டரிப் ்பக்�ம அதொவது 
வ்டமரொடசி, வ்டமத்திய கிைக்கிலங்ள�க்கும கதன் 
ன�த்திற்குமிள்டயிலொன பூரவீ� நிலவியல் –்பண் 
்பொடடு வொழ்வியல் – கதொல்லியற் கதொ்டரபு�ள்ளப் 
்பற்றி சிந்திப்்பதற்�ொன எதுவித தூண்டுதலும, 
உசொத்துளண�ளும எமக்கு அப்வ்பொது இருக்�வி 
ல்ளலகயன்வற கூற முடிகிறது.
 நொன் முன்னர குறிப்பிட்டது வ்பொல ஆங்கி 
லக் �ல்வி �ற்றவர�ளும, வமற்குல� ஆய்வு �ள்ளவய 
தமது உயிரமளற�்ளொ� ஏற்றுக் க�ொள்ளப்்படு 
்பவர�ள்ளயும நமபுகின்ற ஓர அப்்பொவித்தனமொன 
அறிவியல் – �ல்விப் ்பண்்பொவ்ட  நமமிள்ட அக் 
�ொலங்�ளிற் �ொணப்்பட்டது எனலொம.
 எனவவ இந்நிளலயில் இலங்ள�யின் பூர 
வீ�க் குடி�ள சிங்�்ளவர�ள தொகனன எமமுள 
சிலரும வொதிக்�க் வ�டடுளவ்ளொம. இலங்ள�யின் 
பூரவீ�க் குடி�ள தமிைர�்ளொ� இருந்திருந்தொல், 
ஏன் பிறமொ�ொணங்�ளில் தமிைர�ள குடிவயறியி 

ருக்�வில்ளல என்று வொதிப்்பவர�ளும நமமி 
ள்டவய இருந்துள்ளொர�ள.
 நொ�ர – இயக்�ர வரலொறு ்பற்றிகயல்லொம 
எமது ்பளளிப் ்பொ்டங்�ளில் அங்குமிங்குமொ� 
ஒருசில த�வல்�ள்ள அறிந்திருப்வ்பொவமகயொழிய 
அளவ ்பற்றியும எமக்குப் க்பரிய கதளிவு நிளல 
அப்வ்பொது இருக்�வில்ளல.
 இதில் இன்னுகமொரு சுவொரசியமொன வி்டய 
கமன்னகவனில், அக்�ொலங்�ளில் �.க்பொ.த(சொதொ 
ரணம) வகுப்பிவலவய எமது உ்ளவியலில் ஒரு 
க்பரிய பி்ளவு ஏற்்படுத்தப்்படடு விடுவதுண்டு. 
“நீ விஞ்ொனப் பிரிவிற்குள நுளையப் வ்பொகி 
றொயொ? இல்ளல �ளலப் பிரிவிற்குள நுளையப் 
வ்பொகிறொயொ?” என்ற வ�ளவி எமமுன் பூதொ�ரமொ� 
எழுந்து நிற்்பதுண்டு. கமொழி, �ளல, இலக்கியம, 
அரசியல், சரித்திரம, வரலொறு என்ற ்பரப்பு�க்ளல் 
லொம �ளலப்பிரிவிற்குள அ்டங்கி விடும. சூைலில் 
விஞ்ொனப் பிரிவு மொணவர�ள்ளப் க்பொறுத்த 
வளர, இளவ ்பற்றிய அறிவுத் வத்டல்�வ்ளொ, கதளி 
வு�வ்ளொ கிள்டக்கின்ற வொய்ப்பு�ள க்பரும்பொலும 
இருப்்பதில்ளல.

 தமிைர சமுதொயத்ளதப் க்பொறுத்தவளர, 
தமது பிளள்ள�ள விஞ்ொனப் பிரிவில் ்படித்துப் 
்பட்டம க்பறுவது ஒரு வமலதி�மொன க�ௌரவமிக்� 
சொதளனயொ� எண்ணினொர�வ்ளகயொழிய �ளலப் 
பிரிவிளனப் க்பரிய அ்ளவில் அவர�ள �வனகமடு 
க்�வில்ளலகயன்வற எண்ணத்வதொன்றுகிறது. ஏன் 
இப்வ்பொதும இந்நிளல மொறிவிட்டகதனக் கூறுவ 
தற்கில்ளல. இதற்�ொன இன்னுகமொரு முக்கிய 
�ொரணமும இருந்துள்ளது. 

 கதொழில் வொய்ப்பு என்று வரும வ்பொதும 
க்பொரு்ளொதொரத்திற் பின்தங்கிய குடும்பச் சூைல் 
என்று வரும வ்பொதும அக்�ொலங்�ளில் க்பற்வறொர 
�ள விஞ்ொனப் பிரிவிளனவய முதன்ளமயொன 
ஒரு “தப்புதற்�ொன தந்திவரொ்பொயமொ� (Escaping 
Strategy) வமற்க�ொளளும ஒரு�ட்டொய நிளலக்குத் 
தள்ளப்்பட்டொர�க்ளன்்பளதயும நொம புறக்�ணித்து 
வி்ட முடியொது.
 தனது பிளள்ள ஒரு ளவத்தியரொ�வவொ, 
க்பொறியியலொ்ளரொ�வவொ, �ணக்�ொ்ளரொ�வவொ வர 
வ வ ண் டு க ம ன ப் பி ர ொ ர தி க் கி ன் ற க ்ப ற் வ ற ொ ர � 
ள்ளவய அன்ளறய �ொல�ட்டத்தில் எமமுன் உலவி 
னர என்்பது ஒரு உண்ளமயொகும.

 ்பல்�ளலக்�ை� புகுமு�ப் ்பரீடளச என்்பது 
எமது க்பற்வறொர�ள்ளயும, அவரது பிளள்ள�ள்ள 
யும க்பொறுத்தவளரயில் ஒரு சொதளனக் �்ளமொ�வவ 
அப்வ்பொது இருந்து வந்தது.
 எனினும 1956இன் சிங்�்ள கமொழித்திணி 
ப்பு, பின்னர 1970இன் ஆரம்ப�ொலங்�ளில் நிளறவவ 
ற்றப்்பட்ட தரப்்படுத்தல் என்ற இரண்டு சிங்�்ளப் 
க்பௌத்த இனகவறிச் கசயற்்பொடு�ளின் விள்ளவொ 
�ப் ்பலவித மொற்றங்�ள்ளயும, அழுத்தங்�ள்ள யும 
அனு்பவித்தளம ்பலரும அறிந்தவத. தமிைர வதச 
வதசிய உணரவு�ள்ள ஊற்கறடுத்துப் ்பொய ளவத்த 
சம�ொல வரலொற்றின் ளமந்தர�்ளொ�வவ இவற்ளற 
எமமொல் �ொணமுடியும.
 எனக்கு நல்ல ்ொ்பமிருக்கிறது. அக்�ொலத் 
தில் �.க்பொ.த(உயரதரம)  வகுப்பிற் ்படிக்கும ஒரு 
மொணவளனவயொ, மொணவிளயவயொ ஒரு வவயொதி 
்பப் ்பொட்டவனொ, ்பொடடிவயொ �ண்்டவு்டன் வ�ட 
கும வ�ளவி�ளுள ஒன்று நீர “art’ ஓ “சயன்ஸ்“ ஓ 
என்்பதொகும. 
 எனவவ கமொழியறிவு, இலக்கிய அறிவு, 
்பண்்பொடடு – வொழ்வியல் வரலொற்றறிவு �ல்வி மட 
்டத்தில் ஒருவர க்பறுவதொனொல், அவர �ளலப்பிரிவு 
மொணவரொ� இருக்� வவண்டிய சூைவல அக் �ொலங் 
�ளில் இருந்து வந்தகதனக் கூறலொம.
 இதற்கு அப்்பொல் கமொழியிலும, �ளலயி 
லும இலக்கியத்தில் ்பண்்பொடு, வொழ்வியல் வரலொற் 
றிலும அக்�ளறயும, ஆரவமும க�ொண்்டவர�ளுள 
்பலர தமிைர வதசியப் ்பற்றுள்ளவர�்ளொ�வும, 
ஆரவலர�்ளொ�வும ஆற்றுள�யொ்ளர�ளுமொ�வவ  
இருந்துள்ளனகரன நொன் அவதொனித்து வந்துள 
வ்ளன்.
 நொன் விஞ்ொனக் �ல்விளயத் வதரவு கசய் 
திருந்த வ்பொதும, எனது ்பொலப்்பருவத்தின் ஈரப்பு 
�ள ஆரவங்�ள, கதொ்டரபு�ள, ஆற்றல்�ள, ஆளு 
ளம�ளின் வழி எனது முன்வனொர ்பற்றிய வத்ட 
லும, எமது வதச, வதசிய கதய்வ மரபு�ள, கதொன் 
ளம�ள ்பற்றிய பிளணப்பும என்னுள ஒரு உயிகரொ 
ளியொ�வவ சு்டரவிடடு வந்தளத என்னொல் உணர 
முடிந்தது.
 இதற்கு வமலொ� எனக்குக் கிள்டத்த அற்பு 
தமொன வொய்ப்பு�ள – அனு்பவங்�ள என்ளன 
எமது கதொல்குடி வரலொற்வறொடு இறு�ப் பிளண 
த்து வந்துள்ளளத ஒரு வரப்பிரசொதமொ�வவ நொன் 
�ருதுகிவறன்.
 சிங்�்ள கமொழித் திணிப்பு இனக் �லவரங் 
�ள தமிழ் கமொழிக் �ல்வி, தரப்்படுத்தல் இவற்றி 
னூடு ்பயணித்த அனு்பவம 1984இல் தமிைொரொய்ச்சி 
மொநொடடு இரவு வளர என்னு்டன் கதொ்டரந்து 
வந்துள்ளது.
 1970 – 71�ளில் க�ொழுமபில் �ற்ற வ்பொதும, 
கிளிகநொச்சி – உருத்திரபுரம ்பத்தொம வொய்க்�ொலில் 
ஓர ஆசிரியனொ�ப் ்பணியொற்றிய வ்பொதும நொன் 
சிங்�்ளப் க்பௌத்த இனகவறியின் அவ�ொர மு�ங்� 
ள்ளச் சந்தித்தவன்.
 குறிப்்பொ� கிறிகநொச்சியிற் �ல்வி �ற்பித்த 
�ொலங்�ளிற்றொன் ஆளனயிறவுப் ்பொலத்தில் சிங்�்ள 
இரொணுவத்தொல் ஏற்்படுத்தப்்பட்ட வசொதளனச் 
சொவடி�ள்ள ஒவ்கவொரு நொளும �்டந்து கசல்லும 
்பயணி�ளுள ஒருவனொ� நொன் ஏறக்குளறய மூன்று 
ஆண்டு�்ளொ� இருந்து வந்வதன்.
 நொம ்பயணிக்கும வ்பருந்து�ள மறிக்�ப் 
்படடு, இரொணுவத்தினொல் வசொதிக்�ப்்படும �ணங் 
�ள ஒரு ்ொனிளயயும, க�ொளல�ொரனொ� மொற்ற 
வல்லது. எமது க்பண்�ள, தொயொர, தங்ள�யர, 
தமக்ள�யர மற்றும முதிவயொர ்பட்ட  இன்னல் 
�ள்ள நொன் வநரிற் �ண்டிருக்கிவறன்.
 அக்�ணங்�ளிகலல்லொம நொம இலங்ள� 
யின் பூரவீ�க் குடி�்ளொ? இல்ளல வந்வதறுகுடி�்ளொ 
என்ற வ�ளவி�ள என்ளனக் குள்டந்து க�ொண்வ்ட 
யிருந்தன.
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அவுஸ்திவரலிய ்பொது�ொப்புப் ்பள்டயினர 
ஆப்�ொனிஸ்தொனில் இளைத்த வ்பொரக்குற்றங்�ள 
கதொ்டர்பொ� நொன்கு வரு்டங்�்ளொ� நள்டக்பற்ற 
விசொரளணயில் �ண்்டறியப்்பட்ட வமொசமொன வி்ட 
யங்�ள இறுதியொ� கசன்ற வொரம ்பகிரங்�மொ� 
கவளியி்டப்்படடிருக்கின்றன. ்பள்டயினர இளை 
த்த வன்கசயல்�ளின் ்பொரதூரத் தன்ளமளய மக் 
�ள இப்வ்பொது புரிந்துக�ொள்ளத் கதொ்டங்கியிருக்கி 
ன்றனர. உயிரொ்பத்ளத விள்ளவித்த 23 நி�ழ்வு�ள 
்பதிவொகியிருக்கின்றன. சிறுவர�ள உட்ப்ட 39 
ஆப்�ொன் பிரளச�ள க�ொல்லப்்படடிருக்கின்றனர. 
அவுஸ்திவரலிய இரொணுவ வீரர�ளுள, விவச்ட 
வொன்வழிப் ்பள்டயணிளயச் வசரந்த (Special Air Ser-
vice Regiment) 25 வீரர�ள இக்குற்றச் கசயல்�ளு்டன் 
கதொ்டரபு்படடிருக்கிறொர�ள.
 மி�வும �ொண்டுமிரொண்டித் தன்ளம 
வொய்ந்த ‘blooding” என்று அளைக்�ப்்படும ஒரு 
நள்டமுளறளய அங்வ� அவர�ள ள�க்க�ொண்டிரு 
க்கிறொர�ள. இந்த விவச்ட ்பள்டயணிளயச் வசரந்த 
மி� இ்ளம வயதினரொன ்பள்டவீரர�ள, தமது  
முதலொவது க�ொளலளயச் கசய்யவும அதுமடடு 
மன்றி, இந்நி�ழ்வு�ள்ள வநரிவல ்பொரத்தவர�ள 
எளதயும வ்பசொது அளமதியொ� இருக்�வும 
க�ொளலயொளி�ள இறந்தவர�ளின் உ்டல்�ளின் 
வமல் ஆயுதங்�ள்ளயும கதொ்டர்பொ்டற் �ருவி�ள்ள 
யும ளவத்து தொங்�ள கசய்த குற்றங்�ள்ள மளற 
க்கும ஓர இர�சியக் �லொச்சொரத்ளதயும வ்பணு 
மொறும க்பொறுப்்பொன �ட்டள்ள அதி�ொரி�ளினொல் 
்பணிக்�ப்்படடிருந்தொர�ள.

 

இளைக்�ப்்பட்ட வ்பொரக்குற்றங்�ள கதொ்டர 
்பொன வி்பரங்�ள ஊ்ட�ங்�ளில் அதி�மொ�ப் ்பகிரப்்ப 
ட்ட அவத வவள்ளயில், இந்த வன்முளற�ள எப் 
்படி நள்டக்பற்றன என்்பளதயும அவற்றுக்கு 
அடிப்்பள்டக் �ொரணமொ� இனவொதவம இருக்கி 
ன்றது என்்பளதயும ஏற்றுக்க�ொள்ள அவுஸ்திவர 
லியொ தயொரொ� இல்லொத ஒரு நிளலளயயும அவ 
தொனிக்�க்கூடியதொ�விருக்கிறது. அந்நொடடு ஊ்ட�ங் 
�ள இந்நி�ழ்வு�ள கதொ்டர்பொ� கவளியிட்ட 
கசய்தி�ள எல்லொம ்பள்டயினர புரிந்த இக்குற்றங் 
�ள்ள நியொயப்்படுத்து்பளவயொ�வவ அளமந் 
திருந்தன.
 அவுஸ்திவரலியொவின் கதொளலக்�ொடசித் 
திளர�ளில் வதொன்றிய இரொணுவம, �ல்வி, உ்ள 

நலம வ்பொன்ற துளற�ள்ளச் சொரந்த நிபுணர�ள 
அளனவரும தமது இரொணுவத்தின் வநரளம, 
�டடுப்்பொடு வ்பொன்ற வி்டயங்�ள்ள எடுத்துளரத்தது 
மடடுமன்றி ்பொது�ொப்புப் ்பள்டயினரின் அள்டயொ 
்ளம, உ்ள உறுதி என்்பவற்றின் மீது இவ்வி்டயங்�ள 
கசலுத்தக்கூடிய தொக்�ங்�ள ்பற்றியும சுடடிக்�ொடடி, 
இளைக்�ப்்பட்ட இக்குற்றங்�ளின் �னொ�னத்ளதக் 
குளறத்துக் �ொடடுவதில் �ருத்தொயிருந்தொர�ள. 
ஈரொக்கிலுள்ள அபு கிரொய்ப் (Abu Ghraib) சிளறச்சொ 
ளலயில் அவர�்ளது அகமரிக்� ச�ொக்�ள தொம வமற் 
க�ொண்்ட சித்திரவளத�ள, க�ொளல�ள வ்பொன்ற 
வற்ளற மளறத்தது வ்பொன்வற, இப் வ்பொரக்குற்றங் 
�ளும ஒரு சில ‘கூ்டொத அப்பிள ்பைங்�்ளொல்” 
வமற்க�ொள்ளப்்பட்ட கசயற்்பொடு�ள என்று இப் 
வ்பொரக்குற்றங்�ள்ள அவுஸ்திவரலிய அதி�ொரி�ளும 
ஊ்ட� வரணளனயொ்ளர�ளும �ொட்ட முயன்றளத 
யும ்பொரக்�க்கூடியதொ�விருந்தது.

 இளைக்�ப்்பட்ட வ்பொரக்குற்றங்�ளின் ்பய 
ங்�ரம முழுளமயொ� கவளிப்்படுத்தப்்பட்ட பின்ன 
ரும அவற்றின் க�ொடூரமும, ள�க்க�ொள்ளப்்பட்ட 
மி� வமொசமொன நள்டமுளற�ள மறுக்�ப்்ப்ட முடி 
யொதவொறு கவளிப்்படுத்தப்்பட்ட வ்பொதிலும கூ்ட, 
கவளள்ள இனத்தவர�ள தொம குற்றமற்றவர�ள 
என்்பளத நிளலநொட்ட அரும்பொடு்படடுக் க�ொண் 
டிருக்கிறொர�ள.
 வமற்குறிப்பிட்ட விசொரளண கதொ்டர்பொன 
கசய்தி�ள்ள கவளியிட்ட அவுஸ்திவரலிய கதொளல 
க்�ொடசி ஊ்ட�ங்�ள, இரொணு வீரர�்ளதும அவர� 
்ளது குடும்பங்�்ளதும உ்ளநலத்ளத வமம்படுத் 
துவதற்கு துளணபுரியக்கூடிய ஒரு கதொளலவ்பசிச் 
வசளவ்பற்றிய கசய்தி�ள்ளக்கூறி இக்�ளதளய 
நிளறவு கசய்தவத அவுஸ்திவரலிய நொடடில் வொழு 
கின்ற ஒரு ஆப்�ொன் என்ற வள�யில் என்ளன மி� 
வும சிந்திக்�த் தூண்டிய வி்டயமொகும. சொதொரண 
அப்்பொவி மக்�ளுக்க�திரொ�ச் சீருள்ட தரித்தவர�ள 
அத்துமீறல்�ள்ளப் புரிந்துவிடடு அதற்கு எந்தவித 
க்பொறுப்புக்கூறளலயும வமற்க�ொள்ளொமல் இருப்்ப 
தற்கு எதிரொ� உல�ம முழுவதுவம ஆரப்்பொட்டங் 
�ள நள்டக்பற்றுக்க�ொண்டிருக்கும இக்�ொல�ட்ட 
த்தில் அவுஸ்திவரலியொவில் இவ்வி்டயங்�ள நள்ட 
க்பற்றது �வனிக்�த்தக்�தொகும.
 இளைக்�ப்்பட்ட வ்பொரக்குற்றங்�ள கதொ்டர 
்பொ� அவுஸ்திவரலியொ வ�டடும வ�ட�ொததுவ்பொல் 
இருப்்பதும தமது கசொந்த நலன்�ளுக்கு மட 
டுவம முன்னுரிளம க�ொடுக்கும மனப்்பொங்கும 
மி�வும வமொசமொன வி்டயங்�்ளொகும. இப்வ்பொரக் 
குற்றங்�ளினொல் ஆப்�ொனிஸ்தொனிவல ்பொதிப்புக்கு 
ள்ளொகியிருக்கும மக்�ள ்பற்றிவயொ, அவுஸ்திவரலி 
யொவில் வதிகின்ற ஆப்�ொன் நொடள்டச் வசரந்தவர 
�ள ்பற்றிவயொ இந்த ஊ்ட�ங்�ள எந்தவிதத்தி லும 
அக்�ளற க�ொள்ளொமல் இருப்்பளத அவதொனிக்�க் 

கூடியதொ�விருக்கிறது. இங்கு வொழும எங்�ளில் 
்பலர ஏற்�னவவ வ்பொரின் �ொயங்�ள்ளத் தொங் 
கியிருப்்பவதொடு, இவ்விசொரளணயில் �ண்்டறியப் 
்பட்ட வி்டயங்�ளின் �ொரணமொ� மீண்டும ஒரு 
த்டளவ ்பொதிப்பு�ளுக்கு உள்ளொகியிருக்கிவறொம.
 

விசொரளண அறிக்ள� கவளியி்டப்்பட்ட நொளில் 
இரொணுவத் த்ள்பதி அங்�ஸ் �ொமக்பல் (An-
gus Campbell) ஆப்�ொன் மக்�ளி்டம மன்னிப்புக் 
வ�ொரியது உண்ளம தொன். வ்பொர உக்கிரமமொ� 
நள்டக்பற்றுக் க�ொண்டிருந்த வநரத்தில் இக்குற்ற 
ங்�ள இளைக்�ப்்ப்டவில்ளல என்று விசொரளண 
அறிக்ள�யில் குறிப்பி்டப்்படடிருந்த அவத முடி 
ளவவய இரொணுவத் த்ள்பதியும குறிப்பிட்டது 
ஆச்சரியமொ�விருந்தது. அவுஸ்திவரலிய இரொணு 
வத்ளதப் க்பொறுத்தவளரயில் ‘வ்பொரின் உக்கிரத் 
தில்” நள்டக்பற்ற இந்தக் க�ொளல�ளும ஏளனய 
்பல குற்றங்�ளும ‘சட்டபூரவமொனளவயொ�ப்” ்பொர 
க்�ப்்ப்ட வவண்டும என்ற ்பொரளவ இருக்கிறது.
 ‘்பயங்�ரவொதத்துக்கு எதிரொன வ்பொர” (war 
on terror) என்ற அள்டகமொழிக்குள முன்கனடுக்�ப் 
்படும வ்பொர�ளில் ஏற்்படும அப்்பொவிப் க்பொது 
மக்�ளின் இைப்பு, ்பக்�விள்ளவொ� ஏற்்படும 
வசதமொ� (collateral damage) அல்லது ்பயங்�ரவொதச் 
சந்வத� ந்பர�்ளொ�வும வமொசமொன குற்றங்�ள்ளப் 
புரிந்தவர�ள வீரர�்ளொ�வும சுதந்திரப் வ்பொரொளி�ள 
்பயங்�ரவொதி�்ளொ�வும ்பயங்�ரவொதி�ள முஸ்லிம 
�்ளொ�வும ்பொரக்�ப்்படும ஓர நிளல வதொன்றியி 
ருக்கிறது. இந்தப் ்பயங்�ரவொதத்துக்கு எதிரொன 
வ்பொரிவல �றுப்பு மற்றும ்பழுப்பு (brown) நிறங் 
�ள்ளக் க�ொண்்ட மக்�்ளது உயிர எந்தவிதப் 
க்பறுமதியற்றதொ�வும அவர�ள்ள எதுவவண்டுமொ 
னொலும கசய்யலொம என்றும இப்்படிப்்பட்ட 
இறப்புக்�ள ஏற்றுக்க�ொள்ளப்்ப்ட வவண்டியளவ 
என்வறொ வருந்தப்்ப்ட வவண்டியளவ அல்ல என்ற 
�ருத்தும ்பலமொ� நிலவுவளதப் ்பொரக்�லொம. 
ஆப் �ொனிஸ்தொன், ்பொகிஸ்தொன், ஈரொக் ஆகிய நொடு 
�ள்ளச் வசரந்த ஐந்து இலடசம மக்�ள ‘வ்பொரின் 
உக்கிரத்தில்”க�ொல்லப்்படடிருக்கிறொர�ள என்்பது 
மடடுமன்றி க�ொடூரமொன இக்க�ொளல�ள கதொ்ட 
ர்பொன எந்தத் த�வல்�ளும அறிக்ள�யி்டப்்படுவ 
தில்ளல.

 உலகின் குறிப்பிட்ட சில ்பொ�ங்�ளில் இப்்ப 
டிப்்பட்ட வன்கசயல்�ள்ளச் சொதொரணமொனளவ 
யொ�ப் ்பொரக்கும வமற்குலகின் அணுகுமுளற� 
ளின் �ொரணமொ� ‘blooding” வ்பொன்ற அப்்பொவிப் 
க்பொதுமக்�ள்ளயும தடுத்து ளவக்�ப்்ப்ட்டவர�ள்ள 
யும இரக்�மற்ற விதத்தில் க�ொளல கசய்கின்ற 
நள்டமுளறளய ஒரு ச்டங்�ொ�வவ கசய்வதற்�ொன 
ஒரு இள்டகவளிளய ஏற்்படுத்தியிருக்கிறது. இப்்ப 
டிப்்பட்ட ஒரு சூைலில் தொன் கவளள்ள இனத்ளதச் 
வசரந்த ஆண்�ள்ளப் வ்பொரவீரர�்ளொ� மொற்றுவதற்கு 
அப்்பொவிப் க்பொதுமக்�ள்ளப் ்படுக�ொளலகசய்யும 
நள்டமுளற ஏற்றுக்க�ொள்ளப்்படுகிறது. இங்கு 
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தொன் தொங்�வ்ள மீட்பர�ள என்ற மொளயயில் 
மூழ்கியுள்ள கவளள்ள இனத்ளதச் சொரந்த ஆண்�ள 
தொங்�ள எல்வலொளரயும வி்ட வலுவுள்ளவர�ள 
என்றும தங்�ள்ள யொரும கதொ்ட முடியொது என்றும 
எண்ணுகிறொர�ள.
 ஏன் இங்கு blooding என்ற நள்டமுளற 
பின்்பற்றப்்படுகிறது? இந்தச் கசொல்லுக்கு ஆதியொ 
னது என்ற ஒரு க்பொருள இருக்கிறது. மனிதர�ள்ள 
மிரு�ங்�்ளொக்கும ஒரு தன்ளம இந்தச் கசொல்லுக்கு 
இருக்கிறது. வயதுக்கு வரும ஒரு ச்டங்கில் ஒரு 
உயரந்த வநொக்குக்�ொ� ்பலியி்டப்்ப்டக்கூடிய மிரு� 
ங்�ள என்ற நிளலக்கு சொதொரண மக்�ள்ள இது 
தொழ்த்தி விடுகிறது. இந்த விவச்ட ்பள்டயணி 
்பயன்்படுத்தும blooding,  ‘வ்பொரவீரர �லொச்சொரம”, 
சுலு (Zulu) வ்பொன்ற கசொற்�ள �ொலனீய �ொலத்தில் 
வமற்க�ொள்ளப்்பட்ட வன்முளற�வ்ளொடு கதொ்டரபு 
்பட்டளவயொகும.
 அவுஸ்திவரலிய மக்�ள இப்்படிப்்பட்ட வி்ட 
யங்�ளு்டன் நன்கு ்பரிச்சயப்்பட்டவர�ள. உண்ளம 
யில் பூரவீ�க் குடி�ளுக் க�திரொ� மி� வமொசமொன 
வன்முளற�ளில் ஈடு்பட்ட வரலொறு இவர�ளுக்கு 
இருக்கிறது.
 சொ�சங்�ள்ள வமற்க�ொள்ளல், புதிய இ்டங்� 
ள்ளக் �ண்டுபிடித்தல் எந்தவித �டிவொ்ளமும 
இல்லொத வள�யில்  வன்கசயல்�ளில் ஈடு்படுதல் வ்பொ 
ன்ற முன்ளனய ஏ�ொதி்பத்திய �ொலத்தில் வ்ளரந்த 
ஆண்�ள க�ொண்டிருந்த குறிக்வ�ொள�ள்ள இன்றும 
மீண்டும ஒரு த்டளவ, கவளள்ள இனத்ளதச் 
வசரந்த ஆண்�ள வதடிச் கசல்வளதவய இது கவளிப் 
்படுத்துகின்றது. இதி�ொசங்�ள கூறுவதுவ்பொன்று, 
ஆப்�ொனிஸ்தொன் ‘ஏ�ொதி்பத்தியங்�ளின் புளதகுழி” 
அல்ல. இங்கு தொன் ஏ�ொதி்பத்தியவொதி�ள எந்தவித 
சட்டபூரவமொன அல்லது அறகநறி ரீதியிலொன 
�டடுப்்பொடு�ளும இன்றி தமது இருண்்ட �ற்்ப 
ளன�ளுக்கு கசயல் வடிவம க�ொடுப்்பளதக் �ொண 
முடிகிறது.
 �ொலனீய �ொலங்�ளில் கவளள்ள இனத்த 
வர�ள மனிதர�ள உள்ள்டங்�லொ� கவற்றிச் சின் 
னங்�ள்ளத் வதடிச்கசன்ற வநரங்�ள இருந்தன. 
இன்று அவர�ள இறந்த ஆப்�ொன் மக்�ளின் உ்டற் 
்பொ�ங்�ள்ளச் வச�ரித்து அவர�்ளது கசயற்ள� 
அவயவங்�ள்ள குடி்பொனங்�ள்ளப் ்பரு�ப்்பயன் 
்படுத்தும குவள்ள�்ளொ�ப் ்பயன்்படுத்துகிறொர�ள. 
 நிலக்�ண்ணி கவடி�்ளொல் சூைப்்படடு, 
உ்டல் அங்�ங்�ள ்பலவற்ளற இைந்து, கசயற்ள� 
அவயவங்�ள்ள இலகுவில் க்பறமுடியொத சூை 
லில் வொழும ஏரொ்ளமொன மக்�ள்ளக்  க�ொண்்ட 
ஆப்�ொனில், பி்ளொஸ்ரிக் க்பொருட�ள உட்ப்ட 
உ்டற்்பொ�ங்�ள்ளப் ்பறித்து எடுக்கும மனப்்பொங்கு 
உண்ளமயில் ஓர உ்ளரீதியொன வநொளயவய சுடடிக் 
�ொடடுகிறது. இறந்த ஒரு ஆப்�ொனிஸ்தொன் வொசியி 
்டமிருந்து �்ளவொ� எடுக்�ப்்பட்ட கசயற்ள�க் 
�ொளலப் ்பொரத்தவர�ள அல்லது அது உண்ளமயில் 
எங்கிருந்து வந்தது என்ற வி்டயத்ளத அறிந்தவர�ள 

அதிவல பியர ்பொனத்ளதக் குடித்து மகிழ்ந்தது 
்பொரக்கும வ்பொது, அவுஸ்திவரலியர�ள ்பற்றி என்ன 
கசொல்வகதன்வற எனக்குப் புரியவில்ளல. 
 இரண்்டொயிரத்துப் ்பத்தொம ஆண்டில் 
ளரம (Time Magazine) சஞசிள�யின் முன்்பக்�த்தில் 
வதொன் றிய ஐஷொ கமொஹமடஷொய் (Aisha Moham-
medzai) என்ற ஆப்�ொன் க்பண் பிளள்ளளய நிளனத் 
துப் ்பொரக்கிவறன். இந்தப் க்பண் பிளள்ள வொன 
ஊரதியில் அகமரிக்�ொவுக்குக் க�ொண்டு கசல்லப் 
்படடு அங்கு அவருக்கு பி்ளொஸ்ரிக்கிலொன மூக்கு 
க்பொருத்தப்்பட்டது. ஆப்�ொனிஸ்தொளனப் க்பொறுத் 
தவளரயில் பி்ளொஸ்ரிக்கிலொன உ்டற்்பொ�ங்�ள 
மி�வும க்பறுமதி வொய்ந்தளவயொகும. கவளள்ள 
இனத்து ஆண்�ள இவற்ளற ்பரிசு�்ளொ�க் க�ொடு 
ப்்பொர�ள. அவத வவள்ளயில் தண்்டளனயொ� 
அவற்ளற எடுத்துச் கசல்வொர�ள.
 கவளள்ள இனத்து ஆண்�ள தங்�ள விருப் 
்பம வ்பொல் ஆட�ள்ளக் க�ொன்று, இறந்தவர�ளின் 
உ்டற்்பொ�ங்�ள்ள கவடடி, உ்டற்்பொ�ங்�ள்ளக் 
�்ளவொடிப் பினனர வீரர�்ளொ�ப் ்பவனி வருவது 
தொன் இந்தக் �ளதயின் மி�வும வமொசமொன ்பக்� 
மொகும.
 வ்பொரக்குற்றங்�ள கதொ்டர்பொன அறிக்ள� 
�ள ஒன்றன் பின் ஒன்றொ� வந்து க�ொண்டிருக்கும 
இந்த வநரத்திலும க�ொல்லப்்பட்ட அப்்பொவி மக்� 
ளின் எண்ணிக்ள� மளலயொ� உயரந்து கசல்லும 
பின்னணியிலும ஆப்�ொனிஸ்தொன் வ்பொரிவல வமற் 
குல இரொணுவத்ளத மீட்பர�்ளொ�க் �ொண்பிக்கும 
வ்பொக்வ� இன்றும வமவலொங்கிக் �ொணப்்படுகிறது.
 க்பொய்�ள வமல் �டடிகயழுப்்பப்்படடு, 
ஈரொக் நொடடின் மீது வமற்க�ொள்ளப்்பட்ட ஆக்கிரமிப் 
புப் வ்பொர இறுதியில் ‘தவறொன  ஒரு வ்பொரொ�வவ” ்பொர 
க்�ப்்பட்டது. இதற்கு மொறொ�, ஆப்�ொனிஸ்தொனிவல 
முன்கனடுக்�ப்்பட்ட வ்பொர சரியொனகதொரு வ்பொரொ 
�வவ ்பொரக்�ப்்பட்டது. ஈரொக் வ்பொர கதொ்டர்பொ�ப் 
க்பொய்�வ்ள கசொல்லப்்பட்டன என்்பளதக் �ண்்ட 
றிந்த வ்பொர எதிரப்பு இயக்�த்தினர ஆப்�ொனிஸ் 
தொனிவல வ்பொளர முன்கனடுத்தவர�ள நல்ல 
வநொக்�த்வதொடு முன்கனடுத்தொர�ள என்று கசொல் 
வளதத் தொன் புரிந்து க�ொள்ள முடியவில்ளல.
 முஸ்லிம ஆண்�ளி்டமிருந்து முஸ்லிம 
க்பண்�ள்ளப் ்பொது�ொக்�வவ ஆப்�ொனிஸ்தொனிவல 
தொம வ்பொளர முன்கனடுப்்பதொ� வமற்குல�ம 
வியொக்கியொனம கசய்கிறது. ஆனொல் ஆப்�ொனிஸ்தொ 
னில் வ்பொளர முன்கனடுப்்பதற்கு கதொ்டக்�த்தில் 
கசொல்லப்்பட்ட �ொரணம வவறொ� இருந்தது. 
அகமரிக்�ொவில் இரடள்டக் வ�ொபுரங்�ள வமல் 
வமற்க�ொள்ளப்்பட்ட தொக்குதல்�ளுக்குக் �ொரமொன 
ஒசொமொ பின் லொ்டளன ஆப்�ொன் ்பொது�ொத்து ளவத்தி 
ருந்ததன் �ொரணத்தினொல் தற்்பொது�ொப்புக் �ருதி 
வ்பொளர முன்கனடுப்்பதொ�வவ அகமரிக்�ொவும 
அதன் நடபு நொடு�ளும கதொ்டக்�த்தில் அறிவித் 
திருந்தன.
 ஆனொல் ஒரு தற்�ொப்புப் வ்பொளர முன்கனடு 
ப்்பதற்�ொன சட்டபூரவமொன அங்கீ�ொரத்ளதப் க்பறு 
வதற்�ொன நி்பந்தளன�ள எதுவும அந்வநரத்தில் 

பூரத்திகசய்யப்்படடிருக்�வில்ளல ஆக்கிரமிப்பு 
வமற்க�ொள்ளப்்பட்ட வநரத்தில் அகமரிக்�ொமீது 
எந்தவித ஆயுதத் தொக்குதல்�ளுக்�ொன ஆ்பத்தும 
இருக்�வில்ளல. வ்பொளர அங்கீ�ரிக்� ்பொது�ொப்புச் 
சள்ப கூடியிருக்�வில்ளல. ஆப்�ொன் வலிந்து 
வ்பொளர முன்கனடுக்கும ஒரு நொ்டொ�வும இருக்� 
வில்ளல. பின்லொ்டளனப்  ்பொது�ொக்கும வி்டயம 
வ்பொளர முன்கனடுக்�ப் வ்பொதுமொனதொ� இருக்� 
வில்ளல. அது மடடுமன்றி இவ்வி்டயங்�ள கதொ்டர 
்பொ� வ்பச்சுவொரத்ளதளய ந்டத்துவதற்கு தலி்பொ 
ன்�ள தயொரொன நிளலயில் இருந்தளதயும மறுப்்ப 
தற்கில்ளல.
 வ்பொர கதொ்டங்�ப்்பட்ட வ்பொது, அகமரிக்�ொ 
வும அதன் நடபு நொடு�ளும வ்பொளர ந்டத்துவதற் 
�ொன சட்டபூரவமொன அங்கீ�ொரம கதொ்டர்பொ� ஒரு 
கதளிவற்ற நிளலயில் இருப்்பளத அறிந்திருந்தொ 
ர�ள. வ்பொளர முன்கனடுப்்பதற்�ொன �ொரணம தற் 
�ொப்பு என்ற நிளலயிலிருந்து, ஆப்�ொன் க்பண்� 
ள்ளப் ்பொது�ொப்்பது என்றும தலி்பொன்�ள்ள விரடடு 
வதொ�வும மொறியது. வ்பொரின் சட்டவிவரொதத்தன் 
ளமளய மளறப்்பதற்�ொ� மனித வநயக் �ொரணங்�ள 
�ற்பிக்�ப்்பட்டன.
 இந்த மனித வநயப் ்பொசொங்கு, ஆப்�ொன் 
மக்�ளுக்கு இருந்த தற்்பொது�ொப்பு உரிளமளயயும 
தன்நிரணய உரிளமளயயும நீக்கியிருக்கிறது. 
‘சரியொன வ்பொர” என்ற �ண்வணொக்கு மி�க் �வனமொ 
�ப் வ்பணப்்படுவது்டன் ஆப்�ொன் க்பண்�்ளது 
்பொது�ொப்பு என்்பது ஒரு க�ொளள�யொக்�ப்்படடிருக்
கிறது. இந்த மனிதவநயப் ்பொரளவயு்டன் இளண 
ந்து கசல்லொத ஆப்�ொன் மக்�ளின் அரசியல் ்பொர 
ளவயும தங்�ள எதிர�ொலம கதொ்டர்பொன அவர� 
்ளது    தூரவநொக்குப் ்பொரளவயும ஆ்பத்தொனதொ�வவ 
்பொரக்�ப்்படுகின்றது.
 மி�க் க�ொடூரமொன வ்பொரக்குற்றங்�ள கதொ்ட 
ர்பொன சொன்று�ள கதொ்டரந்து அதி�ரித்துச் கசல் 
கின்ற இந்த வநரத்திலும கூ்ட, அவுஸ்திவரலியர 
�ள்ள உள்ள்டக்கிய வமற்குல�த்தினர ஆப்�ொனி 
ஸ்தொனில் தொங்�ள ஒரு சரியொன வ்பொளரவய 
ந்டத்துகின்வறொம என்ற இனவொதம மிக்� �ற்்ப 
ளனளயக் க�ொண்டிருக்கும அவத வவள்ளயில் 
வ்பொர நள்டக்பறும பிரவதசத்ளத வளரயளற 
கசய்யும தொரமீ� அதி�ொரம தமக்கு இருக்கிறது 
என்றும யொர அப்்பொவிப் க்பொதும�ன், யொர 
தலி்பொன் என்்பளதயும தீரமொனிக்கும அதி�ொர 
மும தமக்கு இருக்கிறது என்றும எண்ணிக் 
க�ொண்டிருக்கிறொர�ள.
 இந்த இருளின் நடுவில் இந்த வளரயளற 
�ளுக்கு எந்தப் க்பொருளும கிள்டயொது. இந்த 
வளரயளற�ள்ள உருவொக்கும நொடு�ள ஆதிக்�த் 
ளத வமற்க�ொள்ள ்பயன்்படுத்தும உருமளறப்பு 
உ்பொயங்�வ்ள இளவயொகும. ஆப்�ொன் மக்�ள்ளப் 
க்பொறுத்த வளரயில் இதுவவ இந்த விசொரளண 
கவளிப்்படுத்தியிருக்கும அப்்பட்டமொன உண்ளம 
யொகும.

நன்றி: அல்்ஜசீரொ

ஆப்கொனிஸ�ொனில்  ... த�ொடர்ச்சி...

தீரமொனத்திற்கும கசல்ல முடியொதுள்ளது. இருப்பி 
னும எல்ஆர சி ஆளணக்குழுவின் தளலவரி்டம 
இது கதொ்டரபில் கதரியப்்படுத்தியிருக்கின்வறன்.
 உரிய முளறப்்படி, நியொயமொ� �ொணி�ள 
்பகிரந்தளிப்்ப்டவில்ளல என்றொல் இங்கு குைப்்ப 
நிளல ஏற்்படும எனவும, எனவவ உரிய முளறப் 
்படி �ொணி�ள ்பகிரந்தளிக்�ப்்படும வளர 
தற்வ்பொது இ்டமக்பறுகின்ற  கசயற்்பொடு�ள்ள 
நிறுத்துவதற்கும கதரியப்்படுத்தியிருகின்வறன். 
அவர எழுத்து மூலம இதளன வ�ொரியிருகின்றொர. 
அதளன நொம விளரவில் வைங்குவவொம. 
அத்வதொடு, சிவரஸ்்ட க்பொலீஸ் அத்திடசருக்கும 
தற்வ்பொது இ்டமக்பறும �ொணி�ள துப்்பரவு  
கசய்யும ்பணி�ள்ள நிறுத்துவதற்கு ந்டவடிக்ள� 
எடுக்குமொறும  கூறியிருகின்வறன் என்றொர.

பளையில் சட்டவிவரொ�     ... த�ொடர்ச்சி..
தவறொன நள்டமுளறயொகும.
இவதவ்பொன்று தொன் அரசியலளமப்பின் 20ஆவது 
திருத்தத்திற்கு எதிரொ� கதொடுக்�ப்்பட்ட மனுக்� 
ளும கூ்ட, உயர நீதிமன்றத்தில் ்பத்து நொட�்ளொ� 
கதொ்டரச்சியொ� விசொரிக்�ப்்படடு, இரு தரப்பு 
வொதங்�ள்ளயும வ�ட்டறிந்த பின்னர உரிய �ொரண 
ங்�ள �ொட்டப்்ப்டொமல் நிரொ�ரிக்�ப்்பட்டன.
 வைக்கு�ளின் இறுதியில் அவற்ளற �ொரண 
ங்�ளின்றி நிரொ�ரிப்்பது தவிரக்�ப்்ப்ட வவண்டும. 
இதளன பிரதம நீதியரசர அறியொதிருந்திருக்� 
முடியொது.
 ஏறொவூர பிரவதசத்தில் க்பொலிஸ் நிளலய 
கமொன்ளற நிறுவுவதற்�ொ� சந்திக்கு அருகில் 
இ்டகமொன்று ஒதுக்�ப்்படடுள்ளது. அதற்கு அண் 
ளமயில் அளமந்துள்ள அலி�ொர வதசிய ்பொ்டசொ 
ளலக்கு அந்தஇ்டத்ளத வைங்குமொறு அங்குள்ள 

மக்�ளின் வவண்டுவ�ொளின்்படி அது ்பற்றி 
க்பொலிஸ் மொ அதி்பருக்கு கதரியப்்படுத்தியிரு 
ந்வதொம. மயிலன்்பொவளி பிரவதசத்தில் கதங்கு 
அபிவிருத்தி சள்பக்குரிய இ்டகமொன்ளற அதற் 
�ொ� ்பயன்்படுத்தலொம என நொங்�ள ஆவலொசளன 
கதரிவித்திருந்வதொம.
 இரொஜொங்� அளமச்சர அருந்தி� க்பரணொன் 
வ்டொவும அதற்கு இணங்கியிருந்தொர. ஆள�யொல், 
அலி�ொர வதசியப் ்பொ்டசொளல அருகில் உள்ள 
இ்டம க்பொலிஸ் நிளலயத்திற்கு க்பொருத்தமற்றது 
என்்பதொல் குறித்த �ொணிளய ்பொ்டசொளலயின் 
அபிவிருத்திற்�ொ�வும, விஸ்தரிப்பிற்�ொ�வும 
அந்த ்பொ்டசொளலக்கு க்பற்றுக்க�ொடுக்குமொறு 
வவண்டிக் க�ொளகின்வறன். அது கதொ்டரபிலும 
முன்னர எடுத்த ந்டவடிக்ள��ள அ்டங்கிய 
வ�ொளவ க்பொலிஸ் மொ அதி்பரி்டம உள்ளது என் 
றொர.

சிளைச்சொளலயில் ள்கதி     ... த�ொடர்ச்சி..
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விள்ளயொடடுத்துளறயின் இலக்ள� வநொக்கிய 
வ்ளரச்சிக்கு அத்திவொரமொ� கசயற்்படடு �டடிய 
ளமப்்பதில் அதி� ்பங்ள� வகித்தவர தமிழீைப் 
்பரப்புக்குள அளனத்து மொவட்டங்�ளின் விள்ளய 
டடுத்துளற விரிவொக்�ம, த்ட�்ளப் வ்பொடடி�ள 
உட்ப்ட அளனத்து குழு விள்ள யொடடுக்�ள 
மொக்பரும விள்ளயொடடு விைொக்�ள ்பயிற்சி�ள 
என கிளிகநொச்சி க்பொது விள்ளயொடடு ளமதொனம 
இள்ளவயொரொல் எப்வ்பொதும விைொக் வ�ொலம 
பூண்டிருக்கும ்பசுளம நிளனவு�ளுக்குள இவரது 
உளைப்பும உள்ளது.
 அத்து்டன் உல�ப் ்பரப்பின் ஐவரொப்பிய 
த்ளத்தில் தமிழீை அரசின் விள்ளயொடடுத்துளற 
யின் தமிழீை க்பண்�ள வளலப்்பந்தொட்ட 
அணிளய  துலங்� ளவத்த தமிழீை வதசத்தின் 

ம�ன் இவரது அரப்்பணிப்்பொன ்பணிக்�ொ� 
தமிழீை வதசியத்தளலவர அளைத்து மதிப்்பளித் 
தளம அவரது ்பணிக்�ொன வொழ்நொள மகு்டமொ� 
�ருதலொம. சந்தரப்்பம கிள்டக்கும வ்பொகதல்லொம 
தொய� விடுதளலப் ்பணியின் நிமித்தம சந்தித்து 
கிளிகநொச்சி மண்ணில் எங்�ள உணரவு�ள்ள அவ் 
வப்வ்பொது ்பகிரந்து க�ொளவவொம.
 2009 வ்பொரின் நிளறவின் பின்னர தமிை�த் 
தில் அவர தங்கியிருந்த வீடடிற்கு என்ளன 
அளைத்திருந்தொர. அவரது வீடடில் நொனும ஒரு 
மொதம தங்கியிருந்வதன். �்டந்த �ொல வதசவிடு 
தளலயின் வீச்சும கதொ்டரந்த இைப்பு�ளும 
அவரது மனளதயும கநரு்டச் கசய்ய, அவரது 
ஆதங்�த்ளத, ஒருவருக்க�ொருவர உள்ளக்கி்டக் 
ள��ள்ள ்பகிரந்து ஆதங்�ப்்படவ்டொம. இருந்த 
வீடடில் தனது ள�ப்்ப்ட  சுளவயொ� உணவு தயொ 
ரித்து தந்து மனநிளறவு �ண்்ட நிளனவு�ள்ள மீட 

டுப் ்பொரக்கிவறன்.
 ஆம! வதச விடுதளலக்�ொ� தனது உணரவு 
்டன் ஒன்று்படடு இரு ம�ன்�ள்ள  உவந்தது்டன் 
அவர�ளில் ஒருவர மொவீரர �ப்்டன் க�னடி 
(்பொவண்ணன்) வ்பொரொளி அதியமொன் என மொவீர 
ரின் தந்ளதகயன வ்பொற்றுதற்குரியவரொ�வும, 
தமிழீை வதசியத்தளலவரதும த்ள்பதி�ள, க்பொறு 
ப்்பொ்ளர�ள, வ்பொரொளி�ள,மக்�ள என அளன 
வரது மனங்�ளிலும நீங்�ொ இ்டம பிடித்து வொழ் 
ந்த எனது நல்லொசனது  இைப்புச் கசய்தியறிந்து 
வநரடியொ� இறுதி வணக்�த்ளத  கதரிவிக்� வொய் 
ப்பு இைந்து, துயரில் உங்�ள உணரவுக்குள �டடுப் 
்படடு இறுதி வணக்�த்ளத கதரிவித்து, உங்�்ளது 
இைப்்பொல் துயருறும  குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த 
ஆறுதல் ்பகிரளவ கதரிவித்துக் க�ொளகிவறன்.

நிளைவு்கள் சுமந�    ... த�ொடர்ச்சி...

�மொல் குணரடண கூறியுள்ளொர.
 ஏற்�னவவ சமூ�த்தில் க�ொவரொனொ ளவரஸ் 
கதொற்றிப் ்பரவி நிளலளம�ள்ள வமொசமள்டயச் 
கசய்திருக்கின்றது. சமூ�த்தில் இருந்வத சிளறக்ள� 
தி�ளுக்கும சிளற அதி�ொரி�ளுக்குமகூ்ட க�ொவரொ 
னொ கதொற்றிப் ்பரவியுள்ளது. இந்த நிளலயில் 
சமூ�த்தில் க�ொவரொனொ ளவரஸ் கதொற்றிப் ்பரவு 
வளதத் தடுப்்பதற்�ொ�வவ வ்பொரொட்டத்திலும 
வன்முளற�ளிலும ஈடு்படடிருந்த ள�தி�ள மீது 
அதி�ொர ்பலம பிரவயொகிக்�ப்்பட்டது என்ற கூற்று 
நள�முரணொன நிளலயில் கவளியி்டப்்படடிருக்கி 
ன்றது.
 ஜனொதி்பதிக்கு அ்பகீரத்தி ஏற்்படுத்த க்பரும 
சூழ்ச்சியொ� இந்தச் சம்பவம அரங்வ�ற்றப்்பட 
்டதொ�வும இரத்தத்ளதப் ்பொரக்�த் தூண்டும 
வ்பொளதப் க்பொருள நு�ரப்்படடிருந்ததொ�வும 
அளமச்சர விமல் வீரவன்ச க�ொதித்கதழுந்து கூறியு 
ள்ளொர.
 மன உள்ளச்சலுக்குப் ்பயன்்படுத்தப்்படும 
குளிளச�ள்ள வ்பொளதப் க்பொரு்ளொ� சிளறக்ள� 
தி�ள ்பயன்்படுத்தியதனொவலவய அங்கு வமொதல்�ள 
ஏற்்பட்டதொ� ்பொது�ொப்பு அளமச்சின் கசயலொ 
்ளர �மல் குணரடண கதரிவித்துள்ளொர.
 சிளறச்சொளலயின் மருத்துவமளனளய 
உள்டத்து அருந்திய மனவநொய் சம்பந்தமொன மருத் 
து�ளும மற்றும மருந்து�ளுவம அங்கு இ்டம 
க்பற்ற க்பரும வன்முளறக்குக் �ொரணம என சிளற 
ச்சொளல�ள ஆளணயொ்ளர நொய�ம சந்தன ஏக்� 
நொயக்� கூறியுள்ளொர.
 அவதவவள்ள, இந்த சம்பவம கதொ்டரபி 
லொன வ�ளவி ஒன்றுக்கு நொ்டொளுமன்றத்தில் ்பதில 
ளித்த அப்வ்பொளதய சிளறச்சொளல�ள இரொஜொங்� 
அளமச்சர சுதரஷனி க்பரனொண்வ்டொபுளவ்ள 
இரண்டு மூன்று வொரங்�்ளொ� சிளறச்சொளல�ளில் 
ஓர அளலயொ� ஆரப்்பொட்டங்�ள ந்டக்கின்றன என 
கதரிவித்தொர.
 (மஹர சிளறச்சொளல வன்முளற�ள 29 ஆம 
தி�தி இரவிரவொ� இ்டமக்பற்றளதயடுத்து, 30 ஆம 
தி�தி சிளறச்சொளல�ள இரொஜொங்� அளமச்சுப் 
க்பொறுப்பில் இருந்து சுதரஷனி க்பரனொண்வ்டொ 
புளவ்ள அ�ற்றப்்படடு புதிதொ� உருவொக்�ப்்படடு 
ள்ள ஆரம்ப சு�ொதொர வசளவ�ள, க�ொளள்ள வநொய் 
மற்றும க�ொவரொனொ ளவரஸ் வநொய்த் தடுப்பு 
இரொஜொங்� அளமச்சரொ� ஜனொதி்பதியினொல் நிய 
மிக்�ப்்பட்டொர. சிளறச்சொளல�ள நிரவொ�ம மற் றும 
ள�தி�ளுக்�ொன புனரவொழ்வு இரொஜொங்� அளம ச் 
சரொ� கலொஹொன் ரத்வத்த நியமிக்�ப்்படடுள்ளொர. 
இரத்தினக்�ற்�ளமற்றும ஆ்பரணக் ள�த் கதொழில் 
�ள இரொஜொங்� அளமச்சரொ�வும அவர க்பொறுப்பு 
வகிக்கின்றொர. இவருள்டய மஹர சிளறச்சொளல 
சம்பவங்�ள்ள மூடிமளறப்்பதற்�ொன ந்டவடிக்ள� 
�ள்ள வலுவொன முளறயில் முன்கனடுப்்பதற்�ொ 
�வவ இந்த நியமனம ஜனொதி்பதியினொல் கசய்யப் 
்படடுள்ளது என்று எதிரணியினர சந்வத�ம கவளி 
யிடடிருக்கின்றனர)

 அத்து்டன் சிளறச்சொளல�ளில் 11 ஆயிரம 
வ்பவர இருக்� வவண்டியஇ்டத்தில் 32 ஆயிரம 
வ்பர ள�தி�்ளொ� ளவக்�ப்்படடிருக்கின்றொர�ள 
என்்பளத ஏற்றுக் க�ொண்டிருந்தொர. அவதவவள்ள 
க�ொவரொனொ ளவரஸின் இரண்்டொவது அளல உரு 
வொகியளதயடுத்து, சிளறச்சொளல�ளில் அது ்பரவொ 
மல் தடுப்்பதற்�ொன விவச்ட வவளலத்திட்டங்�ள 
முன்கனடுக்�ப்்படடிருந்த நிளலயில், ஒக்வ்டொ்பர 
27 ஆம தி�தி கவலிக்�ள்ட சிளறச்சொளலயில் 
முதலொவது க�ொவரொனொ கதொற்றொ்ளர அள்டயொ்ளம 
�ொணப்்பட்டளதத் கதொ்டரந்து 1098 ள�தி�ள 
ளவரஸ் கதொற்றுக்கு உள்ளொகியிருப்்பதொ�வும 
சுதரஷனி க்பரனொண்வ்டொபுளவ்ள கூறினொர.
 இத்தள�ய பின்னணியிவலவய சிளறச் 
சொளல�ளில் ள�தி�ள ்பலரும தங்�ளுக்கும ளவரஸ் 
கதொற்று ஏற்்படடுவிடும என அச்சமள்டந்தொர�ள. 
அதளனயடுத்து, ஆரப்்பொட்டங்�ளும வன்முளற� 
ளும கவடித்தன. ள�தி�ளுக்கு பிசிஆர ்பரிவசொத 
ளன�ள ந்டத்தப்்ப்ட வவண்டும என்ற வ�ொரிக் 
ள�ளய சிளறச்சொளல அதி�ொரி�ள நிளலளம� 
ள்ளக் �டடுப்்படுத்துவதற்�ொ� அதி�ொரத்ளதப் 
்பயன்்படுத்தி துப்்பொக்கிப் பிரவயொ�ம கசய்தவ்பொது,  
உயிரிைப்புக்�ளும க்பரும எண்ணிக்ள�யொவனொரு 
க்குக் �ொயங்�ளும ஏற்்பட்டன.
 ள�தி�ளுக்கிள்டயில் இ்டமக்பற்ற வமொத 
ல்�வ்ள க்பரும எண்ணிக்ள�யொனவர�ள �ொயமள்ட 
வதற்குக் �ொரணமொகியது என்்பது அளமச்சரின் 
�ருத்து. அரசொங்�த்தின் நிளலப்்பொடு. ஆ� 26 
வ்பர மொத்திரவம சூடடுக்�ொயங்�ளுக்கு உள்ளொகி 
னொர�ள என்்பது அரச தரப்பின் வி்ளக்�ம.
 ஆனொல் சிளறச்சொளலக்குள வன்முளற�ள 
இ்டமக்பற்ற வ்பொது அங்கு கவளியில் குழுமிய 
ள�தி�ளின் உறவினர�ளும ள�தி�ளின் ்பொது�ொப்பு 
குறித்து �ரிசளன க�ொண்டிருந்தனர. அவர�ள ்பொது 
�ொக்�ப்்ப்ட வவண்டும என்றும அவர�ள அதி�ொரி 
�ளி்டம வ�ொரியிருந்தனர. அத்தள�ய ஒரு நிளலயி 
வலவய அங்கு இ்டமக்பற்ற துப்்பொக்கிச் சூடடில் 
உயிரிைப்புக்�ள வநரந்திருந்தன.
 இந்த சம்பவத்தில் உயிரிைந்தவர�ளில் 
க்பரும்பொலொனவர�ளுக்கு க�ொவரொனொ ளவரஸ் 
கதொற்று ஏற்்படடிருந்தது என்றும அரச தரப்பில் 
த�வல் கதரிவிக்�ப்்படடிருந்தது. மருத்துவ ்பரி 
வசொதளனக்கு முன்னதொ�வவ உயிரிைந்தவர�ளுக்கு 
க�ொவரொனொ கதொற்று ஏற்்படடிருந்தது என அதி�ொரி 
�ள கதரிவித்திருப்்பது அந்த ச்டலங்�ள்ள மருத்துவ 
்பரிவசொதளனக்கு உட்படுத்தொமல் எரித்து விடுவதற் 
�ொன முன்வனற்்பொ்டொ�வவ �ருதப்்படுகின்றது.
 க�ொவரொனொ கதொற்று இருப்்பதொ�க் கூறி 
அவசரமொ� ச்டலங்�ள்ள எரித்து மஹர சிளறச் 
சொளல சம்பவங்�ள ்பற்றிய உண்ளமயொன த�வல் 
�ள்ள அரசு மூடி மளறத்துவி்டலொம என்ற சந்வத� 
த்ளத எதிரக்�டசியொகிய வதசிய மக்�ள சக்தியின் 
நொ்டொளுமன்ற உறுப்பினரொகிய வஜவிபி �டசியின் 
தளலவர அனுரகுமொர திசொநொயக்� நொ்டொளுமன் 
றத்தில் கவளியிடடுள்ளொர.
 மஹர சிளறச்சொளல சம்பவங்�ள கதொ்டர 
பில் விசொரளண�ள்ள ந்டத்தி உண்ளமளயக் �ண்்ட 

றிவதற்குப் ்பக்�சொர்பற்ற சுயொதீன விசொரளணக்குழு 
அளமக்�ப்்ப்ட வவண்டும என்றும எதிரக்�டசியி 
னர அரசொங்�த்தி்டம வ�ொரியிருக்கின்றனர.
 ஆனொல், இந்தச் சம்பவம கதொ்டரபில் விசொ 
ரளண ந்டத்துவதற்கு குழு நிளலயிலொன விசொர 
ளண�ளுக்வ� உத்தரவி்டப்்படடிருக்கின்றது. இதற் 
�ளமய நொன்கு குழுக்�ள விசொரளண�ள்ள ந்டத் 
தும என்று அளமச்சரளவ இளண வ்பச்சொ்ளரும 
அளமச்சருமொகிய உதய �மமன்பில கதரிவித்துள 
்ளொர. சிளறச்சொளல நிரவொ�ம, சிளறச்சொளல 
இரொஜொங்� அளமச்சு, நீதி அளமச்சு, புலனொய்வுப் 
பிரிவு ஆகிய நொன்கு பிரிவு�ளின் குழுக்�ள இந்த 
விசொரளண�ள்ள ந்டத்தவுள்ளதொ� அவர கூறியுள 
்ளொர. இந்த விசொரளண�ளின் பின்வ்ப  அடுத்த �ட்ட 
ந்டவடிக்ள� என்றும அவர கதரிவித்துள்ளொர.
 மஹர சிளறச்சொளல சம்பவம குறித்து 
ஐ.நொ மன்றமும சரவவதச மன்னிப்்பச் சள்பயும 
�வனம கசலுத்தி உள்ளன. இலங்ள�க்�ொன ஐ.நொ 
வின் நிரந்தர வதிவி்டப் பிரதிநி ஹனொ சிங்�ர 
உரிய விசொரளண�ளின் மூலம இந்தச் சம்பவம 
கதொ்டர்பொன உண்ளம நிளலளம�ள கவளிக் 
க�ொண்டு வரப்்ப்ட வவண்டும என்று அவர சுடடிக் 
�ொடடியுள்ளொர. மஹர சிளறச்சொளல சம்பவம 
கதொ்டரபில் ்பக்�ச்சொர்பற்ற விசொரளண வதளவ என 
சரவவதச மன்னிப்புச்சள்ப வ�ொரியுள்ளது.
 சரவவதச மனித உரிளம அளமப்புக்�ள 
இந்த வி்டயத்தில் �வனம கசலுத்துவதற்கு இது 
வவொர உரிளம மீறல் சொரந்த ஒரு வி்டயம என்்பவத 
�ொரணம. அதுவும சிளறச்சொளலயில் அரச க்பொறு 
ப்பில் தடுத்து ளவக்�ப்்படடிருந்தவர�ள மீது வமற் 
க�ொள்ளப்்பட்ட ஆயுத ரீதியொனகதொரு ந்டவடிக்ள� 
என்்பதும இதற்கு வலு வசரத்துள்ளது.
 கமொத்தத்தில் உளளூரிலும, சரவவதச அ்ளவி 
லும மஹர சிளறச்சொளல சம்பவம அரசொங்�த்திற்கு 
அ்பகீரத்திளய உருவொக்கி உள்ளது. குறிப்்பொ� 
சிங்�்ள மக்�ள மத்தியில் இந்தச் சம்பவம அரசுக்கு 
எதிரொன மன உணரளவ ஏற்்படுத்துவதற்கு வழி 
வகுத்திருப்்பளதவய �ொண முடிகின்றது.
 தமிழ் அரசியல் ள�தி�ள வி்டயத்தில் யுத் 
தம நிளறவள்டந்து ்பதிகனொரு ஆண்டு�ள முடி 
வள்டந்துவிட்ட வ்பொதிலும, அரசு ்பொரொமு�மொ�வும 
அவர�ள்ளப் ்பழிவொங்கும வ்பொக்கிலும ந்டந்து 
க�ொளகின்ற சூைலில் சிங்�்ளக் ள�தி�ள மீது 
மஹர சிளறச்சொளலயில் �ட்டவிழ்த்து வி்டப்்பட்ட 
அதி�ொர முளறயிலொன அ்டக்குமுளற ந்டவடிக்ள� 
யொனது, அரசொங்�த்தின் உண்ளமயொன மு�த்ளத 
கவளிப்்படுத்தி உள்ளதொ�வவ �ருதப்்படுகின்றது.
 க�ொவரொன ளவரஸ் தடுப்புச் சட்ட நள்டமு 
ளற�ள்ள சிளறக்ள�தி�ள வி்டயத்தில் அரசு 
ள�யொண்டுள்ள சூைலில் தமிழ் அரசியல் ள�தி� 
ளின் நிளலளம என்ன, அவர�ள எத்தள�ய சிரம 
ங்�ளுக்கும �ஸ்்டங்�ளுக்கும கநருக்�டி�ளுக்கும 
உள்ளொகி இருக்கின்றொர�ள என்்பது தனியொ� 
ஆரொயப்்ப்ட வவண்டிய வி்டயமொகும.

மஹர சிளைச்சொளல   ... த�ொடர்ச்சி...
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உலகின் பிரதொனமொன ்பல கதொழில்�ளில் 
மீன்பிடித்தல் கதொழிலும வருமொனத்ளத 

ஈடடித்தரும ஒரு கதொழிலொகும. உலகில் வொழும 
மக்�ளின் 60-70 சதவீதமொவனொரின் வொழ்வொதொரம 
�ளரவயொரத்திலும, �ளரவயொர மூலவ்ளங்�ளிலும, 
வநரடியொ�வும, மளறமு�மொ�வும தங்கியிருக்கி 
ன்றது. அதிலும குறிப்்பொ� �ளரவயொர வ்ளங்�ளில். 
மீன்வ்ளமொனது புதுப்பிக்�க் கூடிய வ்ளமொகும. 
இவ்வ்ளம சமூ�, க்பொரு்ளொதொர வி்டயத்தில் ்பொரிய 
்பங்�ளிப்புச் கசய்கிறது. மீன்பிடி வருமொனத்ளதவய 
முற்று முழுதொ� நமபி வொழ்கின்ற சமூ�மொ� மீனவ 
சமூ�ம �ொணப்்படுகின்றது.

 இலங்ள�யின் க்பொரு்ளொதொரத்ளதத் தீரமொ 
னிப்்பதில் மீன்பிடி மி�வும முக்கிய இ்டத்ளத 
வகிக்கிறது. இலங்ள�க் �ளரவயொரத்தின் மி�வும 
பிரதொன வ்ளமொ� �்டல் வ்ளம �ொணப்்படுவவதொடு, 
நொடடு மக்�ளின் உணவுத் வதளவ�ள்ளயுமநிளறவு 
கசய்கிறது. மீன்பிடிளய கதொழிலொ�க் க�ொண்டு 
வொழ்கின்ற �்டற்�ளரவயொர மக்�ள ்பல சமூ�, 
க்பொரு்ளொதொர பின்னள்டவு�ள்ளக் க�ொண்டு வொழ் 
கின்றனர.

 மீன்பிடித்தல் ்பொரம்பரியத் கதொழில். 
இன்று அது க்பரு வணி�மொ� விஸ்வரூ்பம எடுத்தி 
ருக்கிறது. ்பொரம்பரிய மீன்பிடிக்கும முளற�ள உரு 
மொறி, இன்று நவீன வளல�ளும, இயந்திரப் ்ப்ட 
கு�ளும ்பயன்்படுத்தப்்படுகின்றன. ஆனொலும 
மீன்பிடிப்்பளத மீனவ சமுதொயம மடடுவம இன் 
றும முன்கனடுத்து வருகிறது. �்டவலொடு மீனவர 
�ளுக்கு உள்ள உறவு �்டவுவ்ளொடு உள்ள உறளவ 
வ்பொன்றதொகும. எப்வ்பொது அளளித்தரும, எப்வ்பொது 
�ொவு க�ொளளும என எவரொலும முன்னறிய முடி 
யொது. �்டவலொடு உறவு க�ொண்்டவர�ள என்்பதொவல 

மீனவ மக்�ள க்பரிதும உணரச்சி மிக்�வர�ள. 
அவர�ளுள வரும சண்ள்ட சச்சரவு�ளுக்கு அதுவவ 
முக்கிய �ொரணம.
இயந்திரப் ்ப்டகு�ளின் வருள�, �்டற்புறத்து வொழ் 
க்ள�யின் இயல்ள்ப முற்றிலும உருமொற்றியது. 
வ்பரொளச க�ொண்்ட வணி�ர�ள உருவொனொர�ள. 
ஏற்றுமதிக்�ொன வணி�ப் க்பொருட�ளில் ஒன்றொ� 
�்டல் வ்ளம மொறியது. இதனொல் மீன்பிடிக்கும 
உரிளமயில் சிக்�ல்�ள உருவொகின. வ்பொடடியும, 
க்பொறொளமயும, வன்முளறயும வ்ளரந்தன. அளம 
தியொ� வொழ்ந்த மீனவ மக்�ளிள்டவய முரண்்பொடு 
�ள வதொற்றம க்பற்றன.
 மீன்பிடித் கதொழிலில் க்பண்�ள, ஆண்�ளு 
்டன் சம ்பங்�ொளி�்ளொ�ச் கசயற்்பட்டனர. மீன்பி 
டிக் �ருவி�ள்ள உருவொக்குவது, ஆண்�்ளொல் பிடி 
த்து வரப்்பட்ட மீன்�ள்ள சந்ளதப்்படுத்துவது, 
அந்த வருமொனத்ளதக் க�ொண்டு குடும்பத்ளதயும, 
சமூ� உறவு�ள்ளயும வ்பணுவது, கதொழிற் �ருவி 
�ள வொங்� வசமிப்்பது, முதலீடு கசய்வது, வதளவ 
�ளுக்�ொ� �்டன் வொங்குவது, அக் �்டளன திரும்பச் 
கசலுத்துவது வ்பொன்றளவ க்பண்�ளின் �்டளம 
�்ளொ� இருந்தன. 

 ்பணத்ளத நிரவொ�ம கசய்யும க்பொறுப்பு 
ஆண்�ளுக்குத் தரப்்ப்டவில்ளல. குைந்ளத வ்ளர 
ப்பு, சளமயல் வ்பொன்ற வவளல�ளில் ஆண்�ளுக் 
கும ்பங்கிருந்தது. க்பண்�ள வீடு திருமபுமவளர 
குைந்ளத�ள்ளப் ்பொரத்துக் க�ொளவது, மளனவி 
வர வநரமொகி விட்டொல் சளமப்்பது, குைந்ளத� 
ளுக்கு உணவு ஊடடுவது ஆண்�ளின் க்பொறுப்்பொ 
யிருந்தது. வ�ொயில் நிரவொ�ம வ்பொன்றவற்றில் 
க்பண்�ள முற்றிலும விலக்கி ளவக்�ப்்படடிருந் 
தனர. தொய்வழிச் சமூ�த்தின் ்பல கசழுளமயொன 

்பண்்பொடடுக் கூறு�ள அச் சமூ�த்தில் ்பைக்�த்தில் 
இருந்தன. 
 ்பருத்தி நூல் வொங்கி ரொடடினத்தில் மொடடி 
சிக்க�டுத்து ்பலள�யில் சுற்றி, சுற்றியளத நூல் 
முறுக்கியில் வ்பொடடு, நன்றொ� முறுக்கிகயடுத்த 
பின் மூங்கில் ஊசி�ளில் வ�ொரத்து மொல் கநய்து 
க�ொடுப்்பொர�ள க்பண்�ள. வளல�ளின் வள�க்கு 
ஏற்றவொறு �ண்ணி�ள்ள அ்ளகவடுத்து மொல் 
முடிவொர�ள. முடிக்�ப்்பட்ட மொல்�ள்ளத் தடடுத் 
தட்டொ� இளணத்து ஆண்�ள வளல�ள்ள உரு 
வொக்குவொர�ள. உருவொக்�ப்்பட்ட வளல�ள்ள வடி 
�டடிய நீரில் ஊறளவத்து க�டடிப்்படுத்துவதும,  
புளியங்க�ொடள்டத் வதொளல ஊறளவத்து துவர 
ப்புச் சொயம �ொய்ச்சி நிறவமற்றுவதும க்பண்�ளின் 
வவளல. இளவ ்பருத்தி வளலக்�ொன வவளல.
 இழுவளல வ்பொன்ற க்பரிய வளல�ளுக்கு 
(�்டற்�ளரயில் குன்று வ்பொல் �ொடசியளிக்கும 
வளல�ள) கதன்ளன மடள்டளய ஊறளவத்து 
அடித்து நொற்கறடுத்து �யிறு திரித்து க�ொடுப்்பொர�ள. 
அளதக் க�ொண்டு ஆண்�ள பிடித்து வரும மீன்� 
ள்ளப் ்பக்�த்து கிரொமங்�ளுக்வ�ொ அல்லது மீன் 
சந்ளத�ளுக்வ�ொ எடுத்துச் கசன்று விற்்பளன கசய் 
வது, மீதமொகிய மீளன �ருவொ்டொ�ப் ்பதப்்படுத்து 

வது எல்லொம க்பண்�ளதொன். எல்லொ க்பண்�ளுக் 
கும சந்ளத�ளில் மீன் விற்� இ்டம கிள்டப்்பதி 
ல்ளல. க்பண்�ள தளலச்சுளமயொ�ப் ்பல ளமல்�ள 
ந்டந்து உளளூர கிரொமங்�ளுக்குச் கசன்று மீன்�ள்ள 
விற்றுவிடடு �ொலம �்டந்து வீடு திருமபுவொர�ள. 
இந்தத் துணிவு மீனவப் க்பண்�ளி்டம மடடுவம 
இருந்தது.  
 �்டன் சுளம மீனவர�ளின் வொழ்வியளல 
அதி�மொ�ப் ்பொதித்துள்ளது. நிலவுள்டளமச் சமூ� 
ங்�ளில் வைக்�த்திலிருந்த ஆண்�ளுக்கு ‘வரத 
டசளண சீர’  க�ொடுத்து திருமணம கசய்யும 
முளறளய மீனவர�ள �ள்டப்பிடிக்�த் கதொ்டங் 
கினர. மீன்பிடிக் �ருவி�ள வொங்� ்பணம திரடடு 
வது்டன், க்பண்ணின் திருமணத்திற்கு நள�யும, 
்பணமும வசரத்தொ� வவண்டும என்ற நிளல ஒவ் 
கவொரு குடும்பத்துக்கும ஏற்்பட்டது. மீன்பிடித் 
கதொழில் உற்்பத்தியிலிருந்து துரத்தப்்பட்ட க்பண் 
குடும்பத்திற்குளளும மதிப்பிைந்து வ்பொனொள. 
இன்று �்டற்�ளரயில் வொழ்ந்தொலும ்பல க்பண்�ள 
�்டற்�ளரக்குச் கசல்வதில்ளல.
 இயற்ள�வயொடு இளயந்து சுற்றுச் சூைளல 
மொசுப்்படுத்தொமல், �்டல்வ்ளத்ளத அழிக்�ொமல் 
அன்ளறய வதளவக்கு மடடும மீன்பிடித்து ஆண் 
�ளும,  க்பண்�ளுமொ� இளணந்து சுதந்திரமொ�ப் 
்பொடு்படடு வொழ்ந்து வந்தவர�ள இந்த மீனவர�ள. 
�்டலும, வ்ளமும, நிலமும, சுற்றுச்சூைலும மீனவச் 
சமூ�த்தொல் ்பொது�ொக்�ப்்படடு வந்தது. 

 

 “ ்கடலின்றி அளமயொது உலகு”   
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