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தமிழ்த் திரையுலகில் சின்னக் 
கரலவாணர் எனறு ககாண்ா்ப் 
பட் நரகச்சுரவ நடிகர் விவவக் 
த்னது 59ஆவது வயதில்  கெனர்ன 
யில் காலமா்னார். இவர் ஈழத் 
தமிழர்கரையும், அவர்களின தமிழ் 
கமாழிப் பறரறையும் வநசித்தவர். 
மட்க்கைப்பிறகு வருரக தநத 
வபாது, “கர்சி ஈழத் தமிழன இரு 
க்கும்வரை தமிரழ யாைாலும் அழி 
க்க முடியாது” எனறு உரையாறறி 
யிருநதார். அத்து்ன அவர் நடிக்கும் 
தி ர ை ப் ப ் ங க ளி லு ம் த மி ழி ற கு 
ஈழத் தமிழர்தான சிறைநதவர்கள் 
எனறை கருத்ரத வலியுறுத்துபவர். 
 தூத்துக்குடி மாவட்ம் 
வகாவில்படடியில் 1961ஆம் ஆணடு  
பிறைநத அவர், மதுரை அகமரிக்கன 
கல்லூரியில்  பட்ப்படிப்ரப முடி 
த்தார். பின த்னக்கு கிர்த்த அைசு 
வவரலரய விடடு, இயக்குநர் வக. 
பாலெநதிைன  இயக்கத்தில் 1987ஆம் 
ஆணடு கவளியா்ன ‘ம்னதில் உறு 
திவவணடும்’ ப்த்தில் விவவக் என 
கிறை கபயரில் தமிழ் சினிமாவில் 
அறிமுகமா்னார்.    

 கதா்ர்நது நரகச்சுரவ கதா 
பாத்திைஙகளில் நடிக்க கதா்ஙகிய 
விவவக்,    இலஞெம், மக்கள் கதாரக 
கபருக்கம், ஊழல்கள், மூ் நம்பி 
க்ரக வபானறைவறரறை உள்ை்க்க 
மாக ரவத்து   நரகச்சுரவ காடசி 
கரை அரமத்தார். இதனமூலம் 
இவருக்கு சின்னக் கரலவாணர் 
எனகிறை பட்ம் கிர்த்தது.  
 சுமார் 25 ஆணடுகளுக்குவமல் 
தமிழ் சினிமாவில் சிறைநத நரகச் 
சுரவ நடிகைாக ககாடிகடடி பறைநத 
விவவக்கின பஙகளிப்ரப பாைாடடி 
இநதிய அைசு அவருக்கு ’பத்மஸ்ரீ’ 
விருது வழஙகி ககௌைவித்தது.
 வமலும் மரறைநத முன்னாள் 
குடியைசுத் தரலவர் அப்துல் கலா 
மி ன தீ வி ை ப ற றை ா ை ை ா க வு ம் 
விவவக் இருநதார். அவர் வகடடுக் 
ககாண ்தறகு இணஙக தமிழகம் 
முழுவதும் ஒரு வகாடி மைக்கனறு 
கரை நடுவதறகா்ன முயறசிகரை 
வமறககாணடு வநதார். இதுவரை 
33 இலடெம் மைக்கனறுகரை நடிகர் 
விவவக் நாடடி முடித்துள்ைார்.
 இநதியாவில் ககாவைா்னா 
கதாறறு அதிகரித்து வரும் நிரல 
யில், க்நத 15ஆம் திகதி மக்களுக்கு 
ககாவைா்னா தடுப்பு மருநது குறித்து 
விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்தும் வநாக் 
கில் அைசு மருத்துவமர்னயில் 
தடுப் பூசி கெலுத்திக் ககாண்ார்.

jkpioAk; r%fj;ijAk; Nerpj;j  
,e;jpa eifr;Rit ebfu; tpNtf; fhykhdhu;

இலஙரகயில்  வ்க்கு, கிழக்கு 
மாகாணஙகளில்  தமிழ் மக்களின 
இ்னப் பைம்பரல மாறறியரமக்கும் 
வரகயில், திட்மிட்படி கபரும் 
பானரம இ்னத்தவர்களின  குடிவய 
றறைஙகள் இ்ம்கபறறு வருகினறைது. 
 வமலும் வ்க்கு மறறும் 
கிழக்கு மகாணஙகளில் கதால்லி யல் 
திரணக்கைஙகைால் கதால்லியல் 

ஆய்வு எனறை வபார்ரவயில் தமிழ் 
மக்களின காணிகள் அத் திரணக்க 
ைஙகளின கீழ் ககாணடுவைப்படடு 
கபரும்பானரமயி்ன மக்கைா கிய 
சிஙகை மக்கள் குடிவயறறைப் படடு 
வருகினறை்னர் எ்ன பல்வவறு தமிழ் 
கடசிகள் குறறைம் சுமத்துகினறை்ன.
 இதனகாைண மாக தமிழ் 

,dg;guk;giy khw;wpaikf;Fk; tifapy;  
rpq;fsf; FbNaw;wq;fs;

நாம் அர்னவரும் அனறைா்ம் 
பயனபடுத்தும் அத்தியாவசிய 

கபாரு ைா்ன வப்னாவின (pen)மூலம் 
இயறரகரயப் பாதுகாக்கும் திட் 
கமானரறை இலஙரகரயச்வெர்நத 
தநரதயும் மகளும் கணடுபிடித்து 
ள்ை்னர்.
 கணடி பகுதிரயச் வெர்நத 
ெச்சினி கிறிஸ்டி்னா சுகிர்தன, ெர்வ 
வதெ ஊ்கம் ஒனறுக்குத் கதரிவிக் 
ரகயில்,
 “இலஙரகயிலுள்ை பா் 
ொரல மாணவர்கைால் மடடும் 

Ngdhit el;L> tptrhak;-,yq;if 
khztpapd; fz;Lgpbg;G

க�ாவைாவ்னா ரவைஸின கதாற 
றுதலுக்கு இலக்காகி உலகில் உயிரி 
ழநதவர்களின எணணிக்ரக 3 மில் 
லியர்ன க்நதுள்ைதாக வ�ான 
ககாப்கினஸ் பல்கரலக்கழகம் 
வநறறு (17) கதரிவித்துள்ைது.
 மிகவும் அதிகமா்ன கதாறறு 
விகிதத்ரத உலகம் ெநதிக்க ஆைம் 
பித்துள்ைதாக உலக சுகாதாை நிறு 
வ்னம் வநறறு முனதி்னம் (16) கதரி 
வித்திருநதது.
 இநதியா மிக அதிகமா்ன 

பாதிப்புக்கரை ெநதித்து வருகின 
றைது. வநறறு ெனிக்கிழரம (17) அஙகு 
230,000 வபருக்கு கதாறறு இருப்பது 
உறுதிப்படுத்தப்படடிருநதது.
 உலகம் முழுவதும் இது 
வரை 140 மில்லியன மக்கள் கதாற 
றுதலுக்கு உடபடடுள்ை்னர்.
 இறைப்பு எணணிக்ரக அகம 
ரிக்கா, பிவைசில், கமக்சிக்வகா மற 
றும் இநதியா ஆகிய நாடுகளில் 
அதிகமாக உள்ைது இஙகு குறிப்பி் 
த்தக்கது.

Nfhtpl; - 19 ,wg;G vz;zpf;if 

3 kpy;ypaid vl;baJ

கதாடர்ச்சி 13ஆம் பக�ம்

ஜ்னாதிபதி வகாட்ாபய ைா�பக்ெ 
வால் கவளியி்ப்படடிருக்கும் பய 
ஙகைவாதத் தர் கதா்ர்பா்ன விதி 
முரறைகள், ஏறக்னவவ மிகவும் ஆழ 
மா்ன குரறைபாடுகரைக் ககாணடிரு 
நத பயஙகைவாதத்தர்ச் ெட்த் 
தின மூலம் வமலும் வன முரறைக 
ளும் மீறைல்களும் இ்ம் கபறுவத 
றகு வழிவகுக்கும் எனறு ெர்வவதெ 
�ூைர்கள் ஆரணக்குழு கதரிவித் 
து ள்ைது.
 இது கதா்ர்பாக ெர்வவதெ 
யூைர்கள் ஆரணக்குழுவால் கவளி 
யி்ப்படடுள்ை அறிக்ரகயில் 
வமலும் கூறைப்படடிருப்பரவ வரு 
மாறு -
 “பயஙகைவாதத்தர் கதா் 
ர்பா்ன விதிமுரறைகள் கதா்ர்பா்ன 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் க்நத 
கெவவாய்க்கிழரம கவளியி்ப் 
பட்து. அதில் 11 அரமப்புக்கள் 
‘ தீ வி ை வ ா த அ ர ம ப் பு க் க ை ா க ’ 
இ்னங காணப்படடிருக்கினறைரமயு 
்ன இது வபானறை அரமப்புக்களு 
்ன கதா்ர்புகரைப் வபணுபவர் 
கள் மீது ந்வடிக்ரக எடுப்பது பற 
றியும் குறிப்பி்ப்படடுள்ைது.
 இதில் குறிப்பி்ப்படடுள்ை 
விதிமுரறைகளுக்கு மாறைாக கெயற 
படுபவர்கரை 20 வரு்ஙகளுக்கும் 
அதிகமா்ன காலம் சிரறைப்படுத் 

தவும், அத்தரகய கெயறபாடுகள் 
அல்லது அவறரறை முனக்னடுப் 
வ ப ா ரு ் ன க த ா ் ர் பு க ர ை ப் 
வபணிய வர்கரை 10 வரு்ஙகளு 
க்கும் அதிகமா்ன காலம் சிரறைப்ப 
டுத்தவும் முடியும் எனறும் கூறைப்ப 
டடுள்ைது.
 பயஙகைவாதத்துக்கு எதிைா 
கப் வபாைாடுதல் எனறை கபயரில் 
வமாெமா்ன விதிமுரறைகரை நர் 
மு ர றை ப் ப டு த் து கி ன றை இ ல ங ர க 
யின நிரறைவவறறைதிகாைப் வபாக் 
கின தனரமவய தறவபாதும் பின 
பறறைப் படடுள்ைது. எவவித விொை 
ரணகளுமினறி ஒருவரை இரு 
வரு் காலம்வரை தடுத்துரவப்ப 
தறகுஅனுமதியளிக்கும் தீவிைமய 
மாக்கரல ஒழித்தல் கதா்ர்பா்ன 
விதிமுரறைகள் கவளியி்ப்படடு 
ஒரு மாதகாலத்தின பின்னர் இநத 
விதிமுரறைகள் கவளியி்ப்படடு 
ள்ை்ன.
 தனனிச்ரெயா்ன ரகது ந் 
வடிக்ரககள் கதா்ர்பா்ன அடிப்ப 
ர்த் தைாதைஙகரை மீறுவதறகா்ன 
நியாயமாக வதசியப் பாதுகாப்பு 
எனறை வி்யத்ரதக் குறிப்பிடுவது 
ஏறறுக்ககாள்ைப்ப் முடியாததா 
கும் எனறு அநத அறிக்ரகயில் 
சுடடிக்காட்ப்படடுள்ைது.

td;Kiwfs;> kPwy;fSf;F toptFf;Fk;  
Gjpa gaq;futhjj; jil tpjpKiwfs;

- ru;tNjr [_uu;fs; Mizf;FO Fw;wr;rhl;L

க�ாவைா்னாரவ காைணம்காடடி 
முஸ்லிம்களுக்கு மடடும் தர்கள் 
விதிக்கப்படுவது ஏன எ்ன திருவகா 
ணமரல மாவட் ஐக்கிய மக்கள் 
ெக்தியின நா்ாளுமனறை உறுப்பி 
்னர் இம்ைான மஹ்ரூப் வகள்வி 
எழுப்பி்னார். 
 கிணணியாவில் இ்ம் 
கபறறை மக்கள் ெநதிப்பில் உரையாற 
றும்வபாவத அவர் இவவாறுகதரி 
வித்தார். வமலும் “இநத அைொங 
கம் ஆடசிக்கு வநதால் முஸ்லிம் 
கள் இ்னவாத ஒடுக்கு முரறைக்கு 
ஆைாக்கப்படுவார்கள் எ்ன நாம் 
அனவறை எச்ெரித்திருநவதாம். நாம் 
கூறியபடிவய  ந்நது வருகிறைது. 
அைொஙகத்துக்கு மக்கள் மத்தியில் 
அதிருப்தி ஏறபடும் ெநதர்ப்பஙக 
ளில் அவர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு 

எதிைா்ன இ்னவாதத்ரத ரகயிகலடு 
த்வத அநத அதிருப்திரய மரறைக்கி 
றைார் கள். 
 உயிர்த்த ஞாயிறு அறிக்ரக 
யில் பரிநதுரைக்கப்பட் சிஙகை 
அரமப்புக்கள் எதர்னயும் தர் 
கெய்யாது முஸ்லிம் அரமப்புக் 
கரை மாத்திைம் தர் கெய்துள்ை 
்னர். ைமழான மாதத்ரத முனனிடடு 
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 ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஏப்ரல் மாதம் 24ஆம் திகதிபய  நீதிக்கான ைலநாடுகளின் ைஙகளிபபுக்கும், 
அபமதிக்கான இ்ராஜதந்தி்ரத்திற்குமான அபனத்துலகத்தினம் (The International Day of Multilater 
alism and Diplomacy for Peace), என 2019 இலிருந்து ககாண்ாடி வருகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை 
யின் மூன்று தூணகளாகக் கருதபைடும் 01.அபமதியும், ைாதுகாபபும், 02. வளர்ச்சிகள், 03. மனித உரி 
பமகள் என்ைனவற்பற ைலநாடுகளின் ைஙகளிபபு்ன் நிபலநிறுத்தி, அபமதிக்கான இ்ராஜதந்தி்ரத்து்ன் 
ைலநாடுகபளயும் கசயற்ை் பவத்து, மீணடும் இ்ரண்ாவது உலகப்ைார் ்ைான்ற அழிவுதரு யுத்தஙகள் 
உலகில் ்தான்றாது ைாதுகாத்தபலத், தனது தபலயாய ்நாக்காக இந்த அபனத்துலக தினத்தின் 
மூலம் உறுதி கசய்து வருகிறது. "ைலநாடுகளின் ைஙகளிபபு என்ைது அவற்றுக்குள்ள அச்சுறுத்தல்கபளப 
ைகிர்ந்து ககாள்வதாக மட்டும் இ்ராது, அந்நாடுகளில் கைாதுப ைஙகளிபபுக்கள் மக்களுக்கு மறுக்கபைடுவது 
அல்லது ைறிக்கபைடுவது குறித்தும் கவனத்தில் எடுத்துச் கசயற்ை்ல்" என்கிற கருத்திபன ஐக்கிய 
நாடுகள் சபையின் கைாதுச்கசயலாளர் இத்தினத்துக்கான இவவாணடுச் கசய்தியில் கதளிவாகக் 
குறிபபிட்டுள்ளார். 
 இத்தினம் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் தாஙகள் நீதிபயப கைற ஒரு சில நாடுகளின் ைஙகளிபபை 
மட்டுமல்ல ைலநாடுகளின் ைஙகளிபபைப கைற ்வணடும் என்கிற விழிபபுணர்பவத் தருகிறது. ்மலும் 
ஈழத்தமிழர்கள் தஙகள் வ்ரலாற்றுத் தாயகத்தி்ல்ய, கைாதுபைஙகளிபபு சிறீலஙகா அ்ரசாஙகத்தால் 
மறுக்கபைட்டும், அபமதியும் ைாதுகாபபும், வளர்ச்சிகளும், மனித உரிபமகளும் இல்லாமலும் வாழ்கி 
ன்றனர்.  என்வ  இவர்களின் நீதிக்காகப ைலநாடுகளின் ைஙகளிபபைப கைறும் கைாறுபபும், இ்ராசதந்தி்ரத் 
தின் மூலம் இவர்களின் அபமதிபய உறுதிபைடுத்தும் க்பமயும்  உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபை அதன் 
முன்னுரிபமச் கசயற்திட்்த்தில் ஈழத்தமிழர்க்கான நீதிபயயும், அபமதிபயயும் முன்கனடுக்க ஈழத்தமிழர் 
களும் உலககஙகும் புலம்ைதிந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்களும், உபழக்க உறுதி எடுக்கும் நாளாக இந்த 
அபனத்துலகத் தினத்பத ஈழத்தமிழ்மக்கள் கருத்தில் ககாள்ள ்வணடும்.  
 உலககஙகும் புலம்ைதிந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்க்ள இவவி்யத்தில் அதீத கவனம் கசலுத்த 
்வணடியவர்களாக உள்ளனர். இதபனத் தடுக்கும் ்நாக்கி்ல்ய உலககஙகும் கசயற்ைடும் ைல்்வறு 
ஈழத்தமிழர் நலன்புரி அபமபபுக்கபளயும், ஈழத்தமிழ்ச் சமூக ஆர்வலர்கபளயும், ையஙக்ரவாதப ைட்டியல் 
ஒன்றில் அ்க்கி கவளியிட்டுள்ளதும் அல்லாமல், இவர்களு்ன் கதா்ர்புள்ளவர்கள் எனச் சந்்தகிக்கபைடும் 
எவரும் சிறீலஙகாவுக்குள் கசன்றால் பகதுகசய்யபைடுவர் எனவும், சிறீலஙகாவில் உள்ளவர்கள் இவர்களு 
்ன் எத்தபகயத் கதா்ர்புகபள பவத்திருந்தாலும் அவர்களும் பகதுகசய்யபைடுவர் எனவும் சிறீலஙகா 
உத்த்ரவிட்டு ஈழமக்கபள, ைலநாடுகளினதும் குடிகளாகப ை்ரவி   வாழும் அவர்களின் கிட்டிய குடும்ை உறுபபின 
ர்களில் இருந்து தனிபமபைடுத்தி் முபனந்துள்ளது. 
 அத்து்ன் ஈழமக்கபளப கைாருளாதா்ர ரீதியாகவும், தனிபமபைடுத்தும் ்நாக்கில், ஈழத்தமிழ் 
மக்கள் உலகில் ை்ரந்து வாழும் தஙகள் கிட்டிய குடும்ை உறுபபினர்கள், உறவினர்கள், நணைர்களி்மிருந்து 
நிதிவள உதவிகபள்யா அல்லது மதிவள கதாழில்நுட்ை ஆத்ரவுகபள்யா கைறுவபதத் தடுக்க, கவளி 
நாட்டின் கதாண்ர் அபமபபுக்க்ளா தனியாட்க்ளா ்ந்ரடியாக ஈழத்தமிழர்களுக்கு அவர்களுப்ய 
வாழ்வுக்கான நிதி உதவிகபளச் கசய்ய முடியாது, அத்தபன நிதி உதவிகளும் இ்ராணுவ உய்ரதிகாரி 
களால் நிர்வகிக்கபைடும் கட்்பமபபுக்கள் வழி கசய்யபை் ்வணடும் என்கிற உத்த்ரபவச் சிறீலஙகா 
பிறப பித்துள்ளது.  
 இவவாறு சமூகநிபலயிலும், கைாருளாதா்ரநிபலயிலும் உயிர் வாழ்வதற்கான நாளாந்த 
வாழ்வுக்கான உதவிகபளக் கூ் கைற இயலாத வபகயில் உள்ள ஈழத் தமிழ்மக்கள் இன்பறய உல 
கின் அதீத மனிதாய ்தபவகளுக்கு உரிய மக்களாக உள்ளனர். இவர்களுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை 
இவர்கள் வாழும் நாட்டின் இபறபமபய மீறி ்ந்ரடியாக உதவலாம் என்ைது குபவத் யுத்த ்ந்ரத்தில் 
பிரித்தானிய கவளிநாட்டுச் கசயலாளர் திரு. ்க்ளஸ் கியூட் அவர்களின் கநறிபைடுத்தலில் ஐக்கிய 
நாடுகள் சபை எடுத்த முடிபு. 
 என்வ ஈழமக்கள் தஙகளுக்கான நீதிபயப கைற, ைலநாடுகள் உப்ய கூட்டு இபணபபின் 
மூலம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை முபனவது சிறீலஙகாவின் இபறபமபய மீறும் கசயற்ைா்ாகாது. 
ஈழத்தமிழர்கள் தாயகத்திலும் உலகிலும் எல்லா நாடுகளு்னும் அந்த அந்த நாட்டு மக்களு்னும், 
அ்ரசுக்களு்னும் உப்ரயா்ல்கபள, உறவுகபள வளர்த்து அந்நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித 
உரிபம ஆபணயகத்தின் இந்த முயற்சிக்கு உதவ உபழக்க்வணடும். அவவா்ற தாயகத்திலும் 
உலகிலும் உள்ள ஈழத்தமிழர்கள், இ்ராசதந்தி்ரமாக உலக அ்ரசியல் கைாருளாதா்ர மாற்றஙகளுக்கு ஏற்ை 
சரியானபதச் சரியாகச் கசய்ய ்வணடும். இது்வ ஈழத்தமிழர்களுக்கான அபமதிபய உறுதிபைடுத்த 
உதவும் இ்ராசதந்தி்ரமாகும். 
 அத்து்ன் எதிர்வரும் யூன் மாதம் 21ஆம் நாள் க்ந்த ஆணடு ் காவிட் 19 வீரியத் தாக்கத்தால் 
ஓத்திபவக்கபைட்்  கைாதுநலவாய நாடுகளின் தபலவர்களின் சந்திபபு,  ருவாண்ாவில், ‘கைாதுவான 
எதிர்காலத்பத அபமத்தல், இபணத்தல், புதுபபித்தல், உருமாற்றல்’ என்னும்  பமயபகைாருளில் நப் 
கைறவுள்ளது. இதபனச் சிறீலஙகா ஈழத்தமிழ் மக்களின் நீதிக்கான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித 
உரிபம ஆபணயகத்தின் முயற்சிகபளத் தடுபைதற்கான களமாகப ையன்ைடுத்துவதற்கான அபனத்து 
முயற்சிகபளயும் கதா்ஙகிவிட்்து. இந்நிபலயில் கைாதுநலவாய நாடுகள் அபனத்து்னும் ஈழமக்கள் 
தஙகளின் நீதிக்கான ைலநாடுகளின் ைஙகளிபபையும் கைறக்கூடிய அபமதிக்கான  இ்ராசதந்தி்ரத்து்ன், 
எந்த நாடுகபளயும் ைபகக்காது, கவறுக்காது, ஓதுக்காது, அபனத்து நாடுகளு்னும் உறவுகபள உ்னடி 
யாக வளர்த்தல் முக்கியம்.

 Mrphpau;

“யார் மீதும் நாஙகள் வகாபிப்பதில்ரல. அது எஙகள் 
வழக்கமும் அல்ல. ஆ்னால் உரிய ெமயத்தில், உரிய இ்த் 
தில், உரிய முரறையில் பதிலடி தருவவாம்” எனறு விக்வ்ன 
ஸ்வைனுக்கு மாரவ. வெ்னாதிைா�ா பதிலடி ககாடுத்திரு 
க்கினறைார்.
 யாழ்ப்பாணத்தில் இ்ம்கபறறை கபாது நிகழ்வு 
ஒனறில் வநறரறைய தி்னம் இருவரும் எதிர்பாைாத விதமா 
கச் ெநதித்துக்ககாண்்னர். அப்வபாது “எனனுர்ய பகி 
ைஙகக் கருத்து கவளிப்பாட்ால் என மீது வகாபமாக 
இருப்பீர்கள் வபாலும்” எ்ன விக்வ்னஸ்வைன வகட் 
வபாவத மாரவ இவவாறு பதிலளித்தி ருக்கினறைார்.

இது கதா்ர்பில் வமலும் கதரியவருவதாவது:
 “வநறரறைய நிகழ்வு ஒனறில் முன்னாள் முதல்வர் 
விக்கியும், முதல்வர் பதவிரய முதல் தைம் பறிககாடுத்து 
விடடு அரத இநதத் த்ரவ எப்படியும் ரகப்பறறை 
வவண டும் எனறை இலக்கு்ன உள்ை மாரவயும் வநரில் 
ெநதிக்க வவணடி வநர்நதுவிட்து.
 யாழ். மாவட் நா்ாளுமனறை உறுப்பி்னர் சிறித 
ைனின மகளின பூப்புனித நீைாடடு விழா நிகழ்வு ஆைம்ப 
மா்ன வபாவத வநைத்து்ன முனவரிரெயில் அமர்நதிருந 
தார் தமிழைசுக் கடசியின தரலவரும் முன்னாள் எம்.
பியுமா்ன மாரவ. வெ்னாதிைாொ. பக்கத்தில் முன ்னாள் 
மட்க்கைப்பு எம்.பி. சீனித்தம்பி வயாவகஸ்வைன. 
யாழ்.மாவட் நா்ாளுமனறை உறுப்பி்னரும் முன்னாள் 
வ்க்கு மாகாண முதலரமச்ெருமா்ன நீதியைெர் விக் 
வ்னஸ்வைன ெறறுப் பிநதித்தான வநதார்.
 இைண்ாவது வரிரெயில் வநவை மாரவ. வெ்னா 
திைாொவுக்குப் பின்னால் ஆெ்னம் கிர்த்தது விக்வ்னஸ்வ 
ைனுக்கு. முதலரமச்ெர் பதவிக்கு மாரவ கபாருத்தவமய 
றறைவர் எ்ன விக்வ்னஸ்வைன கதரிவித்த கருத்து ெர்ச்ரெ 
யாக கவடித்துள்ை நிரலயில், இநதச் ெநதிப்பு இ்ம் 
கபறறைது.
 மாரவக்குப் பின்னால் வநது அமர்நத நீதி 
யைெர் விக்வ்னஸ்வைன மாரவயின முதுகில் த்வி 
்னார். மாரவ திரும்பிப்பார்த்தார். “எனனுர்ய பகிை 
ஙகக் கருத்து கவளிப்பாட்ால் என மீது வகாபமாக 
இருப்பீர்கள் வபாலும்” எனறைார் விக்வ்னஸ்வைன.
 “இல்ரல, இல்ரல. யார் மீதும் நாஙகள் வகாபி 
ப்பதில்ரல. அது எஙகள் வழக்கமும் அல்ல. ஆ்னால் 
உரிய ெமயத்தில், உரிய இ்த்தில், உரிய முரறையில் 
பதிலடி தருவவாம்” எனறு மாரவ பதிலடி ககாடுத்தார். 
அநதப் பதிரலச் சிரித்து ஏறறுக்ககாண்ார் விக்வ்னஸ் 
வைன.
 விக்வ்னஸ்வைர்னக் கண்தும் மாரவ. வெ்னாதி 
ைாொவிறகுப் பக்கத்தில் இருநத சீனித்தம்பி வயாவக 
ஸ்வைன எழுநது த்னது ஆெ்னத்தில் இருக்கும்படி விக்வ்ன 
ஸ்வைனுக்கு இ்ம் ககாடுத்தார். அதர்னயடுத்து மாரவ 
க்குப் பக்கத்தில் அமர்நது சிரித்து உரையாடி்னார் விக்வ்ன 
ஸ்வைன. இருவரும் சிரித்து உரையாடி்னாலும் உள்ளு 
க்குள் என்ன இருநதவதா கதரியவில்ரல!
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சிங்களப் படை்கள் க்கொடுடை்கள் ்கணைனள்
அங்கம் கெகிழ்ந்திை கெகுணடு எழுந்்தனள்
எஙகும் எழும்பிய அெலக் குரல்களொல
கபொஙகிகயழுந்திடும் எரிைடலயொகினள்
அகிம்டசை ெழிடயக் ்கொட்டிய பொர்தம்

அனுப்பிய படை்கள் இம்டசை்கள் ்கணைனள்

புலி்கடளத் த்தடி அழித்திை அடலந்்தட்த
ெொலிபர் ,  இடளஞடரக் க்கொன்று குவித்்தட்த
்கணைனள், அன்டனயின் விழி்கள் கசைொரிந்்தன

இ்தயம் குமுறிை எரிைடல கெடித்்தது
சிடலகயனப் பிள்டளயொர் முன்்றலில அைர்ந்்தனள்

முந்ட்தயர் ்கொந்தியொர் ்கொட்டிய கெறியினில
முப்பது ெொட்்கள் தெொன்பிடனத் க்தொைர்ந்்தனள்.

படையினர் தபொரிடன நிறுத்திை தெணடும்
புலி்கடளப் தபச்சுக் ்கடைத்திை தெணடும்

என்றுடர விடுத்்தனள் உறுதியொ யிருந்்தனள்
ஆயினும் அன்னெர் இரஙகினொர் அலலர்

இரக்்க கைன்பது இ்தயத் திலிலலொ
அரக்்கர் ்கணமுன் அடைத்்தென் ்கலஙகிக்

்கணணீர் ெடித்துக் ட்கயட்றந்்தல்ற
்தமிைரின் விழிநீர் ்தொடரயொதயொை

அடைதியின் மூச்தசைொ ைொவியுைைங்கச்

சைரித்திரம் படைத்்தனள் பூபதி அம்ைொ
எழுெொன் திடசையில ைட்டுைொ ெ்கரில
ெொெலஙத்கணி ஊற்றின் றீயந்்த
்தொயொம் பூபதி முத்்தொய இலஙகும்

அன்டனதய நின்னடி ெைஙகுகின்த்றொம் ெொம்
்தரணிதய துதித்திைத் க்தயெைொ யுயர்ந்்தொய
பரணியில நிடலத்்தொய பொடெதய யும்டை

கெஞ்சில சுைந்த்தொம் என்றும் க்தொழுதெொம் .
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அனர்ன பூபதியின 33ஆம் ஆணடு நிர்னவு 
19/04/2021 நாரையாகும். ஆம்! க்நத 33, 

வரு்ஙகளுக்கு முன எமது வ்க்கு, கிழக்கில் 
ஒரு அனனிய நாடடுப் பர் எம்மணணில் நிரல 
ககாணடிருநத காலம். ஆம்! இலஙரக இநதிய 
ஒப்பநதம் 1987 யூரல 29ஆம் திகதி இநதியப் பிைத 
மர் இைாஜீவ காநதிக்கும், இலஙரக �்னாதிபதி 
வ�.ஆர் க�யவர்த்னவுக்கும் இர்யில் ரகச்ொத்தி 
்ப்படடு 13ஆவது அைசியல் அரமப்பு மூலம் 
மாகாணெரப ெட்மூலம் அறிமுகமா்ன காலம். 
அநதக் காலத்தில் இநதிய அரமதிப்பர்கள் இல 
ஙரகயில் குறிப்பாக வ்க்கு, கிழக்கு பகுதிகள் 
எஙகும் முகாம் அரமத்து, வ்க்கு, கிழக்கில் உள்ை 
தமிழ் மக்களுக்கு அரமதி எனறை வபார்ரவயில் 
அடடூழியஙகரையும் கெய்து வநதகாலம். அப்படி 
யா்ன வவரையில் தான அனர்ன பூபதி அவர்கள் 
ொகும்வரை உணணா விைதம் ஒனரறை வமறககாள்ை 
வவணடிய நிரல உருவா்னது.
 முதலில் யார் இநத அனர்ன பூபதி என 
பரத பார்ப்வபாம். மட்க்கைப்பு - அம்பாரறை 
அனர்னயர் முன்னணியின கெயறபாட்ாைர். 
1932ஆம் ஆணடு, நவம்பர் மாதம் 03ஆம் திகதி மட 
்க்கைப்பில் பிறைநத தாயார். அவர் த்னது 56ஆவது 
வயதில் இநத தியாகத்தில் தனர்ன ஈர்த்தார்.
 ஆம்! விடுதரலப் புலிகளுக்கும், இநதிய 
அரமதிப் பர்க்கும் ெணர் ந்நது ககாணடிரு 
நத காலம். அநதக் காலத்தில் இநதியப் பர்க்கு 
எதிைாக குைல் ககாடுக்க, அறைப் வபாைாட்ஙகரை 
ந்த்த மடடு-அம்பாரறை மாவட் அனர்னயர் 
முன ்னணி முடிவு கெய்தது. அவர்கள் இைணடு வகாரி 
க்ரககரை முனரவத்து இநதிய அைசுக்ககதிைாக 
உணணாவநானபுப் வபாைாட்த்ரதத் கதா்ங 
கி்னர்.

அந்த இரண்டு க�ோரிக்��ளும் இது்தோன்..

1. உடனடியா� பபார் நிறுததத்த ந்டமு 
்ைபபடுதத பேண்டும்.

2. புலி�ளுடன் பபச்சு நடததித தீர்வு �ாண 
பேண்டும்.

இநத வகாரிக்ரககரை முனரவத்வத மட 
்க்கைப்பு மாமாஙகப் பிள்ரையார் ஆலயத்தில் 
குருநரத மைநிழலில் 1988, மார்ச்,19ஆம் திகதி 
ொகும் வரையிலா்ன உணணாவிைத வபாைாட்த்ரத 
அனர்ன பூபதி ஆைம்பித்தார்.
 மகாத்மா காநதியின அகிம்ரெ வபாைாட்த் 
தால் விடுதரல கபறறை பாைத நாடு எ்ன வைலாறு 
கூறைப்படும் இநதிய நாடு, அனர்ன பூபதியின 

அகிம்ரெவழி வபாைாட்த்ரத கணக்கில் எடுக்க 
வில்ரல.
 வபாைாட்ம்ஆைம்பிப்பதறகு முன்னவம 
இநதியப்பர் அதிகாரிகளு்ன பல வபச்சுவார் 
த்ரதகள்  ந்த்தப்பட்்ன. அனர்னயர் முன்னணி 
யின வகாரிக்ரககள் எதுவுவம இநதியப்பர்யி 
்னரின கவ்னத்ரத ஈர்க்கவில்ரல. ஆ்னால் தமிழ்ப் 
கபணகள் அர்யாை உணணாவநானபுப் வபாைா 
ட்த்தில் அணி திைண் நிரலயில், 1988ஆம் 

ஆணடு �்னவரி 4 ஆம் திகதி அனர்னயர் முன்ன 
ணிரயத் திருமரலக்குப் வபச்சுவார்த்ரதக்கு 
வருமாறு அரழப்பு விடுக்கப்பட்து. ஆ்னால் 
வகாரிக்ரககள் எதுவும் நிரறைவவ றறைப்ப்வில்ரல. 
வபாைாட்ம் கதா்ர்நது ந்நதது. 1988 ஆம் ஆணடு 
கபப்ைவரி 10 ஆம்திகதி அனர்னயர் முன்னணி 
யின நிர்வாகக் குழுவி்னர் ககாழும்பில் இநதிய 
அதிகாரிகளு்ன வபச்சுவார்த்ரதயில் ஈடுபட்்னர். 
வபச்சுவார்த்ரத முறியவவ ொகும்வரை உணணா 
வநானபுப் வபாைாட்த்ரதத் கதா்ஙக முடிவு 
எடுத்த்னர்.

 அனர்ன பூபதி வபாைாட்த்ரத ஆைம்பிப்ப 
தறகு முன்னவம அப்வபாது பலர் ொகும் வரை 
உணணாவநானபுப் வபாைாட்த்தில் குதிப்பதறகாக 
முனவநத்னர். இறுதியில் குலுக்கல் முரறையில் 
வதர்வு இ்ம் கபறறைது. முதலில் அன்னம்மா 
வ்விட கதரிவு கெய்யப்பட்ார். 1988ஆம் ஆணடு 
கபப்ைவரி 16 ஆம் நாள் அமிர்தகழி மாமாஙவகஸ்வர் 
வகாயிலில் அன்னம்மாவின உணணாவநானபுப் 
வபாைாட்ம் கதா்ஙகியது. ஆ்னால் பர்யி்னர் 
உணணாவிைத வமர்யில் இருநதவரைக் க்த்திச் 
கெனறைதில் அவைால் த்னது வபாைாட்த்ரத நிரறை 
வவறறை முடியவில்ரல. 
 இநத நிரலயில் தான பூபதியம்மாள் தன 
வபாைாட்த்ரத 19மார்ச்  1988 இல் கதா்ஙகி்னார். 
முனக்னச்ெரிக்ரகயாக “சுயவிருப்பின வபரில் உண 
ணாவிைதமாயிருக்கிவறைன. எ்னக்கு சுயநிர்னவிழக் 
கும் படெத்தில் எ்னது கணவவ்னா, அல்லது பிள்ரை 
கவைா எனர்ன ரவத்தியொரலயில் அனுமதிக்க 
முயறசிக்கக் கூ்ாது” எ்னக் கடிதம் எழுதி ரவத்தார். 
பத்துப் பிள்ரைகளுக்கு, தாயார் இவர். நீர்மடடும் 
அருநதி ொகும் வரை உணணா வநானபு இருநதார். 
இர்யில் பல த்ஙகல்கள் வநத்ன. உணணா 
விைதத்துக்கு ஒத்துரழப்பு வழஙகியவர்கரையும், 
அனர்ன பூபதியின பிள்ரைகள் சிலரையும், இந 
திய இைாணுவம் ரகது கெய்தது. ஆயினும் வபாைா 
ட்ம் நிறுத்தப்ப்வில்ரல. அவர் உறுதியாகப் 
வபாைாட்த்ரதத் கதா்ர்நதார். வகாரிக்ரககள் 
ஏறறுக் ககாள்ைப்ப்ாத நிரலயில் ெரியாக ஒரு 
மாதத்தின பின 19.04.1988 அனறு காரல 8.45, மணி 

க்கு அவர் உயிர் நீத்தார்.
 மட்க்கைப்பு மணவண கணணீரில் மூழ் 
கியது அனர்னயர் முன்னணியி்னர் அனர்ன பூபதி 
யின உ்லத்ரத சூழ்நது ஒப்பாரி ரவத்து அழுத்னர். 
அவரின திருவு்ல் முகத்துவாைம் வீதியில் உள்ை 
சீலாமுர்ன விரையாடடு ரமதா்னத்தில் மக்கள் 
அஞெலிக்காக ரவக்கப்பட்து.  மட்க்கைப்பு 
அம் பாரறை மாவட்ஙகளில் இருநது மக்கள் கூட 
்ம் கூட்மாக வநது மலர் மாரல, மலைஞெலி 

கெலுத்தி வழிபட்வணணம் இருநத்னர்.
 எனறைாலும் மக்கள் ம்னதில் ஒரு அச்ெ 
உணர்வும் கதனபட்து. இநதிய அரமதிப்பர் 
யி்னரின அச்சுறுத்தரல தாணடிவய மக்கள் இறுதி 
வணக்கத்ரத கெலுத்தி்னர்.
 பதாரதகளும், அஞெலி துணடுப்பிைசுைஙக 
ளும், தமிழ் ஊ்கஙகளில் முதனரம கெய்தியா 
கவும் அனர்ன பூபதியின தியாக மைணம் கவளிக் 
ககாணைப்பட்்ன.
 1988, எப்ைல் 19ஆம் திகதி கெவவாய்கிழரம 
காரல 8.45, மணிக்கு உயிர் பிரிநத அனர்னபூபதியின 
வித்து்ல் 1988,ஏப்ைல், 22 கவள்ளிக்கிழரம வரை 
முகத்துவாைவீதி சீலாமுர்ன விரையாடடு ரமதா 
்னத்தில் மக்கள் அஞெலிக்காக மூனறு நாடகள் 
கதா்ைாக ரவக்கப்படடு 22ஆம் திகதி பி.ப: 2.15, 
மணிக்கு ஈரமக்கிரிரயகள் இ்ம்கபறறு அலங 
கரிக்கப்பட் வாக்ன ஊர்தியில் ஊர்வலமாக 
எடுத்துச் கெல்லப்பட்து.
 ெர்வமத கபரியார்கள், கபாதுமக்கள், அன 
ர்னயர் முன்னணி உறுப்பி்னர்கள் எ்ன பல நூறறுக் 
கணக்காவ்னார் முகத்துவாை வீதி ஊ்ாக அைெடிெநதி 
கல்முர்ன வீதியால் கல்லடிப் பாலத்ரத க்நது 
க்றகரை வீதி வழியாக நாவலடிரய அர்நது 
அஙகு மாரல வவரையில் அனர்ன பூபதியின 
வித்து்ல் நல்ல்க்கம் கெய்யப்பட்து.
 ஆயிைக்கணக்கா்ன மக்கள் மணவபாடடு 
இறுதி மரியாரதரய கெலுத்தி்னர் நாவலடியில் 
இனறும் அனர்னபூபதியின நல்ல்க்க நிர்னவி 
்ம் அப்படிவய உள்ைது.
 க்நத 2004,டிெம்பர், 26இல் ஏறபட் க் 
ல்வகாள் அ்னர்த்தம் சு்னாமி தாக்கத்தால் நாவலடி 
ஊர் முழுரமயாக பாதிக்கப்படடு பல கட்ஙகள் 
ஆலயஙகள் வெமக்காரல கல்லரறைகள் வெதமாக் 
கப்பட்வபாதும் அனர்ன பூபதியின கல்லரறையில் 
எநத வெதஙகளும் ஏறப்வில்ரல எனபரத இநத 
இ்த்தில் சுடடிக்காட் விரும்புகினவறைன.
 இனறு 33, ஆணடுகள் அனர்ன பூபதி மரறை 
நதாலும் அவர் தியாகம் எம்ரமவிடடு பிரியாது, 
உலக வைலாறறில் ஒரு கபண உணணா வநானபு 
இருநது உயிர்த்தியாகம் கெய்த வைலாறு வவறு 
எநத நாடடிலும் இல்ரல. ஈழமணித் திருநாடடில் 
மட்க்கைப்பு மணணின 56, வயது நிைம்பிய 
தாய் தியாகி அனர்ன பூபதிக்கு மடடுவம உணடு 
எனபரத அர்னவரும் புரிநது ககாள்வவாம்.

"எழில க்கொஞ்சும் ைட்ைக்்களப்பிதல
எதிரியின் மு்கத்திடர கிழித்்த ஏ்க ்தடலவி

எ்தற்கும் அஞ்சைொ ்தொய்கத்்தொய அன்டனபூபதி
என்றும் அழியொது அன்னொரின் தியொ்கம்"
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தமிழர்களின �்னநாயக ரீதியா்ன வபாைாட்ம் 
இனறு ெர்வவதெ ரீதியா்ன அஙகீகாைத்திர்னப் 

கபறறுவருகினறைது. ஐ.நா மனித உரிரம வபைரவ 
யில் நிரறைவவறறைப்பட் தீர்மா்னம் எனபது தமிழ் 
மக்களுக்கு ொதகம், பாதகம் எனபரதவி் ெர்வ 
வதெ ரீதியில் தமிழர்களின �்னநாயக ரீதியா்ன 
வகாரிக்ரககளுக்கு வலுவா்ன ஆதைவுத் தைத்திர்ன 
ஏறபடுத்திக் ககாடுத்துள்ைது.
 வ்கிழக்கு இரணநத தாயகத்தின வகாடபா 
டர் தமிழ் மக்கள் இலஙரகயிலிருநது பல 
ம ா ்ன மு ர றை யி ல் க வ ளி ப் ப டு த் தி வ ந த த ன 
விரைவவ, இனறு ெர்வவதெம் தமிழ் மக்களுக்கா்ன 
ெமிக் ரஞரய காடடியுள்ைது.
 ஆ்னால் வ்கிழக்கில் தமிழ் மக்கள் மத்தி 
யில் காணப்படும் ஒறறுரமயீ்னம் மறறும் அைசியல் 
ரீதியா்ன வபாடடிகள் இவவாறைா்ன ெர்வவதெ ரீதி 
யா்ன நிரலப்பாடுகரை பாதிக்கும் காைணிகைாக 
அரமவதறகா்ன ொத்தியஙகள் காணப்படும். அவத 
வவரை வ்கிழக்கில் தமிழ் மக்கள் மீது கபௌத்த 
சிஙகைவாதத்தி்னால் திணிக்கப்படும் கெயறபாடு 
கரை தடுக்கமுடியாத நிரலவயறபடும்.
 குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ்த் 
வதசியத்தின புறைக்காைணிகரை பாதிக்கும் வரகயி 
லா்ன பல்வவறு வரகயா்ன திட்மிட் கெயறபாடு 
கள் முனக்னடுக்கப்படுகினறை்ன. கிழக்கு மாகாணத் 
தின வபாைாட் வைலாறறிர்ன முறறைாக மாறறி, 
தறவபாதுள்ை இரைஞர்கள் மத்தியில் தமிழ்த் 
வதசிய விடுதரலப் வபாைாட்த்திர்ன ஒரு அதிகா 
ைம் பர்த்த தனிப்பட் வதரவக்காக முனக்னடுக் 
கப்பட் வபாைாட்மாக காடடுவதறகு முனக்ன 
டுப்புகள் வமறககாள்ைப்படடு வருகினறை்ன.
 வபாைாட்த்தினவபாது தமது சுய வதரவ 
க்காக பிரிநது வநது கிழக்கு வபாைாளிகரை ககாரல 
க்கைத்தில் நிறுத்திக்ககாணடு, சிஙகை வபரி்னவா 
தத் தி்ம் ஒடடுக்குழுவாக நினறு, வ�ாெப் பைைா� 
சிஙகம் வபானறை ஆளுரமகரை ககானகறைாழித்தது 
்ன, கிழக்கில் தமிழ்த் வதசியம் ொர்நது கெயறபட் 
நடுநிரலயா்ன புத்திஜீவிகரையும் ககானகறைாழித் 
தவர்கள், இனறு கிழக்கில் இவவாறைா்ன வபாைாட 
்ம் கதா்ர்பா்ன வபாலியா்ன கருத்துருவாக்கங 
கரை முனக்னடுத்து வருகினறை்னர்.
 குறிப்பாக கிழக்கில் கருணாவி்னால் ந்ாத் 
தப்பட் துவைாகச் கெயலுக்கு பின்னர், ஏறபட் 
நிரலரமயிர்ன இனறு சிலர் தமிழ்த் வதசியத்தி 
றகு எதிைா்ன பிைொைமாக திரிபுபடுத்தி முகப் புத்த 
கஙகளில் பிைொைஙகரை முனக்னடுத்து வருகி 
னறை்னர்.
 குறிப்பாக கருணா விடுதரலப்புலிகளில் 
வமறககாண் ஊழல்கரை மரறைப்பதறகாக பிை 
வதெவாத கருத்துகரை முனரவத்து, விடுதரலப் 
புலிகளில் இருநது பிரிநது கெனறைவபாது அனரறைய 
காலத்தில் தவறைா்ன கருத்துகள் கிழக்கு மக்கள் 
மத்தியில் பைப்பப்பட்்ன. எனினும் தரலரமப் 
பீ்த்தி்னால் அது கதா்ர்பா்ன விைக்கஙகள் வழங 
கப்பட்ரத கதா்ர்நது, கருணா எனனும் தைப்பின 
கருத்துகரை மக்கள் உள்வாஙகுரத தவிர்த்து வநத 
்னர். இநத நிரலயில் கிழக்கில் சில வபாைாளிகரை 
ரவத்துக்ககாணடு, அவர்கரைதவறைா்ன முரறையில் 
மூரைச்ெலரவ கெய்து, தமது வதரவக்கு பயன 

படுத்திவநத நிரலயில், கிழக்கில் உள்ை விடுத 
ரலப் புலிகள் வபாைாளிகரை மீடபதறகா்ன திட 
்ம் தீட்ப்படடு, கவருகல் பகுதியூ்ாக வனனியி 
லிருநது பர் தரையிறைக்கப்பட்து. தரையிறைக்கப் 
பட்தும் அது கதா்ர்பா்ன அறிவித்தல்கள் 
வாகரையில் கருணா பக்கம் இருநத வபாைாளி 
களுக்கு வழஙகப்பட்்ன. விலகிச் கெல்லுமாறு 
வகாைப்பட்து. அதர்ன கதா்ர்நது பலர் அஙகிரு 
நது தப்பிச்கெனறை நிரலயில், பலர் வலுக்கட்ாய 
மாக விடுதரலப்புலிகளு்ன வபாைா்ச் கெய் 
யப்பட்்னர்.
 கவருகல் ஊ்ாக வாகரைப் பகுதிக்கு வநத 
பர்ப்பிரிவா்னது, க�யநதன பர்ப்பிரிவாகும். 
அதில் இருநதவர்கள் முறறுமுழுதாக கிழக்கு 
மாகாணத்திர்ன வெர்நத வபாைாளிகள். அவர்கள் 
வாகரைக்குள் நுரழயும்வபாது கூடியைவு தாக்கு 
தல் ந்ாத்துவரத தவிர்த்வத வநத நிரலயில், ஒரு 
சில இ்ஙகளில் தாக்குதல் ந்ாத்தவவணடிய 
கட்ாய நிரலக்கு தள்ைப்பட்்னர். தமிழீழ விடு 
தரலப்புலிகள் இயக்கத்தின தரலவர் அவர்களி 
்னால் உயிரிழப்புகள் இனறி கடடுப்பாடடினகீழ் 
ககாணடுவாருஙகள் எனறை கட்ரைக்கு அரம 
வாக கூடியைவு தாக்குதல் ந்ாத்துவரத தவிர்த் 
தவபாதும், இைாணுவ கட்ரை ரமயஙகளுக்குள் 

இருநத கருணா குழுவி்னாைால் வழஙகப்பட் 
அறிவுறுத்தல்களுக்கு அரமவாக ந்ாத்தப்பட் 
தாக்குதரல எதிர்ககாள்ை வவணடிய நிர்ப்பநதம் 
க�யநதன பர்யணிக்கும் ஏறபட்து. இதன 
வபாது இ்ம்கபறறை வமாதலில் 32 வபர் மைணமா 
்னது்ன, ஏர்னய வபாைாளிகள் அஙகிருநது 
தப்பிச் கெனறைதும், கபருமைவா்ன வபாைாளிகள் 
விடுதரலப்புலிகளி்ம் ெைணர்நத நிரலயில் 
அவர்கள் அனரறைய வபார் நிறுத்த கணகாணிப்பு 
பிைதிநிதிகள் ஊ்ாக குடும்பத்தி்னரி்ம் ஒப்பர்க் 
கப்பட்்னர்.
 அனரறைய தி்னம் பல ஊ்கவியலாைர்கள் 
அப்பகுதிக்கு அரழத்துச்கெல்லப்படடு நிரலரம 
கள் காணபிக்கப்பட்து்ன, ெைணர்நத வபாைா 
ளிகள் மறறும் தாக்குதல் நர்கபறறை பகுதி மக்களி 
்ம் வநர்காணல்கள் கெய்து கெய்திகள் கவளியி் 
வும் ெநதர்ப்பம் வழஙகப்பட்து. அநத வவரை 
யில் யாரும் அது கதா்ர்பில் தவறைா்ன கருத்து 
கரை முனரவக்கவில்ரல.
 ஆ்னால் அநத தாக்குதல் ந்ாத்தப்படடு 
17வரு்ஙகளுக்கு பின்னர் அநத தாக்குதரல ஒரு 
படுககாரலயாக சித்தரித்து அது மட்க்கைப்பு 
மக்களுக்கு எதிைா்ன தாக்குதலாக காணபிக்கும் 
கெயறபாடுகள் முனக்னடுக்கப்படுவது்ன, கபண 

வபாைாளிகரை பாலியல் துஸ்பிைவயாகத்திறகுட 
படுத்தியதாகவும் கரதகரை முகநூல் வாயிலாக 
பைப்பிவருகினறை்னர். 2000ஆணடுக்கு பின்னர் பிறைநத 
வர்களி்ம் இவவாறைா்ன கருத்துகரை ககாணடு 
கெனறு அவர்கரை தமிழ்த் வதசிய பாரதயில் 
கெல்ல வி்ாமல் கெய்யவும், அவர்கரை தஙக 
ைது வரலகளில் வீழ்த்தி தமது கெல்வாக்கிர்ன 
அதிகரிக்கலாம் எனறை வநாக்கு்ன கெயறபடுகி 
னறை்னர். இவவாறைா்ன கெயறபாடுகளுக்கு அைொங 
கத்தின ொர்பில் பல்வவறு உதவிகள் வழஙகப்படு 
வது்ன, புலம்கபயர்நதுள்ை சில புலி எதிர்ப்பாைர் 
க ள் மூ ல ம ா க வு ம் உ த வி க ள் வ ழ ங க ப் ப ட டு 
வருகினறை்ன.
 தமிழர் வபாைாட்த்தில் கிழக்கு தமிழர் 
களின வீைம் பல்வவறு வகாணஙகளில் வபெப்படும் 
நிரலயில், அவறறிர்ன மழுஙகடிக்கும் வரகயில் 
இவவாறைா்ன புல்லுருவிகள் கெயறபாடுகரை முன 
க்னடுத்து வருகினறை்னர். இவவாறைா்ன கெயறபாடு 
கரை தகர்த்து, தமிழ்த் வதசியத்தின வாெல்படியாக 
கிழக்கு இருக்கினறைது எனபரத கொல்லவவணடிய 
கட்ாயம் இனறு அர்னவருக்கும் உள்ைது.
 இவதவபானறு இனறு தமிழ்த் வதசியத்தின 
தநரதயாக இருக்கினறை தநரத கெல்வா வபானவறைா 
ரின சிரலகள் அப்புறைப்படுத்தப்ப் வவணடும் 
எனறை வகாெஙகளும் எழுப்பப்படடு வருகினறை்ன. 
இவவாறைா்ன வகாெஙகரையும் இனறு பிள்ரை 
யான வபானறைவர்களின பின்னால் நிறபவர்கள் 
எழுப்பி வருகினறை்னர். இதர்ன நாஙகள் ொதாைண 
வி்யமாக க்நது கெல்ல முடியாது. யுத்தம் நிரறை 
வர்நது 12வரு்ஙகள் நிரறைவர்யும் நிரலயில், 
தறவபாதுள்ை இைநதரலமுரறையி்னருக்கு யுத்த 
காலத்தில் நர்கபறறை ெம்பவஙகள் கதா்ர்பி 
லா்ன வபாதிய கதளிவு இல்லாத நிரலவய காணப் 
படுகினறைது.
 இதன காைணமாகவவ இனறு அபிவிருத்தி 
ரயயும் வவரலவாய்ப்பிர்னயும் வநாக்கிச் கெல் 
லும் நிரல தமிழ் இரைவயார் மத்தியில் காணப் 
படுகினறைது. தமிழ்த் வதசியத்தின பால் பலமா்ன 
இரைஞர் கட்ரமப்பு கடடிகயழுப்பாத 
நிரலவய இதுவரையில் இருநது வருகினறைது. தமி 
ழ்த் வதசிய அைசியலில் இருப்பவர்கள் தஙகைது ஆெ 
்னஙகரை தக்கரவப்பதறகும், தமக்கா்னவதரவ 
கரை நிரறைவவறறிக் ககாள்வதறகாகவுவம தமிழ்த் 
வதசிய அைசியரல பயனபடுத்தும் நிரல இருநது 
வருகினறைது.
 கிழக்கு மாகாணத்திர்ன கபாறுத்தவரை 
யில் தறவபாரதய நிரலயா்னது ஆவைாக்கியமில் 
லாத வரகயிவலவய தமிழ்த் வதசியத்திறகு காணப் 
படுகினறைது. தமிழ்த் வதசிய அைசியல்ெக்திகள் 
கிழக்கில் தம்ரம பலப்படுத்துவதறகா்ன கெயற 
பாடுகரை முனக்னடுக்காத நிரலவய இனறுவரை 
யில் இருநது வருகினறைது.
 பிள்ரையான வபானறைவர்களின க்நதகால 
கெயறபாடுகள் மரறைக்கப்படடு, தறவபாரதய இை 
நதரலமுரறையி்னரி்ம் ஒரு தரலரமயாககாட 
டும் முயறசிகள் முகப்புத்தகஙகள் ஊ்ாக வவக 
மாக முனக்னடுக்கப்படுகினறை்ன. இவவாறைா்ன 
முனக்னடுப்புகரை தடுத்து நிறுத்தி, இவர்களின 
முகத்திரைகரை கிளித்கதறிவதறகு தமிழ்த் வதசிய 
அைசியல் பைப்பில் இதுவரையில் யாரும் எநத 
முயறசியும் முனக்னடுக்காத நிரலவய உள்ைது.
 தமிழர் தாயகம் பாதுகாக்கப்ப் வவணடு 
மா்னால், தமிழ்த் வதசியம் வாழவவணடும். அவ 
வாறு தமிழ்த் வதசியம் வாழவவணடுமா்னால், 
இவ வாறைா்ன வபாலிகள் தமிழ் மக்களி்ம்இருநது 
அப்புறைப்படுத்தப்ப் வவணடும். இனறு கிழக்கில் 
தமிழர்களின நில அக்கிைமிப்புகரைத் தடுக்க முடி 
யாத ரகயாலாகாத நிரலயில் உள்ை பிள்ரை 
யான வபானறைவர்கரை தமிழ் இரைவயார் மத்தி 
யில் கெல்லாக்காசுகள் எனபரத கவளிப்படுத்து 
வதறகா்ன கெயறபாடுகள் இரைவயார் மத்தியில் 
முனக்னடுக்க வவணடும்.
 கிழக்கில் தமிழ்த் வதசிய ெக்திகள் ஒனறி 
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இலஙரக ஒரு சிறிய நாடு. சின்னஞசிறிய 
தீவு. இதர்ன ஒவைகயாரு வதெமாகப் வபண 

வவணடும். இஙகு பிரிவிர்னக்கு – நாடர் இைண 
்ாகப் பிரிப்பதறகு இ்மளிக்க முடியாது. அவ 
வாறு இ்மளிப்பது முரறையல்ல எனபது சிறீலங 
காவின கபாதுவா்ன நிரலப்பாடு. இது இநத 
நாடடு மக்கள் அர்னவைாலும் ஏறறுக் ககாள்ைப் 
படடிருக்கினறைது. தமிழ் மக்களும் இநதப் கபாதுக் 
ககாள்ரகரய, கபாது நிரலப்பாடர், கபாதுத் 
வதசியத்ரத ஏறறுக் ககாள்கினறைார்கள்.
 இநத நாடு இஙகு வாழும் அர்னத்து இ்ன 
மக்களுக்கும், பல்வவறு மதஙகரைப் பினபறறு 
பவர்களுக்கும் கொநதமா்னது. அவர்கள் தஙகள் 
தஙகளின தனித்துவமா்ன அர்யாைஙகளு்ன, 
தத்தமது பிைவதெஙகளில் ெகல உரிரமகளு்னும், 
தனித்துவமாகவும் வாழ வவணடும்.அநதவரகயில் 
பனரமத்தனரமயு்ன கூடிய ெமஸ்டி முரறையி 
லா்ன அல்லது அதர்னகயாத்த இரறைரமயுள்ை 
ஒரு கபாதுத் வதசியத்ரத அவர்கள் மறுக்கவில்ரல. 
எதிர்க்கவில்ரல. இதில் ெநவதகமும் இல்ரல.
 ஆ்னால் இஙகு ஓர் ஒறரறை ஆடசி நிலவ 
வவணடும். அது சிஙகை கபௌத்த வதசியத்ரத 
மடடும் முதனரமப்படுத்தியதாக இருத்தல் வவண 
டும். சிஙகை கமாழி மாத்திைவம வதசிய கமாழி. 
ஏர்னய கமாழிகள் வவணடுமா்னால் வதசிய 
கமாழிகைாக இருநதுவிடடுப் வபாகடடும். அது 
ஏவ்னா தாவ்னா எனறை நிரலப்பாடர் மீறுவதாக 
இருக் கக் கூ்ாது.

 சிஙகை கபௌத்தம் மடடுவம இநத 
நாடடின ஒவை வதசிய மதம். அதறவக முனனுரிரம. 
அர்னத்து முதனரம நிரலகரையும், முதனரம 
உரிரமகளும் அதறவக வழஙகப்ப் வவணடும் 
எனறைகதாரு வதசிய ககாள்ரகரய இநத நாடடின 

கபரும்பானரம இ்னத்தவைாகிய சிஙகைவர்கள் 
ககாணடிருக்கினறைார்கள்.  
 ஏர்னய கமாழிகரைப் வபசுபவர்களும், 
ஏர்னயமதஙகரைப்பினபறறுபவர்களும், ஏர்னய 
கரல, கலாொை விழுமியஙகரைப் பினபறறுப 
வர்களும் இைண்ாநதைக் குடிமக்கைாக இருக்க 
வவணடும். வநவதறு குடிகைாக, உரிரமகைறறைவர் 
கைாக, இரறைரமயறறைவர்கைாகவவ வாழ வவண 
டும். அவர்கள் இநத சிஙகை கபௌத்த, ஒறரறைத் 
வதசியத்ரத ஏறறு ஒழுக வவணடும். அவர்கள் 
எநத காைணத்ரதக் ககாணடும் உரிரமகள் பறறிப் 
வபெக் கூ்ாது.

 அது பறறிய சிநதர்னவய அவர்களி்ம் 
இருத்தல் ஆகாது எனபவத சிஙகை கபௌத்த 
வதசியத்தின  உடகி்க்ரக. உள்ைார்நத அரெக்க 
முடியாத கருத்து. உறுதியா்ன நிரலப்பாடு. இதன 
அடிப்பர்யிவலவய நாடடின ஆடசியாைர்கள் 
இநத நாடர் ஆடசி கெலுத்தி வருகினறைார்கள்.
 ஆ்னால், இநத நாடடில் இைணடு வதசிய 
கமாழிகள் இருக்கினறை்ன. இைணடு பிைதா்ன வதசிய 
இ்னஙகள் வாழ்கினறை்ன. இைணடு பிைதா்ன கரல, 
கலாொை விழுமியஙகள் பினபறறைப்படுகினறை்ன. 
அரதயும்வி் வவறு கமாழி வபசுபவர்களும்,வவறு 
வதசிய அர்யாைஙகரைக் ககாண் மக்களும் 
சிறுபானரமயி்னத்தவர்கைாக வாழ்கினறைார்கள். 
அவர்களும் தத்தமக்குரிய சிறைப்பா்ன அர்யாைங 
கரையும், பணபாடடுப் பாைம்பரியத்ரதயும் 
ககாணடு வாழ்கினறைார்கள். இநத உணரமரய 
யதார்த்த ெமூக, அைசியல், மத, கரல, கலாொை, 
பணபாடடு விழுமியஙகரை ஏறறு க்ககாள்வதறகு 
ஆடசியாைர்கள் தயாைாக இல்ரல. இதுவவ இநத 
நாடடின இ்னப்பிைச்சிர்னயின தாறபரியம்.  
 இநத வரகயிவலவய இலஙரகயின இ்ன 
ப்பிைச்சிர்ன சுமார் ஏழு தொப்தஙகளுக்கு வமலாக 
இழுத்தடித்து, வைர்த்கதடுக்கப்படடு, புரைவயா 
டிப் வபாயிருக்கினறைது. இநதப் பிைச்சிர்னக்குத் 
தீர்வு காணபதறகு ஆடசியாைர்கள் எவருக்குவம 
விருப்பம் கிர்யாது. அதர்ன ஒரு பிைச்சிர்ன 

யாகவவ ஏறறுக்ககாள்ைவில்ரல. அவவாறு ஏற 
றுக் ககாள்ைவும் அவர்கள் தயாைாக இல்ரல.
 இத்தரகய ஒரு பின்னணியில்தான வவறு 
வழிகள் எதுவுமறறை ஏதிலி நிரலயில் இநத நாடு 
பிரிவிர்னரய வநாக்கி, தனித்தமிழ் ஈழத்ரத வநாக் 
கித் திரெ திரும்ப வநரிடடிநதது. ஆ்னால் இநத 
நாடடுப் பிரிவிர்னரய சிஙகை கபௌத்த வதசி 
யத்தில் ஊறிப் வபாயுள்ை ஆடசியாைர்கள் ஏறக 
மறுத்தார்கள். அதர்ன அதிகாை பலத்தின மூலம், 
வனமுரறைகரைப் பயனபடுத்தி அநத அைசியல் 
திருப்பத்ரத இல்லாமற கெய்வதறகா்ன இைாணுவ 
ந்வடிக்ரகரய வமறககாண்ார்கள்.
அைசியல் வழியில் இணக்கப் வபச்சுவார்த்ரதகளின 
மூலம், இைா�தநதிை வழியில் இ்னப்பிைச்சிர்னக்கு 
ஓர் அைசியல் தீர்ரவக் கணடு, நாடு பிைவுபடுவரதத் 
தடுப்பதறகு அவர்கைால் முடியாமற வபா்னது. 
அநத வழியில் சிநதிக்கவும் திைாணியறறைவர்கைாக 
இருநதார்கள். இனனும் இருக்கினறைார்கள். அவர் 
கள் அைசியல் தீர்வு காணபதறகு இணஙகி, இறைஙகி 
வை மறுக்கினறைார்கள் அநத ‘மறுப்புத் வதசிய 
இருப்பில்’ – தமது ஒறரறைத் வதசியத்தில், நாளுக்கு 
நாள் கணத்திறகுக் கணம் பிடிவாதமாக இறுகிக் 
ககாணடிருக்கினறைார்கள்.
 இநத நாடர் சிஙகை கபௌத்த வதசிய 
நா்ாக உரு மாறறிவி் வவணடும் எனபதில் தி் 
ெஙகறபம் பூணடு கெயறபடடு வருகினறைார்கள். 
இநத நிரலப்பாடர் உள்நாடு எனறை ெமூக, அைசி 
யல் நிரலரமரயக் க்நது, ெர்வவதெ அைவில் 
ஏறறுக் ககாள்ைச் கெய்வதறகா்ன இ்னவாத அைசிய 
லுக்கா்ன முயறசிகளிலும் அவர்கள் கதா்ர்நவதர்ச் 
சியாகத் துடித்துக் ககாணடிருக்கினறைார்கள்.
 ஆ்னால் ஆடசி அதிகாைஙகளுக்காக, தனி 
த்துவ ஆடசி உரிரம எனறை அறபத்த்னமா்ன  சுய 
அைசியல் நலனகளுக்காக ைா�பக்ெக்கள் அைசியலில் 
தரலகயடுத்துச் கெயறபடடு வருகினறைார்கள். இ்ன 
வாதத்ரதயும் மதவாதத்ரதயும் சிஙகை மக்கள் 
ம்னஙகளில் ஆழமாக விரதத்து, அதறகுத் தூப 
வமறறியதன மூலம் 2019 �்னாதிபதி வதர்த லிலும், 
அதர்னத் கதா்ர்நது இ்ம்கபறறை கபாதுத் 
வதர்தலிலும், அநத அைசியல் உத்தி – அைசியல் தநதி 
ைம் கவறறியளித்தது.
 �்னாதிபதி பதவியில் அதீத நலனகரை 
அனுபவித்த மகிநத ைா�பக்ெவின வழிகயாடடி, 
அவைது ெவகாதைர் வகாத்தாபாய ைா�பக்ெ �்னாதி 
பதியாகப் பதவிவயறறைதும், இ்ன, மதவாத அைசி 
யலுக்கும், சிஙகை கபௌத்த வதசியத்திறகும் புத்து 
ணர்வவறபடுத்தி முனக்னப்வபாதும் இல்லாத 
அைவில் சிறுபானரம இ்ன மத குழு மஙக ளுக்கு 
இர்யூறுகரை விரைவித்து வருகினறைார். அத்து 
்ன அவர்கைது அடிப்பர் இ்ன, மத உரிரம 
கரையும் ெமூக, அைசியல், கபாருைாதாை, கரல, 
கலாொைப் பணபாடடு உரிரமகரையும் துச்ெமாக 
மதித்து அ்க்கி ஒடுக்குவதறகா்ன அர்னத்து ந்வ 
டிக்ரககரையும் பல முர்னகளிலும் முடுக்கி 
விடடிருக்கினறைார்.

 ஆ்னால் சிஙகை கபௌத்த வதசியம் எனறை 
சிஙகை கபௌத்த அைசியல் மதப் பணபாடடுக் 
வகாடபாடு இனறு பிைவுபட் நிரலரமரய 
எடடி இருக்கினறைது. இதறகு வலுவா்ன உள்ளுர் 
மறறும் ெர்வவதெ அைசியல் பின்னணி காைணமாகி 
இருக்கினறைது.
 விடுதரலப்புலிகளுக்கு எதிைா்ன, பயஙகை 
வாதத்திறகு எதிைா்ன இைாணுவ ந்வடிக்ரக எனறை 
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பதில் : 
 எனனுர்ய கபயர் வெகர் வகாபி; 
முழஙகாவில் பிைவதெத்தில் வசித்து வருகிவறைன; 
தறவபாது நான இஙவக உணவு உறபத்தி மறறும் 
அது ொர்நத பிறை ரகத்கதாழில், அதறகா்ன இயநதிை 
ஙகரை உறபத்தி கெய்யும் கதாழிறொரல ஒனரறை 
ந்த்திக் ககாணடிருக்கிவறைன. இநதியா மறறும் 
கவளிநாடுகளில் இருநது இறைக்குமதி கெய்கினறை 
விரல கூடிய இயநதிைஙகரை எமது பிைவதெஙக 
ளில் கிர்க்கப் கபறுகினறை கபாருடகரைக் 
ககாணடு குரறைநத விரலக்கு என்னால் இங 
வகவய தயாரித்துக் ககாடுக்கக் கூடியதாக இருக் 
கிறைது. அத்து்ன வாடிக்ரகயாைர்களின சில 
வதரவகளுக்கா்ன இயநதிைஙகரையும் சிறைப்பாக 
வடிவரமத்து ககாடுக்கிவறைன.

பதில் : 
 தறகபாழுது எ்னது நிறுவ்னத்தின மூலம் 
வ்க்கு-கிழக்கு மடடுமல்லாமல், இலஙரகயின 
அர்னத்து பாகஙகளுக்கும் வாடிக்ரகயாைரின 
வதரவகளுக்வகறப ரகத்கதாழில் இயநதிைஙகள் 
அர்னத்ரதயும் வடிவரமத்து உறபத்தி கெய்வது 
்ன, அவறரறை இயக்குவது கதா்ர்பா்ன பயிறசி 
கரையும் அவர்கைது இ்ஙகளிவலவய கெனறு 
வழஙகுகிவறைாம். அத்து்ன கவளிநாடுகளில் 
இருநது இறைக்குமதி கெய்யப்பட் இயநதிைங 
கரை, கபாருடகள் பழுது பார்த்தல் வபானறை 
வெரவகரையும் கெய்து ககாணடிருக்கினவறைாம். 
உதாைணமாக அரிசி மாவு வறுக்கும் இயநதிைங 
கள், அரிசி ஆரல இயநதிைஙகள், வதஙகாய் எண 
கணய் ஆரலகளுக்கா்ன இயநதிைஙகள், உலை 
ரவக்கும் இயநதிைஙகள் வபானறை அறுவர்க்கு 
பிநதிய உணவு பதப்படுத்தல் மறறும் இதை 
இயநதிைஙகரை உறபத்திகள், பழுதுபார்த்தல், 

கபாருத்துதல் வபானறை வெரவகரையும் வழங 
கிக் ககாணடிருக்கிவறைாம். 

பதில் : 
 நாம் எதிர்காலத்தில் வதரவ ஏறபடும் இ்த் 
தில் நுணணறிவு ொர்நத தானியஙகி இயநதிை 

உபகைணஙகரை உள்ளூரில் உறபத்தி கெய்ய 
முடியும். அரவ எமது உள்ளூர் வதரவகளுக்கு 
மடடுமினறி கவளிநாடுகளுக்கு விறகக்கூடிய 
ஏறறுமதி கெய்யக் கூடியரதயடுத்து  அவறரறை 
வடிவரமக்கவும் முடியும். ஏக்னனில் உணவு 
உறபத்தியின விர்னத்திறைர்ன அதிகரிப்பதறகும், 
தைத்ரத வபணுவதறகும் தானியஙகி இயநதிைங 
களின வதரவ அதிகமாக காணப்படுகிறைது.

பதில் : 
 எமது பிைவதெத்தில் ஊழியர்கரைரவத்து 
வவரல கெய்வது எனபது மிகவும் சிைமமா்ன 
வி்யமாகவவ இருக்கிறைது. அத்து்ன உள்ளூர் 
உறபத்திகள் எவவைவுதான தைமாக இருநதாலும் 

அவறரறை விடுத்து கவளிநாடடு உறபத்திகரை 
ககாள்வ்னவு கெய்வதில் மக்கள் காடடுகினறை ஆர் 
வமும், உள்ளூர் உறபத்திகளுக்கு த்ஙகலாகவவ 
இருக்கினறைது. அத்து்ன எமது இயநதிைஙகளில் 
சிறைப்பாக வடிவரமக்கப்பட் இயநதிைஙகரை 
அதுவபானவறை பிைதி கெய்து விறபர்ன கெய்ய முற 
படுகினறை சிலரி்ம் நாம் அவதா்னமாகஇருக்க 
வவணடியிருக்கிறைது .

பதில் : 
 கபாருைாதாை ரீதியாக வைர்வது மடடுவம 
எம்ரம எப்கபாழுதும் வபைம் வபெக்கூடிய ெக்தி 
யாக மாறறும் அதறகா்ன ஒவை வழி கடுரமயா்ன 
உரழப்பு  மடடுவம. எமது ெமூகத்தில் பல்வவறு 
பட் கதாழில்  கெய்வதறகா்ன வாய்ப்புக்கள் 
ககாடடிக்கி்க்கினறை்ன. 
 அவறரறை ெரியா்ன முரறையில் அர்யாைம் 
கணடு பயனபடுத்திக்ககாள்வது; நம்ரமயும் நம் 
இ்னத்ரதயும் வைர்ப்பதறகா்ன உநது ெக்தியாக 
அரமயும். சுயகதாழில் மூலம் மடடுவம ஒரு தன 
னிரறைவா்ன ெமூகத்ரத உருவாக்க முடியும் .
 அவவாறைா்ன ஒரு ெமூகத்ரதக் கடடிகயழு 

கேள்வி :  
 தஙேளையும், தஙேள் நிறுவனதளதயும் 
பற்றிய சிறு அறிமுேம் தர முடியுமா?

“xt;nthU jdpkdpj Kd;Ndw;wk; jhd; ek; 

r%fj;jpd; nkhj;j Kd;Ndw;wkhf fzf;fplg;gLk;”

   கதாடர்ச்சி 13ஆம் பக�ம்

Nrfu; Nfhgpxt;nthU jdpkdpj Kd;Ndw;wk; jhd; ek; r%fj;jpd; nkhj;j Kd;Ndw;wkhf 

fzf;fplg;gLk; vd  cw;gj;jp kw;Wk; mJ rhu;e;j gpw ifj;njhopy; mjw;fhd  

,ae;jpuq;fis cw;gj;jp nra;Ak; njhopw;rhiy xd;iw elj;jpf; nfhz;bUf;Fk; 

Koq;fhtpy; gpuNjrj;ij Nru;e;j - tsu;e;JtUk; Kaw;rpahsu;  Nrfu; Nfhgp njup 

tpj;Js;shu;.

 cyf Gj;jhf;f jpdj;ij Kd;dpl;L mtu;  ,yf;F kpd;dpjOf;fhf toq; 

fpa Fwpj;j  nrt;tpapd;  KOikahd tbtj;ij ,q;Nf toq;Ftjpy; epiwtil 

fpNwhk;.

கேள்வி :  
 உள்ளூரில் தஙேள் இயந்திர உற்பததி 
முயற்சிேள் ததாடரபாே விபரிகே முடியுமா?

கேள்வி :  
 வைரந்து வரும் ததாழில்நுடப புரட 
சிககேற்ப தெயற்ளே நுண்ணறிவு (Artifi-
cial   intelligence) ொரந்த தானியஙகி இய 
ந்திரஙேள், உபேர்ணஙேளை உள்ளூரில் தயா 
ரிகேக கூடிய வாய்ப்புகேள் பற்றி கூற முடி 
யுமா?

கேள்வி :  
 தஙேளைப் கபானகறாரின முயற்சிக 
ோன வாய்ப்புேள், தடஙேல்ேள் பற்றி எனன 
கூற விரும்புகிறீரேள்?

கேள்வி :  
 தஙேளைப் கபானற இளைகயாருககு 
சுய ததாழில் விருததி, ததாழில்நுடப 
கமம்பாடு எனபளவ ததாடரபில் எனன 
ஆக�ாெளன கூற விரும்புகிறீரேள்?



மா க ா ண 
ெ ர ப க ளு க் 

கா்ன வதர்தல் எப்வபாது 
நர் கபறும் எனபது 
கதா்ர்பில் இதுவரை 
யில் அறிவிக்கப்ப்ாத 
வ ப ா தி லு ம் , வ ் க் கு 
கிழக்கு முதலரமச்ெர் வவடபாைர் யார் எனபது 
குறித்து தமிழ் அைசியல் கடசிகள் இர்வய 
கபரும் வாக்குவாதஙகளும், முைணபாடுகளும், 
ெர்ச்ரெகளும் உருவாகியிருக்கினறை்ன. வதசியக் 
கடசிகளின கெல்வாக்கு அதிகரித்திருக்கும் நிரல 
யில், நர்கபறைக்கூடிய மாகாணெரபத் வதர்தல் 
ஒனறில் எநத ஒரு தமிழ் கடசியும் வ்க்கிவலா 
கிழக்கிவலா அறுதிப் கபரும்பானரம கபறை முடி 
யாது எனறை நிரலரம காணப்படுகினறை வபாதி 
லும், தமிழ் கடசிகளிர்வய முதலரமச்ெர் வவட 
பாைர் யார் எனபது குறித்து கபரும் வாக்குவாத 
ஙகளும், முைணபாடுகளும், ெர்ச்ரெகளும் உருவாகி 
யிருக்கினறை்ன. இநத முைணபாடுகள் தமிழ் மக்கள் 
மத்தியில் கவரலரய ஏறபடுத்தி இருக்கிறைது.
 மாகாண ெரபத் வதர்தல்கள் எப்வபாது 
நர்கபறும் எனபது வகள்விக்குரிய ஒனறைாகவவ 
இருக்கிறைது. வதர்தரல எநத முரறையில் ந்த்துவது 
எனபது குறித்து உருவாகியிருக்கும் ெர்ச்ரெரய 
வதர்தரல ஒத்தி ரவப்பதறகா்ன  உபாயமாக அைொ 
ஙகம் பயனபடுத்திக் ககாணடிருக்கிறைது. பாைாளு 
மனறைத்தில் தறவபாரதய மாகாண ெரப வதர்தல் 
முரறை குறித்து திருத்தம் ஒனறு ககாணடு வைப்ப் 
வவணடிய வதரவ காணப்படுகிறைது. குறிப்பிட் 
திருத்தத்ரத ககாணடு வநது, வதர்தரல ந்த்துவ 
தறகு எப்படியும் எடடு மாதஙகைாவது வதரவப் 
படும். அப்படிப் பார்க்கும் வபாதும் மாகாண 
ெரப களுக்கா்ன வதர்தல் இநத வரு்த்தில் நர் 
கபறுவதறகா்ன ொத்தியக்கூறுகள் மிகவும் குரறை 
வாகவவ இருக்கினறை்ன.
 இருநதவபாதிலும், தமிழ் கடசிகள் மாகாண 
ெரபத் வதர்தரல இலக்காகக் ககாணடு வியூக ங 
கரை வகுப்பதறகு ஆைம்பித்து விட்்ன. க்நத 
கபாதுத்வதர்தலின வபாது தமிழைசுக் கடசியின 
தரலவர் மாரவ. வெ்னாதிைா�ா வதால்வி அர்ந 
ததும் அதறகு பிைதா்ன காைணஙகளில் ஒனறு. 
வதர்தல் வதால்வியின பின்னர் பத்து கடசிகரை 
இரணத்து கூட்ணி ஒனரறை உருவாக்குவதறகா்ன 
முயறசிரய மாரவ. வெ்னாதிைா�ா முனக்னடுத்தி 
ருநதார். 10 கடசிகரை அவர் அைவ ரணக்க முறபட 
்து, வைப்வபாகும் மாகாண ெரபத் வதர்தரல 
இலக்காகக் ககாணடு தான. கூட்ரமப்பிலிருநது 
பிரிநது கெனறை அர்னத்து தைப்பி்னரையும் இதன 
மூலம் அைவரணத்து முதலரமச்ெர் பதவிரய 
ரகப்பறறி வி் முடியும் எனறை க்னவு்ன மாரவ. 
வெ்னாதிைா�ா காய்கரை நகர்த்தி்னார்.
 தமிழைசு கடசியின ஒரு தைப்பி்னர் மாரவ. 
வெ்னாதிைா�ாவின இநத கருத்துக்கு ஆதை வாக 
இருக்கினறை வபாதிலும் கூ், மறகறைாரு தைப்பி 
்னர் மாரவ முதலரமச்ெைாக வருவரத விரும்ப 
வில்ரல. குறிப்பாக சுமநதிைன, ஸ்ரீதைன வபானறை 
வர்கள் மாரவ. வெ்னாதிைா�ா முதலரமச்ெர் வவட 
பாைைாக கைமிறைஙகுவது, தஙகளுர்ய அைசியலு 
க்கு பாதிப்ரப ஏறபடுத்தும் எ்ன கருதுகிறைார்கள். 
அத்னால் அதறகு முடடுக்கடர் வபாடுவதறகா்ன 

முயறசி களிலும் 
அ வ ர் க ள் ஈ டு 
ப ட டி ரு க் கி றை ா ர் 
கள். இதர்னவி் 

தமிழ் வதசியக் கூட்ரமப்பின தரலவர் இைா. 
ெம்பநதன இநத 10 கடசிகளின கூட்ரமப்ரப 
விரும்பவில்ரல. கூட்ரமப்பில் இருநது பிரிநது 
கெனறை கடசிகரை இரணத்து புதியகதாரு கூட் 
ணிரய நீஙகள் அரமக்கத் வதரவயில்ரல. அவர் 
கள் விரும்பி்னால் மீணடும் கூட்ரமப்பு்ன 
இரணநது ககாள்ைடடும் எனபதுதான மாரவக்கு 
ெம்பநதன ககாடுத்த பதிலாக இருநதது.
 பத்து கடசிகளும் புதிய கூட்ரமப்பு 
ஒனரறை உருவாக்கி்னால், அதன தரலரமப்பதவி 
மாரவ. வெ்னாதிைா�ாவி்ம் வபாகக் கூடிய வாய்ப் 
புகள் இருக்கினறை்ன. அது தனனுர்ய தரலரமப் 
பதவிக்கு ஆப்பு ரவத்து விடும் எனறை கருத்து 
ெம்பநதனி்ம் இருக்கலாம். அவதவபால்கூட்ரம 
ப்பின தரலரமப் பதவியில் கணரவத்து கெயற 
படும் ஸ்ரீதைன - சுமநதிைன கூட்ணிரய கபாறுத்த 
வரையிலும் “மாமா இநத நகர்வு தமக்கு ஆபத்தா 
்னது” எனறை கருத்ரதவய ககாணடிருக்கிறைார்கள். 10 
கடசிகளின கூட்த்தில் இவர்கள் கலநது ககாணடு 
இருநதாலும்கூ் அது பலமர்வரத அவர்கள் 
விரும்பவில்ரல.
 இநதப் பின்னணியில் 10 கடசி கூட்ரமப்பு 
எனபது க்நத இைணடு மாதஙகைாக கெயலிழநது 
வபா்ன ஒரு நிரலரமயில் தான காணப்படுகினறைது. 
பத்துக் கடசிகரையும் இரணத்து வபைரவ ஒனறு 
அரமக்கப் வபாவதாக மாரவ. வெ்னாதிைா�ா 
முன்னர் அறிவித்திருநத வபாதிலும் கூ், பின்னர் 
அநத அறிவிப்பில் இருநது அவர் கபருமைவுக்கு 
விலகிக்ககாணடுவிட்ார். அது ொத்தியமல்ல 
எனபது அவருக்கு பின்னர் தான புரிநதது. இருந 
தவபாதிலும், முதலரமச்ெர் பதவிக்கா்ன வாய்ப்ரப 
விடடுக் ககாடுப்பதறகு அவர் தயாைாக இல்ரல. 
அதறகா்ன நகர்வுகரை த்னக்கு ஆதைவா்ன சி. வி. 
வக. சிவஞா்னம் வபானறைவர்கள் மூலமாக அவர் 
முனக்னடுத்து வருவரதக் காணமுடிகினறைது. 
 இநதப் பத்துக் கடசி கூட்ணியில் இருநது 
முதலில் கவளிவயறியவர் கவ�நதிைகுமார் கபான 
்னம்பலம் தான. ககாள்ரக ரீதியாக சில காைண 
ஙகரை அவர் இதறகாக முனரவத்தார். விக்வ்ன 
ஸ்வைன கூ் இதில் உணரமயில் அக்கரறையாக 
கலநது ககாண்வர் அல்ல. கபரும்பாலும் கடசித் 
தரலவர்கள் அர்னவரும் அதன கூட்ஙகளில் 
கலநது ககாள்கினறை வபாதிலும், விக்வ்னஸ்வைன 
ஒரு த்ரவ கூ் அதில் கலநது ககாள்ைவில்ரல. 
தனனுர்ய பிைதிநிதி ஒருவரை அவர் அதறகு 
அனுப்பி ரவத்தார். அவதவவரையில் மாரவ. 

வெ்னாதிைா�ாவிறகு எதிைாகவும் அவர் கதா்ர்ச்சி 
யாக காய்கரை நகர்த்திக் ககாணடிருநதார். 
 10 கடசி கூட்ணிக்கு தரலரம தாஙகக் 
கூடிய தகுதி கைவலா அரமப்பில் இருநது பிரிநது 
தமிழ் வதசிய கடசி எனறை கபயரில் ஒரு அரமப்ரப 
தறவபாது உருவாக்கி, கெயல்படுத்தி வரும் ஸ்ரீகா 
நதாவுக்கு இருக்கிறைது எ்ன ெர்ச்ரெக்குரிய கருத்து 
ஒனரறை விக்வ்னஸ்வைன கவளியிட்ார். ஆ்னால் 
இதறகுத் தான கபாருத்தமா்னவர் அல்ல எனபரத 
ஸ்ரீகாநதா பின்னர் விக்வ்னஸ்வைனி்ம் வநைடியாக 
கதரியப்படுத்தியதாகவும் தகவல் உள்ைது. 
 அவதவபால் க்நத வாைம் மறறும் ஒரு 
ெர்ச்ரெரய அவர் கவளியிட்ார். வ்மாகாண 
ெரப முதலரமச்ெர் வவடபாைைாக கைத்தில் இறைஙக 
கபாருத்தமா்னவர் வவலன சுவாமிகள் எனறை கரு 
த்ரத அவர் முனரவத்தார். அத்து்ன மாரவ. 
வெ்னாதிைா�ா அநதப் பதவிக்கு கபாருத்தமா்னவர் 

எ்னவும் அவர் கதரிவித்தது பல்வவறு ெர்ச்ரெகரை 
ஏறபடுத்தி இருநதது. 
 வவலன சுவாமிகரை கபாறுத்தவரையில், 
அணரமக் காலத்தில்தான அவர் அைசியல் அைங 
கில் வபெப்படும் ஒருவைாக முனனுக்கு வநதிருக் 
கினறைார். மக்கள் வபாைாட்ஙகள் மூலமாகவும் 
குறிப்பாக ‘கபாத்துவில் முதல் கபாலிகணடிவரை’ 
எனறை கபயரில் ந்த்தப்பட் வபைணியில் முன்ன 
ணியில் இருநததன மூலமாகவும் அவருர்ய 
கபயர் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பிைபலமர்யத் 
கதா்ஙகியது. சினமயா மிஷர்ன வெர்நத வவலன 
சுவாமிகள் திடீகை்ன அைசியலில் பிைவவசித்தது; 
அவருர்ய கபயர் பிைபலமர்நதது வகள்வி 
கரை ஏறபடுத்தியிருநத பின்னணியில்தான முதல 
ரமச்ெர் பதவிக்கு அவர்தான கபாருத்தமா்னவர் 
எனறு கருத்து விக்வ்னஸ்வை்னால் முனரவக்கப் 
பட்து.
 வவலன சுவாமிகரை விக்வ்னஸ்வைன 
முனகமாழிநதரமக்கு காைணம், அவர் கபாருத்தமா 
்னவர் எனபதால் அல்ல. முதலரமச்ெர் பதவியில் 
கண ரவத்திருக்கும் மாரவ. வெ்னாதிைா�ாவிறகு 
எதிைா்ன ஒரு காய் நகர்த்தலாகவவ அரத அவர் முன 
க்னடுத்திருநதார். விக்வ்னஸ்வைனின இநத கருத்து 
கபரும் ெர்ச்ரெரய ஏறபடுத்தி இருக்கிறைது. இநத 
ெர்ச்ரெகளுக்கு மத்தியில் முதலரமச்ெர் பதவிக்கு 
தான இலக்கு ரவத்து கெயறப்வில்ரல எனறும், 
அைசியலில் கைம் இறைஙகும் திட்ம் எதுவும் 
தனனி்ம் இல்ரல எ்னவும் வவலன சுவாமிகள் 
திட்வட்மாக அறிவித்திருக்கினறைார். அரதவி் 
‘கபாத்துவில் முதல் கபாலிகணடி வரை’ மக்கள் 
இயக்கத்தில் ெம்பநதப்பட் எவருவம அைசியலில் 
பிைவவசிக்கும் திட்த்து்ன இல்ரல எ்னவும் 
அவர் உறுதியாக கூறியிருக்கினறைார். அநதவரக 
யில் மாரவ. வெ்னாதிைா�ாவிறகு எதிைாக விக்வ்ன 
ஸ்வைன முனக்னடுத்திருநத இைண்ாவது காய் 
நகர்த்தல் வதால்வியர்நது இருப்பதாக கதரிகி 
னறைது.
 மாரவக்கு எதிைாக விக்வ்னஸ்வைன காய் 
நகர்த்துவரத பார்த்துக்ககாணடு சுமநதிைன தைப் 
பி்னர் இப்வபாது கமௌ்னமாகவவ இருப்பதாக 
கதரிகினறைது. தாஙகள் கெய்ய வவணடிய பணிரய 
விக்வ்னஸ்வைன திறைம்ப் கெய்கிறைார் எ்ன அவர்கள் 
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புைடசியாைர் அம்வபத்கரை நாம் எப்படி 
புரிநதுககாள்ை வவணடும்? நாம் ஏன அவரை 

மறறைவர்களி்ம் இருநது பிரித்து - வவறுபடுத்தி 
தனித்துவமாக பார்க்கிவறைாம் எனபதில்தான அம் 
வபத்கருக்கு பிறைாநத நாள் எடுப்பதன பல்னாக 
இருக்கும்.
 புைடசியாைார் அம்வபத்கர் பல சிறைப்புகரை 
ககாண்வர். அவர் ஓர் தாழ்த்தப்பட் வகுப்பில் 
பிறைநதிருநதாலும், கவளிநாடுகளுக்கு கெனறு படிக் 
கிறை வாய்ப்பிர்ன கபறறைார். அஙகுவபாய் ஆய்வு 
பட்ஙகரையும், பல உயர் பட்ஙகரையும் கபற 
றைார். தத்துவ துரறையில், கபாருளியல் துரறை யில், 
ெட்த்துரறையில் பட்ஙகரை கபறறு திரும்பி 
வநதார் எனறைால் கபயருக்கு பின்னால் வபாடடுக் 
ககாள்வதறகாக அல்ல.
 இநத இநதிய ெமுதாதாயத்ரத திருத்த 
பலர் வநதார்கள். இநத ெமுதாயத்தில் இருக்கிறை 
வகடுகரை நீக்க வவணடும் எனபது அவர்களின 
எணணமாக இருநதது. ஆ்னால் இநத ெமுதாயத்ரத 
மிகச்ெரியாக புரிநது ககாண்வர்கள் சிலர் மட 
டுவம.
 வ�ாதிபா புவல அவர்கள் கதா்க்கி ரவத்த 
புைடசிரய, ெரியா்ன பார்ரவரய கபரியார், புைட 
சியாைர் அம்வபத்கர் வபானறைவர்கள்தான எடுத்துச் 
கெனறைார்கள். மறறைவர்கள் எல்லாம் இருநதரத 
கமல்ல சீர்திருத்தி, ககாஞெம்மாறறி, அதறகு புதிய 
வணணத்ரத பூசிவிடடு கெல்வதாக இருநத கால 
த்தில், அடிப்பர்ரயவய மாறறியாக வவணடும் 
எனறு எணணிய தரலவர், அதறகாக த்னது முழு 
அறிரவ, உரழப்ரப எல்லாவறரறையும் பயனபடு 
த்திய தரலவர், தத்துவத்துரறையில் ஆய்வு கெய்யப் 
வபா்னவர்,
 ஆய்வு மாணவைாக இருநத காலத்தில் ஒரு 
ஆய்வுக் கடடுரை எழுதுகிறைார். இநதிய ொதியினு 
ர்ய வதாறறைம், அதன கெயல்பாடு ஆகியவறரறை 
ஆய்வுகெய்து மாநதவியல் துரறையில் அநத அறிக் 
ரகரய தருகிறைார். இநதியாவில் �ாதி எனபது, 
அவருர்ய இருபத்தி ஐநதாம் வயதில், அவர் 
ஆறறிய ஆய்வுரை. இனரறைக்கு வரைக்கும் எல்லா 
விதத்திலும் அரத நாம் புைடடிப் பார்க்கிறைகபாழுது, 
இனரறைக்கு நூறு ஆணடுகளுக்கு முன்னால் ஆறறைப் 
பட் உரை. இநத ெமுதாயத்தின வகடுகைாக, இநத 
ெமுதாயத்தின வநாரய தீர்ப்பதறகா்ன வழியாக 
அவர் கொன்னரதத்தான நாம் மீள் ஆய்வு கெய்து 
பார்க்க வவணடும்.
 அவர் மகத் மாநாடடில் வபசி்னார், பல 
இ்ஙகளில் பல கெய்திகரைபதிவுகெய்தார். என 
றைாலும், லாகூர் மாநாடடில் அவர் ஆறறை இருநத 
உரை [ஆறறிய உரை அல்ல] �ாதி ஒழிப்பு ெஙக 
த்தார் எனறை அரமப் ரபச் ொர்நதவர்கள் இவரை 
தரலரம தாஙகி, தரலரம உரை ஆறறை அரழக் 

கிறைார்கள். இவர் உரைரய எழுதி அனுப் புகிறைார். 
அரத படித்துப் பார்த்தவு்ன அதிர்ச்சி அர்நது 
விடுகிறைார் கள்.
 இநத �ாதி ஒழிப்புக்காக அவர் கொல்லு 
கிறை வழிமுரறை கரைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அர்ய 
காைணம்... “இநது ொஸ்திைஙகளின அதிகாைஙகள் 
தகர்க்கப்ப் வவணடும், அகமணமுரறை ஒழிக் 
கப்ப் வவணடும், இநதுமதம் தகர்நதாக வவண 
டும், அர்ச்ெகர் ஆகும் உரிரமரய, உரிய பட்யம் 
கபறறைால், அர்னத்து �ாதியி்னருக்கும் அளிக்க 
வவணடும்” எனபரதகயல்லாம் வழி முரறையாக 
கொல்கிறைார்.
 இரதப் பார்த்து அதிர்ச்சி அர்நதவர்கள் 

ககாஞெம் மாறறிக் ககாள்ை கொல்லி வகடகிறைார் 
கள். “அதில் ஒரு கால் புள்ளிரய மாறறைவும் நான 
ஒப்புக்ககாள்ை மாடவ்ன, வவண்ாம் எனறைால் 

திருப்பி அனுப்பிவிடுஙகள்” எனறு அம்வபத்கர் 
வகடகிறைார். மாநாடர்வய ஒத்தி ரவத்து விடுகி 
றைார்கள்.
 நாம் புைடசியாைர் அம்வபத்கரை, அவரின 
ககாள்ரககரை புரிநதுககாள்ை வவணடுமா்னால், 
ஓவகவாருவரும் படிக்க வவணடியது அநத நூல். 
அவர் ஆறறை இருநத உரைரய நூலாக கவளியி 
ட்ார். நூல் கவளி வநத இைண்ாம் மாதத்தில், 
அம்வபத்கரின அனுமதிவயாடு தமிழில் கபரியார் 
கவளியிட்ார். அநத நூல் தாஙகியிருநத சிநதர்ன 
ரயதான கபரியாரும் ககாணடிருநதார்.

 அைசியல் நிரலப்பாடுகளில் இருவருக்கும் 
சிறுசிறு மாறைஙகள் இருநதிருக்கலாம். அம்வபத்கர் 
ஒனறுபட் இநதியாரவ விரும்பி்னார், கபரியார் 
தனித்தமிழ்நாடு வபசி்னார். இநதி ஆடசிகமாழியாக 
இருக்க வவணடும் எனறு அம்வபத்கர் விரும்பி்னார், 
கபரியார் இநதி கூ்ாது எனறு கொன்னார். அைசியல் 
நிரலகளில் அவைவர்களுக்கு இருநத கருத்தின 
அடிப்ரபயில் கொன்னார்கள்.
 தாழ்த்தப்படவ்ாரின குடியிருப்ரப பிறை 
�ாதியி்னர் வாழும் பகுதிகளில் நிறுவவவணடும் 
எனபது கபரியாரின கருத்தாக இருநதது, தாழ் 
த்தப்பட்வர்களுக்கு தனிக்கிணறு கவட் காங 
கிைஸ் நிதி அனுப்பியது, காஙகிைஸ் கடசியின தரல 
வைாக இருநத கபரியார் வநத நாறபத்தி எட்ாயிைம் 
ரூபாரய திருப்பி அனுப்பி்னார். கபாதுக் கிணறறில் 
நீர் எடுக்க வபாைா் வவணடுவம தவிை தனிக்கிணறு 
கூ்ாது எனபது கபரியர் கருத்து.
 இனக்னாரு பக்கம் அம்வபத்கர் தனிக்குடி 
யிருப்பு வவணடும் எ்ன வபாைாட்ம் ந்த்தி்னார். 
இப் படி பார்த்தால் அவர்களின வகாரிக்ரககளில் 
வவறு பாடுகள் வபால கதரியும் ஆ்னால் அடி 
நீவைாட் மாய் இருவர் கருத்தும் �ாதி ஒழிப்வப 
ெமூக விடுதரல எனபதாகதான இருநதது.
 பலவபர் படிக்கிறைார்கள், பட்ம் கபறுகி 
றைார்கள் தனிமனித வைர்ச்சிக்கு பயனபடுத்திக் 
ககாள்கிறைார்கள் ஆ்னால் புைடசியாைர் அம்வபத்கர் 
தான கபறறை அறிரவ, கல்விரய, பதவிரய அர்ன 
த்ரதயும் ெமூக வமம்பாடடிறகாக, ெமூக மாறறைத் 
திறகாக பயனபடுத்திய தரலவர்.
 1935 இல் மைாடடியத்தில், பம்பாய் மாகா 
ணத்தில் ெட்மனறைத்திறகு உறுப்பி்னைாக நியமிக் 

கிறைார்கள். நியம்னம் கபறறு அவர் ஆறறிய முதல் 
உரையிவலவய, அஙகிருநத நில உர்ரமயாைர் 
களின ஆதிக்கத்ரத எதிர்த்து வபசுகிறைார். ஆஙகில 
அைசு தாழ்த்தப்பட் மக்களுக்கு கெய்த துவைாக 
ஙகள் பறறி வபசுகிறைார். அவர் ஒரு நியம்ன உறுப்பி 
்னாைாக இருநதும், நியமித்தவர்கரைவய விமர்சி 
த்து வபசுகிறைார். அவர் பதவி முக்கியம் எ்னக் கருத 
வில்ரல.
 அவர் ெமஸ்கிருதம் படித்தார், வவதஙகரை 
படித்தார், புைாணஙகரை படித்தார், ொஸ்திைஙகரை 
படித்தார் எதறகு பயனபடுத்தி்னார்? இநதிய ெமுதா 
யத்தில் �ாதிய பிடியில் இருநது மக்கரை எப்படி 
காப்பாறறுவது எனறு அறிவதறகு படித்தார். மனு 
தர்மத்ரதப் பறறி அவர் கெய்த ஆய்வு, யாரு்னும் 
ஒப்பி் முடியாத அைவிறகுரிய ஆய்வாகும்.
 மனுதர்ம ொஸ்திைத்திறகு முன்னால் இருநத 
காலத்தில் அர்னவருக்கும் இருநத உரிரமகரை 
எடுத்துக் காடடி்னார். அவர் ஓவகவாரு நாடடின 
ெரித்திைஙகரை படித்து, அடிரமத் த்னத்ரதவி் 
ககாடுரமயா்னது தீண்ாரமதான எனபரத பல 
அடிரமத்னத்வதாடு ஒப்பிடடு எழுதி்னார்.
 அம்வபத்கர் அவர்கள், ரவஸ்ைாய் கவுனசில் 
உறுப்பி்னாைாக [இனரறைய மத்திய அரமச்ெருக்கு 
இரணயா்ன பதவி] வதர்நகதடுக்கப்பட்ார். பதவி 
ஏறபதறகு முன்னால் நாக்பூரில் ஒரு மாநாடர் 
கூடடி்னார். ‘கறபி’, ‘வபாைாடு’, ‘ஒனறுவெர்’ எனறை 
வாெகஙகரை வபசியது அநத மாநாடடில்தான. 
கபணகள் உரிரமக்காக தனியாக ஒரு மாநாடு, 
ெமத்துவ கதாண்ர் பர் எனறை ஒரு மாநாடு,

காநதிவயாடு பலவாறு முைணபடடிருநத 
அம்வபத்கர், இம்ரெக்கு எதிைா்ன கொல்தான 
அகிம்ரெ எனறு விைக்கம் கொன்னார். உனர்ன 
ஒருவன அடித்தால் இம்ரெ, அவர்ன நீ திருப்பி 
அடித்தால் அது அகிம்ரெ. �ாதியவாதிகைால் தாக் 
கப்பட்ால் திருப்பித் தாக்கலாம் எனபரத த்னது 
கதாண்ர்களுக்கு கொன்னார்.
 தாழ்த்தப்பட் மக்களின விடிகவள்ளி எ்ன 
விைம்பைம் கெய்து அம்வபத்கரை தாழ்த்தப்பட 
்வர்களின தரலவைாக சுருக்கி விட்ார்கள். தாழ் 
த்தப்பட் மக்களின விடிகவள்ளி எனவறைா அைசி 
யல் ெட்த்ரத எழுதியவர் எனவறைா கொல்வது 
அவரு க்கு கபருரம அல்ல. 
 அவர் கொன்னார்.... “இநது ெமுதாயத்திறகு 
வவதஙகள் வதரவப்பட்து. தாழ்த்தப்பட் 
வியாெர்ன ரவத்துககாண்ார்கள். அவர்களுக்கு 
இதிகாெம் வதரவப்பட்து. தாழ்த்தப்பட் வால் 
மீகிரய ரவத்து எழுதிக் ககாண்ார்கள். இவர்களு 
க்கு அைசியல் ெட்ம் வதரவப்பட்து. எனர்னப் 
பயனபடுத்திக் ககாண்ார்கள்”. அப்படிதான 
கொன்னார்.

 இவர்கள் எஙகு வபா்னாலும் தாழ்த்தப் 
பட் மக்கரை பயனபடுத்திதான தஙகள் உயர்ரவ 
நிறுவிக் ககாண்ார்கள் எனறு கொன்னார். நான 
இநத ெட்த்திறகு கடடுப்பட்வன; ஆ்னால் 
மதிக்கவவணடிய அவசியம் இல்ரல எனறு 
கொன்னவர் அவர்தான, அவர் எழுதிய ெட்த் 
ரதப் பறறி. நான வா்ரக குதிரையாக பயனப 
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அநத கமை்னத்திறகா்ன காைணம் சீ்னா. இநத 
சூழரல நீஙகள் இலஙரக- இநதியா உறைவு 

்ன ெறறு ஒப்பிடடு பார்க்கலாம். சீ்னா உள்வை 
வநதுவிடும், ஊடுருவிவிடும் எனறை பார்ரவயில் 
தான இலஙரக அைரெ இநதிய அைசு  கதா்ர்நது 
ஆதரித்து வருகிறைது. மியானமரையும் அநத வரக 
யிவலவய அணுகுகிறைது இநதியா.
 மியானமருக்கு நாம் எதிரியாக மாறி்னால் 
சீ்னா மியானமரை முழுரமயாக த்னது பிடிக் 
குள் ககாணடு வநதுவிடும் எ்ன இநதியா எண 
ணுகிறைது.  அநத எணணத்திறகு ஏறப எநத ஆடசி 
முரறை இருநதாலும் நடபுறைவாக இருக்கவவ 
இநதியா நிர்னக்கிறைது.

 மாறைாக மியானமர் மக்களிர்வய 
இநதியா குறித்த பார்ரவ எப்படி சீர்குரலயும் 
எனவறைா தஞெம் வகாருபவர்கரை வை வி்ாமல் 
தடுக்கும் ந்வடிக்ரக எவவாறைா்ன தாக்கஙகரை 
ஏறபடு த்தும் எனபரத உணை இநதியா தயாைாக 
இல்ரல.
 இலஙரக, மியானமர் எனும் இருபுறைத்தில் 
உள்ை இைாணுவ ஆதிக்க ஆடசிரய ‘சீ்னா’ எனும் 
ஒருபுள்ளியில் இருநவத இநதியா பார்க்கிறைது. நிதி 

ரயயும், பயிறசிரயயும் ககாடுத்து ககாடுத்து 
அநநாடுகளு்்னா்ன உறைரவ சுமுகமாக  ரவத்தி 
ருக்கவவ இநதியா விரும்புகிறைது.

 சீ்னாவா்னது மியானமர் விவகாைத்தில் 
அஙகு இைாணுவ ஆடசிக் கவிழ்ப்ரப வமறககாண 
்தறகு ஆதைவா்ன நிரலப்பாடர்வய வமற 
ககாணடுள்ைது. இது காலஙகாலமாய் இருநது 
வருவவத சீ்னாவா்னது மியானமர் இைாணுவ 
த்தின மூலமாகத்தான அநநாடடில் த்னது வமலாதி 
க்கத்ரத பைாமரிக்கமுடியும் எனறை மதிப்பீட டின 
வபரில் அவவாறு கெய்துவருகிறைது.
 இைாணுவ ஆடசிக் கவிழ்ப்புக்கு முனபு சில 
ஆணடுகைாக இநதியாவும், கதனககாரியாவும் 
அஙகு முதலீடுகரை சீ்னாவுக்கு வபாடடியாய் 
குவித்த்ன. இப்கபாழுவதா சீ்னாவா்னது எப்வபாட 
டியும் இல்லாமல் த்னது வமலாதிக்கத்ரத முழு 
வதுமாய் நிறுவுவதறகு அணரமயில் ந்நத 
இைாணுவ ஆடசிக் கவிழ்ப்ரப ஆதரிக்கிறைது.

 கண்ஙகரை க்நத திட்மா்ன சீ்னாவின 
‘One Belt One Road’ எனும் சீ்ன ஏகாதிபத்தியத்தின 

உலக வமலாதிக்கத்திறகா்ன அஙகமாகவும் சீ்னா 
வின இத்தரகய முடிவு அரமகிறைது. சீ்னாவா்னது 
மியானமர் ஆடசியாைர்களுக்கு வதரவயா்ன மூல 
த்னத்ரதயும் இைாணுவப் பாதுகாப்ரபயும் வழங 
குவதறகு தயாைாய் இருக்கிறைது.
 அகமரிக்காவில் டிைம்ப்பின இ்த்தில் 
வ�ா ரப்ன அமர்நதது எனபதும் சீ்னாவுக்கு 
வெதியாகி விட்து. டிைம்ப்புக்கு முநரதய 
�்னாதிபதிகரைப் வபால் மியானமர்மீது தர் 
கரை விதிக்கக்கூடியவர் எனபதால் மியான மரின 
முநரதய இைாணுவ ஆடசியாைர்கள் வபால் 
தறவபாரதய ஆடசியாைர்கள் இத்தர்கரை 
எதிர்ககாள்வதறகு சீ்னாவின மீது ொய்நது தமது 
இைாணுவ அதிகாைவர்க்க முதலாளியச் சுைண 
்ரல வமறககாள்வதறகு ஏதுவாக இருக்கும்.

பதில் : 
 மியானமரில் ந்நதுள்ைது அைசியல் மாற 
றைம் எனறு கொல்ல முடியாது, �்னநாயக ரீதியி 
லா்ன வபாைாட்மும், �்னநாயக ஆடசி மலர் 
வதறகு எதிைாக மிகப்கபரும் தர்கரை ஏறபடு 
த்தி கெயறபடுத்திக் ககாணடிருக்கும் மியானமர் 
இைாணுவ ஆடசியின ெர்வதிகாை ஒரு சூழலும் 
அஙகு நிலவுகினறைது.
 எ்னவவ புவிொர் அைசியல் எனறு வபசும் 
வபாது, வமறகத்ரதய நாடுகள் இப்கபாழுது 
மியானமருக்கு எதிைா்ன ஒரு சூழரல, அதாவது 
கபாருைாதாை தர் மறறும் இைாணுவ தைபா 
்ஙகளுக்கா்ன தர்கரைக் ககாணடுவைலாம்.

 அத்வதாடு இது  சீ்னாவிறகும் மியானம 
ருக்கும் இருநத ஒரு உறைவிர்ன இப்கபாழுது ஒரு 
அதிகாை பூர்வமா்னதாக மடடுமல்லாமல் புவிொர் 
அைசியல் ரீதியாகவும் ஒரு வலிரமயா்ன ஒரு 
வதாறறைத்ரதக் காணபிக்கினறைது.
 இலஙரகரய வெர்நத ஒரு அைசியலாக 
வபசும் வபாதும் கூ், ஒரு ெர்வதிகாை வபாக்குள்ை 
எல்லா நாடுகளிலுவம சீ்னா மிக கநருக்கமாகவும் 
த்னது கநருக்கத்ரதப் பயனபடுத்துவதாகக் கூறி 
அநத நாடுகளின அதிகாை ரமயஙகரை தக்க 
ரவப்பவதாடு மடடுமல்லாமல், த்னக்கா்ன மிகப் 
கபரிய புவிொர் அைசியல் ஆதாயத்ரதயும்  வதடிக் 
ககாணடுள்ைது.
 எ்னவவ இது உள்நாடடில் ந்க்கினறை 
மனித உரிரமக்கா்ன வபாைாட்வமா அல்லது �்ன 
நாயகத்திறகா்ன வபாைாட்வமா கிர்யாது. 
இரவ அர்னத்துவம புவிொர் அைசியல் ரீதியாக 
சீ்னாவிறகும்  வமறகத்ரதய நாடுகளுக்கும் ந்நது 
வரும் ஒரு ஊ்லாக கூ் நாம் இரத பார்க்க 
வவணடும்.
 அத்னால் �்னநாயகப் வபாைாட்த்திறகும்  
ெர்வதிகாை இைாணுவ ஆடசிக்கும் இர்யிலா்ன 
இநதப் வபாைாட்த்தில், புவிொர் அைசியலும் 
கபருமைவிறகு பஙகாறறிக்ககாணடு இருக்கி 
னறைது.
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்தமிழ் பிரபொ்கரன்
(சைர்ெத்தசை ஊை்கவியலொளர்)

கேள்வி :  
 மியானமர விவோரம் ஒரு பூகோை 
அரசியல் நேரவாே பாரககுமிடததில் இதில்  
இந்தியாவின நிள�ப்பாடு எனன?

பொஸ்கர்(்தமிை்கம்)

தபரொசிரியர் இரொமு.ைணிெணைன்
(கசைன்டனப் பல்கடலக் ்கை்கம்)வர�ாற்றில் தபரும்பா�ான ோ�ம்  இராணுவ ஆடசியில் இருந்த மியானமரில், 2015ஆம் 

ஆணடுதான சுதந்திரமான கதரதல்ேள் நடததப்படடு, ஆங ொன சூகி தள�ளமயில் 
அரசு அளமகேப்படடது.
 இளதயடுதது 2017ஆம் ஆணடு  கராஹிஙகியா முஸ்லிம் மகேளுககு எதிராே நடததப் 
படட  வனமுளறத தாககுதல்ேளில் ஐந்து இ�டெததுககும் கமற்படட முஸ்லீம் மகேள் பு�ம்தபயர 
ந்தனர. இந்த ெம்பவததால் ஆங ொன சூகி தள�ளமயி�ான அரசு ெரவகதெ ரீதியில் ேடும் 
விமரெனஙேளுககு உள்ைானது.
 இந்த சூழலில் 2020ஆம் ஆணடு நவம்பரில் நடந்த கதரதலில் கமாெடி நடந்திருப்பதாேக 
குற்றம்ொடடி, ஆடசிளய தனது ேடடுப்பாடடில் தோணடுவந்துள்ைது மியானமர இராணுவம். 
அதகதாடு ஆங ொன சூச்சி உள்ளிடட தள�வரேளையும் ளேது தெய்து ஓராணடுககு அவெரோ� 
பிரேடனதளதயும் தெய்துள்ைது.
 இந்நிள�யில், இந்த இராணுவ ஆடசிககு எதிராே மகேள்  தபரும் எதிரப்பு கபாராடட 
ஙேளை முனதனடுததுள்ைனர. இந்த கபாராடடஙேளின கபாது 45 குழந்ளதேள் உடபட 500க 
கும் கமற்படடவரேளை இராணுவம் சுடடுகதோனறுள்ைது.
 இந்த ெம்பவஙேளுககு ஐ.நா மற்றும் ப� நாடுேள் தமது ேணடனஙேளை ததரிவிததுள்ைன.
இந்த நிள�யில், மியானமரில் நளடதபற்று வரும் வனமுளற மற்றும் மனித உரிளம மீறல் 
குறிதது  இந்திய ெமூே நீதி ஊடே ளமயததின தள�வர "ஊடேச்தெம்மல்" பவா ெமததுவன 
இலக்கு மினனிதழுககு வழஙகிய தெவ்விளய  123ஆவது மினனிதழில் பாரதகதாம்.
 அதன ததாடரச்சியாே ‘மியானமர மீது தளடேளை தோணடு வர கமற்கு�ேம் முயற்சி 
தெய்து வருகிறது. ஆனால் இந்தியா அதில் தமௌனம் ோப்பது ஏன?’ எனற கேள்விககு தமிழ் 
பிரபாேரன (ெரவகதெ ஊடேவிய�ாைர) மற்றும் மியானமர விவோரததில் சீனாவின நிள�ப்பாடு 
எனன? எனற கேள்விககு கதாழர பாஸ்ேர (தமிழேம்), தெனளனப் பல்ேள�கேழேதளதச் கெரந்த 
கபராசிரியர இராமு.மணிவண்ணன ஆகிகயார  பதில் அளிததுள்ைனர.
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கபயரிலா்ன அதீத ஆயுத பலப்பிைவயாகம் ககாண் 
ஆயுத வமாதல்களில் இ்ம்கபறறை மனித உரிரம 
மீறைல்கள் மறறும் வபார்க்குறறைச் கெயறபாடுகளுக்கு 
கபாறுப்பு கூறுகினறை கபாறுப்புர்ரம இநத 
அைசியல் அடித்தைத்தின அத்திவாைமாக அரமநது 
ள்ைது எனபது குறிப்பி்த்தக்கது.
 உரிரம மீறைல்களிலும், வபார்க்குறறைச் 
கெயறபாடுகளிலும் வநைடியாக ஈடுபடடிருநத 
இைாணுவ அதிகாரிகளின ந்வடிக்ரககளுக்கு 
தரலரமத்துவ கபாறுப்பின கீழ் இறுதிப் வபார்க் 
காலத்து பாதுகாப்பு அரமச்ெைாகிய �்னாதிபதி 
மகிநத ைா�பக்ெவும், அப்வபாரதய பாதுகாப்புச் 
கெயலாைர் வகாத்தாபாய ைா�பக்ெவும் கபாறுப் 
பாளிகைாவர். இவர்களுர்ய வநைடி கணகாணிப்பு 
மறறும் உத்தைவுகள், யுத்த ந்வடிக்ரககளுக்கா்ன 
தீர்மா்னஙகளின அடிப்பர்யிவலவய இைாணுவ 
அதிகாரிகள் கெயறபடடிருநத்னர். இைாணுவத்தி்னர் 
அதன வழியில் யுத்த வமாதல்களில் ஈடுபடடிரு 
நத்னர்.
 ஆயுதவமநதியிருநத எதிைாளிகைா்ன விடுத 
ரலப்புலிகரைப் வபாலவவ அவர்களின கடடுப் 
பாடடுப் பிைவதெஙகளில் சிக்கியிருநத நிைாயுத 
பாணிகைாகிய அப்பாவி தமிழ்ப் கபாதுமக்கரை 
யும், யுத்தத்தில் தாக்கி அழிக்கப்ப் வவணடிய 
எதிரிகைாகக் கருதி கடடுக்க்ஙகாத வழிகளில் 
இைாணுவத்தி்னர் கெயறபடடிருநத்னர்.
 யுத்தம் முடிவுக்கு வநதவு்ன இலஙரகக்கு 
வி�யம் கெய்த அப்கபாரதய ஐ.நா மனறை கெய 
லாைர் நாயகம் பன கீ மூன இறுதி யுத்தச் கெயற 
பாடுகளில் மனித உரிரமகள், ெர்வவதெ மனிதாபி 
மா்ன ெட் மீறைல்கள் வபார்க்குறறைச் கெயறபாடுகள் 
எனப்ன இ்ம்கபறறிருநதரத ஆதாைபூர்வமாக 
அறிநது, அதறகா்ன கபாறுப்ரப அைசு ஏறக 
வவணடும். அதறகா்ன கபாறுப்பு கூறுரலச்கெய்ய 
வவணடும். எ்னவவ, அதறகா்ன ெர்வவதெ விொை 
ரணகயானரறை ந்த்த வவணடும் எனறு வநைடி 
யாக �்னாதிபதி மகிநத ைா�பக்ெவி்ம் வலியுறுத்தி 
இருநதார்.

 அதர்ன ஏறறுக்ககாண் மகிநத ைா�பக்ெ, 
கபாறுப்பு கூறைரலச் கெயறவது்ன, யுத்தம் மூள் 
வதறகுக் காைணமாகிய இ்னப்பிைச்சிர்னக்கு ஓர் 
அைசியல் தீர்வு காணபதாகவும் உறுதியளித்திரு 
நதார். அத்னடிப்பர்யில் பன கீ மூனும் மகிநத 
ைா�பக்ெவும் இரணநது ஐநா மறறும் இலஙரக 
அைசு எனறை இருதைப்பி்னருர்ய இணக்கப்பாட 
ர்த் கதளிவுபடுத்தி இரண அறிக்ரககயான 
ரறையும் கவளியிடடிருநத்னர்.
 ஆ்னால் உரிரம மீறைல்களுக்கும், வபார்க் 
குறறைச் கெயறபாடுகளுக்கும் கபாறுப்பு கூறுவது 
எனபது தாஙகவை வநைடியாக விரும்பி தறககாரல 
கெய்து ககாள்வதாகவவ முடியும்எனறை கெப்பா்ன 
உணரமரய மகிநத ைா�பக்ெவும், வகாத்தாபாய 
ைா�பக்ெவும் உள்ளூைத் கதளிவாக உணர்நதிருந 
தார்கள்.
 இத்னால் எநதக் காைணத்ரதக் ககாணடும் 
கபாறுப்பு கூறுகினறை க்ப்பாடர் நிரறைவவறறைக் 
கூ்ாது. முடிநத அைவில் இழுத்தடித்து, அதர்ன 
இல்லாமற கெய்து வி் வவணடும் எனறை தீர்மா்ன 
த்திறகு வநதார்கள். உ்்னடியாகவவ அதறகா்ன 
ந்வடிக்ரககரை அவர்கள் முன க்னடுத்த்னர்.
 அநத ந்வடிக்ரககள் �்னைஞெகம் மிக்கதா 
கவும் சிஙகை மக்களி்னால் மறுப்வபதுமினறி முழு 
ரமயாக ஏறறுக்ககாணடு தஙகரைப் பினபறறைத் 

தக்கதாக அரமய வவணடும் எனபதில் அவர்கள் 
மிகுநத கவ்னமாக இருநதார்கள். அதன விரைவா 
கவவ யுத்தத்தில் உயிர்த்தியாகம் கெய்து, படுகாய 
மர்நது உ்ல் உறுப்புக்கரை இழநது நாடடுக் 
காகவவ தஙகரை அர்ப்பணித்தவர்கைாக இைாணு 
வத்ரத அவர்கள் முதனரமப்படுத்தி்னார்கள்.
 அநத முதனரமயின அடிப்பர்யில் நாட 
டுக்காகத் தியாகம் கெய்த இைாணுவத்தி்னரை 
எநதக் காைணத்ரதக் ககாணடும். வபார்க்குறறைச் 
ொடடுக்களுக்வகா உரிரமகரை மீறி்னார்கள் எனறை 
குறறைச்ொடடிறவகா உள்ைாக்கி தண்ர்னகபறை 
அனுமதிக்கப் வபாவதில்ரல எனறை தமது நிரலப் 
பாடர் படிப்படியாக கபௌத்த மதத் தரலவர் 
கைது வாயின ஊ்ாகவும், சிஙகை கபௌத்த வதசியத் 
தின மீது பறறுள்ை அைசியல் கடசிகளின ஊ்ாக 
வும் கவளிவருமாறு பார்த்துக் ககாண்ார்கள்.
 அத்தரகய திைடசி மிக்க மக்களுர்ய குைல் 
ஓஙகி ஒலிப்பதறகு ஏதுவாக, இைாணுவத்தி்னரை 
ஒருவபாதும் காடடிக் ககாடுக்கப் வபாவதில்ரல 
எனறை நிரலப்பாடர்த் தஙகைது அைசியல் ககாள் 
ரகயாக படிப்படியாக கவளியிடடு அநதக் குைலு 
க்கு வலிரம வெர்த்தார்கள்.
 இநத அைசியல் தநதிவைாபாயம் சிஙகை 
மக்கள் மத்தியிலா்ன அவர்கைது அைசியல் கெல்வா 
க்ரக வைர்நவதாஙகச் கெய்தது. ஏர்னய அைசியல் 
கடசிகளும், அைசியல்வாதிகளும்கூ் அநத வழியி 
வலவய சிநதிக்கவும் கெயறப்வும் தக்கதா்ன ஓர் 
அைசியல் நிரலரமரய அவர்கள் உருவாக்கி விட 
்ார்கள். இநத வரகயிவலவய அவர்கள் தமது இைா 
ணுவ கவறறிரய இ்னவாத, மதவாத அைசியலு 
க்கா்ன முதலீ்ாகக் ககாணடு 2015 வதைதல்களில் 
வதால்வி அர்யச் கெய்த பின்னரும் 2019 இல் 
சிஙகை கபௌத்த மக்களின வபைாதைவு்ன ஆடசி 
அதிகாைத்ரதக் ரகப்பறறி்னார்கள். 
 உள்ளூர் அைசியலில் மக்கள் கெல்வாக்கு 
மிக்க அைசியல் தரலவர்கைாக மீணக்ழுநத 
ைா�பக்ெக்கள், ெர்வவதெ ரீதியில் கதா்ர்நத 
கபாறுப்புக் கூறைலுக்கா்ன அழுத்தத்ரத முறியடி 
த்துத் தஙகரை நிரலப்படுத்திக் ககாள்வதறகும், 
வபார்க்குறறைச் கெயறபாடுகளில் இருநது தப்பிக் 
ககாள்வதறகுமாகவவ சீ்னாவு்ன கநருஙகிய 
கவளியுறைவுக் ககாள்ரகரய அவர்கள் வகுத்துக் 
ககாண்ார்கள்.
 சீ்னாவின விருப்பஙகரை நிரறைவவறறி, 
ெர்வவதெ அைஙகில் கபாறுப்பு கூறுகினறை வி்யம் 
கபரும் விவகாைமாக மாறி, தஙகளுக்குத் தீஙகு 
வநைாத வரகயில் சீ்னாரவத் தஙகைது ெர்வவதெ 
அைசியல் கவெமாக ைா�பக்ெக்கள் மாறறிக் ககாண 
டிருக்கினறைார்கள்.
 சீ்னாவின உதவியு்ன கபாறுப்பு கூறுகினறை 
ெர்வவதெத்தின வலியுத்தரல முறியடித்து தஙக 
ரைப் பாதுகாத்துக் ககாள்வதறகா்ன சிறைநதவதார் 
இைா�தநதிை மார்க்கமாகவவ ககாழும்பு துரறைமுக 
நகைத்ரத அவர்கள் இப்வபாது பயனபடுத்தி உள் 
ைார்கள்.
 ககாழும்பு துரறைமுக நகைத்ரத முழுக்க 
முழுக்க சீ்னாவின வநைடி கணகாணிப்பில் அதன 
கபாறுப்பில் கெயறப்ப் வபாகினறை ஒரு ெர்வவதெ 
வர்த்தக ரமயமாக உருவாக்குவவத ைா�பக்ெக்க 
ளின திட்ம். இநது ெமுத்திைத்தின மிகச் சிறிய 
தீவாகிய இலஙரகயின கபாருைாதாைத்ரத ெர்வ 
வதெ அைவில் வைர்ச்சி கபறைச் கெய்கினறை ஒரு 
மாயத் வதாறறைத்ரத அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கி 
னறைார்கள்.
 முப்பது வரு்கால யுத்தத்தி்னால் பாதி 
க்கப்பட் கபாருைாதாைத்ரதக் கடடிகயழுப்பு 
கினறை க்ப்பாடடில் கடடுப்பா்றறை க்ன கதால் 
ரலக்கு ஆைாகிய இலஙரக ெர்வவதெ ஆட 
ககால்லியாகிய வகாவிட - 19 இன பாதிப்புக்கு 
உள் ைாகி கபாருைாதாைத்தில் வமலும் வமாெமா்ன 
பின்ன ர்வுக்கு ஆைாகியது. இநத நிரலரமயில் 
இருநது தரல நிமிர்த்துவதறகு உரிய க்ன வெதி 
கரைச் கெய்ய நிபநதர்னயறறை வரகயில் சீ்னா 
முனவநதது.
 சீ்னாவின நிபநதர்னயறறை இநத நிதி 

யுதவி அணுகுமுரறையா்னது, அதன ெர்வவதெ வர்த் 
தக பாதுகாப்புச் கெயறபாடுகளின அடிப்பர் 
யிலா்னது. அதறகா்ன வநாக்கஙகரை இலகு வாக 
நிரறைவவறறிக் ககாள்வதறகு அது இலஙரக 
யின பலவீ்னமா்ன கபாருைாதாை நிரலரமரயத் 
தநதிவைாபாய ரீதியில் பயனபடுத்திக் ககாணடிரு 
க்கினறைது.
 ஆ்னால் இது, ஒவை கல்லில் இைணடு மாங 
காய்கரை வீழ்த்துகினறை ெநதர்ப்பமாக சீ்னாவு 
க்கு இது அரமநதுவிட்து. த்னது படடுப்பாரத 
விரிவாக்கத்திறகா்ன வகநதிை முக்கியத்துவம் மிக்க 
புள்ளியாக இலஙரகரயக் ரகயகப்படுத்துகினறை 
அவதவவரை இநது ெமுத்திைத்தின கபாருைாதாை, 
இைாணுவ பாதுகாப்பு நிரலரமகளில் இநதியா 
வுக்கும் அகமரிக்காவுக்கும் கதாணர்யில் சிக்கிய 
முள்ைாக மாறறி, அவர்களின கெல்வாக்ரக முறி 
யடிப்பதறகும் வெதியாக சீ்னா மாறறிக் ககாணடு 
விட்து.  
 இநத நிரலரமயா்னது ைா�பக்ெக்களுக்கு 
கபாறுப்பு கூறுகினறை க்ப்பாடடில் தூக்குக் 
கயிரறை எதிர்ககாள்கினறை நிரலரமயில் இருநது 
தஙகரைப் பாதுகாத்துக் ககாள்தவறகா்ன கவெமாக 
சீ்னாரவப் பயனபடுத்துவதறகு வாய்ப்பாக அரம 
நதுவிட்து,
 கபாறுப்பு கூறுகினறை விவகாைத்தில் ெர் 
வவதெ அைஙகில் இலஙரகரயப் பாதுகாக்கினறை 
அவதவவரை, கபாருைாதாை ரீதியில் அதர்ன 
வைர்ச்சி அர்யச் கெய்கினறை வபாக்கில் உறுதியாக 
இலஙரகயில் காலூனறுவதறகா்ன அருரமயா்ன 
மார்க்கமாக ககாழும்பு துரறைமுக நகைத் திட்ம் 
சீ்னாவுக்கு வாய்த்து விட்து.
 ஆ்னால், சிஙகை கபௌத்த வதசிய வகாட 
பாடடின அடிப்பர்யில் உள்ளூர் அைசி யலில் 
ககாடி கடடிப் பறைநத ைா�பக்ெக்கள் சீ்னாரவக் 
ரகயாள்கினறை வி்யத்தில் கபௌத்த மதத் தரல 
வர்களின முழுரமயா்ன நம்பிக்ரகரயப் கபறைமுடி 
யமல் வபாயுள்ைது. ைா�பக்ெக்களின ஆடசிஅதிகாை 
மீள்வருரகக்கு உறுதுரணயாக இருநது கெயற 
பட் முக்கியமா்னவர்களில் ஒருவைாகிய அபயைாம 
விகாைாதிபதி முருத்கதடடுவவ ஆ்னநதவதைர் 
ககாழும்பு துரறைமுக நகைம் சீ்னாவின காலனித்து 
வப் பிைவதெமாக மாறும் எ்ன கதரிவித்து அதறகு 
ஒருவபாதும் இ்மளிக்க மாடவ்ாம் எனறு வபார்க் 
ககாடி உயர்த்தி உள்ைார்.
 அவதவபானறு ைா�பக்ெக்களின முக்கிய 
ஆதைவாைைாகிய கபாது�்ன கபைமு்னவின நா்ா 
ளுமனறை உறுப்பி்னர் வி�யதாெ ைா�பக்ெ துரறைமுக 
நகைத்ரத முழுரமயாக சீ்னாவுக்குத் தாரைவார்க் 
கத்தக்க துரறைமுக ஆரணக்குழு அஙகு ஒரு தனி 
நாடர் உருவாக்க வல்லது எனறு கடுரமயாகச் 
ொடியுள்ைார்.
 ைா�பக்ெக்களின அைசியல் வாழ்க்ரகக்கும், 
இருப்புக்கும் பாதுகாப்பு அைணாக அரமநதுள்ை 
சீ்னச் ொர்பு கவளிவிவகாை நிரலப்பாடடிலா்ன 
ககாழும்பு துரறைமுக நகைத்தின கபாறுப்புர்ரம 
உரிரமக்கு கபௌத்த பிக்குகள் மத்தியில் இருந 
தும், ஆளும் கடசியாகிய கபாது�்ன கபைமு்ன 
வின நா்ாளுமனறை உறுப்பி்னரும் கடி்ன அைசியல் 
நிரலப்பாடர்க் ககாண்வைாகக் கருதப்படுகி 
னறைவருமாகிய வி�யதாெ ைா�பக்ெவி்ம் இருநதும் 
கிைம்பியுள்ை எதிர்ப்புக்கள் ைா�பக்ெக்களின 
கபௌத்த வதசிய வகாடபாடர்ப் பிைவுப்ச் கெய் 
திருக்கினறைது.
 துரறைமுக ஆரணக்குழு ெட் மூலத்திறகு 
எதிைாகக் கிைம்பியுள்ை நீதிமனறை வழியிலா்ன 
ஏர்னய பலருர்ய எதிர்ப்பும் ைா�பக்ெக்கரை 
ககாழும்பு துரறைமுக நகை விவகாைம் ெநதியில் 
நிறுத்தி நிரல தடுமாறைச் கெய்திருக்கினறைது.
 இநத நிரலதடுமாறறைவம �்னாதிபதி வகாத் 
தாபாய ைா�பக்ெ, ககாழும்பு துரறைமுக நகைம் 
பறறிய வி�யதாெ ைா�பக்ெவின கடுரமயா்ன கருத் 
துக்களுக்கு எதிைாக கதாரலவபசி முலம் தகாத 
வார்த்ரதப் பிைவயாகஙகளின ஊ்ாக அச்சுறுத்தச் 
கெய்திருக்கினறைது.

சிங�ள கபௌதத       ... கதாடர்ச்சி...



ப்புவதறகு எமது இரைஞர்கள் அவர்கைது 
பிைவதெஙகளில் கிர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புக்கரை 
யும், வைஙகரையும் பயனபடுத்தி சிறு ரகத் 
கதாழில்கள் ஆைம்பிப்பது மடடுவம சிறைநத வழி 
யாகும்.
 

அவ்னகமா்னவர்கள் ஒருவர் கதா்ஙகு கினறை 
அவத கதாழிரல கதா்ஙகுவதறகு முயறசி 
கெய்கினறைார்கள். அது அவர்களுக்கு எப்கபாழு 
தும் கவறறிரய ககாடுப்பதில்ரல. அவர்களுக்கு 
எநத துரறையில் திறைரம உள்ைவதா, ஆர்வம் உள் 
ைவதா அவர்கள் ொர்நத பிைவதெத்தில் அதறகுரிய 
வகள்வி உள்ைது. வாய்ப்புகள் மூலப்கபாருடகள் 
தாைாைமாக எஙகு உள்ைவதாஅவறரறை ெரியா்ன 
முரறையில் வதர்வு கெய்ய வவணடும். 
 அப்படி அவர்கள் வதர்வு கெய்து ஒரு சுய 
கதாழிரல ஆைம்பிக்கும் கபாழுது, எப்கபாழு 
தும் சிறைப்பா்ன முரறையில் முனவ்னறை முடியும். 
ஒவகவாரு தனிமனித முனவ்னறறைம் தான நம் 
ெமூகத்தின கமாத்த முனவ்னறறைமாக கணக்கி்ப் 
படும்.
   எ்னவவ இரைஞர்கள் சுய கதாழில் வாய் 
ப்புகரை ெரியாக  இ்னஙகணடு, சுயகதாழில்மூலம் 
முனவ்னறுவதனூ்ாகவவ  நமது ெமூகத்ரதயும், 
ெமுதாயத்ரதயும் உயர்த்த முடியும் எனறு நான 
கருதுகிவறைன.
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“ஒவகோரு தனி      ... கதாடர்ச்சி...

ரணநது இரைவயார் மத்தியில் இவவாறைா்ன 
வபாலிகரை அகறறுவதறகு ந்வடிக்ரககயடுக்க 
வவணடும். அவவாறு இல்லாமல் இதுவும் க்நது 
கெல்வவாம் எனறு கருதி்னால் எதிர்காலத்தில் கிழ 
க்கில் தமிழ் மக்கள் பாரிய இ்ர்ப்பாடுகளுக்குள் 
கெல்லும் நிரலயுருவாகும். புலம்கபயர்நதுள்ை 
கிழக்கு தமிழர்களும் ஒனரறை புரிநதுககாள்ை 
வவணடும் இனறு கிழக்கு மாகாணத்திர்ன பாது 
காப்பதறகு தமிழ் மக்களுக்கு உள்ை ஒவை கதரிவு 
தமிழ்த் வதசியம் மடடுவம. அதறகு எதிைாக கெய 
றபடுவது கிழக்கு மாகாண தமிழர்கரை குழி 
வதாணடிப் புரதக்கும் கெயறபாடு எனபரத 
அர்னவரும் உணர்நதுககாள்ை வவணடும்.

கிழககு மா�ாணத்த  ... கதாடர்ச்சி...

பள்ளிவாயலில் நூறு வபருக்கு வமல் ஒனறுகூ் 
முடியாது. வநானபுக் கஞசி பகிைமுடியாது எ்ன 
சுகாதாை அரமச்ொல் முஸ்லிம்களுக்கு கடடுப் 
பாடுகள் விதிக்கப்படடுள்ைது. 
 ஆ்னால் புத்தாணர் முனனிடடு மக்கள்  
ஆயிைக்க்னாக்களில் ெமூக இர்கவளி இனறி 
ஒனறு கூடியரத நாம் கணவ்ாம்.
 ஆகவவ புத்தாணடில் தர்கரை விதிக் 
காத அைசு ஏன ைமழான மாதத்தில் முஸ்லிம்க 
ளுக்கு மாத்திைம் தர்கரை விதிக்க வவணடும். 
 இதறகு பின்னாலும் கபரிய இ்னவாத நிக 
ழ்ச்சிநிைல் உள்ைது” எனறைார்.

முஸ்லிம்�ளுககு  ... கதாடர்ச்சி...

நாகைானறுக்கு 80 கிவலா கிைாம் அைவுக்கு 
வப்னாக்கள் வீெப்படடு வருவதாக கதரிவிக்கப்ப 
டுகினறைது எ்னவவ அதறகா்ன மாறறுத் திட்த்ரத 
சிநதித்வதன. பின எ்னது தநரதயு்ன ஆவலாசித்து 
ஒரு புதிய கணடுபிடிப்பாக இயறரக முரறையில் 
மைக்க னறுகள் வைரும் வரகயில் வப்னாக்கரை 
தயா ரிக்க ஆைம்பித்வதன.
 முதறகட்மாக தயாரிக்கப்படடுள்ை 
வப்னாவில், சிறிய வரகயிலா்ன கெடிகள் மாத்தி 
ைவம வைரும். வப்னாவில் உள்ை்க்கப்பட டுள்ை 
விரதகள் அர்னத்தும், உரிய பரிவொதர்னக்கு 

உடபடுத்தப்பட் பிறைவக, வப்னாவுக்குள் அர் 
க்கப்படும். இநத வப்னாவின பினபுறைத்தில் மைக் 
கறி, பூக்கனறு மறறும் ஆயர்வவத கெடிகளின 
விரதகள் உள்ை்க்கப்படடுள்ைது்ன, வப்னா 
வின பினபுறைத்தில் இருநவத, இநத கெடி துளிர் 
வி் ஆைம்பிக்கினறை்ன. இநத வப்னாவின உற 
பத்திரய விரிவுபடுத்துவதறகு இலஙரக அைொ 
ஙகம் ஆதைவு வழஙக முனவநதுள்ைது.” எனறைார். 
வமலும் எதிர்வரும் காலஙகளில்கபரிய மைக் 
கனறுகள் வைரும் வரகயில், இநத வப்னாரவ 
தயாரிக்க தானும், த்னது தநரதயும் எதிர் பார்த் 
துள்ைதாக கிறிஸ்டி்னா  கூறியுள்ைார்.

மக்கள்  கதா்ர்நது தமது பூர்விக நிலஙகரை 
இழநது, அகதிகைாக்கப்படும் சூழரல  எதிர் 
ககாணடுள்ை்னர்.
 வபார் இ்ம்கபறறை காலத்தில் வ்க்கு 
கிழக்கு மாகாணஙகளில் சிறீலஙகா பர்த்தைப் 
பின வதரவக்காக பாதுகாப்பு வலயம் எனறை 
கபயரில் தமிழ் மக்களின நிலஙகள் அபகரிக்கப் 
பட்்ன. யுத்தம் முடிநத பின சில காணிகரை 
பர்யி்னர் விடுத்திருநதவபாதும் கபரும்பா 
லா்ன மக்களின வாழ்வி்ஙகள் தறவபாது வரை 
யில் விடுவிக்கப்ப்வில்ரல.
 இநநிரலயில், வபார் காணமாக இ்ம் 
கபயர்நத மக்களும் அவர்களின கொநத இ்ங 
களுக்கு இனனும் திரும்பவில்ரல. மீள்குடிவய 
றறைம் கெய்யப்பட் இ்ஙகளிலும் மக்களின 

அடிப்பர் வெதிகள் இனனும் நிரறைவவறறிக் 
ககாடுக்கப்ப்வில்ரல எனறும் மக்கள் குறறைம் 
சுமத்துகினறை்னர்.
 வமலும் கதால்லியல் ஆய்ரவ காைணம் 
காடடி  குநதூர் மரல, கவடுக்குநாறி, நீைாவியடி 
பிள்ரையார் எ்ன கதா்ஙகி அணரமயில் கிளி 
கநாச்சி பூநகரி , கிைாஞசி கமாடர்யன, உருத்திை 
புைம் சிவன ஆலயம், வவுனியாவில் நாமல் புைம் 
எனும் கிைாமம், குமுழமுர்ன ஆண்ான குைம், 
கனனியா கவநநீர் ஊறறு,  எ்ன  நாடடின எநத 
பகுதியிலும் இல்லாதவாறு வ்க்கு கிழக் கில் 
மடடும் தமிழ் மக்களின  காணிகரை  அபகரி 
க்கும் கெயல் திட்த்ரத சிறீலஙகா அைசு திட் 
மிடடு கெயல்படுத்தி வருகினறைது எனபது குறிப் 
பி்த்தக்கது.

இனபபரம்ப்ை ... கதாடர்ச்சி...

பபனா்ே நட்டு... கதாடர்ச்சி...

 இரதத் கதா்ர்நது அவர்  க்நத 17ஆம் 
திகதி கெனர்னயில் மாைர்ப்பு ஏறபடடு  கால 
மாகியுள்ைார். ஆ்னால் தடுப்பு ஊசி கெலுத்திக் 
ககாண்தறகும் அவருர்ய மைணத்திறகும் 
கதா்ர்பில்ரல எனறு தமிழக அைசு அறிவித்து 
ள்ைது.

ஈழத தமிழ்ரயும்  ... கதாடர்ச்சி...

நிர்னத்திருக்கலாம். 
 ஆ்னால் மாகாணெரபத் வதர்தல் அறிவிக் 
கப்படும் நிரலயில் வவறு திட்த்து்ன சுமநதிைன 
தைப்பு இருப்பதாக கதரிகிறைது. குறிப்பாக வ் 
மாகாணெரபயில் அரமச்ெர் பதவியில் இருநத 
ஒருவருர்ய கபயரும் முதலரமச்ெர் பதவிக்காக 
அடிபடுகினறைது. 
 இதர்னவி் யாழ். மாநகை ெரபயின வமயர் 
மணிவணணன உர்ய கபயரும் முதலரமச்ெர் 
பதவிக்காக வபெப்படுகினறைது. அணரமயில் ரகது 
கெய்யப்படடு விடுதரலயாகி இருப்பதன மூலம் 
மணியின கபயர் வமலும் பிைபலம் அர்நது 
இருக்கிறைது. விக்வ்னஸ்வைன கூ் மணிவணணர்ன 
முதலரமச்ெர் வவடபாைைாக நிறுத்தலாம் எனறை 
ஒரு கருத்ரத கவளியிடடு இருநதார். தமிழ் 
வதசிய மக்கள் முன்னணியில் இருநது கவளிவய 
றறைப்பட்தாக அறிவிக்கப்படடிருக்கும் மணிவண 
ணனுக்கு இதுவரையில் ஒரு கடசி இல்ரல. ஆ்னால் 

அவருக்கு ஆதைவாைர்கள் நிரறைய இருக்கிறைார்கள். 
அவதவவரையில் சுமநதிைன தைப்பி்னரு்னும் 
மணிவணணன அணரமக் காலத்தில் கநருக்கமாக 
பழகி வருகிறைார். அத்னால் மணிவணணர்ன கபாது 
வவடபாைைாக கைமிறைஙகுவது கதா்ர்பிலும் ஆைா 
யப்படடு வருவதாக கதரிகிறைது.
 வகள்விக்குறியாகி இருக்கும் வி்யம் என 
்னகவனறைால், மாரவ. வெ்னாதிைா�ாவிறகு முதல 
ரமச்ெர் பதவி கிர்க்குமா எனபதுதான. அவத 
வவரையில் கவ�நதிைகுமார் தரலரமயிலா்ன 
தமிழ்த் வதசிய மக்கள் முன்னணியும் இநத த்ரவ 
வதர்தலில் முதல் த்ரவயாக வபாடடியி்ப் 
வபாகினறைது.  மணிவணணன பிைவு அவர்களுக்கு 
பாரிய ஒரு பின்னர்வாக இருக்கும் எனபது 
உணரமதான. இவறரறை நர் கபறைப்வபாகும் 
மாகாண ெரபத் வதர்தல்களில் மூலம்  புரிநது ககாள் 
ைக் கூடியதாக இருக்கும்.

முதை்மச்்சர்  ... கதாடர்ச்சி...

டுத்தப்படவ்ன, எனனுர்ய விருப்பத்திறகு 
எதிைாக பலவறரறை எழுதிவ்னன எனறு கொன்னார்.
 வப்னாரவ பிடித்தது மடடும்தான என ரக, 
அரத ஆடடிவித்தவர்கள் பார்ப்ப்னர்கள் எனறும் 
கொன்னார். ஆநதிை பிரிவிர்ன விவாதத்தினவபாது 
வபசி்னார்கள் “நீஙகள் தாவ்ன ெட்த்ரத எழுதினீ 
ர்கள்” எனறு. அவர் கொன்னார்.... “ஆம் நான தான 
எழுதிவ்னன, அரத எரிக்கும் முதல் ஆைாகவும்  
நானதான இருக்கப்வபாகிவறைன” எனறு. அைசியல் 
வரைவு குழுவிறகுள் நுரழநதவபாது, எனனுர்ய 
மக்களின உரிரமகள் பாதுகாக்கப்ப் வவணடும் 
எனபரத தவிை, எ்னக்கு வவறு எநத ஆரெயும் 
இருக்கவில்ரல எனறு கொன்னார்.
 ‘தீண்ாரம’ ஒழிக்கப்படடு விட்து, 
அரத எநத வடிவில் பினபறறுவதும் தண்ர்னக் 
குரிய குறறைம் எனறு ெட்ம் இருக்கிறைது. சில 
இ்ஙகளில் பினபறறைலாம் எனபதறகா்ன சிறைப்பு 
கபாருளில்தான, தீண்ாரம எனறை கொல்லிறகு 
வபா்ப்படடிருக்கும் வமறவகாள் குறி எனறு விை 
க்கம் கொன்னது உச்ெநீதி மனறைம்.
 “கபடடி திருடடு வபா்னாலும் ொவி என 
னி்ம் இருக்கிறைது எனறைா்னாம் நாயர்” எனறு 

மரலயாை பழகமாழி ஒனறு இருக்கிறைது. அது 
வபால அைசியல் ெட்த்திறகு விைக்கம்கொல்பவர் 
கள் பார்ப்ப்னர்கைாக இருக்கிறைார்கள். ஆ்னால் 
எழுதப்பட் அைசியல் ெட்ஙகளில் பலவறரறை 
அம்வபத்கர் கெய்தார். எடடு மணிவநை வவரல 
எனபரத வலியுறுத்தி, பிைனச் இநதியாவில் 
பாணடிச்வெரியில் மடடும் ஒரு வபாைாட்ம் 
ந்நதிருக்கிறைது. பிரிடடிஸ் இநதியாவில் யாரும் 
வபாைா்வில்ரல.
 அம்வபத்கர் கதாழிலாைர் துரறை அரமச் 
ெைாக இருநதவபாது அதறகா்ன ெட்த்ரத ககாண 
டுவநதார். தாழ்த்தப்பட் மக்களுக்கு மடடும் 
கெய்ததா அது? கபண ஊழியர்களுக்கு மகப்வபறு 
காலத்தில் ஊதியத்து்ன கூடிய விடுமுரறை வழஙக 
வவணடும் எனபரத ககாணடுவநதவர் புைடசி 
யாைர் அம்வபத்கர்தான.
 அைசியல் ெட்ம் எழுதப்பட்வபாது, தாழ் 
த்தப்பட் மக்களுக்கு மடடும் தான அம்வபத்கர் 
இ் ஒதுக்கீடர் ரவத்தார், பிறபடுத் தப்பட் 
வர்களுக்கு இ் ஒதுக்கீடு ரவக்கவில்ரல எனறு 
அவர் மீது ஒரு குறறைச்ொடடு ரவக்கிறைார்கள்.

கதாடரும்.....

தாழததபபட்டே     ... கதாடர்ச்சி...



ககாவைா்னா காைணமாக  2020 �்னவரி  
இறுதியில் சீ்னாவில் பள்ளிகள், கல் 

லூரிகள், பல்கரலக்கழகஙகள் அர்னத்தும் தறகா 
லிகமாக மூ்ப்பட்்ன. அரதத் கதா்ர்நது 
ககாவைா்னா கதாறறு தீவிைமாகப் பைவும் நாடுகள் 
கதா்ர்நது கல்வி நிறுவ்னஙகரை மூடுவதாக 
அறிவித்த்ன. 
 உ ல ர க வ ய பு ை ட டி ப் வ ப ா ட டு ள் ை 
ககாவைா்னா ரவைஸ் கபருநகதாறறின  பாதிப்பு 
கள் எணணில்ஙகாதரவ. அதில்  வகாவிட 19 
எனறை ரவைஸ் தறகபாழுது பா்ொரல மாணவர் 
களின கல்விரய கபரிதும் பாதிப்புக்குள்ைாக்கி 
யுள்ைது.  கல்விப் கபாது தைதாை உயர்தைம், ஐந 
தாம் ஆணடு புலரமப்பரிசில் பரீடரெ மறறும் 
ொதாைண தை பரீடரெகளுக்கு முகம் ககாடுக்கும் 
மாணவர்கள் இத்னால் கடுரமயாக பாதிக்கப் 
படடுள்ை்னர் எனபது குறிப்பி்த்தகது.

 தறகபாழுது இரணயவழி கறபித்தல் 
முரறை பைவலாகி வருகினறைது. இரணயதைம் 
மூலம் கல்வி கறபது புதிய வபாக்காக உருகவ 
டுத்து இருக்கலாம். ஆ்னால் கபாருைாதாை ரீதி 
யாக பினதஙகிய வர்க்கஙகரை வெர்நத மாணவர் 
களுக்கு இது எப்படிப்பட்தாக இருக்கும்?  
ககாவைா்னா ஊை்ஙகால் இரணயவழிக் கல்வி 
எனறை புதிய கல்வி முரறை அவதாைம் எடுத்து 
ள்ைது. கதாழில்நுடப வெதி இல்லாத பினதஙகிய 
பின்னணிரயக் ககாண் குழநரதகள் முழுக்க 
முழுக்க பள்ளிகரையும், ஆசிரியர்கரையும் நம்பி 
யுள்ை்னர். வீடடில் இரணய வெதி இல்லாமல் 
நூலகஙகரை நம்பியிருநத மாணவர்களின நிரல 
யும் வகள்விக்குறியாகியுள்ைது.
 ககாவைா்னா காைணமாக பள்ளி, கல்லூரி 
களுக்கு விடுமுரறை வி்ப்படடு உள்ைது. ஆ்னா 
லும் படிப்பு தர்ப்ப்க் கூ்ாது எனபதறகாக 
இரணயவழி வகுப்புகள் ந்த்தப்படுகினறை்ன. 
இதில் வகுப்பரறைகள் இல்ரல. ெக வதாழர்கள் 
இல்ரல. விரையாடடு ரமதா்னம், ெநதிப்பு, 
கலநதுரையா்ல் ஆகிய எதுவும் இல்ரல. 
அரத எல்லாம் வி் வநைடியாக ஆசிரியர்களின 
பார்ரவ இல்ரல எனபது வபானறை பல்வவறு 
சிக்கல்கள் இருக்கினறை்ன. இரத எல்லாம் மீறி 
மாணவர்கள் பா்ஙகரை கறறுக்ககாள்ை வவண 
டியது இருக்கிறைது. எ்னவவ மாணவ-மாணவிகள் 
படிப்பதறகு கபறவறைார்களின பஙகு மிகவும் 

அத்தியாவசியம். அது இல்ரல எனறைால் இரணய 
வழிக் கல்வி எனபது ொத்தியம் இல்லாத ஒனறைாக 
மாறி விடும். 
 ஒவகவாரு கல்வி ஆணடும் மாணவ-
மாணவிகள் வாழ்க்ரகயில்முக்கியத்துவம்வாய்
நதது. எ்னவவ திட்மிடடு, அட்வரணப்படி 
வகுப்புகள், வதர்வுகள் ந்த்தப்படடு வநத்ன. 

அதறகு மாணவர்களும் தஙகரை தி்னமும் 
தயார்படுத்திக் ககாள்வது வழக்கமாக இருநதது. 
ஆ்னால் இநத (2020-21) கல்வி ஆணடு இதுவரை 
இல்லாத புதுவிதமா்ன ஒனறைாக அரமநது 

இருக்கிறைது. எநதவித திட்மி்லுக்கும் உட 
ப்ாத ஒனறைாக மாறி இருக்கிறைது. அதறகு 
ககாவைா்னா ரவைஸ் காைணமாகி விட்து.
கல்வி முரறையாக படிப்படியாக மாறிவருகிறைது. 
இது ஆசிரியர்களுக்கு எளிதாக இருநதாலும், 
பா்ஙகரை மாணவர்களி்ம் ககாணடு வெர்ப் 
பது எனபது கபரிய ெவாலாக இருக்கினறைது. 
இரணயவழி முரறையிலா்ன புதிய கறறைல் முரறை 
க்கு மாணவர்கரை ம்னரீதியாக தயார்படுத்த 
வவணடும். 
 ரகத்கதாரலவபசி, கணினி ஆகியவறரறை 

ரகயாளுவரதயும் மாணவர்களுக்கு கறறுக் 
ககாடுக்க வவணடும். ரகத்கதாரலவபசி, கணினி 
ஆகியவறறில் ஆசிரியர்கள் ககாடுக்கும் பா்ங 
கரை படித்து மாணவர்கவை கறறுக் ககாள்வார் 
கள் எனறு விடடு வி்க் கூ்ாது. அவர்கள் மீது 
உரிய அக்கரறைரயயும், கணகாணிப்ரபயும் 
காடடி கறறைலில் வமம்ப் துரணயாக இருக்க 
வவணடும். அது மடடுமல்லாது    இரணயவழி 
முரறையிலா்ன புதிய கறறைல் முரறைக்கு மாணவர் 
கரை ம்னரீதியாக தயார்படுத்த வவணடும்.  27% 
மாணவர்களி்ம் திறைனவபசி (smart phone), மடிக் 
கணினி இல்ரல! 
 இரணயவழிக் கறறைலில் திறைனவபசி, 
மடிக்கணினி, மறறும் மினொைம் இல்லாரம 
தர்யாக காணப்படும். கதாழில் நுடப ொத்னங 
கரை கல்வி கறபதறகாக திறைம்ப் பயனபடுத்து 
வதறகா்ன புரிதல் இல்லாதது மறறும் ஆனரலன 
பயிறறுவித்தலில் ஆசிரியர்களுக்கு வபாதிய 
பரீடசியம் இல்லாதது ஆகியரவ இரணய 
கறறைல் முரறையில் தர்யாக காணப் படும். 
இரணயவழி மூலம் கறறுக்ககாள்ை கடி்னமா்ன 
பா்மாக கணிதம் இருப்பதாக கபரும்பாலா 
வ்னார் கதரிவித்துள்ை்னர். ஆசிரியர் வழிகாடடு 
தலின கீழ் ஆய்வுகூ்த்தில் வமறககாள்ைக் கூடிய 
வொதர்னகள்  எனப்ன கடி்னமாக காணப்படும்.  
 தறவபாரதய சூழலில் இரணயவழிக் 
கல்வி தவிர்க்க முடியாத ஒனறைாகி விட்து. இந 
தக் கல்விமுரறை ஆசிரியர்களுக்கும் ெரி, மாணவர் 
களுக்கும் ெரி புதிய முரறைதான. இைணடு பக்கத் 
திலும் தடுமாறறைஙகள் உணடு. நடுத்தை வயது 

ஆசிரியர்களுக்கு இநதத் கதாழில்நுடபம் புதிது. 
ஆசிரியர்களும் இரணயவழி பா்ம் ந்த்த பழக 
வவணடி உள்ைது. பிறைநத சில மாதஙகளிவலவய 
இக்கால குழநரதகள் ரகத்கதாரலவபசிரய 
இயக்க பழகிவிடுவதால், இக்கால மாணவர்களு 
க்கு எளிதுதாவ்ன இரணயவழிக் கல்வி எனறு 
நிர்னக்கலாம். ஆ்னால், அதிலும் சிக்கல்கள் இல் 
லாமல் இல்ரல. 
 படித்த கபறவறைாவை இநத கெயலிரய 
பதிவிறைக்கம் கெய்யுஙகள், அநத கெயலிரய 
பதிவிறைக்கம் கெய்யுஙகள் எனறு மாறறி மாறறி 
பள்ளிகள், கல்லூரிகள் கூறும்வபாது குழம்பித்தான 
வபாய்விடுகிறைார்கள். பள்ளிப்படிப்ரபத் தாண 
்ாத கபறவறைார்கள், படிக்காத கபறவறைார்களுக்கு 
தஙகைது குழநரதகளுக்கு ரகத்கதாரலவபசி
யில்கெயலிரயபதிவிறைக்கம் கெய்வது, பள்ளி, 
கல்லூரிகளில் பா்த்திறவகறப அவவப்வபாது 
அனுப்பும் இரணப்புகளுள் நுரழவது வபான 
றைரவ ெவாலா்ன காரியமாகத்தான உள்ைது. 
 அதிக வநைம் திரைரயப் பார்ப்பதால் 
மாணவர்களின கணகள், காதுகள் பாதிப்பர் 
வது, தரலவலி, தூக்கமினரம வபானறைவறறைால் 
பாதிப்பிறகு உள்ைாகினறை்னர். ெமூக வரலத்தைங 
கரைப் பயனபடுத்த முடியும் எனபதால் யாரும் 
வகுப்பில் கவ்னம் கெலுத்துவதில்ரல. மாணவர் 
கள் ஆடிவயா, வீடிவயாரவ மியூட கெய்து விடுவ 
தால் மாணவர்கள் கவனிக்கிறைார்கைா எனறு 
ஆசிரியர்களுக்குத் கதரியாது
 எப்படியும் பிள்ரைகள் கதாரலக்காடசி 
அல்லது ரகத்கதாரலவபசியில்தான இருக்கப் 
வபாகினறைார்கள் அதறகு இப்படி இரணயவழி 
பா்ம் படிப்பரத வைப்பிைொதமாகவவ கருதும் 
கபறவறைார்களும் உள்ை்னர்.  இதுவரை பள்ளிக்கு 
கெனறு மடடுவம படித்துக் ககாணடிருநத பிள் 
ரைகள், ஆசிரியர் முன தனனுர்ய கவ்னத்ரத 
ரவத்திருநத பிள்ரைகள், இனறு நம் கணினியின 
திரை முன தனனுர்ய கவ்னத்ரத ரவக்க 
வவணடியிருக்கிறைது. இக் கல்விமுரறை ஒரு ொைாரு 
க்கு மடடுவம கெனறைர்கிறைது. கிைாமப்புறை மாண 
வர்களுக்கா்னமுக்கிய வாய்ப்புகள் தர்படுகி 
னறைது.  

 சில கபறவறைார்கள் வகுப்பில் பா்ம் ந் 
க்கும் கபாழுது, தன பிள்ரைகள் அரத கவனி 
க்கிறைார்கைா? எனறு பார்ப்பதறகாக அநத கணினி 
யின பினபுறைவமா அல்லது அருகிவலா அமர்நதி 
ருக்கிறைார்கள். இது ஆசிரியர்களுக்கும் ெரி, பிள் 
ரைகளுக்கும் ெரி, ஒரு மிகப் கபரிய பிைச்சிர்ன 
யாகவவ இருக்கிறைது.
 இநதக் ககாவைா்னா காலத்தில் மாணவர் 
களுக்கு  பா்ம் எடுக்க ஒவை வழி இரணய வழி 
வகுப்புகவை. ஆசிரியர் வநருக்கு வநர் பா்ம் 
எடுக்கும் அைவிறகு இரணய வழி வகுப்புகள் 
திறைன வாய்நததாக இருக்காது எனறைாலும், தற 
வபாரதய நிரலக்கு இது சிறைநத வழிவய ஆகும். 
காலத்திறவகறப நம்ரம நாம் மாறறிக் ககாள் 
ைத்தான வவணடும். மாறறைம் ஒனவறை மாறைாதது. 
அர்னவரும் கதாழில்நுடப மாறறைத்துக்கு மாறித் 
தான ஆக வவணடும். கதாழில்நுடப முனவ்னற 
றைஙகரை நாம் ஏறறுக் ககாள்ை வவணடும்.          
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