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பூமியின் வெப்பநிலை உயரலெ 
1.5 ்பாலை வெல்சியசிற்குள் 

ப்பணுெது என்்ற திட்டத்திற்கு 
உைகின் முன்்னனி நாடுைள் ஒத்து 
லைபல்ப ெைஙைவில்லை இது 
எதிரைாைத்தில் மிைபவ்பரும் அ்னர 
த்்தத்ல்த ஏற்்படுத்தும் எ்ன ை்டந்த 
பு்தன்கிைலை (26) வெளியி்டப 
்பட்ட ஐக்கிய நாடுைள் ெல்பயின் 
அறிக்லையில் வ்தரிவிக்ைப்படடுள் 
ளது. 
 எகிபதில் ைாைநிலை ைாற் 
்றம் வ்தா்டர்பா்ன பைாப-27 என்்ற 
ைாநாடு ஆரம்பிப்ப்தற்கு சிை ொர 
ஙைபள உள்ள நிலையில் இந்த அறி 
க்லை வெளிெநதுள்ளது. ை்டந்த 
ெரு்டம் இ்டம்வ்பற்்ற ைாநாடடில் 
சூைல் ைாெல்டெல்த ்தடுப்ப்தற்கு 
நாடுைள் பைற்வைாண்ட முயற்சிைள் 
ப்பாதுைா்ன்தல்ை.
 உைகின் ைெ்னம் ்தற்ப்பாது 
பெறு விெைாரஙைளில் உள்ள 

்தால் யாரும் ைாைநிலை ைாற்்றம் 
வ்தா்டரபில் ைெ்னம் வெலுத்துெ 
தில்லை. எ்னபெ உைைம் மீணடும் 
அதில் ைெ்னம் வெலுத்்தபெணடும் 
இல்லைவயனில் அ்த்னால் ஏற்்ப 
டும் ப்பரழிலெ ெநதிக்ை பநரிடும் 
எ்ன ஐ.நாவின் வெயைாளர நாயைம் 
அன்வரானிபயா குற்ப்றரஸ் வ்தரிவி 
த்துள்ளார. 
 புதிய அறிக்லையின் அடிப 
்பல்டயில் 1.5 ்பாலை வெப்பநிலை 
அதிைரிபல்ப ்தடுப்பது என்்பது 
இயைா்த ைாரியம் எ்னபெ எதிர 
ெரும் 2030 ஆம் ஆணடுக்கு முன் 
்னர 1 ்பாலை வெப்பநிலை 

இைஙலையில் ஏற்்படடுள்ள 
வ்பாருளா்தார வநருக்ைடி ைார 

ணைாை ைக்ைள் வ்பரும் வநருக்ை 
டிைலள ெநதித்து ெருகின்்ற்னர. 
வ்பருைளவிைா ்னெரைள் பெலை 
ப்தடி வெளிநாடு வெல்ைத்வ்தா்டங 
கியுள்ள்னர. ்பைர அைதிைளாை இநதி 
யாவிற்கு வெல்கி்ற்னர. பைலும் ்பைர 
அவுஸ்திபரலியா ப்பான்்ற நாடு 
ைளுக்கு ெட்டமுரணைா்ன ை்டல் ்பய 
ணஙைலள பைற்வைாணடுள்ள்னர.
 இநநிலையில்,  ்தமிைர ்தாய 
ைத்தில் அதிைைாை  இளம் ெமூைத்ல்த 
குறி லெத்து ப்பால்தபவ்பாருள் 
விற்்பல்ன நல்டவ்பற்று ெருகின் 
்றது.

 இதில் ைாணெரைள் அதிைம் 
்பாதிக்ைப்படுெ்தாை கூ்றப்படுகி 
ன்்றது. தி்னம் ஒருெர ப்பால்தப 
வ்பாருள் லெத்திருந்த குற்்றசொட 
டில் லைது வெயயப்படுகின்்றார.
 இ ந நி ல ை யி ல் , ய ா ழ் . 
வ்தல்லிப்பலை  ைாெல்துல்றப பிரி 
வுக்குட்பட்ட ்பகுதிைளில் ்பா்ட 
ொலை ைாணெரைலள இைக்கு 
லெத்து ப்பால்த ைாத்திலர வியா 
்பாரத்தில் ஈடு்படடு ெந்த ெநப்த 
ைந்பவராருெர  ைாெல்துல்றயி்னரால் 
லைது வெயயப்படடுள்ளார.
 அப்த பநரம் வைாழு 
ம்பு ்பல்ைலைக்ைைைம் ைற்றும் 

,yq;if- nghUshjhu neUf;fbapd; 

kj;jpapy; mjpfupf;Fk; Fw;wr;nray;fs;

பைாவிட-19 பநாய மு்தலில் 
ைண்டறியப்பட்ட சீ்னா 

வின் வூஹான் ைாநிைம் மீணடும் 
பைாவிட பநாய அதிைரிப்ப்தால் 
மூன்று ெரு்டஙைளின் பின்்னர மீண 
டும் முழுலையா்ன மு்டக்ை நிலை 
க்கு வைாணடுெரப்படுெ்தாை சீ்னா 
வ்தரிவித்துள்ளது.

 ை்டந்த 14 நாடைளில் 240 புதிய 
பநாயாளிைள் அஙகு ைண்டறியப 
்பட்டது்டன், இந்த ொரம் 25 
பநாயாளிைள் ைண்டறியப்பட்டல்த 
வ்தா்டரநது 8 இைடெம் ைக்ைள் 
வ்தாலைலய வைாண்ட ைத்திய 
ைாநிைைா்ன வூஹான் பிரப்தெத்ல்த 
எதிரெரும் 30 ஆம் நாள் ெலர 
சீ்னா முற்்றாை மு்டக்ை நிலைக்கு 
வைாணடுெநதுள்ளது.
 சீ்னா முழுெதிலும் 
ை்டந்த வியாைக்கிைலை (27) 1000 
பநாயாளிைள் ைண்டறியப்படடுள் 
ள்னர. ஏல்னய நாடுைளு்டன் 

உைகில் உள்ள 21 நாடுைளில் 54 
ைாெல் நிலையஙைலள சீ்னா 

இரைசியைாை அலைத்துெருெ்தாை 
ஸ்வ்பயில்ன ்தளைாைக் வைாண்ட 
அரெ ொர்பற்்ற Safeguard Defenders 
என்னும் நிறுெ்னம் வ்தரிவித்துள் 
ளது.

 வ்பருைளொ்ன ைாெல்நிலை 
யஙைள் ஐபராபபிய நாடுைளில் 
அலைக்ைப்படடுள்ள்ன. ஸ்வ்பயி 
னில் 9. இத்்தாலியில் 4. ைண்டனில் 
2 ைற்றும் ஸ்வைாடைாநதில் 1 அயர 
ைாநதில் 1 எ்ன ைாெல்நிலை யஙைள் 
அலைக்ைப ்படடுள்ள்ன.
 ொை்னக் ஓடடு்னர அனுைதிப 
்பத்திர நீடிபபு. ெட்டபபிரசெல்ன 

ைற்றும் குற்்றசவெயல்ைள் 
ப்பான்்ற சீ்ன ைக்ைளின் பிரசெல்ன 
ைலள லையாளுெ்தற்ைாை இந்த 
அலுெைைஙைலள அலைத்துெரு 
ெ்தாை சீ்னா வ்தரிவித்துள்ளது.
 ஆ்னால் சீ்ன அரசுக்கு எதிராை 
வெயற்்படும் சீ்ன பிரலைைலள ைண 
ைாணிப்ப்தற்ைாைபெ இலெ அலை 
க்ைப்படுெ்தாை அரெ ொர்பற்்ற நிறு 
ெ்னம் குற்்றம் சுைத்தியுள்ளது. 
அ்தல்ன ைறுத்துள்ள சீ்னா. இந்த 
அலுெைைஙைள்; குற்்றச வெயல் 
ைலள ்தடுக்ைபெ அலைக்ைப்படடு 
ள்ள்தாை வ்தரிவித்துள்ளது.
 இ்தனில்டபய இது ஒரு 
ெட்டவிபரா்த ந்டெடிக்லை எ்ன 
வ்தரிவித்துள்ள வந்தரைாநது அரசு 
இது வ்தா்டரபில் விொரலணைள் 
பைற்வைாள்ளப்படும் எ்ன வ்தரி 
வித்துள்ளது. அவைரிக்ைா, ை்ன்டா, 
ஸ்வ்பயின், அயரைாநது ைற்றும் 
பைரைனி ப்பான்்ற நாடுைளும் 
விொரலணைலள ஆரம்பித்துள் 
ள்தாை வ்தரிவிக்ைப்படுகின்்றது.

%d;W tUlq;fspd; gpd;du; kPz;Lk; 
%lg;gLk; T+`hd; khepyk;

G+kp ntg;gkhjiy jLg;gjpy; cyf 
ehLfs; mf;fiw nrYj;jtpy;iy

cyf ehLfspy; 50 ,ufrpa fhty; 
epiyaq;fis mikf;Fk; rPdh

ஈரானில் ை்டந்த 6 ொரங ைளாை 
அரசுக்கு எதிராை வ்தா்டர 

ப்பாராட்டஙைள் முன்வ்னடுக்ைப்ப 
டடு ெருகின்்ற்ன. ்பை ஆயிம் ைக்ைள் 
அதில் ைைநதுவைாணடு ெருெ்தாை 
வ்தரிவிக்ைப்படுகின்்றது.
 ஈரானின் ைாெல்நிலையத் 
தில் ைாஷா அமினி என்்ற வ்பண 
இ்றந்தல்த வ்தா்டரநது இந்த ப்பாரா 
ட்டஙைள் 40 நாடைளுக்கு முன்்னர 
ஆரம்பிக்ைப்படடிருந்த்ன. ஈரானின் 
அணலைய ெரைாற்றில் இது ஒரு 
மிைபவ்பரும் ப்பாராட்டைாை ைரு 
்தப்படுகின்்றது.
 ப ்ப ர ா ட ்ட க் ை ா ர ர ை ள் மீ து 

ஈரானிய அரசு ்பல்டயி்னலர 
வைாணடு ைடுலையா்ன அழுத்்தங 
ைலள பிரபயாகித்துெருகின்்றது. 
்பைர லைது வெயயப்படடு ள்ளது 
்டன், ்பைர வைால்ைப்படடும் உள்ள 
்தாை வ்தரிவிக்ைப்படுகின்்றது.

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

ெரெப்தெ நாணய நிதியத்திற்கும் 
இைஙலையின் ை்டன் வ்பறுநர 

ைளுக்கும் இல்டயிைா்ன ைற்று 
வைாரு ைைநதுலரயா்டல் நெம்்பர 
ைா்தம் 3 ஆம் திைதி நல்டவ்ப்றவுள் 
ளது.
 இைஙலையில் ை்டன் ைறுசீர 
லைபபு வ்தா்டரபில் இ்தன்ப்பாது 
விரிொை ைைநதுலரயா்டப்ப்டவுள் 
ள்தாை ை்னாதி்பதி ஊ்டைப பிரிவு 
குறிபபிடடுள்ளது.
 ்ப்தவிக்ைாைம் நில்றெல்ட 
நது நாடடிலிருநது வெல்லும் ெரெ 

ப்தெ நாணய நிதியத்தின் ெதிவி்டப 
பிரதிநிதிக்கும் பைலும் சிை அதி 
ைாரிைளுக்கும் இல்டயில் இ்டம் 
வ்பற்்ற ெநதிபபில் இது குறித்து 
ை ைநதுல ரயா்ட ப்பட டுள்ள்தாை 
வ்தரிவிக்ைப்படடுள்ளது.
 ை்டன் ைறுசீரலைபபிற்ைா்ன 
ஆரம்்பைட்ட ந்டெடிக்லைைள் ைற் 
றும் ை்டன் வ்பறுநரைளுக்ைா்ன 
ைாநாடு வ்தா்டரபிலும் இ்தன் 
ப்பாது விபெ்ட ைெ்னம் வெலுத்்தப்ப 
ட்ட்தாை ை்னாதி்பதி ஊ்டைப பிரிவு 
வ்தரிவித்துள்ளது.

,yq;if kw;Wk; ru;tNjr ehza epjpak; 

etk;gu; 3 ,y; kPz;Lk; fye;Jiuahly;

 I.eh

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

பிரித்்தானியாவின் புதிய பிர்தை 
ராை ரிஷி சு்னாக் ை்டந்த 

திஙைடகிைலை(24) ்பைலைொ 
்தக் ைடசியால் வ்தரிவு வெயய்பட்டது 
்டன், வெவொயகிைலை அெர 
்ப்தவிபயற்றுள்ளார.
 பிரித்்தானியாவில் அணலை 
க்ைாைைாை இ்டம் வ்பற்றுெரும் 
அரசியல் ைற்றும் வ்பாருளா்தார 
வநருக்ைடிைளால் அஙகு ஒரு 
உறுதியா்ன அரலெ அலைப்பதில் 
சிக்ைல் ஏற்்படடுெருகின்்றது. அண 
லையில் ்ப்தவிபயற்்ற லிஸ் ரூஸ் 
அெரைள் 45 நாடைளில் ்ப்தவி 
விைகிய நிலையில் அெரு்டன் 
ப்பாடடியிடடு ப்தால்வியல்டந்த 

ரிஷி அெரது ைடசியி்னால் மீணடும் 
ப்தரநவ்தடுக்ைப்படடுள்ளார.
 பிரித்்தானியாவின் ெரைாற் 
றில் இநதிய ெம்ொெளிலய பெரந்த 
சிறு்பான்லை இ்னத்ல்த பெரந்த 
ஒருெர பிர்தைராை ்ப்தவிபயற்்பது 
இதுபெ மு்தல்முல்ற என்்பது்டன் 
200 ெரு்டஙைளின் பின்்னர மிை வும் 
குல்றந்த ெயதுல்டயெர பிர்தை 
ராை ்ப்தவிபயற்றுள்ளதும் குறிபபி்ட 
த்்தக்ைது.
 பிரித்்தானியா அரசு மிைபவ்ப 
ரும் வ்பாருளா்தார வநருக்ைடிைலள 
ெநதித்துெருெ்தாைவும், உக்லரன் 
ப்பாபர அ்தற்ைா்ன பிரா்தா்ன 
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ஈழத்தமிழர்களின் நடைமுடை அரடை ைடை அங்கீ்காரம் பெறை அரைா்க மாறுவட்த 2009ம் 
ஆண்டின் முள்ளிவாய்க்கால் ஈழத்தமிழின அழிப்பு மூலம் ்தடுதது மீளவும் ஈழத்தமிழர ்தாய்கதட்த 

ெடைெல ஆ்ககிரமிப்பு்ககு உள்ளா்ககியது மகிந்த ராைெ்கைா என்ைாலும், அ்தற்கான அடனதது வட்கயான 
வடலப்பின்னல்்கடளயும் ்கடடி எழுப்பியவர ரணில் வி்ககிரமசிங்்கா என்ெது ஈழத்தமிழர வரலாைா்க 
உள்ளது. ரணிலின் இல்ககு இலங்ட்க சிங்்கள நாடு சிங்்கள ம்க்களுடைய ஆடசி்ககுரிய நாடு,  அ்தன் 
ைடைம் பெௌத்த ஆ்கமச் ைடைம் என்ெட்த உறுதிப்ெடுததும் சிங்்கள பெௌத்த மமலாண்டமமய என்ெது 
ஈழத்தமிழர்களு்ககு நன்கு ப்தரியும்.  
 ரணிலின் அரசியல் ்தளமான ஐ்ககிய ம்தசிய்க்கடசியின் இலங்ட்கயின் மு்தல் பிர்தமரான டி 
எஸ். மைனநாய்க்காமவ பிரித்தானிய்க ்காலனிததுவ அலுவல்கச் பையலாளடர, மைால்ெரி அரசியல் 
அடமப்பு ஆடை்ககுழுவு்ககு ்தாங்்கள் வழங்கிய இலங்ட்கத ்தமிழ் ம்க்களது அரசியல் உரிடம்கள் 
குறித்த ம்காரி்கட்க குறிததுப் மெை இலண்ைன் பைன்ை அமரர ஜி.ஜி. பொன்னம்ெலம் அவர்கடள 
ைநதி்க்க அனுமதி்க்க மவண்ைாபமனத ்தடுதது அரசியலடமப்பு நிரைய ைடெ மூலம் இநதியாவு்ககுச் 
சு்தநதிரம் வழங்கியது மொல இலங்ட்க்ககும் அரசியலடமப்பு நிரைய ைடெ மூலம் சு்தநதிரம் வழங்்க 
அனுமதி்க்காது சிங்்களப் பெரும்ொன்டம ஒறடையாடசிப் ொராளுமன்ை ஆடசியில் ஈழத்தமிழர்களின் 
விருப்பின்றி சிங்்களவர்களின் இடைடமயுைன் ஈழத்தமிழர்களின் இடைடமடயயும் இடைதது்க 
்காலனிததுவ பிரித்தானிய அரசிடன சு்தநதிரம் வழங்்கச் பைய்தவர. 
 ஐ்ககிய ம்தசிய்க ்கடசியின் பையலாளரா்க மு்தலாவது இலங்ட்கப் ொராளமன்ை்க ்காலததில் 
பொறுப்பு வகித்த ரணிலின் உைவினரும் குருவுமான மே. ஆர. ேயவரத்தனா சிங்்களமம அரை்கரும 
பமாழி என்ை சிங்்களம் மடடும் ைடைததிறகு ்களனிமாநாடடில் விததிடைவர. அ்தடன 1956இல் 
சு்தநதிர்க்கடசியின் ்தடலவரும் அ்க்காலப் பிர்தமருமான எஸ் ைபிள்யூ. ஆர. டீ ெண்ைாரநாய்க்கா 
ைடைமா்ககினார. 1958 ்தமிழின அழிப்டெத ப்தாைரநது மாவடைைடெ்கள் மூலம் வை்ககுகிழ்ககு்க்கான 
நியாயமான உரிடம்கடள எஸ்;. ைபிள்யூ. ஆர. டீ ெண்ைாரநாய்க்கா ்தநட்த பைல்வாவுைனான 
உைன்ெடி்கட்க வழி ட்கயளி்க்க முறெடை பொழுது அ்தடன்க கிழிதப்தறிய டவத்ததும் ஐ்ககிய 
ம்தசிய்க்கடசியின் மே. ஆர ேயவரத்தனாமவ. 1965இல் ்தரப்ெடுத்தல் மூலம் ஈழத்தமிழர்களின் உயர 
்கல்விடய மடடுப்ெடுததியதும் ஐ்ககிய ம்தசிய்க்கடசியின் ்கல்வி அடமச்ைரான ஐ. எம். ஆர. ஏ 
ஈரிய்கப்கால்டலமய, அடையாள அடடை முடைடமயும், திரு்கம்காமைஸ்வரப் புனி்தந்கர பிர்கைனமும், 
ெலாலி இராணுவ மு்காமும், வை்ககு கிழ்ககில் நியாயமான ்தமிழ்பமாழிப் ெயன்ொடடு்க்கான ைடலி 
பைல்வா உைன்ெடி்கட்கடய நடைமுடைப்ெடுத்தாது விடைதும், இங்கிலாநதின் பிரிவி்க ்கவுன்சில் 
சிங்்களம் மடடும் ைடைம் மீளவும் இனததுவ உரிடம்கடளப் ொதி்க்கா்த வட்கயில் திருத்தப்ெடடுப் 
ொராளுமன்ைததில் ைமரப்பி்க்கப்ெை மவண்டும் என அளித்த தீரப்டெ பையறெடுத்தாது விடடு மைால்ெரி 
அரசியலடமப்டெ வன்முடைப்ெடுததி இலங்ட்க சிங்்கள பெௌத்த மைாைலிை்க குடியரசிடன 1972ம் 
ஆண்டு அரசியலடமப்பின் மூலம் சிறிமாமவா ெண்ைாரநாய்க்கா உருவா்ககி ஈழத்தமிழர்கடள 
அரைறை ம்தைஇனமா்க மாறை விததிடைதும் ைடலிமைனநாய்க்காடவப் பிர்தமரா்க்க ப்காண்ை ஐ்ககிய 
ம்தசிய்க்கடசி்தான். 1978ம் ஆண்டு இலங்ட்க ைனநாய்க மைாைலிை குடியரசு அரசியலடமப்பின் மூலம் 
நிடைமவறறு அதி்காரமுள்ள ேனாதிெதி ஆடசி முடைடயயும் விகி்தாைாரத ம்தர்தல் முடைடமயயும் 
அறிமு்கம் பையது ஈழத்தமிழர்களின் மமலான நீண்ை்கால ஒடு்ககுமுடையிடன உருவா்ககியதும் மே. 
ஆமர. 1978இல் யாழ்ப்ொைததின் அரசியல் விழிப்புைரவுள்ள இடளயவர்கடள அழி்ககும் ெடி மார்கழி 
வடர ்கால்கப்கடு ப்காடுதது ்தனது மரும்கன் இராணுவத ்தளெதி ப்காப்மெ ்கடுவடவ அனுப்பியதும் 
மே.. ஆமர. 1979 இல் ெயங்்கரவா்தத ்தடைச்ைடைதட்த இலங்ட்கயின் நடைமுடைச் ைடைமா்ககி 
ெடையினர்ககுச் ைநம்த்கப்ெடுெவர்கடள ்கண்ை இைததில் சுைவும். சுடை இைததில் விைாரடையின்றி 
எரி்க்கவும். ஆடை வழங்கியதும் மே. ஆமர. 1978ம் ஆண்டில் 13வது திருத்தமும் இந்த 1978ம் 
ஆண்டு அரசியலடமப்பிமலமய நிதி நிரவா்கப்ெரவலா்க்கலு்க்கான ்கருவியான மா்காைைடெ்கள் மூலம் 
அறிமு்கம் பையயப்ெடைது. இ்தன் பின்னர இன்று வடர 22 திருத்தங்்கடள இலங்ட்க ைனநாய்க 
மைாைலிை்க குடியரசு அரசியலடமப்பு ்கண்ைாலும் அத்தடனயும் சிங்்கள பெௌத்த மெரினவா்ததட்த 
உறுதிப்ெடுததி ஈழத்தமிழர்களின் இடைடமடய அெ்கரித்தல் என்ை ஒமர மநா்ககிமலமய அடமநதுள்ளன. 
சுரு்க்கமா்கச் பைால்வ்தானால் சிங்்கள ஆடசியாளர்கள் ்தங்்களின் நிடலயான அரைத ்தன்டம்ககும் 
ஈழத்தமிழர்கடள இனஅழிப்பின் மூலம் இனங்்காை்க கூடிய அச்ைததிறகு உள்ளா்ககி  அவர்களின் 
இடைடமடய ஆ்ககிரமிப்ெ்தறகுமம அரசியலடமப்டெ ்தங்்கள் பையறொடு்கடள நியாயப்ெடுததும் 
ைடை ஆவைமா்க முன்பனடுதது வருகின்ைனர. இந்த நரித்தநதிர அரசியல் மநா்ககின் உச்ைமா்க 
அடமவம்த ஒரு நாடு ஒரு ைடைம் என்னும் இன்டைய சிங்்கள பெௌத்த மெரினவா்தததின் 
வழியான ராைெ்கை குடும்ெ அரசியல் ம்காடொடடு்க்கான ைடைவுலுடவப் பெறும் முயறசிமய புதிய 
அரசியலடமப்பு முயறசி  உல்க வல்லாண்டம்களும், பிராநதிய மமலாண்டம்களும் இலங்ட்கத தீவில் 
்தங்்களு்ககு உள்ள மமலாதி்க்கதட்த உச்ைப்ெடுததும் வட்கயில் பையறெடுகின்ை நிடலயில் அடவ 
சிங்்கள அரசுைனான ்தங்்கள் நல்லுைவு்கடளப் ெலப்ெடுததுவட்தமய ்தங்்களின் ்தடலடம மநா்க்கா்க்க 
ப்காண்டு பையறெடடு வருகின்ைன. இ்தனால் இடவ ஈழத்தமிழர்களின் ம்தசியப் பிரச்சிடன என்ெட்த 
உள்நாடடுப்பிரச்ைடனயா்கமவ எப்பொழுதும் சிங்்கள அரைாங்்கங்்களின் தீரவு்ககு்க ட்கயளி்ககின்ைன.  
 இநநிடலயில் ்தறமொது 22ம் அரசியலடமப்புத திருத்ததட்த 174்ககு 1 என்ை வா்க்களிப்புப் 
ெலத்தால் இலங்ட்கப் ொராளுமன்ைததில் நிடைமவறறி அ்தன் அடிப்ெடையில் இரண்ைடர ஆண்டு்களின் 
பின்னர ொராளுமன்ைதட்தத ம்தடவமயறெடின் ்கடல்ககும் முன்டனய நிடலடய மீளவும் நிறுவி்க ப்காண்ை 
இன்டைய ேனாதிெதி மீளவும் புதிய அரசியலடமப்புப் மெரடவ ஒன்டை நிறுவி புதிய அரசியலடமப்டெ 
ஒரு ஆண்டு்ககுள் உருவா்க்க அடிபயடுதது டவததுள்ளார. இந்த அடி ஈழத்தமிழ் ம்க்களின் 
இடைடமடயப் பெயரளவிலும் இல்லாப்தாழிப்ெ்தற்கான பெரிய அடியா்க மவ்கமா்க வளரவுள்ளது. 
இ்தடன எதிரப்காள்ள உல்க ம்க்களு்ககும் நாடு்களு்ககும் அடமப்பு்க்களு்ககும் உண்டமத்தன்டம்கடள 
எடுததுடரதது ஈழத்தமிழர்களின் இடைடமடய ஏறை்தா்கப் புதிய அரசியலடமப்டெ பநறிப்ெடுத்த 
உைனடியா்க உல்களாவிய ஈழத்தமிழர பொதுப்மெரடவ ஒன்று நிறுவப்ெடு்தல் அவசியம் என்ெம்த 
இல்ககின் எண்ைமா்க உள்ளது. 

 ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழர் இறைறைறய ஆக்கிரமிப்பத்த
ரணிலின் புதிய அரசியலறைபபின் இலக்கு

இ்னபபிரசசில்னக்கு அரசியல் தீரவு பைாரி ்பல்பெறு 
ப்பாராட்டஙைள் நல்டவ்பற்றிருக்கின்்ற்ன. அந்தப 

ப்பாராட்டஙைளுக்கு இன்னும் முடிபெற்்ப்டவில்லை. 
அரொஙைத்தி்னதும், ெரெப்தெத்தி்னதும் ைெ்னத்ல்த 
ஈரத்து, ்தமிழ் ைக்ைளின் அரசியல் உரிலைைள் ைற்றும் 
இல்றலை ொரந்த அெரைளது ொழ்வுரிலைைலள 
நிலைப்ப்றா்ன ெலையில் நிலைநிறுத்துெ்தற்ைா்ன 
இந்த முயற்சி ்பல்பெறு ்தல்டைலளயும் முடடுக் 
ைடல்டைலளயும் இதுெலரயில் ெநதித்திருக்கின்்றது. 
ஆயினும் ்தமிழ் ைக்ைளின்அரசியல் விடு்தலை பெட 
ல்டலை தீவிரைல்டநதிருக்கின்்றப்த ்தவிர அது பொர 
ெல்டயவில்லை.
 இந்தப ப்பாராட்டத்தின் ைற்றுபைார அம்ெைாை 
அரசியல் தீரவு பைாரிய 100 நாடைள் முல்னவு என்்ற 
ப்பாராட்டம் ெ்டக்கு கிைக்குப பிரப்தெஙைளின் ்படடி 
வ்தாடடி எஙகும் முன்வ்னடுக்ைப்படடு ெருகின்்றது. 
ை்டந்த ஆைஸ்ட ைா்தம் மு்தைாம் திைதி இந்தப ப்பாரா 
ட்டம் ைன்்னாரில் ஆரம்்பைாகியது. வ்தா்டரநது ெ்ட 
ைாைாணத்தின் ெவுனியா, கிளிவநாசசி, முல்லைத்தீவு 
யாழ்ப்பாணம் ஆகிய ைாெட்டஙைளிலும் கிைக்கில் 
திபைாணைலை, ைட்டக்ைளபபு, அம்்பால்ற உள்ளிட்ட 
ைாெட்டஙைளிலும் வ்தா்டரசசியாை முன்வ்னடுத்து ெர 
ப்படுகின்்றது.
 எண்பது வ்தாணணூறு நாடைள் எ்ன அந்தப 
ப்பாராட்டம் ்த்னது இைக்ைாகிய 100 ஆெது நாலள பநாக்கி 
வெற்றிைரைாை முன்ப்னறிக் வைாணடிருக்கின்்றது. 
இந்தப ப்பாராட்டத்தின் மூைம் அடிைட்ட ைக்ைளின் 
அரசியல் தீரவுக்ைா்ன பெடலையும் பைாரிக்லையும் 
ெலுொ்ன முல்றயில் வெளிப்படுத்்தப்படடிருக்கின்்றது. 
ெ்டக்கு கிைக்கு ஒருஙகிலணபபு குழுவி்னால் இந்தப 
ப்பாராட்டம் முன்வ்னடுக்ைப்படடிருக்கின்்றது.
 ்தமிழ் ைக்ைளின் அரசியல் ப்பாராட்டம் ைக்ைள் 
ையப்படுத்்தப்ப்டவில்லை. அது முல்றயாை முன் 
வ்னடுக்ைப்ப்டவில்லை என்்ற விைரெ்னஙைளுக்கு ைத்தி 
யில் ெ்டக்கு கிைக்கின் மூலை முடுக்வைஙகும் இந்தப 
ப்பாராட்டத்ல்த எழுசசி மிக்ை்தாை ெ்டக்கு கிைக்கு 
ஒருஙகிலணபபு குழுவி்னால் ஒழுஙைலைக்ைப்படடு 
பைற்வைாள்ளப்படடிருக்கின்்றது.
 இந்தப ப்பாராட்டத்தில் அடிைட்ட நிலையிைா்ன 
ைக்ைள் அலைபபுக்ைள், வ்பாது அலைபபுக்ைள் என் 
்பெற்று்டன் ைனி்த உரிலை ைற்றும் ை்னநாயை, ெமூைச 
வெயற்்பாட்டாளரைளும் பின்னிப பிலணநது இந்தப 
ப்பாராட்டஙைளில் ்பஙபைற்றிருக்கின்்ற்னர. இந்த 100 
நாள் வெயல்முல்னவின் மூைம் ்தமிழ் ைக்ைள் எழுசசி 
வ்பறுெல்த அரசு விரும்்பவில்லை. இ்தல்னயடுத்து, 
இந்தப ப்பாராட்டஙைளில் முன்னிலை ெகித்்தெரைலள 
இைக்கு லெத்து புை்னாயவுப பிரிவி்னரும் வ்பாலிொரும் 
வ்தா்டரசசியாைத் வ்தால்லை வைாடுத்து ெருகின்்ற்னர.
 ப்பாராட்ட ஒருஙகிலணப்பாளரைள், வெயற்்பா 
ட்டாளரைலளப பின்வ்தா்டரெது, அெரைளது வீடுைளு 
க்குச வென்று அெரைள் இல்ைா்த ்தருணஙைளில் 
வ்பற்ப்றார, ைணென், ைல்னவி பிள்லளைலள அச 
சுறுத்துெது ப்பான்்ற வைடுபிடிைலள அெரைள் பைற் 
வைாணடு ெருகின்்ற்னர. வீடுைளில் ்தனிலையில் 
உள்ள குடும்்ப உ்றவி்னரைளி்டம், ப்பாராட்டத்தில் 
ஈடு்படடிருப்பெரைள் லைது வெயயப்படுொரைள், அெர 
ைளது உயிரைளுக்கு உத்்தரொ்தமில்லை என்்ற ெலையில் 
அசசு்றத்தி உளவியல் ரீதியிைா்ன பீதிலய ஏற்்படுத்தி 
உள்ள்னர.
 இந்த அசசுறுத்்தல் ந்டெடிக்லை ைக்ைளின் 
ஒன்று கூ்டலுக்ைா்ன சு்தநதிரம், ைருத்து வெளிப்பாடடுச 
சு்தநதிரம் ப்பான்்ற அடிப்பல்ட உரிலைைலள மீறுகின்்ற 
வெயற்்பாடுைள் என்றும் இது ை்னநாயை உரிலைைலள 
அெைதித்து அெற்ல்ற ைறுக்கின்்ற அ்டக்குமுல்ற 
ந்டெடிக்லை என்றும் சுடடிக்ைாடடி ெ்டக்கு கிைக்கு 
ஒருஙகிலணபபுக் குழு ெரெப்தெத்தி்னதும் உள்ளுர 
ைற்றும் ெரெப்தெ ைனி்த உரிலை அலைபபுக்ைளி்ன்தம் 
ைெ்னத்ல்த ஈரத்திருந்தது. ஆயினும் ெைலை ப்பாைபெ 
இத்்தலைய உரிலை மீ்றல் வி்டயஙைலள அரொஙைம் 
ைணடு வைாள்ளா்த ப்பாக்கிபைபய வெயற்்படடுக் 
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ை்னாதி்பதியின் நில்றபெற்று அதிைாரஙை 
லளக் குல்றத்்தல் என்்ற வ்பயரில் வைாணடு 

ெரப்பட்ட அரசியைலைபபுக்ைா்ன 22 ஆெது 
திருத்்தம் ்பாராளுைன்்றத்தில் ை்டந்த ொரத்தில் 
நில்றபெற்்றப்படடுவிட்டது. ை்னாதி்பதியின் அதி 
ைாரஙைலள குல்றப்ப்தற்கு ்பதிைாை ை்னாதி்பதி 
ரணில் விக்கிரைசிஙைலெ 22 ்பைப்படுத்தியிருக்கி 
ன்்றது. 
 இதில் மிைபவ்பரிய ஆசெரியம் என்்னவென் 
்றால், இந்த திருத்்த பயாெல்னைளுக்ைாை அரொங 
ைத்ல்த ைடுலையாை விைா்சித்துெந்த பிர்தா்ன எதிா்க் 
ைடசியா்ன ஐக்கிய ைக்ைள் 
ெக்தி இ்தல்ன ஆ்தரித்து ொக்ை 
ளித்்தது. ஒடடு வைாத்்தைாைப 
்பாா்க்கும்ப்பாது, அல்னத் துத் 
்தரபபி்னரதும் ஆ்தர்டன்்தான் 
இது நில்றபெற்்றப்படடிருக் 
கின்்றது. இ்தல்ன எதிா்த்து 
ொக்ைளித்்த ெரத் வீரபெைர 
வ்தரிவித்்தைாரணஙைள் கூ்ட 
வ்பாருத்்தைா்னலெயாை இருக்ை 
வில்லை. 

 ர ா ை ்ப க்ஷ க் ை ளு க் கு 
எதிராை நல்டவ்பற்்ற ைக்ைள் 
ப்பாராட்டம்்தான் இந்த அரசிய 
ைலைபபுத் திருத்்தத்துக்கு அடி 
ப்பல்டயாை இருந்தது. அரொ 
ஙைத்ல்த அதிைளவுக்கு ை்ன 
நாயை ையப்படுத்து்தல், ை்னாதி 
்பதியி்ட மிருக்கும் நில்றபெற்று 
அதிைாரஙைலள வெடடிக் குல்ற 
த்்தல், அெற்ல்றப ்பாராளுைன் 
்றத் துக்குப ்பகிா்ந்தளித்்தல் என்்ற 
பைாரிக்லைைள்்தான் இந்தத் திரு 
த்த்துக்ைா்ன ்பால்தலயத் தி்றந 
்தது. 

 22 ஆெது திருத்்தத்துக் 
ைா்ன பிபரரலண ெைா்பபிக் 
ைப்படுெ்தற்கு முன்்ன்தாைபெ 
ஐக்கியம்ைள் ெக்தியால் 21 
ஆெது திருத்்தத்துக்ைா்ன பிபர 
ரலண ஒன்று முன்லெக்ைப்பட 
டிருந்தது. ஆ்னால், அது விொ 
்தத்துக்கு எடுத்துக் வைாள்ளப 
்ப்டாலையால், ்தற்ப்பாது நில்ற 
பெற்்றப்பட்ட திருத்்தம் அரசி 
யல் லைபபில் 21 ஆெது திருத் 
்தைாை இ்டம் வ்பறும்.

 பை.ஆா்.வையொ்்த்ன ்த்னக்ைா்ன 1978 ஆம் 
ஆணடில் வைாணடு ெந்தது்தான் ்தற்ப்பாதுள்ள 
இரண்டாெது குடியரசு அரசியைலைபபு. இது நல்ட 
முல்றக்கு ெந்தப்பாப்த இது ொ்ொதிைாரத்து 
க்கு ெழிெகுப்ப்தாை அலையும் எ்ன ைடுலை 
யா்ன விைா்ெ்னஙைள் முன்லெக்ைப்பட்ட்ன. இரு 
ந்தப்பாதிலும், வையொ்த்்த்னவும், அ்தல்னத் 
வ்தா்டா்நது அதிைாரத்துக்கு ெந்த பிபரை்தாெவும் 
நில்ற பெற்று அதிைாரஙைலள விடடுக்வைாடுக்ைத் 
்தயாராைவில்லை. 

 ை்னாதி்பதியி்டமுள்ள நில்றபெற்று அதிைா 
ரஙைள் நீக்ைப்ப்ட பெணடும் என்்ற பைாரிக்லை 1990 
ைளிலிருநப்த முன்லெக்ைப்படடு ெருகின்்றது. 
1994 மு்தல் முல்றயாை ை்னாதி்பதித் ப்தா்்தலில் 
ப்பாடடியிட்ட ெநதிரிைா குைாரதுஙை கூ்ட, நில்ற 
பெற்று அதிைாரஙைள் நீக்ைப்படும் என்்ற ொக்கு 
றுதியு்டன்்தான் ை்னாதி்பதித் ப்தா்்தலில் ப்பாடடி 
யிடடு வெற்றிவ்பற்்றாா். இரணடு ்த்டலெைள் 
அொ் ை்னாதி்பதிப ்ப்தவிலய ெகித்்த ப்பாதிலும், 
்தன்னுல்டய அதிைாரஙைலளக் குல்றப்பதில் அொ் 
அக்ைல்றைாட்டவில்லை. அ்தன்பின்்னா், ை்னாதி 
்பதிப ்ப்தவிக்கு ெந்த ைஹிந்த ராை்பக்ஷகூ்ட அப்த 
ொக்குறுதிலய ெைஙை்னாபர ்தவிர அெரும் அ்த 
ல்னச வெயயவில்லை. 

 2015 இல் ை்னாதி்பதிப ்ப்தவிக்கு ெந்த 
லைத்திரி்பாை சிறிபெ்ன ைடடும் ்தன்னுல்டய 
அதிைாரஙைளில் சிைெற்ல்ற குல்றத்்தாா். குறிப 
்பாை ்பாராளுைன்்றம் வ்தரிவு வெயயப்படடு ஒரு 
ெரு்டத்தில் அ்தல்னக் ைலைப்ப்தற்ைா்ன அதி 
ைாரம் ை்னாதி்பதிக்கு இருந்தப்பாதிலும் அ்தல்ன 
நான்ைலர ெரு்டஙைளாை லைத்திரி்பாை சிறிபெ்ன 
வின் ைாைத்தில் ைாற்றியலைக்ைப்பட்டது. அ்தா 
ெது 19 ஆெது திருத்்தத்தின் மூைம் இந்த ைாற்்றம் 
வெயயப்பட்டது. ஆ்னால், பின்்னா் 2019 இல் 
ராை்பக்ஷக்ைள் அதிைாரத்ல்த லைப்பற்றிய பின்்னா் 
வெயயப்பட்ட 20 ஆெது திருத்்தத்தில் இது இர 
ண்டலர ெரு்டஙைளாை குல்றக்ைப்பட்டது. 

 இபப்பாது ரணில் விக்கிரைசிஙைவி்னால் 

வெயயப்படடுள்ள திருத்்தத்தில் இந்தவி்டயம் ைாற் 
்றப்ப்டவில்லை. இ்தல்ன நான்ைலர ெரு்டஙைளாை 
ைாற்்ற பெணடும் என்்ற வைாடடு அணியின் 
பைாரிக்லை ஏற்றுக்வைாள்ளப்ப்டவில்லை. ்பாரா 
ளுைன்்றத்தில் வ்பரும்்பான்லைலயக் வைாண 
டுள்ள வைாடடு அணியி்னா் ்பாராளுைன்்றத்ல்தக் 
ைலைக்கும் அதிைாரம் இரண்டலர ெரு்டஙைளில் 
ரணிலி்டம் வெல்ெல்த விரும்்பவில்லை. 

 ்தற்ப்பால்தய நிலையில், இரண்டலர 
ெரு்டஙைள் என்்ற ஏற்்பாடு வ்தா்டா்ெ்தால், அடுத்்த 
ைாா்ச ைா்தத்து்டன் ்பாராளுைன்்றத்ல்தக் ைலைப 
்ப்தற்ைா்ன அதிைாரம் ரணிலின் லைைளுக்கு 
ெருகின்்றது. அ்தன்பின்்னா் ரணில் மீது அழுத்்த 
ஙைலளக் வைாடுப்பது வைாடடு அணிக்கு ொத்தி 

யைற்்ற்தாகிவிடும். இது ரணிலை பைலும் ்பைப்படு 
த்துெது்டன், வைாடடு அணியி்னா் மீ்தா்ன ரணிலின் 
ைடடுப்பாடும் அதிைரிக்கும். வைாடடு அணி ்பைவீ 
்னைல்டயும்.

 ்தற்ப்பால்தய திருத்்தத்தின் ைற்வ்றாரு முக் 
கியைா்ன அம்ெம் இரடல்டப பிரைாவுரிலை. 
இது ்பஸில் ராை்பக்ஷலெ இைக்ைாை லெத்து 
வைாணடுெரப்பட்டது என்்பதில் ெநப்தைமி 
ல்லை. 20 ஆெது திருத்்தத்தின் மூைம் இரட 
ல்டப பிரைாவுரிலை உள்ளொ்ைளும் ப்தா்்தல்ை 
ளில் ப்பாடடியி்ட முடியும் எ்னக் வைாண 
டுெரப்பட்ட தீா்ைா்னத்தின் பின்்னபர ்பஸில் 
ராை்பக்ஷ எம்.பி.யாகி அலைசொ் ்ப்தவிலய யும் 
வ்பற்றுக்வைாண்டாா். பின்்னா் ை்டந்த ராை்பக்ஷக்ைளு 

க்கு எதிரா்ன ப்பாராட்டத்தின் 
விலளொை ைூன் 9 ஆம் திைதி 
அொ் எம்.பி. ்ப்தவிலயயும் 
அலைசொ் ்ப்தவிலயயும் து்றந 
்தாா். 

 ஆ்னால், வ்பாதுை்ன 
வ்பரமு்னவின் ஸ்்தா்ப ைா் 
என்்ற முல்றயில் மீணடும் 
அரசியலுக்கு ெருெ்தற்கு துடித் 
துக்வைாணடிருக்கும் ஒருெரா 
ைபெ அொ் உள்ளாா். இந்தப 
பின்்னணியில் ப்பாராட்டக்ைாரா் 
ைலளத் திருபதிப்படுத்துெ்தற் 
ைா்ன ஒரு நைா்ொை 22 ஆெது 
திருத்்தத்தின் மூைைாை இரட 
ல்டப பிரைாவுரிலை உள்ளொ் 
ைள் ப்தா்்தலில் ப்பாடடியி 
்டபொ அரசியல் ்ப்தவி ைலள 
ெகிப்ப்தற்ைபைா ்தகுதியற்்ற 
ொ்ைள் என்்ற ெரத்து பொ்க்ைப்பட 
டிருக்கின்்றது. 

 இந்தத் திருத்்தத்தின் உள்ளா 
ா்ந்த அம்ெஙைள் எவொறு இருந 
்தாலும், மூன்றில் இரணடு 
வெரும்்பான்லையு்டன், எதிா்க்ை 
டசிைள், சிறு ்பான்லையி்னக் ைடசி 
ைளின் ஆ்தரலெயும் வ்பற்று 
இந்தத் திருத்்தம் நில்றபெற்்றப 
்படடிருப்பது 

 ரணில் விக்கிரைசிங ைலெ 
்பைப்படுத்தியிருக்கின்்றது. ஸ்தி 
ரைா்ன அரொஙைம் ஒன்ல்ற 
அொ் அலைத்திருக்கின்்றாா் 
என்்ற ைருத்ல்த ொ்ெப்தெ 
அரஙகில் ப்தாற்றுவித்திருக்கி 
ன்்றது. ரணில் எதிா்்பாா்த்்ததும் 

அ்தல்னத்்தான். 
 ொ்ெப்தெ நாணய நிதியத்தின் உ்தவி 

லயப வ்பற்றுக்வைாள்ளு்தல் ைற்றும் ை்டன் 
ைறுசீரலைபபு ப்பான்்ற ெற்றுக்கு 22 ஆெது 
திருத்்தம் அெசியைா்னது என்்பல்தத்்தான் 
ரணில் விக்கிரைசிஙை அணலைக்ைா ைைாை 
வொல்லிெநதிருக்கின்்றாா். இ்தல்னத் ப்தாற் 
ைடிப்பது நாடடுக்கு ்பாரிய விலளவுைலள 
ஏற்்படுத்தும் என்்பல்தயும்  அொ் எதிரணியி்னருக்கு 
வ்தரிவித்திருந்தாா். இந்தப பின்்னணியில் 
்தான் எதிா்க்ைடசிைளும் அெரது திருத்்தத்துக்கு 
ொக்ைளித்்த்ன. 

 இபப்பாது ்பநது ரணிலின் ்பக்ைத் 
தில். 22 ஐ லெத்துக்வைாணடு ொ்ெப்தெத்ல்த 
அொ் எவொறு ெெப்படுத்்தப ப்பாகின்்றாா் - 
வ்பாருளா்தார வநருக்ைடிலய எவொறு தீா்த்து 
லெக்ைபப்பாகின்்றாா் என்்பல்த வ்பாறுத்திருநது 
்தான் ்பாா்க்ைபெணடும்.
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அரசியலமைப்புக்கான 22 ஆவது திரு 
த்தம் பகாரகாளுைன்றததினகால் ஏற்று 

க்்காள்ளப்பட்டிருககின்றது. ்தமிழ் ைக 
்ம்ள ்பகாருத்தவமரயில் இ்தனகால் ஏ்தகா 
வது நனமை்ள உள்ள்தகா?

 22 ஆெது திருத்்தம் ்தமிழ் ைக்ைளுக்ைாைக் 
வைாணடுெரப்பட்ட ஒன்்றல்ை. அது சிஙைள 
ப்தெத்ல்த ை்னநாயை ையப்படுத்துெ்தற்ைாைக் 
வைாணடுெரப்பட்ட ஒன்று. இந்தத் திருத்்தத்தி்னால் 
்தமிழ் ைக்ைளுக்கு எந்தவி்தைா்ன ்பைனும் கில்டக் 
ைபப்பாெதில்லை.
 ்தமிழ் ைக்ைளுக்கு இ்தன் மூைைாை 
ஏ்தாெது ்பைன் கில்டக்ைபெணடுைா்னால் 
இரணடு வி்டயஙைளில் ்தமிழ்த் ்தரபபு அக் 
ைல்ற ைாடடியிருக்ை பெணடும். இதில் இரணடு 

வி்டயஙைள்்தான் முக்கியைா்னலெ. ஒன்று- 
அரசியைலைபபுப ப்பரலெ. இரணடு - சுயாதீ்ன 
ஆலணக்குழுக்ைள். அரசியைலைபபுப ப்பரலெ 
யில் ்தமிழ் ைக்ைளுக்கு ப்பாதிய பிரதிநிதித்துெம் 
பெணடும் என்்ற பைாரிக்லைலய இொ்ைள் முன் 
லெத்திருக்ை பெணடும். அது ைடடுைன்றி அந்த 
அரசியைலைபபுப ப்பரலெ ்தமிழ் ைக்ைள் குறித்்த 
தீா்ைா்னஙைலள ்தமிழ்ப பிரதிநிதிைளுல்டய ெம் 
ை்தத்து்டன்்தான் எடுக்ை பெணடும் என்்ற பைாரி 
க்லைலயயும் லெத்திருக்ை பெணடும்.
 இப்தப்பாை சுயாதீ்ன ஆலணக்குழுக்ைளி 
லும் ்தமிழ் ைக்ைளுக்கு ப்பாதிய பிரதிநிதித்துெம் 
வைாடுக்ை பெணடும். ்தமிழ் ைக்ைளுல்டய 
விெைாரஙைலளத் தீா்ைானிக்கும் அதிைாரம் 
்தமிழ் ைக்ைளுல்டய பிரதிநிதிைளி்டம் இருக்ை 
பெணடும் என்்ற பைாரிக்லைலய முன்லெத்து 
அழுத்்தம் வைாடுத்திருக்ைைாம். ஆ்னால், ்தமிழ்த் 
்தரபபிலிருநது எந்தவி்தைா்ன அழுத்்தஙைளும் 
வைாடுக்ைப்ப்டவில்லை.
 இவொறு அழுத்்தம் வைாடுக்ைாவிட்டாலும் 
கூ்ட, “எதிா்ைாை நைன்ைலளக் ைருதி இ்தல்ன 
ஆ்தரிக்கிப்றாம்” என்று ஒரு வொல்லைக் கூறிவிடடு 
இொ்ைள் ஆ்தரெளித்திருந்தாலும் கூ்ட ஓரளவுக்கு 
அ்தல்ன நாம் ஏற்றுக்வைாள்ளக்கூடிய்தாை இருக் 
கும். அப்தபெலளயில், ்தமிழ்த் ்தரபபி்னா் இந்த 
விெைாரத்தில் இ்தல்னக்கூ்ட ஒருஙகிலணந்த 
முல்றயில் வெயற்்படடிருக்ை பெணடும். ஆ்னால், 
இஙகு ்தமிழ் ைக்ைளுல்டய விெைாரத்ல்தயும் 
்தமிைத் ்தரபபி்னா் முன்னிலைப்படுத்்தவில்லை. 
அ்தல்னவி்ட இ்தல்ன ஒருஙகிலணந்த முல்றயிலும் 
முன்லெக்ைவில்லை.
 மூன்று ்தமிழ்த் ப்தசியக் ைடசிைளும் இவ 
விெைாரத்தில் மூன்றுவி்தைா்ன அணுகுமுல்ற 
ைலளத்்தான் பின்்பற்றியிருந்தாா்ைள். ்தமிழ்த் ப்தசி 
யக் கூட்டலைபபின் சுைநதிரன் ொக்ைளிபபில் 
ைைநதுவைாள்ளவில்லை. ஏல்னயொ்ைள் ஆ்தர 
ொை ொக்ைளித்்த்னா். விக்கிப்னஸ்ெரன் ஆ்த 
ரொை ொக்ைளித்்தாா். ்தமிழ்த் ப்தசிய ைக்ைள் 
முன்்னணியின் பிரதிநிதிைள் இருெரும் 
ொக்ைளிபபில் ைைநதுவைாள்ளவில்லை. இவொறு 

ஒருஙகிலணத்து கூட்டாைச வெயற்்ப்ட முடியா்த ஒரு 
நிலைலய ்தமிழ்த் ்தலைலைைள் உருொக்கியுள்ள்ன. 
இது ்தமிழ்த் ்தரபபி்னரின் ்பைவீ்னத்ல்தத்்தான் 
ைாடடுெ்தாை நாம் ைருதிக்வைா 
ள்ள முடியும்.

ஜனகாதிபதி ரணில் விககிரைசிங்மவ 
இந்தத திருத்தம் பலப்படுததியிரு 

ப்ப்தகா்க ்ருதுகினறீர்்ளகா?

 ை்னாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙைலெப 
வ்பாறுத்்தெலரயில் இந்தத் திருத்்தத்தின் மூைைாை 
அொ் ்தன்ல்னப ்பைப்படுத்திக்வைாணடிருக்கின் 
்றாா். ்பாராளுைன்்றம் வ்தரிவு வெயயப்படடு 
இரண்டலர ெரு்டஙைளின் பின்்னா் ்பாராளுைன் 
்றத்ல்த ை்னாதி்பதி ைலைக்ைைாம் என்்ற 
வி்டயம் ை்னாதி்பதிக்கு ொ்தைைா்ன ஒன்று. 
அ்த்னால், இரண்டலர ெரு்டஙைளின் பின்்னா் 
வைாடடுக் ைடசியின் அழுத்்தஙைள் இல்ைாைல் 
வெயற்்ப்டக்கூடிய நிலை ரணில் விக்கிரைசிஙைவுக்கு 
ஏற்்படும்.
 அ்த்னால், இந்தச சூைலை ைெ்னைாைப 
்பயன்்படுத்துகின்்ற ஒரு நிலைலய பநாக்கியும் ்தமிழ் 
அரசியல் முன்ப்னறிச வெல்ை பெணடும். இந்த 
நிலைலய ொ்தைைாை லெத்து ்தமிழ் ைக்ைளுல்டய 
அரசியல் தீா்வுக்கு ஒரு ெலுொ்ன அழுத்்தத்ல்தக் 
வைாடுக்ை பெணடும். அபப்பாது்தான் இல்த 
வைாஞெைாெது ்தமிழ்த் ்தரபபுக்கு ொ்தைைாைப 
்பயன்்படுத்்தக்கூடிய சூைல் உருொகும் என்று நான் 
நில்னக்கின்ப்றன்.

ஜனகாதிபதிமய இந்தத திருத்தம் 
பலப்படுததியிருப்ப்தகா்ச் ்�கால்கி 

னறீர்ள. உணமையில் நிம்றவவற்்ற 
தி்கார ஜனகாதிபதியின அதி்காரங்ம்ளக 
கும்றக் வவணடும் என்ற வ்காரிகம்ககுப் 
பதிலகா்த்தகான இந்தத திருத்தம் ்்காண 
டுவரப்பட்்டது. அப்படியகான நிமலயில் 
எதிரக்ட்சி்ள அமனததும் இ்தமன 
ஆ்தரித்தமைககு ்காரணம் எனன?

 வ்பாருளா்தார வநருக்ைடிக்குத் தீா்லெக் 
ைாண்ப்தற்ைாை ை்னாதி்பதி முன்வ்னடுக்கும் 
வெயற் ்பாடுைளுக்கு எதிா்க்ைடசிைள் 
முடடுக்ைடல்டயாை இருக்கின்்ற்ன  என்்ற 
குற்்றசொடடு ்தம்மீது ெநது வி்டக்கூ்டாது 
என்்பது எதிா்க்ைடசிைள் இந்தத் திருத்்தத்ல்த 

ஆ்தரித்்தலைக்கு பிர்தா்ன ைாரணம்.
  இரண்டாெது ைாரணம் ொ்ெப்தெ 

நாணய நிதியத்தின் பெணடுபைாளின் 
அடிப்பல்டயில்்தான் இந்த 22 ஆெது 

திருத்்தம் வைாணடுெரப 
்படு கின்்றது. ொ்ெ 

ப்தெ நாணய 
நி தி ய ம் 

இ ை ங ல ை 
வ ்த ா ்ட ா் 

்ப ா ை 

ஒத்துலைக்ைவில்லை என்்றால் என்்ன நல்டவ்பறும் 
என்்ப்தற்கு ரணில் விக்கிரைசிஙை ஒரு வ்பரிய 
்படடியலைபய லெத்திருக்கின்்றாா். அ்தாெது, 
ை்டன்ைறுசீரலைபபு நல்டவ்ப்றாது. உைை 
ெஙகி, ஆசிய அபிவிருத்தி ெஙகி என்்ப்ன நிதி 
உ்தவிைலள ெைஙைாது. நாடுைள் நிதி உ்தவிைலள 
ெைஙைாது. ஜி.எஸ்.பி. விெைாரத்தில் வநருக்ைடி 
ெரும். இது  ப்பான்்ற ஒரு வ்பரிய லிஸ்டல்டபய 
ரணில் லெத்திருக்கின்்றாா். இவவி்டயத்தில் 
ொ்ெப்தெ நாணய நிதியத்து்டன் முரண்ப்டக்கூ்டாது 
என்்ப்தற்ைாைவும் இவவி்டய த்தில் எதிா்க்ைடசிைள் 
அதிைளவுக்கு அக் ைல்ற வெலுத்தியிருக்ைைாம் எ்ன 
நான் ைருதுகின்ப்றன்.
 இ்தல்னவி்ட வைாடடுக் ைடசிலயப ்பை 
வீ்னப்படுத்்த பெணடும் என்்பதும் எதிா்க்ைடசி 
ைளின் பிர்தா்ன பநாக்ைைாை இருநதிருக்ைைாம். 
இந்த அடிப்பல்டயில்்தான் எதிா்க்ைடசிைள் இ்தற்கு 
ஆ்தரெளித்திருக்ைைாம் எ்ன நான் நில்னக்கிப்றன்.

்தமிழ் அரசியல் ம்தி்ள சிலர விடு்தமல 
் � யய ப் பட்டிருககின்ற கா ர ்ள . 

்பகாங்ல் தினததில் வைலும் சிலர விடு 
்தமல ்�யயப்ப்டலகாம் என கூ்றப்படு 
கின்றது. இமவ ் ்தகா்டரபில் உங்ளும்டய 
்ருதது எனன?
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22 MtJ jpUj;j 
tptfhuj;jpy; 

jkpo;j; jug;gpd; 
jtW vd;d?

இலஙம் அரசியலில் முககியைகான சில �ம்பவங்ள ்்டந்த வகாரங்ளில் 
நம்ட்பற்றிருககின்றன. அரசியலமைப்புக்கான 22 ஆவது திருத்தம் 

பகாரகாளுைன்றததில் நிம்றவவற்்றப்பட்டிருககின்றது. ்தமிழ் அரசியல் ம்தி்ள 
சிலர விடு்தமல ்�யயப்பட்டுள்ளகார்ள. இவற்றின பினனணியிலுள்ள 

அரசியல் ந்ரவு்ள எனன எனபது ்்தகா்டரபில் பிரபல அரசியல் ஆயவகா்ளரும் 
�ட்்டத்தரணியுைகான சி.அ.ய�ோதிலிங்கம் "உயிவரகாம்ட ்தமிழ்" 

வகா்னகாலியின ்தகாய்க ்்ளம் நி்ழ்வில் இந்த வகாரம் ்லநது்்காணடு 
்ருததுக்ம்ள முனமவததிருந்தகார. அந்த ்�வ்வியிலிருநது முககியைகான சில 

பகுதி்ம்ள "இலககு" வகா�்ர்ளுக்கா் ்தருகினவ்றகாம்.

%j;j murpay; Ma;thsu; Nahjpypq;fk;



அரசியல் லைதிைள் அரசியல் வைௌரெத்ப்தாடு 
விடுவிக்ைப்ப்டல் பெணடும் என்்பப்த 

்தமிழ் ைக்ைளின் நீண்டைாை எதிர்பாரபபும் 
பைாரிக்லையுைாகும். இ்தல்ன எந்த ஒரு அரசும் 
ஏற்றுக் வைாள்ெ்தற்பைா, நில்றபெற்றுெ்தற்பைா 
இது நாள் ெலரயில் எந்தவொரு ப்பரி்னொ்த 
அரசும் ஆயத்்தமில்லை. அெரைலள ்பயஙைரொ 
திைளாைபெ ைாட்ட முல்னகின்்ற்னர.

  அரசியல் லைதிைளில் விடு்தலைத் வ்தா்டர 
பில் ்தமிழ் ைக்ைள் நீண்ட ைாைைாை ப்பாராடி 
ெருகின்்ற்னர. ை்டந்த ைாைஙைளில் அரசியல் 
லைதிைளும் ொகும் ெலரயா்ன உணவு ்தவிரபபு 
ப்பாராட்டஙைலளயும் ந்டாத்தியுள்ள்னர.  இெரை 
ளின் விடு்தலைக்ைா்ன பைாரிக்லை, ெமூை த்தில் 
ெைெைபல்ப ஏற்்படுத்தும் ப்பாது ்தமிழ் அரசி யல் 
்தலைலைத்துெஙைள் ஊ்டை அறிக்லை ப்பாரா 
ட்டத்தில் ்தம்லை அல்டயாளப்படுத்திக் வைாள்ெர.
 வ்தற்கின் சிஙைள வ்பௌத்்த ைக்ை 
ளும்,அெரைளில் ்தஙகி நின்று அரசியல் வெயயும்  
இ்னொதிைளும்  ஏற்றுக்வைாள்ளா்த அரசியல் 
வைாள்லையுல்டய ்தமிைரைலளயும்,அக் வைாள்லை 
பயாடுள்ள வெயற்்பாட்டாளரைலளயும் ைடடு ைல்ை 
ஒடடுவைாத்்த ்தமிைரைலளயும் அ்டக்கி ஒ்டடுக்கி 
்பயஙைரொதிைளாக்கி எந்த ெந்தரப்பத்திலும் 
சில்றயில் அல்டப்ப்தற்ைாைபெ ்பயஙைரொ்தத் 
்தல்ட ெட்டம் 1979ல் வைாண டுெரப்பட்டது.
 அன்று ்தற்ைாலிைைாை வைாணடு ெரப்பட்ட  
இந்த  அ்டக்கு முல்றச ெட்டம் நீக்ைப்படுெ்தாைவும் 
திருத்துெ்தாைவும் ெரெப்தெத்திற்கு ்பல்பெறு 
ெந்தரப்பஙைளிலும் ஆடசியாளரைள் ொக்குறுதி 
அளித்தும், ைக்ைள் எதிர்பாரத்்த அளவில் எந்த ஒரு 
ைாற்்றத்ல்தயும் வெயயாது ை்டந்த 43 ெரு்டஙைளாை 
இக்வைாடூர ெட்டம் அமுலில் உள்ளது.
 இசெட்டம் நீக்ைப்ப்ட அரசியல் முல்னப 
ப்பாடு அரசியல் ராை்தநதிரத்ப்தாடு வெயல்்ப்ட 
பெணடியெரைள் அல்த ்தவிரத்து நீண்ட ைாைம் 
அலைதி ைாத்து விடடு ்தற்ப்பாது  இது வ்தா்டரபில் 
ெநதிக்கு  ெநதி,ஊரு க்கு ஊர வென்று வீதி வெளிபய 
நின்று அர சியல் நா்டைைாடுகின்்ற்னர.

 இது இவொறு இருக்ை ்தமிழ் அரசியல் 
்தலைலைத்துெஙைள் ைடசி ரீதியில் பிரிநது நின்று 
்தனித்்தனியாை ை்னாதி்பதி வ்பாது ைன்னிபபின் 
கீழ் அரசியல் லைதிைலள  விடுவிக்ை பெணடும் 
எ்ன ை்டந்த 2019 ப்தர்தல்ைாைத்தில்  ைகிந்த 
்தரபபி்னரி்டம் ைடி்தஙைலள லையளித்துள்ள்னர.  
்தைது ப்தர்தல் அரசியலை முன்்னைரத்தி ப்தர்தல் 

பெடல்ட யாடுெ்தற்பை  அபப்பாது அெரைள் 
நா்டைைாடி்னர  

 இ்தல்ன வி்ட இ்னொதியா்ன ஞா்னொர 
ப்தரர சில்றயில் அல்டக்ைப்படடிருந்த ெந்தரப்பத் 
தில் ை்னாதி்பதி வ்பாது ைன்னிபபின் கீழ் அெலர 
விடு்தலை வெயய முற்்பட்ட ப்பாது அ்தப்னாடு 
அரசியல் லைதிைலளயும் விடுவிக்ை பெணடும் எ்ன 
்தமிழ் ்தலைலைத்துெஙைள் பைாரிக்லை விடுத்்த்ன.  
ஞா்ன ொரலரயும் அரசியல் லைதிைலளயும் ஒரு 
ஙபை ெை ்படுத்்த முடியுைா? ்தமிழ் ்தலைலைத்து 
ெஙைள் அ்தல்ன உணரவில்லை.

 வ்தா்டரநது முன்்னாள்  ்பாராளுைன்்ற 
உறுபபி்னர ரஞென் ராைநாயக்ை அெரைலள 
ை்னாதி்பதி வ்பாது ைன்னிபபில் விடு்தலை வெயய 
பெணடும் எ்ன எதிரக்ைடசி உறுபபி்னரைள் 
ை்னாதி்பதியி்டம் ைடி்தம் வைாடுத்்த ப்பாது ்தமிழ் 
அரசியல் லைதிைலளயும் அப்த அடிப்பல்ட 
யில் விடுவிக்ை பெணடும் எ்ன ்தமிழ் ்தலைலை 
த்துெஙைள் பெ்றாை ைடி்தம் வைாடுத்்த்ன. இச 
ெந்தரப்பத்திலும் ரஞென் ராைநாயக்ைபொடு அரசி 
யல் லைதிைலளயும் ெைப்படுத்துெது ெரியா? எ்ன 
இெரைளால் சிநதிக்ை முடியவில்லை.
 ப்பார ைாைஙைளில்  நல்வைணண அடிப்ப 
ல்டயில் அரசியல் லைதிைள் வைௌரெத்ப்தாடு 
விடு்தலை வெயயப்படுெதுணடு. அப்த ப்பான்று 
்தமிழ் இயக்ைஙைள் ்பைத்ப்தாடு இருந்த ப்பாது 
அரசியல் லைதிைள் விடு்தலை வெயயப்பட்ட்னர. 
இதுபெ வைௌரெம்.
 இவொ்றா்ன வைௌரெத்ல்த வ்பற்றுக் 
வைாடுக்ை பெணடுைாயின்  ்தமிைரைளின் அரசியல் 
வ்தா்டரபிலும் விடு்தலை இயக்ைஙைளின் ப்பாராட 
்டம் வ்தா்டரபிலும் வ்தளிொ்ன வைாள்லை 
இன்ல்றய ்தமிழ் அரசியல் ்தலைலைத்து 
ெஙைளுக்கு பெணடும். அத்்தலைய நிலையில் 
நின்று ்பயஙைரொ்த ்தல்ட ெட்டத்தின் கீழ் 
குற்்றொளிைளாக்ைப்பட்டெரைலள ்பயஙைரொதி 
ைள் அல்ை எ்ன ஆணித்்தரைாை எடுத்துலரத்து 
அெரைலள அரசி யல் லைதிைள் எ்ன அரசியல் 

ரீதியில் நிரூபித்து உைை ைற்றும் ெரெப்தெ ராை 
்தநதிர ைட்டத்தில் வெயல்்படடு வைௌரெைா்ன 
விடு்தலைக்கு வெயற்்பட்டருக்ை பெணடும். அல்த 
்தமிழ் ்தலைலைத்துெஙைள் ்தவிரத்து விட்ட்ன.
 இத்்தலைய வைௌரெத்ல்த அரசியல் லைதி 
ைளுக்கு வ்பற்றுக்வைாடுப்ப்தற்கு ்தமிழ் அரசியல் 
்தலைலைத்துெஙைளுக்கு துணிவு இல்லை 
எ்னைாம். மு்தைாெது வெயய பெணடியது ்பய 
ஙைரொ்த ்தல்ட ெட்டத்்தால் லைது வெயய 
ப்படடு நீண்ட ைாைம் சில்றயில் ்தடுத்து 
லெக்ைப்பட்டெரைலள அரசியல் லைதிைள் எ்ன 

நிரூபிக்ை கூடடு முயற்சி எடுக்ை எெரும் முன் 
ெரவில்லை. ைாரணம் சுயநை அரசியபை. இவ 
ொ்றா்ன அழுத்்தம் வைாடுத்்தால் ்தம்லையும் ்தஙைள் 
ைடசிலயயும் ்தமிழீை விடு்தலைப புலிைளாை 
அல்டயாளப்படுத்தி விடுொரைபளா என்்ற ்பயம் 
ஒரு பு்றம் ,அரெ சுைப்பாைஙைலள அனு்பவிக்ை 
முடியாது ப்பாயவிடும் என்்பதும் இன்னும் ஒரு 
ைாரணம்.
 இ்தல்ன வி்ட இைகுொ்னது வ்பாது 
வெளியிலும், அரசியல் பைல்டைளிலும் அரசியல் 
லைதிைள் விடு்தலை வெயய ப்ப்ட பெணடும் 
எ்ன கூவி ்தைது  ப்தர்தல் ொக்கு அரசியலை 
்தக்ை லெத்துக் வைாள்ெதும்; ை்னாதி்பதி வ்பாது 
ைன்னிபபு வைாடுக்ை பெணடும் எ்ன எழுத்து மூைம் 
பைாரிக்லை விடுத்து வைாக்ைரித்து அ்ட ஙகுெதும் 
அரசியல் இைா்பம் வைாண்ட்தாகும். இவொ்றா்ன 
அரசியல் குற்்றொளிைலள ைக்ைள் ை்னநாயை 
ரீதியில் ்தணடிப்பாரைள்.
 ை்னாதி்பதியின் வ்பாது ைன்னிபபின் அரசி 
யல் லைதிைள் விடு்தலை வெயயப்படுகி்றாரைள் 
என்்பதில் அரசியல் வைாள்லை அற்்றெரைளும்,்தனி 
ந்பரைளும், அரசியல் லைதிைளின் குடும்்ப உறுபபி 
்னரைளும், ை்னாதி்பதிக்கு தூக்கு பிடிப்பெரைளும் 
ைகிைைாம்.ஆ்னால் ்தமிழ் ைக்ைலள வ்பாருத்்த 
ெலரயில் ்தமிழ் ைக்ைளின் அரசியல் அபிைாலெைள் 
அறிந்தெரைள்,அரசியல் வைாள்லையின் ைாரணைாை 
உயிர தியாைத்ப்தாடு ப்பாராடிய அரசியல் லைதிைள் 
என்ப்பாரக்கு  அெைா்னம்  என்ப்ற கூ்றல் பெணடும்.
 அரசியல் லைதிைலள வ்பாறுத்்தெலரயில் 
அெரைலள அெரைளின் ைனி்த உரிலைலய ்பறி 
த்து ொ்தாரண ெட்டத்திற்கு அப்பால் ெரு்டக் 
ைணக்கில் பிலணயின்றி ்தடுத்து லெத்திருப்பப்த 
்பாரிய ்தண்டல்னயாகும் .அத்ப்தாடு ்பயஙைரொ்த 
்தல்ட ெட்டத்்தால் குற்்றொளிைளாக்ைப்படடு 
நீதிைன்்றம் அளித்திருக்கின்்ற ்தண்டல்ன இன் 
னும் ஒரு ்தண்ட ல்னயாகும். ்தமிைரைளின் அர 
சியலில் பநரடியாை ்பஙபைற்்றெரைளுக்கு வ்பாது 
ைன்னிபபு என்று கூறுெது  இன்னும் ஒரு ்தண்ட 
ல்ன. அ்தல்ன வி்ட ை்னாதி்பதி வ்பாதுைன் னிப 
்பளிதுள்ளார எ்ன ை்னாதி்பதிலய ொழ்த்தி புைழ் 
ெது அரசியல் லைதிைளுக்கு ைடடுைல்ை அரசி 
யல் வைாள்லைபயாடு உயிரத்தியாைம் வெய்த 
ைாவீரரைளுக்கும் அப்த வைாள்லைபயாடு வ்தா்டரநது 
ப்பாராடு்பெரைளுக்கும் வைாடுக்ைப்பட்ட ்பாரிய 
்தண்டல்ன என்ப்ற வைாள்ளல் பெணடும்.
 அரசியல் லைதிைள் ெமூ ைத்தில் சு்தநதிரைாை 
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வ்பாறுபபு கூறும் வி்டயத்தில் அரொ 
ஙைத்தின் இரடல்டபெ்ட ந்டெடிக் 

லைைள் வ்தா்டரநது இ்டம்வ்பற்று ெருகின்்ற்ன. 
வ்பரிய அளவில் பிரொரம் வெயயப்படுகின்்றப்த 
்தவிர, நல்டமுல்றயில் எதுவும் ்பயனுள்ள்தாைத் 
வ்தரியவில்லை. சிஙைள ைக்ைலளத் ்தெ்றாை 
ெழிந்டத்தி, ்தமிழ் ைக்ைலள ஏைாற்றி அரசியல் 
வெய்த நிலைலைைளில் சிறிய ைாற்்றம் நிைழ்நதிருக் 
கின்்றது. இந்த ைாற்்றத்தின் பின்்னரும்கூ்ட சுய 
அரசியல் இைா்ப பநாக்கிைா்ன ை்ப்டத்்த்னைா்ன 
அரசியல் வெயற்்பாடுைளுக்கு முடிபெற்்பட்ட்தாைத் 
வ்தரியவில்லை. அந்தப ப்பாக்கில் இருநது 
ப்பரி்ன அரசியல்ொதிைள் ்த்டம் ைாறுெ்தாைவும் 
வ்தரியவில்லை.
 அரசியல் இைா்பத்திற்கும் அதிைாரப ப்பரா 
லெக்கும் இ்னொ்த வெறியூடடி சிஙைள ைக் 

ைலள உசுபப்பற்றி, அதில் அரசியல் குளிர 
ைாயந்த ஆடசியாளரைளுக்கு அரைைய – ப்பாராட 
்டக்ைாரரைள் ெரியா்ன ்பா்டம் புைடடி்னர. வ்பாருள்தார 
வநருக்ைடியி்னால் எழுந்த பிரசசில்னைளின் ்தாக் 
ைத்தில் உயிரபபு வ்பற்்ற சிஙைள ைக்ைள் ்தாஙைள் 
ஏைாற்்றப்படடிருப்பல்தத் வ்தரிநது வைாண்டாரைள். 
ஏைாற்்றத்தின் விலளொை ்தன்வ்னழுசசி வ்பற்று 
வைாதித்வ்தழுந்த ைக்ைள் ப்பரலைக்கு முைம் 
வைாடுக்ை முடியா்த ை்னாதி்பதியும் பிர்தைருைாகிய 
ராை்பக்ெ ெபைா்தரரைள் ்ப்தவிைலளத் து்றந்தாரைள். 
பைாத்்தா்பாய ராை்பக்ெ நாடல்டவிடப்ட ஓடித்்தப 
பி்னார.

 இந்த ைக்ைள் எழுசசியின் மூைம் ஏற் 
்பட்ட அரசியல் ைாற்்றத்தில் ை்னாதி்பதி ்ப்தவி 
லயக் லைப்பற்றிய ரணில் விக்கிரைசிஙை ்தலை 
லையிைா்ன அரொஙைமும் பிரொர அரசியல் ப்பாக் 
கிபைபய வென்று வைாணடிரக்கின்்றது. ை்டன் 
வ்தால்லையில் இருநதும் ெஙகுபராத்து நிலையில் 
இருநதும் நாடல்ட மீடவ்டடுக்ைப ப்பாெ்தாை 
சூளுலரத்து அதிைாரத்ல்தக் லைப்பற்றியுள்ள 
ை்னாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙை அரசியலில் 
அைைக் ைால்லெத்து முல்னப்பாைச வெயற்்ப்ட 
முற்்படடிருக்கின்்றார. அெருல்டய அரசியல் 
அைைக்ைால் அ வெளிப்படுத்துெல்தப ப்பான்று 
வ்பரிய வெற்றிலய ஈடடித் ்தரும் என்று கூறுெ்தற் 
கில்லை.
 ை்னாதி்பதியின் அதிைாரஙைலளக் கூடடு 
ெ்தற்ைாைக் வைாணடுெரப்பட்ட பிபரரலணைலள 
ஆ்தரி;்தது ொக்ைளித்்த அப்த அரசியல்ொதிைளாகிய 
நா்டாளுைன்்ற உறுபபி்னரைபள கூட்டப்பட்ட அதி 
ைாரஙைலளக் குல்றப்ப்தற்கும் பின்்னர மீணடும் 
அெற்ல்றக் கூடடுெ்தற்கும் ொக்ைளித்திருந்தாரைள். 
அப்த அரசியல்ொதிைபள ை்னாதி்பதியின் அதி 
ைாரஙைலளக் குல்றப்ப்தற்கும் பெறு பநாக்ைஙை 

ளுக்ைாைவும் வைாணடு ெரப்பட்ட 22 ஆெது 
அரசியைலைபபு திருத்்தச ெட்டத்திற்கும் ஆ்தரொை 
ொக்ைளித்திருக்கின்்றாரைள்.
 இது, நாடல்ட ஆள்கின்்ற அரசியல்ொதிை 
ளின் அப்பட்டைா்ன சுய அரசியல் இைா்ப பநாக் 
ைத்ல்தயும் அதிைாரப ப்பராலெலயயும் வெளிப்ப 
டுத்துெ்னொைபெ இருக்கின்்றது. ைக்ைளின் 
நைன்ைலள பைம்்படுத்்தவும் நாடல்ட முன்ப்னாக்கி 
முன்ப்னற்றிச வெல்ெ்தற்குரிய வெயற்்பா்டாைத் 
வ்தரி யவில்லை.
 ை்னாதி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙை ஆடசிப 
வ்பாறுபல்ப ஏற்்ற சூடப்டாடு சூ்டாை அரசியல் 
ைாற்்றத்திற்கு வித்திடடிருந்த ்தன்வ்னழுசசி 
வ்பற்்ற ப்பாராட்டஙைலள முன்வ்னடுத்்தெரைலள 
அதிைாரப பிடிவைாணடு அ்டக்கி்னார. அெரது 
நீண்டைாை ை்னாதி்பதி ்ப்தவி ஆலெலயப பூரத்தி 
வெயெ்தற்கு பைாத்்தா்பாய அரசுக்கு எதிராைக் 
கிளரநவ்தழுநதிருந்த ப்பாராட்டபை உநது ெக்தியாை 

அலைநதிருந்தது. ஆ்னால் அந்தப ப்பாராட்டத்ல்த 
அதிைார ்பைம் வைாணடு அெர அ்டக்கி்னார. 
அ்தன் மூைம் ைக்ைள் அல்னெரும் ்த்னது பிடியின் 
கீழ் அ்டஙகி இருக்ை பெணடும் என்்ற அதிைார 
பைைாணலைலய அெர புைப்படுத்தி இருக்கி 
ன்்றார.
 வ்பாருளா்தார வநருக்ைடியி்னால் ஏற்்படடி 
ருந்த எரிவ்பாருள் ்பற்்றாக்குல்ற உணவுப 
வ்பாருள் ்பற்்றாக்குல்ற ப்பான்்றெற்றில் அெர 
சிறு ்தளரலெ ஏற்்படுத்தி உள்ளார. அ்தல்ன 
ைறுப்ப்தற்கில்லை. ஆ்னால் வ்பாருடைளின் விலை 
பயற்்றம், அதிைரிக்ைப்படடுள்ள ெரிசசுலைைள், 
ைட்டப்பாடின்றி வீஙகிச வெல்கின்்ற ்பணவிக்ைம் 
என்்பெற்ல்றக் ைடடுப்படுத்துெதில் அெர இன் 
னும் வெற்றி ைாணவில்லை. சிறிய அளவில் கூ்ட 
முன்ப்னற்்றம் ைாணவில்லை.
 இ்தற்கில்டயில் புதிய அரசியைலைபபு 
உருொக்ைம், இ்னபபிரசசில்னக்கு அரசியல் 
தீரவு என்்ற ்பாரிய முக்கியத்துெம் மிக்ை ந்ட 
ெடிக்லைைளிலும் அெர தீவிர ைெ்னம் வெலுத்தி 
யிருப்ப்தாைக் ைாடடியிருக்கின்்றார. அரொஙைத் 
்தரபபி்னால் வைாணடு ெரப்படுகின்்ற – 22 ஆெது 
அரசியைலைபபு திருத்்தச ெட்டம் உள்ளி ட்ட 
தீரைா்னஙைளுக்கு நா்டாளுைன்்றத்தில் வ்பரும் 
்பான்லையா்ன ஆ்தரவு கிடடியுள்ள ப்பாதிலும், 
நாடடில் அரசியல் உறுதித்்தன்லை இன்னும் உரு 
ொக்ைப்ப்டவில்லை என்்பப்த ய்தாரத்்தம்.

 ை்டன் சுலைைளும், ைடடுப்படுத்்த முடியா 
ைல் எகிறிச வெல்கின்்ற ்பண வீக்ைமும் நாடடின் 
வ்பாருள்தார உறுதிப்பாடல்டக் குலைத் திருக்கின் 
்ற்ன. வ்பாருளா்தார நிலைலைலய உ,றுதி வெயெ 
்தற்கு ெரெப்தெ நாணய நிதியத்தின் உ்தவிலய 
நாடியுள்ள ப்பாதிலும், அந்த நிதியத்தின் நி்பந்த 
ல்னைலள நில்றபெற்்ற முடியாைல் அரசு நிலை 

்தடுைாறி நிற்கின்்றது.
 அப்தபெலள, ைனி்த உரிலை நிலை 
லைைலள பைம்்படுத்துெதிலும், வ்பாறுபபு கூறு 
கின்்ற ை்டப்பாடல்ட நில்றபெற்றுெதிலும், ை்னநா 
யத்ல்த முல்றயாைப ப்பணுெதிலும் அரொஙைம் 
இன்னும் முன்ப்னற்்றத்ல்தக் ைாட்டவில்லை. இ்த 
்னால் ெரெப்தெ நாணய நிதியம், உைை ெஙகி 
உள்ளிட்ட நிதி நிறுெ்னஙைளி்னதும் இைஙலை 
க்ைா்ன உ்தவிைள் ஊெைாடிக் வைாணடிருக்கின்்ற்ன. 
இந்த நிலையில் ை்னாதி்பதி அைைக்ைால் லெத்து 
்பல்பெறு வி்டயஙைளில் நாடடு ைக்ைளி்னதும், 
ெரெப்தெத்தி்னதும் நன்ைதிபல்பப வ்பறுெ்தற்ைாை 
பைற்வைாணடுள்ள முயற்சிைள் வெற்றியளிக்குைா 
என்்பது பைள்விக் குறியாைபெ உள்ளது.
 குறிப்பாை ெலிநது ைாணாைல் ஆக்ைப 
்படப்டார விெைாரத்துக்குத் தீரவு ைாணும் ெலையில் 
ைாணாைல் ஆக்ைப்படப்டாருக்ைா்ன அலுெைைம் 
(ஓ.எம்.பி), இைபபீடடுக்ைா்ன அலுெைைம் 

என்்பெற்றின் வெயற்்பாடுைலள முன்ப்னற்்றைரைாை 
முன்வ்னடுப்ப்தற்ைா்ன ந்டெடிக்லைைள் எடுக்ைப 
்படடிருக்கின்்ற்ன. ஆ்னால் அரொஙைத்தின் இந்த 
ந்டெடிக்லைைள் ்பாதிக்ைப்பட்ட ைக்ைளின் நம்பி 
க்லைலய வென்வ்றடுக்ைவில்லை. அெரைள் எதிர 
்பாரக்கின்்ற ெலையில் பிரசசில்னக்குத் தீரவு ைாண 
்ப்தற்ைா்ன ெழிமுல்றைலள அந்த முயற்சிைள் 
வைாணடிருக்ைவில்லை. இ்த்னால் அெற்றுக்கு 
எதிரா்ன ப்பாராட்டஙைபள எதிரவில்னயாை கிளரந 
திருக்கின்்ற்ன.

 ைாணாைல் ப்பாப்னாருக்ைா்ன அலுெைைம் 
ைற்றும் இைபபீடடு அலுெைைம் என்்பெற்றின் 
ந்டெடிக்லைைளுக்கு உநது ெக்தியாை ைாணாைல் 
ப்பாப்னார ்பற்றிய ை்னாதி்பதி ஆலணக்குழு 
அலைநதிருக்கின்்றது. ஆ்னால் அந்த ஆலணக்குழு 
முன்னிலையில்; ப்தான்றி ொடசியைளிக்ை முடியாது 
எ்ன ைாணாைல் ஆக்ைப்படப்டாரின் உ்றவி்னரைள் 
திட்டெட்டைாைத் வ்தரிவித்திருக்கின்்றாரைள். அந்த 
ஆலணக்குழுவின் அைரவுலைளயும் அெரைள் 
பு்றக்ைணித்துள்ளாரைள். அத்து்டன் இைபபீ்டாை 
2 இைடெம் ரூ்பா வைாடுப்ப்னவு ெைஙைப்படும் 
என்்ற அரொஙைத்தின் அறிவிபல்பயும் அெரைள் 
உ்தாசீ்னம் வெயதுள்ளாரைள். ்தஙைளுக்கு இைப 
பீடடுப ்பணம் ப்தலெயில்லை. நீதி ெைஙைப்ப்ட 
பெணடும் என்்பல்தபய அெரைள் ெலியுறுத்தி 
இருக்கின்்றாரைள்.
 அப்தபெலள, ெலிநது ைாணாைல் ஆக்ைப 
்படப்டார வ்தா்டரபிைா்ன ை்னாதி்பதி ஆலணக்குழு 
அனுபபியுள்ள ைடி்தஙைலள ெவுனியலெச 
பெரந்த ைாணாைல் ப்பாப்னாரின் உ்றவி்னரைள் 
எரியூடடியிருக்கின்்றாரைள். கிளிவநாசசி 
ைாெட்டத்திற்கு விையம் வெய்த வைாழும்பில் 
உள்ள அவைரிக்ை தூ்தரைத்ல்தச பெரந்த முக்கிய 
அதிைாரியாகிய வ்டாக் வ�ாவ்னக்கி்டம் ைாணாைல் 
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வணக்கம். கிளிந�ொச்சியில் விசேட 
சேவவ்கள் உள்்ள பிள்வ்ள்களுககு 

ஒரு இல்்லம் ஒனவறை ஆரம்பித்து அேவை 
�டத்திகந்கொண்டிருககிறீர்கள். உ்ள�்லம் நேொடர 
பொ்க சவறு ப்ல பணி்கவ்ளயும் நேய்து 
ந்கொண்டிருககிறீர்கள். இபசபொது நீங்கள் நேய் 
கினறை பணி பற்றிக ந்கொஞேம் நேொல்்ல 
முடியுமொ? அேற்கு முேல், எங்கள் இ்லககு 
வொே்கர்களுககு உங்கவ்ளப பற்றி ஒரு சிறிய 
அறிமு்கம் நேய்ேொல் �ல்்லது.

என்லர வ்பயர ்டானியல். நீண்ட ைாைைாை, 
அ்தாெது 97ம் ஆணடிலிருநது 

கிளிவநாசசி ஊ்னமுற் ப்றார 
பு்னரொழ்வுக் ைைைத்தில் பெலை வெயது 
வைாணடிருந்த்னான். 2009 இல் ெநது 
நாஙைள் displace ஆகி resettlement  இை 
ெபரக்ை இஙை கிளிவநாசசியில் எந்த 
வி்த ெெதிைளும் இருக்பைல்ை. அந்த 
பநரத்திை கிராை ைட்டத்திை ப்பாபை 
க்ை, ஊ்னமுற்ப்றார பு்னரொழ்வுச ெஙை 
த்தி்னரால் counselling training, physiother-
apy training, CBR training எல்ைாம் ெை 
ஙைப்பட்டது.

 2010க்குப பி்றகு, நாஙைள் கிராை ைட்டத்திை 
ப்பாபைக்ை அந்தப பிள்லளைலள வீடுைளிை 
லெசசுப ்பராைரிக்ை முடியா்த நிலையிை ஒரு 
வநருக்குொரத்துக்குள்ள வ்பற்ப்றார இருக்கி்றல்த 
அெ்தானிசெ்னாஙைள். அ்தாை எ்னக்வைாரு 
எணணம் ெந்தது. என்்ன எணடு வொன்்னால் நான் 
இ்தல்ன ஆரம்பிக்ை பெணடும். என்்ற எணணம் 
ெந்தது. அ்தன் அடிப்பல்டயில் நான், மு்தல் ்டாக்்டர 
வையராைா, எஙை்ட  Father இம்ைானுபெல் - அெர 

ெநது ைபராடடிை இருந்தெர. ைற்்றது ை்டம்்பசீைன் 
எஞசினியர எணடு வொல்லிக் வைாஞெபப்பர - 
இப்படி ஒரு ஏழு, எடடுபப்பலரச பெரத்து நான் com-
mittee ஐ உருொக்கி்ன்னான். 2015ம் ஆணடு, மு்தைாம் 
ைா்தம் 17ம் திைதி first meeting ஐ எஙை்ட அன்ல்ன 
இல்ைத்தில் ப்பாட்ட்னாஙைள். அந்த பநரத்திை  நான் 
முன்லெசெ வி்டயஙைள், இந்தப பிள்லளைளின்ர 
Daycare Centre ஐ அ்தாெது ்பைற்்பராைரிபபு 
நிலையம் எண்டது ்தான் எஙை்ட இைக்ைாை 
இருந்தது. ைாரணம் என்்ன எணடுவொல்லிச 
வொன்்னால், நாஙைள் பிள்லளைலளக் வைாணடு 

ெநது ்பராைரிக்பைக்ை, வ்பற்ப்றார வீடுைளில், 
அலெ ெநது எஙைளிட்டப பிள்லளைலள hand 
over ்பணணியிற்று பெலைைளுக்குப ப்பாயிற்று 
திரும்்ப ெபரக்ை நாஙைள் இந்தப பிள்லளைலளக் 
வைாடுக்கி்ற்தாை பிள்லளைள் அலெ ெநது ைெநந 
ஆை பெலைக்குப ப்பாைக்கூடிய்தாை இருக்கும் 
எணடு்றதுக்ைாை ஆரம்பிசெ்னாஙைள்.

 அது நாளல்டவிை எஙை்ட ெமூைத்தின்ர 
ப்பாக்கு, அ்தாெது விலைொசி ஏற்்றஙைள் அது 
ைள் இதுைள் எணடு வொல்லி ஏற்்படடு, அது 
ெநது Daycare Centre ஆை லெசசிருந்த்னாஙைள் - 
வீடுைளிை லெசசுப ்பராைரிக்ை ஏைா்த பிள்லள 
ைலள எஙைபளா்ட 24 ைணித்தியாைமும் எடுத்துப 
்பராைரிக்ை பெணடிய சூழ்நிலைக்குள்ள 
ெநதிடப்டாம். இது ெநது நாஙைள் பிள்லளயலள, 
18 ெயசுக்கு உட்பட்ட பிள்லளயலள எண்டால் 
கிளிவநாசசி ைாெட்ட நீதிைன்றின் ஊ்டாைவும் 18 
ெயசுக்கு பைை எண்டால் கிளிவநாசசி ைாெட்டப 
பிரப்தெ வெயைாளர - அந்தந்தப பிரப்தெஙைளிை 
இருக்கி்ற பிரப்தெ வெயைாளரைள் ஒரு ைடி்தம் 
்தா்ற்தன் மூைமும் அந்தப பிள்லளைலள எஙை்ட 
இல்ைத்திை இலணசெ்னாஙைள்.
 இப்படியா்ன பிள்லளைபளா்ட பெலை 
வெயயத் வ்தா்டஙகிய பின் ெமூைத்திை ஏற்்பட்ட சிை 
பிரசசில்னைள். இது ைடடும் எஙை்ட ப்பாக்கில்லை. 
இந்த நிறுெ்னத்தின் ஊ்டாை இன்னும் கூ்டச வெயய 
பெணடும் எணடு முடிவெடுத்்த்னாஙைள். அந்த 
பநரத்திை வ்டாக்்டர வையராைா எ்னக்குப வ்பரும் 
ஆ்தரொை இருந்தெர. அப்ப அெரது ஆ்தரபொ்ட 

மு்தற்ைட்டைாை நாஙைள் வெற்றிைல்னலய 
ஆரம்பிசெ்னாஙைள். ஏவ்னண்டால் அது 2009க்கு 
முன்்னர இயஙகிய உளநைக்ைாப்பைம் - அ்தாெது 
வ்பணைளுக்ைா்ன உளநைக்ைாப்பைம் 2010க்குப 
பி்றகு இருக்பைல்ை. அல்தப வ்பாறுபவ்படுத்துச 
வெயயி்றதுக்கும் யாரும் முன்ெபரல்ை. அந்தக் 
ைட்டத்திை வ்டாக்்டர வையராைா என்ல்னக் 
பைடடுக்வைாண்ட்தற்கிணஙை, அெரது ஆ்தரவு 
எ்னக்குக் கில்டக்கும் எண்ட நம்பிக்லையிை வெற் 
றிைல்னலய நான் துெஙகி்ன்னான். ஆ்னால் உண 
லையிபைபய லெத்திய ெெதிலயப வ்பாறுத்து, 
எஙை்ட சிறுெர இல்ைைாை இருக்ைைாம் அல் 
ைது வெற்றிைல்னயாை இருக்ைைாம். கிளி 
வநாசசி ைாெட்டப வ்பாது லெத்தியொலை 
உளநைப பிரிவில் இருக்கி்ற உளநைலெத்தியர 
வ்டாக்்டர வையராைாவின் ்பஙைளிபபு, அெர 

எ்னக்கு ெைஙகிய ்பஙைளிபபு 
– அெர எ்னக்கு ெைஙகிய 
ஆ்தரவு எண்டது வ்பரியவ்தாரு 
ெரபபிரொ்தைாை அலைந்தது. 
அது எ்னக்வைாரு உநது ெக்திலயத் 
்தநதிருக்குது. என்்ன எணடு 
வொன்்னால் நான் பெைைாை 
பெலைைலளச வெயயைாம் 
எண்ட உணரவு ெந்தது.
 அதிை ்தான் வெற்றிைல்ன 
க்கு ஒரு counsellor ப்தலெ 

எணடு ெபரக்ை ொநதிலய அ்தாெது அன்ல்ன 
இல்ைத்திை 96 இலிரு நது counsellor ஆை இருநது 
நில்ற யப ்பணிைலள ஆற்றி்னெர. அெலெ ெநது 
வெற்றிைல்னக்கு உள்ொஙகி்ன்னான். அதுக் 
குப பி்றகு எஙை்ட பெலைத்திட்ட விரிொக்ைம் 
ெநது, ஒரு சிை நிைழ்வுைள் மூைம் - உ்தாரணைாைச 
வொல்ைப ப்பா்னால் ஒரு தீ்பாெளி நிைழ்வின் மூைம் 
பிள்லளைள் - விபெ்ட ப்தலெைள் உள்ள பிள்லளைள் 
்தஙைளுக்கும் தி்றலை இருக்குது எண்டல்த 
வெளிப்படுத்தியிருக்கி்னம் - நிைழ்வுைலளப 
ப்பாடடு ்தாஙைபள அந்த ்பாடடுைலளப ்பாடி, 
்டான்ஸ் ஆடி, அப்தா்ட நா்டைஙைள், ைவில்தைள், - 
இதுைலள வெளிக்வைாணரந்த்தன் மூைம் அலெக்கு 
நல்ைவ்தாரு தி்றலைலய ெளரத்துவி்ட பெணடும் 
எண்ட பநாக்ைம் எ்னக்கு இருந்தது.

 நான் அல்த பயாசிசெ்னான். என்வ்னணடு 
வொன்்னால் இந்தப பிள்லளைளுக்குப ்பா்டொ 
லைக் ைல்வி ைாதிரி ைல்விலயக் குடுத்்தால் 
வெயற்்படுத்ப்தைாது எண்டதுக்ைாை, விலளயாடடு, 
்பாடடு, ்டான்ஸ் - இதுைளுக்ைாை அலெயளது தி்ற 
லைலய ெளரக்ை பெணடும் எணடு வொல்லி….
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்தகாய்ததில் வபகார நம்ட்பற்றுக்்காணடிருந்த ்காலப்பகுதியில் வனனிப்்பருநிலப்பரப்பில் வகாழும் ைக்ளின 

உ்ளநலதம்தப் வபணுவ்தற்்கா்வும் உ்ளரீதியகா் பல்வவறு வம்்ளில் பகாதிக்ப்பட்்டவர்ளுக்கா்வும் 
பல்வவறு ்காரணங்ளினகால் குடும்பங்ளினகால் பரகாைரிக் முடியகா்தவர்ளுக்கா்வும் பல்வவறு பரகாைரிப்பு 
இல்லங்ள இயஙகி வந்தன.
 ஆனகால் 2009 இல் வபகார முடிவு்பற்்ற பினனர, இவ்வகா்றகான உ்ளநலப்பகாதிப்புள்ளவர்ளுக்கான 
இல்லங்ள எதுவும் அஙகு இயங்வில்மல. இந்தத வ்தமவமய உணரந்த ்டகானியல் ஆரம்பததில் விவ�்ட 
வ்தமவ்ள உள்ள பிளம்ள்ளுக்கான ஒரு இல்லதம்தத ் ்தகா்டஙகினகார. அ்தன பினனர உ்ளரீதியிலகான வ்தமவ்ள 
உள்ள ்பணபிளம்ள்ளுக்கா் ்வற்றிைமன என்ற இல்லதம்த ஆரம்பிதது ந்டததிக்்காணடிருககி்றகார. 
கிளி்நகாச்சி �மூ்ம் ்டகானியலின முயற்சிககு நல்ல ஆ்தரமவ வழஙகிவருகி்றது. குறிப்பகா் கிளி்நகாச்சி ைகாவட்்ட 
மவததிய�காமலயின உ்ளநல ைருததுவர்ள இ்தற்்கான ்தங்ள ஆ்தரமவ வழஙகி வருகி்றகார்ள. எதிரவரும் நவம்பர 
ைகா்தம் மு்தலகாம் தி்தி �நவ்தகா�ம் என்ற ்பயரில் ஆண்ளுக்கான ஒரு உ்ளநலக்காப்ப்மும் கிளி்நகாச்சியில் 
தி்றநதுமவக்ப்ப்டவிருககி்றது. இவ்வகா்றகான ஒரு பினபுலததில் இலககு மினனி்தழுக்கா் டோனி�ல் அவர்ளு்டன 
்�வ்வி வைற்்்காள்ளப்பட்்டது. அந்தச் ்�வ்வியின மு்தற்பகா்தம்த இஙவ் ்தருகிவ்றகாம்.



நாடடின் ெைைாை வநருக்கீடுைள் அதிைரித்து 
ெரும் நிலையில் உணவுப ்பாதுைாபபு 

ைருதி உைை நாடுைள் இைஙலைக்கு உ்தவிக்ைரம் 
நீடடி ெருகின்்ற்ன.அத்ப்தாடு சிறுெரைள் ைற்றும் 
ைரபபிணித் ்தாயைாரின் அபிவிருத்தி ைருதி 
உைை நாடுைள் ெைஙகி ெரும்  உ்தவிைளும் 
முக்கியத்துெம் மிக்ை்தாை விளஙகுகின்்ற்ன.எவொ 
வ்றனினும் இத்்தலைய உ்தவிைள் உரிய ்பய்னா 
ளிைலள வென்்றல்டெதில் ்பல்பெறு ெொல்ைள் 
பைபைாஙகி ெரும் நிலையில் ைலையை ைக்ைள் 

எதிரவைாள்ளும் வநருக்கீடுைளுக்கும் இதுெலர 
உரிய தீரவு கில்டத்்த்தாை இல்லை.அம்ைக்ைள் 
அலர ெயிறுக்கும் ைால் ெயிறுக்கும் ப்பாராடும் 
நிலை இன்னும் வ்தா்டரநது வைாணடு்தான் 
இருக்கின்்றது.இதிலிருநதும் அம்ைக்ைலள 
மீடவ்டடுத்து வ்பாருளா்தார அபிவிருத்திலய 
ஏற்்படுத்திக் வைாடுக்ை பெணடிய அரசியல்ொதிைள் 
திராணியற்்றெரைளாை, லையாைாைா்தெரைளாை 
ஊ்டை அறிக்லைைளில் உயிரொழ்ெது வெடைக் 
பை்டா்ன வெயைாகும்.
 இைஙலை இபப்பாது ைரண ெழியில் 
்பயணித்துக் வைாணடிருக்கின்்றது. ஆடசியாளரை 
ளின் பிற்ப்பாக்ைா்ன வெயற்்பாடுைள் 
நாடல்ட அ்தள்பா்தாளத்தில் ்தள்ளி இருக்கி 
ன்்ற்ன.”புத்திொலிைள் அரசியலுக்கு வெல்ைாவிட 
்டால் முட்டாள்ைள் நம்லை ஆள பநரிடும்” என்்பது 
ைற்்றறிொளரைளின் ைருத்்தாைவுள்ளது.இ்தன் உண 
லைத்்தன்லைலய நாடடு ைக்ைள் இபப்பாது 
நன்்றாை உணரநது வைாணடுள்ள்னர.அரசியல் 
ொதிைளின் தூரபநாக்ைற்்ற தீரைா்னஙைள், எல்ைாம் 
வ்தரியும் என்்ற ைைல்த, அதிைார ப்தாரலண 
இலெவயல்ைாம் இலணநது நாடடு ைக்ைலள 
பைாெணத்ப்தாடு வீதிக்கு இ்றக்கியிருக்கின்்றது.
இைஙலை ைக்ைளின் அடுத்்த பெலள உணவு 
இபப்பாது பைள்விக்குறியாகிெரும் நிலையில் 
அரசியல்ொதிைளின் “ல்பைாக்ைளுக்கு” குல்ற 
வில்லை. ைக்ைளுக்கு பெலெயாற்றும் ப்தாரலண 
யில் அரசியல் ைளம் புகுந்தெரைள் நாடல்டச 
சுரணடி ஏப்பமிட்ட ெரைாறு இனியும் வ்தா்டர 
க்கூ்டாது என்்ற இலளஞரைளின் ்தாைம் ைாலிமு 
ைத்தி்டலில் எதிவராலித்்த நிலையில் அரசியல் 
வ்பருசொளிைள் அலெநது வைாடுக்ைாது இன்னும் 
எ்தல்னச சுருட்டைாம் என்று எணணிக் வைாண 
டிருக்கின்்ற்னர.இ்தனில்டபய ை்னநாயை ரீதியா்ன 
ப்பாராட்டஙைலள வைாசலெப்படுத்தி இலளஞர 
ைலள ஓரஙைடடும் முயற்சிைளும் இல்ைாைலில்லை. 

்்தகாழிற்றும்ற  பகாதிப்பு
இைஙலை இபப்பாது ைணணீர சிநதிக் வைாண 
டிருக்கின்்றது.இைஙலையின் சுற்றுைாத்துல்ற, ஏற்று 
ைதி ெருைா்னம் எ்னப்பைவும் வீழ்சசி ைணடுெரும் 
நிலையில் வ்பாருளா்தார வீழ்சசிக்கு அது உந 
து ெ க் தி ய ா கி யு ள் ள து . இ ்த ்ன டி ப ்ப ல ்ட யி ல் 
இவெரு்டத்தின் மு்தைாம் ைாைாணடில் இைங 
லையின் வ்பாருளா்தாரம் 16 வீ்தத்தி்னால் வீழ்சசிய 
ல்டநதுள்ள்தாை வ்தாலை ைதிபபு ைற்றும் புள்ளி 
வி்பரவியல் திலணக்ைளம் வ்தரிவிக்கின்்றது.இ்த 
னில்டபய  உைை நாடுைள், ஊைல் மிக்ை அரசி 
யல்ொதிைள் ஆடசியில்  இருக்கும்ெலர நாடடு 
க்கு உ்தெபப்பாெதில்லை என்று ைஙைணம் 

ைடடிக்வைாணடிருக்கின்்ற்ன.இ்தற்கும் ைத்தி 
யில் ைக்ைள் மீது  ஈரமுள்ள சிை நாடுைள் ்தன்்னா 
ைா்ன உசெைட்ட உ்தவிைலள இைஙலைக்கு 
ெைஙகி ெருெதும் ்பாராட்டத்்தக்ைப்தயாகும்.இை 
ஙலையின் ெைைாை வநருக்கீடுைள் ்பை துல்ற 
யி்னரி்னதும் வ்தாழிற்றுல்றக்கு ஆபபு லெத்துள் 
ளது.முசெக்ைரெணடி உரிலையாளரைள், நல்ட 
்பால்த வியா்பாரிைள் ப்பான்ப்றார இதில் குறிபபி 
்டத்்தக்ைெரைளாை விளஙகுகின்்ற்னர.ெருைா்ன கீழ் 
நிலைக்கு ைத்தியில் உணவுப வ்பாருடைளின் 
விலைைள் ைணிெைாை அதிைரித்துள்ள்ன.இநநிலை 
யில்  சுைார மூன்று மில்லியன் ைக்ைளுக்கு அெெர 
உணவு உ்தவிைள் ப்தலெப்படுெ்தாை ்தைெல்ைள் 

ெலியுறுத்துகின்்ற்ன.வ்பாருளா்தார வநருக்ைடியின் 
விலளொை வெகுொை ்பாதிக்ைப்படடுள்ள ெறிய  
ைற்றும் பின்்தஙகிய ைக்ைளுக்கு அெசியைா்ன 
உணவுொர உ்தவிைலள ெைஙகுெ்தற்கு ப்தலெயா்ன 
நிதிலய “ உணலெப ்பகிருஙைள்” திட்டத்திற்கு 
நன்வைால்டயாை ெைஙகுைாறு உைை உணவுத் 
திட்டம் அணலையில் நன்வைால்டயாளரைளி்டம்  
பைாரிக்லை விடுத்திருந்தலையும் வ்தரிந்தப்தயாகும்.
இைஙலையின் வ்பாருளா்தார வநருக்கீடுைள் 
நாளுக்கு நாள் ெலுெல்டநது ெருலையில்  இ்தல்னக் 
லையாளுெ்தற்கு அரொஙைம் முன்வ்னடுத்துெரும் 
ந்டெடிக்லைைள், வ்பாருளா்தார ைற்றும் ைனி்த 
உரிலைைள்ொர வநருக்ைடிைள் பைலும் தீவிரை 
ல்டெ்தற்கு ெழிெகுக்ைக்கூடுவைன்று ெரெப்தெ 
ைன்னிபபுசெல்ப ெலியுறுத்தியுள்ளது.பைலும் 
வ்பாருளா்தார வநருக்ைடி ைாணப்பட்டாலும்  
இைஙலை ஏற்ை்னபெ இணஙகியிருக்கும் ெரெப்தெ 
ை்டப்பாடுைளின் பிரைாரம்  ைனி்த உரிலைைளுக்கு 
ைதிப்பளிப்பதும், அெற்ல்ற ்பாதுைாப்பதும் இன் 
றியலையா்த்தாகும் என்றும் ைன்னிபபுசெல்ப 
வ்தளிவு்படுத்தியுள்ளது.    
               இைஙலையின் ெ்னத்வ்தாலையில் ஐநது 
மில்லியன் ைக்ைள் அ்தாெது 22 வீ்தத்தி்னர 
உணவுப ்பாதுக்ைாபபின்லை அல்ைது உ்தவி 
ைள் ப்தலெப்படும் நிலையில் உள்ள்னர.இை 
ஙலையில் 66 வீ்தைாப்னார குல்றந்தளவு உண 
லெபய வ்பற்றுக் வைாள்ெ்தாை ை்டந்த ஏபரல் 
ைா்தம் பைற்வைாள்ளப்பட்ட ஆயவொன்று ெலி 
யுறுத்துகின்்றது.பைலும் குல்றந்த விலையுல்டய 
வ்பாருடைலள வைாள்ெ்னவு வெய்தல், குல்றந்த 
ப்பாஷலணயுல்டய உணலெ உடவைாள்ளு 
்பெரைள் 95 வீ்தைாைவும், ெலரயறுக்ைப்பட்ட  
அளவிைா்ன உணலெ உடவைாள்ளு்பெரைள் 83 
வீ்தைாைவுமுள்ள்னர.இப்தபெலள இைஙலை 
யின் உணவுப ்பணவீக்ைம் 57 ஆை உயரெ 
ல்டநதுள்ளல்தயும் ஆயவு புைப்படுத்துகின்்றது.
இப்தபெலள அவுஸ்திபரலியா, இநதியா,சீ்னா 
உள்ளிட்ட நாடுைள் உணவுப ்பாதுைாபபு ைருதி 
உ்தவிக்ைரம் நீடடி ெருகின்்ற்ன.இ்த்னடிப்பல்டயில் 
அவுஸ்திபரலியா 22 மில்லியன் வ்டாைரைலள 
அணலையில் இைஙலைக்கு ெைஙகியிருந்தது.
இப்தபெலள எடடு இைடெம் இைஙலை சிறு 
ெரைளின் உணவுப ்பாதுைாபபிற்ைாைவும், 27,000 
ைரபபிணிைள் ைற்றும் விெொயிைளின் நைன் 
ைருதியும் பைலும் 20 மில்லியன் அவைரிக்ை வ்டாைர 
ைலள ெைஙைவுள்ள்தாை அவைரிக்ை ை்னாதி்பதி பைா 
ல்ப்டன்  ஜீ - 7 ைாநாடடில் உறுதியளித்திருந்தார.
இநதியப  பிர்தைர பைாடியும் இது குறித்்த ்த்னது 
ைரிெல்னலய  வெளிப்படுத்தி இருந்தார.
 ைனி்த உரிலை மீ்றல்ைள், ஊைல் பைாெடிைள் 

என்று ்பை வி்டயஙைள் வ்தா்டரபிலும் ெரெப்தெத்தின் 
ெக்கிரப்பாரலெ இைஙலை மீது ்படித்திருந்தாலும் 
ைனி்தாபிைா்ன ரீதியிைா்ன உ்தவிைலள அநநா 
டுைள் இைஙலைக்குப வ்பற்றுக் வைாடுக்ைத் ்தெ்ற 
வில்லை.இவொ்றாை இநதியா இைஙலைக்கு 
ெைஙகும் உ்தவிைலளக்கூ்ட சிைர ெநப்தைக் ைண 
வைாணடு ்பாரக்கின்்ற்னர.இநதியா இைஙலைலய 
ஒரு ைாநிைைாை பிரை்ட்னப்படுத்துெ்தற்கு இத் 
்தலைய உ்தவிைள் தூணடிைாகும் என்வ்றல்ைாம் 
விைரெ்னஙைள் முன்லெக்ைப்படடு ெருகின்்ற்ன.
எனினும் இது நம்்பைத்்தன்லையற்்ற பிற்ப்பாக்ைா்ன 
ஒரு வெளிப்பா்டாகுவைன்று புத்திஜீவிைள் சுடடி 
க்ைாடடியுள்ள்னர. 
 அடிப்பல்டத் ப்தலெைளுள்  உணவுத் 
ப்தலெ மிகுந்த முக்கியத்துெம் வ்பறுகின்்றப்பாதும் 
இைஙலையில் பின்்தஙகிய ைக்ைளின் உணவுத் 
ப்தலெ எந்தளவுக்கு உறுதிப்படுத்்தப்படுகின்்றது 
என்்பது பைள்விக்குறிய்தாகும். உணவுத் ்தடடு 
ப்பாடடுக்கு ைத்தியில் எெரும் ்படடினியால் 
ொடுெ்தற்கு இ்டைளிக்ைக் கூ்டாது என்்பப்த 
்த்னது வைாள்லையாகும் என்று பிர்தைர ரணில் 
உணவுப ்பாதுைாபபுக் குழு வி்னரு்ட்னா்ன 
ைைநதுலரயா்டலின்ப்பாது அணலையில் வ்தரிவி 
த்திருந்தார.எனினும் ைெரசசியா்ன ைருத்து வெளி 
ப்பாடுைள் ைாணப்படுகின்்ற்னபெ ்தவிர அரொஙை 
த்தி்டம்  உணவுப ்பாதுைாபபில்ன உறுதிப்படுத்தும் 
ெலையிைா்ன ந்டெடிக்லைைள் குல்றொைபெ 
உள்ள்ன என்்பது ெருந்தத்்தக்ை்தாகும். லைவி்ட 
ப்பட்ட நிைஙைலள ்பயிரசவெயலை ந்டெடிக்லை 
ைளுக்ைாை ்பயன்்படுத்து்தல், வீடடுத்ப்தாட்ட 
அபிவிருத்தி என்வ்றல்ைாம் அரொஙைம் ப்பசிெ 
ருகின்்றப்பாதும் இவவி்டயம் வ்தா்டரபில் ைாத்தி 
ரைா்ன முன்வ்னடுபபுக்ைள் இல்ைாலையும் குறிபபி 
்டத்்தக்ை்தாகும்.. 

 ்தகாக் விம்ளவு்ள
வ்பருநப்தாட்ட ைக்ைளின் உணவுத் ப்தலெ நாளுக்கு 
நாள் பைாெைல்டநது ெருகின்்றது.வைாபரா்னாலெ 
பின்வ்தா்டரந்த ைாரணிைளால் குடும்்பஙைளில் ்தஙகி 
ொழ்பொரின் எணணிக்லை அதிைரிபபு ,ஊதியப 
்பற்்றாக்குல்ற, ைாற்றுத் வ்தாழில்ைளுக்ைா்ன 
ொயபபின்லை ப்பான்்ற ்பை ைாரணிைளும்  
வ்பருநப்தாட்ட ைக்ைளின் உணவு உள்ளிட்ட ்பை 
ப்தலெைளிலும் மு்டக்ைல் நிலையில்ன ஏற்்படுத்தி 
ெருகின்்ற்ன என்்ப்தல்ன ைறுப்ப்தற்கில்லை.
வைாபரா்னா ைாைத்திலும் கூ்ட நாடடிற்குத் ப்தலெ 
யா்ன வ்பருைளவு அநநியச வெைாெணிலய  
ஈடடிக் வைாடுத்்த வ்பருலை வ்பருநப்தாட்டத் 
வ்தாழிைாளரைலளச ொரந்த்தாகும். எனினும் 
உைைச. ெநல்தயில் ப்தயிலைக்ைா்ன விலை 
அதிைரிக்கின்்றப்பாதும் இ்தன் ஊ்டா்ன ொ்தை 
விலளவுைள் வ்தாழிைாளரைலளச வென்்றல்டெதி 
ல்லை.ைம்்பனியி்னரின் வ்தா்டரசசியா்ன ்பஞெப 
்பாடடுக்கு ைத்தியில் வ்தாழிைாளரைளின் 
உரிலைைளும், வ்பாருளா்தார ைழுஙைடிபபுைளும் 
வ்தா்டரசசியாை மீ்றப்படடு ெருகின்்ற்ன. இலெ 
வயல்ைாம் வ்தாழிைாளரைளின் உணவு உள்ளிட்ட 
்பை ப்தலெைளிலும் ்தாக்ை விலளவுைலளபய 
ஏற்்படுத்தி ெருகின்்ற்ன.
 நாடடின் உணவுத் ்தடடுப்பாடு ைரபபிணி 
ைள், சிறுெரைள் ைற்றும் முதிபயாரைளுக்கு 
மிகுந்த ்பாதிபபில்ன ஏற்்படுத்திெரும் நிலையில் 
இ்தன் ்தாக்ை விலளவுைள் ைலையைத்தில் 
வ்தளிொைபெ வெளித்வ்தரிகின்்ற்ன. ைரபபிணித் 
்தாயைாரைள் ைற்றும் சிறுெரைளின் ப்பாஷாக்கு 
அபிவிருத்தி ைருதி இைெெைாை ெைஙைப்பட்ட” 
திரிப்பாஷ “ ெத்துணவு ெைஙைலும் ்தற்ப்பாது 
ெொலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது.வ்டாைர பிரசசில்ன 
ைாரணைாை பொள இ்றக்குைதியும் இபப்பாது 
்பாதிபபில்ன எதிரபநாக்கியுள்ளப்தாடு உரம், 
ைருநதுைள் உள்ளிட்ட பிரசசில்னயால் உள்ளூர 
பொள உற்்பத்தியும் ்பாதிப்பல்டநதுள்ளது.570 
வைற்றிக் வ்தான் பொளத்ல்த ைடடுபை ்தற்ப்பாது 
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உக்லரன் ப்பார எதிரெரும் 3 ொரஙைளுக்கு 
மிைவும் ப்பரழிவுமிக்ை முக்கியைா்ன திரு 

ப்பத்ல்த ெநதிக்ைைாம் என்்ற அசெஙைள் உைகில் 
ஏற்்படடுள்ளது. அ்தற்ைா்ன ைாரணம் ை்டந்த 23 ஆம் 
நாள் ரஸ்யாவின் ்பாதுைாபபு அலைசெர பெரஜி 
பொயகுலெ வ்தா்டரபுவைாண்ட அவைரிக்ைாவின் 
்பாதுைாபபுச வெயைாளர வைாயிடஸ் ஒஸ்ரின் 
இ்டம் உக்லரன் ைடடுப்படுத்்தப்பட்ட அளவில் 
ஒரு அழிவுமிக்ை அணுக்குணடு (Dirty bomb) 
வெடிபல்ப பைற்வைாள்ளபப்பாெ்தாைவும் 
அ்தல்ன அவைரிக்ைா ்தடுத்து நிறுத்்தபெணடும் எ்ன 
வும் பெரஜி வ்தரிவித்்தது்தான்.
 ஆ்னால் வ்பன்ரைனின் ்பாதுைாபபு வ்தா்டர 
்பா்ன வ்தா்டர்பா்டல் அதிைாரி பைான் பைரபி அ்தல்ன 
நிராைரித்துள்ளது்டன் ரஸ்யா அணுக்குணடு 
வீெபப்பாெ்தாை ரஸ்யா மீது குற்்றம் சுைத்தியுள்ளார. 
எனினும் இது வ்தா்டரபில் இநதியா, சீ்னா, பிரி 
த்்தானியா, பைரைனி , துருக்கி ைற்றும் பிரான்ஸ் 
ப்பான்்ற நாடுைளின் ்பாதுைாபபு அலைசெரைளு்டன் 
வ்தா்டரபுவைாண்ட பெரஜி நிைலைலய விளக் 
கியுள்ளது்டன், இந்த விெைாரத்ல்த ஐக்கிய நாடுைள் 
ெல்பயின் ்பாதுைாபபுச ெல்பக்கும் வைாணடு 
வென்றுள்ளார ரஸ்யாவின் வெளிவிெைார அலை 
செர ைாபராவ.

 ெைலைப்பாை அதிைாரைற்்ற ஐ.நா ெல்ப 
எதுவும் வெயய முடியா்த நிலையில் உள்ள 
ப்பாது ஒரு அணுொயு்தபப்பாருக்கு ்தம்லை ்தயார 
ப்படுத்தும் ்பணிைளில் தீவிரைாை இ்றஙகியுள்ள்ன 
அவைரிக்ைாவும் ரஸ்யாவும். ை்டந்த 17 ஆம் நாள் 
அவைரிக்ைா ்தலைலையிைா்ன நாடுைள் பநாரபெ 
ை்டல் பிரப்தெத்தில் ஆயுொயு்த ஒத்திலைலய 
நிைழ்த்திய அப்தெையம், ரஸ்யாவும் ை்டற் 
பிரப்தெத்தில் ்த்னது அணுொயு்த ஒத்திலைலய 
ை்டந்த ொரம் ந்டத்தியுள்ளது.
 பநடப்டா ்தலைலையிைா்ன 14 நாடுைள் 
அவைரிக்ைாவின் பி-52 ரை அணுக்குணடுைலள 
வீசும் விைா்னஙைள் உட்ப்ட 60 விைா்னஙைள் ெகி்தம் 
ரஸ்யாலெ அணமித்்த பநாரபெ ை்டல் ்பகுதியில் 
Steadfast noon என்்ற அணுொயு்த ஒத்திலைலய 
ந்டத்திய பின்்னர இடிமுைக்ைம் (Grom) என்்ற ெஙபை்த 
வ்பயரு்டன் பைாை ெலளகு்டா ்பகுதியில் ரஸ்யா 
்த்னது அணுொயு்த ஒத்திலைலய ந்டத்தியுள்ளது.
 இந்த ஒத்திலையில் RS-28 ொரைாட எ்னப்ப 
டும் ைண்டம் விடடு ைண்டம் ்பாயும் ஏவுை 
லணைள் ைற்றும் ை்டலில் இருநது ஏெப்படும் 
அணுக்குணடுைலள சுைநது வெல்லும் லைப்பரவொ 
னிக் ஏவுைலணைள் எ்ன ்பை ்தரப்பட்ட ஏவுை 
லணைள் ஏெப்படடிருந்த்ன.
 அ்தாெது உக்லரன் ஒரு அணுொயு்த 
வெடிபல்ப பைற்வைாள்ளபப்பாெ்தாை ரஸ்யா 
அறிவித்்த பின்்னர இந்த ஒத்திலைைள் அெெர 
அெெரைாை பைற்வைாள்ளப்படடுள்ள்ன. அணுக்கு 
ணடு உக்லரனுக்குள் வைாணடுெரப்படடு ள்ள்தாை 

அல்ைது அ்தல்ன ்தயாரிக்கும் வ்தாழில்நுட்பஙைலள 
பிரித்்தானியா உக்லரனுக்கு ெைஙகியுள்ள்தாை 
வ்தரிெத்துள்ள ரஸ்யா அ்தன் ்தாக்ைம் என்்ன என்்பது 
வ்தா்டரபிலும் விளக்ைைளித்துள்ளது.

 அணுெக்தி மின் உற்்பத்தி நிலையஙைளில் 
்பயன்்படுத்்தப்பட்ட பின்்னர பெமிக்ைப்படும் ைதி 
ரியக்ை யுபரனியம் ஒக்லெடடு அல்ைது 
பைாப்பால்ட-90 ப்பான்்ற ைதிரியக்ை ைழிவுைலள 
ஒரு வைாள்ைைனினுள் நிரபபி அ்தல்ன ரி.என்.
ரி வெடிைருநது வைாணடு வெடிக்ை லெப்பப்த 
திட்டம். அவொறு வெடிக்கும்ப்பாது எழும் 
ைதிரியக்ை அதிரெலைைள் அந்த பிரப்தெத்தின் 
ொயு ைண்டைம் ைற்றும் ெளமிக்ை நிைஙைள் என்்ப 
ெற்ல்ற ைனி்தரைள் ொைமுடியா்த ்பகுதிைளாை 
ைாற்றுெது்டன், ெழி ைண்டைத்தில் உள்ள ைதிரி 
யக்ைத்ல்த ஐபராபபிய ஒன்றிய நாடுைளில் இருநதும் 
அெ்தானிக்ை முடியும்.

 அ்தன் பின்்னர அ்தல்ன ரஸ்யா வெய்த்தாை 
குற்்றம் சுைத்துெப்த திட்டம் எ்ன வ்தரிவித்துள்ளார 
ரஸ்யாவின் அணுக்ைதிரியக்ை, இராொயண ைற்றும் 
உரியல் ஆயு்தத் ்தடுபபு பிரிவின் ்தலைெர வைப. 
வை்னரல் கிரிபைாவ.
 இவொறு வெயெ்தால் உக்லரனும் பைற்கு 
ைைமும் எ்தல்ன ொதிக்ை முற்்படுகின்்ற்னர?
 ரஸ்யா அணுொயு்தத்ல்த ்பயன்்படுத்திபய 
ப்பாலர முடித்்தது என்று ரஸ்யாவின் ஆளுலைலய 
குல்றப்பது, ப்பரழிவுமிக்ை ஆயு்தத்ல்த  ைக்ைளின் 
மீது ரஸ்யா ்பயன்்படுத்திய்தாை குற்்றம் சுைத்தி 
ரஸ்யாலெ ஐ.நாவில் இருநது வெளிபயற்று 
ெது இல்லைபயல் உைை அரஙகில் ்தனிலை 
ப்படுத்துெது, பைலும் ரஸ்யா மீது பநடப்டா 
நாடுைள் அணுக்குணடுைலள வீசுெ்தற்ைா்ன ைார 
ணத்ல்த ப்தடுெ்தாை இருக்ைைாம்.
 ஆ்னால் ரஸ்யா இந்த திட்டத்ல்த முன் 
கூடடிபய ைண்டறிநது ஐ.நாெலர வைாணடு வென் 
றுள்ளது என்்பது பிரித்்தானியாவின் வெளியை 
புை்னாயவுத்துல்றயா்ன எம்.ஐ-6 ைற்றும் வ்பன்ரைன் 
ஆகியெற்றின் வ்தா்டர்பா்டல் ெஙபை்த வைாழிைலள 
ரஸ்யா உன்னிப்பாை அெ்தானிக்கின்்ற்தா என்்ற 
பைள்வியும் எழுநதுள்ளது. ரஸ்யாவின் இந்த 
அறிவிபல்ப வ்தா்டரநது பிரித்்தானியாவின் ்பாதுைா 
பபு அலைசெர வ்பன் ெைஸ் அெெர அெெர 
ைாை நியூபயாரக் பு்றப்படடு வென்்றதும் ைெனிக் 
ைத்்தக்ைது.
 ைளமுல்னலய வ்பாறுத்்தெலரயில் 
பைரென் ்பகுதியில் உக்லரன் ்பல்டயி்னரின் ெலி 
ந்த ்தாக்கு்தல் எந்தவி்த முன்ப்னற்்றஙைளும் அற்்ற 

நிலையில் இருப்பது்டன், புதி்தாை திரடடிய 
300,000 ்பல்டயி்னரு்டன் ரஸ்யா மிைபவ்பரும் ்பனி 
க்ைாை ப்பாருக்கு ்தயாராகிெருெ்தாைபெ எணணத் 
ப்தான்றுகின்்றது.

 அது ைடடுைல்ைாது கிலரமியா ்பாைம் 
மீது உக்லரன் பைற்வைாண்ட ்தாக்கு்தலுக்கு பின் 
்னர உக்லரனின் எரிெக்தி ைற்றும் ்பல்டத்துல்ற 
உடைடடுைா்னஙைலள ரஸ்யா வ்தா்டரநது ்தாக்கி 
யழித்து ெருகின்்றது. ரஸ்யாவின் ஏவுைலண 
ைலளபயா அல்ைது ஈரானின் வ்தாழில்நுட்பத்தில் 
்தயாரிக்ைப்பட்ட Shahed-136  என்்ற ஆளில்ைா்த 
்தாக்கு்தல் விைா்னத்ல்தபயா உக்லரனின் ொன் 
ைாபபு ்பல்டயி்னரால் ்தடுத்து நிறுத்்த முடிய 
வில்லை. அவைரிக்ைாவின் என்்ற Raytheon Tech-
nologies நிறுெ்னம் இரணடு NASAMS ெலை 
விைா்ன ைற்றும் ஏவுைலண எதிரபபு ஏவுைலண 
வ்தாகுதிைலள உக்லரனுக்கு ெைஙகியுள்ளது. 
பைலும் பைரைனியும் IRIS-T SLM  ெலை ஏவுைலண 
எதிரபபு ஏவுைலண வ்தாகுதிைலள ெைஙகியுள்ளது. 
ஆ்னால் இலெ அல்னத்ல்தயும் ்தாணடி ை்டந்த 
வியாைக்கிைலை (27) இரவும் உக்லரனின் Dniprop-
etrovsk ்பகுதியில் உள்ள மின்ெக்தி நிலையம் ்தாக்கி 
அழிக்ைப்படடிருக்கின்்றது.

 இந்த ைா்தத்தின் மு்தல் ொரத்தில் இருநது 
பைற்வைாள்ளப்பட்ட ்தாக்கு்தல்ைளில் உக்லர 
னின் 40 ெ்தவிகி்த மின் உற்்பத்தித்தி்றன் முற்்றாை 
அழிெல்டநதுள்ளது. பொவியத்தின் ைாைத்தில் 
ைட்டப்பட்ட இந்த ரான்ஸ்ப்பாைரைலள மீள 
ைடடியலைப்ப்தற்கும் பொவியத்தின் வ்தாழில் 
நுட்பம் அல்ைது உதிரிப்பாைஙைள் ்தான் ப்தலெ. 
இ்த்னால் உக்லரனில் இருநது ப்பாைநது ைற்றும் 
பைால்ப்டாொ நாடுைளுக்கு ஏற்றுைதி வெயயும் 
மின்ொரம் நிறுத்்தப்படடுள்ளது்டன், உக்லரனின் 
வ்தாழிற்ொலைைள் மூ்டப்படுெது்டன், உக்லரனும் 
இருளில் மூழ்கியுள்ளது.
 உக்லரனில் இருநது வ்பருைளொ்ன 
ைக்ைள் வெளிபயறிெருெது்டன், வெளிநாடுைளில் 
்தஙகியிருக்கும் அைதிைலளயும் இந்த குளிரைா 
ைத்தில் நாடு திரும்்பபெண்டாம் எ்ன உக்லரனின் 
உள்துல்ற அலைசசு பைடடுள்ளது. முற்்றாை 
வ்பாருளா்தாரத்்தால் வீழ்ந்த உக்லரல்ன ்தக்ைலெப 
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ஆக்ைப்படப்டாருக்ைா்ன அலுெைைத்தின் (ஓ.எம்.பி) 
இயக்ைத்ல்த முடிவுக்குக் வைாணடு ெருைாறு ெ்டக்கு 
கிைக்குப பிரப்தெ ைாணாைல் ஆக்ைப்படப்டாரின் 
உ்றவி்னரைள் அலைபபின் முக்கியஸ்்தரைள் பைாரி 
க்லை முன்லெத்திருக்கின்்றாரைள்.
 வ்பாறுபபு கூறும் ை்டப்பாடல்ட நில்றவு 
வெயெ்தற்கு உள்ளைப வ்பாறிமுல்றயின் கீழ் 
ந்டெடிக்லைைள் ஆக்ைபூரெைாை எடுக்ைப்படுகி 
ன்்றது எ்ன ெரெப்தெத்துக்குக் ைாணபிக்ைபெ ை்னா 
தி்பதி ரணில் விக்கிரைசிஙை அரசு ைாணாைல் 
ஆக்ைப்படப்டார விெைாரத்ல்தக் லையில் எடு 
த்திருக்கின்்றது. ஆ்னால் அ்தற்கு எதிராை 
ைாணாைல் ஆக்ைப்படப்டாரின் உ்றவி்னரைள் 
பைற்வைாணடுள்ள ந்டெடிக்லைைள் அரசின் 
முயற்சிைலள ஆட்டம் ைாணச வெயதுள்ளது என்ப்ற 
கூ்ற பெணடும்.
 ைாணாைல் ஆக்ைப்படப்டார வி்டயத்திற் 
குத் தீரவு ைாண்ப்தற்ைாை அ்தற்வை்ன அலைக்ை 
ப்படடுள்ள அலுெைைத்தின் (ஓ.எம்.பி) வெயற்்பா 
டுைளுக்கு அரசு ஊக்ைைளித்திருக்கின்்றது. ஆ்னால் 
அந்த அலுெைைத்தின் ்தலைெர ைபைஸ் ைடடுந்தை 
்பாதிக்ைப்பட்டெரைலள சீற்்றைல்டயச வெயயும் 
ெலையில் ைருத்து வெளியிடடிருக்கின்்றார. வராய 
ட்டரஸ் வெயதி நிறுெ்னம் எழுபபிய 
பைள்வி வயான்றுக்குப ்பதிைளித்்த அெர, 

(இராணுெத்தி்டம்) ெரணல்டநது ைாணாைல் 
ப்பா்னெரைள் என்று எெரும் கில்டயாது 
எ்னக் கூறியிருக்கின்்றார. அ்தற்கு எந்தவி்த 
ஆ்தாரஙைளும் இல்லை எ்ன வ்தரி வித்துள்ள 
அெர ைாணாைல் ஆக்ைப்படப்டாரில் 
வ்பரும்்பாைா்னெரைலள எல்ரீரீயி்னபர ை்டத்திச 
வென்்ற்னர என்றும் ஏல்னய குழுக்ைளும் அெரை 
லளக் ை்டத்திச வென்றிருக்கின்்ற்ன என்றும் குறி 
பபிடடிருக்கின்்றார.
 இராணுெத்தி்டம் விடு்தலைபபுலி 
உறுபபி்னரைபள ெரணல்டந்த்னர. அதுவும் யுத்்த 
முடிவில் ்பாதுைாப்பளிக்ைப்படும். வ்பாதுைன்னிப 
பின் கீழ்; விடு்தலை வெயயப்படுொரைள் எ்ன அரசு 
அளித்்த உத்்தரொ்தத்துக்ைலைொைபெ அெரைள் 
ெரணல்டந்த்னர. இந்தச ெம்்பெம் இரைசியைாை 
நல்டவ்ப்றவில்லை. ்பல்ைாயிரக் ைணக்ைா்ன ைக்ைள் 
முன்னிலையில் அெரைளின் ைணமுன்்னால்்தான் 
நல்டவ்பற்்றது. குடும்்பம் குடும்்பைாை ெந்த 
ெரைள் ்தைது உ்றவுைலள இராணுெத்தி்டம் 
லையளித்்தாரைள். இ்தற்கு ஏைப்பட்ட ொடசிைள் 
இருக்கின்்ற்ன.
 இராணுெத்தி்டம் ெரணல்டநது ைாணாைல் 
ப்பாயுள்ளெரைள் வ்தா்டரபிைா்ன ஆடவைாணரவு 
ைனுக்ைள் வ்தா்டர்பா்ன ெைக்குைளில், ெவுனியா 
பைல் நீதிைன்்றத்தின் அறிவித்்தலுக்ைலைய 
முல்லைத்தீவு நீதிைன்்றத்தில் நல்டவ்பற்்ற 
ஆரம்்ப விொரலணைளில் இது வ்தா்டரபில் ைண 

ைண்ட ொடசிைள் ப்பாதிய அளவில் ொடசிய 
ைளித்திருக்கின்்ற்னர. இத்்தலைய ஒரு நிலை 
யிபைபய ைாணாைல் ஆக்ைப்படப்டாருக்ைா்ன 
அலுெைைத்தின் ்தலைெர ைபைஸ் ைடடுந்தை 
ெரணல்டந்தெரைள் ைாணாைல் ப்பா்ன்தற்ைா்ன 
ொடசிைள் இல்லைவய்ன கூறியிருப்பது முைபபூ 
ெணிக்ைாலய பொற்றில் ைல்றக்கின்்ற ந்டெடி 
க்லையாகும்.
 அப்தபெலள, ெலிநது ைாணாைல் ஆக்ைப்ப 
டப்டார விெைாரத்திற்கு உள்ளைப வ்பாறிமுல்றயின் 
கீழ் வ்பாறுபபு கூறுெ்தற்கு அரொஙைம் முயற்சிைள் 
எடுத்துள்ள நிலையில் அெர வெளியடடுள்ள 
ைருத்துக்ைள் வ்தாடடிலையும் ஆடடி பிள் 
லளலயயும் கிள்ளிவிடுகின்்ற நிலைலைபய வெளி 
ப்படுத்தி இருக்கின்்ற்ன.
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 ்தமிழ் அரசியல் லைதிைள் விடு்தலை 
வெயயப்பட்டலைக்கு நாம் மு்தலில் நன்றிலயத் 
வ்தரிவித்துக்வைாள்ள பெணடும். அ்தல்ன ெர 
பெற்ை பெணடும். ஆ்னால், இந்த அரசியல் 
லைதிைளில் ்பைா் 15-16 ெரு்டஙைளுக்கு பைைாை 
நில்றயில் இருநதுள்ளாா்ைள். 15 ெரு்டஙைளுக்கு 
பைைாை சில்றயில் இருந்தொ்ைலள ைன்னிப்ப 
ளித்து விடு்தலை வெயெவ்தன்்பது ொ்ெப்தெ ரீதி 
யாைப பின்்பற்்றப்படுகின்்ற ஒரு நல்டமுல்ற்தான். 
அ்த்னால், அந்த வி்டயத்ல்த ை்னாதி்பதி வெயதி 
ருக்கின்்றாா் என்று்தான் வொல்ை பெணடும்.
 ைறு்பக்ைத்தில் இொ்ைள் அரசியல் லைதிைள். 
ொ்தாரண லைதிைளுக்கும் அரசியல் லைதிைளுக்கும் 
இல்டயில் வித்தியாெம் இருக்கின்்றது. ொ்தாரண 
லைதிைள் ்தைது வொந்த விருபபு, வெறுபபுக்ைளின் 
அடிப்பல்டயில் குற்்றஙைலளச வெயதிருக்ைைாம். 
ஆ்னால், அரசியல் லைதிைள் அரசியல் பநாக்ைங 
ைளுக்ைாை வெய்தலெைபள குற்்றஙைளாை பநாக்ைப 
்படுகின்்ற்ன. அொ்ைள் சில்றயில் இருப்பதும் 
்தைது வொந்த பநாக்ைஙைளுக்ைாைெல்ை. அரசியல் 
பநாக்ைஙைளுக்ைாைபெ அொ்ைள் சில்றயில் இரு 
க்கின்்றாா்ைள்.
 ஒரு ப்பாா் முடிெல்டந்த பின்்னா் மு்தலில் 
வெயகின்்ற வி்டயம் அரசியல் லைதிைலள 
விடு்தலை வெயெது்தான். உணலையில் 2009 
இபைபய இொ்ைள் அல்னெரும் விடு்தலை 
வெயயப்படடிருக்ை பெணடும். ஏவ்னனில் நல் 

லிணக்ைத்ல்தக் ைாடடுெ்தற்ைா்ன மு்தைாெது 
ெமிஞலெ அது்தான். ஆ்னால், 2009 க்கு பின்்னா் 
எந்தவொரு அரொஙைமும் அ்தற்ைாை லெலைலயக் 
ைாட்டவில்லை. ஆ்னால், ்தற்ப்பாது ொ்ெப்தெ 
வநருக்கு்தல்ைள் உருொகியிருப்ப்தால் அ்தல்னச 
வெயகின்்றாா்ைள். அ்தல்ன நாம் ெரபெற்ப்பாம்.
 இபப்பாது கூ்ட ஒரு அரசியல் தீா்ைா்னம் 
எடுத்து அல்னத்து அரசியல் லைதிைலளயும் 
விடு்தலை வெயெது்தான் ஆபைாக்கியைா்ன ஒரு 
வெயற்்பா்டாை இருக்கும் எ்ன நான் ைருதுகின்ப்றன். 
15 ெரு்டஙைளுக்கும் பைைாை சில்றயிலிருந்த 
சிைலரக்கூ்ட, இபப்பாது நிர்பராதிைள் எ்னக்கூறி 
விடு்தலை வெயகின்்றாா்ைள்.

்தமிழ் அரசியல் ம்தி்ள விவ்கார 
தம்தக ம்யகாளவதில் ்தமிழ் அரசியல் 

்ட்சி்ளின அணுகுமும்ற ்்தகா்டரபில் 
உங்ள பகாரமவ எனன?
 ்தமிழ் அரசியல் ைடசிைள் ்தமிழ் அரசியல் 
லைதிைளுல்டய விெைாரத்தில் ப்பாதிய அக் 
ைல்றலயக் ைாட்டவில்லை. அொ்ைள் ெலுொ்ன 
அழுத்்தஙைலளக் வைாடுத்திருந்தால் அரசியல் 
லைதிைளின் விடு்தலைலய எபப்பாப்தா ொத்தி 
யைாக்கியிருக்ை முடியும். ஏவ்னன்்றால், ொ்ெப்தெ 
ரீதியாைபெ அரசியல் லைதிைள் விடு்தலை 
வெயயப்ப்டபெணடும் என்்ற ைருத்து உள்ளது. 
நல்லிணக்ைம் ஏற்்ப்ட பெணடும் என்்றால், 
அரசியல் லைதிைள் விடு்தலை வெயயப்ப்ட 

பெணடும் என்்ற ைருத்து உைைளாவிய ரீதியாை 
இருக்கின்்றது. அ்த்னால், இலெ எல்ைாெற்ல்றயும் 
ொ்தைாைக்வைாணடு ெலுொ்ன அழுத்்தஙைலளக் 
வைாடுத்திருந்தால் 2009 ஆம் ஆணடிபைபய 
அொ்ைலள விடு்தலை வெயதிருக்ைக்கூஎய சூைல் 
இருநதிருக்கும். இவவி்டயத்தில் ்தமிழ் அரசியல் 
ைடசிைள் ்தைது வ்பாறுபல்ப ப்பாதுைாளவுக்குச 
வெயயவில்லை என்று்தான் வொல்ை பெணடும்.
 அ்தல்னவி்ட, அரசியல் லைதிைளுல்டய 
குடும்்ப வி்டயஙைளில் கூ்ட ைடசிைள் அக்ைல்ற 
ைாட்டவில்லை என்்பது மிைவும் ைெலைக்குரிய 
ஒன்று. ஏவ்னன்்றால், எதிா்ைாைத்தில் யாருபை 
அரசியல் வெயற்்பாடடுக்கு ெரைாட்டாா்ைள். 
அரசியல் வெயற்்பாடடுக்கு ெந்தால் வீதியில்்தான் 
நிற்ை பெணடிய நிலை ெரும் என்்ற அசெம் 
அொ்ைலள அரசியல் வெயற்்பாடடுக்கு ெருெல்தத் 
்தடுப்ப்தாைபெ அலைநதிருக்கும். அந்தக் 
குடும்்பஙைள் வ்பரும் வ்பாருளா்தார - ொழ்க்லைச 
சுலைைலள அனு்பவிக்கின்்றாா்ைள் என்று 
வொன்்னால், எைது ப்பாராட்டத்தில் அக்ைல்றயுள்ள 
ஒருொ் சில்றொெம் அனு்பவிப்ப்தால்்தான் அந்த 
நிலை ஏற்்பட்டது என்்பல்த நாம் புரிநதுவைாள்ள 
பெணடும். அ்த்னால், அொ்ைளுல்டய அந்த சுலை 
ைலள அொ்ைள் ைடடும் சுைக்ைக்கூ்டாது. முழுத் 
்தமிழ்ச ெமூைமும் அ்தல்னச சுைக்ை பெணடும். 
அ்தற்ைா்ன வ்பாறுபல்ப எைது அரசியல் ்தலை 
லைைள் ஏற்ைபெணடும்.
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்ப்தற்கு அல்னத்துைை நாணயநிதியம், உைை ெஙகி 
ைற்றும் பைற்குைை நாடுைள் வ்தா்டரநது நிதிலய 
ொரிெைஙகி ெருகின்்ற்ன.
 ்த்னது ெரவுவெைவுத்திட்டத்ல்த நிரப்ப 38 
பில்லியன் வ்டாைரைள் ப்தலெ என்கி்றது உக்லரன் 
அது ைடடுைல்ைாது ஐபராபபிய ஒன்றியம் 
ைா்தம்ப்தாறும் 2 பில்லியன் வ்டாைரைலள ்தரபெ 
ணடும் எ்னவும் பைடடுள்ளது. பநடப்டா நாடுைள் 
உக்லரனுக்கு உ்தெ பெணடும் எ்ன பைடடுள்ளார 
அவைரிக்ைாவின் வெளிவிெைாரச வெயைாளர அன் 
ப்தானி பிளிங்டன்.
 உக்லரன் ெைர ஆரம்பித்்த பின்்னர 3 பிர்தைர 
ைலள ைணடுள்ள பிரித்்தானியாவின் புதிய பிர்தைர 
ரிசி சு்னாக் கூறுகின்்றார ்தைது வ்பாருளா்தாரம் 
சீரழிந்த்தற்கு உக்லரன் ப்பார ைாரணம் என்று. 
்பை நாடுைள் வ்பாருளா்தார வீழ்சசிலய ெநதித்து 
விட்ட்ன அதில் இருநது அவைரிக்ைாவும் ்தப்ப 

வில்லை. பிரித்்தானியாவின் எரிொயு லையிருபபு 
9 நாடைளக்கு ்தான் ப்பாதும் எ்ன வ்தரிவித்துள்ளார 
Centrica and owner of the national British Gas 
நிறுெ்னத்தின் நில்றபெற்று அதிைாரி Chris O’Shea. 
பைரைனி 89 நாடைள் ்தாக்குபிடிக்குைாம். அவைரி 
க்ைாவில் டீெல் லையிருபபு 25 நாடைள் ்தான் 
ப்பாதுைாம்.
 இந்த நிலையில் ஹஙவைரியின் அதி்பர Vik-
tor Orban ை்டந்த வெள்ளிக்கிைலை (28) கூறிய ைருத் 
து ்தான் ஞா்பைம் ெருகின்்றது. 
 ரஸ்யா மீது பிரவெல்ஸ் வைாணடுெந்த 
்தல்டைள் ்பை்னழிக்ைவில்லை. நாம் எல்பைாரும் 
ஒருஙகிலணநது ரஸ்யாலெ வீழ்த்்த குழி வெட 
டிப்னாம் ஆ்னால் ்தற்ப்பாது அந்த குழிக்குள் 
நாபை வீழ்நதுவிடப்டாம். எ்னபெ அடுத்து என்்ன 
வெயயபெணடும் எ்ன நாம் ்தற்ப்பாது முடிவெடுக்ை 
பெணடிய ைாைம் ெநதுவிட்டது எ்ன அெர வ்தாவி 
த்திரந்தார.
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உங்கவ்ள இவடமறித்து ஒரு ச்கள்விவயக 
ச்கககிறைன. இபப உங்களிடட இருககிறை 

பிள்வ்ள்கள் எபபடிபபடட பிள்வ்ள்கள் எனப 
வேக ந்கொஞேம் வி்ளக்கமொ்கச் நேொனனீங்க 
எண்டொல் எங்கட வொே்கர்களுககு அேவை 
வி்ளஙகிகந்கொள்்ளச் சு்லபமொ்க இருககும்.

விபெ்ட ப்தலெைள் உள்ள பிள்லளைள் 
எணடு வொல்பைக்ை எல்ைாவி்தைா்ன ்பாதி 

பபுைபளா்டயும் ்தான் இருக்கி்னம்.  உளநைப 
்பாதிபபுல்டயெரைள் இருக்கி்னம். ந்டக்ை முடி 
யா்தெரைள் இருக்கி்னம். ொய ப்பெ முடியா்தெரைள் 
இருக்கி்னம். ைற்்றது ்படுக்லையிை இருக்கி்ற 
ஆடைள் இருக்கி்னம். ஆணபிள்லளைள் ்தான் கூடு 
்தைாைப ்படுக்லையிை இருக்கி்னம்.
 ்படுத்்த ்படுக்லையா்ன பிள்லள எணடு 
வொல்பைக்ை ஒரு ஆணபிள்லள இருக்கி்றார. 
அெராை ஒணடும் ைல்தக்ைமுடியாது. ்படுத்திருப 
்பார. ொயக்ைாை ்பசலெத் ்தணணி கூ்டக் குடுக் 
பைைாது. மூக்ைாை ரியூப லெசசு அந்த ரியூப்பாை 
இரணடு ைணி த்தியாைத்துக்கு ஒருக்ைா 200 மில்லி 
லீற்்றர ்பால் ைூஸ் ப்பான்்ற திரெ உணவுைள் 
குடுக்ை பெணடும்.

த�ொடரும்
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ந்டைா்ட பெணடும். ொை பெணடும். ஆ்னால் 
வ்பாது ைன்னிபபின் கீழ் வெளியில் ெரு்பெரைள் 
“ை்னாதி்பதியின் வ்பாது ைன்னிபபு வ்பற்்றெரைள்” 
எனும் வைௌரெ அல்டவைாழிபயாடு ொழ்நாலள 
ைழிக்ை பெணடியுள்ளது. இது நீதிைன்்றம் 
வைாடுக்ைா்த ொழ்நாள் ்தண்டல்ன என்று கூ்ற 
பெணடும்.
 வ்தற்கின் ப்பரி்னொ்த அரசியல் ்தலை 
லைத்துெஙைளும் ்தமிழ் அரசியல் ்தலைலைத் 
துெஙைளுக்கு ெலளத்்தெரைள் அல்ை. அெரைளும் 
்தைது அரசியல் சுய இைா்பம் ைருதிபய அரசியல் 
லைைள் வி்டயத்தில் வெயல்்படுகின்்ற்னர. 
ொக்குறுதி  வைாடுப்பது, ஆலணக் குழு 
அலைப்ப்தாை கூறுெது, ஆலணக்குழு அலைப்பது, 
அரசியல் லைதிைளின் வி்பரஙைலள,திரடடுெது 
வ்பாது ைன்னிபபு எ்ன அரசியல்  ைாய நைரத்துெது 
எ்ன வெயற்்படுகின்்ற்னர. இலெவயல்ைாம் ஏைாற்று 
நா்டைம் என்்பல்த ொ்தாரண வ்பாதுைக்ைளும் 
அறிந்த வி்டயபை.
 முன்்னாள் ை்னாதி்பதி ைஹிந்த ராை்பக்ஷ 
்தான் ்பன்னிரண்டாயிரம் ப்பாராளிைலள பு்னர 
ொழ்ெளித்து ெமூைையைாக்கிப்னன் என்்றார. 
ை்னாதி்பதி லைத்திரி ்தன்ல்ன வைாலை வெயய 
ெந்தெலர வ்பாது ைன்னிபபில் விடு்தலை 
வெயகின்ப்றன் என்்றார. பைாட்டா்பய ராை்பக்பெ 
விடு்தலையாெ்தற்கு ஒரு சிை ைா்தஙைள் 

இருந்த  நிலையில் 16 அரசியல் லைதிைலள 
விடுவித்து ெரெப்தெத்திற்கு ்பயஙைரொ்த ்தல்டச 
ெட்டாத்்தால் லைது வெயயப்பட்டெரைலள நான் 
விடுவிக்கின்ப்றன் என்்றார.்தற்ப்பாது ரணில் 
விக்ரை சிஙை  ை்டந்த ொரம் 8 அரசியல் லைதிைலள 
விடுவிக்ை இருப்ப்தாை வ்பரும் விளம்்பரம் 
வைாடுக்ைப்பட்டது.
 இ்தற்கு ்தமிழ் அர சியல் ்தலைலைத் 
துெஙைள ொழ்த்தும் வ்தரிவித்்த நிலையில் நான்கு 
ப்பர வெளியில் ெநதுள்ள்னர.இது 22ெது அரசியல் 
யாபபு திருத்்தத்திற்கு  ொக்கு பெைரிக்கும் வெயற்்பா 
டடு அரசியபை. ஏல்னபயார ெட்ட சிக்ைல் தீரந்த 
பின்்னர வெளியில் ெருொரைள் என்று கூ்றப்படுகி 
ன்்றது.
 ெந்தரப்பத்தில் முன்்னாள் ை்னாதி்பதி 
ெநதிரிக்ைா குைார்னதுஙை ்தன்ல்ன வைாலை வெயய 
முயற்சித்்த ஒருெருக்கு வ்பாது ைன்னிபபு வைாடுக்ை  
்தான் விருப்பம் வ்தரிவித்்த்தாை கூறி ்த்னக்குத் ்தாப்ன 
புைழ் ைாலை சூடி வைாணடுள்ளார.
 அரசியல் லைதிைலள அரசியல் பநாக்ைங 
ைளுக்ைாை ்பாவிக்ைப்படுெல்த ென்லையாை 
ைணடிக்ை பெணடும். அத்ப்தாடு விடு்தலை 
எ்ன சில்ைல்றைளாை அெரைலள வெளியில் 
அனுபபி அரசியல் நா்டைைாடுெல்தயும் அெர 
ைலள வைௌரப்படுத்துெல்தயும் நாம் சுடடிக் 
ைாட்ட பெணடும். ்தமிழ் ைக்ைள் விரும் புெது 
ை்னாதி்பதியும் அலைசெரலெயும் ெட ்டைா அதி்பர 
திலணைளமும்  ஒன்று கூடி அரசியல் தீரைா்னம் 

எடுத்து அல்னத்து அரசியல் லைதிைலளயும் 
நி்பந்தல்ன இன்றி அரசியல் தீரைா்னத்திற்கு  ஊ்டாை 
விடுவித்து வைௌரெம் அளிக்ை பெணடும். இது 
்தமிைர அரசியலுக்கும், அரசி யல் லைதிைளுக்கும் 
வைௌரெைாகும்.

அரசி்ல் ல்கதி   ... த�ொடர்ச்சி  ...
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 இந்த ப்பாராட்டஙைலள வெளிநாட்டெர 
ைபள ஒருஙகிலண த்து ெருெ்தாை ஈரானிய அரசு 
குற்்றம் சுைத்தியுள்ளது. அ்தற்கு பைற்கு ைை ஊ்ட 
ைஙைள் அதிை முக்கியத்துெம் வைாடுத்துெரு 
ெதும் இஙகு குறிபபி்டத்்தக்ைது.
 இ்தனில்டபய, ப்பாராட்டத்ல்த தூண 
டும் வி்தைாை ெமூைெலைத்்தளஙைள் வெயற் 
்படுெ்தாை வ்தரிவித்துள்ள ஈரானிய அரசு ்பை 
இலணயத்்தளஙைலள ்தல்டவெயதுள்ளது. 
ஆ்னால் இந்த ப்பாராட்டத்திற்கு ஆ்தரொை உக்லர 
னுக்கு ெைஙகியது ப்பாை ஸ்ராரலிங எ்னப்படும் 
வெயைதி இலணயத்்தள ெெதிலய ஏற்்படுத்திக் 
வைாடுப்பது வ்தா்டரபில் அவைரிக்ைா ஆபைாசித்து 
ெருெ்தாை அவைரிக்ைாலெ ்தளைாைக் வைாண்ட 
ஊ்டைம் ஒன்று வ்தரிவித்துள்ளது.

ஈரொனில் த�ொடர்... த�ொடர்ச்சி...

அதிைரிபல்பபய ைடடுப்படுத்்த முடியும். 
எரிவ்பாருள் ்பாெல்னயில்; 45 ெ்தவிகி்த 
குல்றபல்ப பைற்வைாண்டாபை 1.5 ்பாலை 
வெப்பநிலை அதிைரிபல்ப ்தடுக்ை முடியும். 
்தற்ப்பால்தய ந்டெடிக்லைலய உைை நாடுைள் 
வ்தா்டரந்தால் இந்த நூற்்றாணடுக்குள் வெப்ப 
நிலை 2.8 ்பாலையால் அதிைரிக்ைைாம் எ்ன அதில் 
வ்தரிவிக்ைப்படடுள்ளது.

பூமி தவபபமொ... த�ொடர்ச்சி...
வைாணடிருக்ைன்்றது.
 ெ்டக்கு கிைக்கு  ைக்ைளுக்கு வைௌரெைா்ன 
உரிலைைளு்டன் கூடிய அரசியல் தீரவு பெணடும் 
என்்பப்த இந்தப ப்பா ரா ட்டத்தின் உயிரநாடியா்ன 
பைாரிக்லை. நாஙைள் நாடல்ட துண்டா்டபொ  
்தனியரபொ பைடைவில்லை. இைஙலை நாடடுக் 
குள் வைௌரெைா்ன உரிலைைளு்டன் கூடிய 
அரசியல் தீரலெபய பைடகிப்றாம் என்்பது 
இந்தப ப்பாட்டத்தின் நிலைப்பா்டாை வெளிப 
்படுத்்தப்படடிருக்கின்்றது.
 ெ்டக்கு கிைக்கு ைாைாணஙைளுக்கு அதி 
ைாரப ்பரெைாக்ைம் என்்பது ஒரு ை்னநாயை 
உரிலை. இ்த்னடிப்பல்டயில் 13 ெது திருத்்தச 
ெட்டைா்னது அரசியைலைபபு ரீதியாை அதிைாரப 
்பரெைாக்ைத்துக்ைா்ன உரிலைலய உறுதிப்படுத்தி 
உள்ளது. ்தமிழ் ைக்ைளின் அரசியல் அதிைாரத்துக் 
ைா்ன பைாரிக்லை இெற்றின் அடிப்பல்டயில் 
இ்னஙைாணப்ப்ட பெணடும்.
 அது ைடடுைல்ைாைல், எஙைள் நிைம் 
எைக்கு பெணடும். சு்தநதிரைா்ன ந்டைாட்டம், 
ப்பசசு சு்தநதிரம், ஒன்று கூடு்தல், ை்த ெழி்பாடு 
என்்ப்ன எஙைளது அடிப்பல்ட உரிலைைள். 
இந்த உரிலைைள் அரசியைலைபபு ரீதியாைவும் 
ெரெப்தெ அளவிலும் ஒபபுக்வைாள்ளப்படடு 
பிரை்டன்்பப்படுத்்தப்பட்டலெ. இெற்ல்ற 
எெரும் ைறுக்ை முடியாது. எைது ொழ்வுரிலை 
ொரந்த நிை உரிலைைளி்னதும் எைது ை்தத் 
்தைஙைளி்னதும் புனி்தத் ்தன்லைலய அதிைா 
ரத்ல்தப ்பயன்்படுத்தி வைாசலெப்படுத்்தக் 
கூ்டாது. ஆக்கிரமிக்ைக் கூ்டாது என்்ற பைாரிக்லை 
ைளும் இந்தப ப்பாராட்டத்தின்ப்பாது முன்லெக் 
ைப்படடிருக்கின்்ற்ன.

த்கௌரவமொன அரசி    ... த�ொடர்ச்சி... 

ைாரணம் எ்னவும் மிைபவ்பரும் வ்பாருளா்தார 
ெொலை நாடு எதிரவைாணடுள்ள நிலையில் ்தான் 
்ப்தவிபயற்று ள்ள்தாை அெர ்த்னது மு்தைாெது 
உலரயில் வ்தரி வித்துள்ளார.
 ஒற்றுலை, உறுதித்்தன்லை வ்பாருளா்தார 
சீரலைபபு இது மூன்றுபை ்த்னது மு்தன்லையா்ன 
இைக்குைள் எ்ன அெர பைலும் வ்தரிவித்துள்ளார. 
 இ்தனில்டபய, இந்த ைா்த இறுதியில் 
ெைரபபிக்ைப்படுெ்தாை இருந்த இல்டக்ைாை 
ெரவு வெைவுத்திட்டத்ல்தயும் அெர நெம்்பர 17 
ஆம் நாள் ெலரயிலும் பிற்ப்பாடடுள்ளார.

இரண்டு மொ�  ... த�ொடர்ச்சி...

ஒபபிடும் ப்பாது இந்த எணணிக்லை மிை 
வும் குல்றொை உள்ளப்பாதும் சீ்னா ைடுலை 
யா்ன ந்டெடிக்லைைலள எடுத்துெருெது குறிப 
பி்டத்்தக்ைது.
 வூஹான் ்பகுதியில் உள்ள ்பணடி இல்ற 
சசி ெநல்தயில் இருநது வைாபராப்னா லெரஸ் 
்பரவிய்தால் அதுவும் மூ்டப்படடுள்ளது. 
அப்த ெையம் சீ்னாவின் நான்ைாெது வ்பரிய 
வ்பாருளா்தார நைரைா்ன குொன்கூ நைரமும் 
மூ்டப்படடுள்ளது. ்பை இ்டஙைளில் ைரக்ைறி 
ைற்றும் ்பல் வ்பாருள் அஙைாடி ெநல்தைளும் 
மூ்டப்படடுள்ள்ன.
 சீ்னாவின் இந்த ந்டெடிக்லைைளால் ்பை 
வ்பரிய நிறுெ்னஙைள் ைடும் வநருக்ைடிைலள 
ெநதித்துள்ளது்டன், உைகின் வினிபயாை ெழிை 
ளும் மூ்டப்படடுள்ள்ன. வென்ெகூ ்பகுதியில் 
உள்ள 3 இைடெம் வ்தாழிைாளரைள் ்பணியாற்றும் 
அபபிள் வ்தாலைப்பசி நிறுெ்னத்திலும் பைாவிட-
19 பநாயின் ்தாக்ைம் ைண்டறியப்பட்ட்தால் அ்தன் 
வெயற்்பாடுைளும் மு்டக்ைப்ப்டைாம் எ்ன வ்தரிவி 
க்ைப்படுகின்்றது.

மூன்று வருட ... த�ொடர்ச்சி...
யாழ்ப்பாண ்பல்ைலைக்ைைை ைல்லூரி ஆகிய 
ெற்றின் ைாணெரைள் மூெர ப்பால்தபவ்பாரு 
டைளு்டன் லைது வெயயப்படடுள்ள்னர.
 அத்ப்தாடு ைாணெரைளுக்கு ப்பால்தப 
வ்பாருலள விற்்பல்ன வெய்த இரு ந்பரைளும் 
லைது வெயயப்படடுள்ள்னர. அெரைளி்டம் 
வ்தா்டர விொரலணலய ைாெல்துல்றயி்னர பைற் 
வைாணடுள்ள்னர.
 பைலும் இைஙலையில் ்தற்ப்பாது ்பாலியல் 
ென்முல்றைளும் அதிைரித்துள்ள்தாை ்தைெல் 
வெளியாகியுள்ளது.
 ை்டந்த  ஒன்்பது ைா்தஙைளுக்குள் வ்பணைள் 
மீ்தா்ன ்பாலியல் ென்புணரவுைள் ைற்றும் 
சிறுெரைள் மீ்தா்ன துஸ்பிரபயாைஙைள் உட்ப்ட 
1,500 ்பாலியல் ெம்்பெஙைள் ்பதிொகியுள்ள்தாை  
ைாெல்துல்றயி்னர வ்தரிவித்துள்ள்னர.
 அத்து்டன் இைஙலையில்  ்தற்ப்பாது 
்பதிொகும் ைனி்தப ்படுவைாலைைளின் எணணிக் 
லையும்  அதிைரித்து ெருகி்றது.   ை்டந்த 9 ைா்த 
ைாைப்பகுதியில் ைாத்திரம் 435 ்படுவைாலைைள் 
்பதிொகியுள்ள்ன.

இைஙல்க- தபொரு  ... த�ொடர்ச்சி...

உற்்பத்தி வெயய இயலுைா்ன நிலையில் இது 
ஒரு ொரத்துக்கு ப்தலெயா்ன  “திரிப்பாஷ” 
லெபய வ்பற்றுக் வைாள்ள ப்பாதுைா்ன்தாகும். 
இத்்தலைய நிலைலைைளால் வ்பருநப்தாட்ட 
ைரபபிணிப வ்பணைள் அதிைரித்்த ்பாதிபபில்ன 
எதிரவைாணடுள்ளப்தாடு இெரைளின் வ்தாழில் 
நிலைலைைளிலும் இது ்தாக்ைம் வெலுத்து 
ெ்தாைவுள்ளது.ை்னாதி்பதியின் உரம் குறித்்த தீர 
ைா்னம்  விெொயத்துல்றலயயும் நாடல்டயும் 
அ்தள்பா்தாளத்தில் ்தள்ளியுள்ளது. அணலைய 
்தைெலின்்படி இைஙலையில் 53 சிறுெரைளில் 

11 ப்பருக்கு ைந்த ப்பாஷலண இருப்ப்தாை 
வ்தரியெருகின்்றது.இெரைளில் நான்கு ப்பருக்கு 
அதிைரித்்த ைந்தப்பாஷலண நிலை ைாணப்படு 
ெ்தாைவும் அறியமுடிகின்்றது.இந்தெலையில் வ்பரு 
நப்தாட்ட சிறுெரைளில்டபய ஏற்ை்னபெ ைந்த 
ப்பாஷலண அதிைரித்து ைாணப்பட்ட நிலை 
யில் இது இபப்பாது பைலும் அதிைைாகி 
இருக்கின்்றது.இ்த்னால் உ்டல் ைற்றும் உள 
ரீதியா்ன ்பாதிபபுக்ைலள  ைாணெரைள் எதிர 
வைாணடுள்ளப்தாடு ைல்வித்துல்றயில் கிரகித்்தல், 
அல்டவு ைட்ட வீழ்சசி, வ்பறுப்பறுைளில் ்பாதிபபு 
ப்பான்்ற பின்்னல்டவுைளுக்கும் முைம் வைாடுத்து 
ெருகின்்ற்னர.    

 இ்தனில்டபய வ்பருநப்தாட்ட ைக்ைளி 
ல்டபய வ்பாருளா்தார அபிவிருத்திலய ஏற்்படுத்தி 
ெைைதுல்றொர அபிவிருத்திக்கும் ெலுபெரக்ை 
பெணடிய ப்தலெ ைாணப்படுகின்்றது. இநநி 
லையில் ைலையை அரசியல்ொதிைள் இது 
வ்தா்டரபில் ைரிெல்னயு்டன் வெயற்்படடு அர 
ொஙைத்ல்த ெலியுறுத்தி ைலையை ைக்ைள் எதிர 
வைாள்ளும் ெொல்ைளுக்கு முற்றுபபுள்ளி லெக்ை 
முன்ெரு்தல் பெணடும்.இல்லைபயல் ைலையை 
ெமூைம் பைலும் ்பைவீ்னைல்டெல்த ்தவிரக்ை 
முடியாது.

த�ொடரும் சவொ... த�ொடர்ச்சி...



,jo;
168 rpWth;jsk; mf;Nlhgu;;; 29> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;; 13,jo;
206 rpWth;jsk;

ேற்சபொது �மது இ்லஙவ்கத் திரு�ொடடில் நபொரு்ளொேொர 
பிரச்சிவை மி்க முககியமொை  ஒனறைொ்க தி்கழ்கிறைது.    

இேன ்கொரணமொ்க நபொருட்களின விவ்ல்கள் அதி்கரிக்கபபடடு 
வருகினறைை. இேைொல் ப்ல வறுவமககுடபடட குடும்பங்கள் 
சிரமங்களுககுள்்ளொகியுள்்ளைர. சவவ்லயில்்லொமல், உணவில் 
்லொமல்  மி்கவும் சிரமபபடுகினறைைர.    மொணவர்களும் பொதிக்கப 
படுகினறைைர. உணவில்்லொே ்கொரணத்திைொல் மி்கவும் ப்லவீை 
முற்று  ்கல்வியில் சிறைநே  நிவ்லவய நபறை முடியொமல் சிரமபபடு 
கினறைைர.
 �ொம் ேற்சபொது உள்்ள உணவுபபற்றைொககுவறைவய குவறைப 
பேற்கு �ொசம �மககு சேவவயொை சி்ல உணவு்கவ்ள உற்பத்தி நேய்து 

ந்கொள்்ள முடியும்.  அதில் ஒனறுேொன "வீடடுத்சேொடடம்" நேய்ேல். 
இேனமூ்லமொ்க �ொம் எமககு சேவவயொை மரக்கறி,  பழவவ்க 
்கவ்ள உற்பத்தி நேய்து ந்கொள்்ள முடியும் .  இேைொல் �ொம் எமது 
உணவுத்சேவவவயயும்,  ஆசரொககியத்வேயும் ஓர்ளவு பூரத்தி 
நேய்து ந்கொள்்ள முடியும்.   எைசவ வீடடுத்சேொடடம் நேய் 
சவொம். பயன நபறுசவொம். எமது �ொடவட �ொசம மீடசபொம். 

thuhe;j kpd;dpjo;;

md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கொ்ல சிற்பி்க்ளொை ேமிழ் 
சிறைொர்களின ேமிழ்நமொழி மற்றும் பண்பொடடு 
சமம்பொடடிவை இ்லக்கொ்க ந்கொண்டு நவளிவரும் 
இ்லககு வொர இேழின சிறுவர ே்ளத் திற்்கொை 
ேங்கள், ுவர்கள், ்கவிவே்கள், ஓவியங்கள் 
மற்றும் வொழ்வுககு வழி்கொடடும் ேமிழர �ொ்கரீ்கம் 
நேொடரபொை சிறு குறிபபு ்கள் ஆகியவற்வறை 
பகிரநது ஓர நேழிபபொை நிவ்லத்ே எதிர்கொ்ல 
ேமிழ் ேநேதிவய உருவொக்க இவணயுமொறு 
இ்லககு உங்கவ்ள வரசவற்கிறைது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org
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