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அடுத்தவாரம் இந்்தா்ேசியா 
வில் நடைபெறவுள்ள ஜி-20 

நாடுகளின் பொரு்ளா்தார மாநாட் 
டில் ரஸய அதிெர் வி்ளமிடீர் பூட் 
டீன் கலநதுபகாள்ளமாட்ைார் எே 
அவரின் ்ெச்ா்ளர் டிமிற்றி பெஸ 
பகாவ் கைந்த வியாழக் கிழடம (10) 
ப்தரிவிததுள்ளார்.
 பூட்டீனுக்கு ெதிலாக ரஸயா 
வின் பவளிவிவகார அடமச்ர் 
்்ர்்ஜே லா்ராவ் கலநதுபகாளவார் 
எே இந்்தா்ேசியாவில் உள்ள 
ரஸய தூ்தரக அதிகாரிக ளும் 
பெஸபகாவ்வும் ப்தரிவிததுள்ள 
ேர். பூட்டீன் இடையவழியினூ 

ைாக கலநதுபகாள்ளலாம் எே 
அவர்கள ்மலும் ப்தரிவிததுள 
்ளேர்.
 இந்த மாநாட்டுக்கு ரஸய 
அதிெடர அடழக்ககூைாது எே 
அபமரிக்காவும் அ்தன் ்்தாழடம 
நாடுகளும் இந்்தா்ே சியா 
அரசுக்கு அழுத்தம் பகாடுததிருந 
்தே. எனினும் ரஸயா உட்ெை எல்லா 
நாடுகளுக்கும் இந்்தா்ேசியா 
அடழப்பி்தடழ அனுப்பியிருந்தது. 
பூ்கா்ள அரசியல் பநருக்கடி இந்த 
மாநாட்டை ஆக்கிரமிததுள்ளது. 
இது ஒரு பொ்ளா்தார மாநாடு 

“இநதிய வம்்ாவளி ்தமிழர் 
அல்லது மடலயகத ்தமிழர் 

என்ற அடையா்ளதட்த எ்தற்காக 
வும் விட்டுக்பகாடுக்க முடியாது. 
அடையா்ளதட்த ப்தாடலத்தால் 
அந்த இேம் அழிநதுவிடும்.” 
என்று மடலயக மக்கள முன்ே 
ணியின் ்தடலவரும், ்தமிழ் முற் 
்ொக்கு கூட்ைணியின் பிரதித 
்தடலவருமாே ்வ.இரா்தாகிருஷ் 
ைன் ப்தரிவிததுள்ளார்.
 இது ப்தாைர்பில் அவர் 
்மலும்  ப்தரிவிக்டகயில்,

 “வைக்கு, கிழக்கு பிரசசி 
டேகள தீர்க்கப்ெை ்வண்டும், 
இது ப்தாைர்பில் வைக்கு, கிழக்கில் 
உள்ள மக்கள பிரதிநிதிகளுைன் 
்ெசசு நைத்தப்ெடும் எே ஜேோதி 
ெதி அறிவிததுள்ளார். இ்தடே 
நாம் வர்வற்கின்்றாம். இந்த 
முயற்சியின் ஊைாக தீர்வு காைப் 
ெட்ைால் நிச்யம் அது ொராட் 
ைக்கூடிய விையமாக அடமயும்.
 மடலயக ்தமிழர்கள 
இலஙடக வநது, அடுத்த வருைதது 
ைன் 200 வருைஙகள ஆகின்றே. 

“milahsj;ij njhiyj;jhy; 
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கைந்த ஆண்டை விை 
காலநிடல மாநாட்டில் குடற 

ந்த அ்ளவாே பிரதிநிதிக்்ள கல 
நதுபகாண்டுள்ள்தாகவும், எரிபொ 
ருள நிறுவேஙகட்ள ்்ர்ந்த பிரதி 
நிதிகள அதிகம் கலநதுபகாண்டுள 
்ள்தாகவும் ப்தரிவிக்கப்ெடுகின்றது.
 எகிப்தின் ப்ஙகைல் நகராே 
Sharm el-Sheikh நகரில் நடைபெ 
றும் இந்த மாநாட்ல் 90 நாடுக 
ளின் ்தடலவர்கள உட்ெை ஏறத 
்தா்ள 33,000 பிரதிநிதிகள கலநது 
பகாண்டுவருகின்றேர். கைந்த 
ஆண்டு 40,000 பிரதிநிதிகள கலநது 
பகாண்ை்ொதும் இந்த வருைம் 
அது குடறவடைநதுள்ளது.

 இந்த வருைம் இைம்பெறும் 
்காப்-27 மாநாட்டில் அதிக்ளவாே 
பிரதிநிதிகள ஆபிரிக்க நாடு 
களில் இருநதும், அர் ்ார்ெற்ற 
நிறுவேஙகளில் இருநதும் கலநது 
பகாண்டுள்ளேர். அபிவிருததி 
அடைந்த நாடுகளில் இருநது கலநது 
பகாளெவர்களின் எண்ணிக்டக 

ராஜீவ்காநதி ெடுபகாடல 
வழக்கில் ஆயுள ்தண்ைடே 

அனுெவிததுவந்த நளினி உளளிட்ை 
6 ் ெடரயும் இநதிய உச் நீதிமன்றம் 
விடு்தடல ப்ய்துள்ளது.
 இந்த வழக்கில் ஆயுள 
்தண்ைடே அனுெவிததுவந்த ்ெர 

றிவா்ளன் விடு்தடல ப்ய்யப்ெட் 
ைட்த அடிப்ெடையாக டவதது 
்தஙகட்ளயும் அ்்த அடிப்ெடையில் 
விடு்தடல ப்ய்ய்வண்டும் 
என்று ்காரி, நளினி, ரவிச்நதிரன் 
ஆகி்யார் மனுச ப்ய்திருந்தேர்.
 இட்த வி்ாரித்த உச் 
நீதிமன்ற நீதிெதிகள பி.ஆர்.கவாய், 
நாகரததிேம் ஆகி்யார் அைஙகிய 
பெஞ்ச, இந்த வழக்கில் சுமார் 30 
ஆண்டுக்ளாக சிடறயில் இருக்கும் 
நளினி உளளிட்ை 6 ்ெடரயும் 
விடு்தடல ப்ய்து   பவளளிக்கிழடம 
உத்தரவிட்டுள்ளது.
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இலஙடகயில் கைந்த சில 
நாட்க்ளாக ஏற்ெட்டுள்ள 

சீரற்ற கால நிடலயால் மண் ்ரிவு, 
பவள்ளம் ்ொன்ற காரைங 
க்ளால் மக்கள பெரிதும் ொதிக்கப் 
ெட்டுள்ளேர். சில பிர்்த்ஙகளில் 
உயிரிழப்புக்களும் ெதிவாகியுள 
்ளது.
 இநநிடலயில், யாழ்ப்ொை 
மாவட்ைததில் கைந்த சில திேங 
க்ளாக ஏற்ெட்டுள்ள சீரற்ற கால 
நிடல காரைமாக 221 குடும்ெ 
ஙகட்ளச ்்ர்ந்த 733 ்ெர் 
ொதிக்கப்ெட்டுள்ள்தாக யாழ் 
மாவட்ை அேர்த்த முகாடம 

ததுவ நிடலய உ்தவிப் ெணிப்ொ 
்ளர் டி.என்.சூரியராஜோ ப்தரிவிததுள 
்ளார்.
 இ்்த்வட்ள, 14 குடும்ெங 
கட்ள ்்ர்ந்த 46 ்ெர் நலன்புரி 
நிடலயததில் ்தஙக டவக்கப் ெட் 
டுள்ள்தாகவும் அவர் ப்தரிவிததுள 
்ளார். 
 கிளிபநாசசி, முல்டலததீவு 
மற்றும் வவுனியா ்ொன்ற மாவட் 
ைஙகளும் கே மடழ காரைமாக 
ொதிக்கப்ெட்டுள்ளே.
 அததுைன் கிழக்கு மாகாைத 
தின் ்தாழ் நிலப்ெகுதிகள 
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கைந்த ப்வ்வாய்கிழடம (8) 
இைம்பெற்ற அபமரிக்க 

இடைக்கால ்்தர்்தலில் இரு 
கட்சிகளும் சில ஆ்ேஙகள விததி 
யா்ததில் ப்ேட் ்டெ மற்றும் 
பிரதிநிதிகள ்டெ ்ொன்றவற்டற 
டகப்ெற்றும் ்ாததியஙகள உள்ள 

்தாக ப்தரிவிக்கப்ெடுகின்றது.
 ்தற்்ொட்தய நிலவரஙகளின் 
ெடி 435 ஆ்ேஙகட்ள பகாண்ை 
பிரதிநிதிகள ்டெயில் 211 ஆ்ேங 
கட்ள குடியரசுக்கட்சியும், 200 
ஆ்ேஙகட்ள அர் ்தடலவர் ்ஜோ 
டெைன் ்தடலடமயிலாே ஜேே 
நாயகக் கட்சியும் டகப்ெற்றும் 
்ாததியஙகள உள்ளே. ஆோல் 
பெருன்ொன்டம பெறுவ்தற்கு 218 
ஆ்ேஙகட்ள டகப்ெற்ற ்வண் 
டும்.
 ்தற்்ொது எஞ்சியுள்ள ஆ் 
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எதிர்வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு 
இநதியாவின் பமாத்த உற் 

ெததி இருமைஙகாக அதிகரிப்ெது 
ைன் அது உலகின் மூன்றாவது பொரு 
்ளா்தார வல்லர்ாக மாற்றம் பெறும் 
எே பிரித்தானியாடவ ்த்ளமாகக் 
பகாண்ை ்த டெோன்சியல் டரம்ஸ 
நா்்ளடு கைந்த ப்வ்வாய்கிழடம 
(8) ப்தரிவிததுள்ளது.

 இநதியாவின் ்தற்்ொட்தய 
பமாத்த உற்ெததியாே 3.4 றில்லி 
யன் பைாலர்கள எதிர்வரும் 10 
வருைஙகளில் 8.5 றில்லியன் 
பைாலர்க்ளாக அதிகரிக்கும் எேவும் 
அது 2032 ஆம் ஆண்டு 11 றில்லியன் 
பைாலர்க்ளாகும் எேவும் Mor-
gan Stanley நிறுவேததின் ஆசிய 
பிராநதிய பொரு்ளா்தார ஆய்வா்ளர் 
Chetan Ahya ப்தரிவிததுள்ளார்.
 ஒவ்பவாரு வருைமும் 
இநதியாவின் பொரு்ளா்தாரம் 
400 பில்லியன் பைாலர்க்ளால் 
அதிகரிக்கும். இது சீோ மற்றும் 

Ie;J tUlq;fspy; cyfpd; %d;whtJ 
nghUshjhu ty;yurhFk; ,e;jpah
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அபமரிக்காவில் கைந்த ப்வ் 
வாய்கிழடம (8) இைம் 

பெற்ற ்்தர்்தலில் ெல இைஙகளில் 
இறந்த ்வட்ொ்ளர்கள பவற்றியீட் 
டியுள்ளது உலக மக்கட்ள ஆச 
்ரியததில் ஆழ்ததியுள்ளது.

 ப ெ ன் ் ல் ் வ னி ய ா வி ல் 
்ொட்டியிட்ை ்வட்ொ்ளர் பரானி 

டீலூக்கா (85) ்்தர்்தலில் பெரும் 
பவற்றிபெற்றுள்ளார். ஆோல் 
அவர் ்்தர்்தல் நடைபெறுவ்தற்கு 
முன்டேய மா்தமாே ஒக்்ைாெரில்  
இறநதுவிட்ைார். ்தகவல் ப்தரிநது 
குழப்ெமடைந்த அபமரிக்க அதி 
காரிகள பவற்றிபெற்றவரின் இை 
ததிற்கு மீண்டும் ்்தர்்தடல நைத்த 
முயற்சிகட்ள ்மற்பகாண்டு வரு 
கின்றேர்.
 இந்தவாரம் இைம்பெற்ற 
்்தர்்தலில் இறநதும் பவற்றி பெற் 
றவர்களில் பரானி ஒருவர் ஆோல் 
ெலர் உள்ளேர். உைேடியாக 

,we;j gpd;Dk; mnkupf;f Nju;jypy; 
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ஈழத்தமிழர் மாவீரர் மா்தம் ஆரம்்பமாகி மாவீரர் வாரத்்த ந�ாக்கி முப்பதது மூன்ாவது ஆண்டில் 
�கர்ந்து ககாண்டிருக்கி்து. ஈழத்தமிழரின ்த்ை்மததுவத்்த விடு்த்ைத ்த்ை்மததுவமாக 

ஈழத்தமிழர் வரைாற்றில் கவளிப்படுததிய ந்தசியத ்த்ைவர் நம்தகு நவலுபபிள்ளை பிர்பாகரன 
அவர்களின பி்ந்்த�ாள 26.11.1954. ஈழத்தமிழர்களின இ்்்மததுவம் மாவீரர் �ாளைாக ்தாயகததின 
ந்தசிய �ாளைாக கட்ட்மவுற்் �ாள 27.11.1989. ஒவகவாரு ஆண்டிலும் இவவிரு�ாடகளும் ந்தசததின 
்த்ை்மததுவம் மக்களின இ்்்ம்ய உறுதி கசயய நவண்டும் என்ப்்தயும்,  வரைாற்றுக்கு 
முற்்பட்ட காைம் மு்தைாக இைங்கத தீவில் க்தான்மயும் க்தா்டர்ச்சியும் ககாண்்ட்தாக உளளை 
ஈழத்தமிழரின இ்்்மததுவம் உயிரிலும் நமைாக ஒவகவாரு ஈழத்தமிழராலும் ந்பாற்்ப்ப்ட நவண்டும் 
என்ப்்தயும் ஈழத்தமிழர் ஒவகவாருவருக்கும் க�ஞ்சிருததுகின்ன. 
 அவவ்கயில் இவவாண்டு ஈழத்தமிழர்களின இ்்்மயின அடிப்ப்்டயில் அவர்களின 
அரசியல் உரி்மக்ளை அ்னததுைக �ாடுகள அ்மபபுக்கள வழி ்தாயகததில் மீள உறுதிப்படுததி, 
ரணிலின ஒரு�ாடு ஓருசட்ட புதிய அரசியை்மபபிலிருந்து ்பாதுகாத்தல் மாவீரர் �ாளுக்கான முக்கிய 
கசயற்திட்டமாகவுளளைது. அவவாந் சிறிைஙகாவின 2009ம் ஆண்டு முளளிவாயக்கால் ஈழத்தமிழின 
அழிபபுக்கான ்தண்்ட்ன நீதி்யயும் ்பரிகாரநீதி்யயும் அ்னததுைக சட்டஙகளின வழி அ்னததுைக 
குற்்வியல் நீதிமன்ததின மூைம் க்பற்றுக் ககாடுக்க மா்ா உறுதியு்டன  ்தாயக மற்றும் அ்னததுைக 
ஈழத்தமிழர்கள உறுதிபூண்டு, ஈழத்தமிழர்களின ்த்ை்மததுவத்்த இ்்்மததுவத்்த உறுதிப்படுத்தத 
ந்தசமாக இ்ைந்து எழும் �ாளைாகவும் இவவாண்டுத ந்தசிய மாவீரர் �ாள அ்மகி்து. 
 இவவிரண்டு இைக்குக்ளையும் அ்்டவ்தற்கு ஒநர வழி ஈழத்தமிழர்களின இ்்்ம்யயும் 
ஒரு்மப்பாட்்டயும் முனனி்ைப்படுததிய ஈழத்தமிழர்களின அரசியல் கடசிகளின கு்்டநிழல் 
க்பாதுக்கட்ட்மபபு ஒன்் உருவாக்குவந்தயாகும். இனறு ஈழத்தமிழர்களின ந்தசியப பிரச்சி்ன 
அவர்களின இ்்்ம்யயும் ஒரு்மப்பாட்்டயும் உைகம் உைர்வத்தல் என்ப்தாகவுளளைது. இ்த்ன 
க்பாதுபபுளளியாக  ்வதது இக்கு்்டநிழல் கட்ட்மபபு உருவாக்கப்பட்டாநை ஈழத்தமிழர்களின 
உயிருக்கும் உ்ட்மகளுக்கும் �ாளைாந்்த வாழ்வுக்கும் அ்ரநூற்்ாண்்டாக இனஙகாைக்கூடிய 
அச்சுறுத்த்ை அளிதது வரும் சிறிைஙகாவின அரசியை்மபந்ப ஈழத்தமிழர் இனஅழிபபி்னச் 
சிறிைஙகா நியாயப்படுததுவ்தற்கான ந்தசிய ்பாதுகாபபு என் சட்டத்தகுதி்யயும் �ாடடின 
இ்்்ம்யப ந்பைல் என் அ்னததுைகச் சட்டத ்தகுதி்யயும் அளிதது வருகி்து என் உண்்ம 
க்தளிவாகும். இ்தனவழி ஈழத்தமிழர்களின உளளைக ்தனனாடசி உரி்மயி்னச் சிறிைஙகா அரசாஙகம் 
ஏற்றுக்ககாளளைா்த சமகாை வரைாற்றி்ன இன்்ய ஈழத்தமிழ் அரசியல்வாதிகள உறுதி கசயய 
நவண்டும். அபக்பாழுது்தான உைக�ாடுகளும் உைக அ்மபபுக்களும் ஈழத்தமிழர்களின கவளியக 
்தனனாடசி உரி்மயின அடிப்ப்்டயில் சிறிைஙகாவின ஈழத்தமிழர் இ்்்ம ஆக்கிரமிப்்ப மீறி 
ஈழத்தமிழர்களின அரசியல் எதிர்காைத்்த அவர்கநளை நிர்ையிக்க அ்னததுைகச் சட்டஙகளின 
அடிப்ப்்டயில் உ்தவ முடியும். அ்த்ன விடுதது சிறிைஙகா அரசாஙகம் ்தமக்கான தீர்்வ 
வழஙகும் அ்மப்பாக இன்்ய ்தமிழ் அரசியல்வாதிகள குறிப்பாகச்  சம்்பந்்தன ்த்ை்மயிைான 
ஈழத்தமிழ்த்த்ை்மகள உைக�ாடுகளுக்கும் உைக அ்மபபுக்களுக்கும் �ம்பிக்்க அளிப்பந்த க்டந்்த 
13 ஆண்டுகளைாக ஈழத்தமிழர்களின ்த்ை்மததுவ இ்்்மததுவ இழபபுக்கான அரசியல் காரணியாக 
உளளைது. 
 நமலும், இவவாண்டில் ரணில் விக்கிமசிஙகாவின சிஙகளை க்பௌத்த ந்பரினவா்த சிறிைஙகா 
அரசாஙகம் மாவீரர் �ா்ளை இ்ந்்தவர்க்ளை நி்னநவந்்தல் கசயயும் �ாள எனனும்  வரைாற்றுத 
திரிபுவா்தத்்த கவளிப்படுததி இ்ந்்தவர்க்ளை நி்னவுகூரத ்த்்டயில்்ை. ஆனால் இ்ந்்தவர்கள 
விடு்த்ைபபுலிகள அ்மபபினர் என் அ்்டயாளைம் இல்ைா்த வ்கயில் அது இ்டம்க்பற்்ாநை 
சட்ட அனுமதி வழஙகப்படும் என் அப்பட்டமான வரைாற்றுத திரிபுவா்தத்்த மிகநமாசமான மனி்த 
உரி்ம மீ்்ை முனநி்பந்்த்னயாக அறிவிததுளளைது. இந்நி்ையில் மாவீரர் �ாள இ்ந்்தவர்க்ளை 
நி்னநவந்்தல் கசயயும் �ாளைல்ை ஈழத்தமிழரின இ்்்ம்ய கவளிப்படுததும் ந்தசிய �ாள என் 
உண்்ம்ய உைக இனமாக உளளை ஈழத்தமிழினம் உைககஙகும் உறுதி கசயய ந்தசமாக இவவாண்டு 
மாவீரர் �ாளில் திகரண்க்டழ நவண்டும்.  
 இவவாண்டு மாவீரர் மா்தததில், இந்தியபபிர்தமர் ராஜீவகாந்தியின ககா்ைவழக்கில் வழஙகப்பட்ட 
்தண்்ட்னக்காைம் நி்்வுற்்்தன பினனரும் காரைமினறி மிகமிக நீண்்டகாைம் முப்ப்தாண்டுகள 
நீதியிழபபுக்கு உளளைான �ளினி, கெயக்குமார், ரவிச்சந்திரன, முருகன, சாந்்தன, ராந்பர்ட ்பயஸ் 
ஆகிய ஆறுந்பரும் இந்திய உச்ச நீதிமன்த்தால் �வம்்பர் 11இல் விடு்த்ை கசயயப்பட்ட வரைாறும் 
்பதிவாகியுளளைது. ந்பரறிவாளைன வழக்கில் அவரின விடு்த்ைக்கு அளிக்கப்பட்ட தீர்பபு இவர்களுக்கும் 
க்பாருந்தும் என் சட்டத ்தகுதி்யச் சி்்யில் இவர்களின திருபதிகரமான �னன்டத்்தயும்,, 
சி்்யில் கல்வி கற்்து, ்பநரால் விதிமு்்க்ளை ஒழுஙகாகக் க்்டபபிடித்தது ந்பான் இவர்களின 
�்டவடிக்்ககளும் உறுதிப்படுததியுளளை்தாலும், ்தமிழக ஆளு�ர் இவர்க்ளைத ்தமிழக மாநிை அரசாஙகம் 
2018இல் சட்டச்்பயில் இந்திய உச்ச நீதிமன்ததின தீர்பபின அடிப்ப்்டயில் விடுவிததும் அந்்த 
உத்தரவில் ்ககயழுததி்டாது காை்தாம்தம் கசயது நீதியிழப்்ப இவர்களுக்கு ஏற்்படுததி உளளை்தாலும்,  
இந்திய உச்ச நீதி மன்ம் ்தனது மீயுயர் அதிகாரத்்தப ்பயன்படுததி இவர்க்ளை விடு்த்ை கசயதுளளைது. 
இது ்தமிழர்கள எல்நைாராலும் இந்திய உச்ச நீதிமன்ம் இந்திய அரசியை்மப்்பப ்பாதுகாத்த நீதியின 
கவற்றியாகப ந்பாற்்ப்படுகி்து.  இ்தற்காக உ்ழத்த ்தமிழக அரசாஙகததினருக்கும் கடசிகளுக்கும் 
சட்டத்தரணிகள மற்றும் அ்னதது முயற்சியாளைர்களுக்கும் �னறி கூறுவதில் இைக்கும் இ்ைந்து 
ககாளளும் அந்த நவ்ளையில் இந்தியா ஈழத்தமிழர்களின இருபபின இ்்்மயின அடிப்ப்்டயில் 
அவர்களுக்கான கண்ணியமான வாழ்்வ உறுதி கசயது ஈழத்தமிழர்களுக்குத ்தாயகததில் க்தா்டரும் 
நீதியிழபபில் இருந்து அவர்கள விடு்ப்டவும் உ்தவ நவண்டும் என்ப்்தயும் நவண்டுநகாளைாக ் வக்கவும் 
விரும்புகி்து. விடு்த்ையானவர்களில் சாந்்தன, சிறிகரன என் முருகன, கராந்பர்ட்பயஸ், கெயக்குமார் 
ஈழத்தமிழர்களைாக உளளை்தால் இவர்களின வாழ்வியல் ்பாதுகாபபுக்கும் வளைர்ச்சிக்கும் உைகஇனமாக 
உளளை ஈழத்தமிழர்கள உ்தவிடும் க்பாறுபபுளளைவர்களைாக உளளைனர் என்ப்்தயும் இைக்கு சுடடிக்காட்ட 
விரும்புகி்து.   

 ஆசிரியர்

மாவீரர் மாதத்தில் தலைலமத்துவத்லத இலைலமத்துவத்லத
உறுதிப்படுத்த ததசமாக இலைதவாம்

அண்டமயில் 303 இலஙடகயர்கள கேைாவுக்கு 
ெைகில் ப்ல்ல முற்ெட்ைட்தயடுதது 

இலஙடகயில் தீவிரமடைநது வரும் பொரு்ளா்தார 
பநருக்கடி காரைமாக ்வறு நாடுகளில் ெைகில் 
்தஞ்்மடைய முயன்றவர்களின் எண்ணிக்டக சுமார் 
ஆயிரதட்த ்தாண்டியிருக்கிறது. 
 இதுவடர இல்லா்த அ்ளவில்  303 ்ெர் எே 
பெரும் எண்ணிக்டகயிலாே இலஙடகயர்கள ெைகு 
மூலம் கேைாவுக்கு ப்ல்ல முற்ெட்டு, நடுக்கைலில் 
விெததுக்கு உள்ளாகி மீட்கப்ெட்டு வியாட்நாமில் 
டவக்கப்ெட்டிருக்கின்றேர்.
 இவர்களில் பெரும்ொலா்ோர் இலஙடகயில் 
வைக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாைதட்த ்்ர்ந்த 
ஈழத்தமிழர்க்ளாக இருக்கின்றேர். இவர்கள பவளி்யறி 
ய்தற்காே காரைம் பொரு்ளா்தார பநருக்கடி மட்டு 
மல்லா்த இே ரீதியாே ொதுகாப்பின்டம என்ற மற் 
பறாரு காரைமும் இருப்ெட்த அவர்க்ளது ்காரிக்டக 
காபைாலிகள சுட்டிக்காட்டுகின்றே.  

40 மணிநேரம் தததளிதத அகதிகள்
இவர்கள முகவர்களின் அறிவுறுத்தலின் பெயரில், 
முன்ே்தாக கைவுசசீட்டு மூலம் விமாேம் வழியாக 
மியான்மருக்கு ெயணிதது மியான்மரிலிருநது கேைாவு 
க்கு ப்ல்ல முயன்றிருக்கின்றேர். 
 மியான்மரிலிருநது 300க்கும் ்மற்ெட்ை 
இலஙடக அகதிகளுைன் கேைாடவ ் நாக்கி புறப்ெட்ை 
்லடி ஆர்3 எனும் மியான்மர் மீன்பிடி கப்ெல் பிலிப் 
டென்ஸ- வியாட்நாம் கைல்ெகுதி இடை்ய விெததுக்கு 
உள்ளாே பின்ேர் கப்ெலின் ்கப்ைன் கப்ெடல விட்டு 
பவளி்யறி இருக்கிறார். 
 303 இலஙடகயர்கட்ளயும் ஜேப்ொனிய கப்ெல் 
மீட்ெ்தற்கு முன்ே்தாக 40 மணி ்நரம் அவர்கள 
்தத்தளிதது வந்த்தாக வியாட்நாமிய நாளி்தழ் Toui Tre 
குறிப்பிட்டுள்ளது. மீட்கப்ெட்ை இலஙடகயர்கட்ள 
வியாட்நாமின் Ba Ria – Vung Ta மாகாை அதிகாரிகள 
மூன்று கட்டிைஙகளில் ்தஙக டவதது உைவு வழஙகி 
வருகின்றேர். இவர்களுக்கு ்மற்பகாள்ளப்ெட்ை மருத 
துவ ெரி்்ா்தடேயில், 20 ்ெருக்கு ்ர்க்கடர ்நாய் 
இருப்ெது ப்தரிய வநதுள்ளது.    

வியாடோமும் அகதிகள் சாசனமும்
இநதியா, ம்லசியா ்ொன்ற நாடுகட்ளப் ்ொல்வ 
வியாட்நாமும் ஐ.நா. அகதிகள ்ா்ேததில் 
டகபயழுததிைா்த நாைாக உள்ளது. இ்தோல் 
இந்த அகதிகட்ள பொறுப்்ெற்கும் கைடமடய 
வியாட்நாம் முழுடமயாக ஏற்குமா என்ெது பெரும் 
்ந்்தகததுக்குரிய ்களவியாகும். 
 இவர்கள குறித்த ஆராய்டவ புலம்பெயர்வுக்காே 
்ர்வ்்த் அடமப்பு ்மற்பகாண்டுள்ள ்ொதிலும் 
இந்த அகதிகளின் ்தஞ்்க்்காரிக்டக முடறயாக ெரி 
சீலிக்கப்ெடுமா என்ற அய்யம் எழுநதுள்ளது. 
 இந்த இலஙடகயர்கட்ள இலஙடகக்கு திரும்ெ 
அடழதது வருவ்தற்காே நைவடிக்டககட்ள வியாட் 
நாம் ்தரப்புைன் இடைநது ்மற்பகாண்டு வருவ்தாக 
இலஙடக அரசு ்தரப்பு ப்தரிவிததுள்ளது. 

படகில் வருபவரகளை ோடுகடததும் அவுஸ்திநரலியா
ஏற்கே்வ அவுஸதி்ரலியாவில் ெைகு வழியாக 
்தஞ்்மடைந்த நூற்றுக்கைக்காே இலஙடகயர்கட்ள 
அவுஸதி்ரலிய அரசு நாடுகைததி இருக்கிறது. இ்்த 
்ொல் ்ட்ைவி்ரா்தமாக ெைகில் வருெவர்கட்ள நாடு 
கைததுவ்தற்காே புரிநதுைர்வு ஒப்ெந்ததட்த அவுஸ 
தி்ரலியாவுைன் வியாட்நாம் பகாண்டிருக்கிறது. 
்தற்்ொது வியாட்நாமில் உள்ள இலஙடகயர்கள 
கேைாவுக்கு ப்ல்ல முற்ெட்ைவர்கள என்றாலும் 
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யாழ்ப்ொைததில் மீண்டும் இராணுவம் 
க ்ள மி ற க் க ப் ெ ட் டி ரு க் கி ன் ற து . 

அதிகரிததுவரும் ்ொட்தப் பொருள ொவடேடய 
கட்டுப்ெடுததுவப்தன்ற பெயரில்்தான் இராணு 
வததிோ் மீண்டும் வீதிகளில் இறக்கப்ெட்டிரு 
க்கின்றாா்கள. ஏற்கே்வ வைெகுதியில் குவிக் 
கப்ெட்டிருக்கும் இராணுவம் மீண்டும் ஆக்கிர 
மிப்பின் அடையா்ளமாக வீதிச்்ா்தடேச ்ாவடி 
கட்ளப் ்ொட்டு மக்கட்ளக் குடைவ்தற்கு ஆரம் 
பிததிருக்கின்றாா்கள. 
 அவ்ரம், அவ்ரமாக ் ்ா்தடேச ் ாவடிகள 
அஙகாங்க மீண்டும் அடமக்கப்ெட்டுள்ளே. 
பொதுப் ்ொக்குவரதது ெஸகளில் ெடையிோ் ஏறி 
ெயைம் ப்ய்ெவாக்ட்ள ் ்ா்தடேயிடுகின்றாாக்ள. 
குைாநாட்டில் ெடையிேரின் இந்த திடீா் 
நைவடிக்டக மக்கட்ள அச்மடையடவததுள்ளது. 
இராணுவததின் உண்டமயாே ்நாக்கம் ்ொட்தப் 
பொருட்கட்ளக் கட்டுப்ெடுததுவ்தா அல்லது 
மக்கட்ளக் கட்டுப்ெடுததுவ்தா என்ற ்களவி 
எழுகின்றது.
 ்ொட்தப் பொருட்களின் ொவடேயும் 
விநி்யாகமும் யாழ்ப்ொைததில் அதிகரிதது 
வருகின்றது என்ெது புதிய ப்ய்தியல்ல. அண் 
டமக்காலததில் இது ப்தாைா்பில் ப்தாைா்சசியாக 
்தகவல்கள பவளிவநதுபகாண்டிருக்கின்றே. 
கைந்த மூன்று மா்த காலததில் ெததுக்கும் 
அதிக மாே இட்ளஞா்கள ்ொட்தப் பொருள 
ொவடே காரைமாக மரணிததிருக்கின்றாா்கள 
என்ெது அதிா்சசியாே ஒரு ப்ய்தி. இருநூறுக்கும் 
அதிகமாேவா்கள மருததுவமடேகளில் அனுமதிக் 
கப்ெட்டுள்ளாா்கள. ்மலும் சிலா் புோ்வாழ்வு 
முகாம்களுக்கும் அனுப்ெப்ெட்டிருக்கின்றாா்கள.
 ்ொட்தப்பொருள ொவடேயா்ளா்கட்ளப் 
புோ்வாழ்வுக்குட்ெடுததுவ்தற்காே நிடலயஙகள 
எதுவும் யாழ்ப்ொைததில் அர்ாஙகததிோல் 
நைத்தப்ெைவில்டல. ப்தாண்ைா் நிறுவேம் 
ஒன்றிோல் நைத்தப்ெடுகின்ற ஒ்ரபயாரு நிறு 
வேம்்தான் யாழ்ப்ொைததில் உள்ளது. அ்தோல்,  
ொதிக்கப்ெடுகின்ற இட்ளஞா்கட்ள புோ்வாழ் 
வுக்கு உட்ெடுத்த ்வண்டுமாோல், அவா்கட்ள 
பொலநறுடவ மாவட்ைததிலுள்ள கந்தக்காடு 
முகாமுக்குத்தான் அனுப்ெ ்வண்டும்.
 இலஙடகயின் ்ொட்தப் பொருள 
விநி்யாக டமயமாக யாழ்ப்ொைம் உள்ளது 
எே கைந்த வாரம் யாழ்ப்ொைம் வநதிருந்த 
நீதி அடமச்ா் விஜேய்தா் ராஜேெக்ஷவும் ப்தரிவித 
திருந்தாா். இ்தற்குக் காரைம் இருக்கத்தான் 
ப்ய்கின்றது. இநதியாவிலிருந்்த பெரும்ளவு 

க்கு ்ொட்தப் பொருட்கள கைல் வழியாக 
கைத்தப்ெடுகின்றே. யாழ்ப்ொைம் இநதியக் 
கடரக்கு அண்டமயில் இருப்ெ்தால், ்ொட்தப் 
பொருட்கள யாழ்ப்ொைததுக்குக் கைததிவரப் 
ெட்்ை இலஙடகயின் ஏடேய ெகுதிகளுக்குக் 
பகாண்டு ப்ல்லப்ெடுகின்றது. அ்தடேவிை, 
யாழ்ப்ொைததிலும் இட்ளய ்தடலமுடறடய 
இலக்கு டவதது கணி்மாே ப்தாடக விநி்யாகிக் 
கப்ெடுகின்றது.

 ்கர்ள கஞ்்ா்தான் யாழ்ப்ொைததுக்கும் 
மன்ோருக்கும் இநதியாவிலிருநது பெரும்ளவுக்குக் 
பகாண்டுவரப்ெட்டு ப்தன்ெகுதிக்கும் பகாண்டு 
ப்ல்லப்ெடுகின்றது. பகாக்்கய்ன், ஐஸ, பெ்ரா 
யின் ்ொன்றே ப்தன்ெகுதியிலிருந்்த யாழ்ப் 
ொைததுக்குக் பகாண்டுவரப்ெடுகின்றே. இடவ 
யும் ெல ்்ா்தடேச ்ாவடிகட்ளத ்தாண்டித்தான் 
யாழ்ப்ொைததுக்குள வருகின்றது. 
 யாழ்ப்ொைததில் ் ொட்தப் பொருட்களின் 
ொவடேயால் இட்ளஞா்கள பெரும்ளவுக்குப் 
ொதிக்கப்ெடுவது ப்தாைா்ொக ப்தரிவிக்கப்ெட்ை 
குற்றச்ாட்டுக்கட்ளயடுத்்த இப்்ொது, அ்த 
டேத ்தடுப்ெ்தற்காக எேக்கூறி இராணுவம் 
க்ளமிறக்கப்ெட்டிருக்கின்றது. புதி்தாக வீதிச 
்்ா்தடேச ்ாவடிகள அடமக்கப்ெட்டுள்ளே. 
வாகேச ் ்ா்தடேகள தீவிரப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளே. 
பொதுப் ் ொக்குவரதது ெஸகட்ள இராணுவததிோ் 
்்ா்தடேயிடுகின்றாா்கள. 
 வைெகுதிடயப் பொறுத்தவடரயில் 
அ்தன் கடர்யாரப் ெகுதிகளில் 90 மு்தல் 100 
வடரயிலாே கைற்ெடை முகாம்கள அல்லது 
கண்காணிப்புச ்ாவடிகள உள்ளே. அ்தடேவிை 
கைற்ொதுகாப்புக்காகபவே கைற்ெடைக் 
கப்ெல்களும், அதி்வக விட்ப்ெைகுகளும் 
24 மணி ்நரமும் கண்காணிப்பில் உள்ளே. 
கடர்யாரஙகளில் பொலிஸ காவலரண்களும் 
இ்தற்கு ்மலதிகமாக உள்ளே. இடவ 
அடேதட்தயும் ்தாண்டி வரும் ்ொட்தப் 
பொருட்கட்ள கண்டுபிடிப்ெ்தற்கு குைாநாட்டுக் 
குள வீதிச ்்ா்தடேக்கு இராணுவம் க்ள 
மிறக்கப்ெட்டிருப்ெ்தாக ப்ால்வது நியாயப்ெடுத 
்தக்கூடிய்தல்ல என்ெது ்தமிழ்க் கட்சிகளின் கருதது. 
 அததுமீறும் இநதிய மீேவா்கள கைற் 

ெடையால் டகது ப்ய்யப்ெடுகின்றாா்கள. இ்தற் 
காக  24 மணி ்நரமும் கைல் கண்காணிக் 
கப்ெடுகின்றது. அ்தாவது, கைற்ெடை ்ராநதுக்கப் 
ெல்கள ்தயாராகவுள்ளே. ஆோல், ்ொட்தப் 
பொருட்கட்ளக் கைததிக்பகாண்டுவருெவா்கள 
யாரும் டகது ப்ய்யப்ெட்ை்தாக இதுவடரயில் 
்தகவல் இல்டல.  
 யாழ்ப்ொைததில் முடேப்ொகச ப்யற் 
ெைக்கூடிய இட்ளஞா்கட்ள ்தவறாே ொட்தக்கு 
பகாண்டு ப்ல்வட்த இலக்காகக்பகாண்்ை 
திட்ைமிட்ை முடறயில் ்ொட்தப்பொருட்கள 
விநி்யாகிக்கப்ெடுவ்தாக ்தமிழ்த ்தரப்புக்களி 
லிருநது குற்றச்ாட்டுக்கள முன்டவக்கப்ெடு 
கின்றது. கை்லாரததில் கடுடமயாே ொதுகாப்பு 
்வலிகள இருநதும் ்ொட்தப் பொருட்கள 
உள்்ள வருவது ்தடுக்கப்ெைவில்டல. ்ொட்தப் 
பொருட்கட்ளப் ெயன்ெடுததுெவா்கள சிலா் 
டக்தாகின்ற ்ொதிலும், அ்தடே பகாண்டு 
வருெவா்கள விநி்யாகிப்ெவா்கள எே 
யாரும் இதுவடரயில் டக்தாகவில்டல. இ்தன் 
பின்ேணியிலுள்ள வடலப்பின்ேடல கண்டுபிடிப் 
ெ்தற்கு புலோய்வுத ்தரப்பிேரால் முடியவில்டல.

 இது ்ொன்ற ்தகவல்கள ொதுகாப்புைன் 
்ம்ெந்தப்ெட்ைவா்கள இ்தனுைன் ஏ்்தா 
ஒருவடகயில் ்ம்ெந்தப்ெட்டுள்ளாா்கள என்னும் 
்ந்்தகதட்த வலுப்ெடுததுவ்தாக்வ உள்ளது. 
யாழ்ப்ொைதட்தப் பொறுத்தவடரயில் புலோய் 
வுப் பிரிவிேரும் இஙகு தீவிரமாகச ப்யற்ெட்டு 
வருகின்றாா்கள. பெரும்ளவு இட்ளஞா்கள 
்ொட்தப்பொருட்கட்ளப் ொவிக்கும் நிடலயில் 
அவா்கள மூலமாக்வ அ்தன் விநி்யாகச 
்ஙகிலிடய கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆோல், 
அவ்வாறு எதுவும் இைம்பெறாமலிருப்ெதும் 
மக்களின் ்ந்்தகதட்த அதிகப்ெடுததுகின்றது.   
 இந்தப் பின்ேணியில் வைமாகாை ஆளுநா் 
ஜீவன் தியாகராஜோவின் ்காரிக்டகடயயடுத்்த 
இராணுவம் வீதிகளில் க்ளமிறக்கப்ெட்ை்தாகச 
ப்ால்லப்ெடுகின்றது. நாட்டின் ஏடேய ெகுதி 
களுைன் ொா்க்கும் ்ொது வைெகுதியில்்தான் 
அதிக்ளவு இராணுவச ்்ா்தடேச ்ாவடிகளும், 
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பயஙகரவாதத தளடச் சடடம் நீக் 
கபபட நவண்டும் என்ற நகாரி 

க்ளக ததாடரச்சியாக உள்ோடடிலும் 
சரவநதச அரஙகிலும் முனளவக்கபபடு 
கின்றது. இலஙளக அரசாஙகமும் அதளன 
மாற்றியளமபபதாகச் தசால்லிக்தகாள்கின 
்றது. அதளன அரசாஙகம் தசய்யும் என 
எதிரபாரக்க முடியுமா?

இந்தச ்ட்ைம் 1979 ஆம் ஆண்டு 48 ஆவது 
இலக்கச ்ட்ைமாக இது பகாண்டுவரப் 

ெட்ைது. இது ஒ்ரநாளில் இலஙடகப் ொராளு 
மன்றததில் நிடற்வற்றப்ெட்ைது. முன்ோள 
்ட்ைமா அதிொ் சிவா ெசுெதி்தான் இ்தடே 
வடரந்தவா். அப்்ொது நீதி அடமச்ராக இருந 
்தவா் ைபிளயு ்்தவநாயகம். இச்ம்மூலம் ொராளு 
மன்றததுக்குக் பகாண்டுவரப்ெட்ை்ொது ்தமிழ்த 
்்தசியப் ெரப்பில் உள்ள எம்.பி.க்கள இ்தற்கு 
எதிா்ப்பும் ப்தரிவிக்கவில்டல. ஆ்தரவும் ப்தரிவிக் 
கவில்டல. அதிலிருநது விலகிநின்றாா்கள. 
 அந்த ்ட்ைமூலம் நிடற்வற்றப்ெட்டு 
இந்த ஜேூடல மா்தததுைன் 43 ஆண்டுகள முடி 
வடைநதுவிட்ைது. இருந்த்ொதிலும் இந்தச 
்ட்ைம் இன்றும் நடைமுடறயில் இருக்கின்றது. 
எந்த ்நாக்கததுக்காக இந்தச ்ட்ைமூலம் 
பகாண்டுவரப்ெட்ை்்தா அந்த ்நாக்கம் நிடற 
்வற்றப்ெட்டுவிட்ை்தாக 2009 ஆம் ஆண்டு 
அர்ாஙகததிோல் பவளிப்ெடையாக அறிவிக்கப் 
ெட்டுவிட்ை ்ொதிலும், இந்தச ்ட்ைம் இப் 
்ொதும் நடைமுடறப்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 
 இந்தச ்ட்ைம் பகாண்டுவரப்ெட்ை்ொது 
சிஙக்ள, முஸலிம் ்தடலடமததுவஙகள கூை 
இ்தற்கு எதிா்ப்புத ப்தரிவிக்கவில்டல. அப்்ொது 
சிறிலஙகா சு்தநதிரக் கட்சியின் பகா்ராைவாக 
இருந்த டமததிரிொல ்்ோநாயக்க மட்டும் 
இ்தடே எதிா்தது வாக்களித்தாா். 

 ்ொா் முடிவடைந்த பின்ோ் 2017 
க்குப் பின்ேரும் விடு்தடலப் புலிகட்ள மீளு 
ருவாக்குகின்றாா்கள. அ்தற்கு ஆ்தரவாக முக 
நுாலில் ெதிவிடுகின்றாா்கள எேக்கூறப்ெட்டு 
ெலா் ெயஙகரவா்தத ்தடைச்ட்ைததின் கீழ் 
டகது ப்ய்யப்ெட்டிருக்கின்றாா்கள. அவா்கள 
சிடறச்ாடலகளில் வாடுகின்றாா்கள. 

 எந்த அர்ாஙகம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் 
இந்த ்ட்ைமூலதட்த முற்றாக நீக்குவாா்கள 
எே எதிா்ொா்க்க முடியாது. இந்த ெயஙகரவா்தத 
்தடைச்ட்ைததுக்கு பெயா் மாற்றப்ெைலாம். 
2015 இலும் இவ்வாறாே ஒரு முயற்சி நடை 
பெற்றது. ெயஙகரவா்த ்தடைச ்ட்ைம் நீக் 
கப்ெடும் எே அவா்கள பஜேனீவாவில் வாக் 
குறுதியளிததிருந்தாா்கள.  ்தமிழ்த ்்தசியக் கூட்ை 
டமப்பின் ஆ்தரவுைன் நடைபெற்ற 
“நல்லாட்சி”யில் இ்தடே மாற்றியடமப்ெ்தாகக் 
கூறிவிட்டு ெயஙகரவா்த எதிா்ப்புச ்ட்ைம் என்ற 
பெயரிலாே ்ட்ைம் ஒன்டறத ்தயாரித்தாா்கள.  
 இந்த ்ட்ைமூலதட்த பவளிப்ெடையாகப் 

ொா்க்கும் ்ொது, பநகிழ்வுத ்தன்டமயுள்ள்தாக்வ 
்்தான்றும். ஆோல், அந்த ்ட்ைமூலம் நிடற 
்வற்றப்ெட்டிருந்தால் அது ெயஙகரவா்தத ்தடைச 
்ட்ைதட்தவிை ்மா்மாே்தாக இருநதிருக்கும். 
ஏபேனில், “நான் ்ொராட்ைம்  நைதது்வன்” 
எேக் கூறும் ஒருவடரக்கூை இந்தச ்ட்ை மூல 
ததின் கீழ் டகது ப்ய்ய முடியும்.  அந்த்ளவு 
க்கு ்மா்மாே இந்தச ்ட்ைம் மாற்றுப் பெயா் 
ஒன்றில் பகாண்டுவருவ்தற்கு திட்ை மிைப் 
ெட்ைது. ்தமிழா் ்தரப்பிலிருநது இ்தற்கு யாரும் 

எதிா்ப்புத ப்தரிவிக்கவில்டல. இ்தடே எதிா்த 
்தவா்கள  முன்ோள ஜேோதிெதி மஹிந்த ராஜேெக்ஷ 
வும், விமல் வீரவன்்வும்்தான். 

 2019 ஆம் ஆண்டு ்காட்ைாெய ராஜேெக்ஷ 
ஜேோதிெதியாகத ப்தரிவு ப்ய்யப்ெட்ைவுைன் 
இ்தடே கிைப்பில் ்ொட்ைாா்கள. அது வர 
்வற்றப்ெை ்வண்டிய ஒரு ப்யல். ஏபேனில் 
அந்த ்ட்ைமூலம் நடைமுடறக்கு வநதிருந்தால் 
இ்தடேவிை ்மா்மாகப் ்ொயிருக்கும். ஒரு 
பெண்டைக்கூை ஆண் பொலிஸாரால் டகது 
ப்ய்ய முடியும். அ்தனுடைய பகாடூரத ்தன்டம 
குறிதது நீண்ை ெட்டியல் ஒன்்ற உள்ளது. 

 ெயஙகரவா்தத ்தடைச ்ட்ைம் நீக்கப்ெைாது 
எே நான்கூறுவ்தற்கு முக்கிய காரைம் என்ே 
பவன்றால், இலஙடகயில் ஒருவடர டகது 
ப்ய்து ்தடுததுடவதது வி்ாரடை ப்ய்வ்தற்காக 
இருக்கின்ற ஒ்ரபயாரு ்ட்ைம் ெயஙகரவா்தத 
்தடைச ்ட்ைம்்தான். இந்தச ்ட்ைததுக்கு கீழ் 
்தான் ்தடுப்புக்காவல் உத்தரடவ வழஙக முடியும். 
இ்தன்கீழ் ஒருவடர 12 மா்தஙகளுக்கு ்தடுதது 
டவததிருக்க முடியும். இது முன்ோ் 18 மா்தஙகள 
எே இருந்தது. இவ்வ்ளவு காலததுக்கு ஒருவடரத 
்தடுததுடவதது வி்ாரடை ப்ய்ய ்வண்டுமாக 
இருந்தால் நடைமுடறயில் உள்ள ஒ்ரபயாரு 
்ட்ைம் இந்த ெயஙகரவா்த ்தடைச்ட்ைம்்தான். 
எே்வ இந்த அரசுக்கு அது ்்தடவப்ெடுகின்றது. 
எந்த அரசு வந்தாலும் இ்தடே நீக்குவாா்கள 
என்ெட்த எதிா்ொா்க்க முடியாது. ஏபேன்றால், 
ஈஸட்ைா் ்தாக்கு்தலுக்குப் பின்ோ் முஸலிம் 
இட்ளஞா்கட்ள டகது ப்ய்து வி்ாரடை 
ப்ய்யவும், இப்்ொது அரகலய ்ொராட்ைததின் 
பின்ோ் சிஙக்ள இட்ளஞா்கட்ளக் டகது ப்ய்து 
்தடுததுடவதது வி்ாரடை ப்ய்வ்தற்கும் இந்தச 
்ட்ைம்்தான் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. ்தஙகளுக்கு 
ொதிப்பு வருகின்றது என்ெ்தற்குப் பின்ோ்்தான் 
இந்த ்ட்ைமூலததுக்கு எதிராக சிஙக்ள மக்கள 
டகபயாப்ெம் டவக்கின்றாா்கள. ஆக, இந்தச 
்ட்ைமூலததுக்குப் பெயா் மாற்றப்ெைலா்ம ்தவிர, 
இந்தச ்ட்ைமூலம் நீக்கப்ெைாது என்ெ்்த எேது 
அனுெவததில் நான் அறிநதுபகாண்ைது. 

பயஙகரவாதத தளடச்சடடம் நீக்கபபட 
நவண்டும் என்ற நகாரிக்ளகளய 

முனளவதது தமிழ்த நதசியக் கூடட 
ளமபபு ளகதயழுதது இயக்கம் ஒனள்ற 
காஙநகசனதுள்றயிலிருந்து அம்பாந் 
நதாடளட வளர முனதனடுததது. அரசுக்கு 
அழுததம் தகாடுபபதாக இது அளமந் 
திருந்ததா?

நிச்யமாக இந்தப் ்ொராட்ைததின் மூல 
மாக அர்ாஙகததுக்கு எந்தவி்தமாே அழுத 

்தஙகளும் பகாடுக்கப்ெைவும் இல்டல. பகாடுக் 
கப்ெைவும் மாட்ைாது. 2009 இல் ்ொா் முடி 
வடைந்த ்ொது இ்தடேச ப்ய்திருக்க ்வண்டும். 
2017 இல் முகநுாலில் ெ்தவிட்ைாா்கள என்ெ்தற்காக 
நுாற்றுக்கைக்காே இட்ளஞா், யுவதிகள டகது 
ப்ய்யப்ெட்ை்ொது இ்தடேச ப்ய்திருக்க 
்வண்டும். அப்்ொது அ்தற்கு எதிராக யாரும் 
ொராளுமன்றததில் குரல்பகாடுக்கவும் இல்டல. 
பவளிப்ெடையாக எதிா்ப்புத ப்தரிவிக்கவும் 
இல்டல. 

 ஆோல் இப்்ொது ப்தற்கில் அரகலய 
என்ற பெயரில் ்ொராட்ைம் ஆரம்ெமாே பின்ோ் 
்தான் இவா்கள இந்த டகபயழுததுப் ்ொராட் 
ைதட்த ஆரம்பிததுள்ளாா்கள. ஆக, இந்தக் 
டகபயழுததுப்்ொராட்ம் ்தஙகட்ளயும் ஏமாற்றி 
மக்கட்ளயும் திட்திருப்பும் ப்யற் ொ்ை 
்தவிர, இந்தச ப்யற்ொட்டிோல் ெயஙகரவா ்தத 
்தடைச ்ட்ைம் நீக்கப்ெடும் என்ெது ஒரு ்ொதும் 
நடைபெறப்்ொவதில்டல. சில அரசியல்வாதிகள 
்தமது வி்ளம்ெரததுக்காக இ்தடேச ப்ய்யலா்ம 
்தவிர, இ்தன்மூலமாக அரசுக்கு எந்தவி்தமாே 
அழுத்தஙகட்ளயும் பகாடுக்க முடியாது என்ெ்்த 
உண்டம. 

பயஙகரவாத தளடச்சடடததின 
கீழான பல வழக்குளை முனதனடு 

ததவர என்ற முள்றயில், இந்த சடடததிலுள்ை 
மிகவும் நமாசமான அம்சஙகைாக எவற்ள்றக் 
குறிபபிடுவீரகள்?

இந்த ் ட்ைததிலுள்ள மிக ் மா்மாே அம்்ஙகள 
எே மூன்று விையஙகட்ள குறிப்பிைலாம். 

 மு்தலாவது டகது ப்ய்யப்ெடும் ஒரு 
வடர 18 மா்தஙகளுக்குத ்தடுததுடவதது வி்ா 
ரடை ப்ய்ய முடியும். யாடரக் டகது ப்ய்்தாலும் 
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ததனபகுதியில் இடம்தபறும் நபாரா 
டடதளத அடக்குவதற்கும் பயஙகரவாத 

தளடச்சடடம் பயனபடுததபபடுவ தால்  
மீண்டும் இலஙளக அரசியலில் அது 
நபசுதபாருைாகியிருக்கின்றது. இந்தப பின 
னணியில் பயஙகரவாதத தளடச்சடடததின கீழ் பல வழக்குகளை முனதனடுததவரும் 
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியுமான கே.வி.்தவராஜா உயிநராளடத தமிழ் தாயகக்கைம்  
நிகழ்ச்சிக்காக இந்த வாரம் வழஙகிய நேரகாணலின முக்கியமான பகுதிகளை இலக்கின 
வாசகரகளுக்காக இஙநக தருகினந்றாம்.

ve;j muRk; 
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உலகிற்்க அரிசி வழஙகும் மாகாைமாக 
கிழக்கு மாகாைதட்த மாற்ற முடியுபமே 

இலஙடகக்காே அபமரிக்கத தூதுவர் மட்ைக் 
க்ளப்பில்  நம்பிக்டக பவளியிட்ை்தாக கிழக்கு 
மாகாை ஆளுநர் அனுரா்தா  யெம்ெத ப்தரிவித 
துள்ளார்.
 இலஙடகக்காே அபமரிக்கத தூதுவர் 
திருமதி.ஜேூலி சுங மட்ைக்க்ளப்பிற்கு விஜேயம் 
ஒன்றிடே ்மற்பகாண்டு கிழக்கு மாகாை 
ஆளுேர் அனுரா்தா யெம்ெதட்த ்நதிதது வி்்ை 
கலநதுடரயாைலில் ஈடுெட்டிருந்தார். இந்த 
்ந்தர்ப்ெததி்ல்ய இக்கருததிடே அபமரிக்கதூது 
வர் கூறிய்தாக கிழக்கு மாகாை ஆளுேர் ப்தரி 
விததிருக்கின்றார்.
 கிழக்கு மாகாைததிடே விவ்ாய துடறயில் 
்தன்னிடறவு ப்ய்யமுடியும் எே அபமரிக்கதூதுவர் 
ஒருவர் வநதுப்ால்லும் வடரயில் கிழக்கு மாகாை 
ஆளுேருக்கு ப்தரியா்த நிடல்ய இருநதுள்ளது 
என்ெது கவடலக்குரியவிையமாகும். இ்தற்கு 
காரைமாக இருப்ெது இந்த நாட்டில் உள்ள 
இேவா்த சிந்தடே்ய என்ெது்தான் நி்தர்்ேமாே 
உண்டமயாகும்.
 கிழக்கு மாகாைததில் முடறயாே ் வடலத 
திட்ைஙகட்ள முன்பேடுத்தால் இஙகிருநது 
பவளிநாடுகளுக்கு அரிசியிடே ஏற்றுமதி ப்ய்ய 
முடியும் எே கைந்த காலததில் நான் எழுதிய  
கட்டுடரகளில் விரிவாக எழுதியிருந்்தன்.
 இந்த விையம் என்ெது கிழக்கு மாகாைத 
தில் உள்ள ஒவ்பவாருவருக்கு ப்தரியும். குறிப்ொக 
கிழக்கில் விவ்ாய நைவடிக்டககளில் ஈடுெடும் 
விவ்ாயிகளுக்கு நன்கு ப்தரியும்.  ஆோல் இலஙடக 
அர்ாஙகததின் மிக முக்கியமாே பிரதிநிதியாக 
கிழக்கில் உள்ள உயர் ெ்தவியில் உள்ள ஆளுேருக்கு 
அபமரிக்கதூதுவர் வநது கூறிய்ொ்்த கிழக்கின் 
நிடலடம புரிநதிருக்கின்றது.
 ்தற்்ொது மடழயுைன் கூடிய காலநிடல 
கிழக்கில் காைப்ெடுகின்றது.கிழக்கு மாகாைததில் 
ஒரு வாரததில் மடழபெய்்தால் மடழ நீர் கைலுக்கும் 
ப்ல்லும் நிடல்ய காைப்ெடுகின்றது. இன்று 
வரட்சியாேது மிகவும் ொதிப்பிடே கிழக்கில் 
ஏற்ெடுததிவரும் நிடலயில் மடழகாலஙகளில் நீர் 
கைலுக்குள பவளி்யற்றும் ப்யற்ொடுகள என்ெது 
எதிர்காலததில் விவ்ாயததுடறயில் மட்டுமன்றி 
ெல்்வறு ்தாக்கஙகட்ள ப்லுததும் நிடலடமயும் 
காைப்ெடுகின்றது.
 கிழக்கு மாகாைததில் விவ்ாயததுடற 
முதுபகலும்ொகவுள்ள நிடலயிலும் இதுவடர 
யில் விவ்ாயிகளின் நலன்கருதி எந்த நைவடிக் 
டகயிடேயும் அர்ாஙகம் முன்பேடுக்கவில்டல.
ெல நீர்ொய்ச்ல் கு்ளஙகள உள்ள்ொதிலும் 
உன்னிசட்க்கு்ளம் ்தவிர்ந்த ஏடேய கு்ளஙகள 
முடறயாே நீர் ்்மிப்பிடேக்பகாண்டிருக்கா்த 
நிடல்ய காைப்ெடுகின்றது.
 மட்ைக்க்ளப்பு மாவட்ைததிடேப் பொறு 
த்த வடரயில் 10க்கும் ்மற்ெட்ை நீர்ப்ொய்ச 
்ல் கு்ளஙகளும் 300க்கும் ்மற்ெட்ை சிறிய 
கு்ளஙகளும் உள்ளே.ஆோல் மட்ைக்க்ளப் பில் 
ஒ்ரபயாரு கு்ளம் மட்டு்ம நீடர ்்மிததுடவதது 
வழஙகக்கூடிய அதிகபகாள்ளடவக்பகாண்டுள 
்ளது.
 கிழக்கு மாகாைததில் அதிக்ளவாே 
நிலஙகள விவ்ாய நிலஙக்ளாகவுள்ளே.மட்ைக் 
க்ளப்பு மாவட்ைததில் அதிக்ளவாே விவ்ாய 
ப்ய்டகயும் இரண்ைாவ்தாக அம்ொடற மாவட் 
ைததிலும் மூன்றாவ்தாக திரு்காைமடல 
மாவட்ைமும் விவ்ாய ப்ய்டகயில் சிறநது 
வி்ளஙகுகின்றது.
 கிழக்கு மாகாைததில் முடறயாே 
நீர்விநி்யாக ப்யற்ொடுகள முன்பேடுக்கப் 
ெடுமாோல் இரண்டு ்ொகஙகள விவ்ாய 
ப்ய்டகயிடே முன்பேடுக்க முடியும் என்ெதுைன் 
இலஙடகயின் அரிசி ்்தடவயிடேயும் பூர்ததி 

ப்ய்து பவளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி ப்ய்யக் 
கூடிய வல்லடம கிழக்கு மாகாைததிற்கு இருக் 
கின்றது.
 ஆோல் இஙகு விவ்ாய ப்ய்டகக்கு 
சிஙக்ள அரசுகள ்ொதிய்ளவு அக்கடற 
ப்லுத்த்தா்த நிடல்ய இன்று ்ர்வ்்த் அரிசி 
்நட்தயிடே நம்பியிருக்க்வண்டிய நிடல இந்த 
நாட்டிற்கு இருக்கின்றது. கிழக்கு மாகாைததிடேப் 
பொறுத்த வடரயில் 4505 ்துர கி்லாமீற்றர் 
விவ்ாய நிலஙகட்ளக் பகாண்டுள்ளதுைன் 635்துர 
கி்லாமீற்றர் உளளூர் நீர்நிடலகட்ளயும் பகாண் 
டுள்ளது.

 கிழக்கு மாகாைததில் 27 ொரிய கு்ளங 
களும், 41நடுத்தர கு்ளஙகளும்1091 சிறிய கு்ளங 
களும் காைப்ெடுகின்றே.
 இவற்றில் சிஙக்ள ெகுதிகளில் உள்ள 
பெரும்ொலாே கு்ளஙகள சிறந்த முடறயில் 
புேரடமக்கப்ெட்டு மடழ நீர் ்்கரிப்பு திட்ைத 
துைன் விவ்ாயிகளுக்கு ெயன் பகாடுக்கும் 
வடகயிலாே ப்யற்ொடுகள ப்ய்யப்ெட்டுள்ளே.
 ஆோல் அததுைன் சிஙக்ள ெகுதி விவ 
்ாயிகளுக்கு ்்தடவயாே உளளீடுகள மு்தல் 
அடேதது வ்திகளும்  விவ்ாய ப்ய்டக காலததில் 
வழஙகப்ெடுகின்றே. ஆோல் வைக்கு கிழக்கில் 
உள்ள விவ்ாயிகளுக்கு இந்த நிடலடமயில்டல. 
மாறாே நிடலடம்ய இருநது வருகின்றது.
 கிழக்கு மாகாைததிடேப் பொறுத்த 
வடரயில் டி்ம்ெர் மற்றும் ஏப்ரல் மா்தஙகளில் 
அதிக்ளவாே மடழவீழ்சசிகள ெதிவாகின்றே.
 இக்காலப்ெகுதிகளில் பெய்யும் மடழ 
நீர் கைலுக்குள ப்ல்லும் நிடல்ய காைப்ெடு 
கின்றது.குறிப்ொக மடழ காலஙகளில் கிழக்கின் 
்தாழ்நிலஙகள பவள்ளததில் இலகுவில் 
மூழ்கும் நிடல காைப்ெடு்தோல் கைலுக் 
கும் ஆற்றுகளுக்கும் இடையில் உள்ள ஆற்றுவாய்ப் 
ெகுதிகள பவட்ைப்ெட்டு பவள்ளநீர் கைலுக்குள 
பவளி்யற்றப்ெடுகின்றது.
 வருைாந்தம் பெரும்ளவாே நீர் பவளி 
்யற்றெடுவதுைன் ஆற்றுவாய் பவட்ைப்ெடுவ்தன் 
காரைமாக நிலத்தடி நீரும் இடைநது பவளி 
்யறுகின்றது.
 இ்தன்காரைமாக ்காடை காலஙகளில் 
கிழக்கு மாகாைம் ொரிய வறட்சி நிடலயிடே 
எதிர்பகாளளும் நிடலக்கு ்தள்ளப்ெட்டு வரு 
கின்றது.கிழக்கில் விவ்ாய நிலஙகட்ள அண் 
டியுள்ள கு்ளஙகள முடறயாக புேரடமக் கப்ெட் 
டிருக்குமாோல் மடழயாக பொழியும் நீர் கைலுக் 
குள ப்ல்லும் நிடலயிருக்காது.
 குறிப்ொக மட்ைக்க்ளப்பு மாவட்ைத 
திடேப்பொறுத்த வடரயில் நான்கு இலட்்ம் 
ஏக்கருக்கும் அதிகமாே விவ்ாய காணிகள 
உள்ளே. ஆோல் ஒரு ்ொகததிற்கு பவறும் ஒரு 
இலட்்ம் ஏக்கர் காணிகளில் மட்டு்ம விவ்ாயம் 
முன்பேடுக்கப்ெடுகின்றது.ஏடேய மூன்று 
இலட்்ம் ஏக்கர் காணிகளும் நீர்வ்திகள இன்றி 

டகவிைப்ெடுகின்றே.
 மட்ைக்க்ளப்பு மாவட்ைததில் மூன்று 
்ொகஙகள விவ்ாய ப்ய்டக முன்பேடுக்கப் 
ெடுகின்றது. அவற்றில் ஒரு ்ொகததில் ஒரு 
இலட்்ம் ஏக்கர் விவ்ாய நைவடிக்டககள முன் 
பேடுக்கப்ெடுகின்றே. ஆோல் முடறயாே 
நீர்வ்திகள ஏற்ெடுத்தப்ெட்ைால் குடறந்தது 
மூன்று இலட்்ம் ஏக்கர் காணிகளில் விவ்ாய 
நைவடிக்டககட்ள முன்பேடுக்கமுடியும். விவ 
்ாய நைவடிக்டக மட்டுமல்ல ்மட்டு நிலப் 
ெயிர்சப்ய்டகயும் கிழக்கு மாகாைததில் முக் 
கியததுவம்பெறுகின்றது.
 ்தற்்ொது கிழக்கு மாகாைததில் மடழ 
பெய்துவரும் நிடலயில் ஆற்றுவாய்கள பவட் 
ைப்ெட்டுள்ளே.இது ொரிய ்தாக்கததிடே எதிர் 
காலததில் கிழக்கு மாகாைததில் ப்லுததும் 
நிடல்யற்ெடும். வறட்சி நிடல்யற்ெடும்்ொது 
ொரிய்ளவிலாே குடிநீர்்தட்டுப் ொட்டை இந்த 
மாவட்ைம் எதிர்்நாக்கும் நிடல காைப் 
ெடுகின்றது.
 அததுைன் ஆற்றுவாய் மூைப்ெைா்த 
நிடலயில் கைல் நீர் ஆற்று நீருைன் கலக்கும் 
நிடல்யற்ெட்டு எதிர்காலததில் ஆற்று நீர் 
முழுவதும் உவர்நீராக மாற்றம்பெறும்்ொது 
விவ்ாய நைவடிக்டககள முற்றாக ொதிக்கப்ெடும் 
நிடலகாைப்ெடுகின்றது.
 கிழக்கு மாகாைததில் கு்ளஙகள புேர 
டமக்கப்ெட்டு மடழகாலஙகளில் நீடர 
்்மிப்ெ்தற்காே நீண்ைகால திட்ைஙகள ்தயாரிக் 
கப்ெை்வண்டும்.
 கைந்த காலததில் ரூகம்-கிததுள கு்ளம் 
மட்ைக்க்ளப்பில் இடைக்கப்ெட்டு ொரிய 
கு்ளமாக புேரடமப்ெ்தற்காே நைவடிக்டககள 
முன்பேடுக்கப்ெட்டு அ்தற்காே நிதிகட்ள 
்ர்வ்்த் நாடுகள வழஙகமுன்வந்த்ொதிலும் 
அ்தோல் ்தமிழர்கள ெயேடைவார்கள என்ற 
உள்நாக்கு காரைமாக அர்ாஙகம் அந்த திட்ைம் 
ப்தாைர்பில் கரி்டேபகாள்ளா்த நிடலயில் அந்த 
திட்ைம் டகவிைப்ெட்ை நிடலயில் உள்ளது.
 கிழக்கில் உள்ள கு்ளஙகள புேரடமக் 
கப்ெடுவதுைன் இடைக்ககூடிய கு்ளஙகட்ள 
இடைதது மடழகாலஙகளில் பவள்ள நீடர 
்்மிப்ெ்தற்காே நைவடிக்டககள முன்பேடுக் 
கப்ெை்வண்டும். அவ்வாறாே ப்யற்றிட்ைஙகள 
எதிர்காலததில் முன்பேடுக்கப்ெடுமாோல் 
கிழக்கு மாகாைததில் விவ்ாயம் மட்டுமல்ல 
ொரிய்ளவிலாே உற்ெததிகளும் அதிகரிக்கும் 
வாய்ப்புகள காைப்ெடுகின்றே.
 இல்லா்த்ொோல் வருைாந்தம் மடழ 
பெய்வதும் ஆற்றுவாய் பவட்ைப்ெட்டு பவள்ள 
நீர் கைலுக்கும் விைப்ெடுவதும் ப்தாைர்சசி 
யாக நடைபெறுமாோல் கிழக்கு மாகாைத 
தின் நன்னீருக்கு ொரிய ஆெதது ஏற்ெடும் சூழ் 
நிடலயுள்ளதுைன் வறட்சி நிடலயும் அதி 
கரிதது விவ்ாயம் கடுடமயாக ொதிக்கப்ெடும் 
நிடலடமயும் காைப்ெடுகின்றது.
 இ்தடே உைர்நது உரியவர்கள நைவடிக் 
டககள முன்பேடுக்க்வண்டும் என்ெதுைன் இது 
ப்தாைர்ொே ஆய்வுகட்ள ்தமிழ் ்்தசிய ெரப் பில் 
உள்்ளார் ்மற்பகாண்டு ெரிநதுடரகட்ள முன் 
டவக்க்வண்டும்.

06,jo;
208 etk;gu; 12> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

fl;Liu

kl;L.efuhd; fpof;fpd; ePu;j;Njf;fq;fis 
ghJfhg;gJ mtrpak;



மீளகுடி்யறி்யற்றப்ெட்ை பின்ேரும் தீரா்த 
ப்தால்டலகளில் இருநது எப்்ொது விடிவு 

கிடைக்கும் எே காஞ்சூர்மாட்டை கிராம 
மக்களின் ் களவியாக உள்ளது. காஞ்சூர்மாட்டை 
கிராமததில் மீளகுடி்யற்றப்ெட்டுள்ள மக்கள 
வே இலாகாவின் ப்தால்டலகளுக்கும் பகடு 
பிடிகளுக்கும் ப்தாைர்நது முகம் பகாடுதது வரு 

கின்றார்கள. இைம்பெயர்நது இநதியாவுக்குச 
ப்ன்றிருந்த குடும்ெஙக்்ள இந்தக் கிராமததில் மீ
ளகுடி்யற்றப்ெட்டிருக்கின்றார்கள. 

 வவுனியா மாவட்ைததின் நான்கு பிர்்த் 
ப்யலகப் பிரிவுகளில் ஒன்றாகிய பநடுங்கணி 
பிர்்த் ப்யலகப் பிரிவுக்கு உட்ெட்ை கிராம 
ஙகளில் காஞ்சூர்மாட்டை கிராமமும் ஒன்று. இது 
அந்தப் பிர்்த்ததின் ொரம்ெரிய கிராமஙக ளில் 
ஒன்று என்ெதும் குறிப்பிைத்தக்கது. 
 ஆயு்தப் ெடைகளின் வன்முடறகளும், 
யுத்த ்மகஙகளும் சூழ்நதிருந்த ெ்தட்ைமும் 
உயிராெததும் மிகுந்த ஒரு நிடலயில் பநடுங 
்கணி பிர்்த் கிராமஙகட்ளச ்்ர்ந்த மக்க 
ளும்; இைம்பெயர்நது இநதியாவில் ்தஞ்்ம் 
புகுநதிருந்தேர். இரு ்த்ாப்்தஙகளுக்கு ்மலாக 
இலஙடகயர்களுக்காே இநதிய அகதி முகாம்களில் 
வசித்த மக்களில் ஒரு ப்தாகுதியிேர் யுத்தம் 
முடிவடைந்தட்தயடுதது 2018 ஆம் ஆண்டு ்தாயகம் 
திரும்பிேர். அவ்வாறு திரும்பிய குடும்ெஙகளில் 
காஞ்சூர்மாட்டையில் மீளகுடி்யற்றப்ெட்டுள்ள 
குடும்ெஙகளும் அைஙகும். 
 பநடுங்கணி பிர்்த் ப்யலகததிோல் 
அடையா்ளப்ெடுத்தப்ெட்டு, குடியிருப்ெ்தற்குப் 
ொதுகாப்ொேது எே உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்ை காஞ் 
சூர்மாட்டை கிராமததில் மீளகுடி்யற்றப் 
ெட்ை குடும்ெஙகள கைந்த நான்கு வருைஙக்ளாக 
அஙகு குடியிருநது வருகின்றே. பிர்்த் ப்யலக 
அதிகாரிகள அரசின் மீளகுடி்யற்றத திட்ைததின் 
கீழ் ெல்்வறு வ்திகட்ள இந்த மக்களுக்குச 
ப்ய்துள்ள ்ொதிலும், மீளகுடி்யற்றப்ெட்ைது 
மு்தல் இந்தக் குடும்ெஙகள வே இலாகா 
அதிகாரிகளின் பகடுபிடிகளுக்கும் அசசுறுத்தல் 
களுக்கும் ப்தாைர்சசியாக ஆ்ளாகி வருகின்றேர். 
 இந்தக் கிராமததிற்காே மின் விநி்யா 
கததிற்காே திட்ைததின் கீழ் அதிகாரிகள நை 
வடிக்டக எடுத்த ்ொதிலும், மரு்்தாடையில் 
இருநது காஞ்சூர்மாட்டைக்குச ப்ல்கின்ற 
வீதியின் இரு மருஙகிலும் ஓஙகி வ்ளர்நதிருந்த 
காட்டு மரஙகட்ள பவட்டி மின் கம்ெஙகட்ள 
நிறுவுவ்தற்கு வே இலாகா அதிகாரிகள அனுமதி 
மறுததிருந்தேர். நீண்ை காலமாக இழுெறிெட்ை 
இந்த மின் விநி்யாகச ப்யற்ொடு ஊர் மக்களின் 

ஆர்ப்ொட்ைப் ்ொராட்ைததின் பின்ே்ர முன் 
பேடுக்கப்ெட்ைது. 
 இ்தற்கிடையில் ொரம்ெரிய கிராமமாகிய 
காஞ்சூர்மாட்டையில் உள்ள ெடழய காணிகளில் 
மக்கள மீளகுடி்யற்றப்ெட்ை ்ொதிலும், 
அடர ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் காணிகளில் மாததிர்ம 
அவர்கள குடியிருக்க முடியும் ஏடேய ெகுதிகள 
யாவும் வே இலாகாவுக்குச ப்ாந்தமாேது 
எே உரிடம ்காரி வே ெரிொலே திடைக்க்ள 
அதிகாரிகள காைைர்நதுள்ள காணிகட்ளத 

துப்ெரவு ப்ய்வ்தற்கு அனுமதிக்க்வ இல்டல. 
விவ்ாய நைவடிக்டககளுக்காகக் காணிகளில் 
ஊர் மக்கள ்வடல ப்ய்யும் ்ொப்தல்லாம் 
வே இலாகா அதிகாரிகள இராணுவததிேரின் 
துடை்யாடு வநது நின்று காணிகட்ளத துப்ெரவு 
ப்ய்யவிைாமல் ்தடுததிருந்தேர்.  இந்தக் 
பகடுபிடிகளுக்கு மததியி்ல்ய அந்த ஊர் மக்கள 
கைந்த நான்கு வருைஙக்ளாக வாழ்க்டகடய நைததி 
வநதுள்ளார்கள. 
 டகய்ளவு காணிகளி்ல்ய குடியிருக்க 
்வண்டி உள்ளது. ்்தாட்ைப் ெயிர்சப்ய்டகக்காக 
காணிகட்ளத துப்ெரவு ப்ய்யும்்ொப்தல்லாம் 
அது காட்டுப் பிர்்த்ம் வே இலாகாவுக்குச 
ப்ாந்தமாேது என்று கூறி அதிகாரிகள ப்தாைர் 
சசியாக இடையூறு ப்ய்து வருவ்தாக ஊர் 
மக்கள கூறுகின்றார்கள. ஆயினும் வே 
இலாகாவிேருடைய இந்தக் பகடுபிடிகட்ளத 
்தடுதது நிறுததுவ்தற்கு பிர்்த் ப்யலகம் மற்றும் 
மாவட்ைச ப்யலக அதிகாரிகளிோ்லா அல்லது 
விவ்ாயகத திடைக்க்ள அதிகாரிகளிோ்லா 
முடியாதிருப்ெ்தாகவும் அவர்கள கூறுகின்றேர்.

 பொரு்ளா்தார பநருக்கடியில் சிக்கியுள்ள 
நாடு உைவுப் ெஞ்்தட்த எதிர்்நாக்கியுள்ள 
நிடலயில் விவ்ாய முயற்சிகட்ளயும் வீட்டுத 
்்தாட்ைச ப்ய்டககட்ளயும் அர்ாஙகம் முழு 
வீசசில் ஊக்கப்ெடுததியிருக்கின்றது. ஆோல் 
காஞ்சூர்மாட்டை கிராமததில் மக்கள ்தமது 
டகய்ளவு காணிகட்ள அடுததுள்ள சிறிய மரம் 
ப்டிகள அைர்நது வ்ளர்நதுள்ள ெகுதிகட்ளத 
துப்ெரவு ப்ய்து உழுநது ்ொன்ற ெயிர்ச 
ப்ய்டகடய ்மற்பகாளவ்தற்கு வே இலாகா 
இடையூறு விட்ளவிதது வருகின்றது. 
 வே இலாகாவுக்குச ப்ாந்தமாே ெகுதிகள 
எே உரிடம ்காரி இந்த மக்களின் காணிகட்ள 
அடுததுள்ள இைஙகட்ளத துப்ெரவு ப்ய்வ்தற்கு 
அவர்கள ்தடை்யற்ெடுததி உள்ளார்கள. கைந்த 
தீொவளிப் ெண்டிடகக் காலப்ெகுதியில் ஊருக்குள 
பிர்வசித்த வே இலாகா அதிகாரிகள காணிகட்ளத 
துப்ெரவு ப்ய்வதில் ஈடுெட்டிருந்தவர்கட்ள 
அவ்வாறு ப்யற்ெைக் கூைாது எே ்தடுததிருந்தேர். 
தீெத திருநா்ளாகிய தீொவளியன்று வருடக ்தந்த 
அதிகாரிகள மக்கள துப்ெரவு ப்ய்யப்ெட்ை 

காணிகளில் உழுநது ெயறு ்ொன்ற விட்தகட்ள 
விட்தப்ெ்தற்குத ்தடை்யற்ெடுததிய்தாகவும், திரு 
நா்ளன்று அதிகரிரகளுைன் முரைெைக் கூைாப்தேக் 
கருதி ்தாஙகள அடமதி காத்த்தாகவும் அவர்கள 
ப்தரிவித்தேர். 
 வே இலாகாவிேருடைய பகடுபிடிகள 
ப்தாைர்நது இைம்பெற்றதுைன், கைந்த மா்தம் 
28 ஆம் திகதி ஊருக்குள வருடக ்தநதிருந்த 
பொலி்ார் ்தேது காணியில் உழவு ்வடலயில் 
ஈடுெட்டிருந்த சுப்டெயா விஸவநா்தன் 

என்ெவடரயும் அவருக்காக உழவு இயநதிரததில் 
உழுது பகாண்டிருந்தவடரயும் டகது ப்ய்வ்தற்கு 
மற்ெட்டிருந்தேர். அப்்ொது அவிைததிற்கு 
வருடக ்தந்த அந்த ஊரின் கிராம அப்pவிருததிச 
்ஙகச ப்யலா்ளர் தியாகராஜோ என்ெவடரயும் 
பொலி்ார் டகது ப்ய்ய முயன்ற்தாகவும், பின்ேர் 
அவர்கள மூவடரயும் பொலிஸ நிடலயததிற்கு 
மறுநாள காடலயில் வருமாறு கூறிவிட்டுச 
ப்ன்றுவிட்ைேர். 

 மறுநாள பொலி்ாரின் உத்தரவுக்கடமய 
பொலிஸ நிடலயததிற்குச ப்ன்ற விஸவ 
நா்தடேயும் தியாராஜோடவயும் வேப்ெகுதிடய 
அததுமீறி துப்ெரவு ப்ய்்த்தாகச ப்ய்யப்ெட்ை 
முடறப்ொட்டின் அடிப்ெடையில் பொலி்ார் 
டகது ப்ய்து ்தடுதது டவதது வாக்குமூலஙகட்ளப் 
பெற்றதுைன், அவர்கள இருவடரயும் நவம்ெர் 
மு்தலாம் திகதி வவுனியா நீதிமன்றததில் முன் 
னிடலப்ெடுததிேர். இருவடரயும் பிடையில் 
ப்ல்ல அனுமதிதது வழக்டக டி்ம்ெர் மா்தம் 2 
ஆம் திகதிக்கு நீதிமன்றம் ஒததி டவததுள்ளது.  
ொரம்ெரிய கிராமமாகிய காஞ்சூர்மாட்டையில் 
மிகக் குடறந்த எண்ணிக்டகயிலாே குடும்ெங 
க்்ள குடி்யற்றப்ெட்டிருக்கின்றே. அந்தக் கிரா 
மததின் ெடழய ொை்ாடல மற்றும் பொது 
இைஙகளின் சிட்தந்த கட்டிைஙகள, கழிப்ெடறகளு 
ைன் அடமக்கப்ெட்டிருந்த ெடழய வீடுகளின் 
எச்ஙகள நிடறந்த பிர்்த்ம் இன்னும் முழுடம 
யாகக் குடும்ெஙகள குடி்யற்றப்ெைாமல் கிைக்கின் 
றே. இத்தடகய நிடலயி்ல்ய அஙகு குடி்யற் 
றப்ெட்டுள்ள குடும்ெஙகள ்தமது விவ்ாய முயற்சி 
கட்ள விரிவுெடுத்தவ்தற்கு வே இலாகாவிேர் 
்தடை்யற்ெடுததி அவர்களுக்கு எதிராகச ்ட்ை 
நைவடிக்டககட்ளயும் எடுததுள்ளேர். 
 அந்த ஊர் மக்கள ்தாஙக்ளாக விரும்பி 
்தமது காணிகட்ளயும் வீடுகட்ளயும் கிராமத 
ட்தயும் விட்டு இைம்பெயர்நது ப்ல்லவி ல்டல. 
யுத்த ்மா்தல்கள காரைமாகப் ொதுகாப்புக் 
காக்வ அவர்கள இைம்பெயர்நது ப்ல்ல நிர்ப் 
ெநதிக்கப்ெட்டிருந்தேர். அத்தடகய நிடலயில் 
அந்தக் கிராமததில் அர்ாஙகததின் நிர்வாகக் 
கட்ைடமப்பு்ார் அதிகாரிகள மக்கட்ளக் குடி்ய 
ற்றியிருக்க, அ்தற்கு எதிராே நைவடிக்டககளில் 
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அடுத்த ேட்டமாே ஆணேளுகோன 
உளநலகோப்பேம் ஒன்றைத த்தா்டங் 
குகிறீரேள். அப்படித்தாகன?

ஓம். ஓம். இந்த மா்ம் நான் அட்த start 
ெண்ணியிடுவன். வாைடகக்குத ்தான் வீடு 

எடுக்கிறன். பவற்றிமடேயும் வாைடக வீட்டில 
்தான் இயஙகுது. ்ந்்தா்ம் இல்லதட்தயும் 
விடரவாய்த துவஙகிவிடுவன். அ்்த ்ொல 
வி்்ை ்்தடவகள உள்ள ஆண்களுக்காே இல்லம் 
எட்டு ஆண்க்்ளாை இயஙகிக்பகாண்டிருக்குது. 
எஙகளுக்கு இப்ெ கிளிபநாசசியிலிருநது 
மட்டுமில்லாமல், யாழ்ப்ொைம், முல்டலததீவில் 
இருநப்தல்லாம் பிளட்ளகட்ள அனுப்புவிேம். 
எஙகை இைததுக்கு அனுப்்ெக்க ஆம்பிட்ளப் 
பிளட்ளகட்ளப் ெராமரிக்க முடியா்த ஒரு 
இக்கட்ைாே சூழ்நிடல. ஏபேண்ைால் அடவடய 
டவசசுப் ெராமரிக்கக்கூடிய கட்ைை வ்தி இல்டல. 
இப்ெ இருக்கிற 8 ஆண்கட்ளக்கூை எஙகை 
காரியாலயததின்ர பின்ெகுதியில டவசசுத்தான் 
ெராமரிக்கி்றாம். 8 ்ெர் எண்ை ெடியால் நாஙகள 
டவசசுப் ெராமரிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. 
ஆோல் இ்தற்காே ்்தடவ அதிகமாக இருக்குது. 
யாழ்ப்ொைம், முல்டலததீவு ்ொன்ற இைஙகளில் 
இருநப்தல்லாம் எஙகட்ளக் ்கக்கிேம். 
யாழ்ப்ொைததில இருநப்தல்லாம் 2 பிளட்ளகட்ள 
எடுங்கா எண்டு நிக்கிேம். ஆோல் இப்ெ அப்ெடி 
எடுததுப் ெராமரிக்க ஏலா்த கட்ைததில நிக்கிறம். 
ஏபேண்ைால் கட்ைை வ்தி இல்லா்த்தால.

 இ்்தா எஙகை target  நிக்கப்்ொறதில்டல. 
இவ்வ்ளவும் நான் நிடற்வற்றி முடிச்ன் 
எண்டு ப்ான்ோல் அடுத்த கட்ைம் வி்்ை 
்்தடவகள உள்ள பிளட்ளகள பிறக்கிற வீ்ததட்த 
்மூக மட்ைததில குடறக்க ்வணும். ஆோல் 
முற்று முழு்தாக நிப்ொட்்ைலாது. கைவுள 
குடுக்கிறட்த நிப்ொட்ை ஏலாது. ஆோல் 
்தவறாே மாததிடரப் பிர்யாகஙகள, அல்லது 
விெததுகள, இப்ெடிப்ெட்ை விையஙகட்ள நாஙகள 
அடவயளுக்குச ப்ால்்லக்க, விழிப்புைர்டவச 
்மூக மட்ைததில பகாண்டு்ொ்கக்க அந்தப் 
பிறப்பின்ர வீ்தம் ஓர்ளவு குடறயும்.

 அ்்த மாதிரி இண்டைக்குக் கிளிபநாச 
சிடயப் பொறுத்த மட்டில 2 வி்யம் பிர்தாேமாகத 
்தடலதூக்கி நிக்குது. ஒண்டு ்ொட்தவஸது. 
இரண்டு இ்ளவயது ்தற்பகாடல முயற்சிகள, 
இ்ளவயது விவாகரததுகள, இ்ளவயது திரு 
மைஙகள. 16 வயசில கலியாைதட்தச ப்ய்து 
்ொட்டு, 17,18 வயசில டகக்குழநட்த்யாை, 
19 வயசில பிளட்ள ்காட்சில நிக்குது. என் 
பேண்டு ்கட்ைால் டி்வாஸ ்வணும் 

எேக்கு எண்டு. அஙகு வநது என்ே நைக்குது 
எண்ைால் எஙகை ்மூகம் சீரழிஞ்சு பகாண்டு 
்தான் ்ொகுது. அதுக்குப் ்ொட்தப்பொருளும் 
ஒரு காரைமாய் இருக்குது. அப்ெ அதுகள 
எல்லாதட்தயும் நாஙகள ொக்்கக்க – அதின்டர 
வீ்ததட்தக் குடறக்கிறது எண்டு ப்ான்ோல், 
கிளிபநாசசி மாவட்ை உ்ளநலப் பிரிவுடைய 
அனு்ரடை்யாை, அடவயின்டர ஆ்தர்வாை 
நாஙகள ஒரு Counselling Programme ஐ கிராம 

மட்ைததில விழிப்புைர்வுச ப்யற்ொட்ைாய்க் 
பகாண்டு்ொய்ச ்்ர்க்க்வணும். இ்ளவயசுத 
திருமைஙகள கூைாது எண்ைட்தயும் அந்த 
வயசுக்்கற்ற இது வர்வணும் எண்டுறட்தயும் 
மற்றது suicide attempt என்கிறது பிடழயாே வி்யம் 
என்கிறட்தயும் இதுக்ள நாஙகள கிராம மட்ைததில 
விழிப்புைர்வுச ப்யற்ொடுக்ளாக முன்பேடுக்க 
்வணும். இதுக்குத தீர்வு இருக்குது என்கிறட்தக் 
குடுக்க ்வணும்.
 மற்றது டி்வாஸ ஒரு தீர்வில்டல. 
டி்வாஸ வநது எஙகை வாழ்க்டகக்காே ஒரு 
தீர்வில்டல. ஆடகயால அட்த ஒரு விழிப்புைர்வுச 
ப்யற்ொடு மூலமாகக் குடுக்்கக்க, suicide at-
tempt,  இ்ளவயசுத திருமைஙகள, டி்வாஸ எல்லா 
தட்தயும் நாஙகள குடறக்க ்வண்டும். அ்்த 
்நரததில ்ொட்த வஸது பிரசசிடேயும் ஒரு con-
trol க்க பகாண்டு வருகிறதுக்காே முயற்சிகட்ள, 
இட்ளஞர்களுக்காே programme கட்ள இட்ளஞர் 
மட்ைததில பகாண்டு ்ொ்கக்க இட்ளஞர்களும் 
திட்மாறிப் ்ொகாமல் வாற ெக்கம் வரும்.
 அப்ெ இதுவநது ெல்தரப்ெைை ெக்கம். 
ஒண்டு கிராம மட்ைததில ப்ய்ய ்வணும். இரண் 
ைாவது ொை்ாடல மட்ை்ததில ப்ய்ய ்வணும். 
நாஙகள target ெண்ணுறது AL க்குப் பிறகு அப்ெடி 

வரும் எண்டு. அப்ெடியில்டல 8ம் ஆண்டி்ல்ய 
பிளட்ள மாறிவிடுகுது. அப்ெ 6ம் ஆண்டுக்குப் 
பிறகு வாற பிளட்ளகளுக்கு ்மூகம் எண்ைால் 
என்ே? ்ொட்தப்பொருள எண்ைால் என்ே? 
இடவக்ளால ஏற்ெடுகிற விட்ளவுகள எடவ? 
ெக்கவிட்ளவுகள எல்லாம் என்ே? எல்லாதட்தயும் 
ஒரு programme ஆகக் பகாண்டு ்ொய்ச்்ர்க்க 
்வணும். நாஙகள இதுகட்ளக் குடுத்தால் ்தான் 
கிளிபநாசசி மாவட்ைததில நாஙகள அட்தக் 

குடறக்கலாம். இது கட்ைாயம் ்்தடவ. 17,18 
வயசி்ல்ய ்தற்பகாடலடயச ப்ய்யுதுகள. 
முநதியிருந்தாக்கள எல்லாவி்தமாே ்்ா்தடே 
்வ்தடேகட்ளயும் கைநது, திைமாய்த்தான் 
எல்லாம் வநது ்்ர்ந்ததுகள. ஆோல் 2010க்குப் 
பிறகு இப்ெ என்ே சின்ேப்பிரசசிடே எண்ைால் 
ைக்பகண்டு train இல ொயுறது, ைக்பகண்டு தூக்குப் 
்ொடுறது. கிளிபநாசசிடயப் பொறுத்த வடரயில 
்ாபவண்றது சின்ே வி்யமாயப் ்ொய்சசுது.

 அடவக்பகாரு வி்யம் வி்ளங்கல்ல. 
்ாகிறதுக்கு இருக்கிற்த துணிடவ வாழுறதுக்குக் 
காட்டிோல் எவ்வ்ளவுதட்த்யா ்ாதிசசிட்டுப் 

08,jo;
208 etk;gu; 12> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

Neh;fhzy;

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

gFjp 3

தாயகததில் நபார ேளடதபற்றுக்தகாண்டிருந்த காலபபகுதியில் வனனிபதபருநிலபபரபபில் 
வாழும் மக்களின உைேலதளதப நபணுவதற்காகவும் உைரீதியாக பல்நவறு வளககளில் 

பாதிக்கபபடடவரகளுக்காகவும் பல்நவறு காரணஙகளினால் குடும்பஙகளினால் பராமரிக்க 
முடியாதவரகளுக்காகவும் பல்நவறு பராமரிபபு இல்லஙகள் இயஙகி வந்தன.
 ஆனால் 2009 இல் நபார முடிவுதபற்்ற பினனர, இவவா்றான உைேலபபாதிப 
புள்ைவரகளுக்கான இல்லஙகள் எதுவும் அஙகு இயஙகவில்ளல. இந்தத நதளவளய உணரந்த 
டானியல் ஆரம்பததில் விநசட நதளவகள் உள்ை பிள்ளைகளுக்கான ஒரு இல்லதளதத 
ததாடஙகினார. அதன பினனர உைரீதியிலான நதளவகள் உள்ை தபண்பிள்ளைகளுக்காக 
தவற்றிமளன என்ற இல்லதளத ஆரம்பிதது ேடததிக்தகாண்டிருக்கி்றார. கிளிதோச்சி 
சமூகம் டானியலின முயற்சிக்கு ேல்ல ஆதரளவ வழஙகிவருகி்றது. குறிபபாக கிளிதோச்சி 
மாவடட ளவததியசாளலயின உைேல மருததுவரகள் இதற்கான தஙகள் ஆதரளவ வழஙகி 
வருகி்றாரகள். அண்ளமயில், ேவம்பர மாதம் முதலாம் திகதி சந்நதாசம் என்ற தபயரில் 
ஆண்களுக்கான ஒரு உைேலக்காபபகமும் கிளிதோச்சியில் தி்றந்துளவக்கபபடடிருக்கி்றது. 
இவவா்றான ஒரு பினபுலததில் இலக்கு மினனிதழுக்காக ்டானியல் அவரகளுடன தசவவி 
நமற்தகாள்ைபபடடது. அந்தச் தசவவியின மூன்றாம் பாகதளத இஙநக தருகிந்றாம்.
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இலஙடகயின் ்மகால பநருக்கீடுகள அடே 
வரது வாழ்விலும் ெல்்வறு ்தாக்க 

விட்ளவுகட்ள ஏற்ெடுததி வருகின்றே. இ்த 
ோல் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்டக பெரிதும் 
ொதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது.ெலர் வாழ்க்டகடய 
பகாண்டு நைாததுவ்தற்கு உரிய வருமாே 
மார்க்கமில்லாது திண்ைாடும் நிடலயில் கைன் 
சுடமகளும் அதிகரிததுள்ள்தாக ஆய்வுகள 
சுட்டிக்காட்டுகின்றே.இந்த வடகயில் மடலயக 

மக்களின் கைன்சுடம அண்டமகாலமாக மிகவும் 
அதிகரிததுள்ள்்தாடு  அடுதது கட்ை நைவடிக்டக 
ப்தாைர்பில் ப்ய்வ்தறியாது திக்குமுக்காடிக் 
பகாண்டிருப்ெ்தடேயும் அவ்தானிக்க முடிகின்றது.
  இலஙடக எதிர்பகாளளும் ்வால்கள 
நாளுக்கு நாள அதிகரிதது வருகின்றே.ஆசியாவின் 
ஆச்ரியமாக இலஙடகடய கட்டிபயழுப்புவ்தாக 
கூறிய அரசியல்வாதிகள இன்று வாயடைததுப் 
்ொயுள்ள நிடலயில் உலகில் வறுடம மிக்க 
நாைாக இலஙடக பெயபரடுததிருக்கின்றது.
ஊழல்வாதிகள நாட்டை பகடுதது குட்டிச 
சுவராக்கியுள்ள்்தாடு நாடு இப்்ொது உலக 
நாடுகளிைம் பிசட்ப்ொததிரம் ஏந்த ்வண்டிய 
நிடலக்கு ்தள்ளப்ெட்டிருக்கின்றது. ஊழல் 
வாதிகள நாட்டிலுள்ள வ்ளஙகட்ளச சுரண்டி 
ஏப்ெம் விட்டுள்ள நிடலயில் அப்ொவி மக்கள 
ெலிக்கைாவாகியுள்ளேர். மக்கள மீ்தாே சுடம 
அதிகரிதது வரும் நிடலயில் வரி, விடலவாசி 
அதிகரிப்பு எேப்ெலவும் இ்தற்கு ஏதுவாகி 
யுள்ளே. உலகில் 828 மில்லியன் மக்கள 
ெட்டினியால் உைவின்றி அல்லல்ெடுகின்றேர்.
்ேதப்தாடகடய அதிகமாகக் பகாண்ைவறிய 
நாடுகள இதில் அதிக்ளவு சிக்கல்கட்ள எதிர் 
்நாக்கியுள்ளே.இது  “அடுப்பில் பவந்தவடே 
்தாழியில் இட்ை்தற்கு “ ்மோகும்.இ்்த்வட்ள 
3.1 மில்லியன் மக்கள ஆ்ராக்கியமாே உைடவப் 
பெற்றுக்பகாள்ள முடியாது இக்கட்ைாே நிடலடய 
எதிர்பகாண்டுள்ளடமயும் ப்தரிந்த்்தயாகும்.
 இலஙடகயின் அண்டமக்கால சூழ்நிடல 
கள ெட்டினி, உைவுப் ொதுகாப்பின்டம ்ொன்ற 
ெல்்வறு சிக்கல்களுக்கும் அடித்த்ளமாகியுள்ளே.
இந்தவடகயில் உைவுப் ொதுகாப்பின்டம 
ப்தாைர்ொக இலஙடகயின் கிராமப்ெகுதிகளில் 
83 வீ்தமாேவர்களும், நகரப்ெகுதியில் 17 வீ்தமா 
ேவர்களும் ொதிப்பிற்கு உள்ளாகியுள்ளேர்.
மடலயகததிலும் இநநிடலடம அதிகரிதது 
காைப்ெடுகின்றது.இ்்த்வட்ள 5.3 மில்லியன் 
்ெர் உண்ணும் உைடவக் குடறத்்தா அல்லது 
்தவிர்த்்தா வருவ்தாக ்தகவல்கள வலியுறுதது 
கின்றே.பொரு்ளா்தாரக் குற்றஙகள உைவுத 
்தட்டுப்ொட்டுக்கு ஏதுவாகியுள்ளே. 12 வீ்தமாகவிரு 
ந்த ்ொஷாக்குக் குடறொடு 14 வீ்தமாக உயர் 
வடைநதுள்ளது.இலஙடக இத்தடகய ெரி்தாெ 
நிடலக்கு ்தள்ளப்ெட்டுள்ள அ்்த்வட்ள ஆட்சி 
யா்ளர்கள அ்தற்காே தீர்விடே பெற்றுக் பகாடு 
ப்ெட்த விடுதது ்தமது இருப்டெ ்தக்கடவததுக் 
பகாளவதிலும் வீண் ெைா்ைாெஙக ளுக்கும் 
முக்கியததுவமளிதது வருவ்தாக கண்ைேக் குரல் 
கள ்ம்லாஙகி வருகின்றே.
 இலஙடகயின் ்மகால சூழ்நிடலக்ளால் 
வருமாேப் ெற்றாக்குடறயால் மடலயக மக்கள 
பெரிதும் ொதிக்கப்ெட்டுள்ள நிடலயில் கைன் 
சுடம இவர்களின் குரல்வட்ளடய பநரிதது 
வருகின்றது.பெருந்்தாட்ை மக்களுக்கும் கைன் 
களுக்கும் இடை்ய பநருஙகிய ப்தாைர்பு காைப் 
ெடுகின்றது. அவர்க்ளது  வருடகயின் பின்ேர் 
அம்மக்கட்ள கைோளியாக டவததிருப்ெதி்ல்ய 

நிர்வாகததிேர் ஆர்வம் ப்லுததிேர்.”துண்டு 
முடறயின் கீழ் ஒவ்பவாரு ப்தாழிலாளியும் 
்்தாட்ை நிர்வாகததிற்கு கைோளியாக்கப்ெட்ைார்.
அவ்வாறு கைன்ெட்ை ப்தாடக ரூொ 50 
ப்தாைக்கம் 250 ரூொ வடரயிலாே்தாக இருந்தது.
இவ்வாறு ஒவ்பவாரு ப்தாழிலாளியும் ்்தாட்ை 
நிர்வாகததிைமிருநது பெற்ற கைன்கள ெல்்வறு 
்்தடவகளின் பொருட்டு பெறப்ெட்ைடவயாக 
இருந்தே.கஙகாணியின் கடையிலிருநது பகாளவ 
ேவு ப்ய்யப்ெடும் பொருட்களின் பெறுமதி 
யும் கைேடிப்ெடையி்ல்ய வழஙகப்ெட்ைது. 
ஒவ்பவாரு ப்தாழிலாளியும் ்்தாட்ை நிர்வாகத 

திைமிருநது ்ரா்ரியாக ரூொ 100 அ்ளவிலாே 
கைன் சுடமடயக் பகாண்டிருந்தான்.ப்தாழிலாளி 
பெற்றுக் பகாண்ை ஒவ்பவாரு 10 ரூொவுக்கும் 
கஙகாணி மா்தாந்தம் ஒரு ரூொ வட்டியிடே 
அறவிட்ைார்.இ்தற்கடமய வருைாந்தம் ்தாம் 
பெற்ற கைனுக்கு ஒவ்பவாரு ப்தாழிலாளியும் 
120 வீ்த வட்டியிடே ப்லுத்த ்வண்டியவராக 
இருந்தார்.ப்தாழிலா்ளரின் ்ம்ெ்ளததில் கணி்மாே 
ெஙகு வட்டிச ப்லுத்தல்க்ளாக கஙகாணிடயயும் 
்்தாட்ை நிர்வாகதட்தயும் ப்ன்றடைந்தது 
என்றும் புததிஜீவிகள வலியுறுததியுள்ளேர்.ப்தாழி 
லா்ளர்களின் இந்த கைன்ெடுநிடல இன்னும் 
ப்தாைர்நது பகாண்டிருக்கின்றது.

ஆய்வு தவளிபபாடுகள்
நாட்டின் ்தற்்ொட்தய நிடலடமக்ளால் பெருந 
்்தாட்ை மக்களில் 84, வீ்தததிேர் கைன்சுடமக்ளால் 
ொதிக்கப்ெட்டுள்ள்தாக ்ர்வ்்த் ப்ஞ்சிலுடவச 
்ஙகம் ்மற்பகாண்ை ஆய்வின் முடிவுகள 
பவளிப்ெடுததியுள்ளே.பொரு்ளா்தார பநருக்கடியி 
ோல் 60 வீ்தமாேவர்களின் ்தனிப்ெட்ை ொதுகா 
ப்பு சிறந்த நிடலயில் இல்லாதுள்ளது.22 வீ்தமா 
்ோர் ்தனிப்ெட்ை ொதுகாப்பின்டமயால் ொரதூர 
மாக ொதிக்கப்ெட்டுள்ளேர்.இ்்த்வட்ள 
கைந்த நான்கு வாரஙகளில் பெருந்்தாட்ைப் 
ொை்ாடலகளில் இருநது 07 வீ்தமாே மாைவர் 
இடைவிலகியுள்ளேர்.சிறுவர் மற்றும் வீட்டு 
வன்முடறகளின் அதிகரித்த ்ொக்குகள என்ெே 
குறிததும் ஆய்வு பவளிப்ெடுததியுள்ளது.அத்்தாடு 
18 வயது பூர்ததியடையா்த பெண் பிளட்ளகள 
திருமைம் ப்ய்து பகாளவது அதிகரிததுள்ள்தாக 51 
வீ்தமாே வர்கள ஆய்வின்்ொது ப்தரிவிததுள்ளேர்.
இ்்த்வட்ள எதிர்வரும் 3 ப்தாைக்கம் 6 மா்த 
ஙகளுக்குள பொரு்ளா்தார பநருக்கடிகள குடறயா 
்தவிைதது18 வயட்த பூர்ததியடையா்த பெண் 
பிளட்ளகள திருமைம் ப்ய்து பகாளளும் 
வீ்தம் ்மலும் அதிகரிக்கக்கூடுபமன்றும் ஆய்வு 
ப ்த ளி வு ெ டு த து கி ன் ற து . ப க ா ் ர ா ே ா வ ா ல் 
ஏற்ெட்ை ்வடலயிழப்பு, குடும்ெஙகளில் 
்தஙகி வாழ்்வாரின் எண்ணிக்டக   அதிகரிப்பு, 
வறுடமயின் உக்கிரம் ்ொன்ற ெலவும் வீட்டு 
வன்முடறயின் அதிகரிப்புக்கு விததிட்டிருந்தடம 
நீஙகள அறிந்த்்தயாகும்.வீட்டு வன்முடறயால் 
உயிரிழப்புகளும், உடைடமச ்்்தஙகளும் 
ஏற்ெட்ை்்தாடு  சிலர் வலதுகுடறந்த நிடலக்கும் 
்தள்ளப்ெட்டிருந்தேர்.அத்்தாடு சில சிறுவர்கள 
உ்ளரீதியாே பநருக்கீடுகட்ளயும் எதிர்பகாண் 
டிருந்தேர்.
 ஏ்்தனும் ஒரு வடகயில் உைேடியாக 
ெைதட்த பெற்றுக் பகாண்டு  ்தேதும் 
்தன்னுடைய குடும்ெததிேதும் வயிற்றுப் ெசிடய 
்தணிததுக் பகாளளும் ்நாக்கில் ்தம்மிைமு 
ள்ள ்தஙகநடககட்ள அைகு டவக்கும் நைவடிக் 
டககளும்  ்தற்்ொது பெருந்்தாட் ைஙகளில் அதி 
கமாக இைம்பெற்று வருகின்றே.சில ்மா்டி 
வியாொரிகள இ்தடே வாய்ப்ொக ெயன்ெடுததிக் 
பகாண்டு அதிகரித்த வட்டிடய அறவிட்டு வருவதும்  

பகாடுடமயாே்தாகும்.இவ்வாறு அைகுடவத்த 
்தஙகநடககட்ள மீட்டுக் பகாள்ளமுடியாது ெலர் 
மேம்வருநதி அல்லல்ெடுவட்தயும் காைமுடி 
கின்றது.்மகால பநருக்கடியிோல் ்மபலழுந்த 
கைன் ப்தால்டலயிோல் ெலர் ப்ய்வ்தறியாது 
விழிபிதுஙகியுள்ளேர்.
 ்்தாட்ைத ப்தாழிற்றுடறடய மட்டு்ம 
நம்பி வாழும் பெருந்்தாட்ைத ப்தாழிலா்ளர்களின், 
மாற்று ப்தாழில் முயற்சியின் அவசியம் 
ப்தாைர்பில் ப்தாைர்சசியாக்வ வலியுறுத்தல்கள 
இருநது வருகின்றே.கால்நடை வ்ளர்ப்பு, விவ்ாய 
நைவடிக்டககள, சுயப்தாழில் முயற்சிகள 

என்ெே குறிதது இ்தன்்ொது அதிகமாக்வ 
்ெ்ப்ெட்டு வருகின்றது.எனினும் உரிய ்ா்தக 
விட்ளவுகட்ளப் பெற்றுக் பகாளவதில் இழுெறி 
நிடலக்்ள இன்னுமுள்ளே.்்தாட்ைப்புற இட்ள 
ஞர்கள ெலர் உரிய ப்தாழில்வாய்ப்பில்லாது 
பெற்்றார்களில் ்தஙகி வாழ்்வாராக இருநது 
வருகின்றேர்.குடும்ெஙகளின் கைன் சுடம அதி 
கரிப்பிற்கு இதுவும் உநது்க்தியாகி இருக்கின் 
றது.இநநிடலயில் இட்ளஞர்களின் ப்தாழில் 
வாய்ப்பு கருதிய நைவடிக்டககள விரிவு 
ெடுத்தப்ெடு்தல் ்வண்டும்.மடலயக அரசியல் 
வாதிகள இவ்விையததில் ்தடலயிட்டு ப்தாழில் 
வாய்ப்புக்கட்ள இட்ளஞர்களுக்கு பெற்றுக் 
பகாடுக்க ்வண்டும்.ப்தாழிற்ெயிற்சி நிடலயங 
கட்ள இட்ளஞர்களின் நலன்கருதி மடலயகததில் 
ஏற்ெடுததுவதும் பொருத்தமாகும்.இ்தன்மூலம் 
இட்ளஞர்கள ஏ்்தனும் ஒரு ப்தாழிற்ெயிற்சிடய  
பெற்றுக் பகாண்டு வாழ்வில் முன்்ேற முடியும். 
அத்்தாடு அர் ்ார்ெற்ற நிறுவேஙகளின் 
ெஙகளிப்பும் இவ்விையததில் முக்கியததுவம் 
மிக்க்தாக கரு்தப்ெடுகின்றது.இ்தோல் பெருந்்தா 
ட்ை குடும்ெஙகளின் பொரு்ளா்தார சிக்கலுக்கு 
ஓர்ள்வனும் ெரிகாரம் கிடைக்கும்.
               “்்மிப்பு என்ெது ெற்ெட்டயப் ் ொன்றது.
பிதுக்கி எடுப்ெது சுலெம். ஆோல் உள்்ள ்தளளுவது 
என்ெது மிகமிகக் கடிேம்” என்று கூறுவார்கள.
ஆோலும் எவ்வடகயி்லனும் ்்மிப்பு ெழக் 
கதட்த ஊக்கப்ெடுததிக் பகாளவ்தன் ஊைாக நாம் 
்ா்தக விட்ளவுகட்ளப் பெற்றுக் பகாள்ளலாம் 
என்ெ்்தாடு அடுத்தவரிைம் டக்யந்த ்வண்டிய 
நிடலயும் ஏற்ெைாது. சிறுகச ்்மித்த ெலர் 
இன்று பெருக  வாழ்வட்த ஒவ்பவாருவரும் 
முன்னு்தாரைமாக பகாண்டு ்்மிப்பில் ஆர் 
வம் ப்லுதது்தல் ்வண்டும்.பெருந்்தாட்ை 
மக்களிடை்ய ்்மிப்பு ெழக்கம் என்ெது நீண்ை 
காலமாக்வ திருப்தியற்ற பவளிப்ொட்டிடேக் 
பகாண்டுள்ள்தாக கருததுக்கள முன்டவக்கப்ெட்டு 
வருகின்றே.இநநிடலயில் இம்மக்கள முடியுமாே 
்ந்தர்ப்ெஙகளில் ்்மிப்பு நைவடிக்டகயிலும் 
கவேம் ப்லுத்த ்வண்டும்.”ப்லவின் பின்ே்ர 
்்மிப்பு என்ெட்தவிை ்்மிப்பின் பின்ே்ர 
ப்லவு” என்ெ்தடே வழடமயாக பகாள்ள 
்வண்டும்.்்மிக்கப் ெழகிக் பகாளளுமிைதது 
்்மிப்பு எமக்கு டக பகாடுக்கும் என்ெ்தடே 
ஒரு்ொதும் எவரும் மறநது ப்யற்ெைக் 
கூைாது. இயலுமாே்ொது ்்மிப்ெது குறிதது 
பெருந்்தாட்ை மக்கள உறுதி பூணு்தல் ்வண் 
டும். பெருந்்தாட்ை மக்கள கைன்களில் இருந 
தும் மீண்பைழுவ்தற்கு ்்மிப்பும் மிகவும் அவ 
சியமாேது என்ெ்தடே நிடேவில் பகாள்ள ்வண் 
டும்.
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30 வருடஙகைாக சிள்றயில் இருந்த 
ேளினி உள்ளிடட 6 நபளரயும் 

நபரறிவாைனின விடுதளலளயத ததாடர 
ந்து  தற்நபாது  இந்திய உச்ச நீதி மன்றம் 
விடுதளல தசய்துள்ைது.  இது ததாடர 
பில் உஙகள் கருதது எனன?

  குறிப்ொக ்ெரறிவா்ளன் வழக்கு நீண்ை 
நாட்க்ளாக நைநதிருந்தது. அதில ெல்்வறு 
்காைஙகளில்    இருக்கக்கூடிய நியாயஙகட்ள, 
விடு்தடலக்காே காரைஙகட்ள நீதிமன்றததில்  
ப்தாைர்நது சுட்டிக்காட்டியிருந்்தாம். அவர் குறி 
த்த வழக்கு ஒரு முடிவுக்கு வநது   கைந்த ்ம மா்தம் 
்ெரறிவா்ளன் விடு்தடல ப்ய்யப்ெட்ைார்.
 அட்தத ப்தாைர்நது  ் ெரறிவா்ளன் வழக்கில 
இருக்கக்கூடிய விையஙகள  ஏடேய அறு  ் ெருக்கும் 
பொருநதும்  என்ெது எமது கருத்தாக இருந்தது. 
இநநிடலயில் ஏடேய  ஆறு்ெரும்  சிடற 
யிலிருந்த காலதட்த   எப்ெடிப் கழித்தார்கள, அவர் 
களின் ்மற்ெடிப்புக்கள, மற்றும் அவர்களின் 
நன் நைதட்தகள இடவ எல்லாவற்டறயும் 
கருததில் பகாண்டு ்தற்்ொது உச்நீதி மன்றம் 
்ெரறிவா்ளடேப்்ொன்று இவர்களுக்கும் விடு 
்தடல வழஙகியுள்ளது.
 இது காலந்தாழ்ந்த விடு்தடல என்ெதில் 
மாற்றுக்கருததுக்கு இைம் இல்டல.   ஆோல் இன் 
டறக்காவது அவர்கள சு்தநதிரக்காற்டறச சுவாசி 
க்க வாய்ப்புக் கிடைததிருக்கின்றது. இது  உண் 
டமயி்ல்ய பெரும் மகிழ்சசி. இது உலக அரஙகில் 
மனி்த உரிடம ஆர்வலர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு 
ஊக்கதட்தக் பகாடுக்கக்கூடிய தீர்ப்ொகத ்தான் 
நான் ொர்க்கி்றன்.

நபரறிவாளின விடுதளலயின பின 
ஆறு மாத கால இளடதவளியில்   

குறிதத ஆறு நபருக்கும் தற்நபாது 
விடுதளல வழஙகபபடடுள்ைது. இதில் 
ஏதாவது அரசியல் காரணஙகள் இருக்கா?

 அரசியல் பின்ேணி எதுவு்ம இல்டல. 
இவ்வ்ளவு ஆண்டு காலம் கைநது விடு்தடல 
என்கின்ற  ்ொது இது ்தாம்தம் என்று ்தான் நாஙகள 
ொக்க முடியும்.  நளினி மற்றும் ரவிச்நதிரன் 
ப்தாடுததிருந்த வழக்கில், எஙகட்ள விடு்தடல 
ப்ய்ய ்வண்டும் எேக் ்கட்டிருந்தேர்.   உை்ே   
்தமிழக அரசு ் ார்பிலும் ஆறு ் ெரின் விடு்தடலயில் 
எஙகளுக்கு எந்தவி்தமாே ஆட்்்ெடேயும் 
இல்டல என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.   ்மலும் 
அவர்கட்ள  மாநில அரசு  ்தான் அவர்களுடைய  
கட்டுப்ொட்டில் டவததிருக்கிறார்கள. ஆக  
அவர்கட்ள  ்மூகததில் கலக்கலாமா இல்டலயா 
என்ற முடிடவ எடுப்ெது  மாநில அரசு ்தான் 
என்ெட்த வழக்கில்  ப்தளிவாக   குறிப்பிட்ைதிோல் 
இன்று  நீதிமன்றததின் இந்த விடு்தடல அறிவிப்பில்  
அரசியல் இருக்கின்றமாதிரி எதுவும் இல்டல.

இந்த தீரபபினுளடய முக்கியததுவதளத 
நீஙகள் எபபிடிப பாக்கினறீரகள்?

 ஏற்கே்வ குறிப்பிட்ைது ்ொல்   சிடற 

யில் இருந்த எழுவரு்ம   மிகச ்ாமான்யர். இவர் 
கள மீது ்ாட்ைப்ெட்ை குற்றச்ாட்டுக்குரிய நெர்  
இநதியாவினுடைய பிர்தமராக இருந்தவர்.  
 ஆக்வ இது முழுக்க முழுக்க ஒரு ்ாமான் 
யனுக்கு  எளிதில் நியாயம் நீதி கிடைததுவிடும்  
என்று ப்ால்ல முடியாதில்டலயா?  இந்த வழக்கில் 
இருப்ெவர்கட்ள விடு்தடல ப்ய்வ்தற்காக   மிகக் 
கடுடமயாே ்ொராட்ைம்.  ்மலும்  இந்த வழக் 

கினுடைய ்தன்டம, குற்றப்பின்ேணி எல்லா்ம  
பெரும்ளவு  வலுச்்ர்த்தது.  குறித்த எழுவர் விடு 
்தடலக்காக ்்தாழர் ப்ஙபகாடி ்தேது உயிடர 
தியாகம் ப்ய்திருந்தார். அ்தனூைாகத ்தமிழகததில் 
இருக்கக்கூடிய   அரசியல் இயக்கஙகள, பொதுநல 
இயக்கஙகள, மனி்த உரிடம அடமப்புகள  
அடேேவரு்ம அணிதிரண்டு, அவர்களுடைய 
விடு்தடலக்காகத ப்தாைர்நது குரல்  பகாடுத்தார்கள. 
ெல்்வறு ்ொராட்ைஙகள நைததிோர்கள. அரசு 
தீர்மாே்ம நிடற்வற்றியது.    எே்வ இடவயா 
வும் இந்த விடு்தடலயின்    பின்ேணியில இருக்கின் 
றது.

தற்நபாது விடுதளல தசய்யபபடடுள்ை 
குறிதத ஆறுநபரில் ோனகு நபர 

இலஙளகளயச் நசரந்தவரகள். இவரகள் 
தஙகளுளடய ோடடுக்கு தசல்ல முடியுமா?  
நமலும் அவரகளுளடய வாழ்க்ளக முள்ற 
இனி எவவாறு இருக்கும்?

 எஙகளுடைய  ் காரிக்டக  என்றபவன்றால் 
அவர்கட்ள இலஙடகக்கு  அனுப்ெ ்வண்ைாம் 
என்ெது ்தான்.  அவர்கள ஏற்கே்வ ்தமிழ்நாட்டை 
நம்பி  வந்தவர்கள. அவர்கட்ள  ஒரு ்தாயுள்ளத்்தாடு 
்தான் மு்தலடமச்ர் அணுகுவார் எேற ஒரு 
பெரிய எதிர்ொர்ப்பு இருக்கின்றது. நிச்யமாக 
அப்ெடித ்தான் அணுகுவார். ஏபேன்றால் 
திமுக    ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருநது இந்த ஏழு 
்ெர் விடு்தடலயில் எடுதது டவத்த ஒவ்பவாரு 
அடியு்ம எஙகளுக்கு மிகப்பெரிய ஆறு்தலாக 
அடமந்தது.   ்மலும் குறித்த நான்கு ்ெடரயும் 
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   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

மு னனாள் இந்தியப பிரதமர ராஜீவகாந்தி படுதகாளல வழக்கில் குற்்றம் சுமததபபடடு 
ஆயுள் தண்டளன அனுபவிததுவந்த ேளினி, தஜயக்குமார, ஆர.பி.ரவிச்சந்திரன, 

ராபரட பயாஸ், சுநதந்திரராஜா, ஸ்ரீஹரன ஆகிய  6 நபளரயும் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் 
விடுதளல தசய்துள்ைது.  

  இந்த வழக்கில் ஆயுள் தண்டளன அனுபவிததுவந்த 
நபரறிவாைன கடந்த நம 18ம் திகதி விடுதளல தசய்யபபடடளத 
அடிபபளடயாக ளவதது தஙகளையும் அநத அடிபபளடயில் 
விடுதளல தசய்யநவண்டும் எனறு நகாரி, ேளினி, ரவிச்சந்திரன 
ஆகிநயார  மனுததாக்கல் தசய்திருந்தனர.
 இந்த மனுளவ  விசாரிதத உச்ச நீதிமன்றம் ேளினி 

உள்ளிடட 6 நபளரயும் விடுதளல தசய்து உததரவிடடுள்ைது.
 இவவாறு விடுதளல ஆகும்  ேளினியின கணவர ஸ்ரீஹரன 

என்ற முருகன, சாந்தன, ராபரட பயஸ், தஜயக்குமார ஆகிய ோனகு 
நபர இலஙளகளயச் நசரந்தவரகள். இவரகளில் சாந்தன இலஙளகக் 

கடவுச் சீடடின மூலமாகநவ இந்தியா வந்தவர. முருகனிடமும் கடவுச் சீடடு உண்டு. ராபரட 
பயஸும் தஜயக்குமாரும் 1990 தசபடம்பரில் தமிழகததிற்கு வந்தவுடன அகதிகைாகப 
பதிவுதசய்துதகாண்டவரகள். இவரகள் விடுதளல தசய்யபபடட பின இலஙளகக்கு திரும்பிச் 
தசல்வாரகைா என்ற நகள்வியும் எழுந்துள்ைது.
 இந்நிளலயில், எழுவர விடுதளல வழக்கில் ததாடரந்து தசயற்படடு வந்த சட்டவாளர  
சிவகுமார இலக்கு  ஊடகததிற்கு வழஙகிய சி்றபபு தசவவி……
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உக்டரன் க்ளமுடே இந்தவாரம் ஒரு 
திருப்புமுடேடய ்நதிததுள்ளது. ்கர் 

்ன் ெகுதியில் இருநது ்தேது இராணுவதட்த 
பவளி்யற்றப்்ொவ்தாக ரஸயாவின் சிறப்பு 
ெடை நைவடிக்டகயின் கட்ைட்ள அதிகாரி 
பஜேேரல் சு்ராவிகின் ப்தரிவித்த ஆ்லா்டேடய 
ரஸயாவின் ொதுகாப்பு அடமச்ர்  ப்ாய்கு ஏற்றுக் 
பகாண்ைது ்மற்குலக ஊைகஙகட்ள அதிகம் ஆக் 
கிரமிக்கும் ப்ய்தியாக பவளிவநதுள்ளே. 

 

்கர்்ன் ெகுதியின் நிப்ெர் ஆற்றுக்கு 
இைதுபுறமுள்ள ெல ெடைப்பிரிவுகட்ள 
பகாண்ை ஏறத்தாழ 30,000 ெடையிேடர ரஸயா 
பவளி்யற்ற தீர்மானிததுள்ளது. ெடையிேரின் 
உயிர்கட்ள ொதுகாப்ெதும் அவர்களின் நல 
தட்த ்ெணுவதும் ்தான் முக்கிய ்நாக்கம் 
என்ெதுைன், ெடைக்கலஙகட்ளயும் ொதுகாப்ொக 
பவளி்யற்றுவ்்த ்தேது ்நாக்கம் எே ப்தரிவி 
ததுள்ள சு்ராவிகின், இந்த ெடையிேடர ் வறு ஒரு 
க்ளமுடேயில் ்தாக்கு்தலுக்கு ெயன்ெடுத்தலாம் 
எேவும் ப்தரிவிததுள்ளார்.
 கைந்த ஆகஸட் மு்தல் ஒக்்ைாெர் 
வடரயிலும் ்கர்்ன் ெகுதியில் இைம்பெற்ற 
்மா்தல்களில் 9500 உக்டரன் ெடையிேர் பகால் 
லப்ெட்டும் காயமடைநதும் க்ளததில் இருநது 
அகற்றப்ெட்ை்தாகவும், ஒக்்ைாெர் மா்தம் மட்டும் 
எல்லா க்ளமுடேகளிலும் உக்டரன் இராணுவம் 
12,000 ெடையிேடர இழநதுள்ள்தாகவும் 
்தமது ்தரப்பில் 1500 ்ெர் பகால்லப்ெட்டும் 
காயமடைநதும் உள்ள்தாக அவர் ்மலும் ப்தரி 
விததுள்ளார்.
 ்கர்்ன் ெகுதியின் நிப்ெர் ஆற்றுக்கு 
இைதுபுறமுள்ள ெகுதிகளுக்கு விநி்யாகம் ப்ய் 
வது என்ெது மிகவும் கடிேமாேது, அஙகுள்ள 
குடியிருப்புக்களும் இயஙகுநிடலயில் இல்டல. 
எே பஜேேரல் ப்தரிவிததிருந்தார்.
  அ்்த்மயம், உக்டரன் ெடையிேர் 

ஆற்றின் வைக்கு கடரயில் ெடையிேடரயும் 
ஆயு்தஙகட்ளயும் குவிதது வருகின்றேர். ்கர்்ன் 
ெகுதியில் 8 பிரி்கட் ெடையிேடர உக்டரன் 
பகாண்டிருந்த்ொதும் அஙகு இைம்பெற்ற 
்மர்களில் ஏற்ெட்ை இழப்புக்களிோல் அடவ 
்தமது ்ொரிடும் ்தரதட்த இழநதுள்ளே. எனினும் 
அவற்டற மீ்ள ஒழுஙகடமததுள்ளது உக்டரன்.
 28ஆவது, 61ஆவது கவ்ப்ெடை பிரி்கட், 
59 ஆவது ்மாட்ைார் ெடையணி, 35 ஆவது ஈரூைக 
ெடையணி, 46 ஆவது வான்நகர்வு ெடையணி, 
128ஆவது மடலத்தாக்கு்தல் பிரி்கட், 17 ஆவது 
ைாஙகி பிரி்கட் அடவ ்தவிர 3 எல்டலக்காவல் 

பிரி்கட் ெடையணிகட்ள ்கர்்ன் ெகுதி மீ்தாே 
்தாக்கு்தலுக்கு ்தயார்ெடுததியுள்ளது உக்டரன்.
ரஸயா அஙகு இராணுவததின் 76ஆவது, 106ஆவது 
வான்நகர்வு ்தாக்கு்தல் பிரி்கட், 22ஆவது 
கிடரமியா ெடை பிரி்கட், ்ொன்ற ெடையிேடர 
நிறுததியிருந்தது. 3 பிரி்கட் ெடையிேரும், 
இரண்டு ஆயு்தப்ெடை பிரிவுகளும் நிப்ெர் ஆற்று 
க்கு வலதுபுறமுள்ள ெகுதிகட்ள ொதுகாக்க ்ொது 
மாேது. 

 ஆோல் ரஸயா ஏன் ்கர்்ன் ெகுதிடய 
விட்டு பவளி்யறியது என்ற ்களவியுைன் இது 
ெடைததுடற ரீதியாக ரஸயாவுக்கு இழப்ொ என்ற 
்களவிகளும் எழுநதுள்ளே.
 ்கர்்ன் ெகுதிடய ொதுகாப்ெ்தற்்கா 
அல்லது ப்தாைர்நது முன்நகர்வ்தற்்கா ்்தடவ 
யாே ெடை ெலமும், ஆயு்தெலமும் ரஸயாவிைம் 
உள்ளது. ஆோல் அ்தற்காக ்தேது ெடையிேடர 
ொ்தகமாே க்ளமுடேயில் இழப்ெ்தற்கு ரஸயாவின் 
புதிய பஜேேரல் ்தயாராக இல்டல. ஏபேனில் 
்கர்்ன் ெகுதியில் உள்ள நீர்மின்உற்ெததி நிடல 
யததின்  கா்காவாவ் நீரடையிடே உக்டரன் 
ெடையிேர் ப்தாைர்நது குறிடவதது வருகின்றேர்.

 அந்த அடை உடைக்கப்ெட்ைால் ்கர்்ன் 
ெகுதியின் கிழக்குப் ெகுதி முழுவதும் 

நீரில் மூழ்குவதுைன் ஆற்றுக்கு அப்ொல் உள்ள 
ெகுதிகளுக்கு விநி்யாகமும் ்தடைப்ெைலாம்.  

எே்வ ்தான் கைந்த சிலவாரஙகளுக்கு முன்ேர் 
அந்த ெகுதியில் உள்ள பெரும்ளவாே மக்கட்ள 
பவளி்யற்றிய ரஸயா அ்தன் பின்ேர் அந்த 
நீரடையின் நீர்மட்ைதட்தயும் இயலுமாேவடர 
குடறததிருந்தது. எனினும் அபமரிக்கா வழஙகிய 
நீண்ைதூர HIMARS MLRS ்ொன்ற ஏவுகடைகளும், 
பிரான்ஸ மட்டும் ்ஜேர்மனி ஆகிய நாடுகள 
வழஙகிய நீண்ைதூர பகவிச்ர் பீரஙகிகளும் ரஸயா 
ெடையிேருக்கு பநருக்கடிடய பகாடுததிருந்தே.
 62 பில்லியன் பைாலர்கள ்தான் ரஸயாவின் 
ஒருவருை ொதுகாப்பு ப்லவிேம் ஆோல் 
்மற்குலக நாடுகள உக்டரனுக்கு வழஙகிய ஆயு்த 
உ்தவிகள ஏறத்தாழ 54 பில்லின் பைாலர்கள 
என்றால் அ்தன் ்தாக்கதட்த நாம் எண்ணிப்ொர்க்க 
முடியும்.
 அ்தாவது இந்த அடைடய உடைத்த 
பின்ேர் ஒரு ஊைறுப்பு ்தாக்கு்தடல நைததுவது 
உக்டரனின் திட்ைம். அடை உடைக்கப்ெட்ைால் 
30,000 ரஸய ெடையிேரில் பெரும்ளமாேவர்களின் 
விநி்யாக வழிகள ்தடைப்ெடும் என்ெதுைன், 
ெடையிேடரயும், ெடைக்கலஙகட்ளயும் 
அஙகிருநது பவளி்யற்றுவதும் கடிேமாகும். 
அ்தாவது ரஸயா மிகப்பெரும் ஆ்ளணி மற்றும் 
ெடைக்கல இழப்புக்கட்ள ்நதிக்கும்.

 ஏறத்தாழ 10,000 ெடையிேடர ரஸயா 
இழக்க ்நரிைலாம். எே்வ ்தான் ரஸயா இந்த 
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்்ா்தடேகளும் நடைபெறுகின்றது. இப்்ொது 
அ்தற்கு ்மலதிகமாக புதிய ்்ா்தடேச ்ாவடிகள 
அவ்ரமாக அடமக்கப்ெடுகின்றே. 
 அ்்த்வட்ளயில், இவ்விையம் ப்தாைா் 
பில் ்தமிழ்த ்்தசியக் கட்சியின் ்தடலவர் மூத்த 
்ட்ைத்தரணி ந.ஸ்ரீகாந்தா ப்தரிவிததிருப்ெதும் 
கவனிக்கத்தக்கது.
 “மாவீரர் நிடே்வந்தல் வாரம் பநருஙகி 
வரும் சூழ்நிடலயில், ்ொட்தப் பொருள ்தடுப்பு 
என்ற பெயரில் யாழ்ப்ொைம் மாவட்ைததில் 
பிர்தாே வீதிகளில் இராணுவச ்்ா்தடேச 
்ாவடிகள அடமக்கப்ெடும் நைவடிக்டக, நீறுபூத்த 
பநருப்ொக நீடிக்கும் ்தமிழ் மக்களின் நீண்ைகால 
துயர நிடேவுகட்ள உரசிப் ொர்க்கும் ஓர் உ்ளவியல் 
துன்புறுத்தலாக மட்டு்ம அடமயும்” என்று அவா் 
கூறியிருக்கின்றாா். 
 கைற்ெடையிேரின் கண்காணிப்பு, பொலி 
ஸாரின் ்்ா்தடேகள என்ெேவற்டறத ்தாண்டி 
குைாநாட்டுக்குள வரும் ் ொட்தப் பொருட்கட்ளத 
்தடுப்ெ்தற்கு புதி்தாக அடமக்கப்ெடும் இராணுவச 
்்ா்தடேச ்ாவடிகள உ்தவும் என்று யாழ்ப்ொை 
மக்கள நம்புவ்தாகத ப்தரியவில்டல. பகாழும்பு 
உட்ெை நாட்டின் ஏடேய ெகுதிகளிலும் கூை 

்ொட்தப் பொருள ொவடே அதிகரிததுவரும் 
நிடல காைப்ெடுகின்றது. அ்தற்காக அந்தப் 
ெகுதிகளில் இராணுவச ்்ா்தடேச ்ாவடிகட்ள 
அடமப்ெ்தற்்கா, வீதிச ் ்ா்தடேகட்ள முன்பேடு 
ப்ெ்தற்்கா அர்ாஙகம் ்தயாராகவில்டல. 
 வைக்கு, கிழக்கில் புலோய்வுப் பிரிவிோ் 
கணி்மாகவுள்ள நிடலயில் வீதிச்்ா்தடேகள 
எ்தற்கு எேக் ்களவி எழுப்பியிருக்கும் ஈ.பி.
ஆா்.எல்.எப். அடமப்பின் ்தடலவா் சு்ரஷ் 
பி்றமச்நதிரன், ்ொட்தப் பொருள ொவடே 
டயத ்தடுப்ெ்தற்கு முடறயாே பொறிமுடற ஒன்று 
அவசியம் என்றும் வலியுறுததியிருக்கின்றாா். 
இ்தடேவிை மற்பறாரு ்தகவடலயும் அவா் 
ப்தரிவித்தாா். “கைற்ெடைக்பகே ்தனியாே புலோ 
ய்வுப் பிரிவு, இராணுவததுக்பகே ்தனியாே 
புலோய்வுப் பிரிவு, பொலிஸாருக்பகே ்தனியாே 
புலோய்வுப் பிரிவு என்ெே உள்ளே. ெயஙகரவா்த 
புலோய்வுப் பிரிவு எே ெல புலோய்வுப் பிரிவுகள 
வைக்கு கிழக்கில் நிடறநதுள்ளே. இந்த நிடலயில், 
்ொட்தப் பொருட்கள இஙகு வருகின்றப்தன்றால் 
இந்த புலோய்வுப் பிரிவுகள என்ே ப்ய்கின்றே 
எே அவா் எழுப்பியிருக்கும் ்களவி நியாயமாே 
்தாக்வ உள்ளது. 
 ்ொட்தப் பொருள கைத்தல்காரா்கள 

்தனியாகச ப்யற்ெடுகின்றாா்க்ளா அல்லது 
்ட்ைம் ஒழுஙடக ொதுகாப்ெ்தற்பகேக்ள மிறக் 
கப்ெட்டுள்ளவா்களின் ஒததுடழப்புைன் ப்யற் 
ெடுகின்றாா்க்ளா என்ற ்களவிடயயும் சு்ரஷ் 
பி்றமச்நதின் எழுப்பியிருக்கின்றாா். ்தமிழ் மக் 
கள அடேவரிைமும் உள்ள ்களவியும் இது்தான்!
 யாழ்ப்ொைததில் மட்டும்்தான் அர்ாஙகம் 
்ொட்தப் பொருட்கட்ளத ்தடுக்க இராணுவதட்த 
க்ளமிறக்கியிருக்கின்றது. அ்தாவது, ்தமிழ் மக்கள 
மீது மற்பறாரு உ்ளவியல் ்ொடர அர்ாஙகம் 
ப்தாடுக்கின்றது. ்ொட்தப் பொருள ொவடேட்ள 
்ாட்ைாக டவததுக்பகாண்டு வைக்கில் ்தமிழ் 
மக்களின் நைமாட்ைஙகட்ளக் கண்காணிப்ெதும், 
அைக்குமுடறடயத தீவிரப்ெடுததுவதும்்தான் அர 
சின் ்நாக்கமாக இருக்கும் என்ெது்தான் மக்களின் 
கருதது. 
 அதிலும் குறிப்ொக மாவீரா் வாரம் வரவுள்ள 
பின்ேணியில் இராணுவதட்தக் க்ளமிறக்கி வீதிச 
்்ா்தடேச ்ாவடிகட்ள அடமப்ெ்தன்மூலம் 
்ொட்தப் பொருட்ள கட்டுப்ெடுத்த அரசு முயல் 
கிற்தா அல்லது, ்தமிழ் மக்கட்ளக் கட்டுப்ெடுத்த 
அர்ாஙகம் முற்ெடுகின்ற்தா என்ற ்களவி நியாய 
மாே்தாக்வ உள்ளது.

யொழில் ்களமிற  ... த�ொடர்ச்சி  ...

முடிடவ எடுததுள்ளது. கைந்த பு்தன்கிழடம 
யில்(9) இருநது ரஸயா ெடையிேடர பவளி 
்யற்றிவருகின்றது. பவளி்யற்றம் முற்றாக 
நிடறவுபெற சில நாட்கள எடுக்கும். அ்தன் 
பின்ேர் உக்டரன் ெடையிேர் அந்த பிர்்த்தட்த 
டகப்ெற்றுவார்க்ளா என்ற ்களவி எழுநதுள்ளது. 
ஆோல் அ்தற்காே விடைடய உக்டரன் அர் 
்தடலவரின் ஆ்லா்கர் டமக்டக்லா பொைலக் 
கைந்த வியாழக்கிழடம(10) ப்தரிவிததுள்ளார். 
அ்தாவது ரஸய ெடையிேர் ஒரு பொறிடயடவதது 
ப்ன்றுள்ள்தாக ்தாம் ்ந்்தகப்ெடுவ்தாக ப்தரி 
விததுள்ளேர். அ்தாவது மக்கட்ள பவளி்யற்றி 
பவறுடமயாக உள்ள பிர்்த்ம் மற்றும் நகரத 
திற்குள உக்டரன் ெடையிேடர வரடவதது 
ஆற்றின் மறுெக்கமிருநது ரஸயா ்தமது ெடை 
வ்ளதட்த ்தாக்கிஅழிக்க ்ொவ்தாக உக்டரன் 
ப்தரிவிததுள்ளது. அந்த பிர்்த்ததில் கண்ணிபவடி 
கள மற்றும் பொறிபவடிகள என்ெவற்டற ரஸயா 
பெரும்ளவில் விட்டுச ப்ன்றுள்ள்தாகவும் அவர் 
்மலும் ப்தரிவிததுள்ளார்.
 அ்்த்மயம், எந்த அடை ரஸய 
ெடையிேருக்கு ஆெத்தாக இருந்த்்தா அ்்த 

அடை ்தற்்ொது உக்டரன் ெடையிேருக்கு 
ஆெத்தாக மாறலாம். நீர்அடைடய டவதது 
ரஸயாடவ மிரட்டிய உக்டரன் ெடையிேருக்கும், 
அவர்களுக்கு ஆ்தரவாக நின்ற ்மற்குலகததிற்கும் 
்தற்்ொது அந்த அடை்ய ஆெத்தாக மாற்றம் 
பெற்றுள்ளது.

 அ்தாவது ்கர்்ன் ெகுதியில் இருநது 
ரஸயாவின் பவளி்யற்றததுைன் ்ொர் நிடற 
வடையப்்ொவதில்டல. மாறாக புதி்தாக இடை 
ததுள்ள 3 இலட்்ம் ெடையிேருைன் ஒரு குளிர்கால 
்தாக்கு்தலுக்கு ரஸயா ஆயத்தம் ப்ய்துவருகின்றது.
மறுவ்ளமாே ்மலும் 1000 விமாே எதிர்ப்பு 
ஏவுகடைகட்ள பிரித்தானியாவும், 400 மில்லியன் 

பைாலர்கள பெறுமதியாே ஆயு்தஙகட்ள அபமரி 
க்காவும் வழஙகுவ்தாக ப்தரிவிததுள்ளே. அபமரி 
க்காவின் உ்தவிததிட்ைததில் 100 கவ் வாகேஙகள 
மற்றும் ஏவுகடை இடைமறிப்பு ஏவுகடைகளும் 
உள்ளே. ஆயு்தஙகள ெயிற்சிகள, ெடையிேர், 
உ்ளவுத்தகவல்கள எே அளளிவழஙகும் ்நட்்ைா 
கூட்ைடமப்பில் உள்ள அத்தடே நாடுகளுைனும் 
ரஸயா ் மா்த்வண்டிய சூழ்நிடல ஏற்ெட்டுள்ளது.
 அ்தாவது ்நட்்ைாவின் ்தடலவர் ஸ்ரா 
லன்்ெர்க் கூறியது்ொல ்தான் இந்த ் ொரில் ரஸயா 
பவற்றிபெற்றால் ்நட்்ைா ்்தால்வியடைந்த்தாக 
அர்த்தம். ஏே்வ ரஸயாவின் பவற்றி என்ெது 
இலகுவாே்தல்ல ஆோல் ரஸயாவின் ் ்தால்வியும் 
்ாததியமில்டல அ்தாவது பமல்ல பமல்ல 
்நட்்ைாவும் ்மற்குலகமும் இந்த ்ொருக்குள 
உளவாஙகப்ெடுவதுைன், ் ொரும் ெல நாடுகளுக்கு 
ெரவும் ்ாததியஙகளும் அதிகரிதது ப்ல்கின்றது.
 எே்வ ்தான் உக்டரனில் டகப்ெற்றப்ெட்ை 
NLAW, FGM-148 “Javelin” ATGMs + FIM-92 “Stinger” 
MANPADS ்ொன்ற ்நட்்ைாவின் ஆயு்தஙகட்ள 
சுமந்தவாறு ரஸயாவின் Ilyushin-Il-76 விமாேம் 
ஈரானில் ்தடரயிறஙகியுள்ள்தாக பிரித்தானியா 
ஊைகம் ப்தரிவிததுள்ளது.

க்கர்்சன் பகுதி  ... த�ொடர்ச்சி  ...

இலஙடகக்கு ்தமிழக அரசு அனுப்ெ முயற்சிக்காது 
என்று்தான் நிடேக்கின்்றன். அனுப்ெவும் கூைாது. 

 ்மலும் குறித்த நான்கு ் ெரும்  இலஙடகக்கு 

அனுப்ப்ெடுவார்க்ளா என்ெது குறிததும் விடு்தடல 

ப்ய்யப்ெட்ைவர்கள குறிததும்   மாநில அர்்ாடு 

்ெ்வுள்்ளாம்.  விடு்தடல ப்ய்யப்ெட்ை 

இலஙடகயர்கள நான்கு ்ெரின்  விருப்ெஙகட்ளக் 

்கட்டு    அந்த விருப்ெததுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அ்தாவது 

்ட்ைததுக்கு உட்ெட்டு, அவர்களுடைய எஞ்சிய 

வாழ்டவ அவர்கள நிம்மதியாகக் கழிப்ெ்தற்காக 

அந்த நால்வரும் என்ே ்கக்கிறாஙக்்ளா அட்தக் 

பகாடுப்ெது ப்தாைர்ொக மாநில அரசுைன்  ்ெசு 

்வாம். 

 ஏற்கேபவ விடு்தடலச சிறுதட்தக் கட்சி 

யின் நிறுவுேர் திருமாவ்ளவன்  அவர்கட்ள  

இலஙடகக்கு அனுப்ெக்கூைாது என்று கூறியிருக் 

கின்றார்.   அ்்த ்காரிக்டக ்தான் அடேவருக்கும்  

இருக்கின்றது.  இந்த வழக்கு ப்தாைர்பில் திமுக 

ஆட்சிக்கு வந்ததுக்குப் பிறகு மிக ்நர்டமயாகச  

ப்யற்ெட்டிருக்கிறார்கள.

விடு�லை த்சயய  ... த�ொடர்ச்சி  ...
எமது மக்களின் பிரசசிடேகள ஆடம ்வகததில் 
்தான் தீர்க்கப்ெட்டு வருகின்றே. உரிடமகளகூை 
ெல வருைஙகளுக்கு பிறகு்தான் கிடைக்கப்பெற்று 
வருகின்றே. எே்வ, மடலயக மக்களின் வாழ் 
வில் மறுமலர்சசிடய ஏற்ெடுததுவது குறிதது 
எம்டமயும் அடழதது ஜேோதிெதி ்ெசசு நைத்த 
்வண்டும்.
 மடலயக மக்களும் இலஙடகயர்கள 
்தான் என்ற வா்தம் ்தவறில்டல. அ்தற்காக 
மடலயக ்தமிழர் அல்லது இநதிய வம்வாவளி 
்தமிழர் என்ற அடையா்ளதட்த நாம் இழ 
நதுவிைக்கூைாது. அபமரிக்காவின் உெ 
ஜேோதிெதி கமலா ொரிஸ ்தன்டே இநதிய 
வம்்ாவளி எே அடையா்ளப்ெடுததுகின்றார். 
இஙகிலாநது பிர்தமர் ரிஷியும் அப்ெடி்தான். 
அ்்த்ொல அபமரிக்க ஜேோதிெதியாக இருந்த 
ஒொமா ்தன்டே ஆபிரிக்க வழிவந்தவர் எே 
காட்டிக்பகாளவதில் ்தயஙகுவதில்டல.
 இநதிய வம்வாவளி மக்களின் அடை 
யா்ளமாக்வ இலஙடக ,இநதிய காஙகிரஸ 
உருவாக்கப்ெட்ைது. அதில் அமரர் ப்ௌமிய 
மூர்ததி ப்தாண்ைமானும் இருந்தார். எே்வ, 
அடையா்ளதட்த ப்தாடலததுவிைமுடியாது.” 
என்றார்.

அலடயொளத் ... த�ொடர்ச்சி  ...

அவ்வாறு ்தடுததுடவக்க முடியும். 
 இரண்ைாவது, டகது ப்ய்யப்ெட்ை ஒருவா் 

ப்தாைா்பில் குறிப்பிட்ை காலததுக்குள அவா் மீ்தாே 
வி்ாரடைடய முடிததுவிை ்வண்டும் என்ற 
ஒரு வடரயடற இந்தச்ட்ைமூலததில் இல்டல. 
இ்தோல், ெயஙகரவா்தத ்தடைச்ட்ைததின் 
கீழ் டக்தாே ஒருவடர வி்ாரடைகள எதுவும் 
இல்லாம்ல ெலவருைஙகளுக்குத ்தடுப்புக் 
காவலில் டவததிருக்க முடியும். வி்ாரடை 
முடிவடைந்தாலும் வழக்குத ்தாக்கல் ப்ய்யாமல் 
்மலும் காலம் ்தாழ்த்தப்ெைலாம். டக்தாே ெலா் 
20-25 வருைஙகள எே சிடறயில் வாடுவ்தற்கு 
இது்தான் காரைம்.
 மூன்றாவ்தாக, ெயஙகரவா்தத ்தடைச 

்ட்ைததின் கீழ் டக்தாகும் ஒருவருக்கு பிடை 
வழஙகும் அதிகாரம் நீதிமன்றததுக்கு இல்டல. 
்ட்ைமா அதிொ் ்ம்ம்தம் ப்தரிவித்தால் 
மட்டும்்தான் பிடை வழஙக முடியும். அ்தாவது 
பிடை வழஙகும் அதிகாரம் நிா்வாகததுடறக்கு 
வழஙகப்ெட்டுள்ள்்த ்தவிர, நீதிததுடறக்கு அது 
இல்டல. 
 இந்த விையஙகள்தான் ெயஙகரவா்தத 

்தடைச்ட்ைததின் கீழாே பகாடூரமாே அம்்ஙகள.

பயங்கரவொ�  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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அரசியல் ்மடை அல்ல எே இது ப்தாைர்பில் 
கருதது ப்தரிவிக்கும்்ொது இந்்தா்ேசிய 
அதிெர் ப்தரிவிததிருந்தார்.
 அ்்த்மயம் இந்த கூட்ைடமப்பில் 
உக்்ரன் அஙகததுவ நாடு அல்லா்த்ொதும் உக் 
டரன் அதிெடர இந்த மாநாட்டில் ்ெசுவ்தநகு 
அபமரிக்கா ெரிநதுடர ப்ய்துள்ளது. 
 இ்தனிடை்ய சீே அதிெரும் ஜி-20 
மாநாட்டில் கலநதுபகாளவது ப்தாைர்பில் இன் 
னும் முடிவு ப்ய்யப்ெைவில்டல எே சீோவின் 
பவளிவிவகார அடமச்கம் ப்தரிவிததுள்ளது.

சீனொவும் ரஸ் ... த�ொடர்ச்சி...

இது ஒருவடகயில் அவுஸதி்ரலியாவுக்கும் 
ஆெதது எே அவுஸதி்ரலிய அரசு கரு்தக்கூடிய 
வாய்ப்புள்ளது. இது இந்த இலஙடகயர்கட்ள 
நாடுகைததுவ்தற்காே அழுத்ததட்த ்மலும் 
அதிகரிப்ெ்தற்காே ்ாததியக்கூறுகள உள்ளே.  
 ்தஙகட்ள இலஙடகக்கு நாடுகைத்தக் 
கூைாது, இலஙடக ்வண்ைாம், ்வபறாரு 
ொதுகாப்ொே நாட்டில் அடைக்கலம் பகாடுக்க 
்வண்டும் என்ற இலஙடகத ்தமிழ் அகதிகளின் 
்காரிக்டக ஏற்கப்ெடுமா, மனி்தாபிமாே ரீதியில் 
்தமிழ் அகதிகள அணுகப்ெடுவார்க்ளா என்ெட்த 
பொறுததிருந்்த ொர்க்க ்வண்டும்.

இைஙல்க கவண்  ... த�ொடர்ச்சி... 

ேஙகளில் பவற்றியிட்டுவ்தற்கு ஜேேநாயகக் 
கட்சி 18 ஆ்ேஙகளும், குடியர்க் கட்சி 7 
ஆ்ேஙகளும் பெற்வண்டும். 7 ஆ்ேங 
கட்ள பெறுவது இலகுவாேது என்ெ்தால் 
குடியரசுக்கட்சி பிரதிநிதிகள ்டெடய டகப்ெற் 
றும் ் ாததியஙக்்ள அதிகம் உள்ளே. அதிஸட்ைம் 
இருந்தால் ஜேேநாயகக் கட்சி பவற்றிபெறலாம்.
 ப்ேட் ்டெயில் ஜேேநாயகக் கட்சி 48 
ஆ்ேஙகட்ளயும், குடியரசுக்கட்சி 49 ஆ்ேங 
கட்ளயும் பெற்றுள்ளே. பவற்றிபெறுவ்த ற்கு 
51 ஆ்ேஙகள ்்தடவ. இரு ்தரப்பும் 50 ஆ் 
ேஙகட்ள பெற்றால் துடே அர்்தடலவர் 
இந்த ்மநிடலடய உடைக்கும் அதிகாரம் 
பகாண்ைவர் என்ெ்தால் ஆட்சியில் உள்ள கட்சி 
பவற்றிபெறலாம்.

வழலைகபொை உட  ... த�ொடர்ச்சி...

அபமரிக்காவின் வ்ளர்சசிகளுைன் ஒப்பிடும் 
்ொது அதிகமாேது. இநதியாவின் ்தற்்ொட்தய 
பொரு்ளா்தாரம் சீோ 2007 ஆம் ஆண்டு இருந்த 
ட்தப்்ொல் உள்ளது. அ்தாவது 15 வருை இடை 
பவளி.
 இ்ளம் ெணியா்ளர்களின் எண்ணிக்டக 
இநதியாவில் அதிகரிதது வருகின்றது. இது சீோவு 
ைன் ஒப்பிடும்்ொது 11 வருைஙகள வயது 
குடறந்த ப்தாழிலா்ளர்களின் எண்ணிக்டக 
யாகும். எதிர்வ ரும் 10 வருைஙகளில் இநதியா 
வின் ்ரா்ரி பொரு்ளா்தார வ்ளர்சசி 6.5 விகி 
்தமாகவும், சீோவிேது 3.6 விகி்தமாகவும் இரு 
க்கும் எே அவர் ்மலும் ப்தரிவிததுள்ளார்.

ஐந்து வருடங்க ... த�ொடர்ச்சி...

வே இலாகாவிேர் ஈடுெட்டிருப்ெ்தாக அந்த ஊர் 
மக்கள குற்றம் சுமததியிருக்கின்றேர். 
 இந்தக் கிராமததின் குடி்யற்றப் 

பிரசசிடே நான்கு ஐநது வருைஙக்ளாகத ப்தாைர் 

கின்ற ்ொதிலும் அ்தற்குத தீர்வு காைவும் 

அந்த மக்கள நிம்மதியாக அஙகு குடியிருப்ெ்தற் 

கும் அரசியல்வாதிகள எவரும் நைவடிக்டக 

எடுத்த்தாகத ப்தரியவில்டல. மாகாை்டெ ப்யற் 

ெட்ை்ொது மாகாை ்டெ உறுப்பிேர் ஜி.ரீ.

லிஙகநா்தன் மாகாை சுகா்தார அடமச்ர் 

ெ.்ததியலிஙகம் ஆகி்யார் மாகாை மட்ைததில் 

சில நைவடிக்டககட்ள ்மற்பகாண்ை ்ொதிலும் 

பிரசசிடேக்குத தீர்வு காைப்ெைவில்டல என்ெது 

கவடலக்குரியது.

 மாகாை்டெ ப்யலற்றுள்ள நிடலயில் 

காஞ்சூர்மாட்டைக் கிராம மக்களின் பிரசசி 

டேகளுக்குத தீர்வு காணுகின்ற பொறுப்பு 

்தமிழ் நாைாளுமன்ற உறுப்பிேர்கட்ள்ய ்ார் 

நதுள்ளது. வே இலாகாவிேர் பகடுபிடிகள 

மட்டுமன்றி, காட்டு யாடேகள, காட்டு மிருகங 

களின் ப்தால்டலகளுக்கும் அந்த ஊர் மக்கள 

முகம் பகாடுததிருக்கின்றார்கள. அட்த யும்விை 

காஞ்சூர்மாட்டையில் இருநது மரு ்்தாடைக்குச 

ப்ல்கின்ற சுமார் 4, 5 கி்லா மீற்றர் ப்தாடலவுள்ள 

வீதி காைைர்ந்த பிர்்த்மாக உள்ளது. அந்த 

வீதியும் காட்டுப்ொட்தயாக குண் டும்குழியுமாக 

உள்ளதுைன் மடழகாலஙகளில் ்்ற்று நிலமாக 

மாறிவிடுகின்றது. இ்தோல் அந்த மக்கள ்தமது 

்்தடவகளுக்காக பநடுங்கணிக்கும் அஙகிருநது 

்வறிைஙகளுக்கும் ்ொக்குவரதது ப்ய்வதில் 

ெல்்வறு இன்ேல்கட்ள எதிர்பகாண்டிருக்கின் 

றேர்.

 குறிப்ொக மரு்்தாடையில் அடமநதுள்ள 

ஆரம்ெப் ொை்ாடலக்கும் அஙகிருநது பநடுங 

்கணியல் உள்ள மகாவிததியாலயததிற்கும் ப்ல் 

கின்ற அந்த ஊடரச ்்ர்ந்த ொை்ாடல 

மாைவர்கள பெரும் கஸைஙகளுக்கு உள்ளா 

கியிருக்கின்றேர். மரு்்தாடையில் இருநது 

காஞ்சூர்மாட்டைக்காே வீதி சீராக இல்லா்த 

காரைததிோல் பநடுங்கணியில் இருநது 

நைத்தப்ெடும் ்ெரூநது ்்டவ மரு்்தாடையுைன் 

நிறுத்தப்ெட்டு விடுகின்றது. மாைவர்களும் மக்க 

ளும் அஙகிருநது 4, 5 கி்லா மீற்றர் தூரத ட்தக் 

காட்டு யாடேகள வழிமறிக்கின்ற வீதி வழியாக 

நைந்்த ப்ல்ல ்வண்டியுள்ளது. 

 இந்த ஊர் மக்களின் நிடலடமகட்ள யாழ் 

நாைாளுமன்ற உறுப்பிேர் ப்.க்ஜேநதிரன் அஙகு 

ப்ன்று ்நரடியாகக் ்கட்ைறிநதுள்ளதுைன், 

இது குறிதது நாைாளுமன்றததின் கவேததிற்குக் 

பகாண்டு வநது உரிய நைவடிக்டக எடுப்ெ ்தாக 

உறுதியளிததுள்ள்தாகத ்தகவல்கள பவளியா 

கியிருக்கின்றே. நாைாளுமன்றததின் ஊைாகத 

்தமது பிரசசிடேகளுக்குத தீர்வு கிட்டுமா எே 

இப்்ொது காஞ்சூர்மாட்டை கிராம மக்கள எதிர் 

ொர்ததிருக்கின்றேர்.

்கொஞ்சூரகைொ... த�ொடர்ச்சி  ...

்்தர்்தல் ்வட்ொ்ளர் ெட்டியடல மாற்ற முடி 
யாது என்ெ்தாலும், பரானி நீண்ைகாலம் அந்த 
பிர்்த்ததில் ெணியாற்றியவர் எே்வ இலகு 
வாக பவற்றியீட்டிவிடுவார் என்ெ்தாலும் 
்்தர்்தல் அதிகாரிகளும் அரசியல் கட்சிகளும் 
அவரின் பெயடர மாற்றவில்டல.
 இறந்தவரின் இைததிற்கு மீண்டும் ்்தர் 
்தல் நைத்தப்ெடும் எேவும், ஆோல் இறந 
்தவர் மீது நம்பிக்டக டவதது வாக்களித்த 
மக்கட்ள ்தாம் ொராட்டுவ்தாகவும் அந்த மாநில 
ஜேேநாயகக்கட்சியின் ப்யற்குழு ப்தரிவிததுள 
்ளது.
 இ்தனிடை்ய ஜேேநாயகக் கட்சிடய 
்்ர்ந்த ொெரா கூப்ெர் என்ெவரும் பரன்னீ்ஸ 
மாநிலததில் பவற்றிபெற்றுள்ளார். ஆோல் 
அவரும் கைந்த மா்தம் ்தேது 93 ஆவது வயததில் 
இறநதுவிட்ைார். கலி்ொர்னியாவிலும் இவ் 
வாறாே ்ம்ெவம் இைம்பெற்றுள்ளது.

இறந்� பின்னும் ... த�ொடர்ச்சி...
குடறவ டைநதுள்ளது.
 இ்தனிடை்ய, எரிபொருள நிறுவேங 
கட்ள ்்ர்ந்த 636 பிரதிநிதிகள இந்த மாநாட்டில் 
கலநதுபகாண்டுள்ளேர். இது கைந்த ஆண் 
டைவிை 25 விகி்தம் அதிகமா கும்.
 சூழடலமாசுெடுததுவதில் அதிக 
ெஙகு வகிக்கும் நிறுவேஙகளின் பிரதிநிதிகள 
இந்த மாநாட்டில் ெஙபகடுப்ெ்தற்கு எதி 
ராக ெல அடமப்புக்கள மாநாடு இைம் 
பெறும் இைததில் ்ொராட்ைததில் ஈடுெட்டிருந 
்தே. இந்த மாநாடு என்ெது ெல அரசியல் 
்தடலவர்களும், நிறுவேஙகளும் ்தாம் சூழ 
லில் அக்கடற பகாண்ைவர்க்ளாக காண் 
பிப்ெ்தற்கு நைததும் நாைகம் எே சூழலியலா்ளர் 
கி்ரட்ைா ்தன்்ெர்க் ப்தரிவிததுள்ளதுைன் அவர் 
இந்த மாநாட்டை புறக்கணிததுள்ளது இஙகு 
குறிப்பிைத்தக்கது.
 இநதியா மற்றும் சீோ ஆகிய நாடுகளின் 
்தடலவர்களும் இதில் கலநதுபகாள்ளவில்டல.

்கலளஇழந்�  ... த�ொடர்ச்சி... 

்ொயிைலாம் எண்டுறது ப்தரியி்றல்ல. இட்த 
நாஙகள கிராம மட்ைததில counselling programme 
களுக்கூைாக பகாண்டு ்ொய்ச ்்ர்த்்தாம் எண்டு 
ப்ால்லிச ப்ான்ோல் எஙகளுக்கு அது ஒரு challenge 
ஆே வி்யம். ஆோல் பெரிய பவற்றிடயத ்தரும்.  
ஆோல் இது வநது ஒரு நீண்ை காலததிட்ைமாய் 
இருக்கும். சும்மா 2 வரு்ம் 3 வரு்ததில ப்ய்து 
்ொட்டுப் ்ொ்கலாது. இது ஒரு 10, 15 வரு் 
plan ஆய் ்ொய்க்பகாண்டிருக்கும். ஏபேண்ைால் 
உைேடியாய்த தீர்க்க ஏலாது பகாஞ்்ம் 
பகாஞ்மாய்த்தான் தீர்க்கலாம். ஒரு வரு்ததில 15 
suicide attempt ஐ ்ரி 12 எண்டு டவப்ெம். 12 suicide 
attempt ஐ நாஙகள stop ெண்ணி்ோம் எண்ைா்ல 
எஙகளுக்கு அது ஒரு பெரிய பவற்றி. 12 உயிடரக் 

காப்ொற்றி இருக்கி்றாம் எண்டு. இந்தப் programme 
ஐ நாஙகள ்மூக மட்ைததில ப்ய்ய ்வண்டியி 
ருக்கு. 
 ஆோல் இந்தப் ொை்ாடல, மற்ற வி்்ை 
்்தடவகள உள்ள ஆண்களுக்காே சிறுவர் இல்லம், 
அட்தபயல்லாதட்தயும் முடிசசுக்பகாண்டு 
அடுத்தது இந்த பவற்றிமடேக்கும் ்ந்்தா்ம் 
இல்லததுக்கும் ஒரு land ஒண்டைப் ொதப்தடுதது 
அதில அடவக்குரிய building ஐ, இப்ெ வாைடக 
வீட்டில இருக்கிறம். அடவக்குரிய வ்திக்்ளாை 
பவற்றிமடேடய உ்ளநலக்காப்ெகம் எண்டு 
ப்ால்லி 3 ்நரம் ்ாப்ொடு குடுக்கிறது 
எஙகளுடைய ்வடலததிட்ைமாக அடமயாது. 
நாஙகள அதுக்குள்ள நிடறய வி்யம் 
ப்ய்ய்வணும். அடவக்கு counselling pro-
gramme ப்ய்ய ்வணும். ்்தாட்ைஙகள ப்ய்ய 

்வணும். அடவக்பகண்டு ஒரு training cen-
tre ஐப் ்ொை ்வணும். அடவடய மகிழ்வாய் 
டவசசிருக்கக்கூடிய சில programme ஐ counsellors ஐ 
டவசசுச ப்ய்விக்க்வணும். எண்டு ப்ய்்யக்க 
்தான் அடவயின்ர mind ஓர்ளவுக்கு relax க்கு வநது 
பகாஞ்்மாய் மாறு்மபயாழிய மருநட்தக் 
குடுததுப்்ொட்டு மாறு எண்ைால் மாறாது 
கடைசிமட்டும். இந்தப் programme கட்ள நாஙகள 
ப்ய்்தால் ்தான் அடவயட்ள குடும்ெத்்தாை 
நாஙகள இடைக்்கக்க அது ் ரியாே இடைப்ொக 
இருக்கும். இவ்வ்ளவு programme ஐயும் நான் 
நிடேக்்கல்ல என்ர காலததுக்குள்ள நான் ப்ய்து 
முடிப்்ென் எண்டு. எேக்குப் பிறகு வாற ்ந்ததி 
அட்தப் பொறுப்பெடுக்க ்வணும். அது ்தான் 
உண்டம.

த�ொடரும்

உளநைம் கபண   ... த�ொடர்ச்சி  ...

ொதிக்கப்ெட்டுள்ளே. அம்ொடற மாவட்ைததின் 
கல்முடே அக்கடரப்ெற்று நிந்தவூர் நாவி்தன் 
பவளி ்ம்மாநதுடற பிர்்த் ெகுதிகளில் வாழும் 
மக்கள மடழ பவள்ளம் காரைமாக சிரமஙகட்ள 
எதிர்்நாக்கி வருகின்ற ேர்.
  ்மலும் ெதுட்ள, கண்டி, ்ககாடலஎ 
மாத்தட்ளஎ நுவபரலியா, மாத்தடற மற்றும் 
இரததிேபுரி ஆகிய மாவட்ைஙகளுக்கு   மை 
்ரிவு  எச்ரிக்டக விடுக்கப்ெட்டுள்ள்தாக ்்தசிய 
கட்ைை ஆய்வு நிறுவகம் ப்தரிவிததுள்ளது.

இைஙல்கயில் ... த�ொடர்ச்சி...
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காடுகட்ள அழிப்ெ்தால் பூமி பவப் 
ெமடை்தல் அதிகரிக்கின்றது. 

எே்வ அ்தடே ெடிப்ெடியாக குடறதது 2030 
ஆம் ஆண்டு முற்றாக நிறுத்த்வண்டும் எே 
்மற்பகாள்ளப்ெட்ை தீர்மாேததின் அடிப் 
ெடையில் 2021 ஆம் ஆண்டு காைழித்தல் குடற 
வடைநதிருந்த்ொதும் அது எதிர்ொர்த்தது ்ொல 
ப்தாைர்நது குடறவடையவில்டல என்ெ்தால் இந்த 
உைன்ொட்டை ஏற்றுக்பகாண்ை 145 நாடுக ளும் 
்தமது இலக்டக ்தவறவிடுவதுைன், பூமியும் பெரும் 
அேர்த்தததிற்கு உள்ளாகலாம் எே ப்தரிவிக் 
கப்ெடுகின்றது.

 2010 ஆம் ஆண்டில் இருநது வருைம்்்தாறும் 
4.7 மில்லியன் பெக்டையர் காடுகள அழிக்கப் 
ெடுவ்தாக ப்தரிவிக்கப்ெடும்்ொதும் அ்தன் 
அ்ளவு ்மலும் அதிகம் என்ெது குறிப்பிைத்தக்கது. 
ஐ.நாவின் ்தகவல்களின் அடிப்ெடையில் 10 
மில்லியன் பெக்டையர் காடுகள அழிக்கப் 
ெடுகின்றே.
 2021 ஆம் ஆண்டு காைழிப்ெது 6.3 
விகித்தால் குடறவடைநதிருந்தது, குறிப்ொக 
இந்்தா்ேசியா அதில் அதிக அக்கடற காண் 
பிததிருந்தது. 7 மில்லியன் பெக்டையர் 
காடுகள அழிக்கப்ெட்டுள்ளே, அதில் மடழக் 
காடுகள 3 விகி்தமாகும். இந்த காடுகளின் 
அழிவிோல் வளிமண்ைலததில் அதிகரிக்கும் 
கார்ென்டைஒக்ட்ட்டின் அ்ளவு ஐ்ராப்பிய 
கண்ைம் மற்றும் யப்ொன் ஆகிய நாடுகளில் 
இருநது பவளி்யறும் கார்ென்டைஒக்ட்ட்டின் 
அ்ளவுக்கு நிகராேது.
 காைழிப்ெட்த நிறுத்தாது டகதப்தாழில் 
புரட்சிக்கு முன்டேய 1.5 ொடக ப்ல்சியஸ 
பவப்ெநிடல அதிகரிப்டெ மட்டுப்ெடுதது்தல் 
எே 2021 ஆம் ஆண்டு ஸபகாட்லாநதில் 145 
நாடுகள ்மற்பகாண்ை தீர்மாேதட்த நிடற 
்வற்ற முடியாது. உலக நாடுகள பவளியிடும் 
கார்ென்டைஒக்ட்ட்டின் அ்ளவில் காைழித்தலால் 
ஏற்ெடும் விட்ளவுகள 10 விகி்தமாகும். 
 2020 ஆம் ஆண்டு காைழிப்ெட்த நிறுததுவது 
என்று 2014 ஆம் ஆண்டு ்மற்பகாள்ளப்ெட்ை 
தீர்மாேதட்த கூை நாடுகள ்தவறவிட்டுள்ளே. 
காைழிப்ெட்த எவ்வாறு நிறுததுவது என்ெதில் 
பவளிப்ெடைத்தன்டம குடறவாக்வ உள்ளது. 
அ்தற்கு ்்தடவயாே நிதியில் ஒரு விகி்த்ம 
்தற்்ொதுவடர கிடைததுள்ளது. அ்தாவது 
அரசியல்வாதிகளுக்கு அதில் அக்கடற இல்டல.

 கைந்த ஆண்டு கி்ளஸ்காவில் ்மற்பகாள 
்ளப்ெட்ை தீர்மாேம் முக்கியமாேது இந்த 
தீர்மாேதட்த ்மற்பகாண்ை நாடுகள உலகில் 90 
விகி்தமாே காடுகட்ள பகாண்ை நாடுகள. ஆோல் 

அவர்கள ்தமது தீர்மேதட்த கடைப்பிடிக்கவில்டல 
எே ப்தரிவிததுள்ளார் காலநிடல மாற்றம் 
ப்தாைர்ொே பகாளடக வகுப்பு குழுடவச 
்்ர்ந்த எரின் மற்்ன். உ்தாரைமாக ொம் 
எண்டை உற்ெததிக்காக காடுகட்ள அழிப்ெட்த 
இந்்தா்ேசியா முற்றாக நிறுத்தவில்டல.
 கைந்த ஆண்டு அதிக காைழிப்பு இைம் 
பெற்ற நாடு பி்ரசிலாகும். அந்த நாட்டின் 
்தடலவர் பஜேர் பொல்்்ாோ்ரா ்தடலடமயில் 
்தான் இது நிகழ்நதுள்ளது. ஆோல் ்தற்்ொது 
அஙகு ஆட்சிமாற்றம் இைம்பெற்று லுயிஸ 
இேசிஒ லூலா ெ்தவி்யற்றுள்ள்தால் காைழித்தல் 
குடறவடையலாம். எே மாற்்ன் ப்தரிவிததுள்ளார்.

 காைழிப்ெட்த நிறுத்தாது உயிரிேஙகட்ள 
ொதுகாப்ெதும், பவப்ெநிடல அதிகரிப்டெ கட்டுப் 
ெடுததுவதும் முடியா்த காரியம் எே்வ துணிச்ல் 
மிக்க அரசியல் ்தடலவர்கள நமக்கு ்்தடவ எே 
உலக காட்டுஉயிரிேஙகள நிதியதட்த ்்ர்ந்த 
பிரான் பிடரஸ ப்தரிவிததுள்ளார்.
 உலகில் அதிக காடுகள அழிக்கப்ெடும் 
நாடுகளில் பி்ரசில், பொலிவியா, பகாங்கா 
குடியரசு மற்றும் ெரகு்வ ஆகியடவ முன்னிடல 
வகிக்கின்றே. ஆசிய நாடுகளில் ம்லசியாவில் 
கைந்த ஆண்டு காைழித்தல் 35 விகி்தமாக குடறந 
துள்ளது. இந்்தா்ேசியாவில் ்தான் கைந்த 5 
வருைஙக்ளாக அதிக காைழித்தல் இைம் பெறு 
கின்றது. எே்வ அவர்களும் இதில் கவேம் ப்லுத 
திோல் ஆகிய பிராநதியததில் 2030 ஆம் ஆண்டு 
காைழிப்ெது முற்றாக நிறுத்தப்ெடுவது ்ாததிய்ம.
பகாக்்கா ெயிரிடுவ்தற்காக ஐ்வரி்காஸட் 
மற்றும் காோ நாடுகளில் காடுகள அழிக்கப்ெட்டு 
வந்தாலும் அடவ ்தற்்ொது 47 மற்றும் 13 விகி்தங 
க்ளால் குடறநதுள்ளே.
 பூமி ப்தாைர்ொே ்தகவல்கள முக்கியமா 
ேடவ, நல்ல ப்ய்தியாோலும், பகட்ை ப்ய்தி 
யாோலும் வாரம்்்தாறும் நாம் அ்தடே 
அறிய்வண்டும். எே்வ ்தான் நாம் அடுதது 
என்ே ப்ய்ய்வண்டும் எே சிநதிக்கலாம். 
அரசுகள ெல நைவடிக்டககட்ள ்மற்பகாள்ள 
முன்வர்வண்டும். கால்நடைவ்ளர்ப்பு, மரத்த்ள 
ொை உற்ெததி, ்்ாயா வ்ளர்ப்பு உட்ெை ெல 
துடறகள ப்தாைர்பில் காததிரமாே முடிவுகட்ள 
்மற்பகாள்ள்வண்டும். இந்த உற்ெததித துடறகள 
காைழித்தலுைன் ப்தாைர்புள்ளடவ. உளளூர் 
மக்கள மற்றும் ெழஙகுடி மக்களின் நில உரிடம 
கட்ள ெலப்ெடுத்த்வண்டும்.
 காடுகட்ள ொதுகாப்ெ்தற்கு வருைம்்்தா 
றும் அதிக நிதி ஒதுக்குவ்தாக கி்ளாஸ்கா மாநாட்டில் 
கலநதுபகாண்ை நாடுகள ப்தரிவித்தே. ஆோல் 
அது ப்தாைர்ொக ்மலதிக ்தகவல்கள இல்டல. 

உலகில் உள்ள விவ்ாய உற்ெததி நிறுவேஙகளில் 
25 விகி்தமாேடவ்ய காைழித்தல் ப்தாைர்பில் 
விதிகட்ள பின்ெற்றுவ்தாக ப்தரிவிததுள்ளே. 
அவர்களில் 20 விகி்தமாேவர்க்்ள ்தமது வாக்கு 
றுதிகட்ள காப்ொற்றிவருகின்றேர்.
 2030 ஆம் ஆண்டு காைழிப்ெது நிறுத்தப்ெை 
்வண்டும் என்றால் ஆண்டு்்தாறும் 10 விகி்த 
குடறப்பு ்மற்பகாள்ளப்ெை ்வண்டும். 2000 ஆம் 
ஆண்டுக்கு பின்ேர் புதிய காடுகள உருவாக்கப் 
ெட்ைாலும் அடவ இயற்டகயாே காடுகள 
உளவாஙகும் கார்ென்டைஒக்ட்ட்டு அ்ளடவ 
உளவாஙகமாட்ைாது.

 காடுகள கார்ென்டைஒக்ட்ட்டை மட்டும் 
உளவாஙகுவதில்டல, அடவ முகில்கட்ள 
உருவாக்கி பூமிடய குளிர்விக்கின்றே. 50 விகி்தமாக 
குளிர்த்தன்டமடய காடுக்்ள ்தருகின்றே எே 
ப்தரிவிததுள்ளார் இயற்டகடய ொதுகாப்ெது 
ப்தாைர்ொே அடேததுலக அடமப்பின் உறுப்பி 
ேர் டமக்்கல் வின்்ன்ற்.
 மக்களப்தாடக அதிகரிப்பும், அவர்களின் 
வாழ்க்டகத்தர மாற்றமும்; காலநிடல மாற்றம் 
மற்றும் மாசுெடு்தலுக்கு காரைமாக இருக்கலா்ம 
்தவிர காடுஅழித்தலுக்கு அது பிர்தாே காரைம் 
அல்ல. அ்தாவது மக்கள ்தமது ் ்தடவக்கு அதிகமாக 
காடுகட்ள அழிக்கின்றேர்.
 பூமியில் 14.9 பில்லியன் பெக்டையர் 
நிலப்ெரப்பு உள்ளது. அதில் 71 விகி்தமாேடவ்ய 
உயிரிேஙகள வாழக்கூடியடவ. ஏடேயடவ ெனிக் 
கட்டிக்ளால் சூழப்ெட்ைடவ. 10,000 வருைஙகளுக்கு 
முன்ேர் அ்தாவது ெனிக்காலததிற்கு பின்ேர் 57 
விகி்த நிலம் காடுக்ளால் சூழப்ெட்ைடவ. அ்தவது 
அன்று இருந்த 6 பில்லியன் பெக்டையர் காட்டு 
நிலப்ெரப்பில் ்தற்்ொது 4 பில்லியன் பெக்டையர் 
காடுக்்ள எஞ்சியுள்ளது.
 உலகின் ்ேதப்தாடக 2100 ஆம் ஆண்டு 
10.8 பில்லியோக அதிகரிக்கலாம் எே ஐக்கிய 
நாடுகள ்டெ ப்தரிவிததுள்ளது. எே்வ அதிக 
வ்ளஙகள ்்தடவப்ெடும். ஆோல் உலகம் காடு 
அழிப்ெ்தன் எல்டலப்புளளிடய 1980 ஆம் ஆண்்ை 
ப்தாட்டுவிட்ைது.
 எே்வ நாம் எமது ்்தடவகட்ள பூர்ததி 
ப்ய்வ்தற்கு விஞ்ஞாே ப்தாழில்நுட்ெதட்த 
அதிகம் ெயன்ெடுததி சிறிய நிலப்ெரப்பில் அதிக 
விட்ளச்டல ்தரும் ெயிர்கட்ள ெயிரிடுவதுைன், 
விலஙகு வ்ளர்ப்பிலும் ப்தாழில்நுட்ெஙகட்ள 
ெயன்ெடுத்த்வண்டும். அதுமட்டுமல்லாது 
மக்களிைமும் காடுகட்ள ் ெணுவ்தற்காே அறிடவ 
வ்ளர்ப்்ொமாோல் காடு அழிக்கப்ெடுவட்த 
முடிவுக்கு பகாண்டுவரலாம்.
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