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மட்டு: மயிலத்தமடு-மா்தவனை 
மமய்ச்சல் நில  பிர்சசினைகள் குறிதது 
உரிய ்தரப்பு மற்றும் அரசியல்வாதி 
கள் எந்தவி்த கரி்சனையும் அற்்றநினல 
யில் இருப்்ப்தாக  கால்்நனை ்பணனணை 
யாளரகள் கவனல த்தரிவிக்கின்றைர.
 மயிலத்தமடு-மா்தவனையில் 
கைந்த 2020ஆம் ஆணடு கிழக்கு 
ம ா க ா ணை ஆ ளு ரி ன ஏ ற் ்ப ா ட் டி ல்   
த்பரும்்பானனமயிைத்தவரகனளக் 
தகாணடு நில அ்பகரிப்புகள் ம்சனைப் 
்பயிர்ச  த்சயனக என்ற அடிப்்பனையில் 
முனதைடுக்கப்்பட்ைை.
 இ்தனம்பாது சுமார 600இற் 
கும் மமற்்பட்ை குடும்்பஙகளும்  மமய 
்ச்சல் ்தனர காணிகளில்  குடியமரத்தப் 
்பட் ைைர.
 இந்த நினலயில்  ்தமிழ்த 
ம்தசியக் கூட்ைனமப்பு  ்பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைரும், ்சட்ைத்தரணியுமாை 
எம்.ஏ.சுமநதிரைால் தகாழும்பு மமன 
முன்றயீட்டு நீதிமன்றததில் வழக்கு 
்தாக்கல் த்சயயப்்பட்ைது.
 இந்த வழக்கில்,  குறித்த ்பகுதி 
யில் உள்ளவரகள் அஙகிருநது த்சனறு 
விடுவாரகள் எனறும் ்சட்ைவிமரா்த 

குடிமயற்்றவாதிகளின ்சாரபில் ஆஜ 
ராை ்சட்ைத்தரணியிைால்  உறுதியளி 
க்கப்்பட்ைது.
 ஆைாலும் இனனும் 30இற் 
கும் மமற்்பட்ை குடும்்பஙகள்  மமய்ச 
்சல் நிலப் ்பகுதியில்  உள்ள்தாகவும்  ்தற் 
ம்பாது  இந்தப் ்பகுதிகளில்   காடுகள் 
அழிக்கப்்பட்டு வருவ்தாகவும்  கால் 
்நனை ்பணனணையாளரகள் த்தரிவிக்கி 
ன்றைர.

 இது த்தாைரபில்  ்பாராளு 
மன்ற உறுப்பிைரகள் மற்றும் அதிகாரி 
களின கவைததிற்கு தகாணடு த்சல் 
லப்்பட்ை ம்பாதிலும் இதுவனரயில் 
எந்தவி்த ்நைவடிக்னகயும் எடுக்கப் 
்பை  வில்னல எை  ்பணனணையாளரகள் 
கவனல த்தரிவிக்கின்றைர. இனனும் 
அவரகளின மகாரிக்னககள் நின்ற 
மவற்்றப்்பைவில்னல 

சின்றத்தணைனை அனு்பவிதது 
வரும் ரஞ்சன ராம்நாயக்கவிற்கு 
மனனிப்பு வழஙகுமாறு மகாரி, 
முனைாள் ஜைாதி்பதி ்சநதிரிக்கா 
்பணைார்நாயக்க குமாரதுஙகவி 
ைால் ஜைாதி்பதிக்கு கடி்தம் ஒனறு 
அனுப்்பப்்பட்டு ள்ளது.
 கிட்ைத்தட்ை எட்டு மா்தஙக 
ளாக சின்றத்தணைனை அனு்பவி 
தது வரும் ரஞ்சன ராம்நாயக்கவிற்கு 
ஜைாதி்பதி மனனிப்பு வழஙக 
மவணடும் எை, ்நாட்டின மூத்த 
பிரனஜ மற்றும் முனைாள் அர்ச 
்தனலவர என்ற ரீதியில் மகட்டுக் 
தகாள்வ்தாக ்சநதிரிக்கா ்பணைார 
்நாயக்க ்தைது கடி்தததில் குறிப்பி 
ட்டுள்ளார.
 ஒரு ்நடிகராக, ஒரு ்சமூக 
ம்சனவயாளராக, ஒரு அரசியல்வாதி 
யாக ரஞ்சன ராம்நாயக்க, த்பாது 
மக்களுக்காை ம்சனவகனள ஆற்றி 
வந்த ஒருவர எை முனைாள் ஜைாதி 
்பதி கூறியுள்ளார. ்பாரிய குற்்றஙகளு 

க்காக சின்றத்தணைனை வழஙகப் 
்பட்ை ்பலருக்கு, ்தற்ம்பான்தய அர்சா 
ஙகததிைால் த்பாது மனனிப்பு வழங 
கப்்பட்ை காரணைததிைால் அத்த 
னகய ்பாரிய குற்்றமல்லா்த விையத 
திற்காக ரஞ்சன ராம்நாயக்க இவ் 
வாறு துன்பப்்படுவது துரதிர்ஷை 
வ்சமாை விையம் எை முனைாள் 
ஜைாதி்பதியின கடி்தததில் சுட்டிக் 
காட்ைப்்பட்டுள்ளது.
 நீதிமன்ற அவமதிப்பு குற்்றத 
திற்காக முனைாள் ்பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைர ரஞ்சன ராம்நாயக்கவி 
ற்கு கைந்த ஜைவரி மா்தம் 12ஆம் 
திகதி மு்தல் 4 வருை சின்றத ்தண 
ை ன ை வி தி க் க ப் ்ப ட் டு ள் ள ன ம 
குறிப்பிைத்தக்கது.

kl;lf;fsg;G-njhlUk;  
Nka;r;ry; epy mgfupg;G 

uQ;rd; uhkehaf;fTf;F kd;dpg;G toq;Fq;fs;
[dhjpgjpaplk; re;jpupfh Nfhupf;if

fz;Lnfhs;shj murpay;thjpfs;

நில அ்பகரிப்பு குறிதது நீதிமன்றங 
களுக்கு மக்கள் த்சல்லா்த வனரயில்  
நில னகயகப்்படுதது்தல் ்சட்ைதன்த 
்பயன்படுததி அர்சால் நிலதன்த 

னகயகப்்படுத்த முடியம் எனகின்ற 
அளவிமலமய நில  னகயப்்படுத்தல் 
்சட்ைம் உள்ளது. இந்த ்சட்ைதன்த 
்பயன்படுததி நில அ்பகரிப்புக்கள்  
வைக்கு கிழக்கு ்பகுதிகளில்   
த்தாைரகின்றனம  கணகூடு.
 அந்தவனகயில் த்பரும்்பா 
லும் முல்னலததீவு வவுனியா மாவ 
ட்ைஙகள் த்தாைரநது குறினவக்கப் 
்பட்டு வருகின்றை.
 இன்தயடுதது வவுனியா ்சம 
ளம்குளம் கிராம ம்சவகர பிரிவிற்கு 
உட்்பட்ை  ்தமிழரகளின ்பாரம்்பரிய 
கிராமஙகளில் ஒன்றாகிய இததிக்கு 
ளம் கிராமததின எல்னலயில் அனம 
நதுள்ள கல்்நாட்டுகுளப் ்பகுதிக 
ளின எல்னலகனள இலஙனக வைத 
துன்றயிைர  னகயகப்்படுததி வருகி 
ன்றைர.
 ்நாட்டில் தகாமராைா அ்பா 
யம், ஊரைஙகு உத்தரவு, த்பாருளா 
்தாரா அவ்சர நினலக்கு மததியில் 
இரகசியமாக ்தமிழரகளின காணி 
கனள அ்பகரிக்கும் ்நைவடிக்னககள்  
த ்த ா ை ர கி ன ்ற ன ம ம க் க ளு க் கு 
த்பரும்  அ்ச்சதன்த உணடு்பணணி 
யுள்ளது.
 இந்த நில அ்பகரிப்ன்ப ்தடு 
தது நிறுத்த  குறித்த இததிக்குளம் 
்பகுதிக்கு ்தமிழ் ம்தசியக் கூட்ைனம 
ப்பின  ்பாராளுமன்ற உறுப்பிைர 
கள் த்சனறிருந்தைர.
 இன்தயடுதது “்நாட்டில் மக்க 
ளின அன்றாை வாழ்க்னக மகள்விக் 
குறியாகிக் தகாணடு வரும் மவனள, 
அரசின இவ்வா்றாை த்சயற்்பாடு 
கள்   கவனலயளிப்்ப்தாகவும் இது 
த்தாைரபில் துரி்த ்நைவடிக்னக 
எடுக்கப்்படும் எனறும்  ்தமிழ்த 
ம்தசியக் கூட்ைனமப்பின ்பாராளும 
ன்ற உறுப்பிைர இரா.  ்சாணைக்கியன 
த்தரிவிததுள்ளார.

tTdpah ,j;jpf;Fsk; fpuhkj;ijAk; 
mgfupf;f Kaw;rp

12 வருைஙகள் கைநதும் திருமகாணைமனல - கும்புறுப்பிட்டி கிழக்கு, ்நாவற்ம்சானல கிராமதன்த்ச 
ம்சரந்த மக்கள் இனனும் ்தகரக் தகாட்டில்களிலும், ்தற்காலிக வீடுகளிலும் த்சால்தலாணைா 
துயரஙகளுைன  வாழ்நது வருகின்றைர.

,d;Dk; mtu;fspd; Nfhupf;iffs; epiwNtw;wg;gltpy;iy
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தமிழகம்-திரு்சசி சி்றப்பு முகாமில் உள்ள இலஙனகத 
்தமிழரகள் ்தம்னம விடுவிக்க மகாரி ்நைததி வரும் 
ம்பாராட்ைம் 32ஆம் ்நானளக் கைநது த்சல்கின்றது.
 இநநினலயில், “திரு்சசி சி்றப்பு முகாமில் ்நனை 
த்பறும் இலஙனகத ்தமிழரகளின ம்பாராட்ைம் அவரகள் 
அனைவரும் உயிரவிடும்  நினலக்கு த்சனறுள்ளது” எை 
்பாராளுமன்ற உறுப்பிைர த்சல்வம் அனைக்கல்நா்தன 
இலக்கு ஊைகததிற்குத த்தரிவிததுள்ளார.
 மமலும் அவர கூறுனகயில்,“அவரகளின ம்பாரா 
ட்ைம் த்தாைரபில் ்தமிழக மு்தலனம்ச்சர மு.க .ஸைாலின 
அவரகளுக்கு  கடி்தம் அனுப்பி னவக்கப்்பட்டுள்ளது .
 அந்த கடி்தததில் - அவரகள் அனைவரும் துரி்த 
மாக விடு்தனல த்சயயப்்பை மவணடும், நீதிமன்றததில் 
எந்தவி்த வழக்குகளும் இல்லா்தவரகள் உைைடியாக 
விடு்தனல த்சயயப்்பை மவணடும். வழக்கு உள்ளவர 
களின வழக்குகள்  அனைததிற்கும் அவரகள்தீரப்ன்ப 
த்பறும் காலம் உைைடியாக துரி்தப்்படுத்தப்்பை 
மவணடும், அதம்தாடு குறிப்பிட்ை சிலர இலஙனகயில் 
இருநது எல்னல த்தரியாமல் இநதியக் கைல் எல்னலக் 
குள் த்சன்றவரகள் அவரகள் விடு்தனல த்சயயப்்பட்டு 
ள்ளாரகள். அந்தவனகயில் ஏனையவரகனளயும் விடு 
்தனல த்சயயமவணடும் அந்த ்நைவடிக்னக வினரவாக 
எடுக்கப்்பை மவணடும் எனறும் மகாரிக்னக முனனவக் 
கப்்பட் டுள்ளது.
 இந்த ம்பாராட்ைததில்  அவரகளுனைய மகாரிக் 
னககனள   மைதில் தகாணடு த்சயற்்பட்டு, அவரகனள 
அவரகளது குடும்்பஙகளுைன இனணைக்க அரசு முனவர 
மவணடும்.
 அம்தமவனள ்சட்ைததுக்கு முரணைாை த்சயற்்பாடு 
கனள யாரும் த்சயயக்கூைாது, இனிவரும் காலஙகளில் 
இநதிய்ச ்சட்ைஙகளுக்கு பு்றம்்பாை த்சயல்களில் ஈடு 
்படுவன்த அனைவரும் ்தவிரக்க மவணடும்.  மமலும்  
திரு்சசி சி்றப்பு முகாமில் இருப்்பவரகள் அனைவரும் 
விடு விக்கப்்பை மவணடும் என்பது எமது மகாரிக்னக 
யாகவுள்ளது. அ்தற்காை ்நைவடிக்னககனள ்நாம் மமற் 
தகாள்கினம்றாம்” என்றார.

jpUr;rp rpwg;G Kfhk;
,yq;ifj; jkpou;fis jkpof 
muR cld; tpLjiy nra;a Ntz;Lk;

<oj;jkpou; cupikfs;
ghJfhf;fg;gl Ntz;ba Neuk; 

 
 சிறிலங்காவில் மனித உரிமம்ள் நிமல மமகாசமமைகிறது என்பதில் எவருக்கும் சநமத்மில்மல 
என்பதகால், ஐக்கிய நகாடு்ள் மனித உரிமம்ள் சம்பயில் சிறிலங்கா குறித்துக் ்டுமமயகான 
்ண்காணிப்புக்்மை மமற்்காணடு, ஏறபுமைய வைர்ச்சி்மைச் ் சயய சிறிலங்காவுக்குஅழுத்தங்மைக் 
்்காடுக்் மவணடு்மன இவவகாரத்தில் மனித உரிமம்ள் ்ண்காணிப்புக்குழு மவணடும்காள் 
விடுத்துள்ைது.
 ்சப்்ைம்்பர் 13ஆம் தி்தி சம்பயின இவவகாணடுக்்கானஅமர்வு்ள் ் தகாைங்வுள்ை நிமலயில், 
உறுப்புரிமம நகாடு்ள் ம்காத்த்பகாயகா தமலமமயிலகான சிறிலங்கா அரசகாங்த்தின சுயகாதீனமகான 
அரச நிறுவனங்மையும், மக்்ளுமைய சிவில் அரசகாங்த்மதயும், சடைத்தின ஆடசிமயயும் 
வனமுமறப்்படுத்திப் ்பலவீனப்்படுத்தும் நைவடிக்ம்்ள் குறித்து எச்சரித்துள்ைன. இநத நகாடு்ள் 
சிறிலங்கா மனித உரிமம்ள் குறித்த அமனத்துல் தரத்மதப் ம்பணுவதற்கான ்்பகாறுப்புக்்மை 
நிமறமவறற ்சயற்பகாடு்ள் முன்னடுக்்ப்்பை மவணடு்மன விருப்்பம் ்தரிவித்துள்ைன.
 சிறிலங்காவில் ம்காத்த்பகாயகாவின தமலமமயிலகான ஆடசி ஆரம்்பமகான 2019 முதல்  
முனமனய சிறிய அைவிலகான வனமுமறப்்படுத்தல்்மை முடிவுக்குக் ்்காணடுவர எடுக்்ப்்படைனவும் 
நிறுத்தப்்படடு, எல்லகாமம ்பமைய நிமலக்குக்  மீைவும் ் ்காணடு ் சல்லப்்படடுள்ைன. அமனத்துல்த்தின 
்தகாைர்ச்சியகான ்வனிப்பும், அழுத்தங்ளும்தகான அஙகுள்ை சிறு்பகானமம சமூ்ங்ள், மனித 
உரிமம்ள் ்சயற்பகாடைகாைர்்ள், ஊை்வியலகாைர்்ள், அதி்காரத்தில் உள்ைவர்்ளுக்கு அஞ்சி 
வகாழதலில் இருநது விடு்படுவதறகு உதவ முடியும். 
 2021ஆம் ஆணடுத் ்தகாைக்்த்தில் மனித உரிமம்ள் சம்பயில் சிறிலங்காவில் நமை்்பறற 
மனித உரிமம வனமுமற்ள் மறறும் யுத்தக் குறறச் ்சயல்்ள் குறித்து ்்பகாறுப்புக் கூறமல 
முனமனறறுவதற்கான முக்கிய தீர்மகானமகான 46/1 தீர்மகானத்மத நிமறமவறறியது. அநதத் தீர்மகானம் 
சிறிலங்காவின மனித உரிமம்ள் நிமல குறித்து ஒழுங்கான முமறயில் அறிக்ம் சமர்ப்பிக்்வும் 
சம்பக்கு அதி்காரம் அளித்தது. ஆயினும் 2020 முதமல ரகாச்பக்ச அரசகாங்ம் முனமனய நிர்வகா்ம் 
மனித உரிமம்ள் ஆமைய்த்துைன நீதிமய ஏற்படுத்தி, வனமுமறமய முடிவுக்குக் ்்காணடுவர 
எடுத்த ்பங்ளிப்புக்்மையும் நிரகாகித்து வருகிறது. 
 இநத அரசகாங்த்தின நிர்வகா்த்தினர் தப்பியுள்ை ்பகாதிக்்ப்்படைவர்்ளின குடும்்பத்தினர் 
மனித உரிமம்மை மமம்்படுத்தகாதவகாறு அவர்்மைத் தமது ்பமை்மைக் ்்காணடும் புலனகாயவுத் 
துமறயினமரக் ்்காணடும் அச்சப்்படுத்தி வருகினறனர். வலிநது ்காைகாமலகாக்்ப்்படைவர்்ளின 
குடும்்பங்ளுைன ம்பசும்யில், அவர்்ள் தகாங்ள் எநமநரமும் எதற்கா்வும் ம்து ்சயயப்்பைலகாம் 
எனகினறனர். வைக்குகிைக்கில் உள்ை மனித உரிமம்ள் ்சயற்பகாடைகாைர்்ளும் இமதமய 
்சகால்கினறனர். 
 அதி்காரி்ள் தமிழ சிறு்பகானமமயினமரயும், முஸ்லீம்்மையும் ்்காடுமமயகான ்பயங்ரவகாதச் 
சடைத்தின கீழ ் ணமூடித்தனமகா்க் ம்தகாக்குவதன மூலம், நீதிக்்கான குரமல ் மௌனமகாக்குகினறனர். 
 ்்பகாலிஸ்மகாஅதி்பர் சி.டி. விக்கிரம்ரடன 2019ஆம் ஆணடின ்்காடூரமகான ஈஸ்ைர் குணடு 
்வடிப்புத் ்தகாைர்்பகா் 311 ம்பமரக் ம்தகாக்கியிருப்்பதகா்ச் ்சகால்கினறகார். இவர்்ளில் ்பலர் இரணடு 
வருைத்திறகு மமலகா் ம்தி்ைகா் உள்ைனர். ஆயினும் இதுவமர இவர்்ள் குறித்த வைக்கு 
விசகாரமை்ள் எதுவும் முன்னடுக்்ப்்பைவில்மல. 
 அமமதியீனங்மை ஏற்படுத்து்பவர்்ைகா்க் ்ருதப்்படு்பவர்்மை இரணடு வருைங்ள் 
விசகாரமையினறி புனர்வகாழவு அளித்தல் எனற ்்பயரில் தடுத்து மவக்கும் ்டைமையிமன 
வைஙகியுள்ைகார். ்பயங்ரவகாதத் தமைச் சடைத்தின கீழ ்்காடுமமயகான முமறயில் விசகாரமை்மை 
மமற்்காள்ைக் கூடிய வசதி்ளுைன, ்்பகாலிஸ் தடுத்து மவத்தல் மமயம் ஒனமறக் ்்காழும்பில் 
புதிதகா்த் திறநதுள்ைமம ்பயங்ரவகாதத் தமைச் சடைத்தின கீைகான மனித உரிமம்ள் வனமுமறமய 
அதி்ப்்படுத்தப் ம்பகாகிறது. இது 1979ஆம் ஆணடின ்பயங்ரவகாதத் தமைச் சடைத்தில் திருத்தங்மைக் 
்்காணடு வருவதகா் அரசகாங்ம் ்வளிநகாடு்ளுக்கு அளித்த வகாக்குறுதிக்கு எதிரகா் உள்ைது. 
 புதிய ்பயங்ரவகாதத் தமைச் சடைத்தின கீழ ஒருவமர 18 மகாதங்ள் நீதிமனறத்துக்கு முன 
்்காணடு வரகாது, தடுத்து மவக்கும் அதி்காரம் நிமல நிறுத்தப்்படுகிறது. அரசகாங்த்தின நியமனமகான 
மூனறு அங்த்தவர் ஆமலகாசமனச் சம்பயும் வனமுமறப்்படுத்தல்்ளுக்கு எதிரகான எநத உருப்்படியகான 
சடைப் ்பகாது்காப்ம்பயும் வைங்வில்மல. 
 ்்பகாலிஸ் ்பயங்ரவகாத புலனகாயவுப் பிரிவு எனனும் ஆஙகிலத்தில் டி. ஜ. டீ எனப்்படும் ்பகுதி 
சமூ்த்திறகுக் ்கால்்டடுப் ம்பகாடும் தனமமயகாதகானதகா் அமமக்்ப்்படடுள்ைது. அவர்்ள் ஒழுங்கா் 
அரச சகார்்பறற அமமப்புக்்ளுக்குச் ் சனறு நிதி அறிக்ம்்மைப் ் ்பறறும், ் தகாணைர்்ள் ்பணியகாைர்்ள் 
்படடியல்்மையும், அமலம்பசி இலக்்ங்மையும் ்்பறறு அவர்்மை அச்சப்்படுத்துகினறனர். இது 
திடைமிடை வம்யில் ஒழுங்கா் நமை்்பறுகிறது. 
 கூைமவ ஆ்ஸ்டடு 31இல் தூதர்ங்ளுக்கு அமமதிமய நிமலநகாடைவும், புனர்வகாழவு 
அளிக்்வும் வைர்ச்சி்மை முன்னடுக்்வும் அரசகாங்ம் ்சயற்படடு வருவதகா் ஆதகாரங்ைறற 
அறிக்ம்யிமன சிறிலங்காவின ்வளிவிவ்காரஅமமச்சு அனுப்பி மவத்துள்ைது. 
 சிறிலங்காவின நீதி அமமச்சர் 500 அ்மரிக்் ் ைகாலர்்மை, வலிநது ் காைகாமலகாக்்ப்்படமைகாரின 
கிடடிய குடும்்ப உறுப்பினர்்ள் அவர்்ள் தங்ளின கிடடிய குடும்்ப உறுப்பினர் இறநது விடைமத 
ஏறறுக் ்்காணைகால், புனர்வகாழவு ்்பறலகா்மனறு இவர்்ளின நீதிக்்கான குரமல ்மௌனிக்் மவக்் 
முயனறு வருகிறகார். 
 இநதத் த்வல்்மை மனித உரிமம்ள் ்ண்காணிப்புக் குழு இவவகாரத்தில் உலகிறகு 
்வளிப்்படுத்தியுள்ைது. 
 இநதப் பினனணி்ளுைன பிரதமர் இத்தகாலிக்கு விடுமுமறமயக் ்ழிக்்ச் ்சனறுள்ைகார். 
அரசஅதி்பர் ஐக்கிய நகாடு்ள் சம்ப ்தகாைக்் நகாளுக்கு நியூமயகார்க் ்சல்லவிருக்கினறகார். 
 இமவ்மை எல்லகாம் ் வனத்தில் எடுத்து, புலம்்பதிநத தமிைர்்ள் ஈைத்தமிைர்்ளின உரிமம்மை 
மனித உரிமம்ள் ஆமைய்ம் ்பகாது்காக்் மவணடிய அவசியத்மத உலகுக்கு ்வளிப்்படுத்தும் 
்காலமகா் இநதவகாரம் ்தகாைங்வுள்ைது. 

உலக ்நாடுகளால் த்தாைரநது விமர்சைததுக்கு உள்ளாக் 
கப்்படும் இலஙனகயின ்பயஙகரவா்த ்தனை்ச ்சட்ைத 
திைால் யுத்தததிற்கு முனைரும் பினைரும் னகது 
த்சயயப்்பட்டு சின்றயில் உள்ள ்தமிழ் இனளஞரகள் 
ஏராளம். ்தமிழ் இனளஞரகள் மட்டுமினறி ்பல முக்கிய 
முஸலிம் அரசியல்வாதிகளும் இந்தத ்தனை்ச ்சட்ைததின 
கீழ் னகது த்சயயப்்பட்டு வருகின்றைர.
 இநநினலயில், மனைாரில்  கைந்த 2017ம் ஆணடு 
மதுரஙகு ்தனியார ்பாை்சானலயில் ்பணியாற்றி வந்த   
அஹைப் (27) என்ற ்தமிழ் ஆசிரியர ‘்நவர்சம்’ எனும் 
கவின்த நூல்  ஒனன்ற தவளியிட்ைார.
 இந்த கவின்த நூலில்   எழு்தப்்பட்ை   “ உருவாக்கு” 
என்ற  கவின்த மூலம்  தீவிரவா்த த்சயற்்பாட்னை 
ஊக்குவித்தார என்ற   குற்்ற்ச்சாட்டில்  ்பயஙகரவா்த 
்தடுப்பு பிரிவிைால் 2020 மம மா்தம் 16 ம் திகதி னகது 
த்சயயப்்பட்டு ஒன்றனர வருைஙகளுக்கு மமலாக  சின்ற 
யில் ்தடுதது னவக்கப்்பட்டுள்ளார.
 குறித்த னகது த்தாைர்பாக ஐமராப்பிய ்நாைாளு 
மன்றம், இலஙனக ்நாைாளுமன்ற உட்்பை ்பல இைங 
களில் ம்ப்சப்்பட்ைாலும் இதுவனர ்நனைமுன்றயில் 
எந்த ்நைவடிக்னகயும் மமற்தகாள்ளப்்பைவில்னல.
 இநநினலயில்,தீவிரவா்தததிற்கு எதிராக இருந்த 
்தைது மகனை காரணைம் இனறி னகது த்சயதுள்ள்தாக 
அஹைாப்பின த்பற்ம்றார   குற்்றம் சுமததுவம்தாடு 
அவனர விடு்தனல த்சயயுமாறு அர்சாஙகததிைம் மகாரி 
க்னக விடுததுள்ளைர.

nry;tk; milf;fyehjd;

gaq;futhj jilr; rl;lj;jpdhy; ifJ nra;ag;gl;l jkpo; 
Mrpupau; m`;dg;ig tpLtpf;f  Nfhupf;if
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விழுவதெல்லாம் எழுவெற்கே ்ெலாழ்ே 
- என் ்ெலாழ்ே

்ெலாலவிதெல்லாம் தவறறிக்குதெலான் 
்ெலாழ்ே - என் ்ெலாழ்ே

கேடலின் அல்கேள் விழுந்து விழுந்து 
எழுவதிலல்ெலா - நி்ததில
விழுந்ெ விலெகேள் முலைதது 

எழுவதிலல்ெலா?

்ேறலறைக்கு ேலாம் விழுந்்ெலாம்
இன்லறைக்கு ேலாம் எழுந்்ெலாம்

ேலாலைக்கு ேலாம் ேமது மண்ணில 
விடுெல் தெறு்வலாம்

அழுெவனும் தெலாழுெவனும் 
அடிலமெலாகேச் சலாகிறைலான்

எழுந்ெவனும் துணிந்ெவனும் இறைந்ெ 
பின்னும் வலாழ்கிறைலான்

நூறு வருசம் அடிலமெலாகே 
வலாழ்ந்துவிட்டுச் சலாவெலா?

்ேலாயில விழுந்து ெலாயில கிடந்து 
ேலாறிக் குபலெக்குப ்ெலாவெலா?
அழுதுதகேலாண்்ட பிறைக்கே்லாம்

சிரிததுக்தகேலாண்்ட இறைக்கே்லாம்

்ேறலறைக்கு ேலாம் விழுந்்ெலாம்
இன்லறைக்கு ேலாம் எழுந்்ெலாம்

ேலாலைக்கு ேலாம் ேமது மண்ணில 
விடுெல் தெறு்வலாம்

பிறைக்லகேயி்் அடிலமகேைலாய் பிறைந்து 
விட்்டலாம் ்ெலாழ்ே

இறைக்லகேயி்் சுெந்திரமலாய் இறைக்கே 
்வண்டும் ்ெலாழ்ே

மரணம் கூட ஒரு வலகேயில 
விடுெல்ெலான் ்ெலாழ்ே

விடுெல்க்கேலாய் மரணம் வந்ெலால ெவறு 
என்ே ்ெலாழ்ே

தெலாடங்கிெது முடிெ்லாம்
முடிந்ெதுவும் தெலாடங்கே்லாம்

்ேறலறைக்கு ேலாம் விழுந்்ெலாம்
இன்லறைக்கு ேலாம் எழுந்்ெலாம்

ேலாலைக்கு ேலாம் ேமது மண்ணில 
விடுெல் தெறு்வலாம்

vOe;jtDk; Jzpe;jtDk; ,we;j gpd;Dk; tho;fpwhd;

ed;wp : 

Gyth; Gyikg;gpj;jd; mth;fspd; ghly; thpfs;

Gyth; Gyikg;gpj;jd; mth;fSf;F vq;fs; Gfo; tzf;fq;fs;

jhafj;jsk;
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்பாரதியின மன்றவின நூற்்றாணடு 
12.09.2021. ்பாரதி குறிததுப் ்பல்மவறு 

்பாரனவகள், ்பல்மவறு நினலகளில், ்பல்மவறு 
்பனைப்்பாளரகளால் முனனவக்கப்்பட்டு வநதுள் 
ளது. இநநினலயில் ்பாரதியின ்தனியனையாளமாக 
விளஙகியது; அவரின ்தனைாட்சிக் மகாரிக்னக 
என்பன்தயும், அ்தனை நூ்றாணைாகியும் ்தமிழர 
களால் அனைய முடியாதிருக்கி்றது என்பன்தயும் 
இந்நாளின பினைணியில் எடுதது ம்நாக்குவது கால 
ததின ம்தனவயாக அனமகி்றது. 
 ்பாரதி அதுவனர வாழ்ந்த ்தமிழ்க் கவிஞர 
களில் இருநது எந்த விையததில் மவறு்பட்டுத 
்தைக்காை ்தனியனையாளதன்த ஏற்்படுததுகி்றான 
என்ற மகள்வி; அவனை ஏன மகாகவிதயை ்தமிழ் 
கூறு ்நல்லுலகம் அவன மன்றநது நூ்றாணைாகியும் 
தகாணைாடுகி்றது என்ப்தற்காை வினையாக 
அனமயும். 
முபெது ்கேலாடி ஜேங்கேளின் சங்கேம் 
முழுலமக்கும் தெலாது உலடலம 
ஓபபி்லாெ சமுெலாெம் 
உ்கேததுக் தகேலாரு புதுலம – வலாழ்கே

என்ற ்பாரதியின வாழ்தத்தாலி, அதுவனர ்தமிழ் 
இலக்கிய உலகில் கம்்பனின காலததின பின ம்ப்சப் 
்பைாதிருந்த ்சம்பகிரனவ மீளவும் ம்பசியது. 
 கம்்பன முடியாட்சிக்கு எதிராக எல்லாரும் 
எல்லாப் த்பருஞத்சல்வமும் எயதிடும் நினல்தனை 
கல்வியினை எல்லாரக்கும் கினைக்க னவப்்ப்தன 
வழி உருவாக்கலாதமனறும், அநநினல ்சம்பகிரவு 
நினலயினை உருவாக்கும் எனறும் எடுததுனர 
த்தான. 
கேல்லாது பிறைர் இன்லமயின் கேலவி முறறை
எல்லாரும் இலல் அலவ வல்ர் அல்லாரும் 
இலல்
எல்லாரும் எல்லாப தெருஞதசலவமும் 
எய்ெ்லா்்
இல்லாரும் இலல் உலடெலார்கேளும் 
இலல் மலா்ெலா 

என்பது கம்்பனின மாரக்சியததிற்கு முனை்தாை 
்சம்பகிரவுக்காை தீரவு கூறும் ்பாைல். இ்தனவழி 
கல்வியில் வல்லார ஆக்குவ்தன மூலம் ஒரு ்படி 
ப்்பறிவு்ச ்சமு்தாயதன்த உருவாக்கி, ்நாட்டில் ்சம 
மினனமனய உருவாக்கு்தல் எனனும் உததி அரசி 
யலில் முடியாட்சிக் காலம் மு்தல் ஆஙகிலம் ்படித 
ம்தார குழாதன்த உருவாக்கி, ்படிதம்தார குழாதது 
ஜை்நாயக ஆட்சிகனள உருவாக்கிய பிரித்தானிய 
காலனிததுவ ஆட்சி வனர, மக்கனளப் பிரித்தாள் 
வ்தற்காை த்தாைர அரசியல் ்தநதிமரா்பாயமாக 
இருநது வநதுள்ளது எை உணைர னவக்கி்றது. இந்தப் 
பிரித்தாளும் ்தநதிரம் ்நாட்டின ்பாதுகாப்பினை 
உனைத்த பினைமர ்நனைமுன்ற்ச ்சாததியமாகும் 
என்பன்த எடுததுனரக்கும் வனகயில்்தான, கம்்ப 
னின மமற்த்சானை ்பாைலுக்கு மு்தல் ்பாைலில் 
கம்்பன 
தெௌ்வலார் மலழயும் திலர ஆழியும் உட்கே, 
ேலாளும் 
வள்வலார் முரசம் அதிர் மலாேலாகேர் வலாழும் 
மலாக்கேள் - 
கேள்வலார் இ்லாலமப தெலாருள் கேலாவலும் 
இலல்; ெலாதும் 
தகேலாள்வலார் இ்லாலமக் தகேலாடுபெலார்கேளும் 
இலல் மலா்ெலா 

எைப்்பாடி, ்நாட்டின ம்தசியப் ்பாதுகாப்பு ்பலமாக 
அனமயும் த்பாழுது அஙகு கள்ளத்தனனமயும், 
சுரணைலும் இல்லாது ம்பானகயில் இரத்தலும் 
இரநது வாஙகி அடினமயா்தலும் இல்லா்த நினல 
இயல்்பாகும் எை ்பாதுகாப்்பாை அனமதிமய ்சமூக 
உள்வாஙகனலயும், மக்களுக்கு்ச ்சக்தி வழஙகனல 
யும் த்சயயும் என்பன்த இன்தமிழால் எடுததுனர 
த்தான. 
ெலாமறிந்ெ பு்வரி்் கேம்ெலேப ்ெலால 
வள்ளுவர் ்ெலால இைங்்கேலாலவப ்ெலால 
பூமிெனி்்ெலாங்கேணு்ம பிறைந்ெதிலல்
உண்லம தவறும் புகேழ்ச்சியிலல்
ஊலமெரலாய்ச் தசவிடர்கேைலாய்க் 
குருடர்கேைலாய்
வலாழ்கின்்றைலாம் ஒரு தசலாற்கேளிர் 
்சமமுறை ்வண்டுதமனில தெருதவல்லாம் 
ெமிழ் முழக்கேம் தசழிக்கேச் தசய்வீர்

எைப் ்பாட்ைால் ்தமிழ்த ம்தசிய உணைரவினை 
அறிவாக்கிய ்பாரதி, ்தமிழரகள் வழியில் அவன 
காலததில் உலகின ்பாட்ைாளி மக்களின விடு்தனல 
க்காை அரசியல் ்தததுவமாக எழு்சசியுற்்ற கம்்ப 
னின முடியாட்சிக் கால ்தததுவ்ச சிதன்தயில் 
இருநது மாரக்சியததின த்பாதுவுைனம எனனும் 
புதிய சிதன்தக்குள் வாரததுத ்தன ்பாைலில் மு்தன 
னமப்்படுததி ்சாதி, இை, ம்த,தமாழி, பிரம்த்ச மவறு 
்பாடுகளில் சிக்கித ்தவித்த ்தமிழரகனள ்நாட்டுப் 
்பற்று, தமாழிப்்பற்று தகாணதைழுகின்ற புதிய 
ம்த்சமாக விடு்தனல மவட்னக தகாணதைழு்தல் 
்நனைமுன்ற்ச ்சாததியமாவ்தற்கு த்பாதுவுனைனம 
யின முக்கியததுவதன்த தவளிப்்படுததிைான. 
ஏலழ தென்றும் அடிலமதென்றும் 
எவனும் இலல் ஜலாதியில 
இழிவு தகேலாண்ட மனிெ தரன்ெது 
இந்தி ெலாவில இலல்்ெ 
வலாழி கேலவி தசலவம் எய்தி
மேம கிழ்ந்து கூடி்ெ 
மனிெர் ெலாரும் ஒருநிகேர் 
சமலாேமலாகே வலாழ்வ்ம 
மலாெர் ெம்லம இழிவு தசய்யும் 
மடலமலெக் தகேலாளுதது்வலாம் 
லவெ வலாழ்வு ென்னிலஎந்ெ 
வலகே யினும்ே மக்குள்்ை 
ெலாெர் என்றை நில்லம மலாறி
ஆண்கே்ைலாடு தெண்கேளும் 

சரிநி கேர்ச மலாே மலாகே
வலாழ்வம் இந்ெ ேலாட்டி்்

எை மனி்த ்சமததுவம் ஆணத்பண ்சமததுவம் 
விடு்தனலக்காை முனநி்பந்தனை என்பன்தத 
்தமிழர மைதிருததிய ்பாரதி, ஒரு மனி்தைது துன்ப 
மாைாலும் அது ்சமூகததின, த்பாருளா ்தாரததின, 
அரசியலின, ம்தததின அைக்குமுன்ற ஒடுக்குமுன்ற, 
மமலாணனமயின வினளவு என்பன்த உணைரந்தான. 
இ்தைால் ்தான 
இனிதெலாரு விதி தசய்்வலாம் - அலெ 
எந்ேலாளும் கேலாப்ெலாம் 
ெனிதெலாருவனுக் குணவிலல்தெனில 
ஜகேததிலே அழிததிடு்வலாம்.
ஏே ெனிமனிெேது சுெந்திர இழபபு 
என்ெெறகேலாே ்ெலாரலாட்ட எழுச்சிக்கு 
விததிட்டலான்.
எல்லாரும் ஓர் கு்ம் எல்லாரும் ஓரிேம்
எல்லாரும் இந்திெ மக்கேள் 
எல்லாரும் ஓர்நிலறை எல்லாரும் ஓர்வில்
எல்லாரும் இந்ேலாட்டு மன்ேர் - ேலாம் 
எல்லாரும் இந்ேலாட்ட மன்ேர் - ஆம்
எல்லாரும் இந்ேலாட்டு மன்ேர் வலாழ்கே

எைப் ்பாரதி த்தாைரநது ்பாடிய பினைணியில்்தான 
சுயராஜ்ஜியம் - ்தனைாட்சிமய இந்த நினலனய 
உருவாக்கும் என்பதில் உறுதி பூணைான. ்பாரதி 
யின ்பததிரினக எழுததுக்கள் எல்லாமம இந்த 
்தனைாட்சினய மு்தனனமப்்படுததிமய வளரநதிரு 
ப்்பன்தக் காணைலாம். த்பல்ஜியம் ்தனைாட்சி முயற் 
சியில் மயரமனியிைம் ம்தால்வி கணை ம்நரததில் 
மைம் தவதும்பி 
அறைததிேலால வீழ்ந்து விட்டலாய் 
அன்னிென் வலிெேலாகி 
மறைததிேலால வந்து தசய்ெ 
வன்லமலெப தெலாறுதெல தசய்ெலாய்

கவி்தா ஆனணையிடுவன்தக் காணைலாம். அவ்வாம்ற 
இதலனின ரஸயப் புரட்சியினைப் ்பாடிய மு்தற் 
்தமிழ்க்கவிஞைாகவும் ்தனனை முனனிறுததிய 
்பாரதி 
குடிமக்கேள் தசலான்ேெடி குடிவலாழ்வு 
்மன்லமயுறைக் குடிலம நீதி
கேடிதெலான்றி த்ழுந்ெதுெலார் : குடிெரதசன்று
உ்கேறிெக் கூறிவிட்டலார் 
அடிலமக்குத ெலையிலல் ெலாருமிப்ெலாது
அடிலமயிலல் அறிகே என்றைலார் 
இடிெட்ட சுவர் ்ெலா் கேலிவிழுந்ெலான்
கிருெயுகேம் எழுகே மலா்ெலா!
எேபெலாடி ெலாரதி விேலாெகேர் அகேவலில 
பிரகேடேபெடுததிெ
தமலாய்க்குங் கேவல்ப ெலகே்ெலாக்கி 
முன்்ேலான் அருலைத துலணெலாக்கி 
எய்க்கும் தேஞலச வலியுறுததி 
உடல் இரும்புக்கிலணெலாக்கிப 
தெலாய்க்குங் கேலிலெ ேலான் தகேலான்று
பூ்்லாகேதெலார் கேண் முன்்ே
தமய்க்குங் கிருெயுகேததிலே்ெ 
தகேலாணர்்வன் தெய்வ விதியிிஃ்ெ

எனனும் சூளுனரயில் கிரு்தயுகம் எனனும் ்பாது 
காப்்பாை அனமதிக் காலம் மீளவும் த்பாதுவுனை 
னம்ச ்சமு்தாயததில் அனமயும் எை ்தமிழ் கூறு ்நல் 
லுகிற்கு உறுதியாக எடுததுக் கூறிைான. புரட்சி 
த்பாதுவுைனம  ்தனைாட்சி (சுயரா்சசியம்) 
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பதில்!
 இந்த அறிக்னக ஏற்கைமவ 30/1 தீரமாைத 
தின பிரகாரம் ரணில் விக்கிரமசிஙக அர்சால் 
உருவாக்கப்்பட்ை அலுவலகஙகள் இதுவனர 
எனை த்சயதிருக்கின்றை எனறு ்பட்டியலிடுகி 
ன்றை. ்நல்லிணைக்கததிற்கும், ம்தசிய ஒருஙகினணை 
ப்பிற்குமாை காணைாமல் ம்பாமைாருக்காை அலு 
வலகம், இழப்பீட்டு நீதிக்காை அலுவலகம், 
்சாட்சிகனளயும், ்சானறுகனளயும் ்பாதுகாப்்ப்தற் 
காை அலுவலகம் ம்பான்றனவ எனதைனை 
த்சயற்்பாடுகனள முனதைடுக்கின்றை. முனதை 
டுக்க இருக்கின்றை  ம்பான்ற வி்பரஙகள் இந்த 
அறிக்னக முழுவதும் உணடு. குறிப்்பாக இழப் 
பீட்டு அலுவலகததிற்காகக் கைந்த வரவுத்சலவுத 
திட்ைததில் அதிகரித்த நிதி ஒதுக்கப்்பட்ைன்த 
குவினமயப்்படுததியிருக்கி்றரகள்.
 அம்தாடு காணைாமல்ம்பாமைார த்தாைர 
்பாக இதுவனரயிலும் எத்தனை ்பதிவுகள் உணடு. 
ஏ்றக்குன்றய இரு்ப்தாயிரததிற்கும் குன்றயா்த 
்பதிவுகள் உணடு.  எத்தனை வி்சாரிக்கப்்பை 
மவணடும். வி்சாரிக்கப்்பட்ைனவ எத்தனை 
ம்பான்ற எல்லா வி்பரஙகனளயும் அந்த அறிக்னக 
தகாணடிருக்கி்றது.  தஜனீவாவிற்கு ்தாம் எனதை 
னை த்சயதிருக்கிம்றாம் என்ப்தனை அர்சாஙகம் 
முனனவக்கி்றது. அர்சாஙகம் த்சய்தம்தா த்சயய 
வில்னலமயா த்சய்தது ம்பான்றத்தாரு ம்தாற்்றத 
ன்தக் காட்டுகின்றது. இது ரணில் விக்கிரமசிஙக 
காலததிலும் ்நைந்தது ்தான.  அஙமகயும் இப்்படி 
கட்ைனமப்புகனள உருவாக்கி விட்டு, அடுத்த 
கட்ைததிற்கு அவரகள் த்பரி்தாக ஒனன்றயும் 
த்சயயவில்னல. 

 இந்த அர்சாஙகம் ஆட்சிக்கு வந்த பின 
காணைாமல் ம்பாமைாருக்காை அலுவலகம், ்சாட்சி 
கனளயும், ்பாதிக்கப்்பட்ைவரகனளயும் ்பாதுகாப் 
்ப்தற்காை அலுவலகம், இழப்பீட்டு நீதிக்காை 
அலுவலகம், ்சநதிரிகா ்தனலனம ்தாஙகிய ்நல்லி 
ணைக்க அலுவலகம்; இந்த அலுவலகஙகள்,  இந்த 
அர்சாஙகம் ஆட்சிக்கு வந்தபின த்பருமளவிற்கு 
இயஙகவில்னல. குறிப்்பாக காணைாமல் ம்பாமைா 
ருக்காை அலுவலகம், இழப்பீட்டு நீதிக்காை அலு 
வலகஙகளுக்குக் தகாடுக்கப்்பட்ை வாகைஙகள் 
குன்றக்கப்்பட்ைை. கைந்த ஆணடு இறுதி வனர 
யிலும் ஐ.்நாவின நிபுணைததுவ ஆமலா்சனை 
இருந்தது. அது நிறுத்தப்்பட்டு விட்ைது. அந்த 
ஒப்்பந்தம் புதுப்பிக்கப்்பைவில்னல. ்தவிர, இந்த 

அலுவலகஙகளுக்கு ஓயவுத்பற்்ற ்பனைப் பிர்தானி 
கமள நியமிக்கப்்பட்ைாரகள். குறிப்்பாக, இந்த 
அர்சாஙகம் ஆட்சிக்கு வநது இரு்பது மா்த காலம் 
ஆகி்றது. இந்த இரு்பது மா்த காலப் ்பகுதிக்குள் 
்பல சிவில் அலுவலகஙகனள ்பனைமயப்்படுததி 
யிருக்கி்றாரகள். ்பல சிவில் துன்றகனள ்பனை 
மயப்்படுததியிருக்கி்றாரகள். இதில் நினலமாறு 
கால நீதிக்காை த்பாறுப்புக்கூ்றல் அலுவல 
கஙகளில்கூை ்பனைத்தரப்பு வநது 
விட்ைது. 
 இவ்வாறு அலுவல 
கஙகளுக்கு நியமிக்கப்்பட்ை 
்சர்சன்சக்குரிய முனைாள் 
த்பாலிஸமா அதி்பர கைந்த 
மா்தம் சுகயீைம் காரணைமாக 

இ்றநது விட் ைார.
 ரணில் விக்கிரமசிஙக உருவாக்கிய அந்த 
கட்ைனமப்புகள் த்தாைரநதும் இயஙகுகின்றை. 
அந்தக் கட்ைனமப்புக்கு கீமழ மவனலகள் த்சய 
யப்்பட்டிருக்கின்றது எனறு அறிக்னகயிடுவ்தாகத 
்தான அந்த 13 ்பக்க அறிக்னக த்சால்கி்றது

பதில்!
 இது வழனமயாை முரண்பாடு. இது 
இனறு ம்நற்ன்றயது அல்ல. ஒரு கட்சிக்குள் 
இருநது தகாணமை இரணடு கடி்தம் அனுப்புவது, 
மூனறு கடி்தம் அனுப்புவது. கைந்த 12 ஆணடு 
களாக ஒரு ய்தாரத்தம். ்தமிழ் மக்கள் ஒரு ம்த்ச 
மாக இல்னல எனறு ஒவ்தவாரு தஜனிவா கூட் 
ைத த்தாைரின ம்பாதும் நிரூபிக்கின்றாரகள். 
ஒவ்தவாரு த்நருக்கடியாை ்தருணைஙகளிலும் 
நிரூபிக்கி்றாரகள். இந்த முன்றயும் நிரூபிததிருக் 
கி்றாரகள். 

 இந்த முனதைடுப்பு தரமலாவாமல 
்தான த்தாைக்கப்்பட்ைது. கைந்த ஜைவரி மா்தம் 
21ஆம் திகதி மூனறு த்பரும் கூட்டுக் கட்சிகளும் 
இனணைநது ஒரு கூட்டுக் கடி்ததன்த தஜனிவா 
விற்கு அனுப்பிை. அது ஒரு அற்பு்தமாை ்நகரவு. 
கைந்த 12 ஆணடுகளில்  மூனறு கட்சிகளும், 
மூனறு கூட்டுக் கட்சிகளும், ்தமிழ்த ம்தசியப் 
்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனைத ்தரப்புகளும் 
ஒன்றாகத திரணைது என்பது, அது்தான ஒரு 

அபூரவமாை ்நைவடிக்னக. அ்தற்காக 3 ்சநதிப்பு 
க்கள் வவுனியா விலும், கிளித்நா்சசியிலும் 

்நனைத்பற்்றை. இறுதியாக கிளித்நா்சசி 
த்சன.திமர்சாவில் ்நனைத்பற்்ற ்சநதிப்பின 
ம்பாது, 4 சிவில் அனு்சரனணையாளரகள், 
மனைானர்ச ம்சரந்த ஒரு குடிமக்கள் 
்சமூகத்தால் அந்தக் கூட்ைஙகள் ஒழுஙகு 
த்சயயப்்பட்ைை. அந்த 4 அனு்சரனணையாளர 
கள் மூனறு கட்சிகனளயும் ஒரு மகாட்டி 

ற்குள் தகாணடு வநது, மிகுந்த 
பி ர ய த ்த ை த தி ன 

மததியில் ஒரு கூட் 

டுக் கடி்த தன்த உருவாக்கிைாரகள். 
  அந்தக் கூட்டுக் கடி்தம் இலஙனக 
விவகாரதன்த, ்தமிழ் மக்களின பிர்சசினைகனள 
தஜனிவாவிற்கு தவளிமய தகாணடு ம்பாய, அ்தா 
வது மனி்த உரினமகள் ம்பரனவக்கு தவளிமய 
த்பாது்ச்சன்ப, ்பாதுகாப்பு்ச ்சன்பக்கு தகாணடு 
ம்பாக மவணடும் என்ற மகாரிக்னகனய முன னவத 
்தது. வி்சாரனணைக்காை ஒரு த்பாறிமுன்றனய 
குறிப்பிட்ை கால அவகா்சததிற்குள் நின்றமவற்்ற 
மவணடும் என்ற மகாரிக்னகனய முனனவத்தது. 
அது ஒரு முக்கியமாை கடி்தம். 
 அந்த முயற்சிக்குப் பினைர மானவ.
ம்சைாதிரா்சா ்தனலனமயில், ்தமிழ்த ம்தசியப் 
ம்பரனவ எனறு த்சால்லி, ஒரு ஒருஙகினணைப்பு 
முயற்சி முனதைடுக்கப்்பட்ைது. அதிமல அவர, 
வவுனியாவில் ஒரு ஐக்கிய முயற்சினய முனதை 
டுத்தார. ்தமிழ்க் கட்சிகள் இனணைநது ஒரு ம்பர 
னவனய உருவாக்கலாம். ்தமிழ்த ம்தசியப் ம்பர 
னவனய உருவாக்கலாம் என்ற கன்த வந்தது. 
அன்த கூட்ைனமப்பின ்தனலனமப்பீைம் விரும்்ப 
வில்னல எனறு கூ்றப்்பட்ைது. ஒரு கட்ைததில் 
அவரகளின அழுத்தம் காரணைமாக மானவ. அந்த 
முயற்சினயக் னகவிட்ை்தாகவும் கூ்றப்்படுகி 
ன்றது. 

கேள்வி?
	 வெளிவிெோர	 அமைச்சர்	 ஜீஎல்.	
பீரிஸினால்	 13	 பகே	 அறிகமே	 ஒன்று	
ஆமையாளருககும்,	 கபரமெயின்	 உறுப்பு	
நாடுேளுககும்	 அனுப்பி	 மெகேப்பட்டிருக	
கின்்றது.	 இந்த	 அறிகமே	 குறித்த	 உஙேள்	
பார்மெ	என்ன?	

   ததொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

jkpo; kf;fs; xw;Wikahf ,y;iy vd;gij 
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கேள்வி?
	 கபரமெயின்	ஆமையாளருககு	ேடி்தம்	
ஒன்ம்ற	 அனுப்பிமெககும்	 விடயததில்	 ்தமி	
ழ்த	 க்தசியக	 ேட்சிேளிமடகய	 முரணபாடு	
உருொகியிருககின்்றது.	இந்த	முரணபாட்மட	
நீஙேள்	எவொறு	பார்ககின்றீர்ேள்?

ஈழததின்	பிரபல	அரசியல்	ஆயொளர்	நிலாந்தன் அெர்ேள்	உயிகராமட	
்தமிழ்	ொவனாலிககு	ெழஙகிய	வ்சவவியின்	ஒரு	பகுதி

jhafj;jsk;



தஜனிவாவில் ்தமிழ் மக்கள் ்சாரநது 
ஏ்தாவது ்நனைத்பறுகின்றம்தா இல் 

னலமயா, ்தமிழ்க் கட்சிகளினைமயயாை ்தனல 
னமததுவப் ம்பாட்டினய இது த்தளிவாக தவளிப் 
்படுததியிருக்கின்றது. மூனறு கட்சிகனள உள்ளை 
க்கிய கூட்ைனமப்புக்குள் தஜனிவாவுக்காை கடி்தம் 
த்தாைரபில் பிளவு என்ற த்சயதி மு்தலில்தவளி 
வந்தது. ஆைால், ்தமிழரசுக் கட்சிக்குள்ளும் த்தளி 
வாை ஒரு பிளனவ தஜனிவா ஏற்்படுததியிருக்கி 
ன்றது. கூட்ைனமப்பின ம்ப்ச்சாளர எம்.ஏ. சுமநதிர 
னும், சிறி்தரனும் இவ்விையததில் முரண்படுகின 
்றாரகள் என்பது தவள்ளிக்கிழனம இருவரும் 
்தனித்தனியாக - ஏட்டிக்குப் ம்பாட்டியாக ்நைததிய 
ஊைகவியலாளர ்சநதிப்புக்கள் தவளிப்்படுததியி 
ருக்கின்றை.
 ஐ.்நா. மனி்த உரினமகள்  ம்பரனவயின 48 
ஆவது தஜனிவா கூட்ைத த்தாைர ்நானள திஙகட் 
கிழனம 13 ஆம் திகதி ஆரம்்பமாகவிருந்த நினலயில், 
்தமிழ்த ம்தசியக் கட்சிகள் எை்ச த்சால்லக்கூடிய 
கட்சிகளினைமய ஒரு உைன்பாட்னை ஏற்்படுததுவ 
்தற்காை முயற்சிகனள தரமலா முனதைடுத்தது. 
த்பாதுவாை சில விையஙகளில் இணைக்கப்்பாட்டு 
ைன த்சயற்்பை மவணடும் எை ்தமிழ்க் கட்சிகளால் 
அ ன ை ய ா ள ம் க ா ணை ப் ்ப ட் ை வி ை ய ங க ளி ல் 
தஜனிவா விவகாரமும் ஒனறு. அ்தற்காக மனி்த 
உரினமகள் ஆனணையாளருக்கு கடி்தம் ஒனன்ற 
அனுப்பி னவப்்பது குறிதது இணைக்கம் ஏற்்பட்ைது 
த்தாைர்பாகவும், பினைர அதில் ஏற்்பட்ை முரண 
்பாடுகனளயிட்டும் கைந்த வாரம் இந்தப் ்பநதியில் 
்பாரததிருநம்தாம்.

 இந்த த்சயற்்பாட்டில் ்தமிழ்த ம்தசிய மக் 
கள் முனைணி இனணைநதிருக்கவில்னல. அம்த 
மவனளயில், சுமநதிரன ்தயாரித்த கடி்தம் ்தாம்த 
மாை்தால், புதளாட், தரமலா என்பவற்றுைன 
விக்மைஸவரன, அணி, ஈ.பி.ஆர.எல்.எப்., சிறி 
காந்தா ்தனலனமயிலாை ்தமிழ்த ம்தசியக் கட்சி 
ஆகிய ஐநது அனமப்புக்களும் இனணைநது ்தயாரித்த 
கடி்தம் தஜனிவாவுக்கு அனுப்்பப்்பட்ைது. இ்த 
ைால், ்தனினமப்்படுத்தப்்பட்ை ்தமிழரசுக் கட்சி 
்தனியாகத ்தயாரித்த கடி்தம்்தான கைந்த ஒரு வார 
காலப்்பகுதியில் ்சர்சன்சக்குரிய்தாகியிருக்கின்றது. 
்தமிழரசுக் கட்சிக்குள்மளமய இந்தக் கடி்தம் புய 
னலக் கிளப்பியிருக்கின்றது.

்தமிழரசுக் கட்சியின் கடி்தம்
 ்தமிழரசுக் கட்சிக் கடி்தததின உள்ளைக்க 

ததில் இருந்த ஒரு ்பகுதி்தான இந்த ்சர்சன்சக 
ளுக்குக் காரணைம். “விடு்தனலப் புலிகளால் த்சயயப் 
்பட்ை்தாகக் கூ்றப்்படும் ம்பாரக் குற்்றஙகள் த்தாைர 
்பாகவும் வி்சாரனணை ்நைத்தப்்பை மவணடும்” என்ற 
அரத்தததில் அ்தன உள்ளைக்கததில் காணைப்்பட்ை 
விையம்்தான ்தமிழரசுக் கட்சியில் உருவாை சூ்றா 
வளிக்குக் காரணைம். ஐ.்நா. ஆனணைக்குழுவின ்சார 
பில் தவளியாை ்தருசூமன அறிக்னகயில் காணைப் 
்பட்ை விையமம இது. அ்தனை சுமநதிரன ்தயாரித்த 
அறிக்னகயில் உள்ளைக்கியிருந்த்தாக்ச த்சால்லப் 
்படுகின்றது.
 ்தமிழரசுக் கட்சியின எம்.பி.க்களாை 
சிறி்தரன, ்சாரள்ஸ நிரமல்நா்தன, கனலயர்சன 
உட்்பை முனைாள் எம்.பி.க்கள், உட்்பை ்தமிழரசுக் 
கட்சியின 9 முக்கியஸ்தரகளுக்கு கடும் சீற்்றதன்தக் 
தகாடுததிருக்கின்றது. அவரகள் ்தனியாகக் னகதயா 
ப்்பமிட்ை கடி்தம் ஒனறு ஆனணையாளருக்கு அனு 
ப்்பப்்பட்டிருக்கின்றது. ்தாம் ்தனியாை கடி்தம் ஒன 
ன்றத ்தயாரிதது, குறிப்பிட்ை ஒன்பது ம்பரிைமும் 
னகதயாப்்பஙகனளப் த்பற்்றது உணனம ்தான 
என்பன்த ஒப்புக்தகாணை சிறி்தரன, ஆைால், 
அந்தக் கடி்ததன்த அனுப்்பவில்னல எை தவள்ளிக் 
கிழனம கிளித்நா்சசியில் ்நைததிய ஊைகவியலாளர 
மா்நாட்டில் த்தரிவித்தார.
 ்சம்்பந்தன, சுமநதிரன ஆகிமயாரால் ்தயாரி 
க்கப்்பட்ை கடி்தம், ஏனைய உறுப்பிைரக ளுைன 
கலநதுனரயாடி ்தயாரிக்கப்்பட்ைது அல்ல எைவும், 
அதில் காணைப்்பட்ை விையஙகனளத ்தம்மால் ஏற்க 
முடியாது என்ற நினலயிமலமய அதில் னகதயா 
ப்்பமிை ்தாம் மறுப்புத த்தரிவித்த்தாகவும் சிறி்தரன 
குறிப்பிட்ைார. கடி்தம், ்தமிழரசுக் கட்சிக்குள் புய 
னலக் கிளப்்ப கூட்ைனமப்பு எம்.பி.க்களிைம் 
னகதயாப்்பஙகனளப் த்பறுவதும் ்சாததியமற்்றது 
என்பன்தக் கணடுதகாணை ்சம்்பந்தன, ்தான 
மட்டும் னகதயாப்்பமிட்ை நினலயில் அந்தக் கடி 
்ததன்த அனுப்பியுள்ளார.
 கூட்ைனமப்பின த்பயரில் ்சம்்பந்தன 
மட்டும் னகதயாப்்பமிட்ை அந்தக் கடி்ததன்த, 
கூட்ைனமப்பின ்பஙகாளிக் கட்சிகள் மட்டுமனறி, 
்தமிழரசுக் கட்சியின த்பரும்்பாலாைவரகளும் 
ஏற்றுக்தகாள்ளவில்னல என்பது முக்கியமாைது. 
ஆக, ்பஙகாளிக் கட்சிகளின ்சம்ம்ததன்தப்த்ப்றா்த 
ஒரு கடி்ததன்தத்தான ்சம்்பந்தன அனுப்பி னவததி 
ருக்கின்றார. மறுபு்றம் கூட்ைனமப்பின ்பஙகாளிக் 
கட்சிகள் விக்மைஸவரன, சுமர்ஷ, சிறிகாந்தா ஆகி 
மயாருைன இனணைநது ்தனியாை ஒரு கடி்ததன்த 
அனுப்பியுள்ளாரகள். யார, யாருைன நிற்கின்றார 
கள் என்பம்த புரியவில்னல.

சுமநதிரனின் அவசர வருகக
 ்தமிழரசுக் கட்சிக்குள் கடி்த விவகாரம் 
தகாந்தளிப்ன்ப ஏற்்படுததிக் தகாணடிருக்கும் 
ஒரு நினலயில்்தான ம்நற்று முனதிைம் தவள்ளி 

க்கிழனம கானல சுமநதிரன அவ்சரமாக யாழ்ப் 
்பாணைம் வந்தார. ்நாட்டில் அவ்சரகால்ச ்சட்ைம் 
்நனைமுன்றயில் உள்ள நினலயில், அவ்சரமாக 
சுமநதிரன யாழ்ப்்பாணைம் வந்தனமக்கு காரணைம் 
உள்ளது. யாழ். வந்த சுமநதிரன உைைடியாகமவ 
்தமிழரசுக் கட்சித ்தனலவர மானவ ம்சைாதிராஜா 
னவயும் அனழதது அருகில் னவதது க்தகாணடு 
ஊைகவியலாளர ்சநதிப்பு ஒனன்ற யாழ். மாரட்டின 
வீதியில் உள்ள ்தமிழரசுக் கட்சியின ்தனலனம 
யகததில் ்நைததிைார.
 சுமநதிரனின ஊைகவியலாளர ்சநதிப்பில் 
இரணடு விையஙகள் முக்கியமாைனவயாக இருந 
்தை. மு்தலாவ்தாக, விடு்தனலப்புலிகளுக்கு எதி ராை 
்சரவம்த்ச வி்சாரனணை முனதைடுக்கப்்பை மவணடும் 
எனறு மகாரிக்னக விடுதது, ஐக்கிய ்நாடுகள் 
்சன்பக்கு ்தமிழரசுக்கட்சி கடி்தம் எழுதியுள்ள்தாக 
தவளியாகும் ்தகவல் உணனம க்குப் பு்றம்்பாைது 
எனறும், அது வி்சமைத்தைமாை த்பாயப் பிர 
்சாரம் எனறும் சுமநதிரன த்தரிவித்தார. அ்தனை 
விை, ்பஙகாளிக் கட்சிகள் ்தனியாக்ச த்சனறு 
னகதயாப்்பமிட்டு கடி ்தம் ஒனன்ற அனுப்பியனம 
னயயும் சுமநதிரன கடுனமயாக விமரசித்தார.
 எதிரத ்தரப்பிைரது பிர்ச்சாரஙகள் தீவிர 
மனைநதுள்ள நினலயில், அ்தனை முறியடிக்கும் 
ம்நாக்கததுைமைமய அவர அவ்சரமாக யாழ்ப்்பா 
ணைம் வநது, இந்த ஊைக்ச ்சநதிப்ன்ப ்நைததியி 
ருந்தார. ஒரு ்பக்கததில் மானவனயயும், மறு்பக்கத 
தில் சி.வி.மக.சிவஞாைதன்தயும் னவததுக் தகாணடு 
அவரகள் இருவரும் ்தான த்சால்்பவற்றுக்குத ்தனல 
யாட்டு்பவரகளாகமவ இருக்கின்றாரகள் என ்பன்த 
சுமநதிரன தவளிப்்படுததிைார. கிளி த்நா்சசியில் 
சிறி்தரன ஊைகவியலாளர மா்நாட்னை ்நைததும் 
அம்தமவனளயில், மானவ, சி.வி.மக. ஆகிமயார 
்தனனுைன்தான இருக்கின்றாரகள் என்பன்த தவளி 
ப்்படுத்த மவணடிய ம்தனவ சுமநதிரனுக்கு இருந 
துள்ளது.

்தமிழரசின் பனிப்பார்
 ்தமிழரசுக் கட்சிக்குள் அடுத்த ்தனலனம 
க்காை ்பனிப்ம்பார ஆரம்பிக்கப்்பட்டு விட்ைன்த 
த்தான இந்த்ச ்சம்்பவஙகள் தவளிப்்படுததுகின்றை. 
மானவ ்தமிழரசின ்தனலவராக உததிமயாகபூர 
வமாக இருந்தாலும், அனைதது விையஙகளிலும் 
தீரமாைம் எடுப்்பவராக இருப்்பது சுமநதிரன்தான. 
யாழ். மமயர மவட்்பாளராக யானர நியமிப்்பது 
என்பதிலிருநது, ம்தசியப் ்பட்டியல் எம்.பி.யாக 
யானரப் ம்பாடுவது என்பது வனர மானவ 
த்தரினவ பின்தள்ளிவிட்டு, இறுதி முடினவ எடு 
த்தது சுமநதிரன்தான. கட்சிக்குத ்தனலனம ்தாஙகக் 
கூடிய ஆளுனமமயா ஆற்்றமலா ்தைக்கு இல்னல 
என்பன்த மானவயர த்தாைரநதும் நிரூபிதது 
வருகின்றார. கட்சியின கட்டுப்்பாடு சுமந 
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இயற்னக ்நமக்கு அளித்த தகானை அனைதது 
வளஙகளும் நின்றந்த இந்த உலகும், உணைவும் 

மட்டுமம. அன்த மீறி வந்தனவ எல்லாம் மனி்தன 
என்ற ்நம்மால் கணடுபிடிக்கப்்பட்ைனவமய. உணை 
வில் கூை ்நாம் ஏராளம் வனககனள இப்ம்பாது 
கணடு பிடிதது இருக்கிம்றாம். ஆைால் இயற்னக 
்தனனினல மா்றாமல் இருப்்ப்தற்கு ்நாம் எந்த வழி 
வனககனளயும் த்சயயவில்னல.  அன்த அழிதது, 
அ்தன மவரில் குடிதகாள்ள நினைதது, மனி்தன 
இழந்தனவ ஏராளம். ஒரு காலததில் 100இற்கும் 
மமற்்பட்ை ஆணடுகள் ஆயுள் தகாணடு வாழ்ந்த 
மனி்தன, இப்ம்பாது நினைக்க முடிக்க இ்றநது 
ம்பாகி்றான, இ்தற்கு எணணைற்்ற காரணைஙகனள 
அடுக்கிக் தகாணமை ம்பாகலாம். ஆைாலும், 
தகாடிய ம்நாயகள் என்ற ஒரு காரணைதன்த மட்டும் 
்நாம்  ்தற்ம்பாது ம்நரடியாக உணைரகினம்றாம்.
 உலகில் அதிக ்சனைதத்தானக தகாணை 
சீைாவில் உருவாகிய தகாமராைா என்ற னவரஸ,  
உலக ்சைதத்தானகயில் கணி்சமாை அளனவக் 
குன்றததுக் தகாணடு,  ்தன ்பான்தயில் ம்பாயக் 
தகாணமை இருக்கின்றது .
 உலகம் முழுவதும் தகாமராைாவால் உயிரி 
ழந்தவரகளின தமாத்த எணணிக்னக இதுவனர 
45.88 இலட்்சதன்தத ்தாணடியுள்ளது. உலகம் முழு 
வதும் தகாமராைாவால் 221,949,190ம்பர இதுவனர 
்பாதிக்கப்்பட்டுள்ள நினலயில், 198,538,449 ம்பர 
குணைமனைநதுள்ளைர. மமலும் 105,189 ம்பர கவ 
னலக் கிைமாை நினலயில் மருததுவமனையில் 
சிகி்சன்ச த்பற்று வருகின்றைர எை உலக சுகா்தார 
நிறுவை புள்ளிவி்பரஙகள் கூறுகின்றை .
 இந்த தகாடிய ம்நாய தகாமராைா இலஙனக 
யில் எவ்வளவு ்தாக்கம் த்சலுததுகி்றது என்பன்த 
இந்த கட்டுனரயில் ்பாரப்ம்பாம் . 
 இலஙனகனயப் த்பாறுத்தவனர, தகாமரா 
ைாவில் இருநது மிகவும் ்பாதுகாப்்பாக மக்கள் 
்தப்பிததுக் தகாள்ளக்கூடிய அத்தனை வழிவனக 
கனளயும் தகாணை ஒரு்நாடு, ஆைாலும் சில அல 
ட்சிய, அ்சமந்தப் ம்பாக்குகளால் உலகளவில் 
தகாமராைா ்பரவும் ்நாடுகளில் முனைணியில் 
நிற்கும் ்நாடுகளுள் இலஙனகயும் இைம் பிடிததுள் 
ளனம துரதி்ஷைவ்சமாைது .
 ‘ஒ்பமரஷன ஃப்ரீைம்’ என்ற த்பயரில் இல 
ஙனகயில் தகாமராைானவ அளிக்கும் த்சயலணி 
த்சயற்்பட்டுக் தகாணடு இருக்கி்றது. இலஙனக 
முழுவதும் இ்தன ்தாக்கம் ்தஙகு ்தனையினறி 
விரவிக்தகாணமை ம்பாகின்றது. வைக்கு கிழக்னக 
த்பாறுத்தவனர, தகாமராைா ்தன  இஸைததுக்குத 
்தாணைவமாடுகி்றது எனம்ற த்சால்லலாம் . 
 இந்த ‘ஒ்பமரஷன ஃப்ரீைம்’ ்நைவடிக்னக 
மூலம் இராணுவத ்தள்பதி ்சமவநதிர சில்வா 
தகாமராைா அழிப்புக்காை  முக்கிய ்பணிகனள 
முடுக்கி விட்டிருக்கின்றார, ஆைாலும் தகாமராைா 
னவரஸ மக்களின அன்றாை த்சயற்்பாடுகளுைன 
்தானும் முணடியடிததுப் ்பரவுவன்த ்தடுக்கமவா 
்தவிரக்கமவா முடியவில்னல .
 இலஙனகயின ்நாைாளுமன்றத ம்தர்தல், 
்நாட்டில் தகாமராைா ்பரவனல அதிகரிக்க த்சய்த 
முக்கிய ்சம்்பவம் எனம்ற த்சால்லலாம், குறிப்்பாக 
வைக்கு கிழக்கு ்பகுதிகளில் தகாமராைா  ்பரவ மு்தல் 
காரணி ம்தர்தல் எனம்ற இனறுவனர கூ்றப்்படுகி்றது. 
தகாமராைா னவரஸ  த்பருநத்தாற்றுக் காரணைமாக 

இலஙனக ்நாைாளுமன்றத ம்தர்தல் இரணடு ்தை 
னவகள் பிற்ம்பாைப்்பட்டு, இறுதியில் 2020 ஓகஸட்  
5 ஆம் திகதி  ்நைத்தப்்பட்ைது, ம்தர்தலில் 75% மக்கள் 
வாக்களிப்பில் கலநது தகாணைைர. இது 2015 ஆம் 
ஆணடு ம்தர்தனல விை சிறிது குன்றவாை ்பஙகளி 
ப்பு வீ்தமாக கரு்தப்்பட்ைது.
 இந்த ஐந்தாம் திகதிக்கு பினைர இலஙனக 
யில் தகாமராைா ்சடுதியாக ்தன  மவனலனயக் காட்ை 
த்தாைஙகியது. பிர்தாை ்சநன்தகள், கனைத த்தாகுதி 
கள், மீன ்சநன்தகள், ஆனைத த்தாழிற்்சானலகள் 
எை தகாமராைா தகாத்தணிகள் உருவாகத த்தாை 
ஙகி, இனறு வீட்டுக்கு ஒருவர தகாமராைா ம்நாயா 
ளிகள் என்ற நினலனமயில் வைக்கு கிழக்கு 
நினலனம உள்ளது. த்தற்னகப்  த்பாறுத்தவனர, 
வைக்கு கிழக்னக விை அதிகளவு த்தாற்று இைம் 
த்பறும் இைமாகமவ காணைப்்படுகி்றன்றனம குறிப் 
பிைத்தக்க விையம் .
 இலஙனகயில் தகாமராைா  மு்தலாவது 
அனலயில் 13 ம்பர உயிரிழநதிருந்ததுைன, இரண 
ைாவது அனலயில் 596 ம்பர உயிரிழநதிருந்தைர.
 இரணைாவது அனலயின ்தாக்கம் அதிகரிக்க 
இலஙனக அரசு ்பயணைத ்தனையினை அமுல்்படுத 
தியது. இது ்சற்று ்தளரவுைன கூடிய ்நாடு முைக்க 
தன்த பிரதி்பலித்தது. இ்தைால் த்தாற்ன்ற அதிகரிக்க 
முடிந்தம்த அனறி, கட்டுப்்பாட்டுக்குள் னவததிரு 
க்க முடியவில்னல எனம்ற கூ்றமவணடும். இந்த 
கட்டுக்குள் அைஙகா்த நினலனம மூன்றாம் அனல 
னயத ம்தாற்றுவிததுள்ளது. மூன்றாவது அனலயில் 
த்சப்தரம்்பர 8 ஆம் திகதி வனர 10504 ம்பர  உயிரி 
ழநதுள்ளைர .
 த்சப்தரம்்பர 8 ஆம் திகதிவனர ்நாட்டில் 
தமாத்தமாக 471863 உறுதிப்்படுத்தப்்பட்ை ம்நாயாளி 
களாக இைம்காணைப்்பட்டுள்ளைர, 73081ம்பர சிகி 
்சன்ச த்பறும் ம்நாயாளிகளாக உள்ளைர. 8 ஆம் 
திகதி மட்டும் தமாத்தம் 2964 ம்பர புதி்தாக கணை 
றியப்்பட்ை தகாமராைா த்தாற்றிய ம்நாயாளிகளாக 
உள்ளைர, 388278 ம்பர குணைமனைநது குடும்்பங 
களுைன ம்சரக்கப்்பட்டுள்ளைர .
 வைக்கில் த்சப்தரம்்பர 8 ஆம் திகதி வனர 
327 ம்பர தகாமராைா த்தாற்்றால் உயிரிழநதிருக்கி 
ன்றைர.  வைக்கு மாகாணைததில்  ஒகஸட் 26 வனர 
23 ஆயிரதது 36 ம்பர தகாமராைா த்தாற்றிைால் 
்பாதிக்கப்்பட்டுள்ள நினலயில். அவரகளில் 327ம்பர 
உயிரிழநதுள்ளைர. வைக்கு மாகாணைததில் யாழ்ப் 
்பாணைம் மாவட்ைததிமலமய அதிளவாமைார உயிரி 
ழநதுள்ளைர.  த்சப்தரம்்பர 7 ஆம் திகதி வனர 224 
ம்பர யாழ்ப்்பாணைததில் தகாமராைா ம்நாயிைால் 
உயிரிழநதுள்ளைர.
 ்நாட்டில் தகாமராைா னவரஸ த்தாற்று 
்பரவல் 2020 ஜைவரியில் ஆரம்பித்த ம்பாதும், 
வைக்கு மாகாணைததில் 2020 மார்ச மா்தததில் ்தான 
மு்தலாவது தகாமராைா த்தாற்்றாளர இைம் காணைப் 
்பட்ைார.
 அனறிலிருநது த்சப்தரம்்பர 7 ஆம் திகதி 

வனரயாை 17 மா்தஙகளில் வைக்கு மாகாணைததில் 23 
ஆயிரதது 36 ம்பர தகாமராைாத  த்தாற்்றாளரகளாக 
அனையாளம் காணைப்்பட்டுள்ளைர.
 அவரகளில் 327 ம்பர உயிரிழநதுள்ளைர. 
யாழ்ப்்பாணைம் மாவட்ைததில் 224 ம்பரும்,வவுனியா 
மாவட்ைததில் 55 ம்பரும், கிளித்நா்சசி மாவட்ைத 
தில் 18 ம்பரும், முல்னலததீவு, மனைார மாவட்ைங 
களில் ்தலா 15 ம்பரும் தகாமராைா னவரஸ  ம்நாயி 
ைால் உயிரிழநதுள்ளைர.
 கிழக்கின  மட்ைக்களப்பு மாவட்ைததில் 
ஒவ்தவாரு 24 மணிததியாலததில் 206 ம்பர 
தகாமராைா  ம்நாய த்தாற்்றாளரகளாக அனையாளம் 
காணைப்்படுகின்றைர. ஓகஸட் மா்தததில் 7919ம்பர 
த்தாற்றுைன அனையாளம் காணைப்்பட்ைைர. கைந்த 
வாரததில் 1414 ம்பர அனையாளம் காணைப்்பட்டு 
ள்ளைர.
 இலஙனகயில் கைந்த காலஙகளில் ்பதிவாை 
தகாமராைா  உயிரிழப்புக்களில் த்பரும்்பாலாைர 
கள் 60 வயதுக்கு மமற்்பட்ைவரகள் எைவும், ்தடுப் 
பூசி த்பற்றுக் தகாள்ளா்த மற்றும் த்தாற்்றா ம்நாயக 
ளிைால் ்பாதிக்கப்்பட்ைவரகள் எைவும் அனையா 
ளம் காணைப்்பட்டுள்ளது.
 ்நாட்டின முழுனமயாை ்தடுப்பூசிகனள 
த்பற்றுக் தகாணைவரகளின எணணிக்னக ஒரு 
மகாடினய அணமிததுள்ளது. இ்தன்படி, ்நாட்டில் 
இதுவனர 97 இலட்்சதது 14 ஆயிரதது 857 ம்பர இர 
ணடு ்தடுப்பூசிகனளயும் த்சலுததி தகாணடுள்ள்தாக 
புள்ளிவி்பரஙகள் த்தரிவிக்கின்றை.
 ன்சமைா்பாம், அஸட்ராத்சைகா, ன்ப்சர, 
ஸபுட்னிக் வி, தமாைரைா, ஆகிய ்தடுப்பூசிகளில் 
ஏம்தனும் ஒரு ்தடுப்பூசி இரணடு ்தைனவகள் த்சலு 
த்தப்்பட்டுள்ளை.
 மகாவிட்-19 ஏற்்பட்ை்தன காரணைமாகக் 
கினைக்கும் ்பாதுகாப்பு ஆளுக்கு ஆள் மாறு்படும். 
இது ஒரு புதிய னவரஸ என்ப்தால், இயற்னகயாை 
ம்நாதயதிரப்புத தி்றன எதுவும் எவ்வளவு கால 
ததிற்கு நீடிக்கும் என்பது  த்தரியா்த விையம். 
இரணடு அல்லது மூனறு வாரஙகளுக்குக் கட்டுப் 
்பாடுகனள ்நனைமுன்றப்்படுததிய பி்றகு அவற்ன்ற 
எடுததுவிட்டு வழக்கமாை வாழ்க்னகக்கு மீணடும் 
திரும்புவது ‘மகாவிட்-19’-இன ்பரவனல நிறுத்தாது 
எை னவததியததுன்ற கூறுகின்றது .
 ஆைாலும் ்நாட்டில் ஏற்்பட்டுள்ள த்பாருளா 
்தார த்நருக்கடி, ்நாட்னை முழுனமயாக மூடி னவததி 
ருக்க இைமளிக்கவில்னல. ஆனகயால்  குறிப்பிட்ை 
்தளரவுகளுைன முைக்க ்நனைமுன்ற வரும் 13ஆம் 
திகதிவனர இலஙனகயில் ்நனைமுன்றயில்உள்ளது.
ஒட்டுதமாத்தமாகஇலஙனகயில்தகாமராைா 
நினலனம மிக மமா்சமாை ்பாதிப்புக்கனள தகாடு 
ததுக் தகாணடு உள்ளனம ்நாட்டில் ்பலவனகயாை 
த்நருக்கடினய உணடு்பணணியுள்ளது.
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 பிரகாஸ - பிரகாஸ ஞாைப்பிரகா்சம் 
என்ற இனளஞனின மன்றவு ்தாயகததிலும் புலம் 
த்பயர ம்த்ச நினலனமயிலும் ்பலனரயும் அதிர்சசி 
அனைய்ச த்சயது விட்ைது. அந்த 26 வயதுனைய 
இனளஞன த்பருநத்தாற்றுப் ம்பரரக்கைாகிய 
தகாமராைாவிைால் ்பலி தகாள்ளப்்பட்டு விட்ைம்த 
இ்தற்குக் காரணைம். இன்தயும்விை அந்த இனளஞன 
ஓர ஊைகவியலாளன. ஒரு மாற்றுததி்றைாளி.
 ்தன்சததி்றன குன்ற்பாட்டு ம்நாயுைன 
ம்பாராடிய பிரகாஸ, ்சக்கர ்நாற்காலியில் முைக்கப் 
்பட்டிருந்த நினலயிலும் ்தற்துணிவும், மைததிண 
னமயும் தகாணடு ்தனனை ஓர ஊைகவியலாளைாக 
உயரததிக்தகாணைான.
 யாழ். தகாடிகாமம் தவள்ளாம்ம்பாக்கட்டி 
என்ற கிராமததில் பி்றநது வளரநது ஐந்தாம் ஆணடு 
வனரயிலுமம கல்விகற்்ற, வாழ்க்னகயின ஆரம்்பத 
தில் ஒரு துரதிஸை்சாலியாகமவ அவன திகழ்ந்தான.
 சிறுவைாக இருந்தம்பாம்த ்தன்சததி்றன 
குன்ற்பாட்டு ம்நாயிைால் பீடிக்கப்்பட்டிருந்த 
ம்பாதிலும், அந்த ம்நானய உைைடியாக எவரும் 
அனையாளம் காணைவில்னல. ்நைக்க முடியாமல் 
கால்கள் முைஙகிய பினைமர மருததுவ ்பரிம்சா்த 
னைகளின மூலம் ஏழாவது வயதில் அவைது 
இயலானமக்காை காரணைம் கணைறியப்்பட்ைது.
 ‘எட்டு வயன்த எட்டியிருந்த ்நான ்நைக்கும் 
ம்பாது எனனுனைய கால்களில் குதிக்கால்்பகுதி 
்தனரயில் ்படுவம்த இல்னல. கால் ்நரம்பு சிறிய 
அளவில் சுருஙகி உள்ம்நாக்கி வனளநது வயிற்றுப் 
்பகுதிய முன்தள்ளியவாறு ்தான எனைால் ்நைக்க 
இயலுமாக இருந்தது. இத்தனகயகுன்ற்பாட்டுைன 
்நைமாடுவது அவஸன்த மிக்க்தாகமவ காணைப்்பட் 
ைது. அததுைன அடிக்கடி ்தடுமாறி விழுந்த டிதது 
பினைர மீள எழுநது ்நைக்க மவணடிய இக்கட் 
ைாை நினலயிமலமய ்நானிருநம்தன. அப்்படித ்தடு 
மாறி விழுநது விட்ைால் மீளவும் எழுநதுதகாள்வது 
என்பது ம்பாராட்ைம் மிக்க்தாகமவ இருக்கும்’எனறு 
்தன்சததி்றன குன்ற்பாட்டு ம்நாயத ்தாக்கததின அனு 
்பவதன்த பிரகாஸ வி்பரிததுள்ளான.
 ்தன்சததி்றன குன்ற்பாட்டு ம்நாய (Musculer 
Dystrophy)  ்படிப்்படியாக ஆனளக் தகால்லும் ஒரு 
தகாடிய ம்நாய. அ்தற்கு மருநதுகள் கினையாது. 
உைற்்பயிற்சி ஒனம்ற அ்தற்காை ்பரிகாரம் என்பது 
மருததுவரகளின முடிவு. கால்களில் உள்ள ்தன்ச 
கனள்ச சுருக்கி இறுக்ச த்சயது பினைர இடுப்பு, 
னககள் எை ்தடுப்்பாரினறி வளரநது ஆனளமய 
முடிததுவிடும் அளவுக்கு அந்த ம்நாய வல்லனம 
உனையது.
 பிரகாஸின கல்விக்காலம் ஊரருகில் அனம 
நதிருந்த அல்லானர அரசிைர ்தமிழ் விததியாலய 
ததில் ஐந்தாம் ஆணடு வகுப்புைன நின்றவுற்்றது. 
மீ்சானல வீரசிஙகம் மததிய கல்லூரியில் அனமந 
திருந்த ்பரீட்ன்ச நினலயததில் ஆணடு ஐநது 
புலனமப்்பரிசில் ்பரீட்ன்ச எழுதிய திைததுைன 
்பாை்சானலக் கல்வி முற்றுப் த்பற்்றது. அ்தன 
பினைர முழுனமயாக ்நைமாை முடியா்த நினல 
னமக்கு ஆளாகி வீட்டினுள் முைக்கப்்பட்ை 
பிரகாஸ முடிந்த அளவில் வீட்டிற்குள்மளமய 
்தவழ்நது திரிந்த்தன பினைர எஞசிய வாழ்க்னகக் 
காலதன்த ்சக்கர ்நாற்காலியில் கழிக்க மவணடிய 
நினலனமக்கு ஆளாக ம்நரிட்டுவிட்ைது.
 பி்றர ்தயவினறி த்சயற்்பை முடியாதிருந்த 
பிரகானை, அவரது ்தாய ்தநன்தயமர முழுனமயாகக் 
கவனிததுக் தகாணைைர. தவளியில் ்நைமாை முடி 
யா்த மகனை னவததியரகளிைம் தகாணடு த்சல்வ 
தில் த்தாைஙகி பினைர த்பாது நிகழ்வுகளில் 
விம்சைமாகக் கலநது தகாள்வ்தற்காகவும், ்சமூக 
ஆமவ்சம் தகாணடு ம்பாராட்ை நிகழ்வுகளில் கல 
நது தகாள்வ்தற்காகவும் ்தநன்தயாமர அனழதது்ச 
த்சனறு வந்தார.
 இயலா்த நினலயிலும் தகாஞ்சம் தகாஞ்ச 
மாக உயினரக் குடித்த ்தன்சததி்றன குன்ற்பாட்டு 

ம்நாயுைன ம்பாராடிய நினலயிலும், கணிணியில் 
த்பற்றிருந்த ஆரம்்ப அறிமவ பிரகானை பினைா 
ளில் ஊைகவியலாளைாகப் பிரகாசிக்க்ச த்சய்தது.
 ்சமகா்தரனிைம் புனகப்்பை வடிவனமப் 
ன்பக் கற்றுக்தகாணை பிரகாஸ, தவளி்நாட்டில் 
இருந்த மற்றுதமாரு ்சமகா்தரனுைன உனரயாடுவ 
்தற்காக ஸனகப் த்தாழில் நுட்்பதன்தயும் அறிநது 
தகாணைான. அந்த ்சமகா்தரனின ்நண்பர ஒருவர 
பிரகாஜைுக்காக முகநூல் கணைக்தகானன்ற ஏற்்படு 
ததிக் தகாடுத்தார.
 மு்தலில் முகநூலில் எனை த்சயவத்தனறு 
த்தரியாமல் ்தடுமாறி, பினைர அ்தன நுணுக்கங 
கனளப் ்படிப்்படியாகக் கற்றுக் தகாணைதுைன, 
இனணையத ்தளஙகளில் தவளிவந்த த்சயதிகனளத 
்தைது முகப்புத்தகப் ்பக்கததில் ்பதிமவற்றுவதுைன 
பிரகாஸின ஊைகததுன்ற வாழ்க்னக ஆரம்்பமா 
கியது.
 அவைது முகப்புத்தப் ்பக்கததிற்கு வருனக 
்தந்தவரகளும், முகநூலின ஊைாக அறிமுகமாகிய 
்நண்பரகளும் அதில் ்பதிமவற்்றப்்பட்ை த்சயதி 
கனள ஆரவததுைன வாசித்தைர. பிரகானை ஓர 
ஊைகவியலாளைாகமவ ம்நாக்கிைர. இது அவனு 
க்கு உற்்சாகதன்தத ்தந்தது. ஊக்கதன்தக் தகாடுத்தது.
 இனணையத்தளஙகளில் தவளிவந்த த்சயதிக 
ளுக்கு அப்்பால் த்சாந்தமாக ்பலருைனும் த்தாைரபு 
தகாணடு த்சயதிகனளத ம்தடிப் ்பதிமவற்றியதுைன, 
்தனனை ஓர ஊைகவியலாளைாகப் பிரகைைப்்படு 
ததிக் தகாணைான.
 ்பல வருைஙகளாக பிரகாஸ ஒரு மாற்றுத 
தி்றைாளி, ம்நாயுைன ம்பாராடிக் தகாணடிருக்கின்ற 
ஓர இனளஞன என்பது த்தரிய வரவில்னல. அவனு 
ைன மிக த்நருக்கமாகப் ்பழகிய ஒரு சிலருக்கு 
மாததிரமம அது த்தரிநதிருந்தது.
 முகநூலில் பிரமவசிதது ஐநது ஆறு வருைங 
களின பினம்ப ்தான ஒரு மாற்றுததி்றைாளி என 
்பன்த பிரகாஸ தவளிப்்படுததிைான. அ்தனைக் 
மகட்ை ்பலரும் ஆ்ச்சரியமனைந்தைர. ஒரு மாற்றுத 
தி்றைாளியிைால் ஓர ஊைகவியலாளைாக்ச த்சயற் 
்பை முடியுமா எை வியந்தைர.
 அன்தயும்விை பிரகானை கற்றுதம்தரந்த 
ஒருவைாகமவ ம்நாக்கியிருந்த ்பலரும், ஆணடு 
ஐநது வனரயிலுமம கல்வி கற்்றவன என்பன்த 
அறிந்ததும் மமலும் ஆ்ச்சரியததுக்கு உள்ளாகிைர. 
பிரகாஸினுனைய எழுததுப் ்பாணியும், விையங 
கனள தவளிப்்படுததுகின்ற இலாவகமுமம ்பலனர 
யும் அவனை ஒரு னகம்தரந்த ஊைகவியலாளைாக 
ம்நாக்க்ச த்சயதிருந்தது.

 த்சயதிகளுைன நில்லாமல் ்பததிரினககளு 
க்குக் கட்டுனரகள் எழுதுவதிலும் ்தைது தி்றனமனய 
வளரததுக் தகாணை அவனை இனணையத ்தளஙக 
ளும் ்பததிரினககளும் ஊக்குவித்தை. ்தமிழ் எழுது 
வதில் ஆற்்றல் மிக்கவைாக மாறியதுைன, கட்டுனர 
கனளப் ்பலரும் விரும்பிப் ்படிக்கும் அளவில் அவ 
ற்ன்ற வடிவனமதது மகாரனவயாக விையஙகனளக் 
கூறி்ச த்சல்வதிலும் தி்றனமனய வளரததுக் தகாண 
ைான.
 குறிப்்பாக மனலயக மக்களின பிர்சசினை 
கள் குறிதது ஆரவமும் அக்கன்றயும் ஏற்்பட்ைன்தய 
டுதது, அனவ குறித்த த்சயதிகனள எழுதுவதுைன 
கட்டுனரகனள எழுதிய்தால் ்பததிரினககள் மற்றும் 
இனணையத்தளஙகள் அவற்ன்றப் பிரசுரம் த்சய்தை.
 ்தைது கட்டுனர எழுதும் ஆரவதன்த மனல 
யகப் பிர்சசினைகமள தூணடுமகாலாக இருந்தை 
எை, ்தனனைப் ்பற்றிய வி்பரஙகனள தவளியிட்ை 
முகநூல் ்பதிவிலும், ‘பிரகாஸ எனும் ்நான’ என்ற 
்தைது சுய்சரின்த நூல் எழுததுப் பிரதியிலும் 
பிரகாஸ குறிப்பிட்டிருப்்பன்தக் காணை முடிகின்றது.
 மாற்றுததி்றைாளியாக வீட்டிமலமய ்சக்கர 
்நாற்காலியில் முைஙகிய வணணைம் ஊைக்ச த்சயற் 
்பாட்டின மூலம் தவளியுலகில் வலம் வந்த பிரகாஸ 

்தமிழில் மட்டுமல்லாமல் ஆஙகிலததிலும் ஆரவம் 
காட்டியிருந்தனம குறிப்பிைத்தக்கது.
 ்தைக்கு தகாமராைா த்தாற்று ஏற்்பட்டிரு 
ப்்பது உறுதிப்்படுத்தப்்பட்டிருந்த விையதன்தயும், 
்தன்சததி்றன ்பாதிப்பு ம்நாயிைால் ்பாதிக்கப்்பட்டி 
ருந்த ்தைக்கு ்தடுப்பூசி மருநது ஏற்்ற முடியுமா 
என்பதில் த்தளிவாை ்தகவல்கள் கினைக்கானம, 
்தைக்கு ்தடுப்பூசி மறுக்கப்்பட்ை்தாை ்தகவனலயும் 
்தைது டுவிட்ைர ்பதிவில் ஆஙகிலததில் தவளியிட் 
ை்தன மூலம் ்சரவம்த்ச அளவில் பிரகாைுனைய 
மரணைம் அதிர்சசினய ஏற்்படுததி இருந்தது. இந்த 
அதிர்சசி ்பல்மவறு ஊைகஙகளிலும், ்சமூக வனலத 
்தளஙகளிலும் முக்கியததுவம் த்பற்றிருந்தது 
என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.
 உணனமயில் தகாமராைா த்தாற்றில் இருநது 
்பாதுகாததுக்தகாள்வதில் மாற்றுததி்றைாளிகள் 
கூடிய கவைம் த்சலுத்த மவணடியவரகளாகமவ 
உள்ளைர. குறிப்்பாக பிரகாஸ ம்பானறு ம்நாயகளு 
க்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற மாற்றுததி்றைாளிகள் 
குறிதது அரசு தீவிர கவைம் த்சலுததி இருக்க 
மவணடும்.
 ்தன்சததி்றன ்பாதிப்பு, முள்ளந்தணடு வைம் 
்பாதிப்பு, அவயவஙகள் த்சயலிழந்தனமயிைால் 
ஏற்்பட்ை ்பாதிப்பு மட்டுமல்லாமல், த்பாதுவாை 
த்தாற்்றா ம்நாயகளுைன வாழ்கின்ற மாற்றுததி்ற 
ைாளிகனள தகாமராைா த்தாற்றில் இருநது ்பாது 
காக்க அரசு ்நைவடிக்னக எடுக்க மவணடும். விம்சை 
ம்நாயத்தாக்கஙகளுக்கு உள்ளாகியிருப்்பவரகளுக் 
குத ்தடுப்பு மருநது ஏற்்ற முடியுமா இல்னலயா 
என்பன்த மருததுவ ஆயவுகளின மூலம் கணைறிநது 
அது ்பற்றிய த்தளினவ னவததியரகளுக்கு வழஙகு 
வதுைன ்சம்்பந்தப்்பட்ைவரகளுக்கு விழிப்புணை 
ரனவ ஏற்்படுத்தவும் அரசு ்நைவடிக்னக எடுக்க 
மவணடும்.
 பிரகாைுனைய விையததில் ்தன்சததி்றன 
்பாதிப்பு ம்நாயக்கு உட்்பட்ைவரகளுக்கு தகாமராைா 
்தடுப்பூ்ச வழஙக முடியும் எனறு கூ்றப்்படுகின்றது. 
ஆைால் அது்பற்றிய அதிகாரபூரவ அறிவிப்பு  
தவளியாகவில்னல. இ்தைால் பிரகாஸின மரணைத 
ன்தத ்தடுதது நிறுததி இனனும் சில காலம் அவன 
உயிரிவாழ்வ்தற்காை வாயப்ன்ப ஏற்்படுததி இருக் 
கலாம். அந்த மனி்தாபிமாை, மனி்தம்நாய ்தாரமீக 
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வைகிழக்கு ்தமிழரகளின ்தாயகம். ்தமிழர 
களின உரினமகள் மறுக்கப்்பட்ைம்பாது, 

அந்த ்தாயகததில் வாழ்ந்த மக்கள் ்தமது சுய தகௌர 
வததினைப் ்பாதுகாப்்ப்தற்காக த்தாைர்சசியாக 
அரசியல் ரீதியாகவும், ஆயு்த ரீதியாகவும், இராஜ 
்தநதிர ரீதியாகவும் ம்பாராட்ைஙகனள ்நைாததிைார 
கள்.
 இந்தப் ம்பாராட்ைஙகள் என்பது தவறு 
மமை தவறும் மகா்சஙகளாக மட்டுமில்லாமல், 
உைல், த்பாருள், ஆவி அனைதன்தயும் ்பயன்படு 
ததி ்தமிழ் மக்கள் கைந்த 35வருைஙகளாக இந்த 
்நாட்டில் ம்பாராடி வருகின்றைர.
 இந்தப் ம்பாராட்ைஙகளாைது, சிலருக்கு 
்பயஙகரவா்தமாகவும், சிலருக்கு மவணைப்்பைா 
்த்தாகவும், சிலருக்கு ஏம்தா மவறு ்நாட்டில் ்நனை 
த்பறுவ்தாகவும் ம்தானறிைாலும், ்தமிழ் மக்கனளப் 
த்பாறுத்தவனரயில், இந்த ்நாட்டில் ்தமிழ்மக்கள் 
சுயதகௌரவததுைன வாழுவ்தற்காை வழிவனக 
யினை ஏற்்படுததுவ்தற்காை ம்பாராட்ைமாகமவ 
்பாரக்கப்்படுகின்றது.
 அப்்படித்தான ்தமிழீழ விடு்தனலப் 
புலிகளின ம்பாராட்ைததினையும், ்தமிழ் மக்கள் 
்பாரத்தாரகள், அ்தற்காை ்தமது முழுனமயாை 
ஆ்தரவினையும் வழஙகிைாரகள். அந்த ம்பாராட்ை 
மாைது மவறு எஙகும், யாரும் ்நைததிய ம்பாராட்ை 
மாக ்பாரக்கவில்னல. ்தமிழ் மக்கள் ்தஙகளுக்காை 
ம்பாராட்ைமாகமவ ்பாரத்தைர.
 அக்காலப்்பகுதியில் ்தமது சுய இலா்பஙக 
ளுக்காகவும், ்தஙகளது பிள்னளகளின ்நலனகனள 
யும், த்சாந்த்பந்தஙகனளயும், ஆ்சா்பா்சஙகளுக்குட் 
்பட்ைவரகள் ்தமிழரகளின ம்பாராட்ைததினை 
விமரசிக்க, அ்தனை காட்டிக் தகாடுக்கும் த்சயற் 
்பாடுகனள முனதைடுத்தைர. இவ்வா்றாைவர 
களின எவ்வா்றாை நினலயினை கைந்த காலததில் 
எதிரதகாணைாரகள், அவரகளுக்கு ்தமிழ் மக்கள் 
எவ்வா்றாை ்பதினல வழஙகிைாரகள் என்பது 
அனைவருக்கும் த்தரிந்த விையமாகும்.
 இவ்வா்றாை நினலயில் இனறு ்தமிழ்த 
ம்தசிய சூழ்நினலயில் காணைப்்படும் சில அரசியல் 
வாதிகளின த்சயற்்பாடுகளும், அவரகள் முனதைடு 
ததுவரும் கருததுருவாக்க த்சயற்்பாடுகளும் வை 
கிழக்கில் உள்ள ்தமிழ் ம்தசியததினை ம்நசிக்கும் 
இளம் ்சமூகததிற்கு மததியில் ்பாரிய ்தாக்கததினை 
த்சலுததுவன்தக் காணைமுடிந்தது.
 குறிப்்பாக இவ்வா்றாை அரசியல்வாதி 
களின த்சயற்்பாடுகள் கிழக்கு மாகாணைததில் 

்தமிழ் ம்தசியததினை ம்நசிப்்பவரகள் மததி 
யில் கடும் ்தாக்கததினை த்சலுததி வரு 
வன்த அவ்தானிக்க முடிகின்றது. கைந்த 

்பாராளுமன்றத ம்தர்தலில் 
கூை இவ்வா்றாைவரகளின 

த்சயற்்பாடுகமள கிழக் 
கில் ்தமிழ் ம்தசிய அரசி 
யலில் ்பாரிய ்சரிவினை 
ஏ ற் ்ப டு த தி ய து 

என்பன்த இவரகள் 
உணைரா்த வனகயில் 
த்சயற்்படுவது கவ 
னலக்குரிய விைய 
மாகவுள் ளது.
 இ வ் வ ா ்ற ா ை 

நினலயிமலமய ்தமிழ்த ம்தசியக் கூட்ைனமப்பின 
்பாராளுமன்ற உறுப்பிைரும் ஊைகப்ம்ப்ச்சாளரு 
மாை எம்.ஏ.சுமநதிரனின அணனமக்காலக கருத 
துகள் ்தமிழ் ம்தசியததின மீது ்பற்றுக்தகாணைவர 
கனள ஆததிரமூட்டும் வனகயில் அனமநது 
வருவன்த அவ்தானிக்க முடிக்கின்றது.
 குறிப்்பாக கிழக்கு மாகாணைததில் உள்ள 
்தமிழ் மக்கள் மததியில் ்தமிழ் ம்தசியம் த்தாைரபில் 
்சநம்தகக் கணதகாணடு ்பாரக்கும் நினலயினை 
த்தாைர்சசியாக ஏற்்படுததி வருகின்றது.
 வைக்கிலிருநது முஸலிம்கனள விடு்தனலப் 
புலிகள் தவளிமயற்றியது ஒரு இை்ச சுததிகரிப்பு 
்நைவடிக்னகதயனறு ்பாராளுமன்ற உறுப்பிைர 
சுமநதிரன த்தாைர்சசியாகக் கூறிவருவ்தன உள் 
ம்நாக்கம் த்தாைரபில் ்பல்மவறு மகள்விகள் எழு 
ப்்பப்்படுகின்றை. ்தமிழரகள் எவ்வளமவா அைக்கு 
முன்றகளுக்கும், அழிப்புக்குள்ளும் உள்ளாகிய 
நினலயில் அனவ த்தாைரபில் ம்ப்சா்த ்பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைர சுமநதிரன, அவரகள் வைக்கிலிருநது 
முஸலிம்கள் தவளிமயற்்றப்்பட்ைது த்தாைரபில் 
த்தாைர்சசியாக ்தமிழர ்தரப்பின மீது ்பழிம்பாடுவது 
கிழக்கு ்தமிழரகள் மததியில் ்பாரிய அதிருப்தினய 
தவளிப்்படு ததியுள்ளது.
 இலஙனக அர்சாஙகமாைது கிழக்கில் முஸ 
லிம்கள் மததியில் இருந்த ்தமிழர எதிரப்பு அணி 
யிைனரக் தகாணடு ்தமிழரகள் மீது த்தாைர்சசியாை 
்தாக்கு்தல்கனள முனதைடுத்த ம்நரததில் வைக்கில் 
உள்ள முஸலிம்களுக்கு ்பாதிப்புகள் ஏற்்பட்டு 
விைக் கூைாது என்ற ம்நாக்கில் வைக்கிலிருந்த 
முஸலிம்கள் ்பாதுகாப்்பாக வைக்கிலிருநது தவளி 
மயற்்றப்்பட்ைதுைன அவரகளின த்சாததுகளும் 
அனன்றய காலப்்பகுதியில் ்பாதுகாக்கப்்பட்ைை.
 எனினும் முஸலிம்கள் தவளிமயற்்றப்்பட் 
ைனம த்தாைரபில் ம்பாரநிறுத்த காலததில் முஸலிம் 
அனம்ச்சரகனள ்சநதித்தம்பாது அ்தனை ஒரு துனபி 
யல் காலமாக விடு்தனலப்புலிகளின ்தனலவரி 
ைால் த்தரிவிக்கப்்பட்டிருந்ததுைன, அவ்வாறு 
அவரகள் தவளிமயற்்றப்்பட்ை்தன காரணைமாக 
அவரகளுக்கு இருந்த அ்சசுறுத்தல்கள் இல்லாமல் 
ம்பாைனம த்தாைரபிலும் த்தளிவு்படுத்தப் 
்பட்டிருந்தது.
 இருந்தம்பாதிலும் வைக்கிலிருநது முஸலி 
ம்கள் தவளிமயற்்றப்்பட்ை அம்த காலப்்பகுதியில் 
கிழக்கில் ்தமிழ் மக்கள் மீது ்பல ்படுதகானலகள் 
அரஙமகற்்றப்்பட்ைை. ்பல ்தமிழ் கிராமஙகள் 
அழிக்கப்்பட்ைை. ஆயிரக்கணைக்காை ்தமிழரகள் 
்படுதகானல த்சயயப்்பட்ைதுைன, கைத்தப்்பட்டு 
காணைாமல் ஆக்கப்்பட்ைைர.

 வீரமுனைப் ்படுதகானல, திராயமகணி ்படு 
தகானல, அட்ைப்்பளம் ்படுதகானல, கல்முனை 
்படுதகானல, ்சததுருக்தகாணைான ்படுதகானல, 
கிழக்கு ்பல்கனலக்கழக ்படுதகானலதயை கிழக் 
கில் ஒரு வருைததிற்குள் ்பல ்படுதகானலகள் 
முஸலிம் ஆயு்தப்்பனைகள் மூலமாக அரஙமகற்்றப் 
்பட்ைை. சிஙகள அரசுகள் அனன்றய காலததிலிரு 
நது சில முஸலிம் அரசியல் ்தனலவரகனள ்பயன 
்படுததி இராணுவததின உ்தவியுைன இவ்வா்றாை 
்படுதகானலகள் ்நைாத்தப்்பட்ைை. இனறுவனர 
யில் கிழக்கு மாகாணைததில் 30க்கும் மமற்்பட்ை 
்தமிழ் கிராமஙகள் ்தையமம இல்லாமல் ஆக்கப் 
்பட்டுள்ளை. ்பல ்தமிழ் கிராமஙகள் இனறு முஸ 
லிம் கிராமஙகளாக்கப்்பட்டுள்ளை.
 வைக்கில் முஸலிம்கள் எந்த ம்ச்தமும் 
இனறி தவளிமயற்்றப்்பட்ை அக்காலப் ்பகுதியில் 
கிழக்கில் ்தமிழரகளுக்கு ்பாரிய அநீதிகள் இனழ 
க்கப்்பட்ைை. இது த்தாைரபில் இதுவனரயில் 
எந்த முஸலிம் அரசியல் ்தனலவரகளும் எந்தவி்த 
கருததுகளும் த்தரிவிக்கவில்னல. ்தமிழரகளுைன 
்நல்லிணைக்கததுைன வாழமவணடும் எனறு விரும் 
பும் முஸலிம் அரசியல் ்தனலவரகள் கூை ்தமிழர 
களுக்கு ்நைந்த இந்த அநீதிகளுக்கு எந்தவி்த கருததி 
னையும் முனனவக்கவில்னல.
 இவ்வா்றாை நினலயில், இவ்வா்றாை இழ 
ப்புகளாலும் ம்சா்தனைகளாலும் உருவாக்கப்்பட்ை 
்தமிழ்த ம்தசியக் கூட்ைனமப்பில் ்தமிழ் ம்தசிய 
அரசியல் ்பயணைம் என்ற அடிப்்பனையில் இனணை 
நது தகாணை ்பாராளுமன்ற உறுப்பிைர சுமநதிரன 
அவரகள் த்தரிவிததுள்ள கருததினை ்தமிழ் மக்கள் 
ஒரும்பாதும் ஏற்றுக்தகாள்ளப் ம்பாவதில்னல.
 கிழக்கினைப் த்பாறுத்தவனரயில், ்தமிழர 
களும் முஸலிம்களும் இனணைநது வாழமவணடிய 
நிரப்்பந்தம் இருக்கின்றது. அ்தனை யாரும் மறுக்க 
வில்னல. மா்றாக ்தமிழர ்தரப்பு மட்டும் பினழ த்சய 
்தது ம்பானறு காட்ை முற்்படுவன்த ்தமிழரகள் ஒரு 
ம்பாதும் ஏற்றுக்தகாள்ள மாட்ைாரகள்.சுமநதிரன 
ம்பான்றவரகளின இவ்வா்றாை த்சயற்்பாமை 
கைந்த காலததில் கிழக்கில் ்தமிழ் ம்தசிய அரசியலு 
க்கும் ்தமிழரசுக் கட்சிக்கும் ்பாரிய பினைனை 
வினை ஏற்்படுததியது.
 உயிரத்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தல் ்நனைத்பற்்ற 
காலப்்பகுதியில் ஐஎஸஐஎஸ முஸலிம் அனமப்பின 
உறுப்பிைர மட்ைக்களப்பில் ்தாக்கு்தல் ்நைாததியது 
த்தாைரபில் கணைறியப்்பட்டு காத்தானகுடியில் 
ம்சா்தனை ்நைவடிக்னககள் முனதைடுக்கப்்பட்ை 
நினலயில், அனன்றய காலப்்பகுதியில் கிழக்கு 
மாகாணை முனைாள் ஆளு்நனர ்பாராளுமன்ற 
உறுப்பிைர சுமநதிரன ம்பான்றவரகள் ்சநதிதது 
உ்றவு தகாணைாடிய நினலயில், அது த்தாைரபில் 
கிழக்கு ்தமிழ் மக்கள் மததியில் ்பாரிய எதிரப்புகள் 
ஏற்்பட்ைை. அந்த எதிரப்புகள்்தான காலப் ம்பாக்கில் 
பிள்னளயான, வியாமழநதிரன ம்பான்றவரகனள 
்பாராளுமன்றததிற்கு அனுப்பிய்தாகயிருந்தது.
 இவ்வா்றாை சூழ்நினலயிமலமய முஸலிம் 
மக்கனள திருப்திப்்படுததி, ்தமிழ் மக்களின்பால் 
உள்ள நியாயஙகனள இல்லாமல் த்சயயும் த்சயற் 
்பாடுகள் கிழக்கு மாகாணைததில் ்தமிழ் மக்கள் மததி 
யில் ்தமிழ் ம்தசியம் மீ்தாை ்பற்றினை மகள்விக் 
குறியாக்கும் த்சயற்்பாடுகளாக இருக்கின்றை. இவ் 
வா்றாை விையஙகள் ஆமராக்கியமாை விையமாக 

fpof;F khfhzj;jpy; jkpou;fspd; Njrpa czu;tpid

 rpijf;Fk; Rke;jpud; 
vk;.gp.apd; fUj;Jfs;!

kl;L.efuhd;

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்



2009 யுத்த காலம்,  எம் ்தமிழ் மக்களின  மைஙக 
ளில் எனறுமம ஆ்றா்த ரணைஙகளாக ்பதிநது 

இருக்கத்தான த்சயகின்றது.  இந்தப் ம்பாரக் காலத 
தில்   சிறீலஙகா அர்ச ்பனைகளால் வி்சாரனணை என்ற 
த்பயரில் அனழதது்ச த்சல்லப்்பட்ை எம் உ்றவுகள், 
இப்ம்பாது எவரும் ்தம்மிைம் இல்னல எனகின்றார 
கள்.
 பிள்னளகனளத த்தானலததுவிட்டு, சி்ற 
தகாடிந்த ்ப்றனவ ம்பால  த்தானலக்கப்்பட்ை ்தம் 
உ்றவுகனள  நினைத்த்படிமய வீட்டுக்குள்ளும்,  
ம்பாராட்ைப் ்பந்தலிலும் ்தம் வாழ் ்நாட்கனளக் 
கழிக்கின்றைர இந்த த்பற்ம்றாரகளும், உ்றவிைர 
களும்.  
 ்தள்ளாடும்  முதுனமயிலும் ்தான  த்பற்்ற 
பிள்னளனயக் காணைாமல் ம்தடியனலயும் ஒருவர 
்தான னவரமுதது ்சற்குணைசிஙகம். அவர என னுைன 
ம்பசும் ம்பாது,  

 “என த்பயர னவரமுதது ்சற்குணைசிஙகம். 
்நான முள்ளிவாயக்கால் கிழக்கிமல வசிதது வருகி 
னம்றன. எைக்கு மூனறு பிள்னளகள். அதில் இரண 
ைாவது மகன  ்சற்குணைசிஙகம் த்சவ்மவள்மருகன. 
இவர்தான  2009ஆம் ஆணடு ்நனை த்பற்்ற யுத்த 
காலததில்  காணைாமல்  ஆக்கப்்பட்ைவர.
 2009 ஆணடு ன்த மா்தம் 22 ஆம் திகதி  யுத்த 

ம்நரம்.  முள்ளிவாயக்கால் ்பகுதியில் இருநது இைம் 
த்பயரநது ம்தராவிலில் ம்பாய இருந்தைாஙகள். 
அஙக  எஙகமளாை ்சாப்பிட்டு விட்டு தவளியில் 
ம்பாைவர திரும்பி வரவில்னல.  இறுதியாக இரா 
ணுவம் முனமைறிக்தகாணடு வமரக்க எஙகளுக்கு 
்பக்கததில் எறிகனணை விழுநது தவடி்சசுது. ஆக்கள் 
த்சததுக் தகாணடிருந்தனவயள். அப்ம்பாது ்நாஙகள் 
அஙனக இருநது உனையாரகட்டுப் ்பகுதிக்கு 
வநம்தாம். பினைர இைம் த்பயரநது வவுனியா 
த்சட்டிகுளம் முகாமில் இருந்தைாஙகள். பினைர 
புதுக்குடியிருப்பு திம்பிலி கிராமததில் இருப்்ப 
்தற்கு ஒவ்தவாருவருக்கும் தகாட்டில் ம்பாட்டு 
்தந்தாரகள்.
 அஙக இருநது தகாணடு, ்நாஙகள் முனைம்  
வாழ்ந்த இைததில் உனைஞ்ச வீடுகனளப் ்பாரக்க 
முள்ளிவாயக்காலுக்கு மக்கனள த்சல்ல இராணு 
வம் அனுமதித்தது.   2012 ஆணடு ஐப்்பசி மா்தம்  
்நானும் மனைவியும் ம்பருநதில எஙக காணிகனள 
்பாரததிட்டு வரும்ம்பாது மகனை புதுக்குடியிருப்பு 
்சநதியில் இராணுவ ்பாதுகாப் ம்பாை இராணுவ 
வாகைததில் ஏற்றிக் தகாணடு ம்பாைன்த எனனர 
மனைவி  கணடிருக்கி்றா. கன்தக்க முடியவில்னல. 
கந்த்ச்ஷடி விர்தம், ம்பருநதில நின்றய ஆக்கள் 
அம்தாை மனழயும் த்பயது தகாணடிருந்தது.  ம்பரு 
நன்த  விட்டு இ்றஙகவும் ஏலாது ம்பருநது த்சனறு 
தகாணடிருந்தது.   அ்தன பினைர எனனர மகன 
்பற்றிை ்தகவல் இல்னல. 
 ்நான வவுனியா முகாமில இருக்கும் ம்பாது 
எல்லா வி்சாரனணைகளிலும் த்சால்லியும் இருக்கி 
ம்றன. மகனை காணைவில்னல எை முன்றப்்பாடு 
தகாடுததும் இருக்கிம்றன. மு்தலில் மகனை காணை 
வில்னல என்றவுைன வவுனியாவில் இருக்கி்ற 
மகாழிக்கூட்டு முகாமிற்கு மனைவியும் ்நானுமா 
ம்பாய முன்றயிட்ைம். பினைர மனி்த உரினமகள் 
ஆனணைக்குழுவில முன்றப்்பாடு த்சய்தம். ஒரு 
அட்னையும் ்தந்தவரகள். பின UNHCR, இலஙனக 
த்சஞசிலுனவ ்சஙகததிலும் முன்றப்்பாடு த்சய 

திருக்கினம்றாம்.
 வி்சாரனணைக்கு எஙகனள கூப்பிட்டிருந்த 
னவயள் அர்சாஙகத்தால் நியமிக்கப்்பட்ை ஆனணைக் 
குழுவிைர முல்னலததீவு க்சம்சரிக்கு வர்சத்சால்லி 
அஙகும்  ம்பாய வி்சாரனணையில் எனனரமகனை 
இராணுவம் ஏததி த்சல்வன்த என மனைவி கண 
ைவா  எனறு கூறிமைன. முன்றப்்பாடும் தகாடுததி 
ருநம்தன. அ்தற்கு அவரகள் உஙகை மகனை  ம்தடிப் 
்பாரதது த்சால்கிம்றாம் எனறு கூறிைாரகள்.  
 திம்பிலியில் இருக்கும் ம்பாதும் புலைாயவு 
துன்றயிைர அடிக்கடி வநது வி்சாரிப்பிைம். அப் 
ம்பாது எனனர மகனை இராணுவம் தகாணடு 
ம்பாைன்த  எனனர மனைவி கணைவா எை கூறியி 
ருநம்தன. அ்தற்கு அவரகள் கூறிைாரகள். ஒராள 
ம்பால ஏழு ம்பர இருப்பிைம். அது உஙகை மகைா 
இருக்காது. அது இராணுவமாகத ்தான இருக்கும் 
எனறு. அப்்படி இராணுவததில் ம்சரததிருந்தா 
உஙகளுக்கு மா்தம் மா்தம் ்சம்்பளம் வரும் எனறு 
த்சானைாரகள். 
 மகனைக் கணைைான எனறு கிராமம்சனவ 
யாளர மூலமாக காவல்துன்றக்கு அறிவிக்க இருந 
ம்தன.   ம்பாக்குவரததும் பிர்சசினையாக இருந்தது.  
அ்தைால் எதுவும் எனைால் த்சயய முடியவில்னல.
 புலைாயவுத துன்றயிைர வி்சாரனணை த்சயயி 
்றம் எனறு  அடிக்கடி வருவாரகள். இவ்வருைம் 

2021 ஆணடு ஆடி மா்தமும் வநதிருந்தாரகள்.  “அடி 
க்கடி  எஙகை பிள்னளயப் ்பற்றிக் மகட்டு சும்மா 
எஙகை மைநினலனய குழப்்பாம்தஙமகா” எை 
அவரகளிைததில் கூறிமைாம். அப்ம்பாது  வி்சார 
னணைக்காக வந்தவரகள் , “அப்்படி இல்னல இருக் 
கி்றாக்கனள விைப்ம்பாகிைம். அ்தைால்  வி்பரங 
கனள எடுக்கிம்றாம்” எனறு த்சானைாரகள்.ஆைால் 
இதுவனர எனனர பிள்னளனயப் ்பற்றிை எந்த 
்தகவலும் இல்னல. எைக்கும் மகனை ம்தடிமய 
வயது ம்பாயிட்டுது. எனனர மனைவிக்கும் வய்தாகி 
விட்ைது. எஙகை கனைசி காலததிலயாவது எனனர 
பிள்னளமயாை இருக்க ஆன்சப்்படு்றம். எனனர 
பிள்னள மவணும்.  எப்பிடியாவது எனனர பிள் 
னளய மீட்டுத்தர மவணடும்.”
 இவ்வாறு்தான ம்பாராட்ைக் களஙகளில் 
இருக்கும் ஒவ்தவாரு உ்றவிைரகளும் துயரகனள 
சுமநது தகாணடு, த்பற்்ற பிள்னள, கணைவன, 
மனைவி, உ்றவிைரகள் எை அனைவனரயும்  
த்தானலதது விட்டு,  வயது முதிரந்த நினலயிலும் 
ஓயவில்லாமல் ம்தடிக்தகாணடு நிம்மதியிழநது  
வாழ்நது வருகின்றைர.  இவரகளுக்காை  நீதி  
கினைக்குமா?  காணைாமல் ம்பாைவரகள் திரும்்ப 
வருவாரகளா? அல்லது பிள்னளகனள, உ்றவுகனள 
த்தானலத்தவரகள் ்தம் வாழ்்நாள் இறுதி வனர  
ம்பாராைத்தான மவணடுமா? 
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பதில்!
 இயற்னக வளஙகனளப் ்பாதுகாப்்பது 
என்பது, ஒரு ்தனியாை த்சயற்்பாைாக ்நான நினை 
க்கவில்னல. ஒரு இைததின எல்லாக் மகாரிக்னக 
கமளாடு, அது ்சமூக விடு்தனல, த்பாருளா்தார 
விடு்தனல என்பன்தப்ம்பால இயற்னக வளஙக 
னளப் ்பாதுகாப்்பது என்பதும்மிக மிக அவசியமா 
கின்றது. அஙகிருநது ்தான ்நாம் த்தாைஙகு கிம்றாம். 
இயற்னக எைது ்நண்பன எனறு ம்தசியத ்தனலவர 
த்சானைது, தவறும்வாரதன்தயல்ல, அ்தற்கூைாக 
மிகப் த்பரியத்தாரு புரி்தல் இருக்கின்றது. ்தன 
மணனணைப் ்பற்றிய புரி்தல். அப்்படித்தான ்நான 
நினைக்கினம்றன. உலதகஙகும் ்நமது இைததின 
மமனனமக்காை ்பல்மவறு இலக்குகனள ம்நாக்கி 
்நாம் ்பயணிக்கினம்றாம். அந்த இலக்குகள் அரசி 
யல், த்பாருளா்தார, ்சமூக மாற்்றததிற்காை விடு்த 
னலக்காை ஒரு ம்நாக்காக இருக்கின்ற ம்பாது, 
்நாம் வாழ விரும்புகின்ற இயற்னக வளஙகனள 
்பாதுகாதது னவப்்ப்தன மூலமாகத ்தான ்நம் பிள் 
னளகள் ஒரு ்நலமாை வாழ்னவ வாழ முடியும். 
 எல்லாவற்ன்றப் ்பாரக்கிலும் இயற்னக 
்தான ்நமக்குப் ்பாதுகாப்்பாைது.  அன்த ம்நாக்கிப் 
்பயணிக்க மவணடும் என்பன்தத ்தான ்நாம் 
உணைரநம்தாம். ்தமிழகததில் ்நமக்கு ஒரு புரி்தல் 
எப்ம்பாது வந்தத்தன்றால், ்நமக்தகாரு மரபு இரு 
க்கின்றது. இயற்னக ்சாரந்த மரபு அது. உலகததில் 
இனறு சூழலியல் வாரதன்தகள் Ecology, environ-
ment ம்பான்ற வாரதன்தகள் இனறு ்நவீை அறிவி 
யலில் ்பயன்படுத்தப்்படுகின்றது. ஆைால் இந்த 
வாரதன்தகனளப் ்பயன்படுத்தாமமல இயற்னகப் 
்பாதுகாப்ன்ப மிக அழுத்தமாக உணைரததிய, உணைர 
நதிருந்த ்சமூகம் ்தமிழ்்ச ்சமூகம். நீரினறி அனம 
யாது உலகு எனறு த்சானை அந்த வாரதன்தயி 
லிருநது அல்லது ்பகுததுணடு ்பல்லுயிர ஓம்்பல் 
எனறு த்சால்கின்ற ்பல்லுயிர ஓம்்பல் என்ற அந்தப் 
புரி்தலில் ஆரம்பிதது,  சிலப்்பதிகாரததில் இன்ற 
வாழ்தது னவக்க மவணடிய இைததில், மாமனழ 
ம்பாற்றுதும் எனறு இன்றவனுக்கு நிகராக இயற் 
னகனய னவததிருந்த அந்தப்்பாரனவ இரணைா 
யிரம், மூவாயிரம் ஆணடுகளுக்கு முனபு இய 
ற்னகனயப் ்பற்றிய மிகப்த்பரிய புரி்தமலாடு 
அவரகள் வாழ்நதிருக்கி்றாரகள்.
பதில்!
 இயற்னக ்பற்றிய அக்கன்ற ்தற்ம்பாது மிக 
அதிகமாகத ம்தனவப்்படுகி்றது என்பது ்தான 

எ்தாரத்தம்.  இந்த மகாவிட் த்பருநத்தாற்றுக் கால 
ததில் அறிவியலின உ்ச்சததில் ்நாம் இருக்கிம்றாம் 
எனறு மமன்தமயாடு மனி்தகுலம் இருந்த ம்பாது, 
ஒரு சிறு நுணணுயிரி நீ அவ்வளவு த்பரியவைா 
எனறு ்நம்னமக் மகட்டு, முைக்கி னவததிருக்கி்றது 
இது ்தான உணனம. இயற்னக என்பன்த உணைர 
வாக த்சால்வ்தாைால், இயற்னக என்பது அம்மா. 
அந்த அம்மா ்நல்லா இருக்கி்றவனரக்கும் ்தான 
பிள்னளகள் ்நல்லாக இருப்்பாரகள். 
 உலகததில் ஒட்டுதமாத்த மனி்த குலமம 
ஓடுவது, உனழப்்பது, ்சம்்பாதிப்்பது எல்லாவற்றி 
ற்கும் அரத்தம் எனைதவன்றால், ்நமது பிள்னகள் 

்நன்றாக இருக்க மவணடும் என்பம்த ஆகும்.
அந்தப் பிள்னளகள் ்நன்றாக இருக்க மவணடும் 
எை நினைத்தால், அந்தப் பிள்னளகளுக்காக ஒரு 
இயற்னக உலனக தகாடுக்க மவணடும். ஏதை 
னில், இது கணினி யுகமாக இருக்கலாம். ்நவீை 
அறிவியலின உ்ச்சததில் ்நாம் இருக்கலாம். ்தகவல் 
த்தாழில் நுட்்பததில் வல்லவரகளாக இருக்க 
லாம். மனி்தகுல வரலாற்றில் இப்ம்பாது இருக் 
கி்ற பிள்னளகள் ்தான ்நவீை அறிவியலின உ்ச்சத 
தில் இருக்கி்றாரகள். உணனம ்தான. ஆைால் ்நம் 
னகயில் இருக்கி்ற இந்த த்சல்ம்பசி ஆகட்டும், 
கணினி ஆகட்டும், அனவ உலகததின அனைதது 
த்சயதிகனளயும் ்நமக்குக் கற்றுத்தரும். அந்தக் 
கணைனியிைம் ்சரியாகக் மகள்வி மகட்ைால் அது 
ஒரு ்பதில் ்தரும். எல்லாவற்ன்றயும் கற்றுத்தரும். 
ஆைால் ்பசி எடுத்தால் ம்சாறும், ்தாகம் எடுத்தால் 
்தணணீரும் இந்த மண ்தான தகாடுக்க மவணடும். 
இந்த மணணின இயற்னகனய இழநது விட்டு, 
அறிவியலின உ்ச்சததில் இருப்்ப்தாக எணணிக் 
தகாணடிருந்தால், உஙகள் பிள்னளகள் ்பரி்தா்பத 
திற்குரியவரகளாக மாறிப் ம்பாவாரகள். இது்தான 
அறிவியனல்ச ்சரியாக ்பாரத்தவனரயில் த்சால்லு 
வது. இன்த ஒரு நின்றத்த வாழ்வியலுக்காை 
த்சயதியாகத ்தான ்நாம் உணைர மவணடும். இந்த 
உலகம் முழுவதும் இது்தான. 
 இன்தவிை மிக முக்கியமாக ்நாம் கவனி 
க்க மவணடியது, ்நமது வாழ்னவக் காப்்பாற்றிக் 
தகாள்ள ்நாம் இயற்னக வளஙகனளப் ்பாதுகாக்க 
மவணடும். இது உலகம் முழுவ்தற்கும் த்பாது 
வாைது. ்நம்னமப் த்பாறுத்தளவில், ்தமிழரகனளப் 
த்பாறுத்தளவில் ்நமக்கு ்தமிழ்்நாடு, ்தமிழீழம் 
இதில் ்நமது மரம்ப இயற்னகமயாடு ஒனறி 

வாழ்ந்த மரபு்தான. ஒரு நிலததிற்கு இலக்கணைம் 
்பனைத்தாரகளாைால், ்நாம் ்தான ்பனைதம்தாம். 
குறிஞசி, முல்னல, மரு்தம், த்நய்தல், ்பானல. 
அதுமவ வியப்பிற்குரிய த்சயதி அது. 
 சூழலியல் அறிவியல் இயற்னக வளஙகள் 
்பற்றி ்பல த்சயதிகனள்ச த்சால்கி்றது. இயற்னக 
வளஙகனளப் ்பாதுகாத்தால் ்தான ஒரு ்நாடு 
்நன்றாக இருக்கும் எனறு த்சால்கி்றது. ஆைால் 
இரணைாயிரம் ஆணடுகளுக்கு முன்பாக திருவள் 
ளுவர ஒரு கு்றள் த்சால்கி்றார. அரண எனனும் 
அதிகாரததில் வருகின்றது. அந்தக் கு்றளில் “மணி 
நீரும் மணணும் மனலயும் அணி நிழற்காடும் 
உனைய ்தரண.” இ்தன த்பாருள் தூயனமயாை 
்தணணீரும், மணணும், அைரந்த காடும் இருந 
்தால், ஒரு ்நாடு ்பாதுகாப்்பாக இருக்கும் என்பம்த 
ஆகும். 
 இந்தப் புரி்தனல ்நம் பிள்னளகளுக்கு 
்நாஙகள் தகாடுக்க மவணடும். ்தமிழகததில் இந்த்ச 
த்சயற்்பாடுகள் முனதைப்ம்பான்தயும்விை ்தற் 
ம்பாது மவகமாக த்சயற்்பட்டுக் தகாணடிருக் 
கின்றது. புதிய ்தனலமுன்ற இனளஞரகள், இய 
ற்னக வளஙகனளப் ்பாதுகாப்்ப்தற்காை த்பாறு 
ப்ன்ப னகயில் எடுதது, இயஙக ஆரம்பிததுள்ளார 
கள். அம்தம்பால் உலதகஙகும் இருக்கும் ்தமிழீழ 
த்சாந்தஙகள் ்நம்முனைய பிள்னளகளின வாழ் 
னவக் காப்்பாற்றுவ்தற்கு, எப்்படி ்நமது தமாழி 
னயக் காப்்பாற்்ற மவணடிய அவசியம் இருக்கி 
்றம்தா, அப்்படி ்நாம் வாழ்ந்த, வாழப் ம்பாகி்ற 
்தமிழீழ மணணின இயற்னக வளஙகனளப் ்பாது 
காப்்ப்தற்காை ்பஙகளிப்ன்ப ்நாம் தகாடுக்க மவண 
டும். அஙகு ்நனைத்பறுகின்ற அரசியனல ்நாம் 
எப்்படிக் கவனிக்கினம்றாமமா, அம்த ம்பாலமவ 
அந்த மணணில் ஏற்்படுகின்ற மாற்்றஙகனளக் 
கவனிதது, அவற்ன்றக் காப்்பாற்்ற மவணடும் என 
கின்ற அக்கன்றமயாடு ்நாம் அத்தனை  ம்பரும் 
இனணைய மவணடும். இ்தற்காை ஒரு திட்ைமிைல் 
்நமக்குத ம்தனவப்்படுகி்றது. அப்்படி காப்்பாற்றி 
னவத்தால்்தான, ்நம் பிள்னளகளுக்கு ்நமது ்தாய 
தன்த எனம்றா ஒரு்நாள் அவரகள் ம்பாகும் ம்பாது 
அது வளமாை மணணைாக இருக்க முடியும். 
இருக்க மவணடும். அந்த உணைரவு ்நமக்குத 
ம்தனவப்்படுகி்றது. 
 ்தமிழ்்நாட்னைப் த்பாறுத்தவனரயில், 
்தமிழ் மணணில் அக்கன்றயுனைய எல்மலாருமம 
இந்த மணணின இயற்னக வளஙகனளப் ்பாதுகா 
ப்்ப்தற்காை குரனல எழுப்்ப மவணடும். அந்தக் 
குரல் முனைனர விை இப்ம்பாது ்பலமாகக்மகட்க 
ஆரம்பிததுள்ளது என்பது, எஙகனளப் ம்பான்ற 
வரகளுக்கு த்பரும் மகிழ்்சசி. கைந்த இரு்பததி 
இரணடு ஆணடுகளாக த்தாைரநது இயஙகி வருகி 
னம்றாம். இப்ம்பாது ்தான புதிய ்நம்பிக்னககள் 
பி்றக்கின்றை. அதில் குறிப்்பாக இயற்னக மவளா 
ணனம. இது உைல் ்நலதன்தயும், மண ்நலதன்த 
யும் ்பாதுகாப்்பது. இயற்னகமயாடு இனணைந்த 
வாழ்க்னகக்கு த்தாைக்கமாக இது அனமகின்றது. 
இந்த இயற்னகமயாடு இனணைந்த வாழ்வியனல 
்நம் பிள்னளகளுக்கு புரிய னவதது விட்மைாமா 
ைால், அவரகள் எஙகு வாழ்ந்தாலும் அவரகள் 
அன்த ்தக்க னவததுக் தகாள்வாரகள். அது எம் 
மணணின மீ்தாை அக்கன்றனய இனனும் விரிவு 
்படுததும் எனறு ்தான நினைக்கிம்றன. 

சூழலியலாளரும்,	வைாழிப்	
பற்றாளருைான	

காளி்தாசன்
	அெர்ேள்	உயிகராமடத	்தமிழ்	
ொவனாலியின்	்தாயேகேள	

நிேழ்சசிககு	ெழஙகிய	வ்சவவியின்	
சில	பகுதிேள்

கேள்வி?
	 ்தமிழ்த	 க்தசிய	 இனததிறகு,	 ்தமிழர்	
ேளாகிய	 எஙேளுககு	 எஙேளுமடய	 விடு்த	
மலயிகல	இயறமே	ெளஙேளின்	விடு்தமல	
எவெளவு	முககியம்	என்பது	பறறிய	உஙேளின்	
பார்மெ	என்ன?

   ததொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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கேள்வி?
	 நவீன	 உலேததில்	 இயறமேகயாடு	
ொழும்	 ்தமிழினம்	 எவொறு	 அம்த	 ்தஙேள்	
மேேளில்	எடுததுக	வோள்ளலாம்?	
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்பல ்த்சாப்்தஙகளாக முனதைடுக்கப்்பட்ை 
ம்பாரகள் மற்றும் மமற்குலக ஆக்கிரமிப்பு 

கள் எல்லாவற்றுக்கும் பினைர, முற்றிலும் சீரழிக் 
கப்்பட்ை ஒரு ்நாைாகமவ ஆப்கானிஸ்தான இனறு 
காட்சி ்தருகி்றது. மமற்குறிப்பிட்ை இராணுவ ்நைவ 
டிக்னககளில் ஐமராப்பிய ்நாடுகள் மிகவும் தீவிர 
மாகமவ ்பஙகு ்பற்றியிருந்தை. அப்்படிப் ்பாரக்கும் 
ம்பாது, ஆப்கான குடிமக்கள் இனறு ்சநதிக்கின்ற 
இந்த மமா்சமாை நினலனம த்தாைர்பாக, ஐமராப் 
பிய ்சமூகஙகளும், அரசியல்வாதிகளும் மிகுந்த 
அக்கன்ற தகாள்வாரகள் எை எதிர்பாரக்கலாம். 
ஆைால் அ்தற்கு முற்றிலும் எதிரமா்றாக, எதிர 
காலம் த்தாைர்பாை ்நம்பிக்னகனய இழந்த 
ஆப்கான குடிமக்கள், காபூல் விமாை நினலயததிலி 
ருநது வான ம்நாக்கிப் ்ப்றக்க ஆயத்தமாை விமாை 
ஙகளில் த்தாஙகிக் தகாணடிருந்த காட்சிகனளத 
்தாஙகிய காதணைாளிகள் ஐமராப்பிய மக்கனள  உண 
னமயில் அதிர்சசியனைய்ச த்சயதிருக்கின்றை.

 ஆப்கான இனறு ்சநதிக்கின்ற மமா்சமாை 
நினலனமக்கு, ்பல வனககளிலும் ்தாரமீகப் த்பாறு 
ப்ன்ப ஏற்க மவணடிய ஐமராப்பிய அரசியல்வாதி 
கமளா, ஆப்கான மக்களுக்கு உ்தவுவ்தற்கு எவ் 
வனகயிலும் முனவருவ்தாகத த்தரியவில்னல. 
்தலி்பானகளின ஆட்சினய விட்டு தவளிமய்ற 
முயற்சி த்சய்பவரகளுக்தகை ‘ஐ்நாவிைால் ்பராமரி 
க்கப்்படும் ஒரு ்பாதுகாப்பு வலயம்’ ஒனன்ற 
காபூலில் உருவாக்க மவணடும் எனறு பிரானசும், 
பிரித்தானியாவும்முனதமாழிநதிருக்கின்றை.
இம்த ம்நரம் மக்கனள தவளிமயற்று்தல், உைைடி 
மனி்தாய உ்தவி, நீணைகால அபிவிருததி உ்தவி 
ம்பான்ற விையஙகள் த்தாைர்பாக ஜி7 ்நாடுகளின 
்சநதிப்பில் கலநதுனரயாைப்்பட்ை்தாக ஐமராப்பிய 
ஆனணைக்குழுவின ்தனலவியாை ஊரசுலா தவான 
மைர மலதயன (Ursula von der Leyen) குறிப்பிட்ைார.
ஒரு மனி்தம்நய த்நருக்கடினய ஆப்கான மக்கள் 
மிக வினரவாக்ச ்சநதிக்கும் ஆ்பதது இருக்கின்ற 
ஒரு பினபுலததிலும், ்தஞ்சம் ம்தடி பி்ற்நாடுகளுக்கு 
அந்த மக்கள் ்பனைதயடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலும், 
அவ்வா்றாை பிர்சசினைகனளத தீரப்்ப்தற்கு இந்த 
ஒழுஙகனமப்புகள் எவ்வனகயிலும் ம்பாதியனவ 
யாக இருக்கமாட்ைாது. இவற்ன்ற விைவும் மிகவும் 
மமா்சமாை விையம் எனைதவன்றால், ்தமக்கு 
அரசியல் இலா்பதன்தப் த்பற்றுக்தகாள்ளும் ஒரு 

விையமாக ஆப்கான த்நருக்கடினய ஐமராப்பிய 
அரசியல்வாதிகள் ்தற்ம்பாது ்பயன்படுத்தத த்தாை 
ஙகியிருக்கி்றாரகள்.

 ஆப்கான ்நாட்டுக்கு எதிராக மூனறு ம்பார 
கனளத த்தாடுத்தது மட்டுமனறி, ்நானகாவது ம்பாரி 
லும் ்தனனை இனணைததுக் தகாணை பிரித்தானியா 
்நாட்டின தீவிர வலது்சாரித ்தனலவரகளில் ஒருவ 
ராை ன்நஜல் ்பராஜ் (Nigel Farage) ‘இஸலாமியஅனல’ 
என்ற விையதன்த மீணடும் னகயில் எடுததிருக் 
கி்றார. “ஆப்கானிலிருநது மக்கள் அனலயனலயாக 
தவளிமயறுவன்த இப்ம்பாது நீஙகள் ்பாரக்கிறீரகள். 
எமது ்நாட்டுக்குள் ஏற்கைமவ வநதிருக்கும் அகதி 
கனளக் னகயாள முடியாது்நாம் திணைாடிக் தகாண 
டிருக்கினம்றாம்” எனறு அவர ்தைது உனரயில் 
குறிப்பிட்ைார. “இந்த வாயப்புக்கனளப் ்பயன்படு 
ததித ்தலி்பானகளும் ஏனைய தீவிரவா்தக் குழுக்க 
ளும் ்தமது ம்பாராளிகனள இவ் வழியாக எஙகள் 
்நாட்டுக்கு அனுப்்பமாட்ைாரகள் என்ப்தற்கு 
எனை உத்தரவா்தம்” எனறு அவர மமலும் மகள்வி 
எழுப்பிைார.

 “ஆ்பதன்த எதிரதகாள்கின்ற த்பணகள் 
மற்றும் சிறுவரகள் தவளிமயறுவ்தற்காை ஒரு 
மனி்தம்நயப் ்பான்தனய நி்ச்சயமாக ்நாம் தி்றந 
துவிை மவணடும். ஆைால் அம்த ம்நரததில் ஆயிரக் 
கணைக்காை ஆணகள் உள்மள வருவ்தற்கு எமது 
க்தவுகனளத தி்றநதுவிை ்நாஙகள் ஒரு ம்பாதும் 
ஆயத்தமாக இல்னல. ஏதைன்றால் ்பயஙகரவாதி 
களும் அவ்வா்றாக எமது ்நாட்டுக்குள் நுனழநது 

விைலாம்” எனறு மமைாள் இத்தாலிய உள்துன்ற 
அனம்ச்சரும் தீவிர வலது்சாரிக் குழுவின ்தனலவ 
ருமாை மதம்தமயா ்சல்வீனி (Matteo Salvini) த்தரி 
வித்தார.
 ஒரு மனி்தாயப் ம்பரிைனர அரசியலாக்கு 
வதில் தீவிர வலது்சாரிகள் மட்டும் ஈடு்பைவில்னல. 
அம்த ம்நரம் ்நடுவண வலது்சாரிக் கட்சிகளின ்தனல 
வரகளும் இவ்வா்றாை ்சர்சன்சக்குரிய கருததுக்க 
னளத த்தரிவிதது வருகி்றாரகள். இஸலாமிய மக்க 
ளுக்கு எதிராை, மற்றும் ம்தசியவா்தக் கருததுகனள 
உள்வாஙகி, குடிமயற்்றவாசிகனள முற்்றாக எதிரக் 
கின்ற ்பரப்புனரனய இந்த அரசியல்வாதிகள் முன 
தைடுததுவருகி்றாரகள்.
 ஆப்கானிஸ்தான ்நாட்டிலிருநது அனல 
அனலயாக எமது ்நாட்டுக்குள் மக்கள் குடித்பயர 
வன்த ்நாம் நி்ச்சயம் எதிர்பாரக்க மவணடும். அப்்படி 
ப்்பட்ை ஒரு சூழல் ஏற்்படுமாைால் அ்தனை உைமை 
்தடுதது நிறுததி, எமது ்நாட்னைப் ்பாதுகாக்க ்நாம் 
ஆயத்தமாக இருக்க மவணடும் எனறு பிதரஞசு 
அதி்பராை இம்மானுமவல் மக்மரான (Emmanuel 
Macron) ஆகஸட் 17இல் தவளியிட்ை ்தைது அறிக் 
னகயில் குறிப்பிட்டிருந்தார. ஐமராப்்பானவம்நாக்கி 
வருகின்ற ஆப்கானியரகனள மூன்றாம் ்நாடுகளில் 
்தஙக னவக்க மவணடும் எனறு ஆஸதிரிய அதி்ப 
ராை த்ச்பஸதியன கூரஸ (Sebastian Kurz) கருதது 
த்தரிவிததிருக்கி்றார. ஆப்கானிலிருநது  தவளிமய 
றும் மக்கள் அந்த ்நாட்டுக்கு அருகிருக்கும் ்நாடு 
களுக்குள் தகாணடுவரப்்பட்டு, அஙமகமய அவர 
கள் ்பராமரிக்கப்்பை மவணடும் எனறு ஆகஸட்  
22ம் திகதி அவர மமலும் குறிப்பிட்ைார.
 ஆப்கான நினலனம த்தாைர்பாக விவாதிக்க, 
ஆகஸட் 31இல் விம்சை ்சநதிப்ன்ப மமற்தகாணை 
உள்விவகாரஙகளுக்குப் த்பாறுப்்பாை ஐமராப்பிய 
அனம்ச்சரகள், இதும்பான்ற கருததுக்கனளமய த்தரி 
வித்த்தாக அறியமுடிகி்றது. ்சட்ைவிமரா்தக் குடிமய 
ற்்றஙகனளத ்தடுப்்ப்தற்மக ்தாம் முனனுரினம 
வழஙகுவாரகள் எனறு அவரகள் குறிப்பிட்டிருக்கி 
்றாரகள். ஐமராப்பிய ஒனறியமும் அ்தன உறுப்பு்நாடு 
களும் ஐமராப்பிய ஒனறியததின தவளி எல்னல 
கனள்ச த்சயற்றி்றனமிக்க வனகயில் ்பாதுகாக்கவும், 
்சட்ைவிமரா்த வருனககனள ்தவிரக்கவும் உறுதி 
பூணடுள்ளை எனறு ்தமது ்சநதிப்புக்குப் பினைர 
தவளியிட்ை ்தமது அறிக்னகயில் அவரகள் குறிப்பி 
ட்டிருக்கி்றாரகள்.

 உ்தவி ம்தனவப்்படு்பவரகளுக்கு அந்தப் பிர 
ம்த்சததில் னவதம்த உ்தவிகள் வழஙகப்்படுவன்த 
உறுதிப்்படுததுவ்தற்காக, ஆப்கானுக்கு அயலில் 
உள்ள ்நாடுகளுக்கு ஒனறியம் அளிததுவரும் உ்தவி 
கனள வலுப்்படுத்த மவணடும் எனறு அவரகள் 
மமலும் த்தரிவிததிருக்கி்றாரகள்.
 ஆப்கானிய மக்களின இனன்றய மமா்ச 
மாை நினலனயக் கணமணைாக்கும் ம்பாதும், ஆப்கா 
னிய நினலனம த்தாைர்பாக ஐமராப்பிய ஒனறியம் 
எடுக்கின்ற நினலப்்பாட்னைப் ்பாரக்கும்ம்பாதும், 
தீவிர வலது்சாரிக் தகாள்னககள் இவ் விையஙகளில் 
பின்பற்்றப்்படுவன்தமய ்தற்ம்பாது அவ்தானிக்கக் 
கூடிய்தாக இருக்கின்றது. மில்லியன கணைக்கிலாை 
ஆப்கான மக்கள் எல்மலாரும் மமற்குலக ்நாடு 
களுக்குள் ்தாம் உள்வாஙகப்்படுவாரகள் எனறு 
எணணுவது மகலிக்கூத்தாக இருக்கி்றது எனறும் 
இ்தற்குப் ்பதிலாக ஆப்கானுக்கு அயலில் உள்ள 
்நாடுகளில் அந்த மக்கனளத ்தஙக னவப்்ப்தற்கு 

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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குறிப்பிட்ை அந்த ்நாடுகளுக்கு ஐமராப்்பா உ்தவ 
மவணடும் எனறு இத்தாலியின புதிய ்பாசி்ச 
்சமகா்தரரகள் (neo-fascist Brothers of Italy) என்ற 
கட்சினய்ச ்சாரந்த மஜாரஜியா தமமலானி (Georgia 
Meloni) த்தரிவித்தார.
 இனைத்தஙகுமிைஙகனளயும் அம்த ம்நரத 
தில் வரமவற்புக் கூைஙகனளயும் ்நாட்டுக்கு 
தவளிமய ஒரு குறிப்பிட்ை இைததில் வடிவனமதது, 
குடிமயற்்றவாசிகனளயும் மனி்தாயப் ்பாது காப்ன்ப 
யும்  னகயாளும் அணுகுமுன்ற ஒனறும் புதிய விை 
யமல்ல என்பது அவ்தானிக்கப்்பை மவணடும்.
 ஐமராப்பிய ஒனறியம் 2016ம் ஆணடு 
துருக்கியுைன ஓர உைன்படிக்னகனயக் னக்ச்சாத 
திட்ைது. இந்த உைன்படிக்னகயின்படி ஒனறிய 
எல்னலக்குள் அகதிகள் நுனழவன்தக் ்தடுக்கவும், 
அம்த ம்நரததில் ஏற்கைமவ துருக்கியூைாக கிரீசு 
க்கு்ச த்சன்றவரகளில் ்பனைாட்டுப் ்பாதுகாப்புத 
ம்தனவனயக் தகாணடிரா்த அனைதது அகதிகனள 
யும் ்தாம் மீள் உள்வாஙகவும் அஙகரா ்சம்ம்தம் 
த்தரிவித்தது. இ்தற்குப் ்பதிலாக மவறு ்பல உ்தவி 
களுைன மில்லியன கணைக்கிலாை இந்த அகதி 
கனளக் னகயாள்வ்தற்காக, த்பருநத்தானகயாை 
நிதினயத துருக்கிக்கு வழஙகு வ்தாக வும் ஒனறியம் 
உறுதியளித்தது.
 இப்்படிப்்பட்ை ஒரு ஒப்்பந்தம் மமற் தகாள் 
ளப்்பட்டிருந்த ம்பாதிலும் குறிப்பிட்ை குடிமயற்்ற 
வாசிகளும் அகதிகளும் துருக்கியில் ்பாதுகாப்்பாை 
தும் நினலயாைதுமாை ஒரு வாழ்னவத ம்தடிக் 
தகாள்ள முடியவில்னல. ்தாம் மமற்தகாணை வாக் 
குறுதிகனள நின்றமவற்்றத ்தவறிவிட்ை்தாக மீண 
டும் மீணடும் ஐமராப்பிய ஒனறியதன்தக் குற்்றஞ 
்சாட்டிய அஙகரா, மமலதிக உ்தவி ்தமக்கு வழஙகப் 
்பைாவிட்ைால் அகதிகள் அனைவனரயும் மீணடும் 
ஐமராப்்பாவுக்குள் அனுப்புவ்தாக அ்சசுறுததியது. 
இ்தன வினளவாக மில்லியன எணணிக்னகனயக் 
தகாணை குடிமயற்்றவாசிகளும் ்தஞ்சக் மகாரிக்னக 
யாளரகளும் ்தமது எதிரகாலம் த்தாைர்பாை எந்த 
வி்த ்நம்பிக்னகயும் இனறி இனை்நடுவில் விைப் 
்பட்டிருக்கி்றாரகள்.
 ஆப்கானிஸ்தானைவிட்டு அதமரிக்கா ்தற் 
ம்பாது தவளிமயறியிருக்கும் பினபுலததில், அப்்படி 
ப்்பட்ை ஒரு மமா்சமாை உைன்படிக்னகக்குள் மீண 
டும் ஒரு ்தைனவ நுனழய ்தாம் ஆயத்தமாக இல்னல 
எனறு துருக்கியின தவளிவிவகார அனம்ச்சராை 
தமவ்லுட் கவும்சாலு (Mevlut Cavusoglu) குறிப்பிட்டி 
ருக்கி்றார. ‘்நாஙகள் உஙகளுக்குப் ்பணைதன்தத 
்தருகிம்றாம். அகதிகனள உஙகள் ்நாட்டில் நீஙகள் 
னவததிருஙகள்’ என்ற மைப்்பாஙகு த்தாைரவ்தாக 
இருந்தால், ஐமராப்பிய ஒனறியததுக்கு எந்தவி்த 
மாை ஒததுனழப்ன்பயும் வழஙகத ்தாம் ்தயாரி 
ல்னல எனறு ஆப்கான குடிமயற்்றவாசிகள் விையம் 
த்தாைர்பாக உனரயாற்றும் ம்பாது அவர குறிப் 
பிட்டிருக்கி்றார.
 ஐமராப்்பானவ ம்நாக்கிக் கைல் வழியாக 

தவளிமயறும் குடிமயற்்றவாசிகனளயும் ்தஞ்சம் 
ம்தடுமவானரயும் கைலில் இனைமறிதது, மீணடும் 
அவரகனள லிபியாவுக்மக தகாணடுத்சல்வ்தற்காக, 
லிபிய கைற்காவலரகளுக்கு ஐமராப்பிய ஒனறியம் 
்பல வருைஙகளாக உ்தவிகனள வழஙகி வநதிருக்கி 
ன்றது. இ்சத்சயற்்பாடு ஆ்பத்தாை ்பல பின வினளவு 
கனளத ம்தாற்றுவிததிருக்கி்றது. இவ்வாறு கைலில் 
இனைமறிக்கப்்பட்ை குடிமயற்்றவாசிகளும் ்தஞ்சக் 
மகாரிக்னகயாளரகளும் லிபியாவின ்தடுப்பு முகாம் 
களுக்குக் தகாணடு த்சல்லப்்பட்டு, மனி்தாபிமா 
ைம் அ்றமவயற்்ற மிக இழிவாை சூழல்களில் ்தஙக 
னவக்கப்்பட்ைது மட்டுமனறி சிததிரவன்தகள், 
்பாலியல் துனபுறுத்தல்கள், ்பணைம்்பறிமு்தல் த்சய 
யப்்பைல், கட்ைாய மவனல ம்பான்றவற்றுக்கும் 
ஆளாக்கப்்பட்டிருக்கி்றாரகள்.
 மனி்த உரினமக் கணகாணிப்்பகத்தாலும் 
மவறு ்பல ்பனைாட்டு அர்ச்சார்பற்்ற நிறுவைஙக 
ளாலும் ஆரவலரகளாலும் ஏற்கைமவ சுட்டிக் காட் 
ைப்்பட்ைது ம்பால, லிபியத ்தடுப்பு முகாம்களில் 
்நனைத்பறும் மமற்குறிப்பிட்ை தகாடூரமாை, மனி 
்தாபிமாைமற்்ற, ்தரக்குன்றவாை னகயாள்னக, 
்பனைாட்டு்ச ்சட்ைதன்த முற்றிலும் மீறுகின்றது 
எனனும் விையம் கவைததில் தகாள்ளப்்பை 
மவணடும். இவ்வாறு இனழக்கப்்படும் துஸபிரமயா 
கஙகளுக்கு லிபிய அதிகாரிகமள த்பாறுப்ம்பற்க 
மவணடும். ஆைால் அம்த ம்நரததில் ஏற்கைமவ 
ம்தால்வியனைநதுவிட்ை ஒரு மூமலா்பாயதன்த்ச 
த்சயற்்படுத்த அ்தாவது குடிமயற்்றவாசிகனளயும் 
்தஞ்சக் மகாரிக்னகயாளரகனளயும் இனைமறிதது, 
மீணடும் லிபியாவுக்மக அவரகனளக் தகாணடு 
த்சல்ல லிபியக் கைற்காவலரகளுக்கு ஆற்்றனல 
வழஙகுவ்தன மூலம் ஐமராப்பிய ஒனறியமும் இவ் 
வா்றாை மனி்த உரினம மீ்றல்களுக்கு உைநன்தயாக 
இருக்கின்றது.
 ஆப்கானின ்தற்ம்பான்தய த்நருக்கடினயக் 
னகயாளும் விையததில், ஐமராப்்பா மீணடும் இம்த 
்தவறுகனள்ச த்சயயக்கூைாது. ஐமராப்பிய ஒனறிய 
ததின உறுப்பு ்நாடுகள் ்பல, 2001ம் ஆணடிலிருநது 
ஆப்கான ்நாட்டுைன த்தாைரபு்பட்டிருக்கின்றை. 
அதமரிக்காவுைன இனணைநது அனவயும் ்தற்ம்பாது 
ஆப்கானை விட்டு தவளிமயறியிருக்கின்றை. 
ஆப்கான ்தற்ம்பாது ்சநதிக்கும் மனி்தாய த்நருக்கடி 
க்கு அந்த ்நாடுகளுக்கும் ்பஙகு இருக்கின்றது. இது 
மவாஷிஙைைது த்பாறுப்பு எனறு த்சால்லி, மில்லி 
யன கணைக்கிலாை ஆப்கான மக்கள் ்தற்ம்பாது 
்சநதிக்கின்ற த்சால்தலாணைாத துன்பஙகளிலிருநது 
அந்த ்நாடுகள் னககழுவி விைமுடியாது.
 ஆப்கானிஸ்தானில் வாழும் மக்கள் த்தாை 
ர்பாக ்தமக்கிருக்கும் ்தாரமீகக் கைனமகனள வினர 
வாகவும் தி்றனமயாகவும் நின்றமவற்றுவ்தற்கு 
ஐமராப்பிய ஒனறியததுக்குப் ்பல வழிகள் இருக் 
கின்றை. ஐமராப்பிய ஒனறியததின ்தற்காலிகப் 
்பாதுகாப்பு வழிமுன்ற ஐமராப்பிய ஒனறியதன்த்ச 
்சாரா்த ்நாடுகளிலிருநது இைம்த்பயரும் மக்களுக் 
காகவும் மிக அதிகமாை எணணிக்னகயிலாை 
மக்கள் இைம்த்பயரவ்தன காரணைததிைால் அகதி 

களுக்கு உ்தவு்தற்தகை உருவாக்கப்்பட்ை ்நனை 
முன்றனய்ச த்சயற்்படுததுவதில் உள்ள இைரப் 
்பாடுகள் காரணைமாக ்தமது த்சாந்த ்நாட்டுக்குத 
திரும்பி்ச த்சல்ல முடியாது ்தவிக்கின்ற மக்களுக்கு 
உ்தவுவ்தற்காகவும் உைைடியாைதும் ்தற்காலிகமா 
ைதுமாை ்பாதுகாப்ன்ப வழஙக இந்த விம்சைத்சயற் 
்பாடு 2001இல் ஏற்றுக்தகாள்ளப்்பட்ைது.
 ஐமராப்பிய ஒனறியததின உறுப்பு ்நாடுக 
ளுள் இனைமய இருக்கின்ற கூட்டு்றனவ அடிப் 
்பனையாக னவதது வடிவனமக்கப்்பட்ை இந்த ்நனை 
முன்ற, கைந்த இரு்பது வருைஙகளில் ஒரு்தைனவ 
கூை அமுலாக்கப்்பைவில்னல. இந்த ்நனை 
முன்றனய அமுலாக்குவ்தன மூலம் ்தைது த்பாறுப் 
புக்கனளத ்தட்டிக்கழிக்கவில்னல எனறும் மனி்த 
மாணபு, சு்தநதிரம், ்சை்நாயகம், ்சமததுவம், ்சட்ை 
ததின ஆட்சி, மனி்த உரினமகள் ஆகிய ஒனறியததின 
அடிப்்பனை விழுமியஙகனளப் ்பாதுகாப்்ப்தற்கு 
உறுப்பு ்நாடுகள் ஒனம்றாதைானறு இனணைநது 
்பணியாற்றுகின்றை என்ற த்சயதினயயும் அது 
உலகுக்கு்ச த்சால்ல முடியும்.
 குடிமயற்்ற த்நருக்கடினய இனதைாரு மூன 
்றாவது ்நாட்டுக்குக் கைததுவதும் குடிமயற்்றவாசி 
களுக்கு எதிராை ்பரப்புனரனய முனதைடுப்்பதும் 
குறுஙகால ்நனனமகனள  ஐமராப்பிய அரசியல்வாதி 
களுக்கு அளிக்கக்கூடும். அணனமக்காலஙகளில் 
அவ்தானிக்கப்்பட்ைது ம்பால அவ்வா்றாை மூமலா 
்பாயஙகள் நீணை கால அடிப்்பனையில் தவற்றிய 
ளிக்கப் ம்பாவதில்னல, ‘ஐமராப்பியக் மகாட்னை 
னயக்’ கட்டுவ்தற்கு எடுக்கப்்படும் முயற்சிகள் 
்பாதுகாப்்பாகவும் த்சழிப்்பாகவும் ஐமராப்பிய 
ஒனறியதன்தப் ம்பணுவ்தற்கு உ்தவப் ம்பாவதி 
ல்னல. அ்தற்கு மா்றாக இைஙகனள அடிப்்பனை 
யாகக் தகாணை ம்தசியவா்தக் தகாள்னககள் வளர 
வும் ஒனறியததின எல்னலகளுக்குள் ஒருவர மமல் 
ஒருவர தவறுப்புக் தகாள்ளவுமம உ்தவும். அது 
மட்டுமனறி உலகததின ஏனைய ்பகுதிகளிலிருநது 
ஒனறியதன்தத ்தனினமப்்படுததுவ்தாகவும் இது 
அனமநதுவிடும்.
 ்தைது தவளி்நாட்டுக்தகாள்னக த்தாைர 
்பாை முடிவுகளால் ்பாதிப்புகனள்ச ்சநதித்த மக்களு 
க்கு அ்றத்நறி ரீதியிலாை ்தைது த்பாறுப்புக்கனள 
உறுதிப்்படுததுகின்றதும் அம்த ம்நரம் அ்தன அடிப் 
்பனை விழுமியஙகனளப் பிரதி்பலிக்கின்றதுமாை 
ஒரு த்பாறுப்பு வாயந்த குடிமயற்்றக்தகாள்னகனய 
த்சயற்்படுத்த மவணடிய காலம் ஐமராப்்பாவுக்குத 
்தற்ம்பாது கனிநதிருக்கி்றது. அனைதது மானிைரி 
ைதும் உரினமகள் மட்டில் ம்நரனமயாை ஈடு்பாட் 
னைக் தகாணடுள்ள, ஒரு புதிய ஐமராப்பிய ஒனறி 
யதன்தக் கட்டிதயழுப்பும் ்பயணைதன்த ஆரம்பிப் 
்ப்தற்கு ஆப்கானில் ்தற்ம்பாது ஏற்்பட்டிருக்கும் 
த்நருக்கடி, ஒனறியததுக்கு ஒப்பிை முடியா்த ஒரு 
வாயப்ன்ப வழஙகியிருக்கி்றது,

நன்றி: அல்ஜசீரொ
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்தமிழரசுக்கட்சி ம்நாக்குமாைால் எதிரகாலததில் 
கிழக்கில் அது ்தமிழ் ம்தசியததிற்காை ்பாரிய ஆ்பத 
்தாை்தாக அனமயக்கூடிய சூழ் நினலயுள்ளது.
 ்தமிழ் மக்கள் மததியில் எழுநதுள்ள நியாய 
மாை இவ்வா்றாை எதிரப்புகனள எதிரகாலததில் 
உணைரநது ்தமிழ் ம்தசிய ்சக்திகள் த்சயற்்பை 
மவணடும். கிழக்கு மாகாணைததில் ்தமிழரகள்மீது 
கட்ைவிழ்தது விைப்்பட்ை ்படுதகானலகள் குறித 
்தாை விையஙகனள ம்பசும் வனகயாை முனதைடு 
ப்புகனள மமற்தகாள்ள மவணடும். இது தவறு 
மமை அரசியல் ்சாரந்த விையமாக மட்டும் சிநதிக் 
காமல் ்தமிழரகளின உணைரவு ்சாரந்த விையமாகவும் 
சிநதிக்க மவணடும் என்பம்த அனைவரது எதிர 
்பாரப்புமாகும்.

கிழககு மொ்கொண    ... ததொடர்ச்சி...

திரனிைம் த்சன்றனமக்கு மானவயரின இந்தப் ்பல 
வீைஙகள்்தான காரணைம்.
 அம்தமவனளயில், கட்சியின ்தனலனமப் 
்ப்தவி மீது கணனவதது்ச த்சயற்்படும் ஒருவராக 
சிறி்தரன உள்ளார என்பது இரகசியமல்ல. விடு்த 
னலப் புலிகள் அனமப்பின முனைாள் ்தள்பதி ஒரு 
வரின னமததுைராை சிறி்தரன, ்தனனை தீவிரமாை 
ஒருவராகமவ தவளிப்்படுததி வநதிருக்கின்றார. 
்சம்்பந்தனுக்குப் பினைர ்தனலனமனயப் த்பற்றுக் 
தகாள்வதில் சுமநதிரன ்தனையாக இரு ப்்பார என்ற 
அ்ச்சம் சிறி்தரனுக்குள்ளது. மானவனய முனனி 
னலப்்படுததி கட்சிக் கட்டுப்்பாட்னை ்தைது 
னககளில் எடுததுக்தகாள்வது்தான சுமநதிரனின 
உ்பாயமாக உள்ளது. அம்தமவனளயில், ்சம்்பந்தனும் 
்தனனுனைய இராஜ்தநதிர த்தாைர்பாைல்களுக்கு 
சுமநதிரனைமய ்நம்பியிருக்கின்றார.
 இந்தப் பினைணியில் தஜனிவாவுக்காை 

கடி்த விவகாரததில் ்தமிழரசுக் கட்சிக்குள் உருவா 
கியிருக்கும் தகாந்தளிப்புக்கு தகாள்னக ரீதியாை 
காரணைம் எதுவும் இல்னல. சுமநதிரனின கடி்ததன்த 
தவளிப்்படுததுவ்தன மூலம், ்தமிழ் மக்கள் மததி 
யில் அவனர அம்்பலப்்படுத்த சிறி்தரன முயனறு 
ள்ளார. ்தைக்கு கினைத்த ்சந்தரப்்பதன்த அவர 
்பயன்படுத்த முற்்பட்டுள்ளார. அ்தனை உணைரநது 
்தான அவ்சரமாக யாழ். வந்த சுமநதிரன அவ்வாறு 
்நான கடி்தம் ஒனன்றக் தகாடுக்கவில்னலஎை 
மறுததுள்ளார. ஆைால், கடி்ததன்த அவர தவளியி 
ைவில்னல. எதிரகாலததில் கடி்தம் தவளியிைப் 
்பட்ைாலும், அது்தான உணனமயாை கடி்தமா 
என்ற மகள்வி எழுவதும் ்தவிரக்க முடியா்த்தாகமவ 
இருக்கும்.!

தமிழரசுக ்கட்சிககுள்     ... ததொடர்ச்சி...
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 இ்தற்குப் பி்றகு இந்த முயற்சிகனள தரமலா 
முனதைடுக்கின்றது. அன்தயும் கூட்ை னமப்பின 
்தனலனமப்பீைம் விரும்்பவில்னல எனறு கூ்றப் 
்பட்ைது. ஆைால் கூட்ைனமப்பின ்தனலனமப் 
பீைததில் ்சம்்பந்தருக்கு மிக த்நருக்கமாகக் காணை 
ப்்படும் அந்தக் கட்சியின ம்ப்ச்சாளர முனனைய 
மானவ. ம்சைாதிரா்சாவின ஒழுஙகனமப்பின 
த்பாழுதும் அதிலிருந்தார. இப்ம்பாது தரமலா 
எடுக்கும் முயற்சிகளின ம்பாதும் இருக்கி்றார. 
அவனர தரமலா அனழக்காவிட்ைாலும் கூை 
வருகி்றார. ்பஙகு்பற்றுகி்றார. அவர ஒனறுக்கும் 
எதிரமன்றயாக ்நைநது தகாள்ளுவதில்னல. எல் 
லாவற்றிலும் ்பஙகு்பற்றுகி்றார. ஜைவரி 21ஆம் 
திகதி 3 கட்சிகள் கூட்ைததில் அவர இருந்தார. 
ஏனைய கட்சிகள் மமாதும்ம்பாது, அவர கூலாக 
இருநது அந்தக் காட்சினயப் ்பாரததுக் தகாணடி 
ருப்்பார. அவரகள் எல்மலாரும் னகதயழுததிட்டு 
அந்தக் கடி்ததன்த அனுப்பியதில், எல்லாக்கூட்ைத 
த்தாைரின த்பாழுதும் Zero Draft  வந்த ம்பாது, 
அவர அந்தக் கூட்டு ஒப்்பந்ததன்த மீறி அந்த Zero 
Draft இன ்பக்கம் ம்பாைார. பினைர தஜனிவா 
தீரமாை விையததிலும் அவரகள் அந்தக் கூட்டுக் 
கடி்ததன்த மீறி விட்ைாரகள். 
 இஙமகயும் அப்்படித்தான. மானவயின 
கூட்ைததிலும் அவர இருந்தார. பி்றகு அன்த ஒரு 
கட்ைததில் நிற்்பாட்டிைாரகள். பி்றகு தரமலா 
கூட்டிய கூட்ைததிலும் அவர இருந்தார. அவர 
தரமலாவிற்கு வாக்களிததிருக்கி்றார எனறு தரமலா  
த்சால்கி்றது. ்தான ஒரு வனரன்ப ம்பாட்டிருப்்ப 
்தாயும், அது த்தனனிலஙனகயில் உள்ள ஒரு புததி 
ஜீவிகள் குழுவுைன ம்சரநது உருவாக்கப்்பட்ை 
வனரபு எனறும், ்நான அன்த உஙகளுக்கு அனுப் 
புகிம்றன. ்பாரதது கலநது ம்பசி முடிதவடுப்ம்பாம் 
எனறும் த்சால்லியிருக்கி்றார. த்சானைது கைந்த 
மா்தம் 21ஆம் திகதி. அ்தனபி்றகு அவர அனுப்்பப் 
ம்பாவ்தாக த்சானை வனரபு கைந்த தவள்ளிக் 
கிழனம (3) வனரயிலும் அனுப்்பப்்பைவில்னல. 
ஆகமவ இந்தக் கட்சிகள் இந்த வனரபு வருதம 
னறு முடியா்த கட்ைததில், ்தாஙகள் ஒரு 
வனரன்ப ம்பாட்டு, இந்த ஐநது கட்சிகளும் 
திருத்தஙகனள மமற் தகாணடு ஒப்புக் தகாணை 
பி ன ை ணி யி ல் த வ ள் ளி க் கி ழ ன ம வ ன ர யி ல் 
மானவ. ம்சைாதிரா்சானவ னகதயாப்்பமிடும்்படி 
மகட்டுக்தகாணடிருந்தாரகள். ்தமிழரசுக்கட்சினய 
முடிதவடுக்க்ச த்சால்லி. அ்தற்கு மானவ. ம்சைாதி 
ரா்சா, சுமநதிரன, ்சம்்பந்தனிைம் இருநதும் ்சம் 
ம்தம் வரமவணடும் எனறும், அவரகள் த்சான 
ைால் ்தான னகதயாப்்பமிைலாம் என்றவா்றாை 
ஒரு ்பதினல்ச த்சால்லியிருக்கி்றார. சுமநதிரனின 
வனரபு வர இரணனையும் ஒப்பிட்டு ்நாஙகள் 
ஒரு புது ஆவணைதன்த உருவாக்கலாம் எனறு 
த்சால்லியிருக்கி்றார. தவள்ளிக்கிழனம ்பததிரி 
னகயாளர மா்நாடு ஒனன்ற ்நைததி, அதிலும் 

அன்த்ச த்சால்லியிருக்கி்றார. இரணடு ஆவணைம் 
ம்பாகக் கூைாது எனறு த்சால்லியிருக்கி்றார. 
ஆைால் தரமலாவின ்தகவலின்படி கைந்த 
தவள்ளிக்கிழனம வனரயிலும் சுமநதிரன அந்த 
வனரன்ப அனுப்்பவில்னல. தவள்ளிக்கிழனம 
இரவு ்தான சுமநதிரன ்தைது வனரன்ப அனுப்பி 
யிருக்கின்றார. ்தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்தகாள்ள 
முடியா்த அம்்சஙகள் இதில் இருந்த்தாக்ச த்சால் 
லப்்படுகின்றது. 
 இரணடு கிழனமகளுக்கு மமமல இழு்பட் 
ைா்சசு. இப்்படி இழு்பட்டுக் தகாணடு ம்பாக 
முடியாது எனறு முடிதவடுத்த கட்சிகள், ்தமிழ 
ரசுக் கட்சினய விட்டுவிட்டு, ஆவணைததில் னகதயா 
ப்்பமிட்டு 4ஆம் திகதி கானலயில் அனுப்பி விட் 
ைாரகள். இதில் ்தமிழ்த ம்தசிய மக்கள் முனைணி 
கலநது தகாள்ளவில்னல. அவரகள் ்தமிழ்த ம்தசிய 
முனைணிக்கு மினைஞ்சல் அனுப்பிய்தாகவும், 
அ்தற்கு அவரகள் ்பதில் த்சால்லவில்னல எனறும் 
கூறுகி்றாரகள்.ஆைால், ்தமிழ்த ம்தசிய மக்கள் 
முனைணியின ்தனலவர குடும்்பமாக த்பருந 
த்தாற்றிற்கு உள்ளாகியிருக்கி்றார. அவரின ்தாயா 
ருக்கு உைல் ்நலம் ்நன்றாக இல்னல எனறு கூ்றப் 
்படுகின்றது. அவர அதிலிருநது மீணடு இந்த 
விையததில்  ்தனலயிடுவதில்  ்தனிப்்பட்ை காரணை 
ஙகள் ்தனைகளாக இருநதிருக்கலாம். ஆைால் 
அவரகளது னகதயழுததும் இல்லாமல்்தான 
இந்த ஆவணைம் அனுப்்பப்்பட்டுள்ளது. ஒப்பீட்ை 
ளவில் அதிகரித்த கட்சிகள் இதில் னகதயாப்்ப 
மிட்டுள்ளை.  
 மமலும் ஒரு கடி்தம் கூட்ைனமப்பிற்குள் 
இருக்கும் 3 ்நாைாளுமன்ற உறுப்பிைரகள் ம்சரநது 
அனுப்பிய்தாக ்நம்்பப்்படுகின்றது. உததிமயாக 
பூரவமாக அனுப்்பப்்பட்ை்தாக த்சால்லப்்பை 
வில்னல. இப்்படிப் ்பாரத்தால், ஒனறுக்கு மமற் 
்பட்ை கடி்தஙகள் வநதுள்ளது. இறுதியில் சுமந 
திரன ம்பாட்ை அந்த வனரன்ப கூட்ைனமப்பின 
கடி்தமாக அனுப்பிய்தாக கூ்றப்்படுகின்றது. அதில் 
எனை இருந்தது என்றது உததிமயாகபூரவமாக 
இதுவனரயில் தவளிவரவில்னல. 
 ஒரு வனரன்ப கூட்ைனமப்பிற்குள் 
இருக்கும் கட்சிகள் விக்மைஸவரனின கட்சி 
மயாடு ம்சரநது அனுப்பியது குறிதது ்சம்்பந்தன 
கூட்ைனமப்ன்பப் பிளக்கும் ஒரு நினலப்்பாட்டி 
ற்குப் ம்பாகக் கூைாது என்ற ஒரு நினலப்்பாட்டில் 
உள்ள்தாகவும் கூ்றப்்படுகின்றது. ஆகமவ இது 
விையததில் கட்சிகனள ்பனகயாக அணுகத 
ம்தனவயில்னல. ்நாஙகள் இன்த ஒரு பிளவாக 
மாற்்றத ம்தனவயில்னல. உணனமயில் அவர 
கனள விைவும் ்தமிழரசுக் கட்சி்தான இன்த ஒரு 
பிளவாக மாற்்றப் ்பாரக்கி்றது என்ற ஒரு கருதது 
்சம்்பந்தனிைம் இருந்த்தாகத த்தரிவிக்கப்்படுகி 
ன்றது. 
 இப்்படியாை ஒரு பினைணியில் அந்தக் 
கடி்தததில் ்தமிழரசுக் கட்சி எனறு த்பயர னவத 
்தால், அல்லது ்தமிழரசுக் கட்சி எனறு னகதயழு 

ததுப் ம்பாட்ைால் அது திட்ைவட்ைமாை ஒரு 
பிரிவினைனயக் காட்டும் எனறு ்சம்்பந்தர கருதி 
ய்தாகவும், அ்தைால் அன்த கூட்ைனமப்பு எனறு 
னகதயழுததிட்ை்தாகவும்கூ்றப்்படுகின்றது. 
ஆைால் உணனமயில் அது கூட்ைனமப்பின 
கடி்தம் அல்ல. அது ்தமிழரசுக் கட்சியின கடி்தம் 
்தான. ஏதைன்றால், கூட்ைனமப்பின ்பஙகாளிக் 
கட்சிகள் தவளியில் வநது ஒவ்தவாரு கடி்தம் 
அனுப்பியிருக்கின்றை. எதுவாைாலும் இப்ம்பாது 
2 கடி்தஙகள்ம்பாயுள்ள்தாகத த்தரிகி்றது. ்தமிழ்த 
ம்தசிய முனைணியும் ஒரு கடி்தம் அனுப்பியுள்ளது. 
ஏதைன்றால்,ஏற்கைமவ அனுப்்பப்்பட்டுள்ள 
கடி்தஙகள் தஜனிவாவிலிருநது பிர்சசினைனய 
தவளியில் எடு எனறு திட்ைவட்ைமாக்ச த்சால்ல 
வில்னல எனறு  த்தரிகின்றது. அவரகள் மமலும் 
ஒரு கடி்ததன்த அனுப்புவாரகளாக இருந்தால், 
கிட்ைத்தட்ை 3இற்கு மமற்்பட்ை கடி்தஙகளுக்கு 
வாயப்புள்ளது. இருப்்பது 13 ்பாராளுமன்ற உறுப் 
பிைரகள். ்பததிற்கும் குன்றயா்த கட்சிகள். ஏற் 
கைமவ 10 இலட்்சம் மக்கள் தவளி்நாடுத்சனறு 
விட்ைைர. ஒரு த்தாகுதி இநதியாவில். ஒரு த்தாகுதி 
ஐமராப்்பாவிலும், அதமரிக்காவிலும். எமது 
்சைத த்தானகயின மூனறில் ஒரு ்பகுதி தவளியில் 
நிற்கி்றது. கிட்ைத்தட்ை மூனறு இலட்்சததிற்கும் 
குன்றயா்த மக்கள் தகால்லப்்பட்டு விட்ைாரகள். 
காணைாமல் ம்பாயவிட்ைாரகள். இ்தற்குள் ்பததிற் 
கும் மமற்்பட்ை கட்சிகள், ்பதினமூனறு ்நாைாளு 
மன்ற உறுப்பிைரகள். ்நாஙகள் சி்தறிக் தகாணமை 
ம்பாகினம்றாம். ஆைால் த்தாைரநதும் சி்தறிக் 
தகாணமை ம்பாகினம்றாம் என்பன்தத ்தான இந்த 
்பல்மவறு கடி்தஙகள் எஙகளுக்குக் காட்டியுள்ளது. 

 
ததொடரும்…..
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த்பாறுப்பில் இருநது அரசும் அதிகாரிகளும் ்தவறி 
யிருப்்பன்தமய பிரகாஸினுனைய உயிரிழப்பு 
உணைரததி இருக்கின்றது.
 ஊைகவியலாளரகளுக்குத ்தடுப்பூசி வழங 
கப்்பை மவணடும் என்பதில் கவைமும் அக்கன்ற 
யும் த்சலுத்தப்்பட்டிருக்கின்றது. ஆைால் மாற்றுத 
தி்றைாளிகளாை ஊைகவியலாளரகளும் இருக்கத 
்தான த்சயகின்றாரகள். அவரகள் த்தாைரபில் 
எவரும் கவைம் த்சலுததிய்தாகத த்தரியவில்னல.
 மாற்றுததி்றைாளிகளாகிய ஊைவியலாளர 
கள் குறித்த ்தகவல்கள் த்பரிய அளவில் தவளிப் 
்பைாதுள்ள ம்பாதிலும், அவரகள் குறிதது இந்த 
தகாமராைா த்பருநம்தாற்றுப் ம்பரிைர காலததில் 
கவைமும், கரி்சனையும் த்சலுத்தப்்பை மவணடும் 
என்பன்த பிரகாஸின உயிரிழப்பு நினைவுறுததி 
இருக்கின்றது.
 மறுபு்றததில் பிரகாஸ என்ற மாற்றுத 
தி்றைாளி இனளஞன உயிர குடிக்கும் ம்நாயுைன 

ம்பாராடிய நினலயிலும், உளத திணனமயுைன 
த்சயற்்பட்டு வாழ்க்னகயில் முனமைறியனம, இய 
லானம காரணைமாக வாழ்க்னகமய முடிநதுவிட்ைது 
எனறு மை்சம்சாரவுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற 
ஏனைய மாற்றுததி்றைாளிகளுக்கு சி்றந்த முனனு 
்தாரணைமாக அனமநதுள்ளது.
 அம்தமவனள, கணிணி மற்றும் தி்றனம்பசி 
களில் ்நவீை த்தாழில் நுட்்பஙகனளப் ்பயன்படுததி 
குறுகிய வட்ைததில் முனமைற்்றமினறி த்சயற்்படு 
கின்ற ஊைகவியலாளரகளுக்கும் பிரகாஸின வாழ் 
க்னக ஒரு ்பாைமாக அனமநதிருக்கின்றது எனம்ற 
கூ்ற மவணடும்.
 உயிரவாழ்வ்தற்காை ம்பாராட்ைததிற்கு 
மததியிலும் ்தனனை ஓர ஊைகவியலாளைாக 
வளரததுக் தகாணை பிரகானை உயிருைன இருந்த 
ம்பாது ்தமிழ் ஊைகததுன்ற ்சரியாக அனையாளம் 
காணைத ்தவறியிருந்தனம கவனலக்கு உரியது.
 ஊைகவியலாளைாக மட்டுமல்லாமல் 
த்பருநம்தாட்ைததுன்ற மக்களின ்சம்்பளப் பிர்சசி 

னைக்காக யாழ்ப்்பாணைததில் முனதைடுக்கப்்பட்ை 
ம்பாராட்ைததில் ்பஙமகற்று ம்நரடியாகக் கலநது 
தகாணடு ்தனனை தவளிப்்படுததிய பிரகாஸிற்கு 
அமரர ்நாைாளுமன்ற உறுப்பிைர ரவிராஜின 
நினைவு விருது வழஙகிக் தகௌரவிக்கப்்பட்ைது. 
ஆைால் ஊைக அனமப்புக்கள் அவனை ்சரியாக 
இைஙகாணைமவா ஊக்குவிக்கமவா ்தவறிவிட்ைது 
என்பது கவனலக்கு உரியது.
 அம்தம்பானறு அவருக்குக் களம் அனமததுக் 
தகாடுத்த ஊைக நிறுவைஙகளும்கூை அவனர 
உற்்சாகப்்படுததி, ஊக்குவிக்கும் வனகயில் த்சயற் 
்பைவில்னல என்ற குற்்ற்ச்சாட்டும்உள்ளது. இதுவும் 
கவனலக்கு உரியம்த. எனினும் ஊைகததுன்றயில் 
்தைதுத்பயனரப்த்பாறிதது்சத்சனறுள்ள பிரகாஸின 
ஆனமா ்சாநதியனையும் வனகயில் அவருனைய 
நினைவாக ்தமிழ் ஊைகததுன்ற ஏ்தாவது த்சயய 
மவணடும். அது அனைதது ஊைகவியாளரகளிை 
தும் ்தனலயாய கைனமயும் த்பாறுப்புமாகும். 
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என்ற த்சாற்கனளத ்தமிழ் உலகிற்கு அறிமுகம் 
த்சய்ததின மூலம் ்பாரதி ்தனனைப் ்பழனம 
ம்பணும் கவிஞன என்ற நினலயில் இருநது 
விடுவிதது, காலமாற்்றததிற்கு ஏற்்ப ்தனனையும் 
்தன சிந்தனைனயயும் அறிவாரந்த நினலயில் 
மாற்றி மக்கள் விடு்தனல என்பது மக்களது ்தன 
ைாட்சியால்்தான வருதமை உ்றதி த்சய்தனமமய 
்பாரதிக்காை ்தமிழ்க் கவி்தா உலகின ்தனிதது 
வமாகவும், அவைது மகாகாவித ்தனனமயின 
தவற்றியாகவும் அனமகி்றது. ்பாரதி மன்றநது 
நூ்றாணைாகிய இவ்வருைததில் அம்த 1921இல் 
யாழ்ப்்பாணை மகா்சன்பயின மூலம்  ம்தாற்்றம்த்பற்்ற 
ஈழத்தமிழ் மக்களின ்தனைாட்சிக்காை மகாரிக் 
னகக்கும் நூ்றாணைாகி்றது. ்தமிழர த்தானனமத 
்தாயகமாை ஈழததில் ்தனைாட்சி தவற்றித்ப்ற 
்பாரதியின ்பார்தம்த்சம் உ்தவுவம்த அது ்பாரதிக்கு்ச 
த்சயயும் நூற்்றாணடு மதிப்்பளிப்்பாக அனமயும் 
என்பது உலகத ்தமிழரகளின ்பணிவாை கருதது.

தன்்ொட்சிக ்கவிஞன்   ... ததொடர்ச்சி...
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இன்றவன ்பனைப்பில் ஒரு சிறு அஙகமாக 
விளஙகுவது மானிை இைம். இம்மானிை 

இைம் சி்றப்பு்ற வாழக் கல்வி ஓர அற்பு்த ்சா்த 
ைமாகத திகழ்கி்றது. கல்வித்தாகம் ஒவ்தவாரு 
வரின உயிமராட்ைததிலும் ஊற்த்றடுக்கமவண 
டிய ஒன்றாகும். இம்மாத்பரும் கல்வி்சத்சல்வ 
மாைது அனைவரது வாழ்விற்கும் விடிதவள்ளி 
யாக அனமநது வருகின்றது என்றால் மினகயா 
காது. கணகளுக்கு நிகராகப் ம்பாற்்றப்்படும் கல்வி 
னயக் கற்்ப்தனவழி, ஒரு மனி்தன ்தன வாழ்னவ்ச 
சீர்படுததிக் தகாணடு த்சம் னமயாக வாழலாம்.

 உயிர உைலில் இருநது பிரிந்தாலும் ஒரு 
மானிைன வாழ்ந்த வாழ்னவ இவ்வுலகம் த்தாை 
ரநது ம்பசிக் தகாணமை இருக்கும். அப்ம்ப்சசு, 
தூற்றும் வனகயில் அனமவதும் ம்பாற்றும்வனக 
யில் அனமவதும் ஒருவர கனைப்பிடித்த வாழ்க்னக 
த்நறினயப் த்பாறுததுள்ளது. இவ்வாழ்க்னக 
த்நறி கல்வியின மூலமம த்ப்றப்்படுகி்றது. கல்வி 
யாைது ்பணபு நின்றந்த குமுகாயதன்த உருவா 
க்கும் வல்லனமனயக் தகாணைது. கல்விவழி 
அனபு, ்பணிவு, கருனணை ம்பான்ற உயரந்த குணைங 
கள் ஒருவரது ஆழ்மைதில் கலநது விடும். அம்தாடு 
கல்வி கற்்ற ஒரு மானி ைைால் ்நனனமதீனமக 
னளப் ்பகுத்தறிநது ்நைக்க இயலும். இ்தைால், 
கல்விமாைாகத திகழும் ஒவ்தவாரு மனி்த னும் 
எனறும் மா்சற்்றவரகளாகத திகழ்வர என்பதில் 
எவ்வி்த ஐயப்்பாடும் இல்னல.
 மமலும், கல்வித த்தன்றலில் உலாவரும் 

ஒவ்தவாரு மனி்தனும், மதிப்பும் மரியான்தயும் 
த்பற்றுப், புகழின சிகரதன்த அனைவான என்பது 
்நாமறிந்த ஒனம்ற. கல்வி ஞாைம் த்பற்்ற ஒருவரின 
ம்ப்சசும் ஆமலா்சனையும் மட்டுமம உலக மக் 
களால் ஏற்றுக்தகாள்ளப்்பட்டு வாழ்வில் த்சயல்்ப 
டுத்தப்்படுகின்றது. ஏதைனில், கற்்றவரின கருதது 

எனறும் வளமாை்தாகவும் வலுவாை்தாகவும் 
இருக்கும். கற்்றவரகள் எவ்வி்த சிக்கல்கனளயும் 
்தஙகள் அறிவால் சுமூகமாக நிவரததி்ச த்சயயும் 
ஆற்்றனலப் த்பற்றிருப்்பர. அம்தாடு, கற்்றவரகள் 
எவ்வி்த சூழ்நினலகளிலும் ்தனைைக்கததுைன 
த்சயல்்படுவர. இதும்பான்ற சி்றந்த ்தனனமக 
னளக் தகாணடிருப்்ப்தால் கற்்றவரகள் த்சன்ற 
இைதமல்லாம் சி்றப்பிக்கப்்படுவர என்பன்தக் 
‘கற்்றவருக்கு்ச த்சன்ற இைதமல்லாம் சி்றப்பு’ 
எனனும் முதுதமாழி விளக்குகின்றது.
 கல்வி எனனும் அமு்த்ச சுரபினயப் த்பறும் 
ஒவ்தவாரு மானிைனும் ்தைது த்பாது அறினவ 
வளரததுக் தகாள்ள இயலும். கல்வி கற்கும் 
த்பாழுது ்நாம் அ்தனவழி ்பல ்தகவல்கனள 
அறிகினம்றாம். இத்தரணி ம்தானறியது மு்தல் 
மனி்தன வளர்சசி அனைந்த காலம் வனர உள்ள 
்தகவல்கனள ்நாம் கல்வியின வழி கற்்றறியலாம்.
த்தாட்ைனணைத தூறும் மணைற்மகணி மாந்தரக்குக் 
கற்்றனைத தூறும் அறிவு     
 எனனும் கு்றளுக்மகற்்ப கல்வி கற்கக் கற்க 
்நமது அறிவு முதிர்சசி அனைநது ்நாம் ஒரு சி்றந்த 
அறிவாளியாக உருவாகலாம். ்பல ்தகவல்கனளத 
த்தரிநது னவததிருப்்பவமை உலகமய்ச சுழற்சி 
யில் மற்்ற இைதம்தாடு, ்நாட்மைாடு ்சரி்சமமாகப் 
பீடு்நனை ம்பாை முடியும்.
 அதுமட்டுமினறி, கல்வி ஒரு மனி்தனுக்கு 
்நல்லத்தாரு மவனல வாயப்ன்பயும் உருவாக்கித 
்தருகி்றது. த்தாைக்கநினல, இனைநினலக் கல்வி 
யில் சி்றந்த ம்தர்சசி அனைந்தால், உ்பகார்ச்சம்்பள 
தம்தாடு கூடிய மவனல வாயப்புகள் காததிருக்கி 
ன்றை. இவ்வரிய வாயப்பினை ்நன முன்றயில் 
்பயன்படுததிக் தகாள்ளும் த்பாருட்டு ்நமது 
அர்சாஙகமும் மற்றும் ்பல ்தனியார நிறுவைங 
களும் சி்றந்த மாணைவரகனளத ம்தரநத்தடுதது 
்நல்லா்தரவு ்நல்கி வருகின்றைர. இ்தனவழி, 
்பல்மவறு மவனல வாயப்புகனள்ச சிக்கலினறிப் 
த்பற்று தவற்றியனைய இயலும். த்தாைரநது 
்நல்ல கல்வித்தகுதி உனைய ஒருவர நின்றந்த 
வருமாைததுைன சி்றந்தத்தாரு மவனலனய எதிர 
்பாரக்கலாம்.   இதும்பான்ற மவனல வாயப்பி 
ைால் ்நம் வாழ்வு சீரும் சி்றப்புை னும் திகழும்.
 கல்வி ஒனம்ற மனி்தன த்சாதது. கல்வி 
கற்்ற மனி்தன ்சானம்றான. கல்வி காட்டும் வழி 
கள் ்நனம்ற. கல்வி கற்்றால் வாழ்க்னக சி்றக் 
கும். இதுமவ வாழ்க்னகயின நியதி. கல்விகற்்ற 
பினமை மவனல த்பற்்றான. சுற்்றம் சூழ வாழக் 
கற்்றான. ்நல்ல ்பழக்கம் கல்வி தகாடுக்கும். 
இனவ அனைததும் கல்வி கற்்ற பினமை ்நைக் 

கி்றது. ்படித்தால் சுயமாய சிநதிக்க  முடியும். 
்நனனம எது தீனம எது எை த்தரியப்்படுததும்.
 ஒற்ன்ற துணடுைன ஒழுக்கமம மு்தலாய 
னககட்டி கணணியமாய ்நைந்த குருகுலம் அனறு 
கல்வியில் இருந்தது. அனனியர ்தனலயீட்ைால் 
அனைததும் ஆஙகிலமயமாய த்தாழில் நுட்்ப 
அறிமுகத்தால் இனறு கற்்பனவ எல்லாம் கணினி 
மயமாய ஆைது. ்நாகரீக குறுக்கீட்ைால் மகட்ை 
ரிங, க்மளானிங டின்சனிங எை ்பட்டியல் நீணைா 
லும் இனன்றய ம்பாட்டி உலகில் கல்வி மூனளனய 
அைகுனவதது முதுகுக்கு பினைால்வினல ம்பசும் 
்தரகு வியா்பாரமாய ஆைது. காலம் மாறும் கவி 
்நயம் மாறும் மாறு்தல் எனறும் மா்றாது இருக்க 
மாற்்றஙகள் உணடு இனறும் உலகில். ்நம் கல்வி 
முன்றயில் மாற்்றம் மவணடும். ்நமது கல்வி 
்நானளய ்தனலமுன்றக்கு வரலாற்று ்பாைங கள் 
மட்டும் இல்லாமல் ்சரித்தர ்பாைமாக இருக்க 
மவணடும். புதுப்புது ்பனைப்புகள் திைநதிைம் 
இஙகு இருக்கி்றது புத்தகஙகனள நிரப்புவது வாடி 
க்னக என்றாைது இவ்உலகில். மாற்றியனமக்க 
மவணடுவது புத்தகதன்த மட்டும் அல்ல மா்றா்த 
கல்வி முன்றயும் ்தான.

 கற்்றவன நின்றகுைதன்தப் ம்பான்றவன. 
கல்லா்தவன அனைதது வி்தததிலும் குன்றகுை 
மாகமவ திகழ்வான. கல்வி கற்கா்தவனிைம் ்பல 
தீய குணைஙகள் மிக வினரவில் த்தாற்றிக் தகாள் 
ளும். ஏதைனில், அவரகளுக்குப் ்பகுத்தறியும் 
்தனனம குனறிமய காணைப்்படும். மா்சற்்ற மனழ 
நீர த்சம்மணணில் விழுநது தூயத்தனனமனய 
இழப்்பது ம்பால் ஒரு ்நல்ல மனி்தனும் கல்வி 
கற்காவிட்ைால் மிக வினரவில் தீய குணைஙகளுக்கு 
அடினமயாகி்ச சீரழிநது விடு வான. கல்வி ஒரு 
்சமுததிரதன்தக் காட்டிலும் த்பரிய்தாகும். வாழ் 
க்னக என்ற சிகரதன்த அனைய கல்வி என்றதூணடு 
மகாள் அவசியமாகும். கல்வி கற்கா்தவன உலக 
மக்களால் ்தற்குறி எனறு கூ்றப்்படுவான. ஆகமவ, 
முழுனமயாை கல்வி கற்று்ச சி்றப்்பாை வாழ் 
வின உனை்த நினலனய அனைமவாம்.
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ஆகமவ உலதகஙகும் இருக்கக்கூடிய ்தமிழ் 
இனளய ்சமூகததிற்கு எனனுனைய மகாரிக்னக, 
்நம்முனைய மர்பாை இயற்னக உணைரனவ, அது 
இயற்னக உணைவாகட்டும், இயற்னக வாழ்வாக 
ட்டும் அன்த ்நாம் ம்தடுமவாம். அந்தத ம்தடு்தல் 
என்பது, ்நம்னமயும், இனிவரும் ்சமூகதன்தயும் 
காப்்பாற்றி னவக்கும் எனறு ்நம்புமவாம். அ்தற் 
காக ்நாம் ஒனறினணைநது நிற்ம்பாம். ்நம்முனைய 
தமாழிக்காக ்நாம் நிற்க மவணடும். ்நம்முனைய 
மணணிற்காக ்நாம் நிற்க மவணடும். ்நம்முனைய 
இயற்னகக்காகவும் ்நாம் னகமகாரதது நிற்க 
மவணடும். மிக முக்கியமாை ்தருணைததில் இருக் 
கினம்றாம். இனணைநது நிற்ம்பாம். இது்தான 
எைது மகாரிக்னகயாக இருக்கும்.

பதில்!
 ்நமக்கு ஒரு ்தனிததுவமாை வரலாறு 
உணடு. ஒரு த்தானனம வரலாறு உணடு. அந்த 
த்தானனம வரலாறு முழுக்க ்நாம் அ்றம் ம்பாற்று 
கி்ற ்சமூகமாக இருநதிருக்கிம்றாம். உலகதன்த 
ம்நசிக்கி்ற ்சமூகமாக இருநதிருக்கிம்றாம். யாதும் 
ஊமர எனகி்ற உணைரவு ்நம்மிைம் இருநதிருக்கி 
ன்றது. அந்த உணைரவு ்தான இயற்னகனய ம்நசிக்கி 
ன்ற த்பரும் உணைரவு. இந்த உலகம் ்நம்னம ம்நசி 
த்த்தா என்ற மகள்வினய உருவாக்க மவணடும். 
்நாஙகள் ்நம்பிக்னகனய இழநதுவிைக் கூைாது. 
 இனறு ்தாயகதன்த இழநது விட்மைாம் 
எனறு உலதகஙகும் இருக்கின்ற ்தமிழ் உள்ளஙகள், 
அந்த ்நம்பிக்னகனய ஒரும்பாதும் இழக்க மவண 
ைாம். வரலாறு ்நமக்குத த்தரியும். வரலாறு நி்ச்சய 
மாக ்நமக்காை ஒரு த்பரும் எதிரகாலம் காததிருக் 
கின்றது என்ற ்நம்பிக்னகமயாடு இயஙகு மவாம். 
இந்த ்நம்பிக்னக ்நமக்கும், ்நமது பிள்னளகளுக்கு 
மாை ஒரு வளமாை வாழ்னவம்நாக்கி,மாறும். 
மா்றாது என்ற வாரதன்தனயத ்தவிர எல்லாமம 
மாறும் என்ற ஒப்்பற்்ற ்தததுவம் ்நம்முனைால் 

ஓடிக்தகாணமை இருக்கட்டும். ்நாம் த்தாைர்சசி 
யாக இயஙகுவ்தன மூலமாகமவ இது ்சாததிய 
மாகும். ஒருஙகினணைநது, ஒத்த உணைரமவாடு 
இயஙக மவணடும். உலகம் முழுவதும்  ்தமிழர 
கள் இருக்கி்றாரகள். அவரகனள இனணைதம்தாமா 
ைால், இந்த உலகததில் எல்லாத ்தளஙகளிலும் 
இயஙகக்கூடிய ்பலமாைவரகளாக ்நாஙகள் இருப் 
ம்பாம். அந்த ்பலம் சி்றந்த அரசியலுக்கும், வாழ்வி 
ற்கும் கூட்டிப் ம்பாகும். இது எம் எல்மலாருக்கும் 
த்பாதுவாைது. அந்தத ம்தடு்தலில்கூைமவ இந்த 
இயற்னக ்பற்றிய புரி்தமலாடு, இயற்னகமயாடு 
ம்நாக்கிய வாழ்க்னகனய திருப்பிக் தகாள்கி்ற 
அவசியம் ்நம் காலததின ம்தனவயாக இருக்கி்றது. 
உணைனவமய மருந்தாக ்சாப்பிட்ை மரபு ்நம்மு 
னையது. இனளய ்தனலமுன்ற ்நம்பிக்னகமயாடு 
இருப்ம்பாம். ்நாம் நி்ச்சயமாக தவல்மவாம். ்நாம் 
நினைக்கி்ற எல்னலனய அனைமவாம் என்ற 
்நம்பிக்னகமயாடு இருப்ம்பாம். அது்தான இந்த 
இனளய ்சமூகததிற்கு எனனுனைய மகாரிக்னக 
யாக ்நான னவக்கிம்றன. 

மூவொயிரம் ஆண்டு  ... ததொடர்ச்சி...

கேள்வி?
	 இறுதியாே	எஙேள்	கநயர்ேளுககு	நீங	
ேள்	வ்சால்ல	விரும்புகின்்ற	வ்சயதி	என்ன?	
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