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சிரியாவில் இடம்பெற்ற உள் 
நாட்டுப் பபொரில் அந்த நாட்டின் 

அரச ்தலைவர் பெசீர் அல் அசாட்டின் 
ஆபைாசகராக இருந்ததுடன், சில்ற 
களில் 4000 இறகு பேறபெட்ட ேகக 
லைத் துன்புறுத்தி அதில் பெைலரப் 
பெடு்காலை ்சய்த்தறகாக சிரிய 
ந ா ட் டு ப் பெ ல ட அ தி க ா ரி ய ா ன 
பகணல் அன்வர் ரஸைானுககு (58)
பேர்ேன் நீதிேன்்றம இந்த வாரம 
ஆயுள் ்தணடலன விதித்துள்ைது.
 2011 ேறறும 2012 ஆம ஆணடு 
களில் பபெரணிகலை நடத்தியவர்கள் 
ேறறும எதிர் ்தரப்பினர் என ்பெரு 
ேைவான ேககலை லகது ்சயது 

்தடுத்து லவககும நடவடிகலககளு 
ககு இவபர ்தலைலே ்தாங்கியிரு 
ந்தார்.

 அவவாறு ்தடுத்து லவககப் 
பெட்டவர்களில் 4000 இறகு பேறபெட்ட 
வ ர் க ள் து ன் பு று த் ்த ப் பெ ட் டு ள் 

ஐபராப்பிய ேககளில் அலரவாசி 
ககு பேறபெட்டவர்கள் எதிர் 

வரும 6 ்்தாடககம 8 வாரங்களில் 
ஒமிககிபரன் பகாவிட் பநாய ்்தாற 
றுககு உள்ைாவார்கள் என உைக 
சுகா்தார நிறுவனம இந்த வாரத்தின் 
ஆரமபெத்தில் ்்தரிவித்துள்ைது.
 இந்த அலை பேறகில் இரு 
நது கிழககாக ்சல்கின்்றது. இந்த 
வருடத்தின் மு்தல் வாரத்தில் இந்த 
பிராநதியத்தில் 7 மில்லியன் ேககள் 
்்தாறறுககு உள்ைாகியிருந்தல்த 
அடிப்பெலடயாகக ்காணபட இந்த 
கணிப்பு பேற்காள்ைப்பெட்டுள் 
ைது என லவத்தியர் ஹான்ஸ குபக 

்்தரிவித்துள்ைார்.
 748 மில்லியன் ேககள் 
்்தாலகலய ்காணட ஐபராப்பிய 
பிராநதியத்தில் அலரவாசிககு பேற 
பெட்பெட ேககள் ்்தாறறுககு உள்ைா 
வதுடன், ேத்திய ஆசிய ேறறும பெல் 
கன் வலைகுடா நாடுகளும அதிக 
பொதிப்புககலை சநதிககும என 
அவர் பேலும ்்தரிவித்துள்ைார்.
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vjpu;tUk; thuq;fspy; INuhg;gh 

ngUk; ghjpg;ig re;jpf;Fk;

ஐநாவின்  2022 உைக ்பொருைா 
்தார நிலை ேறறும வாயப்புகள் 

கு றி த் ்த அ றி க ல க யி ப ை ப ய 
இைங்லக குறித்து இவவாறு ்்தரி 
விககப்பெட்டுள்ைது.
 பேலும இைங்லக உணவுப் 
பெற்றாககுல்ற, அநநிய ்சைாவணி 

்நருககடி, கடன் ஆபெத்துககள் 
பபொன்்றவறல்ற எதிர்்காள்ளும 
என்றும ஒன்றுடன் ஒன்று கைந்த 
பெை பிரச்சிலனகள் உைகின் ்பொரு 
ைா்தார வைர்ச்சி பவகத்ல்த குல்றக 
கின்்றன எனவும ்்தரிவித்துள்ைது.
 2022 இல் இைங்லகயின் 
்ோத்்த உள்நாட்டு உறபெத்தி 2.6ஆக 
காணப்பெடும என்று ேதிப்பிடப் 
பெட்டுள்ை்தாகக குறிப்பிட்டுள்ை 
ஐ.நாவின் அறிகலகயில், இைங்லக 
யின் முககிய சவால்கைாக உணவுத் 
்தட்டுப்பொடு, ்வளிநாட்டு நாணய 
லகயிருப்பு குல்ற்தல் ேறறும கடன் 
ஆகியன காணப்பெடும  என்று குறிப் 
பிடப்பெட்டுள்ைது.

ஐபராப்பிய நாடாளுேன்்றத்தின் 
்தலைவர் படவிட் ச்சாலி(65) 

கடந்த ் சவவாயகிழலே (11) இத்்தா 
லியில் உள்ை ேருத்துவேலனயில் 
காைோனார்.
 பநா்யதிர்ப்பு சகதியில் ஏறபெட்ட 
சுகவீனம காரணோக அவர் கடந்த 
ோ்தம 26 ஆம நாளில் இருநது 
ல வ த் தி ய ச ா ல ை யி ல் சி கி ச் ல ச 
்பெறறு வநதிருந்தார். எனினும 
சிகிச்லச பெைனளிககா்த்தால் ேரண 
ேலடநதுள்ைார்.
 ஊடகவியைாைரான அவர், 
2009 ஆம ஆணடு அரசியலில் இலண 
நது இந்தாலியில் இடம்பெற்ற 

ஐபராப்பிய ஒன்றிய நாடாளுேன்்ற 
ப்தர்்தலில் ்வறறி ்பெறறிருந்தார். 
2014 ஆம ஆணடு ஐபராப்பிய 
ஒன்றிய நாடாளுேன்்றத்தின் பிரதித் 
்தலைவராக ்்தரிவு ்சயயப்பெட்டி 
ருந்தார். பின்னர் 2019 ஆம ஆணடு 
அ்தன் ்தலைவராக ்்தரிவு ்சயயப் 
பெட்டிருந்தார்.

INuhg;gpa ehlhSkd;wj;jpd; jiytu; kuzk;

nfhNuhdh itu]; fhuzkhf ,yq;if gy rthy;fis 

,e;j tUlk; vjpu;nfhs;Sk;  -  I.eh   

“திருபகாணேலை எண்ணய 
்தாங்கிகள், ப்தசிய வைங் 

கலை இநதியாவிறகு ்தாலர வார்க 
கின்்ற உடன்பெடிகலகலய சுருட்டிக 
்காள்’’  என்்ற வாசகத்திலன எழு 
திய சுவ்ராட்டிகள் வவுனியா 

நகரின் பெை இடங்களில் பெரவைாக 
ஒட்டப்பெட் டுள்ைன.
 ்தமிழ் ேறறும சிங்கை 
்ோழிகளில் ஒட்டப்பெட்டுள்ை இச் 
சுவ்ராட்டியின் கீழ்ப்பெகுதியில் 
ேககள் விடு்தலை முன்னணி என 
உரிலே பகாரப்பெட்டுள்ைது.
 இந்த சுவ்ராட்டிகள் கணடி 
வீதி, நூைக வீதி, ேன்னார் வீதி, 
்ஹாரவப்்பொத்்தாலன வீதி, புலக 
யிர்த நிலைய வீதி என வவுனியா 
நகரின் பெை இடங்களில் ஒட்டப்பெ 
ட்டுள்ைன.

Njrpa tsq;fis ,e;jpahtpw;Fj; jhiu 
thu;g;gij epWj;jpf; nfhs;: 

cyf Rfhjhu epWtdk;.

பேறகு ஆபிரிகக ்பொருைா 
்தாரக கூட்டலேப்பினால் 

ோலி மீது ்காணடு வரப்பெட்ட 
்பொருைா்தாரத் ்தலடலய சீனா 

ேறறும ரஸயா ஆகிய நாடுகள் ்தேது 
வீட்படா அதிகாரத்ல்தப் பெயன்பெடு 
த்தி ஐககிய நாடுகள் பொதுகாப்பு 
சலபெயில் கூட்டாக முறியடித்து 
ள்ைன.
 ோலியில் ்தறபபொது ஆட்சி 
யில் உள்ை  பெலட அதிகாரிகள் 
பேலும ஐநது வருடங்கள் ஆட் 
சிலய ்்தாடர்ந்த பின்னபர ப்தர்்தல் 
நடத்்தப்பெடும என அறிவித்்த 

khyp kPjhd jil
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tTdpahtpy; Rtnuhl;bfs;

rPdh> u];ah $l;lhf Kwpabg;G

kdpj cupik kPwy;
rpupah NfzYf;F N[u;kdpapy; jz;lid

கமபபொடியாவில் பபொர் இடம 
்பெற்ற பெகுதிகளில் நூறறுககு 

ப ே ற பெ ட் ட க ண ணி ் வ டி க ல ை 
்தனது போப்பெ சகதி மூைம கணட 
றிநது அகறறி அங்கு வாழும ேகக 
ளின் மீள் குடிபயற்றத்திறகு உ்தவி 
கலைப் புரிந்த ேகவா என்்ற எலி 

்தனது 8 ஆவது வயதில் ேரணேலட 
நதுள்ைது.
 ்பெல்ஜியத்ல்தச் பசர்ந்த APO-
PO என்னும ்்தாணடு நிறுவனம 
இந்த எலிலய பெயிறறுவித்திருந்தது. 
அ்தன் பின்னர் ்தனது 5 வருடபசலவ 
யில் இந்த எலி 225000 சதுர மீற்றர் 
பெரப்பெைவுள்ை நிைத்தில் 100கணணி 
்வடிகலையும, பெை ் வடி ் பொருட் 
கலையும கணடறிநது அகறறி ேக 
கலை காப்பொறறியிருந்தது. 
 அ்தன் பசலவலய பொராட்டி 
கடந்த 2020 ஆம ஆணடு அ்தறகான 

fz;zpntbfis mfw;wp 
kf;fisf; fhg;ghw;wpa vyp kuzk;
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ேட்டககைப்பு ோவட்டத்தின் 
ேயிைத்்தேடு, ோ்தவலன 

பேயச்சல் ்தலரப்பெகுதிலயபவறு 
ோவட்டங்கலை பசர்ந்த சிங்கை  
குடுமபெங்கள் மீணடும ஆககிர 
மிப்பு ்சயது பெயிர்ச்்சயலகயில் 
ஈடுபெட்டு வருவ்தாக பெணலணயா 
ைர்கள் கவலை ்்தரிவித்துள்ைனர்.

 

ேயிைத்்தேடு, ோ்தவலன பேயச் 
சல் ்தலரப்பெகுதியில் கடந்த ஆணடு 
நூறறுககாணககான ஏககர் காணி 
கலை பவறுபெகுதிகலை பசர்ந்த 
சிங்கைவர்கள் அபெகரித்து பெயிர்ச் 

kl;lf;fsg;G jkpou;fspd; Nka;r;ry; 
jiug;gFjp  njhlu;e;J mgfupg;G  
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 அனைவருக்கும் னைப்பொங்கல் வொழ்த்து்கள். ஈழத்ைமிழர்கள் 2009ஆம் ஆண்டில் 
துபபொக்கி்கள் ்�ௌனிக்கின்றை என்ற அறிவிபபுடன ைொங்கள் மீளவும் சைநொய்க வழியில் 
ைங்களுனடய அரசியல் உரின�்களுக்்கொ்கப பபொரொட பவண்டிய நினைனய அனடநைைர. அநை 
வன்கயில், சிறிைங்கொவின முள்ளிவொயக்்கொல் இைபபடு்்கொனைக்குப பினைரொை ஈழத்ைமிழர்களின 
சைநொய்கப பபொரொடடம் இநைத் னைபபி்றபபுடன 13வது ஆண்டுக்குள் பயணிக்்கத் ்ைொடஙகுகி்றது. 
இநபநரத்தில் ்கடநை 12 ஆண்டு்களிலும் ஈழத்ைமிழ் �க்்கள் எநை அளவுக்கு ைங்களின சைநொய்கப 
பபொரொடடங்களில் ்வற்றி ்பற்றுள்ளைர என்ற மீளொயனவ ஒவ்வொரு ஈழத்ைமிழரும் சிநதிக்்க 
பவண்டும். சிநதிக்கின்ற பபொது ் பரிைொ்க எனையும் சொதிக்்க முடியவில்னை எனபதுைொன ் ைளிவொை 
பதிைொ்க உள்ளது. அபபடியொைொல், இைற்்கொை ்கொரணம் எனை? 
 முைலில் ைொய்கத்னை எடுத்ைொல், எநைச் சிறிைங்கொ அரசு ஈழத்ைமிழிை அழிபனபபய 
அரசியற் ்்கொள்ன்கயொ்கவும், ஈழத்ைமிழிைத்துனடபனபபய அரசியற் ப்கொடபொடொ்கவும், பண்பொடடு 
இைஅழிபனபபய ஈழத்ைமிழர்களின அனடயொளத்னைபய இல்ைொ�ல் ்சயயும் உத்தியொ்கவும் 
ன்கயொள்கி்றபைொ, அநை அரசு உை்க அரசியலில் ைனனை சைநொய்க அரசொ்கத் ் ைொடரநது நினைநி 
றுத்தி வருகி்றது. ஆைொல் அஙகுள்ள ஈழத்ைமிழ்த் ைனைன�்களொல் இனறு வனர இவற்றுக்்கொை 
சொன்றொைரொங்களுடைொை அறிக்ன்க்கனளபயொ அல்ைது இனவ குறித்ை சொன்றொரைொர �னுக்்கனளபயொ 
உை்க நொடு்களுக்கும், உை்க அன�பபுக்்களுக்கும் அனுபப முடியொ�ல், இனறும் ஒரு ்பொதுவொை 
ப்கொரிக்ன்கனயக் கூட உருவொக்்க முடியொதிருபபைன ்கொரணம் எனை? ஆைொல் ஈழத்ைமிழ்த் 
ைனைன�்கள் சொைொரண�ொைவர்கள் அல்ை; சடடத்திலும் ்கல்வியிலும் நிதியிலும் �தியிலும் பைம் 
்பொருநதியவர்களொ்கபவ உள்ளைர. 
 சடடத்தின ஆடசி என்ற பபச்சுக்ப்க இடமில்ைொ�ல், யொர யொனர எல்ைொம் சிறிைங்கொவின 
உயர நீதி�ன்றங்கள் கிரிமிைல் குற்்றவொளி்களொ்கக் ்கண்டு ைண்டனை விதித்ைபைொ அவர்களுக்கு 
எல்ைொம் சி்றபபு விைக்்களித்து, விடுைனை ்சயது, உயர பைவி ்்கொடுக்கும் ஒரு ஜைொதிபதியொ்க 
இனன்றய சிறிைங்கொவின ஜைொதிபதி ்சயற்படுகி்றொர எை ஐக்கிய நொடு்களின �னிை உரின�்கள் 
ஆனணய்க ஆனணயொளர ்கடநை ஆண்டிலும்,  �னிை உரின�்கள் ்கண்்கொணிபப்கம் இநை 
2022ஆம் ஆண்டு அைன சிறிைங்கொ குறித்ை ஆண்டறிக்ன்கயிலும், இனனும் அனைத்துை்க 
�னனிபபுச் சனப பை ைடனவ்களிலும் சுடடிக்்கொடடியும், அைனை புைம்பதிநை ைமிழர்களொல் உை்க 
நொடு்கள், உை்க அன�பபுக்்கள், உை்க �க்்கள் முன பரபபுனரபபடுத்ை இயைொதிருபபபைன? 
 ஆைொல் உை்க அரசியலில் ைொக்்கத்னை ஏற்படுத்ைக் கூடிய அளவுக்கு உைகின முக்கிய 
நொடு்களில் எல்ைொம் அரசியல் பு்கலிடம் ப்கொரி, இனறு அநை நொடு்களின குடி்களொ்கபவ வொழ் 
நது ்்கொண்டிருக்கும் புைம்பதிநை ஈழத்ைமிழர்கள், உைகில் ்கல்வியிலும் ்பொருளொைொரத்திலும் 
பைம்பனடத்ை சமூ்க�ொ்க உள்ளைர. இபபடிப பைவிைத்திலும் ஆற்்றலுள்ள  இவர்களொல், ஏன ைங்கள் 
்கண் எதிபர நடநை ஒரு இைஅழிபபின வரைொற்ன்ற உைகின முன உண்ன�யொ்கவும், பநரன� 
யொ்கவும் ்கடடன�க்்க 12 ஆண்டு்களொ்க முடியவில்னை. இனறும் ்ைொடரநது ்்கொண்டிருக்கும் 
சிறிைங்கொவின இைஅழிபபு அரசியல் ்சயற்திடடங்களொல் பொதிக்்கபபடும் ஈழ�க்்களுக்்கொை பைம் 
்பொருநதிய ஆைரவுக் ்கடடன�பனப இவர்களொல் ஏன ்சயற்படுத்ை முடியவில்னை? வலிநது 
்கொணொ�ல் ஆக்்கபபடடும், ்வளிபபனடயொ்கச் சரணனடநை நினையில் ்கொணொ�ல் ஆக்்கபபடடும் 
பபொை ைங்களின கிடடிய குடும்ப உறுபபிைர்களுக்்கொை சமூ்க நீதிக்்கொ்கத் ்ைொடரநது பபொரொடும் 
பொதிபபுற்்ற குடும்பங்களுக்கு சமூ்கநீதினயக் கூட இவர்களொல் ஏன உைகிடம் ்பற்றுக் ்்கொடுக்்க 
இயைவில்னை.
 இைற்்கொை வினடயொ்கத் ைொய்கத்திலும் சரி, புைத்திலும் சரி ஒபர ஒரு வினடைொன உண்டு. 
ஒருன�பபொடுைொன சைநொய்கத்தின வழியொை பபொரொடலுக்கு முனநிபநைனை எனபபை அநை 
வினட. அது ஈழத்ைமிழரினட இல்ைொதிருபபபை அனைத்துக்கும் அடிபபனடச் சிக்்கல். இநை 
ஒருன�பபொடினன� சொதியம், �ை அடிபபனடவொைம், பிரபைச பவறுபொடு எனகி்ற முத்ைளத்தில் 
ஈழத்ைமிழர்களினட உறுதி ்பற்றுள்ளது. இது உள்�ைம் சொரநை ்கடடன�பபு எனபைொல், இைனை 
எநைப பு்றநினை �ொற்்றத்ைொலும் இல்ைொ்ைொழிக்்க இயைொதுள்ளது. 
 இைைொல் அறிவொரநை அணுகுமுன்றயில் ைமிழருக்குச் ்சொநை�ொை அத்ைனையும் மீள் 
உற்பத்தி ்சயயபபடடொபை ஒருன�பபொடு எனபது மீளவும் ஈழத்ைமிழரினட அவர்கனளப பொது்கொக் 
கின்ற ஆற்்றைொ்க ்கடடி்யழுபபபபடைொம். 
 இைற்கு சிநதித்ைல் சீரன�க்்கபபட பவண்டும். சிநதிக்்கப பழக்குவது ் �ொழி; அது ் வறு�பை 
்ைொடரபொடல் ்கருவி அல்ை. எைபவ ைமிழில் சிநதிக்்கபபழக்்க பவண்டும். சரியொ்கச் சிநதிபபவைொபைபய 
�ைதுக்்கண் �ொசில்ைொைொய வொழ முடியும். உண்ன� எனபபை அ்றம் எனபனையும், ்கருனண எனபபை 
ஒழுக்்கம் எனபனையும்  உயிரின சுைநதிரத்னை உறுதிபபடுத்தி ைஙகிவொழொை வொழ்வினை உயிர 
வொழ்வைற்்கொ்க அைன அறியொன�யும் வறுன�யும் நீக்்க உனழபபபை ைவம் எனபனையும் �க்்களினட 
உணரத்திட பவண்டும். இவற்றினை நனடமுன்றபபடுத்ை உை்்கஙகும் உள்ள ைமிழ் புத்திஜீவி்களின 
இனணபபும், சமூ்க மூைைைங்கனள வழங்க வல்ைொரின பினணபபும் ஒருஙகு பசரக்்கபபட பவண்டும். 
ைமிழருக்்கொை இைொப பநொக்்கற்்ற ஊட்கம், அைனை ன�யபபடுத்திய சமூ்கவனை. இவற்ன்ற 
எல்ைொம் ்சயவைற்்கொை ைமிழரின ்பொது நிரவொ்க அன�பபு. தி்றனில் ைனித்துவ�ொ்கவும் அபை 
பவனள ்்கொள்ன்கயில் கூடடொ்கவும், சமுைொயத்னை இனணக்கும் ஆற்்றலுள்ள அன�பபுக்்கள் - 
சங்கங்கள் ஈழத்ைமிழரின இனன்றய பைனவ. இனவ்கனளக் குறித்ை சிநைனை்கள், ்்கொள்ன்க்கள், 
ப்கொடபொடு்கள் வளரக்கும் ஆண்டொ்க இவவொண்னட ஒவ்வொரு ஈழத்ைமிழனும் ைொய்கத்திலும், 
புைத்திலும் ்சயற்படடொல் நிச்சயம் ஈழ�க்்கனள ஒருநொடு ஒருசடடத்துள்ளும், எ�து ைொய்க 
�ண்ணில் ்ைொடஙகியுள்ள சீை இநதிய பனிபபபொரில் இருநதும் ்கொபபொற்்ற முடியும் எனபபை 
இைக்கின எண்ணம்.

Mrphpau;

“்ோகானஸபபெர்க- 2009ம ஆணடு நடந்த உள் 
நாட்டுப்பபொரின் இறுதிப் பெகுதியில் 

நடந்த ்தாகச் ்சால்ைப்பெடும பபொர்க குற்றங்களுககுப் 
்பொறுப்பொன கட்டலை வழங்கும அதிகாரத்திலிருந்த 
சிறிைங்காவின் ்ேனரல்கலை உைகைாவிய ேகனிஸகி 
சட்டத்ல்தப் பெயன்பெடுத்தி ேககிய இராச்சிய அரசாங்கம 
்தலட ்சயய பவணடும என பிரித்்தானிய ்தமிழ்ேறறும 
ேனி்த உரிலே அலேப்புககள் வலியுறுத்தி வருகின்்றன.” 
என ITJP ்்தரிவித்துள்ைது.
 “இது சிறிைங்காவின் ்ேனரல்கலை பிரித்்தானி 
யாவின் உைகைாவிய சட்டத்தின் கீழ் ்தலட ்சயய 
பவணடிய பநரம” எனக குறிப்பிடப்பெட்டு ்வளியிடப் 
பெட்டுள்ை  அறிகலகயில், “சிறிைங்காவின் இராணுவ 
்ேனரைான முன்னாள் இராணுவத் ்தைபெதி ்ேகத் 
்ேயசூரியா ்்தாடர்பொக 100 பெககங்கலைக ்காணட 
ஆவணம ஒன்றிலன பிரித்்தானியா அரசாங்கத்தின் 
்தலடகள் ் ்தாடர்பொன திலணககைத்திறகு ITJP அனுப்பி 
லவத்துள்ை பநரத்திபைபய இதுவும நலட்பெறுகி 
ன்்றது. சிறிைங்கா ்ேனரல்கள் ்்தாடர்பொக ITJP 
ஆவணம அனுப்பிய இரணடாவது ்ேனரல் இவரா 
வார். இ்தறகு முன்ன்தாக ்தறபபொதுய இராணுவத் 
்தைபெதியாக இருககின்்ற ்ேனரல் சவீநதிர சில்வா 
்்தாடர்பொன ஆவணம ஒன்றிலன 2021ம ஆணடு ITJP 
சேர்ப்பித்திருந்தது. ேனி்த உரிலே மீ்றல்களுககாக 
அ்ேரிககாவில் ஏறகனபவ இவர் மீது ்தலட விதிககப் 
பெட்டிருககி்றது. சவீநதிர சில்வா 2009ம ஆணடு நடந்த 
பபொரின் பபொது ்ேயசூரியாவுககு கீழ் ஒரு பிரிபகட் 
லடத் ்தலைலே ்தாங்கியிருந்தார். இப்பபொரின் பபொது 
சிறிைங்கா இராணுவம பபொர்ககுற்றங்களிலும ேனி்த 
குைத்திறகு எதிரான குற்றங்களிலும ்தர்கக காரணங்க 
லைத் ்தாம கணடறிந்த்தாக ஐநா விசாரலணககுழு 
கூறியது.
 “இச்  சிறிைங்கா ்ேனரல்கைால் பொதிககப்பெட்டு, 
்தறபபொது ஐககிய ராஐ்யத்தில் வாழும நுாறறுககணககான 
்தமிழர்கைது உரிலேகலைப் பொதுகாகக பவணடிய 
கடலே பிரித்்தானிய அரசாங்கத்திறகு உள்ைது. ேகனிஸகி 
்தலடகலை சிறிைங்காவிறகு விதிககுோறு ்தமிழ்ச் 
சமூகத்திடமிருநது வநதுள்ை பவணடுபகாள்கலை எதிர் 
காைத்தில் அவர்களிடம வாககு பகட்டு பபொகுமபபொது 
பிரித்்தானிய அரசியல்வாதிகள் ்சவிசாயகக பவண 
டும” என ITJP இன் நில்றபவறறுப் பெணிப்பொைர் 
ேஸமின் சூககா ்்தரிவித்துள்ைார்.
 “்பொறுப்புககூ்றல் நடவடிகலககளுககு ஆ்தரவு 
்தருவ்தற்கன்ப்ற ஆ்தாரங்கலை பசகரிககும நடவடிக 
லகப் ்பொறிமுல்றலய உருவாககுவ்தறகு காரணோக 
அலேந்த சிறிைங்கா ்்தாடர்பொன ்ேனீவா ்சயற 
திட்டத்திறகான ்தலைலேப்்பொறுப்பிலன பிரித்்தா 
னியா வகிககின்்றது- ஆனால் அதுேட்டும பபொ்தாது. 
ேனி்த உரிலேகளுககான உயர்ஸ்தானிகர் அலழப்பு 
விடுத்்தல்தப் பபொன்று, ்தலடகலைத் ்காணடு வரு 
வ்தறகாக ்பொறுப்புககூ்றல் முயறசிகலையும, உைகைா 
விய சட்ட அதிகார வழககுகலையும விஸ்தரிகக பவண 
டிய ப்தலவ  ஐககிய இராச்சியத்திறகு உள்ைது” என 
அவர் பேலும கூறியுள்ைார்.
 2022இல் இங்கிைாநதின் பபெர்மிங்கத்தில் நலட 
்பெ்றவிருககின்்ற ்பொதுநைவாய நாடுகளின் விலையா 
ட்டுப் பபொட்டியில் கைநது்காள்ை திட்டமிடுகின்்ற 
சிறிைங்காவின் ப்தசிய குத்துச்சணலட ் ்தரிவுககுழுவின் 
்தறபபொல்தய ்தலைவராக ்ேயசூரிய இருப்பெ்தாக 
ஊடகங்கள் கூறுகின்்றன.
 “பிரித்்தானியா அரசாங்கம ்தறபபொது ்சயயக 
கூடிய மிகககுல்றந்த ்சயறபொடு என்ன்வனில், 
இந்த ஆணடு ்பொதுநைவாய நாடுகளின் விலையாட் 
டுப்பபொட்டியில் ்தனது அணியுடன் ்ேயசூரிய கைநது 
்காள்வ்தறகுப் பிரித்்தானிய வருமபெட்சத்தில் சர்வ 
ப்தச சட்டவரமபின் கீழ் அவலரக லகது ்சயயும  எதிர் 
பொர்ப்புடன், ஒரு விசாரலண ஆரமபிககைாம என்பெப்த 
யாகும” என ்்தாழிறகட்சிககு ஆ்தரவான ்தமிழர்கள் 

rpwpyq;fhtpd; n[duy;fis 
gpupj;jhdpahtpd; cyfshtpa kf;dp];fp rl;lj;jpd; fPo; 

jilnra;a Ntz;ba Neuk;

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

ஒருநாடு ஒரு சட்டத்திலிருந்தும் -  சீன இந்திய 
பனிப்பாரிலிருந்தும்  ஈழமக்கள் ்காக்கபப்ட ்ேண்டும்.
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கடிகார முள்ளினைப் ப�ால் கிரமமாகக் 
கருமத்தில் கண்ணுறுத்திக் கடனமசெய்யும் 
அடிவாைத் செழுகின்ற சுடரகளாபே 
அகிேத்தின உயிரிைஙகள் அரவனைக்கும் 
செடுவாைத் துேவிவரும் கதிபரான 
ெனைால் 
நிேம் செழிக்க மனைச�ாழியப் �யிர 
செழிக்கும் 
முடிகூடத் ெனேொய்க்கும் உைவர ொளில் 
முற்றத்தில் �ானையிபே �ாலும் ச�ாஙகும் 
 
ொள்முழுதும் உடலுனளய வியரனவ சிந்தி 
ெனசெய்யின நிேஙகனளபய �ண்�டுத்தி 
பகாசளல்ோ மனெந்துவர முகூரத்ெம் 
�ாரத்துக் 
சகாத்ெளந்து செல்மணிகள் 
வினெத்துவிட்டுப் 
�ாைாகிப் ப�ாகாது �ாதுகாத்துப் 
�கலிரவாய் விழிப்புடபை வளரக்கும் ப�ாது 
ொைாெ நினேகாக்க மாரிச�ய்யும் 
ெளராெ உனைப்பிசேழும் �ாலின 
ச�ாஙகல் 
 
வளரந்செழும்பும் �யிரகண்டு 
மைஙகளிக்கும் 
வறுனமயினி யில்னேசயை வுள்ளம் 
சொல்லும் 
ெளரந்ெெனட மிடுக்குடபை நிமிரந்து 
சகாள்ளும் 
ெனமாைத் துைரவினிபே எழுச்சி 
பொனறும் 
கிளரந்செழும்பும் கைவு�ே செஞனெப் 
பிய்க்கும் 
சிந்ெனையின ஆரவசமல்ோம் நின்றவு 
செய்யும் 
மனைவளத்னெப் ச�ருக்குகின்ற �ரிதி 
வாழ்த்தி 
மகிழ்ச்சியுடன ஒனறினைந்து ச�ாஙகும் 
ச�ாஙகல் 
 
காேசமல்ோம் வாழ்ந்துவந்ெ நிேத்னெ 
விட்டு 
கண்ணீரில் முகஙகழுவும் அ�னே ொமும் 

சீேத் பொடினைந்துவிட்ட ெல்ே ொளில் 
சீரகுனேந்ெ வாழ்க்னகயாபே உள்ளம் 
னெந்து 
பவசோனறு னெத்ெசெனை சவந்து 
மாய்ந்து 
பவெனையில் வாடுகின்ற நினேயாைாலும் 
�ாசேடுத்துப் �ானைனவத்து அடுப்பு 
மூட்டிப் 
�ாேகரும் அகம்மகிைப் ச�ாஙகும் ச�ாஙகல் 
 
னெபி்றந்ொல் வழிபி்றக்கு சமனறு 
சொனைார 
எத்ெனைபயா னெபி்றந்தும் விடினவக் 
காபைாம் 
சமய்வருத்ெம் �ாராமல் உனைத்ெ ப�ாதும் 
பமனனமயு்றப் �னகவசைம்னம 
விடுவதில்னே 
னகசயடுக்கும் கருமசமானப்ற 
செய்வசமன்ற 
கருத்தினிபே கண்ணுறுத்தி 
மாைஙகாப்ப�ாம் 
னவயகத்துத் ெமிைன ெனைாட்சி கண்டு 
ஆளுகின்ற ெனைாளில் உள்ளம் ச�ாஙகும்

jsuhj ciog;gpnyOk; 

ghypd; nghq;fy;
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இநதியாவுககும, சீனாவுககும இலடயிைான 
பிராநதிய வல்ைாதிககப் பபொட்டிககைத்தில் 

இைங்லக எந்தைவுககு ோட்டிக்காணடிருககி 
ன்்றது என்பெல்த சீன ்வளிவிவகார அலேச்சரின் 

கடந்தவார இைங்லக விேயத்தின் பபொது ் ்தளிவாக 
உணர முடிந்தது. இநதியாவின் அழுத்்தங்களுக 
காக, இைங்லக மீ்தான ்தேது பிடிலய எந்தைவுக 
கும விட்டுக ்காடுககத் ்தாம ்தயாராகவில்லை 
என்பெல்த இ்தன்பபொது சீன்வளிவிவகார அலேச் 
சர் உணர்த்தியிருககின்்றார். இ்தறகு புதுடில்லி 
எவவாறு எதிர்விலனயாற்றப் பபொகின்்றது என்பெது 
்தான் இப்பபொதுள்ை பகள்வி.
 இைங்லகககு கடந்த வாரம அதிரடியான 
விேயம ஒன்ல்ற பேற்காணடிருந்த சீன ்வளி 
விவகார அலேச்சர் வாங் யீ ்தனது விேயத்தின் 
இறுதியில் ்்தரிவித்்த கருத்துககள்்தான் இராே 
்தநதிர வட்டாரங்களில் சர்ச்லசலய உருவாககியிரு 
ககி்றது. ்காழுமபில் அவர் ்தங்கியிருந்தது ஒபர 
்யாரு பெகல் ் பொழுது்தான். ேனவரி 8 இரவு ் காழு 
மபு வந்த அவர், ேறுநாள் பெகல் பெல்பவறு சநதிப்பு 
ககள், நிகழ்வுகளில் கைநது ்காணடபின்னர் 
்தாயகம திருமபி விட்டார். ்காழுமபில் அவர் 
்தங்கியிருந்தது 24 ேணி பநரத்துககும குல்றவாகத் 
்தான். ஆனால், அவரது விேயம முககியோக அவ்தா 
னிககப்பெடுவ்தறகு பெை காரணங்கள் உள்ைன.

 “இைங்லக - சீன உ்றவுகளில் மூன்்றாவது 
்தரப்பு ்தலையிடத் ப்தலவயில்லை” என்பெது ்தான் 
இைங்லகப் பெயணத்தின் இறுதியில் அவர் ்சான்ன 
கருத்து. மூன்்றாவது ்தரப்பு யார் என்பெல்த அவர் 
்பெயர் குறிப்பிட்டுச் ்சால்லியிருககா்தபபொதிலும, 
அவர் இநதியாவுககுத்்தான் இந்தஎச்சரிகலகலய 
விடுத்திருககின்்றார் என்பெதில் சநப்தகமில்லை. 
இைங்லகயில், அதிகரித்து வருமசீனாவின் ஆதிககம 
்்தாடர்பில் இநதியா அச்சேலடநதிருப்பெது இரகசி 
யோன ஒன்்றல்ை. அ்தலனக கட்டுப்பெடுத்துவ்தற 
கான சிை திட்டங்கலைப் புதுடில்லி முன்்னடுத்து 
வருவதும ்்தரிந்தது்தான். இந்தப் பின்னணியில் 
்தான் சீன ்வளிவிவகார அலேச்சர் இநதியாவுககு 
எச்சரிகலக விடும பொணியில் இந்தககருத்ல்த 
்வளியிட்டிருககின்்றார்.
 இைங்லகயில் சீனா முன்்னடுத்துவரும 
திட்டங்கலை இநதியா நுணுககோக அவ்தானித்து 
வருவது ்்தரிந்தது்தான். குறிப்பொக வடககில் சீன 
நிறுவனங்கள் முன்்னடுககும திட்டங்கள்குறித்து 
்தேது அதிருப்திலயப் புதுடில்லி பெை சந்தர்ப்பெங் 
களில் பநரடியாகவும, ேல்றமுகோகவும ்வளிப் 

பெடுத்தி வநதிருககின்்றது. 
ய ா ழ் ப் பெ ா ண த் தி லு ள் ை 
மூன்று தீவுகளில் காற 
்றாலை மின்சகதி நிலைய 

ங்கலை அலேப்பெ்தறகுச் சீனாவுககு அனுேதி 
வழங்கப்பெடுவ்தாக ் வளிவந்த ் சயதிகலையிட்டு, 
இநதியா ்தேது அதிருப்திலய ்வளிப்பெலடயா 
கபவ பெதிவு ்சயதிருந்தது.

 இ்தலனயடுத்து இந்தத் திட்டத்ல்த சீனா 
லகவிடுகின்்றது என ்வளிவந்த ்சயதிகலை, 
யாழ்ப்பொணத்துககு அணலேயில் விேயம்சயதி 
ருந்த இைங்லகககான சீனத் தூதுவர் ேறுத்திருந ்தார். 
இந்தத் திட்டங்கலைக லகவிடும எணணம எதுவும 
இல்லைஎனவும, திட்டமிட்டபெடி அ்தலனச் 
்சயறபெடுத்்தப்பபொவ்தாகவும அவர் ்்தரிவித்திரு 
ந்தார். இ்தறகு பேைாக ேன்னாரிலிருநது இராேர் 
பொைத்தின் இநதிய எல்லை வலர விலரவு பெடகு 
ஒன்றில் ்சன்று அவர் பொர்லவயிட்டிருந்தார். 
இலவ அலனத்தும இநதியாலவச் சீணடும ்சயற 
பொடுகைாகபவ அலேநதிருந்தன.

 இந்தநிலையில்்தான் இைங்லக வந்த சீன 
்வளிவிவகார அலேச்சர், “இைங்லக - சீன உ்றவுக 
ளில் மூன்்றாவது ்தரப்புத் ்தலையிடத் ப்தலவயி 
ல்லை” என்்ற கருத்ல்த முன்லவத்திருந்தார் 
்தனது 24 ேணி பநர விேயத்தின் பபொது, இரணடு 
முககிய சநதிப்புககலை சீன அலேச்சர் பேற 
்காணடிருந்தார். மு்தலில்பிர்தேர் ேகிந்த ராே 
பெகசலவ அவர் சநதித்்தார்.இரணடாவ்தாக ேனாதி 
பெதி பகாட்டாபெய ராேபெகசலவ அவர் சநதித்்தார். 
ோலையில் சீனாவினால் உருவாககப்பெட்ட ்காழு 
மபுத் துல்றமுக நகரத்தில் இடம ்பெற்ற நிகழ்வு 
களில் அவர் கைநது ்காணடிருந்தார்.
 ேனாதிபெதியுடனான அவரது சநதிப்பும 
முககியோன ஒன்்றாகபவ பொர்ககப்பெடுகின்்றது. 
காரணம இந்தச் சநதிப்பின்பபொது இரணடு முககி 

யோன பகாரிகலககலை ேனாதிபெதி முன்லவத்தி 
ருந்தார். ேனாதிபெதியின் இந்தக பகாரிகலக, சீனா 
வின் பிடி இைங்லகயில் பேலும இறுகு வ்தறகான 
வாயப்புககள் அதிகரித்திருப்பெல்தத்்தான் உணர்த் 
தியது.
 மு்தைா்தாக – “பகாவிட் ்்தாறறு பநாயககு 
முகங்்காடுத்துள்ை சூழ்நிலையில், ்பொருைா்தார 
்நருககடிககுத் தீர்வாக கடலன மீைச் ்சலுத்து 
வல்த ேறுசீரலேப்பெதில் கவனம ்சலுத்தினால், 
அது நாட்டுககு ்பெரும நிவாரணோக அலேயும” 
என்றும ேனாதிபெதி இ்தன்பபொது ்்தரிவித்்தார்.
 அப்தபபொன்று, “சீனாவிலிருநது பேற்காள் 
ைப்பெடும இ்றககுேதிகளின் பபொது சலுலக வர்த் 
்தகக கடன் திட்டத்ல்தப் ்பெறறுக்காள்ை முடிந 
்தால், லகத்்்தாழிறறுல்றலயத் ்தலடயின்றிச் சீராக 
நடத்்த முடியும” என்றும ேனாதிபெதி சுட்டிக காட்டி 
னார். இந்த விடயங்கலைக கவனத்தில் எடுத்்த சீன 
்வளிவிவகார அலேச்சர், எதிர்காைத் தில் அலவ 
நில்றபவற்றப்பெடும எனப் பெதிைளித்்தார்.
 இந்த இரு விடயங்களும இைங்லக 
மீ்தான சீனாவின் பிடி பேலும இறுகுவ்தறகான 
வாயப்புககலைத்்தான்சுட்டிககாட்டுகின்்றது. 
இநதியாவுடனான ்தேது பபெரமபபெசும சகதிலய 
அதிகரித்துக ்காள்வ்தறகான ்தநதிபராபொயோக 
்காழுமபு இ்தலனப் பெயன்பெடுத்துகின்்ற்தா என்்ற 
பகள்வியும உள்ைது.
 ஆக, இைங்லக எதிர்்காணடுள்ை ்பொரு 
ைா்தாரப் பிரச்சிலன சீனாவின் பிடியிலிருநது 
அது மீைமுடியா்த ஒரு நிலையில் இருககின்்றது 
என்பெல்தத்்தான் சீன ்வளிவிவகார அலேச்ச 
ருககும ேனாதிபெதிககும இலடயிைான பபெச்சுககள் 
உணர்த்தியிருந்தன.

 கடந்த காைங்களில் ்பெறறுக்காணட 
கடன்கலை மீைச் ்சலுத்துவ்தறகும, வட்டிலயக 
கட்டுவ்தறகும இைங்லகககு நிதி அவசரம ப்தலவ 
யாக இருககின்்றது. இநதியா, சீனா ஆகியநாடுகள் 
்தறபபொது ்காடுககவுள்ை நிதி உ்தவி இ்தறகாகத் 
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உள்நாட்டுப் பபொர் உககிரேலடந்த பபொது 
பெைர் காணாேைாககப்பெட்டும, கடத்திச் 

்சல்ைப்பெட்டும  முகவரியில்ைா்தவர்கைாக ஆககப் 
பெட்டுள்ைார்கள். ்தம உ்றவுகலைத் ்்தாலைத்து 
விட்டு காணாேல் பபொன  உ்றவுகலைத் ப்தடி அலை 
நது  ்காணடிருககி்றார்கள் பெைர், சிைர் ்தம உ்றவு 
லகலைத் ப்தடிபய இ்றநதும பபொயிருககி்றார்கள். 
ஆனாலும இவர்களுககான நீதி இது வலர எட்டப் 
பெடவில்லை.
 காணாேல் பபொன உ்றவுகள் கிலடத்துவிட 
ோட்டார்கைா என்்ற ஏககத்துடன் ்்தாடர்ச்சியான 
முல்றயில் பபொராட்டங்கலை முன்்னடுத்து வருகி 
ன்்றார்கள்.  வவுனியா நகரில் சிறிய ்காட்டலக 
அலேத்து  இரவு, பெகல் பொராது  ்தம உ்றவுகலை 
மீட்டுவிட பவணடும என்்ற பநாக பகாடு ் ்தாடர்நது 
பபொராடி வருகின்்றாரகள். அந்த பபொராட்டப் 
பெந்தலில்  இராணுவம ்தன் கண முன்பன பிடித்து 
்சன்்ற  ்தன் ேகலனத் ப்தடிலையும அன்லனயும, 
்தன் ேகனின் வரவுககாக பபொராட்டப் பெந்தலிபை 
காத்திருககின்்றார்.  அந்த  அன்லனயின் நிலைலய 
்சால்கின்்றார் சறறு ்பொறுலேயுடன்  வாசித்துப் 
பொருங்கள் அந்த அன்லனயின் வலிலய.
 எனது ்பெயர் இராசதுலர ப்தவி. நாங்கள் 
ேதியாேடு, புளியங்குைத்தில் வசித்து வருகின் 
ப்றாம. எனது கணவன்  ்சபெோலை இராசதுலர 
அவர் சுகயீனம காரணோக 2021.07.09 அன்று இ்றநதி 
ட்டார். எனககு ஐநது பிள்லைகள் திருேணம 
்சயதிட்டினம. கலடசி ேகள் என்பனாட்தான் 
இருககி்றா. என்லர ேகன் இராசதுலர விஜி. இவர் 
்தான் காணாேல் பபொனவர் இவலர எங்கு ப்தடியும 
எங்கைால் கணடுபிடிகக முடியலை. என்லர 
பிள்லை எப்பிடி இருககி்றான் எணடும  ் ்தரியலை.
 நாங்கள் இறுதி யுத்்த பநரம ேதியாேடு 
விலிருநது வவுனியாவிறகு ்சல்ை முடியாேல் 

இடம்பெயர்நது  முல்லைத்தீவு 
முள்ளிவாயககால் பெகுதியில் 
்தான் இருந்தனாங்கள்.  
 2009 ஆம ஆணடு பபொர் 
உககிரேலடந்த பநரம எல்ைா 
ரும இடம ்பெயர்நது அரச 
கட்டுப் பொட்டுககும ்தஞசம 
ப்தடி வருமபபொது 2009ம 
ஆணடு 02ஆம ோ்தம 24ம 
திகதி ோலை 3.30 ேணியை 

வில் இராணுவத்தினர் என்லர ேகலன எங்கட 
கணணுககு முன்னால் முள்ளிவாயகாலில்  பிடிச்ச 
வங்கள். அணடு்தான் என்லர பிள்லைய கடசியா 
பொர்த்்தம. பி்றகு அவனுககு என்ன நடந்தது எணடு 
இதுவலர ்்தரியலை.
 பின்னர் முள்ளிவாயகாலில் இருநது எங் 
கலை இராணுவம பபெருநது ஒன்றில் ஏறறிக 
்காணடு வநது வவுனியா ்சட்டிககுைம இராே 
நா்தன் முகாமில் விட்டாங்கள். அங்க ஒரு வருஷ 
ோக இருந்தனாங்கள். அங்க இருககும பபொது 
என்லர பிள்லை வருவான் எணடு எதிர்பொர்த்்தன். 
ஆனால் கலடசி வலர வரபவ இல்லை. பின்னர் 
2011 ல் எங்கை முகாமில் இருநது மீணடும எங்கட 
்சாந்த இடத்துககு மீள்குடியேர்த்தினவங்கள். 
 பின்னர் என்லர பிள்லைலயத் ப்தடினம. 
கணடுபிடிகக முடிபயலை. அ்தன் பின்னர் ்ரட் 
குப்றாஸ, ேனாதிபெதி ஆலணககுழு, வன்னிபிரதி 
்பொலிஸோ அதிபெர் காரியாையம வவுனியா என 
எல்ைா இடமும முல்றப்பொடு ்சய்தனான். எல்ைா 
ரும ேகலன கணடுபிடிச்சு ்தா்றாம எணடலவ.  
ஆனால் யாருபே எந்த பெதிலும ்சால்பைல்ை.
 இப்பெ என்லர கணவரும இல்லை. எனக 
கும வயது பபொட்டுது. என்லர ேகளுககும இன்னும 
நல்ை வாழ்கலகலய அலேச்சு குடுகபகலை. என்லர 
பிள்லை வந்தான் எணடாலும அமோலவயும, 
்தங்கச்சிலயயும உலழச்சுப் பொப்பொன். இப்பெ 
என்லர பிள்லை எங்க இருககி்றான் எணடு கூட  
எங்கைாை கணடுபிடிகக முடியலை. 
 என்லர பிள்லைய இராணுவம பிடிச்சுக 
்காணடு பபொபககக 22 வயது அவனுககு எதுவுபே 
்்தரியாது.  என்லர பிள்லை அப்பொவி. எந்த குற்ற 
முபே ்சயயலை. என்லர பிள்லைய இராணுவம 
பிடிச்சு  இப்பபொ 12 வருஷம பபொயிட்டுது.  என்லர 
ேகனுககு இப்பபொது 34 வய்தாகிட்டுது. எங்க 
என்ன ்சய்றாபனா ்்தரியலை. இப்பபொ எனககு 

66 வயது என்லர கலடசி காைத்திைாவது என்லர 
பிள்லைபயாட இருகக ஆலசப்பெடு்றன். எப்பிடியா 
வது என்லர பிள்லைலய மீட்டுத் ்தாங்பகா!..
 எல்ைா இடமும முல்றப்பொடு ்சயதும 
எந்த ்தகவலும இல்லை. அ்தாை வவுனியாவில் 
காணாேல் பபொன உ்றவினர்கைால் பபொராட்டம 
பேற்காள்ளும பெந்தலிறகுப் பபொய ஒவ்வாரு 
பபொராட்டத்திறகும பபொ்றனான். மு்தல் கணவரும 
இலடககிலட எனககு பபொக முடியா்த  சந்தர்ப்பெங் 
களில் பபொராட்டத்திறகு அவர் பபொ்றவர். இப்பபொ 

அவரும வருத்்தத்்தாை இ்றநதுவிட்டார். ஒரு 
ேகலை கலரபசர்கக பவணடிய நிலையில் மிகவும 
கஷடத்தில் வாழ்நது வருகின்ப்றன். ேகலன ப்தடி 
அலைவப்தா , ேகலை கலரபசர்க பபொராடுவப்தா 
என ்்தரியா்த நிலையில் ்தான் இருககி்றன்.
 பிள்லைய ் ்தாலைச்சிட்டு ப்தடிக்காணடி 
ருககி்ற எங்கட வலிலய யாருபே கணடு ்காள் 
பைல்லை. ்பெத்்த பிள்லைய ்்தாலைச்ச வலி 
்பெத்்த வளுககுத்்தான் ்்தரியும.  எப்பிடியாவது 
என்லர பிள்லைய மீட்டுத் ்தாங்பகா!”
 என ேகலனத் ்்தாலைத்்த அந்த  அன்லன 
கூறிய ஒவ்வாரு வார்த்ல்தயும விலைேதிப் 
பில்ைா்தது. ்தான் பெட்ட வலிலய அந்த அமோ 
கூறும பபொது அந்த அமோவின் நிலைலய எப்பெடி 
்சால்வது. இப்பெடி எத்்தலன ் பெறப்றார் ஆலசயாக 
்பெற்்றடுத்்த  ்தம பிள்லைகலைத் ்்தாலை த்து 
விட்டு இரவுபெகல் பொராது வீதிகளிபை பபொராடிக 
்காணடிருககி்றார்கள். இவர்களுககான நீதி கிட் 
டுோ? 
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கேள்வி:
	 தமிழ்த்	 கதசியக்	 ேட்சிேள்	 இணைந்து	
இந்தியப்	பிரதமருக்ேகான	ேடிதம்	ஒனணறைத்	தயகாரித்	
திருக்கினறைன.	இந்தக்	ேடிதத்தின	உள்்ளடக்ேம்	சில	
தினஙேளுக்கு	முனனர்	ஊடேஙேளில்	வெளிெந்	
திருந்தது.	இனணறைய	ேகால	ேட்டத்தில்	இது	குறித்த	
உஙேள்	பகார்ணெ	எனன?

பதில்:
 கடி்தத்தின் உள்ைடககங்கலை அவ்தானிக 
கின்்ற பபொது, ஈழத் ்தமிழர்களின் அரசியல் பிரச்சி 
லனயின் லேயககருலவத் ்தழுவியும அப்த பநரம 
மு்தன்லேப்பெடுத்்தப்பெட்ட விடயங்கள் பெறறிய முன் 
பனாககிய எணணங்கலை முன்லவககாதுஎன்்ற 
குல்றபொடும அந்தக கடி்தம சார்நது எல்பைார் ேத்தி 
யிலும ஏறபெடுத்தியுள்ைது. 
 அது முன்லவககின்்ற மிக முககியோன 
ஒரு விடயோக இைங்லக இநதிய உடன்பொடு 
சார்ந்த 13 பெறறிய உலரயாடலை அமுல்பெடுத்துவது 
்்தாடர்பொன ஒரு உலரயாடல் ஒன்று ்தான் அதில் 
கூ்றப்பெட்டுள்ைது. 
 இது ்்தாடர்பொக என்னுலடய பொர்லவ 
என்ன்வன்்றால், இவவா்றான ஒரு முயறசி 
என்பெது 35 வருடங்களின் பின்னர் இல்த எடுககி 
ன்்ற பபொது இந்த 35 வருட இலட்வளியில் ்தமிழர் 
களின் பிராநதிய ரீதியான அரசியல், உைகைாவிய 
அரசியலில் ஏறபெட்ட முன்பனாககிய நகர்வுகலை 
திட்டமிட்டு பேற்காணடிருககைாம. நீணடகாைக 
பகாரிகலகயான சேஷடி என்பெல்தயும கடநது 
சிை விடயங்கலை முன்னிறுத்திக ்காணடு இநதி 
யாவிறகு ்வளிப்பெடுத்துவ்தறகு இந்தத் ்தலைலே 
கள் முயன்றிருககைாம என்்ற்்தாரு எணணம 
என்னிடம பேபைாங்கியிருககின்்றது. இல்த நான் 
நிராகரிகக ோட்படன். இந்த ோதிரியான முயறசி 
கள் புவிசார் ரீதியான அரசியல் ரீதியான எணணப் 
பொங்குகலைக ்காணடிருககின்்ற உ்றலவ லவத்தி 
ருககககூடிய ஒரு முலனப்லபெ நாங்கள் உருவாககிக 
்காணடு ்சயறபெடுத்துவது ஆபராககியோனது. 

 இது இப்பபொ்தல்ை. 2009 பபொர் முடிந்த 
பிறபொபட ்்தாடங்கியிருகக பவணடியது. இருந்தா 
லும, ்தமிழ் அரசியல் ்தலைலேகள் ்தங்களுககி 
லடபய ஒரு ஒருங்கிலசலவ ஏறபெடுத்துவ்தறகு 
முயறசித்திருககி்றார்கள். இந்தக கடி்தத்ல்த வலரவ 

்தறகு இவவைவு காைப்பெகுதி இழுபெறி என்பெது ்தமிழ் 
அரசியல் கட்சித் ்தலைலேகள் மீது இருககின்்ற 
குல்றபொடு. இப்பபொதும பொராளுேன்றில் 2 ஆசன 
ங்கலைக ் காணட ஒரு கட்சி ் வளியில்்தான் இருக 
கின்்றது. இந்த 13 பெறறிய பொர்லவலய நிராகரிககும 
்தைத்தில் இருககின்்றது. இந்த ஒபர திட்டத்திறகுள் 
சமூகத்ல்தக ்காணடு ்சல்வ்தறகு ஒருவரும முய 
றசிப்பெ்தாகத் ்்தரியவில்லை.  

கேள்வி:
	 13	ஆெது	திருத்தத்ணதயும்	தகாண்டி	பல	
விடயஙேள்	அல்லது	கேகாரிக்ணேேள்	இந்தக்	ேடி	
தத்தில்	 ெலியுறுத்தப்பட்டிருக்கினறைன.	 இருந்த	
கபகாதிலும்,	இது	13	க்குள்	தீர்ணெ	முடக்கிவிடும்	
ஒரு	சதி	என	முனணெக்ேப்படும்	குறறைசசகாட்டுக்ேள்	
குறித்து	உஙேள்	ேருத்து	எனன?

பதில்:
 13இறகுள் இந்தத் தீர்லவ முடககுவது 
என்பெல்தவிட 13ஐ அடிப்பெலடயாகக ்காணடு 
இந்தத் தீர்லவ பநாககி நகர்வ்தறகுரிய விடயோக 
த்்தான் இல்த பொர்ககிப்றன். இது ஒரு தீர்வல்ை. இது 
தீர்விறகான ஒரு முயறசி ேட்டுபே. இவவா்றான 
முயறசிகள் பெை ்தமிழ் சமூகப் பெரப்பில் 

முன்லவககப்பெட்டுள்ைன. இந்த முயறசிகளில் 
முழுலேலய அலடவ்தறகுரிய ஒரு உபொயம நேககு 
பவணடும. 2009இறகு முன் இருந்த கைம என்பெது 
பவறு. அந்தக கைத்ப்தாடு இந்தக கைத்ல்த நாங்கள் 
ஒப்பீடு ்சயது பொர்கக முடியாது. இன்ல்றய 
நிலையில் ஒரு நலடமுல்ற சார்நதிருககககூடிய 
விடயத்ல்த, அ்தறகான உபொயங்கலை, அ்தறகான 
்சயல் வடிவங்கலை புைம்பெயர் ப்தசத்தில் 
முன்லவத்துக ்காணடிருககி்றார்கள். ஆனால் 
அவர்கலை 2009இறகுப் பின்னர் எணணற்ற பபொரா 
ட்டங்கள் இந்தத் ்தலைலேகைால் முன்்னடுககப் 
பெட்டது. 13ஓடு முடககி விடுவ்தறகான சதி நிச்சய 
ோக நிகழும. அ்தறகான வாயப்புகள்  அதிகம 
உள்ைது. பிராநதிய அடிப்பெலடயிலும உைக அடிப் 
பெலடயிலும ஒரு ோற்றம நிகழ்நது ்காணடிருககி 
ன்்றது. இந்தப் பிராநதியத்ல்த பநாககி பேறகு 
நாடுகளின் பொர்லவ உயர்நதிருககி்றது. அல்தப் பெை 
இடங்களில் நான் குறிப்பிட்டிருககிப்றன். இந்தப் 
பிராநதியத்ல்த பநாககி சீனாவிறகு எதிரான உபொ 
யம வகுககப்பெட்டிருககின்்றது. 

 1991இல் பசாவியத் யூனியலன உலடத்்தது. 
அப்தபபொன்று  ேத்திய அரசுக குடியரசுகள், பசாவி 
யத் குடியரசுகள் பபொன்று அந்தக கைத்திலிருந்த 
அந்தக காைப்பெகுதி பபொன்ப்ற இநப்தா – பெசுபிக 
எல்லைபயாரங்களில் இருககி ன்்ற நாடுகளுககும, 
அரசுகளுககும, ப்தசிய இனங்களுககும ஒரு சூழல் 
கிலடத்திருககின்்றது. அல்த வாயப்பொககுவது, பெை 
வீனப்பெடுத்துவது, அல்ைது முற்றாகபவ அழிப்பெது 
பபொன்்ற ஒரு ோதிரிககுள் ்காணடு ்சல்வது 
என்பெது எங்களுலடய உபொயங்களில் ்தான் இருககி 
ன்்றது. 
 நான் நிலனககிப்றன். அ்தறகான திட்ட 
மிடல் இருககும. அல்த முறியடியுங்கள். அ்தறகாக 
நாங்கள் அச்சேலடகின்ப்றாம என்பெ்தறகாக அல்த 
்வளியிலிருநது பொர்த்துக ் காணடிருகக முடியாது. 
அரசியல் ்தலைலேகள் அ்தறகான கருத்ல்தச் 
்சால்லிக ்காணடிருககின்்றார்கள். அ்தலன ்சய 
றபொட்டிறகுக ்காணடு வருவ்தறகு ஒரு பபொராட் 
டத்ல்த, ஒரு அணுகுமுல்றலய, அ்தறகான உபொய 
த்ல்த ்சால்லுகி்றார்கள். 
 13இறகுள் ஈழத்்தமிழர்களின் பிரச்சிலன 
லயச் சுருககுவ்தறகு, முடிலவ எட்டுவ்தறகான ஒரு 
நிர்ப்பெந்தம எல்ைாத் ்தைத்திலும உள்ைது. அ்தறகு 
இைங்லக அரசாங்கம நில்றய உபொயங்கலை 
வகுககும. அது ஒரு நீணடகாை அனுபெவமும, 
திட்டமிடலும ்காணடிருககின்்ற ஒரு நாடு என்்ற 
அடிப்பெலடயில்  இயங்குகின்்ற பபொது நிச்சயோக 
அது ்சயறபெடும.  இைங்லக அரசாங்கத்துடன் 
பசர்நது பெயணிககின்்ற சகதிகள் எல்பைாருபே 
அவவா்றான ஒரு அணுகுமுல்றககுள்ைாகத் ்தான் 
அவர்கள் ்சயறபெட முயறசிப்பொர்கள். 
 ஆனால் எதுவானாலும இந்த ்சயல் 
வடிவத்திறகுப் பபொவ்தறகு, எங்களுலடய ்தரப்பு 
இந்த இடத்தில் முயைாேல், குற்றச்சாட்டுககள், ஒரு 
சா்தாரண பெத்தி எழுத்்தாைன் பபொன்று, ஒரு ஊடக 
எழுத்்தாைன் பபொன்று அல்ைது ஊடகம பபொன்று 
கருத்துச் ்சால்வது ்தான் அவர்கள் அரசியல் என்்ற 
நிலைககுள் அவர்கள் இருககின்்றார்கள். 
 இந்தக குற்றச்சாட்லட நான் நிராகரிகக 
வில்லை. அது ய்தார்த்்தோனது. உைகத்தில் எல்ைா 
ப்தசிய இனங்களும எதிர்்காள்ளுகின்்ற ஒரு ய்தார் 
த்்தம. அல்த ப்தாறகடித்து, அல்த முறியடித்து 
அ்தறகு பேல் உங்களுலடய உபொயங்கலை ் வறறி 
்காள்வ்தறகு ஏன் முடியவில்லை என்பெது ்தான் 
என்னுலடய வா்தம. 
 இவவா்றான ் சயறபொடுகளுககுள் நாங்கள் 
்சல்ைாேல் இருககபவா, அல்ைது அவறறிறகுரிய 
நகர்வுகளுககுள் எங்கலை ஈடுபெடுத்்தாேல் இருப் 
பெது என்பெது ஏோறறுத் ்தனோன, மிகப் பபொலியான, 
்தங்களுலடய இருப்லபெ ேட்டும, கட்சி சார்நதும, 
்தங்களுலடய ்காள்லக சார்நதும, ்தாங்கள் 
சாரநதிருககின்்ற எணணங்கள் சார்நதும ேட்டும 
அவர்கள் லேயப்பெடுத்்தப்பெடுவார்கபை அன்றி 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

Nkhbf;fhd jkpo;f; fl;rpfspd; fbjk;

Vw;gLj;jg; NghFk; 

jhf;fq;fs; vd;d?

Nguhrpupau;  Nf.up.fNzrypq;fk;

ஏழு தமிழ்த் ததசியக் கடசிகள் இணைந்து இந்தியப் பிரதமருக்ககான கடிதம் ஒனணறைத் 
தயகாரித்துள்்ளன. பலத்த இழுபறைிகளுக்கு மத்தியில் தயகாரகான இந்தக் கடிதம் எதிர்வரும் 

18 ஆம் திகதி கககாழும்பிலுள்்ள இந்திய உயர ஸதகானிகர மூலமகாக இந்தியப் பிரதமருக்கு 
அனுப்பப்படவுள்்ளது. இந்தப் பினனைியில் இந்தக் கடிதத்தின உள்்ளடக்கம் அது ஏறபடுத்தக் 
கூடிய தகாக்கஙகள் குறைித்து யகாழ். பல்கணலக்கழக தபரகாசிரியர ் ்க.ரி.்க்ேசலிங்கம் லணடன 
அணனத்துலக உயிதரகாணடத் தமிழ் ்வகாகனகாலியின தகாயகக் க்ளம் நிகழ்்வில் கதரி்வித்த கருத்துக் 
க்ளில் முக்கிய பகுதிகள்

Neh;fhzy;
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கிழககு ோகாணத்தின் இன்ல்றய நிலைலேகள் 
குறித்து இைககு ்்தாடர்ச்சியாக எழுதி வருகி 

ன்்றது. கிழககு ோகாணத்திலனப் ்பொறுத்்த 
வலரயில், பெல்பவறுபெட்ட காரணிகைால் ்தமிழர் 
களின் ்பொருைா்தாரம மிகவும பின்்தங்கிய நிலை 
யிபைபய இருககின்்றது. இ்தறகான கார ணிகைாக 
நாங்கள் பெைவறறிலனக கூறினா லும, இந்த நாட்டில் 
நடந்த யுத்்தம ேறறும இனங்களுககிலடயிைான 
்்தாடர்ச்சியான முறுகல் நிலைகள்்தான் கிழககில் 
்தாககத்திலன ஏறபெடுத்தியுள்ைன.

 யுத்்தோனது வடகிழககு ோகாணங்களில் 
்தமிழர்களின் வாழ்வியலில் ்தாககத்திலனச் ்சலு 
த்தினாலும, கிழககில் யுத்்தத்திறகும பேைதிகோக 
்தமிழர்கள் மீது ோறறு இனங்கலைக்காணடு 
கட்டவிழ்த்து விடப்பெட்ட வன்முல்றகளும மிகப் 
்பெரும ்தாககத்திலனச் ்சலுத்தியுள்ைது.
 இைங்லகலயப் ்பொறுத்்த ேட்டில், யுத்்தத் 
துககுப் பின்னர் ்பெணகளின் நிலை மிகவும 
போசோக உள்ைது. இவர்களின் பிரச்சிலனகலை 
யுத்்தத்தின் பபொதும, யுத்்தத்தின் பின்னருோன 
பொதிப்புகள் என பவறுபெடுத்திப் பொர்கக முடியும. 
யுத்்தத்தின் பின்னர் அவர்கள் எதிர்பநாககுகின்்ற 
பிரச்சிலனகள் என்று பொர்ககும பபொது, விபசடோக 
கணவலன இழநது, குடுமபெங்கலைத் ்தலைலே 
்தாங்கும ்பெணகளின் நிலை, மிகவும போசோகக 
காணப்பெடுகி்றது. வடககு, கிழககு ோகாணங்களில், 
்பெணகள் ்தலைலே ்தாங்கும குடுமபெங்களின் 
எணணிகலக, கணிசோக அதிகரித்துள்ைது.  

 பேலும, யுத்்தத்தினால் ்தேது கணவன் 
ோலர இழந்த ்பெணகள், ஏலனய ்பெணகள் 
எதிர்பநாககும பிரச்சிலனகலை விட, ோறுபெட்ட 
நிலையில் உள்ைது. வடககு, கிழககில் யுத்்தத் 
தின் பின்னர் ்பெணகள் முகம ்காடுககும சமூக, 
்பொருைா்தார, கைாசாரப் பிரச்சிலனத் ்தாககங்கள், 
இரணடு நிலைகளில் விலைவுகலை ஏறபெடுத்துகி 
ன்்றன. அதில் மு்தைாவது, கணவலன இழநது 
்தனித்து, ்தனது குடுமபெத்ல்தக ்காணடு நடத்தும 
பபொது, ஏறபெடும பிரச்சிலனகளும, அ்தன் மூைம 

அவர்களின் பநரடியான பொதிப்புகளும ஆகும. 
இரணடாவ்தாக, இ்தன் விலைவால் அவர்கள் சார் 
ந்த சமூகம எதிர்பநாககும சவால்கள் ஆகும.  
 கிழககில் இடம்பெற்ற இவவா்றான நிலை 
காரணோக அதிகைவான காணேல் ஆககப்பெட்ட 
உ்றவுகளும, விபசட ப்தலவயுலடயவர்களும உரு 
வாககப்பெடும  நிலைபய காணப்பெடுகின்்றது.
 வடகிழககில் இன்று காணாேல் ஆககப் 
பெட்படாரின் பெல்பவறு பபொராட்டங்கள் நலட 
்பெறறுவரும நிலையில் கிழககில் அவவா்றான 
பபொராட்டங்கள் நலட்பெ்றவில்லை என்்ற கவலை 
பெைருககும இருககின்்றது.
 இந்த காணாேல் ஆககப்பெட்படார் என்்ற 
நிலையிலன, ்தமிழ்ப்தசிய பபொராட்டத்தில் அதிக 

ைவு ்தாங்கி நின்்ற ோகாணோக கிழககு ோகாணம 
இருநது வருகின்்றது. ஆனால் இது ்்தாடர்பில் 
யாரும கரிசலன ்சலுத்்தா்த காரணத்தினாபைபய 
கிழககில் இந்த காணாேல் ஆககப்பெட்டவர்களின் 
பபொராட்டோனது முலனப்புப் ்பெ்றவில்லை்ய 
ன்பெது இங்குள்ைவர்களின் நிலைப்பொடாக உள்ைது.

 கிழககு ோகாணத்திலனப் ்பொறுத்்தவலர 
யில் 1983ஆம ஆணடு ்்தாடககம இந்த கடத்்தல், 
காணாேல் பபொ்தலுககுட்பெடுத்்தப்பெட்ட ோகாண 
ோகயிருநது வருகின்்றது. ஆனால் 1990ஆம ஆணடு 
அதிகைவாபனார் காணாேல் ஆககப்பெட்படார் 
பெதிவு ்சயயப்பெட்ட ஆணடாக கிழககு அலடயா 
ைப்பெடுத்்தப்பெட்டது. 10000ககும பேறபெட்டவர்கள் 
குறிப்பிட்ட மூன்று ோ்தங்களில் கடத்்தப்பெட்டு 
காணாேல் ஆககப்பெட்டனர். இப்த பபொன்று 
1990ஆம ஆணடு ் ்தாடககம 2012ஆம ஆணடுவலர 
யிலும பெைர் கடத்்தப்பெட்டு, காணேல் ஆககப் 
பெட்டனர்.
 இ்தன் காரணோக கிழககில் ்தமிழர்களின் 
எணணிகலகயில் ஏறபெட்ட பொரிய வீழ்ச்சிபய இன்று 
கிழககில் ்தமிழர்களின் இருப்பிலன பகள்விக 
குறியாககியுள்ைது. இது ் ்தாடர்பில் ்தமிழ் ப்தசியப் 
பெரப்பில் உள்ைவர்கபைா, புைம்பெயர்்தமிழ் ப்தசிய 
்சயறபொட்டு அலேப்புகபைா கவனம ்சலுத்திய 
்தாகத் ்்தரியவில்லை.
 கிழககு ோகாணத்திலனப் ்பொறுத்்தவலர 
யில், சுோர் 40000ஆயிரம குடுமபெங்கள் ்பெணகள் 
்தலைலே ்தாங்கும குடுமபெங்கைாக உள்ைன. 
இவர்களில் சுோர் 25000குடுமபெங்கலைத் ்தலைலே 

்தாங்கும ்பெணகள் ேட்டககைப்பு ோவட்டத்தில் 
வாழ்கின்்றனர். ேட்டககைப்பு ோவட்டத்தில்  7500 
வி பசட ப்தலவயுலடயவர்களும வாழ்கின்்றனர். 
  இவர்களில் கடந்த காைங்களில் யுத்்தம 
காரணோகத் ்தேது கணவலன இழந்தவர்களும, 
விபசட ப்தலவயுலடயவர்கைாக ஆககப்பெட்டவர் 
களுபே அதிகோனவர்கைாக உள்ைனர். இவர்களின் 
ப்தலவப்பொடுகலைபயா, இவர்களுககான அடுத்்தக 
ட்ட திட்டங்கள் குறித்ப்தா சிநதிப்பெவர்கள் யாரும 
இல்லை.
 ேட்டககைப்பு ோவட்டத்திலனப் ்பொறுத் 
்தவலரயில், ்பெணகள் ்தங்கைது வாழ்வா்தாரத் 
திலனக ்காணடு ்சல்வ்தறகான ஒரு ்்தாழிற 
சாலை்யான்ல்றககூட மு்தலீடு ் சயவ்தறகுயாரும 

முன்வரா்த நிலைபய காணப்பெடுகின்்றது.

 ்தனது குடுமபெத்தின் அடிப்பெலடத் ப்தலவக 
லைககூடப் பூர்த்தி ் சயயமுடியா்த நிலையில் ்தனது 
கணவலனபயா, ேகலனபயா, சபகா்தரலனபயா 
ப்தடிப் பபொராட சகதியற்றவர்கைாக கிழககில்உள்ை 
காணாேல்ஆககப்பெட்டவர்களின் உ்றவினர்கள் ்தள் 
ைப்பெட்டுள்ைனர்.
இப்தபபொன்று முன்னாள் பபொராளிகள் என்்ற 
வலகயினரும இன்று இந்த நிலைககுள் ்தள்ைப் 
பெட்டுள்ைனர். குறிப்பொகப் ்பெண பபொராளிகளின் 
வாழ்கலகயின் பவ்தலனலய அைவிட முடியா்த 
நிலைபய உள்ைது.
 அணலேயில் ்பெண பபொராளி ஒருவலரச் 
சநதிககும வாயப்புக கிலடத்து. அவரது கணவனும 
காணாேல் பபொயுள்ைார். முன்னர் ்ேயந்தன் 
பெலடயணியில் பபொராளியாகயிருந்த ்பெணணின் 
கணவரும ஒரு பபொராளியாகபவயிருந்த நிலையில், 
2008ஆம ஆணடு பிள்லையான் குழுவினால் கடத்்த 
ப்பெட்டுக காணாேல் ஆககப்பெட்டார்.
 இவருககு ஒபர்யாரு ேகன். அவர் கண 
கள் பொர்லவயற்ற நிலையில் விபசட ப்தலவ 
யுலடயவராக இருககின்்றார். பி்றப்பில் இந்த 
குல்றபொடுகள் இல்ைாவிட்டாலும இலடயிபைபய 
அவருலடய ேகனுககுப் பொர்லவக குல்றபொடு 
ஏறபெட்டது. இ்தன் காரணோக ்சால்்ைாணாத் 
துயரங்களுடன் வாழ்நது வருவ்தாகவும, ்தனது 
கணவலன ஒரு பு்றோக ப்தடியபபொதும ்தனது 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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கேள்வி : 
 அனைத்துலே ேற்றல் நாள் இந்த 
வாரம் அனுஸ்டிகேப்படும் நினலயில் ்தமிழ் 
மாணவரேளின் ேல்வி நினல எவவாறு 
உள்்ளது?

்பதில் :
 இைங்லகலயப் ்பொறுத்்தவலர அலன 
த்து ோகாணங்களிலும ்தமிழ் ோணவர்கள் 
இருககின்்ற பபொதிலும, வடககு கிழககு ேறறும 
ேலையகப் பெகுதிகளில் அதிகோக ்தமிழ் 
ோணவர்கள் இருககி்றார்கள். ்தமிழ்்ோழி பபெசு 
கின்்ற ோணவர்கள் என்்ற ரீதியில் முஸலிம 
ோணவர்களும உள்ைடககப்பெடுவார்கள். இைங் 
லகயிலும, புைம ்பெயர் ப்தசங்களிலும வாழு 
கின்்ற ்தமிழர்கள் ேத்தியில் பொடசாலைககல்வி, 
்பொதுக கல்வி பபொன்்றவறறில் வீழ்ச்சி காணப் 
பெடுவது ்்தாடர்பொக கல்வியியைாைர்கள், பெத்திரி 
லகயாைர்கள், புைத்திலுள்ைவர்கள் கவலை 
்வளியிடுகி்றார்கள்.
 கல்வியின் அைவீடு எது என பொர்த்்தால், 
்பொதுப்பெரீட்லசகள் ேட்டும கல்வியியல் ஆகி 
விட முடியாது. ோணவர்களுலடய ஆளுலே, 
ஒழுககம பபொன்று பெை விடயங்கலை உள்ைடககி 
யிருககும. ்தரம 5 புைலேப் பெரிசில்பெரீட்லச, 
க.்பொ.்த சா்தாரண்தரப் பெரீட்லச, உயர்்தரப் 
பெரீட்லச முடிவுகலை லவத்துக ் காணபட கல்வி 
அலடவுகள் ்பொதுவாக பபெசப்பெடுகின்்றன.
 அப்த பபொன்று ்தமிழ் ோணவர்களின் 
அலடவுகள், சிங்கை ோணவர்களின் அலடவு 
களுடனும முஸலிம ோணவர்களுடனும ஒப்பி 
டப்பெடுகின்்றன. கடுலேயாக யுத்்தம நலட்பெற்ற 
காைப்பெகுதிககு பின்னர் ்தமிழ் ோணவர்களினது 
்பொதுப்பெரீட்லச அலடவுகள் வீழ்ச்சியலடநதிரு 
ப்பெ்தாக பெரீட்லச திலணககைத்தின் புள்ளிவிபெரங் 
கள் மூைம எடுத்து காட்டுகி்றது. 

 ்தரம 5 புைலேபெரிசில் பெரீட்லசலய எடுத் 
துக்காணடால் சித்திய லடயும ோணவர்கள் 
பநாககத்திறகு ோ்றாக பெரீட்லசயில் ்சன்று 
்காணடிருப்பெது ்தறகாைத்தில் கவலைலய 

ஏறபெடுத்தியிருககி்றது. இப் பெரீட்லச இரணடு 
பநாககங்கலை ்காணடுள்ைது. ஒன்று 6 ஆம்தரத் 
திறகு பிரபெை பொடசாலைகளுககு ோணவர்கலை 
அனுேதிப்பெது. இரணடாவது வறுலேகபகாட் 
டிறகு உட்பெட்டவர்களுககு புைலேப்பெரிசில் 
கலை வழங்குவது. ஆனால் ோணவர்கள் உை 
்நருககு்தல்களுககு உள்ைாகி்றார்கள். 
 இரணடு வினாப் பெத்திரங்களிலும 70 
புள்ளிகளுககு பேல் ்பெறறுக ்காள்ளு்தல் என்்ற 
அடிப்பெலடயில் பநாககும பபொது, வடககு கிழககு 
ோகாணங்களில் குறிப்பொக ்தமிழ் ்ோழி பபெசும 
ோணவர்கள் அல்ைது ்தமிழ் ோணவர்களுலடய 
அலடவுகள் குல்றவாகக காணப்பெடுவது மிக 
வும கவலைககுரிய விடயம. இ்தறகானகாரணம 
அடிப்பெலட எழுத்்தறிவு, எணணறிவற்ற கணிச 
ோன பிள்லைகள் இருககி்றார்கள். 

 அப்தபபொல் உயர்்தரத்திலும ஏலனய 
ோகாணங்களுடன் ஒப்பிடும பபொது பெல்கலைக 
கழக அனுேதிலய ் பெறறுக்காள்ளு்தல் அல்ைது 
மூன்று பொடங்களிலும சித்தியலட்தல்; அப்த 
பபொன்று ப்தசிய ரீதியில் சா்தலன பெலடககின்்ற 
ோணவர்கள் வரிலசயிலும வடககு கிழககு 
ே ா க ா ண ங் க ள் ் பெ ரி ய ை வி ல் ்த ா ழ் ந து வி ட 
வில்லை. ஆனால் அலனத்துப் பொடங்களிலும 
சித்தியலடபவார் வரிலசயில் க.்பொ.்த உயர்்தரத் 
திலும பின்னணியில் இருககும ோகாணங்க 
ைாகபவ வடககு ேறறும கிழககு ோகாணங்கள் 
இருககின்்றன. 
 சா்தாரண்தரப் பெரீட்லச மிகவும முககிய 
ோன்தாகபவ உள்ைது. குறித்்த பெரீட்லசயில் 
சித்தியலடயாவிட்டால், எதிர்காை கற்றல் நடவ 
டிகலகலயபயா, ்்தாழில் வாயப்லபெபயா,  உயர் 
்தரத்ல்தபயா ்பெறறுக்காள்ை முடியா்த சூழல் 
ஏறபெடும. 
 சிை ோணவர்கலை ப்தசியத்துடன் ஒப்பி 
டும பபொது ்தமிழ் ோண வர்கள் சிை குறிப்பிட்ட 
பெகுதியினர் தி்றலேகலை ்வளிககாட்டபவ 
்சயகி்றார்கள். ஆனால் பவறு சிை அைவீடுகளில் 

ஒப்பிட்டுப் பொர்ககும பபொது அலனத்துப் பொட 
ங்களிலும சித்தியலடயத் ்தவறு்தல் அல்ைது 
அடிப்பெலடத் ப்தர்ச்சிலயப் ்பெறறுக ்காள்ைத் 
்தவறு்தல் பபொன்்ற விடயங்களில் ்தமிழ் ோணவர் 
கள் பின்்தங்கி இருப்பெ்தாகத்்தான் புள்ளி விபெரங் 
கள் கூறுகின்்றன.

கேள்வி :
 முழு இலஙனேயுடன் ஒபபிடும்க்பாது 
்தமிழ் மாணவரேளின் ேல்வித்்தரம் குன்றவ 
னடநதுள்்ள்தாே ேருத்து நிலவுகின்்றது 
அது த்தாடர்பாே உஙேள் ேருத்து என்ை?

்பதில் :
 ்தமிழ் ்ோழி மூைோன பெரீட்லச 
முடிவுகலை, சிங்கை ்ோழி மூைோன பெரீட்லச 
முடிவுகளுடன் ஒப்பிடுவதிவதிலும சிை 
கருத்து பவறுபொடுகள் உணடு. அப்தபபொன்று 
வடககு கிழககில் பெரீட்லசககுத் ப்தாறறுகின்்ற 
ோணவர்களின் எணணிகலக ஒப்பீட்டைவில் 
்்தன்பெகுதி ோகாணங்கலை விட குல்றவானது. 
பெரீட்லசககுத் ப்தான்றுகின்்ற ோணவர்கள் சே 
அைவில் இருந்தால் ஒப்பிடைாம. 

 வடோகாணத்ல்தப் ்பொறுத்்தவலர பெரீட் 
லசககுத் ப்தாறறும ோணவர்களின் எணணிகலக 
குல்றவு.  ்தமிழ் ்ோழி பொட அலடவுகலை 
சிங்கை ்ோழி அலடவுகளுடன் பவறுபெட்ட 
இரணடு ்ோழி பொட அைகுகளுடன் ஒப்பிடு 
வது என்பெது விேர்சனத்திறகுரியது. இருந்த 
பபொதிலும, அலனத்துப் பொடங்களிலும சித்தி 
அலடந்தவர்கள், க.்பொ.்த சா்தாரண ்தரத்தில் 
அடிப்பெலடப் புள்ளிகலைப் ்பெ்றத் ்தவறு்தல் 
பபொன்்ற முககிய குறிகாட்டிகளில் வடககு கிழககு 
ோகாணங்கள் பின்்தங்கித்்தான் இருககின்்றன. 
 இைங்லகயில் 33 ச்தவீ்தோன ோணவர்கள் 
சா்தாரண்தரப் பெரீட்லசயில் சித்தியலடயத் ்தவறு 
கின்்ற காரணத்தினால் பொடசாலைக கல்வியில் 
இருநது அகற்றப்பெடுகி்றார்கள். இப் பெரீட்லசசித்தி 
விகி்தத்தில் ஏலனய ோகாணங்களுடன் ஒப்பிடும 
பபொது, வடககு கிழககு ோகாணங்கள் பின்னலட 
வாகபவ இருககின்்றன. அப்த பபொன்ப்ற வடககு 
கிழககிலுள்ை கல்வி வையங்களும பின்னலட 
வாகபவ இருககின்்றன. குறிப்பொக யாழ் ோவட்ட 
த்தில் உள்ை தீவகக கல்வி வையம 99 ஆவது 
கல்வி வையோக இருககின்்றது. 

கேள்வி : 
 முழு இலஙனேயுடன் ஒபபிடும் 
க்பாது ்தமிழ் மாணவரேளின் ேல்வித்்தரம் 
குன்றவனடநதுள்்ள்தாேக ேருத்து நிலவு 
கின்்றது. அ்தறோை ோரணம் என்ை?

   த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

அணனத்துலக கறறைல் நகாண்ள முன 
னிடடு தமிழ் மகாை்வரக்ளின தற 

தபகாணதய கல்்வியில் தகாக்கம் கசலுத்தும் 
ககாரைஙகள் கதகாடரபகாகவும், அணத முன 
தனறறு்வதறகு எனன கசயயலகாம் என 
பது கதகாடரபகாகவும் யகாழ். பல்கணலக் - 
கழகத்ணதச் தசரந்த சிதரஷட ்விரிவுணர 
யகா்ளர திரு ஆ.நித்திலேரேன் அ்வர 
கள் இலக்கு ஊடகத்திறகு ்வழஙகிய பிர 
த்திதயக கசவ்வி.

nghJg; guPl;irfs; kl;Lk;
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சீன ்வளிவிவகார அலேச்சரான வாங் யீ  
(Wang Yi) ஆபிரிககக கணடத்தில் ்தான் முன் 

்னடுககின்்ற ராஜீக பெயணங்கலை முடித்துக 
்காணடு ்காபோ்ராஸ (Comoros),  ோலைதீவு 
கள் (Maldives), சிறீைங்கா  (Sri Lanka) பபொன்்ற 
நாடுகளுககான ்தனது பெயணங்கலை பேற்காள் 
ளும பபொது, இநது சமுத்திரத்திபை அலேநதுள்ை 
இந்தத் தீவு நாடுகளில் எவவா்றாக ்தனது பகநதிர 
முககியத்துவம வாயந்த இருப்லபெத் ்தகக லவகக 
மிகவும முலனப்பொக சீனா இருககின்்றது என்பெது 
புைனாகும. ்்தறகாசியக கடலில் ்தனது சி்றப்புரி 
லேலய வலியுறுத்தும இநதியாவின் நிலைப் 
பொட்டுககு எதிராக ோலைதீவு, ேறறும சிறீைங்கா 
பபொன்்ற நாடுகளில் சீனாவின் ்சயறபொடுகள் 
சவாைாக அலேயும.

 கடந்த இரணடு வருடங்கைாக இநதியா 
வுககும சீனாவுககும ஏறபெட்ட முறுகல் நிலை 
்பெருமபொலும இோையப் பிரப்தசத்தின் எல்லை 
கள் ்்தாடர்பொக இருந்த பபொதிலும, ோலை 
தீவிலும, சிறீைங்காவிலும முன்்னடுத்துவரும 
்பொருணமிய மு்தலீடுகள், பொதுகாப்பு ்்தாடர் 
பொன உ்தவிகள் உள்ைடங்கைான ்தனது நகர்வுகள் 
மூைம இநதியா மீது மிகக கடுலேயான அழுத்்த 
த்ல்த சீனா பிரபயாகித்திருககி்றது. ோலை தீலவ 
யும சிறீைங்காலவயும ்்தறகாசியாவில் ்தனது 
்சல்வாகலகச் ்சலுத்துவ்தறகு ஏதுவான நாடு 
கைாக இநதியா இதுகாறும கருதிவந்த பின்புை 
த்தில், இந்த இரு நாடுகளிலும சீனா ்தறபபொது 
்தனது ்சல்வாகலகச் ்சலுத்திவருவது ேறுகக 
முடியா்த உணலேயாகும.
 ்காள்லகயைவில் புவியியல் ரீதியாக 
இநதியாவுககு அருகில் இந்த இரு நாடுகளும 

இருந்த பபொதிலும, 
்பொருணமியம ேறறும 
இராணுவ உ்தவிகலை 
வழங்கி, ்தன் பேல் 
ஆதிககம ்சலுத்தும 
அயல் நா்டான்றின் 
பெைத்ல்தச் சேப்பெடுத்்த 
விருமபுகின்்ற இவவா 
்றான சிறிய நாடுகளின் 
விருப்பெத்ல்தயும சீனா 
நில்றவு ்சயகின்்றது. 
இந்த நாடுகளுககு 
அருகில் இநதியா இரு 
ப்பெ்தன் காரணோக சிை 
பிரச்சிலனகளும ஏறபெடு 
கின்்றன. மிகவும அரு 
கில் இருககும. நாடுகள் 
ஒ ன் று க ் க ா ன் று 
அ ரு கி ல் இ ரு க கு ம 
ப பெ ா து பி ர ச் சி ல ன க ள் 
அவறறுககு அதிகோக 
இருககும வாயப்பு இரு 
ககி்றது. அப்த பநரம தூர 
த்திபை உள்ை ஒருநாடு 
மூ ப ை ா பெ ா ய த் தி ன் 
அடிப்பெலடயிைான ஒரு 
உ்றலவ ்தனது நட்பு 
நாட்டுடன் ஏறபெடுத்்தக 
கூடிய வாயப்பு அ்தறகு 

இருககி்றது. இரு்பெரும உைகசகதிகளுககி 
லடபய ோலைதீவிலும சிறீைங்காவிலும 
நலட்பெறுகின்்ற இந்தப் பபொட்டி இந்த இரு 
நாடுகளி னதும உள்நாட்டு அரசியபைாடு மிகவும 
்நருங்கிய ்்தாடர்லபெக ்காணடிருககி்றது.
காரணம ஒன்றுக ்கான்று எதிரான உள்நாட்டு 
அரசியல் சகதிகள் ஒன்றில் சீனாலவபயா 
அன்ப்றல் இநதியாலவபயா ஆ்தரிககும வாயப்பு 
இருககி்றது.

 இநப்தா-பெசிபிக திட்டத்ல்த அ்ேரிககா 
்சயறலகயாக உருவாககிய ஒரு ்வளி நாட்டுக 
்காள்லக சார்பொன எணணககருவாகக கருதி, 
சீனா அ்தலனப் ்பெரி்தாக எடுககாேல் கிழககு 
ஆசியாவின் முற்றத்தில் ்தனது கவனத்ல்த லேயப் 
பெடுத்்தைாம. ஆனால் இநது சமுத்திரத்தின்மீது 
்தனககு இருககும அககல்றலய சீனா ஒருபபொதும 
குல்றத்துக ் காள்ைவில்லை. இராணுவ ரீதியாகத் 
்தாயவாலன (Taiwan) பநாககி ்தனது கவனத்ல்த 
சீனா ்தறபபொது ்சலுத்திவருவ்தால் சீனாலவ 
அணமித்்த பிரப்தசங்களில் போ்தலுககானஒரு 
சூழல் ஏறபெட்டுவருகி்றது. ஆனால் இநது சமுத் 
திரத்தில் ்தனது ்சல்வாகலகச் ்சலுத்தும ்பொரு 
ட்டு,  ்தான் பேற்காணடுவரும நடவடிகலக 
கலை சீனா எந்தவி்தத் திலுமநிறுத்்தவில்லை. 
பெசிபிககுடன் ஒப்பிடும பபொது, அந்த தூர பேறகு 
ககலர அதிகம முககியோன்தாகத் ்்தரிய 
வில்லை. ஆனால் இரு சாகர மூபைாபொயத்ல்தச் 
சீனா முன்்னடுத்து வருகி்றது என்பெல்த ேறுத்து 
விட முடியாது.
 பகநதிர முககியத்துவம வாயந்த ்சங்கட 
லின் ஓரத்தில் இருககின்்ற நாடான எரித்திரியா 
விலும (Eritrea) அப்த பநரம கிழககு ஆபிரிக 
காவில் அதிக ்பொருணமிய பெைம ்காணட 
நாடாகவும இநது சமுத்திர வணிகத்தின் அலன 
த்து ்்தாடர்புகளுககும வரைாறறு ரீதியான 
லேயோகத் திகழ்கின்்ற ்கன்யாவிலும (Kenya) 

வாங் ்தனது ஆபிரிகக பெயணத்ல்த இவவாரம 
ஆரமபிககி்றார்.  சீனாவின் ‘பெட்லடயும பொல்த 
யும’  (Belt and Road) திட்டத்தில் எரித்திரியா 
அணலேயில் ்தன்லன இலணத்துக்காணடது. 
்கன்யாலவப் ்பொறுத்்தவலரயில் சீனாவின் 
இருப்பு ்பொருணமிய ரீதியாக முககியத்துவம 
வாயந்தது.

 சீன இராணுவப் பெைம ்்தாடர்பொக 
அ்ேரிககப் பொதுகாப்பு அலேச்சு அணலேயில் 
்வளியிட்ட ஒரு அறிகலகயில் ்கன்யா உட்பெட 
பெல்பவறு ஆபிரிகக நாடுளில்  ்தனது ்தைங்கலை 
அலேகக சீனா முயறசித்து வருவ்தாகக குறிப் 
பிடப்பெட்டிருந்தது. இ்தலன பபெஜிங்கும (Bejing)  
லநபராபியும (Nairobi) கூட்டாக ேறுத்திருககி 
ன்்றன.
 பொரமபெரியோக, இங்கிைாநது ேறறும 
அ்ேரிகக வட்டத்துககுள் இருககும லநபராபி 
்தனது முன்னாள் காைனீய சகதியான இங்கிைா 
நதுடனும அப்த பநரம அ்ேரிககாவுடனும 
நீணட காை இராணுவமசார்ந்த ்்தாடர்புகலைக 
்காணடிருககி்றது. இககுறிப்பிட்ட பிரப்தசத் தில் 
பவாஷிங்டன் ேறறும இைணடனின் கவனம 
பெயங்கர வா்தத்துககு எதிரான ்சயறபொடுகளி 
பைபய லேயப்பெடுத்்தப்பெட்டிருந்தது. ஆனால் 
்தறபபொது இநப்தா-பெசிபிக (Indo-Pacific) பிரப்த 
சத்தில் சீனாலவ எதிர்ப்பெ்தறகான ்தைோகபவ 
கிழககு ஆபிரிககாலவ இநநாடுகள் பநாககி 
வந்தன.
 சீனாலவப் ்பொறுத்்தைவில் ்பொருணமிய 
ரீதியாக ஆபிரிககாவின் முககியத்துவம ்்தாட 
ர்நது அதிகரித்துவரும பின்புைத்தில், பேறகு 
சமுத்திரத்தில் கடறபொல்தகளுககுக குறுககாகப் 
பெரவிககிடககின்்ற நாடுகைான சீ்சல்ஸ (Sey-
chelles), ்காபோ்ராஸ (Comoros), ்ோரீசியஸ 
(Mauritius), ேடகஸகார் பபொன்்றநாடுகளில் அது 
்தறபபொது கணலவத்திருககி்றதுதீவுகைாக இருக 
கின்்ற இந்த நாடுகளில்்தனது ்சயறபொடுகலை 
சீனா அணலேயில் அதிகரித்திருககி்றது. இநது 
சமுத்திரத்துககான ஒரு கடறபெலடலயக கட்டி 
்யழுப்பெ ஒரு காைத்தில் இந்த நாடுகளில் ஒன்று 
சீனாவுககு உ்தவிககரம நீட்டும.

 ்்தன் ஆபிரிககக கணடத்ல்த ேடகஸகாரி 
லிருநது (Madagascar) பிரிககின்்ற கடல் பொல்தயாக 
இருககின்ந ்ோஸாமபிக கால்வாயின் (Mozam-
bique Channel) ்்தாடககத்தில் அலேநதிருககின்்ற 
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்பதில் :
 பெல்பவறு காரணங்கள் இதில் ்சல்வா 
ககுச் ்சலுத்துகின்்றன. சமூக ஊடகங்கள் வாயி 
ைாகவும, ஊடகங்கள் வாயிைாகவும பெைரும பெை 
கருத்துககலைத் ்்தரிவிககின்்றார்கள். சிைர் பொட 
சாலை சார்பொகவும, சிைர் ோணவர்கள் சார்பொ 
கவும, சமூகம, அரசியல் இவவாறு பெல்பவறு 
காரணிகள் ்சல்வாககுச் ்சலுத்துவ்தலனக  
காணைாம.

 ோணவர்கள் சார்பொன காரணிகள் என்று 
கூறும பபொது, யுத்்தத்திறகுப் பின்னரான சூழலில் 
ோணவர்களுககான அதிகரித்்த ்பொழுதுபபொககு 
வசதிகள், கற்றலின்லே, அடிப்பெலட எழுத்்தறிவு, 
எணணறிவு, வாசிப்புக குல்றவு பபொன்்ற விடய 
ங்கலைக கூறுகி்றார்கள். 
 இன்னு்ோரு காரணத்ல்தயும கூறுகி்றா 
ர்கள். புைம்பெயர் ்தமிழர்கள் ்தேது ்சாந்த 
உ்றவுகளுககு அவர்களின் வாழ்வா்தார பேம 
பொட்டுககாக அனுப்புகின்்ற வசதி வாயப்பு 
கலை, இங்குள்ை ோணவர்கள் கற்றல் நடவடி 
கலககளுககுப் பெயன்பெடுத்்தாேல், உல்ைாசோக 
வாழ்வதுடன், வசதி வாயப்புககலை அனுபெவி 
ப்பெதுோக ஒரு சூழல் காணப்பெடுகின்்றது. 
 இவர்களுககு உலழப்பின் வலி, கல்வி 
யினுலடய முககியத்துவம என்பென ்்தரியாது. 
்பொழுதுபபொககுகள், சிோட் ்்தாலைபபெசி, 
அதிகரித்்த ்சைவில் போட்டார் லசககிள் இவ 
வா்றான விடயங்கலைப் பெைரும குறிப்பிடுகி்றார் 
கள். அப்தபபொல் ்பெறப்றார் சார்பொன காரணி 
களும ்சல் வாககுச் ்சலுத்துகின்்றன. 
 குடுமபெ வன்முல்றகள், பொடசாலை ் ்தாடர் 
பொன இலடத்்்தாடர்பின்லே, ேதுப்பெழககம, 
பபொல்தவஸது பபொன்்ற குடுமபெசார் காரணி 
களும, அப்த பபொன்று சமூகமசார் காரணிகளும, 
யுத்்தத்திறகுப் பின்னரான சூழலில் ோணவர் 
களின் கல்வியில் வீழ்ச்சிலய ஏறபெடுத்தியிருககி 
ன்்றது. 
 வடகிழககு ோகாணங்களில் அதிகைவு 
்்தாணடர் ஆசிரியர்கள் நியமிககப்பெட்டிருககி 
ன்்றார்கள். இவர்கள் ஆரமபெககல்வி வகுப்புக 
களில் கறபிககின்்றார்கள். அவர்கள் பபொதிய 
பெயிறசி இல்ைா்தவர்கைாக இருககி்றார்கள். இவ 
வா்றான காரணிகள் ோணவர்களின் கற்றலில் 
்சல்வாககுச் ்சலுத்துகின்்றது. அப்தபபொன்று 
கல்வி நிர்வாகத்திலும பெல்பவறு குல்றபொடுகள் 
்சால்ைப்பெடுகின்்றன. கல்வி நிர்வாக பசலவ 
அதிகாரிகள், பொடசாலை அதிபெர்கள் பபொன்்றவர் 
கள் பபொதிய நிர்வாகத்தி்றலனக ்காணடிருகக 
வில்லை. அதுவும ோணவர்களின் கற்றலில் ்தாக 
கத்ல்த ்சலுத்துகின்்றது. இதுபபொன்று அரசியல் 
ரீதியான காரணங்களும ்சால்ைப்பெடுகின்்றது. 
வரைாறு பபொன்்ற பொடங்களில் ்தமிழர் வரைாறு 
குல்றவாக காணப்பெடுகின்்றது. 
 அப்தபபொன்று சிங்கை ேன்னர்களின் 
வரைாறறு விடயங்கள் அதிகோகக காணப்பெடு 
கின்்றலே, இ்தனால் அவறல்ற பெடித்து பொடோக 
குவதில் ோணவர்கள் இடர்ப்பெடுவ்தாக குறிப்பிடு 
கின்்றார்கள். அத்துடன் ஆசிரியர்களுககான வழி 
காட்டி லகநூல்கள் கிலடயாலே, ஆசிரியர்கள் 
பபொதியைவில் பெயிறறுவிககப்பெடாலேயும 
காணப்பெடுகின்்றது. வடகிழககில் பொடசாலை 
வைங்கள் ்தறகாைத்தில் ஓரைவு பூர்த்தி ்சயயப் 

பெட்டிருந்தாலும, பெை பொடசாலைகளில் வசதிக 
குல்றபொடுகள் காணப்பெடுகின்்றன. வகுப்பெல்ற 
கள், ஆயவுகூடங்கள், ேைசை கூடம, குடிநீர் 
பபொன்்ற அடிப்பெலட வசதிகள் பின்்தங்கிய கிராே 
ப்பு்ற பொடசாலைகளில் பூரணப்பெடுத்்தப்பெட 
வில்லை. இலவயும ோணவர் அலடவில் ்சல் 
வாககு ்சலுத்துகின்்றது. 
 அத்துடன் வடகிழககில் முன்பெள்ளிக கல்வி 
பெைவீனோன நிலையில் காணப்பெடுகின்்றது. 
அதில் பெை பிரச்சிலனகள் இருககின்்றன.முன் 
பெள்ளி ஆசிரியர்கள் முல்றயாக பெயிறறுவிககப்பெட 
வில்லை. கணிசோனவர்கள் க.்பொ.்த சா்தாரண 
உயர்்தரம சித்தியலடயா்தவர்கைாக காணப்பெடுகி 
ன்்றார்கள். ்்தாழில் தி்றலே அல்ைது ்்தாழிற 
பெயிறசி குல்றந்தவர்கைாகக காணப்பெடுகின்்றார் 
கள். அவர்களுககான பவ்தனம மிகவுமகுல்றவாக 
காணப்பெடுகின்்றது. இ்தனால் முன் பெள்ளி 
கல்வி மிகவும பெைவீனோன நிலையில்உள்ைது. 
இ்தனால் காைப் பபொககில் ோணவர் களின் 
அடிப்பெலட எழுத்்தறிவு எண அறிலவ ்பெறறுக 
்காள்ை முடியாேல் இருககின்்றார்கள். இதுவும 
்பொதுப்பெரீட்லசகளில் கணிசோன அலடவு 
கலை ்பெறறுக்காள்வதில் ்சல்வாகலக 
ஏறபெடுத்துகின்்றது.

கேள்வி :
 ்தமிழ் மாணவரேளின் ேல்வித்்தரத்ன்த 
உயரத்்த என்ை ்பணி ஆற்ற கவண்டும்?

்பதில் : 
 ்தனிபய ஒரு ்தரப்பினர் ேட்டும முயன்று  
முன்பனறறிவிட முடியாது. கல்வி வைங்களில் 
பெங்குபெறறுகின்்ற அலனத்துப் பெங்கு்தாரர்களும  
ோணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ்பெறப்றார்கள், 
சமூகம, கல்வி அதிகாரிகள், அரசாங்கம, அரசசார் 
பெற்ற நிறுவனங்கள், புைம்பெயர் உ்றவுகள் அலன 
வரும இலணநது ஒரு கூட்டு முயறசியாக இல்த 
முன்்னடுகக பவணடும. 
 ்தறகாைத்தில் நான் ஏறகனபவ ்சான்ன 
்தலடகலைத்  ்தாணடுவது ் ்தாடர்பொன விரிவான 
ஆயவு ்சயயப்பெட பவணடும. அந்தஆயவின் 
அடிப்பெலடயில் இருகக பவணடும. ோணவர் 
கள் பெககத்தில் எழுத்்தறிவு நுணணறிவு  அதிகரிக 
கப்பெட பவணடும. அ்தறகான நடவடிகலககள் 
எடுககப்பெடபவணடும.
 வடககு கிழககு ோகாணங்களில் முன்பெள் 
ளிகளின் கட்டலேப்பு  வலுப்பெடுத்்தப்பெடபவண 
டும. ்தரோன முள்பெள்ளி நிறுவுவ்தறகு ஏது நிலை 
கள் ஏறபெடுத்்தப்பெட பவணடும. அப்த பபொன்று  
ஒழுகக விழுமியங்கள் கணிசோன அைவு குல்றந 
துள்ை்தாக விேர்சனங்கள்  எழுகின்்றன. அல்த 
்தடுப்பெ்தறகுரிய ்பொறிமுல்றகலை ஏறபெடுத்்த 
பவணடும. விழுமியக கல்வி ோணவர்களிடத்ப்த 
வலுப்பெடுத்்தப்பெட பவணடும. அப்த பபொன்று 
பெயிற்றப்பெடாேல் இருககின்்ற ஆரமபெக கல்வி 
ஆசிரியர்கள்  முல்றயாகப் பெயிறறுவிககப்பெட 
பவணடும.  பொடசாலைகளில் உட்கட்டலேப்பு 
வசதிகள் ஏறபெடுத்திக ்காடுககப்பெட பவணடும. 

 குறிப்பொக கிராேப்பு்றப் பொடசாலைகள் 
வலுப்பெடுத்்தப்பெட பவணடும.  அப்த பபொன்று 
நகர்ப்பு்றப் பொடசாலைகளில் ோணவர்களின் 
எணணிகலக அைவுககு அதிகோகக காணப்பெடு 
கின்்றது. ோணவர் பெரமபெல் பொடசாலைகளுக 
கிலடயில் சீர் ்சயயப்பெட பவணடும. கல்வி 

நிர்வாகிகள், பொடசாலை அதிபெர்கள் வலுவூட்டப் 
பெட பவணடும.  அவர்களுககு முல்றயான பெயிறசி 
கள் வழங்கப்பெட பவணடும.  அப்த பபொன்று 
சமூக ேட்டத்தில் ்பெறப்றாருககான கல்வி வைங் 
கள் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கலைச் ்சயய பவணடும. 
்பெறப்றார்கள் பொடசாலைகளுடன் நல் உ்ற லவப் 
பபெணி, ோணவர் கல்வி ்்தாடர்பொக ஆபராககி 
யோன கைநதுலரயாடலில் ஈடுபெட பவணடும. 
 அப்த பபொன்று துரி்த கற்றல் நிகழ்சித் 
திட்டங்கள் ஊடாக ோணவர்களுலடய கற்றல் 
்சயறபொடுகள் பேமபெடுத்்தப்பெட பவணடும. 
பகாவிட்டுககுப் பின்னரான காைப்பெகுதியில் 
ஏ்றத்்தாழ இரணடு வருடங்கள் ோணவர்கள்  
்தங்கைது கல்விலய இழநதிருககி்றார்கள்.  துரி்த 
கற்றல் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் ஊடாக அ்தலனச் 
்சயயபவணடும.  அ்தறகுரிய ் பொறிமுல்றகலை 
கணடறிய பவணடும.  அப்த பபொன்று அலனத்து 
ோணவர்களுககும கலைத்திட்டம, ோணவர் நட் 
பு்றவாைராக அலேய பவணடும. அப்த பபொன்று 
புைம்பெயர் உ்றவுகளும எேது பிரப்தசத்தில் 
கல்வி அபிவிருத்தி ்்தாடர்பொக  கூடிய கரிசலன 
யுடன் ்சயறபெட்டு அ்தறகுரிய ஊககங்கலையும  
்சயறபொடுகலையும ்சயய பவணடும.   

 ஏறகனபவ பகாவிட்டுககுப் பின்னர்  புைம  
்பெயர் அலேப்புககள் பெல்பவறு ்சயறபொடு 
கலை முன்்னடுத்து வருகின்்றார்கள். பேலும 
ஆயவின் அடிப்பெலடயில் ப்தலவகள் என்ன 
இருககின்்றது எனக கணடு  அந்த நைத்திட்டங்க 
லைச் ்சயய பவணடும. குறிப்பொகப் பின்்தங்கிய 
வையங்கைான தீவகம,  வலிகாேம கல்வி வையம  
கிளி்நாச்சி, துணுககாய, வவுனியா வடககு 
பபொன்்ற கல்வி வையங்களில் உள்ை பொடசாலை 
களின் கல்வி பேமபொட்டுககு அலனவரும கூடிய 
கரிசலனயுடன்  ்சயைாற்ற பவணடும.

தபொதுப் பரீட்.... த�ொடர்ச்சி  ...

்காபோ்ராஸ, சீனாவுககு வாயப்பொன ஒரு 
இைககாக ோறியிருககி்றது. பபெஜிங்கின் பிரசன் 
னம ்காபோ்ராஸ தீவில் நீணடகாைோக 
இருநதுவருகின்்ற பபொதிலும அந்த நாட்லடத் 
்தரிசிககும மு்தைாவது சீன ்வளிவிவகார 
அலே ச்சர் என்்ற வலகயில், வாங்கின் பெயணம 
அதிக முககியத்துவம ்பெறுவதுடன் இரு்தரப்பு 
உ்றலவ அடுத்்த கட்டத்துககு நகர்த்்தககூடியது.
 ்காபோ்ராஸ தீவிலிருநது ோலைதீவு 
ககும சிறீைங்காவுககும பெயணம ்சயயும சீன 
அலேச்சர் வாங் இன் முடிவு, ேத்திய,பேறகு இநது 
சமுத்திர பிராநதியத்தில் பபெஜிங் பேற்காள்ளும 
ஒருங்கிலணந்த அணுகுமுல்றலயக பகாடிட்டுக 
காட்டுகின்்றது. இப்த பநரம இநதியாவும கடல் 
ரீதியாக விரிவாககப்பெட்ட ்தனது அயல்நாடுகைாக 
இத்்தலகய இநது சமுத்திரத் தீவுகலை பநாககு 
கின்்றது. ்காபோ்ராஸ நாட்டில் எந்தவி்த 
்சயறபொட்லடயும இதுவலர பேற்காள்ைா்த 
பபொதிலும ோலை தீவு, சிறீைங்கா ஆகிய நாடு 
களில் மிகத் தீவிரோன பூபகாைப் பபொரில் 
இநதியா ்தறபபொது அகப்பெட்டிருககி்றது.

நன்றி: foreignpolicy.com
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பிள்லையின் எதிர்காைம குறித்து பகள்விககுறி 
யான நிலையில் எந்தவி்த உ்தவியும இன்றி இருப் 
பெ்தாகவும அவர் ்்தரிவித்்தார். ்தனது ேகனுககு 
எப்பெடியாவது முல்றயான கல்விலய வழங்க 
பவணடும என்று பெல்பவறு கஸடங்கலை எதிர் 
்காணட நிலையில் கல்ைடியில் உள்ை ்தரிசனம 
விழிப்புைனறப்றார் பொடசாலைஊடாக ்தனது ேகன் 
பசர்ககப்பெட்டு, அங்கிருநது முல்றயான கறலக 
கலை முன்்னடுத்்த நிலையில் அணலேயில் 
்வளியான சா்தாரண்தரப் பெரீட்லசயில் இைங்லகயி 
பைபய காண பொர்லவயற்ற ோணவர் ஒருவர் ் பெற்ற 
அதிகூடிய சித்திலயப் ்பெறறு, பிர்தேர் ேறறும 
ேனாதிபெதியினால் ்கௌரவிககப்பெட்டுள்ைார்.
 இவவா்றான முன்னாள் பபொராளிகளின் 

குடுமபெத்திறபகா, காணாேல் ஆககப்பெட்ட உ்றவுக 
ளின் குடுமபெத்திறபகா எந்தவி்த உ்தவியும ்சயயப் 
பெடாேல் அல்ைது அவர்களுககான ்்தாழில் துல்ற 
யிலன ஏறபெடுத்்தாேல் அவர்கள் ்்தாடர்பில் நாங் 
கள் எந்தப் பபொராட்டத்திலனயும ்சயய முடியா்த 
நிலையிபைபய கிழககில் இருககின்ப்றாம.
 இப்தபபொன்று பெல்பவறு அச்சுறுத்்தல்களும 
அவர்களுககு ஏறபெட்டுள்ைது. ஆயு்தக குழுககளின் 
அச்சுறுத்்தல், அரச பெலடகள் ேறறும புைனாயவுத் 

துல்றயினர் என பெல்பவறு ்தரப்பினரின் அச்சுறுத் 
்தல்களுககு ேத்தியில் ்சயறபெடும கிழககுோகாண 
வலிநது காணாேல் ஆககப்பெட்டவர்கள்்்தாடர்பில் 
ப்தசியப் பெரப்பில் உள்ைவர்கள் விபசட கவனம 
்சலுத்துவது காைத்தின் கட்டாயோகும. இவவா்றா 
னவறறிலன நாங்கள் கணடு ்காள்ைாேல் ்சல் 
லும நிலைபய இன்று கிழககு ோகாணத் தில் காண 
ப்பெடுகின்்றது. சிறிய சிறிய ்்தாழிறசாலைகலை 
ஏறபெடுத்தி, அவர்களுககான வாழ்வா்தாரத்திலன 
ஏறபெடுத்துவ்தன் மூைம அவர்கள் அடுத்்தபெடியாக 
்தேது குடுமபெத்திலனயும கவனத்திற ்காணடு 
சமூகம சார்ந்த ்தேது பகாரிகலகயிலனயும உரகக 
்சால்ைக கூடிய சகதி கிலடககும.
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்தான் பெயன்பெடுத்்தப்பெடப்பபொகின்்றது. அ்தாவது, 
சீனாவுககு வட்டிலயக ்காடுப்பெ்தறகாகபவ சீனா 
விடம கடலனக பகட்கும நிலையில் இைங்லக 
உள்ைது என்பெது்தான் பெரி்தாபெகரோனது.
 சீன ்வளிவிவகார அலேச்சரிடம ேனாதி 
பெதி முன்லவத்்த இரணடு பகாரிகலககளும 
சீனாவின் பிடியிருநது இைங்லனயினால் மீை 
முடியாதி ருப்பெல்த ் ்தளிவாக ் வளிப்பெடுத்தியிருக 
கின்்றது. அப்த பவலையில், “இைங்லக - சீன உ்றவு 
களில் மூன்்றாவது ்தரப்பு ்தலையிடத் ப்தலவ 
யில்லை” என சீன ்வளிவிவகார அலேச்சர் ்்தரி 
வித்திருப்பெது, இைங்லகயில் சீனாவின் ஆதிககம 
்்தாடரப் பபொகின்்றது என்பெ்தறகான ஒரு முன்னறி 
விப்பொகபவ கரு்தப்பெட பவணடும.
 இைங்லகயில் அதிகரித்துவரும சீன ஆதிக 
கம ் ்தாடர்பில் அணலேககாைோக இநதியா  பநரடி 
யாகவும, ேல்றமுகோகவும ்தனது அதிருப்திலய 
்வளிப்பெடுத்தி வருகின்்றது. ்தமமுலடய பொதுகாப் 
புககு இது அச்சுறுத்்தல் என்்றவலகயில் இநதியத் 
்தரப்பினரால் முன்லவககப்பெடும கருத்துககலை 
ஏறறுக்காள்வ்தறகு சீனா ்தயாராகவில்லை.
 இைங்லகயில் ்தமோல் முன்்னடுககப்பெ 
டும ்சயறறிட்டங்கள் அலனத்தும, வர்த்்தக பநாக 
கத்ல்தக ்காணடலேந்தலவ என்பெப்த சீனாவின் 
உத்திபயாகபூர்வ கருத்்தாக இருககின்்றது. உ்தாரண 
ோக – யாழ்ப்பொணம தீவுப் பெகுதிகளில் திட்டமிடப் 
பெட்ட காற்றாலை மின்சாரத் திட்டத்தில் சீன 
அரசாங்கத்துககு எந்தவி்தோன சமபெந்தமும 
இல்லை  எனவும, சீனாவிலுள்ை ்தனியார் நிறுவனம 
ஒன்ப்ற அ்தலன ்ரன்டர் - பகள்விப்பெத்திரம மூை 
ோகப் ் பெறறிருந்தது எனவும இைங்லகககான சீனத் 
தூதுவர் அணலேயில் யாழ்ப்பொணத்தில்லவத்துத் 
்்தரிவித்திருந்தார்.
 அவர் என்ன்தான் ் சான்னாலும, இைங் லக 
யில் ்ரன்டர் மூைோக திட்டங்கலைப் ்பெறறுக 
்காணட சீன நிறுவனங்கள் அலனத்துபே அந்த 
நாட்டு அரசின் ஆ்தரவுடன் ்சயறபெடுபெலவ.

அல்ைது சீன அரசினால் உருவாககப்பெட்டலவஆக, 
அ்தறகும ்தேககும சமபெந்தமில்லை என சீன அரச 
்தரப்பில் ்சால்ைப்பெடுவது ஏறறுக ்காள்ைக 
கூடிய்தல்ை. சீனாவின் பெட்டுப்பொல்தத் திட்டத்தின் 
ஒரு அங்கோகபவ இலவ ்சயறபெடுகின்்றன 
என்பெதும கவனிககத்்தககது.
 இந்தப் பின்னணியில் பகநதிர முககியத் 
துவம வாயந்த இடத்திலுள்ை இைங்லகலயப் 
பெயன்பெடுத்திக ் காள்வ்்தன்பெது, சீனாவுககுத் ்தவிர் 
கக முடியா்த ஒன்று. ஏப்தா ஒரு வலகயில் இைங் 
லகலய அது ்தனது வலைககுள் வீழ்த்திவிட்டது 
என்பெது ் ்தரிகின்்றது. அந்தப் பிடிலய ் ்தாடர்நதும 
பபெணுவ்தறகு ேனாதிபெதி பகாட்டாபெய ராேபெகச 
்தறபபொது சீன ்வளிவிவகார அலேச்சரிடம முன் 
லவத்்த பகாரிகலக பபொதுோனது.
 அப்தபவலையில், சீனாவின் திட்டங்களு 
ககுள்ை அச்சுறுத்்தல் இநதியா்தான். அ்தறகுப் பெதிை 
டியாகத்்தான் “இைங்லக - சீன உ்றவுகளில் மூன்்றா 
வது ்தரப்பு ்தலையிடத் ப்தலவயில்லை”என்்ற 
கருத்து சீன ்வளிவிவகார அலேச்சரினால் முன் 
லவககப்பெட்டிருககின்்றது. இந்த ஒறல்ற வசனத்து 
ககுள் நில்றய அர்த்்தங்கள் உள்ைன. இ்தறகு 
இநதியா ்காடுககப்பபொகும எதிர்விலன என்ன?
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பின்னர், அ்தன் மீது ்பொருைா்தாரத் ்தலடலய 
்காணடுவரும தீர்ோனத்ல்த பிரான்ஸ வலரநதி 
ருந்தது. ்கன்யா, கானா ேறறும ஹபபொன் 
ஆகிய நாடுகளின் ஆ்தரவுடன் அ்தலன ஐககிய 
நாடுகள்சலபெயின் பொதுகாப்புச் சலபெயில் நில்ற 
பவறறும கூட்டம ஒன்ல்ற பிரான்ஸ கடந்த 
்சவவாயககிழலே (11) ஏறபொடு ்சயதிருந்தது.
 மூடிய அல்றககுள் இடம ்பெற்ற இந்த 
கூட்டத்தில் இடம ்பெற்ற வாக்கடுப்பில், ரஸ 
யாவும சீனாவும ்தேது வீட்படா அதிகாரத்ல்தப் 
பெயன்பெடுத்தி அ்தலன முறியடித்துள்ைன.
 ஒரு ோற்றத்ல்த பநாககி ோலி ்தறபபொது 
்தான் முன்பனறி வருகின்்றது. இந்த நிலையில் 
பேறகு ஆபிரிகக நாடுகளின் அழுத்்தம அ்தலன 
பொதிககும என சீனா ்்தரிவித்துள்ைது. அ்தலனப் 
பபொைபவ ரஸயாவும ோலி அரசு மீது ்தனது 
அனு்தாபெத்ல்த ்வளியிட்டுள்ைது.
 இ்தனிலடபய, ரஸயாவின் கூலிப்பெலட 

யினர் ோலி இராணுவ அரசுககு உ்தவி வருவ்தாக 
பிரான் ஸின் ஐ.நாவுககான தூதுவர் நிபகாைஸ டி 
றிவிரி குற்றம சுேத்தியுள்ைார். ஆனால் அ்தலன 
ரஸயாவும, ோலிககான ஐ.நா தூதுவரும ேறுத்து 
ள்ைனர்.
 எம மீ்தான ்பொருைா்தாரத் ்தலட ேனி 
்தாபிோனேற்றது என ோலியில் கடந்த 2020 
ஆம ஆணடு ஆட்சிலய லகப்பெறறிய இராணுவ 
அதிகாரி பகணல் அசிமி பகாட்டா ்்தரிவித் 
துள்ைார்.
 2022 ஆம ஆணடு ்பெப்ரவரி ோ்தம 
ப்தர்்தல் நடத்்தப் பபொவ்தா கவும, அதுவலரயில் 
இலடககாை அரசு ்சயறபெடும எனவும ்்தரிவி 
த்்த அவர், அ்தன் பின்னர் கடந்த வருடம பே 
ோ்தம இலடககாை அரலசயும கலைத்துள்ைார். 
அ்தன் 
 பின்னர் ்தனது இராணுவ அரசு எதிர்வரும 
ஐநது வருடங்கள் ஆட்சியில் இருககும என அவர் 
கடந்த டிசமபெர் ோ்தம அறிவித்திருந்தார்

ைதுடன், 58 பபெர் பெடு்காலை ் சயயப்பெட்டிருந்த 
னர். பெைர் பொலியல் துன்புறுத்்தல்களுககும உட் 
பெட்டிருந்த்தாக பொதிககப்பெட்டவர்கள் சார்பில் 
வாதிட்ட வழககறிஞர்கள் ்்தரிவித்துள்ைனர்.
 சிரியாவில் இருநது ்தப்பி வந்த அன்வர் 
பேர்ேனியில் புகலிடத் ்தஞசம பகாரியிருந்த 
நிலையில், கடந்த 2019 ஆம ஆணடு லகது ்சய 
யப்பெட்டிருந்தார். பேர்ேனியில் 800,000 சிரிய 
ேககள் வாழ்வது குறிப்பிடத்்தககது.

மனி� உரி்ம மீறல்      ... த�ொடர்ச்சி...

PDSA Gold medal எனப்பெடும வீரப்பெ்தககமும 
வழங்கப்பெட்டிருந்தது. இது பெலட அதிகாரிகள் 
ேறறும சா்தலனயாைர்களுககு பிரித்்தானியாவில் 
வழங்கப்பெடும போர்ச் கு்றஸ எனப்பெடும பெ்தககத் 
திறகு இலணயானது.
 கடந்த வார இறுதியில் அது ேரணத்ல்தத் 
்தழுவிய்தாக ் ்தரிவித்துள்ை ் ்தாணடு நிறுவனம, 
அ்தன் இழப்பு ்தமலே மிகவும துன்பெத்தில் ஆழ்த் 
தியுள்ை்தாக ்்தரிவித்துள்ைது.

்கண்ணிதெடி்க்ை     ... த�ொடர்ச்சி...

அலேப்லபெச் பசர்ந்த ்சன்.கநல்தயா ்்தரிவி 
த்்தார்.
 பேலும சவீநதிர சில்வா மீது ேகனிஸகி 
்தலடயானது இன்னமும விதிககப்பெடா்ததுன் 
எனக பகட்டு ்வளிநாட்டு, ்பொதுநைவாய ேற 
றும அபிவிருத்தி திலணககைத்திறகு கடி்தங்கலை 
எழுதியுள்ை பெை பிரித்்தானியப் பொராளுேன்்ற 
உறுப்பினர்கலை பிரித்்தானியத் ்தமிழர்கள்கடந்த 
ஒரு வருடோக சநதித்து வருகி்றார்கள்” என 
பேலும ்்தரிவிககப்பெட்டுள்ைது.

சிறிலங்கொவின் தஜன     ... த�ொடர்ச்சி...

்சயலகயில் ஈடுபெட்டலே ்்தாடர்பில் ்காழு 
மபு உச்ச நீதிேன்றில் வழக்கான்று ேட்டக 
கைப்பு ோவட்ட பொராளுேன்்ற உறுப்பினர்கள் 
சார்பில் ேனாதிபெதி சட்டத்்தரணியும பொராளு 
ேன்்ற உறுப்பினருோன சுேநதிரனால் ்்தாடரப் 
பெட்டிருந்தது.
 இந்த வழககின்பபொது குறித்்த பெகுதியில் 
பெயிர்ச்்சயலகயில் ஈடுபெட்டிருப்பெவர்கள் அங்கி 
ருநது ்சல்வ்தறகு உடன்பெட்டு ்வளிபயறியிரு 
ந்தனர்.  
 குறித்்த பெகுதிலய பேயச்சல் ்தலரப்பெகுதி 
்யன நீதிேன்றில் சிங்கை ேககள் (ஆககிரமித்திரு 
ந்தவர்கள்) சார்பில் ஆேரான சட்டத்்தரணிகபை 
ஏறறுக்காணடிருந்த நிலையில் மீணடும அப் 
பெகுதியில் காணிகலை அபெகரித்து பெயிர்ச்்சயலக 
ந ட வ டி க ல க க ள் மு ன் ் ன டு க க ப் பெ டு வ ்த ா க 
பெணலணயாைர்கள் ்்தரிவிககி ன்்றனர்.
 இது குறித்து அரசாங்க ஆ்தரவு பொராளு 
ேன்்ற உறுப்பினர்களின் கவனத்திறகு ்காணடு 
்சல்ைப்பெட்ட பபொதிலும எந்தவி்த நடவடிகலக 
யும இதுவலரயில் முன்்னடுககப்பெடவில்லை 
்யனவும பெணலணயாைர்கள்  குற்றம சுேத்து 
கின்்றனர்.

மட்டக்கைப்பு- �மிழர்     ... த�ொடர்ச்சி...

மொலி மீ�ொன �்ட     ... த�ொடர்ச்சி...

அவர்கள் இந்த ேககபைாடு பசர்நது ேககளின்  
அடிப்பெலட நியேங்களுககு என்ன ோற்றத்ல்தச் 
்சயவது அல்ைது வாயப்புககள் கிலடககின்்ற 
பபொது இவவா்றான வா்தங்கலைத் ்தாபன மீை மீை 
லவககின்்றார்கள். அவவாறு முன்லவப்பெ்தனால் 
இது நகர முடியாது ஓரிடத்தில் இருககின்்றது. 35 
வருடங்களில் ோற்றங்கள் நிகழாேல் இருககின்்ற 
காரணங்களில் அரசியல் ்தலைலேகளும, அரசியல் 
்தலைலேகளின் கூட்டு உடன்பொடுகளும இதில் 
பெங்களித்திருககின்்றன.

மமொடிக்கொன �மிழ்க  .. த�ொடர்ச்சி...
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ேர பெ ணு 
ே ா ற ்ற ப் 

பெட்ட பென்றியில் 
இருநது ்பெ்றப் 

பெட்ட இ்தயத்ல்தக 
்காணடு அ்ேரிககா 

லவச் பசர்ந்த படவிட் 
்பெனற (57) என்பெவருககு உைகில் மு்தல் முல்றயாக 
இ்தய ோறறுச் சிகிச்லச பேற்காள்ைப்பெட்டுள்ைது. 
எழு ேணிபநர அறுலவச் சிகிச்லசயின் பின்னர் 
படவிட் கடந்த 3 நாட்கைாக மிகவும நைோக 
இருப்பெ்தாக லவத்தியர்கள் ்்தரிவித்துள்ைனர்.
 படவிட்டுககு ோறறுச் சிகிச்லச வழிகள் 
அற்ற நிலையில், இறுதி முயறசியாக இது பேற 
்காள்ைப்பெட்டிருந்தது. இ்றப்பெது அல்ைது இ்தய 
ோறறுச் சிகிச்லசலய பேற்காள்வப்த அவருக 
கான ்்தரிவாக இருந்த்தாக லவத்தியர்கள் சிகிச்லச 
ககு மு்தல் நாள் படவிட் இறகு விைககம அளித்துள் 
ைனர்.
 இது எனககான இறுதித் ்்தரிவு என்பெது 
எனககுத் ்்தரியும என இ்தய பநாயினால் பொதிக 
கப்பெட்டு (Terminal heart disease) இ்தயம ்சயலிழந்த 
படவிட் ்்தரிவித்துள்ைார். இந்தச் சிகிச்லசலய 
பேற்காள்வ்தறகான சி்றப்பு அனுேதிலய அ்ேரி 
ககாவின் ேருத்துவக கட்டுப்பொட்டு அதிகாரிகள் 
பேரிைான்ட் பெல்கலைககழகத்திறகு வழங்கியிருந 
்தனர்.

 அவரின் உடல் நிலையானது ேனி்தர்களின் 
இ்தயத்ல்த ஏறறுக்காள்ளும நிலையில் இருகக 
வில்லை. எனபவ ்தான் ேரபெணு ரீதியாக ோற்றம 
்சயயப்பெட்ட பென்றியின் இ்தயத்ல்த நாம ்்தரிவு 
்சயப்தாம என ்்தரிவித்துள்ைார்  இந்த சிகிச்லசக 
குழுவுககுப் ்பொறுப்பொன லவத்திய நிபுணர் 

பொட்லி கிறிபித்.
 ்பொதுவாக புதிய உறுப்புககலைப் ்பொரு 
த்தும பபொது ேனி்த உடலின் எதிர்ப்புச் சகதி 
அ்தலன நிராகரிககும (Organ rejection). எனபவ்தான் 
உறுப்புககளின் ோறறு அறுலவச் சிகிச்லச ்பெருே 
ைவில் ்வறறி ்பெறுவதில்லை. அவவாறு ்வறறி 
்பெற்றாலும, உறுப்புககள் விலரவில் ்சயலிழநது 
விடுவதுணடு. சிறுநீரக ோறறு அறுலவச் சிகிச்லச 
கூட 9 வருடங்களுகபக பெைன் ்தரும. அது ேட்டுேல் 
ைாது, பநாயாளி ்்தாடர்ச்சியாகத் ்தனது உடல் 
எதிர்ப்புச் சகதிலய குல்றககும ேருநதுகலை (Immu-
nosuppression drugs) உள்்ைடுகக பவணடும.

 ஆனால் ேரபெணு ோற்றப்பெட்ட பென்றிகளின் 
ேரபெணு மூைககூறுகளில் இருநது ேனி்தர்களின் 
உடல் எதிர்ப்புச் சகதியின் நிராகரிப்புத் தி்றலன 
அதிகரிககும பெை ேரபெணுககலை நாம நீககியிருந 
ப்தாம. அ்தறகான ஆயவுகள் பெை வருடங்கைாக 
பேற்காள்ைப்பெட்டன. இ்தன் மூைம ்பொருத்்தப் 
பெடும உறுப்புககலை ேனி்தர்க ளின் பநா்யதிர்ப்புச் 
சகதியின் ்தாககு்தல்களில் இருநது காப்பொற்ற 
முடியும.
 ோறறு அறுலவச் சிகிச்லசககுத் ப்தலவ 
யான உடல் உறுப்புககளுககு ஏறபெட்டுள்ை பெற்றாக 
குல்றலய இ்தன் மூைம தீர்கக முடியும. அ்ேரிக 
காவில் ஒரு நாலைககு 17 பபெர் உறுப்பு ோறறு 
அறுலவச் சிகிச்லசககாக காத்திருநது இ்றககின் 
்றனர். 100,000 காத்திருப்பபொர் பெட்டியலில் உள்ைனர்  
என கிறிபித் பேலும ்்தரிவித்துள்ைார்.
 பநாயாளியின் நீணடகாை உடல் நைம 
குறித்து ்தறபபொது எதுவும கூ்றமுடியாது. ஏ்ன 
னில் இது ்தறபபொது ்தான் மு்தல் முல்றயாக 
பேற்காள்ைப்பெட்டுள்ைது. எனபவ நீணடகாை 

அவ்தானிப்பு ப்தலவ என ்்தரிவித்துள்ைார், 
இந்த அறுலவச் சிகிச்லசயில் பெங்குபெறறியவரும, 
பேரிைான்ட் பெல்கலைககழகத்தின் அறுலவயியல் 
துல்ற பிரிவின் ்தலைவருோன லவத்திய கைாநிதி 
கிறிஸரின் லூ.
 உடல் உறுப்புககளுககாக காத்திருககும 
பபொது பெைர் இ்றககின்்றனர். ஆனால் ்தறபபெல்தய 
முயறசி அ்தறகான தீர்லவ வழங்கும. விைங்குகளின் 
உடல் உறுப்புககலை ேனி்தர்களுககு பெயன்பெடுத்து 
வது (Xenotransplantation) என்பெது பெை வழிகளில் 
முன்னரும பேற்காள்ைப்பெட்டுள்ைன.
 பென்றிகளின் இ்தய வால்வுகள் ேனி்தர்களு 
ககுப் ்பொருத்்தப்பெடுவதுணடு. அப்தபபொை கடந்த 
வருடம பென்றியின் சிறுநீரகம ேனி்தர் ஒருவருககு 
்பொருத்தி ஆயவு ்சயயப்பெட்டது என அவர் 
பேலும ்்தரிவித்துள்ைார்.
 பென்றிகளின் இ்தயம ேனி்தர்களின் இ்தயத் 
துடன் அதிக ஒறறுலே ்காணடது. எனினும அது 
சரியாகப் ்பொருந்தக கூடிய்தல்ை. பென்றிகளின் 
ேரபெணுககளில் (Genetic code) ஒளிநதிருககும 25 
வலகயான லவரசுகபை ((Pervs - porcine endogenous 
retroviruses) எேது உடல் அ்தலன நிராகரிப்பெ்தறகான 
காரணம. அ்தலன eGenesis என்்ற ஆயவு லேயத்ல்த 
பசர்ந்த விஞஞானிகள் கணடறிநது அணலேயில் 
்வறறிகரோக நீககியிருந்தனர்.
 ேனி்தர்களின் உடறகைங்கலை பென்றியின் 
உடல் கைங்களுடன் கைநது பேற்காள்ைப்பெட்ட 
ஆயவில் இந்த லவரசுகள் ேனி்தர்களின் கைங்களில் 
்்தாறறியது கணடறியப்பெட்டது. அ்தன் பின்னர் 
இந்த லவரசுகள் அற்ற 37 பென்றிகள் ் சயறலகமுல்ற 
யி ல் உ ரு வ ா க க ப் பெ ட் ட ன . இ ல வ ்த ா ன் அ தி க 
ேரபெணு ோற்றங்கள் ்சயயப்பெட்டு உருவாககப் 
பெட்ட விைங்காகும என ்்தரிவித்துள்ைார்.
ஹவாட் பெல்கலைககழகத்தின் ஆயவாைர் கைாநிதி 
லூஹான் யங்.

 அ்ேரிககாவில் ஒரு இைட்சம பபெரும, 
பிரித்்தானியாவில் 6,500 பபெரும உறுப்பு ோறறுச் 
சிகிச்லசககாகக காத்திருககின்்றனர். பென்றிகளின் 
உறுப்புககள் ேனி்தர்களின் உறுப்புககளின்அைலவ 
ஒத்்தலவ. ஆனால் அ்தன் ேரபெணுககளில் உள்ை 
லவரசுகலை அகறறுவப்த எேககு சவாைாக இருந 
்தது என அவர் பேலும ்்தரிவித்துள்ைார்.
 ேரபெணுககளில் உள்ை லவரசுகலை அகற 
றியது மிகச்சி்றந்த முன்நகர்வு. இது எேது எதிர்காை 
நடவடிகலகககு வழிவகுககும என ்்தரிவித்திருந 
்தார் பிரித்்தானியாவின் ்கன்ற பெல்கலைககழக 
த்தின் ேரபெணுவியல் பபெராசிரியர் டரன் கிறிபின்.
 ்தறபபொது ேருத்துவ உைகம ்தனது அடுத்்த 
கட்டத்திறகுள் நுலழநதுள்ைது. ேரபெணு ோற்றப் 
பெட்ட  பென்றிகளில் இருநது ்பெற்றப்பெட்ட இ்தய 
ோறறுச் சிகிச்லச ்வறறி ்பெறறுள்ைது. பநாயாளி 
நீணடகாைம உடல் நைத்துடன் இருந்தால், ேருத் 
துவ ேறறும விஞஞான உைகம சாதித்்த மிகப் 
்பெரும சா்தலனயாக இது பபொற்றப்பெடும என்பெது 
டன், பெை ஆயிரம ேககளின் உயிர்கள் வருங்காைத் 
தில் காப்பொற்றப்பெடும.
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