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அமெரிக்காவில் ்டந்த வகாரம் 
இடம்மபெற்ற த்தர்தலில் 

குடியரசுக்ட்சி பிரதிநிதி்ள் சபபெ 
பயயும், அரச ்தபைவர த�கா 
பபெடன் ்தபைபெயிைகான �னநகா 
ய் ்ட்சி மசனட் சபபெபயயும் 
ப்பபெறறியுள்்ள்தகால் எதிரவரும் 
இரண்டு வருடங்ள் அமெரிக்கா 
அரசியல் மி்வும் குழபபெம் நிப்றந 
்த்தகா் இருககும் என ம்தரிவிக்ப 
பெடுகின்்றது.
 குடியரசுக ்ட்சி மபெறறு 
ள்்ள இந்த மவறறி என்பெது எதிர 
வரும் வருடங்ளில் பபெடன் 
தெறம்காள்ளும் திட்டங்ளில் 
்தபையீடு்ப்ள தெறம்காள்்ளவும், 

நிரவகா்ங்ளில் ெறுசீரபெப 
புக்ப்ள தெறம்காள்்ளவும் அவர 
்ளுககு அதி்காரதப்த ம்காடுத 
துள்்ளது. இறுதியகா் மவளிவந்த 
த்தர்தல் ்ணிபபுக்ளின் அடிபபெ 
படயில் மபெரும் பெகான்பெபய 
மபெறுவ்தற்கான 218 ஆசனங்ப்ள 
குடியரசுக்ட்சி மபெறறுள்்ளது.

முல்பைததீவு வட்டுவகா்ல் 
பெகுதியில் அபெநதுள்்ள 

‘த்காட்டகாபெய ்டறபெபட ்பபெல்’ 
்டறபெபட மு்காமுக்கா் 617 ஏக 
்ர ்காணி்ப்ள சுவீ்ரிககும் நிை 
அ்ளவீட்டு நடவடிகப்   முன் 
மனடுக்பபெட்ட நிபையில்,   ்டந்த 
16ம் தி்தி  ்டறபெபட மு்காமிறகு 
முன்   ஒன்று கூடி ெக்ள் எதிரபபிபன 
மவளிபபெடுததியுள்்ளனர.
 முல்பைததீவு வட்டுவகா்ல் 
பெகுதியில் ெக்ளுககு மசகாந்தெகான 
617 ஏக்ர நிைங்ப்ள ்டந்த 13 
வருடங்்ளகா் ஆககிரமிதது பெகாரிய 

்டறபெபட மு்காம் ஒன்றிபன 
அபெததுள்்ள ்டறபெபடயினர, 
அந்த ்காணி்ப்ள   நிரந்தரெகா் 
சுவீ்ரிககும் மபெகாருட்டு  எடுத்த 
முயறசி்ள் ்காணி உரிபெயகா்ளர 
்்ளகான ெக்ளினதும் ெக்ள் பிரதி 
நிதி்ளினதும் எதிரபபெகால் ப்விடப 
பெட்டிருந்தது.
 ்காணி எடுத்தற சட்டம் 
(அததியகாயம் 450) 05 ஆம் பிரிவின் 
(1)ஆம் உட்பிரிவின் பிர்காரம் ்காணி 
ெறறும் பெகாரகாளுென்்ற ெறுசீரபெ பபு 
அபெச்சின் ் ட்டப்ள நிமித்தம் 2017 

kf;fspd; fhzpfis RtPfupf;Fk; 

Kaw;rpapy; tl;Lthfy; flw;gil

ஐதரகாபபிய ஒன்றியததில் 
இருநது மவளிதயறியது 

மி்வும் ்தவ்றகானது என்பெப்த 
பிரித்தகானியகா ெக்ள் ்தறதபெகாது 
உ ண ர ந து ம ் கா ள் வ ்த கா ் 
அண்பெயில் தெறம்காள்்ளபபெட்ட 
ஆய்வில் ம்தரியவநதுள்்ளது.
 ்டந்த 9 ஆம் ெறறும் 10 ஆம் 
நகாட்்ளில் லுழரபுழஎ எனபபெடும் 
அபெபபு தெறம்காண்ட ஆய்வில் 
32 விகி்தெகான ெக்த்ள விைகியது 
சரியகானது என ்தறதபெகாதும் 
வகாக்ளிததுள்்ளனர, 56 விகி்த 
ெகானவர்ள் ்தவ்றகானது என வகாக 
்ளிததுள்்ளனர. 
  2016 ஆம் ஆண்டு பிரித 

்தகானியகாவில் தெறம்காள்்ளபபெட்ட 
வகாகம்டுபபில் 52 விகி்த ெக்ள் 
ஐதரகாபபிய ஒன்றியததில் இருநது 
மவளிதயறுவ்தறகு ஆ்தரவகா் வகாக 
்ளிததிருந்தனர. அ்தபன ம்தகாடர 
நது 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பெர 31 
ஆம் நகாள் பிரித்தகானியகா ஐதரகாபபிய 
ஒன்றியததில் இருநது மவளிதயறி 
யிருந்தது.
 உகபரன் தபெகாரும் அ்தபன 
ம்தகாடரநது ம்காண்டுவரபபெட்ட 
்தபட்ள் ்காரணெகா் ஐதரகாபபிய 
நகாடு்ள் மி்பமபெரும் மபெகாரு 
்ளகா்தகார ெறறும் எரிமபெகாருள் மநருக 
்டி்ளில் சிககியுள்்ள அத்தசெயம், 
ஐதரகாபபிய ஒன்றியததில் இருநது 
மவளிதயறியது ் காரணெகா் பிரித்தகா 
னியகா மி்பமபெரும் மபெகாரு்ளகா்தகார 
மநருக ்டி்ப்ள சநதிததுவரும் 
நிபையில் ெக்ளிடம் இந்த ெகாற்றம் 
ஏறபெட்டுள்்ள்தகா் இஙகிைகாநது 
வஙகியின் நிதிக ம்காள்ப்பபிரிவு 
ம்தரிவிததுள்்ளது.
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ம்தகாழிலுக்கா் ஓெகானுககு 
பெயணிககும் தபெகாது உரிய 

நபடமுப்ற்ப்ள ெகாததிரம் பின்பெற 
றுெகாறு ஓெகானிலுள்்ள இைஙப் 
தூ்தர்ம் அறிவிததுள்்ளது.
 சுறறுைகா விசகாவில் 
ஓெகானுககு அபழததுச்மசல்ைபபெ 
டும் இைஙப் மபெண்்ள் துன் 
புறுத்தல்்ளுககு இைக்காகின்்றபெ 
ம்தகாடரபிைகான சம்பெவங்ள் அதி 
்ரிததுள்்ள நிபையிதைதய தூ்தர்ம் 
இ்தபன ம்தரிவிததுள்்ளது. 
 சுறறுைகா விசகாவில் அபு்தகாபி 
ஊடகா் ஓெகானுககு  இைஙப் 
மபெண்்ள் 12 தபெர  அபழததுச் மசல் 
ைபபெட்டுள்்ளனர. 
 இவவகாறு சுறறுைகா 
விசகாவில் ஓெகானுககு அபழத 
துச்மசல்ைபபெடுகின்்ற இைஙப் 
மபெண்்ள் பெகாலியல் மசயற பெகாடு 
்ளுக்கா் விறபெபன மசய்யப 
பெட்டபெ குற்றப புைனய்வு திபண 

க்்ளம் தெறம்காண்ட விசகாரபண 
்ளில் உறுதியகாகியுள்்ளது.

 பெல்தவறு பெகுதி்ளில் இரு 
நது ஓெகானுககு அபழததுச் மசல் 
ைபபெட்ட மபெண்்ள் ்காணகாெற 
தபெகாயுள்்ளபெ ெறறும் ்தடுதது 
பவக்பபெடடுள்்ளபெ ம்தகாடரபில் 
தெலும் ்த்வல்்ள் மவளியகாகி வரு 
கின்்றன.
 ெட்டக்்ளபபு த்காரப்ளப 
பெறறு தெறகு பிரத்தச மசயைகா்ளர 
பிரிவிறகுட்பெட்ட பெகாைக்காட்டு 

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

ஈரகானில் தபெகாரகாட்டததில் ஈடு 
பெட்ட 15,000 ெக்ளுககு 

அந்த நகாடு ெரண்தண்டபன விதித 
துள்்ள்தகா் சமூ்வபைத்த்ளங்ள் 
தெறம்காண்ட மபெகாய்யகான பிரச் 
சகாரதப்த நம்பி ்தனது ருவிட்டர 
்த்ளததில் மசய்திபய மவளியிட்ட 
்தனடிய பிர்தெர பின்னர அ்தபன 
அழிததுள்்ள்தகா் அமெரிக்காபவ 
்த்ளெகா்க ம்காண்ட சி.என்.என் 

மசய்தி நிறுவனம் ம்தரிவிததுள்்ளது.
தெறகுை் முககிய பிரமு்ர்ளும், 
ஊட்ங்ளும் ெறறும் மசயற 
பெகாட்டகா்ளர்ளும் ்தெது சமூ் 
வபைத்த்ளங்ளில் தெறம்காண்ட 
பிரச்சகாரதப்த ம்தகாடரநது ்டந்த 
திங்ட்கிழபெ (14) ்தனடிய பிர 
்தெர �ஸ்ரின் ரூதடகா ஈரகானின் 
இந்த மசயபை ்ண்டிபபெ்தகா் 
்தனது ருவிட்டர ்த்ளததில் பெதிவிட் 
டிருந்தகார.
 எனினும் அது மபெகாய்யகான 
மசய்தி என்பெப்த பின்னர ம்தரிநது 
ம்காண்ட ்தனடிய அரசு அ்தபன 
12 ெணிதநரங்ளின் பின்னர 
நீககியுள்்ளது. அந்த ்த்வல் 

<uhd; njhlu;ghd jdJ jtwhd 
jftiy mopj;jhu; fdlh gpujku;
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பூ மி மவபபெெபடவ்தகால் அதி 
்ம் பெகாதிக்பபெடும் நகாடு்ளில் 

ஆபிரிக் நகாடு்த்ள அதி்ம் என் 
பெதுடன் பெை ஆபிரிக் நகாடு்ளில் 
உள்்ள ெக்ள் பெட்டினிச் சகாபவ 
சநதிககும் நிபை ஏறபெடைகாம் என 
எகிபதில் இடம்மபெற்ற த்காப-27 
என்்ற ெகாநகாட்டிறகு பின்னர ஐககிய 
நகாடு்ள் சபபெ ம்தரிவிததுள்்ளது.
 உடனடியகா் நகாம் நடவடி 
கப்்ப்ள எடுக்காது விட் 
டகால் ்காைநிபை ெகாற்றம் அதி 
்ரிபபெதுடன் பெட்டினிச்சகாவு் ளும் 
அதி்ரிககும். சூடகான் தபெகான்்ற 
நகாடு்ள் அதி்ம் பெகாதிபபுக்ப்ள 
சநதிக்ைகாம் என ஐ.நகாவின் உணவு 
ெறறும் விவசகாய பிரிவுக்கான 
அதி்காரி சிறதரகானி ஒல்ட் டகாடகா 
்டந்த பு்தன்கிழபெ (16) ம்தரிவித 
துள்்ளகார.
 உணவுப பெஞசதப்த எதிர 

தநகாககும் கிழககு ஆபிரிக் நகாடு 
்ளில் சூடகானும் ஒன்்றகாகும். எதி 
தயகாபபியகா, ம்ன்யகா ெறறும் 
தசகாெகாலியகா ஆகிய நகாடு்ளும் 
பெஞசதப்த எதிரதநகாககியுள்்ளன. 
அதி் வ்றட்சிதய இந்த நிபைககு 
பிர்தகான ் காரணம் என ஒரு டசினுககு 
தெறபெட்ட ஐ.நகா நிறுவனங்ள் 
ம்தரிவிததுள்்ளன.
 சூழபை ெகாசுபெடுததும் வகாயு 
க்ப்ள மவளிவிடும் நகாடு்ளில் ஆபெ 
ரிக் நகாடு்த்ள மி்வும் குப்றவகான 
பெங்ளிபபபெ ம்காண்டுள்்ளன. 
ஆனகால் அந்த நகாடு்ள் ்தகான் ஏபனய 
நகாடு்ளின் மபெகாறுபபெற்ற மசயல் 
பெகாடு்்ளகால் அதி்ம் பெகாதிக்பபெடும் 
நகாடு்்ளகாகும். சூடகானில் உள்்ள 15 
மில்லியன் ெக்ளுககு 2023 ஆம் 
ஆண்டு அதி் உ்தவி்ள் த்தபவப 
பெடுகின்்றன.

Mgpupf;fhtpy; gl;bdpr;rhT 
mjpfupf;fpd;wJ - I.eh
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சிறிலங்காவின் இன்்றைய ஜனகாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா வடக்குக் குறித்துப் பபசவகாருங்ள் என 
விடுத்்த அ்ைப்பகானது ரகாசபக்சகாக்்ளின் சிங்ள பபௌத்்த பபரினவகா்த அரசியல் ப்காள்்்யகான 

இலங்்யில் இனரீதியிலகான பிரச்சி்ன என்று எதுவுபமயில்்ல, வடக்கும் கிைக்கும் ்தனித்்தனியகான 
பிரகாந்தியங்ளகா் சிறிலங்காவின்  நிரவகா்த்திற்கு உடபடுத்்தப்பட பவண்டிய பிரகாந்தியங்பள என்றை 
இனபவறி ம்தபவறிக் ப்காடபகாட்ட மீள் உறுதி பசய்துள்ளது. முன்னகாள் சிறிலங்கா சனகாதிபதி 
சந்திரி்கா பண்டகாரநகாயக்்காவின் ஆடசியிலும் "பிரகாந்தியங்ளின் ஒன்றியமகா்" சிறிலங்கா்வ 
அரசியல்மப்பு வழி மகாற்றை முயன்றைகார.  வடக்கு கிைக்்்த் ்தனித்்தனியகான பிரகாந்தியங்ளகா்பவ 
அ்டயகாளப்படுத்்தபவ இவரும் மு்னந்்தகார. இவ்விடயத்தில் ரணில் மடடுமல்ல சிங்ளக் ்டசி்ள் 
எல்லகாபம ்தங்ளுக்கு இ்டயில் உள்ள ப்தவிப்பபகாடடி்்ள எல்லகாபம ஒதுக்கி ்வத்துவிடடு, புதிய 
அரசியல்மப்பின் மூலம் ஈைத்்தமிைரின் இலங்்த் தீவில் வரலகாற்றுக்கு முற்படட ்காலம் மு்தலகா்த் 
ப்தகான்்மயும்  ப்தகாடரச்சியும் ப்காண்ட ஈைத்்தமிைர்ளின் இ்றை்ம்ய இல்லகாப்தகாழிப்பதில் ஒபர 
பநகாக்குள்ளவர்ளகா்பவ, இன்்றைய மீள முடியகா்த சிறிலங்காவின் பபகாருளகா்தகார பநருக்்டி நி்லயிலும் 
பசயற்படுகின்றைனர. 
 ‘பகாது்காப்்ப முன்னி்லப்படுத்தும் சனநகாய்ம்’ என்றை பபயரில், நகாடடின் 61.1 வீ்தமகான மக்்ள் 
உணவுத்்தடடுப்பகாடடுக்குள் சிக்குண்ட நி்லயில் இவ்வகாண்டுக்்கான வரவு பசலவுத் திடடத்தில் 35 
வீ்தத்்்த நகாற்பத்ப்தகாரகாயிரம் ப்காடி ரூபகாக்்்ள பகாது்காப்புச் பசலவுக்கு ரணில் விக்கிரமசிங்காவின் 
அரசகாங்ம் ஒதுக்கியுள்ளது. பிரகான்்ச விட ஐக்கிய இரகாச்சியத்்்த விட அதி்ளவிலகான இரகாணுவத்்்த 
சிறிலங்கா ் வத்திருக்் முயல்வது பநருக்்டிக்கு உள்ளகாகியுள்ள பபகாருளகா்தகாரத்தில் இருந்து மீள்வ்தற்கு 
எவ்வ்்யில் உ்தவும் என்கிறை ப்ள்வி்யச் சிங்ள ஆய்வகாளர்பள எழுப்பியுள்ளனர. இந்துமகாக்்டல் 
இன்று ஆதிக்்ப்பபகாடடி்ளுக்கு உள்ளகாகும் சூழ்நி்ல வலுவகாகி வருவ்தகால் ் டற்ப்ட வகான்ப்ட்்ள 
நவீனப்படுத்துவது சிறிலங்காவின் பகாது்காப்புக்கு உடனடித் ப்த்வயகா் உள்ளப்தன ரணில் விக்கிரமசிங் 
்தனது பகாரகாளுமன்றைத்துக்கு பவளிபய ப்காத்்தலகாவ்லப் பகாது்காப்புப் பல்்்லக்்ை் உ்ரபயகான்றில் 
பகாது்காப்புச் பசலவீனத்்்த நியகாயப்படுத்தினகாலும் ந்டமு்றையில் ஈைத்்தமிழ் மக்்ளின் இ்றை்ம்ய 
ஒடுக்குவ்தற்்கான பநகாக்கிபலபய இந்்த ப்ட்ளின் நவீனப்படுத்்தல் முன்பனடுக்்ப்படுகிறைது என்பது 
ஆய்வகாளர்ளின் ்ருத்து. சிறிலங்கா பணி ஓய்வு பபற்றை ப்டயினருக்கு பில்லியன் ்ணக்கில் 
ஓய்வூதியம் வைஙகி வருவது ஒன்பறை எவ்வ்்யில் இலங்்யின் பபகாருளகா்தகாரம் சீரழிகிறைது என்ப்்த 
உறுதிப்படுத்தும். 
 இந்துமகாக்்டலில் வரலகாற்றுக்கு முற்படட ்காலம் மு்தலகா் ஈைத்்தமிைர்ளின் பமலகாண்்ம 
ப்தகாடரந்து வந்திருப்பது வரலகாறைகா் உள்ளது. ்தமிழீை மக்்ளின் ந்டமு்றை அரசு வழி அவர்ளின் 
ப்தச உருவகாக்்ம் ந்டபபற்றை 1978 மு்தல் 2009 வ்ரயகான 31 ஆண்ட  ்காலத்தில் இலங்்்ய 
அடுத்்த இந்துமகாக்்டல் ஆதிக்்ப்பபகாடடி இல்லகாது இருந்்தது. இந்நி்ல மகிந்்த ரகாசபக்சகாவின் 
2009 ம் ஆண்டு முள்ளிவகாய்க்்கால் ஈைத்்தமிழின அழிப்புக்குப் பின்னகான ஆடசியில் மகாறியது. இது  
சீன இந்திய பனிப்பபகாருடன் கூடிய அபமரிக்் ஆதிக்்ப் பபகாடடித்்தளமகா் இன்று இலங்்்யக் 
்காடசியளிக்் ்வத்துள்ளது. சீனகாவின் பபகாருளகா்தகார திடடங்ள் உ்தவி்ள்  என்னும் அ்தன் வடக்கு 
கிைக்கு பநகாக்கிய இந்தியகா பமலகான புலனகாய்வு பநகாக்கிலகான சம்காலந்ரவு்ள்,  இந்தியகா்வ 
‘்ரடஸ்’ அ்மப்பின் வழி வடக்கு கிைக்கு உடபடட இலங்்யின் பு்்யிர்த, து்றைமு் வளரச்சிக்கு,  
உ்தவு்தல் என்கிறை பசயற்திடடத்தின் வழி இலங்்யில் பமலும் பலமகா்க் ்காலூன்றை ்வத்துள்ளது. 
இந்தியகா ஜி 20 நகாடு்ளின் அ்மப்பின் ்த்ல்மத்துவத்்்தயும், சீனகாவின் பபகாருளகா்தகார அ்மப்பின் 
்தல்மத்துவத்்்தயும் ஒபர ்காலத்தில் ஏற்றிருப்பது உலகில் பபகாதுவகா்வும் ப்தற்்காசிய விவ்காரங்ளில் 
சிறைப்பகா்வும் மத்தியத்்தங்்ள பமற்ப்காள்வ்தற்்கான பலத்்்த இந்தியகாவுக்கு அளித்துள்ளது. 
இ்தனகால் இலங்் இனப்பிரச்சி்ன விடயத்திலும் இந்தியகா ்தன் சகாரபகான தீரவு்்ள முன்பனடுக்் 
முயற்சிக்கும் என்பது பவளிப்ப்ட. ்தகான் நிைலகா் நின்று ப்காண்டு பநகாரபவ பபகான்றை அபமரிக்்காவுடன் 
நல்லுறைவு்ள் உள்ள நகாடு்ள் வழியகா் அ்த்ன பமற்ப்காள்வ்தற்கும் இடமுண்டு. இந்தியகாவுக்்கான 
பநகாரபவ தூதுவர  ஹகான்ஸ் பஜக்்ப் பி்ரடன்லண்ட இலங்்யில் இரு்தரப்பும் அ்ைத்்தகால் பநகாரபவ 
மீண்டும்  இலங்் இனப்பிரச்சி்னயில் மத்தியத்்தம் வகிக்் ்தயகாரகா் உள்ளது என இந்தியகாவின் 
இந்து ஆஙகில நகாளி்தழுக்கு கூறியுள்ள்ம அ்னத்துல் மடடத்தில் இலங்்யினப் பிரச்சி்ன 
குறித்்த தீரவுக்்கான ்காய்ந்ரத்்தல்்ள் இடம்பபற்று வருவ்்த உறுதி பசய்துள்ளது. 
 இவ்வகாறைகா் ஒரு பபச்சுவகாரத்்்த அ்னத்துல் மடடத்தில் முன்பனடுக்்ப்படும் சந்்தரப்பம் 
வந்்தகால் யகார ஈைத்்தமிைரக்்கான ்டசியகா்ப் பபச்சுக்்ளில் ஈடுபடக் கூடிய ்தகுதியுள்ள நி்லயில் 
உள்ளனர என்றை ப்ள்வி ஈைத்்தமிழ் அரசியல் ் டசி்ளின் கு்டநிைல் அ்மப்பபகான்று; உடன் ப்த்வ 
என்றை வி்டக்கு இடடுச் பசல்கிறைது.
 பமலும் சிறிலங்காவின் து்றைமு்ங்ள் விமகானபச்வ்ள் இரகாஜங் அ்மச்சர பிபரமலகால் 
ஜயபச்ர பலகாலி அ்னத்துல் விமகான நி்லய பவ்ல்ளும் ் காஙப்சன்து்றை து்றைமு் பமம்பகாடடு 
பவ்ல்ளும் இந்தியகாவின் ஆ்தரவுடன் ஒருசில மகா்தங்ளுக்குள் நி்றைவுபடடு ் காஙப்சன் து்றை மூன்றின 
மக்்ளுக்கும் உரிய பபகாருளகா்தகார வகாழ்வுக்்கான இடமகா் மகாறும் என யகாழ்ப்பகாணத்தில் ப்தரிவித்துள்ளகார. 
இது சிறிலங்கா பபகாருளகா்தகாரத்துக்்கான வளரச்சி என்றை பபயரில் ்தமிைர ்தகாய்ப் பகுதி்ளில் 
ஈைத்்தமிைர்ளின் மக்்ள் ப்தகா்்்ய ஐ்தகாக்கும் பசயற்திடட்த்்த பவற்றி்ரமகா் முன்பனடுக்்ப் 
பபகாகின்றைது என்ப்்த உறுதிப்படுத்்தகிறைது. இப்படியகான சூைலில் ஈைத்்தமிைரின் இ்றை்மயி்ன 
மீள்நி்லநிறுத்்தக் கூடிய ஒரு கு்டநிைல் அ்மப்பு உடனடியகா் உருவகாக்்ப்படல் அவசியம் என்பது 
இலக்கின் எண்ணம். அரசியல் அதி்காரப் பகிரவு அல்ல ்தமது அரசியல் அதி்காரத்தில் பகிரவு 
என்பப்த ரணிலின் இலக்கு. இந்பநரத்தில் கு்டநிைல் அ்மப்பு ஒன்று ஈைத்்தமிைரின் இ்றை்ம்ய 
உறுதிப்படுத்்த்லப் பபகாதுக்ப்காள்்்யகா்க் ப்காண்டு உருவகாக்்ப்படடகாபல அது மகாவீர்ளகால் உறுதி 
பசய்யப்படட மண்ணினதும் மக்்ளினதும் பகாது்காப்்ப முன்பனடுக்கும் ஆற்றைலுள்ள்தகா் அ்மயும் 
என்பது மகாவீரர வகாரத்தில்  இலக்கின் உறுதியகான எண்ணம். இன்று கூடடு பசரவதில் ்தடுமகாறும் ்தமிழ் 
அரசியல் ் டசி்ள் ஈைமக்்ளின் இ்றை்ம முன்னிறுத்தினகாபல இ்ணப்பு ந்டமு்றைச் சகாத்தியமகாகும் 
என்ப்்தயும் இலக்கு இடித்துக்கூறை விரும்புகிறைது.
 

 ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழரின் இறைறைறய முன்னிறைப்படுததினாலை
ஈழத்தமிழ் அரசியல் கட்சிகளின் குறையறைபபுச் சாததியம்

இநதியகாவின் முன்னகாள் பிர்தெர ரகாஜீவ ் காநதி ம்காபை 
வழககிலிருநது விடு்தபை மபெற்ற இைஙப்பய 

தசரந்த நகால்வரும் முழுபெயகான விடு்தபை வகாழபவ 
அனுபெவிக் ்தமிழ் அரசு உரிய நடவடிகப் எடுக் 
தவண்டும் என அரசியல் ப்தி்ப்ள விடு்தபை மசய் 
வ்தற்கான த்தசிய அபெபபின் இபணபபெகா்ளர அருட் 
்தநப்த ெகா.சகதிதவல் ம்தரிவிததுள்்ளகார.
அவரகால்   மவளியிட்டுள்்ள ஊட் அறிகப்யிதை இவ 
வகாறு ம்தரிவிததுள்்ளகார.
அவ அறிகப்யில் தெலும் ம்தரிவிக்பபெட்டுள்்ள்தகாவது,  
 ரகாஜீவ ்காநதி ம்காபை வழககிலிருநது விடு்தபை 
மபெற்ற இைஙப்பய தசரந்த நகால்வரும் முழுபெயகான 
விடு்தபை வகாழபவ அனுபெவிக் ்தமிழ் அரசு 
உரிய நடவடிகப் எடுக் தவண்டும் என்பெத்தகாடு 
அவர்ப்ள இைஙப்ககு திருபபி அனுபபுவது ம்தகாடர 
பெகா் நகால்வரின் விருபபெததிறகு அபெய தீரெகானிக் 
தவண்டும் என அரசியல் ப்தி்ப்ள விடு்தபை மசய் 
வ்தற்கான த்தசிய அபெபபு ்தமிழ் அரசிடமும் இநதிய 
ெததிய அரசிடமும் தவண்டுத்காள் விடுகின்்றது.
 இவர்ள் ்தங்ள் வகாழ நகாளின் மபெரும் பெகுதிபய 
சிப்றயில் அனுெதிதது விட்டகார்ள். சிப்ற வகாழவில் 
ெரணதத்தகாடு தபெகாரகாடி ெரண வகாயிபையும் எட்டிப 
பெகாரத்தவர்ள் இவர்ள்.
 விடு்தபை நீதி சகாரந்த விபட ெட்டுெல்ை. அது 
வகாழவு சகாரந்ததுெகாகும். இவர்ளுககு எஞசி இருக 
கின்்ற வகாழபவ சு்தநதிரெகா் அனுபெவிக் இடம் அளிக் 
தவண்டும்.
 ஆ்தைகால் சி்றபபு மு்காம் வகாழவில் இருநதும் 
விடுவிதது சமூ்ததில் ஒருவரகா் வகாழவ்தறகு இவர 
்ளுககு இடம் அளிக் தவண்டும்.
 தெலும் இவர்ள் நகால்வபரயும் இைஙப்ககு 
அனுபபெ இைஙப்யிடம் ஒபபு்தல் மபெ்ற உள்்ள்தகா்வும் 
கூ்றபபெடுகின்்றது. அ்தபன நிறுததி அவர்ள் விருபபிறகு 
இடம் அளிதது வகாழவு பெகாது்காபபு ம்காடுபபெது ்காநதிய 
நகாட்டின் ்தகாரமீ் ்டபெயுெகாகும்.
 ்தமிழ் அரசு இைஙப்யிலிருநது ்டந்த ்காைங 
்ளில் அ்தியகா் மசன்த்றகாபரயும் ்தறதபெகாப்தய இைங 
ப்யின் மபெகாரு்ளகா்தகார மநருக்டியின் ்காரணெகா் 
வகாழவு பெகாது்காபபு த்தடி மசன்த்றகாபரயும் ஏறறுக 
ம்காண்டிருககின்்ற நிபையில் இநநகால்வபரயும் சுய 
விருபபெததின் அடிபபெபடயில் வகாழ இடெளிபபெது 
ெனி்தகாபெெகான ்தன்பெபய உறுதி மசய்வ்தகா் அபெயும்.
 இவர்ளின் விடு்தபை ம்தகாடரபில் ஆரவம் 
்காட்டிய புைம்மபெயர அபெபபு்ள் இவர்ளுக்கான 
பெகாது்காபபு ெறறும் பு்லிடம் விடயததில் ரகா�்தநதிர 
ரீதியகா் மசயல்பெட்டு இநதியகா ெறுககுதெயகானகால் 
இவர்ளுக்கான பு்லிடதப்த ஆயத்தபபெடுததுெகாறும் 
அரசியல் ப்தி்ப்ள விடு்தபை மசய்வ்தற்கான த்தசிய 
அபெபபு. தவண்டுத்காள் விடுககின்்றது.
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நெருப்பில்
நீச்சல் 
அடித்தவர்கள்
்கருப்பு
இருட்டை
நெருப்்பால் 
ந்கபாளுததியவர்கள்

்கடைலில்
உப்்பாய்க்
்க்ைந்தவர்கள்
எதிரிக்
்க்ை்க்ை
நெருப்்பால்
்க்ைத்தவர்கள்!

்கழுததில்
ெஞ்்சக் 
அணிந்தவர்கள்
உடைல்
உயி்ைக் 
உருக்்கத
துணிந்தவர்கள்...

வி்்தயபாய்
மண்ணில்
விழுந்தவர்கள்
விடு்த்ை
்ச்்தயபாய்
மு்ைதது
எழுந்தவர்கள்!

ப்பாரில்
குருதி்ய
ஊற்றியவர்கள்
ஈழ
உறுதி்ய
நெஞசினில்
தீடடியவர்கள்

்த்ைவனின்
்கன்வ
ஏநதியவர்கள்
எதிரிக்
ந்கடு்த்ை
உ்்ததது
்தபாண்டியவர்கள்

துவக்ப்க
்்கநயன
உயரததியவர்கள்
ந்கபாள்்்க
இைக்ப்க
கிழக்ந்கன
உயரந்தவர்கள்

உயிரக்ந்கபா்டை
ந்கபாடுக்்கபவ
பிறந்தவர்கள்..
எதிரி
ந்கபா்ைப்்்டை
அழிக்்கபவ
வி்ைந்தவர்கள்!

எ ரி ம ் ை 
நெருப்ந்ன
நவடித்தவர்கள்
சீறும் புலிநயன
்கைததிபை
சினந்தவர்கள்!

விழவிழ
வி்்த்கைபாய்
விழுந்தவர்கள்
பமபை
எழஎழ
விடியைபாய்
விடிந்தவர்கள்!

வபான்நவளி
்றநது
அடித்தவர்கள்
அந்தத
ந்தபாடுவபானச
சூரியன்
பிடித்தவர்கள்!

்தமிழீழ
அைணபா்க
நின்றவர்கள்
்தமிழ்வீை
அ்டையபாைம்
நவன்றவர்கள்

்தபாய்மண்ணில்
ெடு்கல்ைபாய்
வபாழ்்வர்கள்
மக்்கள்
மனந்தல்ைபாம்
இ்றயபா்க
ஒளிர்வர்கள்!

எங்கள் 
மபாவீைர 
நி்னநவடுக்்க
விழி்களிபை
ஈைம்..

உறஙகும்
மபாவீைர 
மண் திறக்்க
வரும்
ஒளியபா்க
ஈழம்...

khtPuu; vd;gtu;
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தபெச்சுவகாகா்தப்தககு வருெகாறு �னகாதி 
பெதி ரணில் விககிரெசிங் விடுத 

துள்்ள அபழபபுககு எவவகாறு பெதிைளிபபெது 
என்பெப்தயிட்டு ்தமிழக ்ட்சி்ள் குழம்பிக 
ம்காண்டுள்்ளன. ஒருமித்த நிபைபபெகாட்டுடன் 
புதிய ந்கா்வு ஒன்ப்ற தெறம்காள்வ்தற்கான முய 
றசி்ள் மபெகாருத்தெற்ற ்தனிபபெட்ட ்காரணங 

்்ளகால் ்தள்ளிபதபெகாகின்்றது. ஆனகாலும், செஷ்டி 
என்்ற த்காரிகப்பய முன்பவபபெது என்்ற நிபை 
பபெகாட்டுககு பிர்தகான ்தமிழத த்தசியக ்ட்சி்ள் 
வநதிருககின்்றன.
 எகிபதில் நபடமபெற்ற ்காைநிபை குறித்த 
உச்சிெகாநகாட்டில் ்ைநதும்காண்டபின்னகா் நகாடு 
திரும்பிய உடனடியகா்தவ ் டந்த வியகாழககிழபெ 
பெகாரகாளுென்்றததுககுச் மசன்று உபரயகாறறிய 
இைஙப் அதிபெகா் ரணில் விககிரெசிங் 
அதிரடியகான அறிவிபபு ஒன்ப்ற மவளியிட்டகாகா். 
 ்தமிழ ெக்ள் எதிகா்ம்காண்டுள்்ள பிரச்சி 
பன்ளுககு அடுத்த வருடததுககுள் தீகா்வு ்காண 
பபெடதவண்டும் என இ்தன்தபெகாது ம்தரிவித்த 
ரணில் விககிரெசிங், இ்தற்கா் வடகப்ப 
பிரதிநிதிததுவபபெடுததும் நகாடகாளுென்்ற உறுபபி 
னகா்்ளுடன் அடுத்த வகாரம் தபெச்சுக்ப்ள ஆரம் 
பிக்விருபபெ்தகா்வும் அறிவித்தகாகா்.  அததுடன் 
இந்தவிடயததில் அக்ப்றயுள்்ள ஏபனய ்ட்சி் 
ளின் பெகாரகாளுென்்ற உறுபபினகா்்ப்ளயும் இந்தக 
்ைநதுபரயகாடலில் ்ைநதும்காள்ளுெகாறும் அவகா் 
அபழபபு விடுததிருககின்்றகாகா். 

 ்தமிழ ெக்ப்ளப மபெகாறுத்தவபரயில் 
நிரந்தரெகான அரசியல் தீகா்வு என்பெப்தவிட, உடனடி 
யகா்த தீகா்க்பபெட தவண்டிய பிரச்சிபன்்ளகா் 
மூன்று விடயங்ப்ள அவகா்்ள் பெட்டியலிடு 
கின்்றகாகா்்ள்.

 
1. ்கொணொமல் ஆக்கபபட்டொொ் விவ்கொரம். 
2. அரசியல் க்கதி்கள் விடு�கை. 
3. ஆககிரமிக்கபபடடுள்்ள ்கொணி்கக்ள விடு 
விபபது என்ற மூனறும்�ொன அகவ.
 

புதிய அரசியைபெபபு ஒன்றின் மூைெகா் இன 
மநருக்டிககு அரசியல் தீகா்வு ்காணபபெடும் 
என ரணில் விககிரெசிங் ஏற்னதவ ம்தரிவித 
திருந்தகாகா். ்தமிழத த்தசியக கூட்டபெபபின் 
்தபைவகா் இரகா.சம்பெந்தன், அ்தன் தபெச்சகா்ளகா் 
எம்.ஏ.சுெநதிரன் ஆகிதயகாக்ா இ்தபன வரதவறறு 
்ருததுக்ப்ளத ம்தரிவிததிருந்தகாகா்்ள். 
 இந்தபபின்னணியில்்தகான் அடுத்த வகாரம் 

தபெச்சுக்ப்ள ஆரம்பிக்பதபெகாவ 
்தகா் ரணில் வியகாழககிழபெ 
பெகாரகாளுென்்றததில் பெகிரங்ெகா் 
அறிவிததிருககின்்றகாகா். இதில் 
்ைநதும்காள்ளுெகாறு ்தமிழக 
்ட்சித ்தபைவகா்்ப்ள ெட்டுென்றி, 
அபனததுக ்ட்சி்ளின் பிரதி 
நிதி்ளுககும் அவகா் அபழபபு 
விடுததிருககின்்றகாகா். அண்பெக 
்காைததில் ைண்டன், �பபெகான், 

பிலிபபபென்ஸ், எகிபது என வி�யங்ப்ள 
தெறம்காண்டு உைகின் முககியெகான ்தபைவகா் 
்ப்ள சநதிததுப தபெச்சுக்ப்ள நடததிய பின்னகா் 
நகாடு திரும்பிய உடனடியகா்தவ இந்த அபழபபபெ 
அவகா் மவளியிட்டிருககின்்றகாகா். 
 இரண்டு - மூன்று வகாரங்ளுககு முன்னகா் 
ைண்டனிலிருநது திரும்பிய உடனடியகா் 
நீண்ட்காைெகா் சிப்றயில் வகாடிய எட்டு ்தமிழ 
அரசியல் ப்தி்ப்ள அவகா் மபெகாது ென்னிபபில் 
விடு்தபை மசய்்தகாகா். இது ்தமிழ ெக்ள் 
ெததியில் வரதவறபபெபமபெற்றது. தெலும் 
சிைபர மபெகாங்லுடன் விடுவிபபெ்தகா்வும் 
உறுதியளிததிருககின்்றகாகா். ்தமிழ ெக்ள் வீதி்ளில் 
இ்றஙகிபதபெகாரகாடும் மூன்று பிரச்சிபன்ளில் 
ஒன்றுககு இ்தன்மூைம் தீகா்பவக்காண்பெ்தறகு அவகா் 
முறபெட்டிருககின்்றகாகா் என்பெது ம்தரிகின்்றது.
 வியகாழககிழபெ பெகாரகாளுென்்றததில் 
நி்ழததிய உபரயில், இந்த அரசியல் ப்தி்ளின் 
விடு்தபை ம்தகாடகா்பில் ்தகான் சகா்த்ெகான சிை 
முடிவு்ப்ள எடுக்விருபபெ்தகா்வும் அவகா் கூறி 
யிருந்தபெ ்வனிக்த்தக்து. 
 ்காணகாெல் ஆக்பபெட்தடகாகா் ம்தகாடகா்பில் 
ஆரகாய்நது விசகாரபண்ப்ள  நிப்றவு மசய்வ்தற்கா் 
தெைதி் குழுக்ப்ள நியமிதது விசகாரபண்ப்ளத 
துரி்தபபெடுததுெகாறு நீதி அபெச்சுககுப பெணிபபு 
விடுததிருபபெ்தகா்வும் அவகா் பெகாரகாளுென்்றததில் 
ம்தரிவித்தகாகா். 
 அடுத்த வருடம் ம்காண்டகாடபபெடும் 
சு்தநதிர தினததின்தபெகாது இந்தப பிரச்சிபன்ள் 
தீகா்க்பபெட்டிருக் தவண்டும் எனக குறிபபிட்ட 
�னகாதிபெதி ரணில் விககிரெசிங், மவளிநபெகா்்ள் 
எெது பிரச்சிபனயில் ்தபையிட த்தபவயில்பை 
எனவும், நகாதெ எெது பிரச்சிபன்ளுககுத 
தீகா்பவக்ண்டு முன்தனகாககிச் மசல்ை தவண்டும் 
என்றும் ்தனது உபரயில் தெலும் ம்தரிவித்தகாகா். 

 ரணிலின் இந்த அறிவிபபு பெல்தவறு 
்தரபபினரதும் வரதவறபபெப மபெறறிருககின்்றது. 
அரசியல் ப்தி்ப்ள விடு்தபை மசய்வ்தற்கா் 

அவகா் முன்மனடுததிருககும் மசயறபெகாடு்ளும் 
ஒரு நல்மைண்ண சமிஞபஞையகா்தவ தநகாக 
்பபெடுகின்்றது. இருந்ததபெகாதிலும் ஏபனய விட 
யங்ப்ள அவரகால் முன்மனடுக்ககூடிய்தகா் 
இருககுெகா எனக த்ள்வி எழுபபெபபெடுகின்்றது. 
 ரணில் விககிரெசிங் ்தன்பன ஒரு 
்தகாரகா்ளவகாதியகா்வும் �னநகாய் வகாதியகா்வும் 
்காட்டிகம்காள்வ்தன் மூைம் தெறகு நகாடு்ளின் 
ஆ்தரபவப மபெறறிருபபெவகா். தெறகு நகாடு்ள் 
்தமிழ ெக்ளின் பிரச்சிபன்ள் தீகா்க்பபெட 
தவண்டும் என்பெ்தற்கான அழுத்தங்ப்ளக 
ம்காடுக்த ம்தகாடஙகியுள்்ளன. ்தறதபெகாப்தய 
மபெகாரு்ளகா்தகாரப பிரச்சிபனக்கான தீகா்பவயும் 
அ்தன் மூைெகா்தவ மபெ்றமுடியும் என்பெப்த அந்த 
நகாடு்ள் சுட்டிக்காட்டியுள்்ளன.  அ்தபனவிட, 
புைம்மபெயகா்ந்த ்தமிழகா்்ளின் மு்தலீடு்ள் நகாடு 
எதிகா்ம்காண்டுள்்ள மபெகாரு்ளகா்தகாரப பிரச்சிபனககுத 
தீகா்பவக்காண்பெ்தறகு அவசியெகா்ள்்ளது. ரணிலின் 
அணுகுமுப்றயில் ஏறபெட்ட திடீகா் ெகாற்றததுககு 
இபவ பிர்தகான ்காரணெகா் இருக்ைகாம்.

 ரணிலின் இந்த அறிவிபபுக்ளுககு 
இநதியகாவின் அழுத்தமும் பிர்தகான ்காரணெகா் 
இருக்தவண்டும் எனக குறிபபிடுகின்்றகாகா் 
ம்காழும்பிலுள்்ள இரகா�்தநதிரி ஒருவகா். இவ 
வருடததில் இடம்மபெற்ற ெகாகா்ச், �ூன், மசப 
மரம்பெகா் ஆகிய மூன்று ம�னிவகா அெகா்வு்ளில் 
இனமநருக்டிககுககு நியகாயெகான அரசியல் தீகா்வு 
்காணபபெட தவண்டும் என்பெப்தயும், 13 ஆவது 
திருத்தம் முழுபெயகா் நபடமுப்றபபெடுத்தபபெட 
தவண்டும் என்பெப்தயும் இநதியப பிரதிநிதி வலி 
யுறுததியிருந்தகாகா். 
 அ்தபனவிட ரணில் விககிரெசிங் �னகாதி 
பெதியகா்ப பெ்தவிதயற்ற பின்னகா் புதுடில்லிககு 
வி�யம் மசய்வ்தறகுத திட்டமிட்டிருந்த 
தபெகாதிலும், அ்தற்கான உததிதயகா்புகா்வ அபழபபு 
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2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு 
செலவுத் திட்டத்்தை ஜனகாதிபதி 

ரணில் விககிரமசிங் ெமர்ப்பித்திருககின்கார். 
நகாடு எதிர் நநகாககியிருககும் பகாரிய சபகாருளகாதைகார 
சநருக்டிக்கான தீர்வுக்கான பகா்தை்யக ்காட 
டுவதைகா் இது இருககின்தைகா?

 உண்பெயில் பெகாரிய மபெகாரு்ளகா்தகார மநருக 
்டி ஒன்ப்ற இைஙப் எதிகா்ம்காண்டுள்்ளது. 
இைஙப் சு்தநதிரெபடந்த பின்னகா் இந்த்ளவுககு 
தெகாசெகான மநருக்டி ஒன்ப்ற இ்தறகு முன்னகா் 
எதிகா்ம்காண்டிருக்வில்பை. மபெகாரு்ளகா்தகாரததில் 
ஒரு த்தக்வீக்ெகான நிபை இபதபெகாது உரு 
வகாகியிருககின்்றது. மபெகாரு்ளகா்தகார வ்ளகா்ச்சி குப்ற 
வகா் இருபபெது. பெணவீக்ம் மி் அதி்ெகா் இருப 
பெது. தவபையின்பெ மி் அதி்ெகா் இருபபெது. 
இந்த மூன்றும் ஒன்்றகா் இடம்மபெறுெகா் இருந்தகால் 
அ்தபன “த்தக் வீக்ம்” என்று மசகால்வகாகா்்ள். 
 பெணவீக்ம் இபதபெகாது 70 வீ்ததப்தத 
்தகாண்டிவிட்டது. இது வரைகாறறில் முன்மனப 
தபெகாதும் இடம்மபெ்றவில்பை. இந்த வருடததில் - 
அ்தகாவது 2022 இல் மபெகாரு்ளகா்தகார வ்ளகா்ச்சி ெப்றப 
மபெறுெதிபயக ்காட்டிநிறகின்்றது. அ்தகாவது 8.7 
வீ்தததினகால் வீழச்சி நிபைபயக ் காட்டி நிறகின்்றது. 
இைஙப் வரைகாறறில் இவவகா்றகான நிபை முன்னகா் 
ஏறபெடவில்பை. முப்றசகாரத துப்றயில் மி்வும் 
்டுபெயகான தவபையின்பெ நிைவுகின்்றது. 
ஆ்தவ, இது ஒரு சிக்ைகான, மி் தெகாசெகான 
்காைபபெகுதி. 
 இந்த மநருக்டி ஒரு வருடததில் - இரண்டு 
வருடததில் வந்த்தல்ை. நீண்ட்காைெகா்தவ 
இ்தற்கான அடித்த்ளம் இடபபெட்டது. இது 
இைஙப் ்தகானகா்தவ உருவகாககிகம்காண்ட 
ஒரு மநருக்டி. அ்தகாவது, ெனி்தகா்்்ளகால் 
உருவகாக்பபெட்ட ஒரு மநருக்டி. ஆ்தவ, 
நீண்ட்காைததில் உருவகாக்பபெட்ட மநருக்டிபய 
நீண்ட்காைததில்்தகான் தீகா்க் முடியும். ஒரு வரு 
டததுககுள் அ்தபனத தீகா்க் முடியகாது. 
 இந்த வரவு மசைவுத திட்டததில் பெை 
முன்மெகாழிவு்ள் இருககின்்றன. இவவகா்றகான 
முன்மெகாழிவு்ப்ள நகாம் முன்னரும் பெகாகா்த 
திருககின்த்றகாம். ம்காள்ப்்ள் ெட்டும் எங 
்ளுககுத தீகா்பவத ்தரகாவது. ம்காள்ப்்ள் மசயல் 
வடிவம் மபெ்றதவண்டும். அந்த மசயல்வடிவம் 
மபெறுவ்தற்கான நடவடிகப்்ப்ள இைஙப் 
அரசகாங்ம் எவவகாறு தெறம்காள்்ளபதபெகாகின்்றது 
என்பெதில்்தகான் அடுத்த ்ட்டம் ்தஙகியுள்்ளது. 
அ்தகாவது, வருெகானதப்த எவவகாறு உயகா்த்தப 
தபெகாகின்்றது? மசைவு்ப்ள எவவகாறு ்ட்டுப 
பெடுத்தபதபெகாகின்்றது? த்தபவயற்ற மசைவு்ப்ள 
எவவகாறு குப்றக்ப தபெகாகின்்றது? என்பென முககிய 

ெகான த்ள்வி்ள். 
 இபவ அபனதப்தயும்விட முககிய 
ெகா் ஊழல்்ள் முககிய பிரச்சிபனயகா் 
இருககின்்றது. ஊழல்்ப்ள அரசகாங்ம் எவ 
வகாறு ்ட்டுபபெடுத்தபதபெகாகின்்றது என்பெதும் 
முககியெகானது. இது ம்தகாடகா்பில் எந்தவி்த 
ெகான ்த்வல்்ப்ளயும் அரசகாங்ம் மவளிப 
பெடுத்தவில்பை. இவவகாறு பெல்தவறு சிக்ல்்ள் 
இருககின்்றன. முன்மெகாழிவு்ள் வநதுள்்ளன. 
இபவ எவவகாறு நபடமுப்றபபெடுத்தபபெடப 
தபெகாகின்்றன என்பெப்த நகாம் மபெகாறுத திருநது்தகான் 
பெகாகா்க் தவண்டும். 

இநதை வரவு செலவுத் திட்டத்திலும் பகாது 
்காப்புககு அதி்ளவு சதைகா்் ஒதுக்ப் 

படடிருககின்து. இதை்ன எவவகாறு பகார்ககிறீர் 
்ள்?

 இைஙப்யில் உள்நகாட்டு நிகா்வகா்ததுககு 
அடுத்த்தகா் மி்பமபெரிய அபெச்சகா் இருபபெது 
பெகாது்காபபு அபெச்சு. யுத்தம் முடிந்த பின்னரும் 
அந்த நிபைபெ ம்தகாடகா்ந்தது. இபதபெகாது பெகாது 
்காபபு அபெச்பச பின்்தள்ளி நிதி அபெச்சு முன் 
னுககு வநதிருககின்்றது. ்டன்சுபெ அதி்்ளவு 
ககு இருபபெ்தகால், உள்நகாட்டு மவளிநகாட்டுக 
்டன்்ப்ளக ம்காடுக்தவண்டிய த்தபவ நிதி 
அபெச்சுககு இருககின்்றது. 
 பெகாது்காபபு அபெச்பச பின்்தள்ளி ்ல்வி 
அபெச்சு முன்னுககு வநதிருந்தகால் நிச்சயெகா்ச் 
மசகால்ைைகாம் இந்த நகாடு புதிய திபச ஒன்றில் 
மசல்ைபதபெகாகின்்றது என்று. அவவகா்றகான சமி 
ஞபஞை ஒன்று ம்தன்பெடவில்பை. நிதி அபெச்சு 
இரண்டகாவது இடததுககு வநது பெகாது்காபபு 
அபெச்சு மூன்்றகாவது இடததுககுச் மசன்றிருககின் 
்றது. 

 நிதி அபெச்சரகா்வும் இருககின்்ற �னகாதி 
பெதி, “்பபெல் தபெகாககுவரததும் பெகாது்காபபுடன் 
இடம்மபெ்ற தவண்டும். அபபெடிமயன்்றகால்்தகான் 
வகா்த்த்ம் உரிய முப்றயில் நபடமபெறும். அ்தறகு 
பெகாது்காபபுச் மசைவு அதி்ரிக்பபெட தவண்டும்” 
என்று இ்தறகு வி்ளக்ம் ம்காடுததுள்்ளகாகா். இ்தபன 
என்னகால் ஏறறுகம்காள்்ள முடியவில்பை. 
 அந்த ென நிபையில் ெகாற்றம் ஏறபெடகா்த 
வபரயில் - ்ல்விக்கான ஒதுககீடு்தகான் மு்தைகாவ 
்தகா் இருககும் நிபை வரும்வபரயில் இந்த 
நகாடு மபெகாரு்ளகா்தகாரததுப்றயில் எழுச்சிபயப 
மபெறறுகம்காள்்ள முடியகாது. த்தபவயகான துப்ற 
்ளுககு குப்றவகா் ஒதுக்பபெடுவதும், முககியெற்ற 
துப்ற்ளுககு அதி்ெகா் ஒதுக்பபெடுவது, த்தபவ 
யகான திட்டங்ப்ள ்வனிக்காெல் விடுவது, 
அரசியல் தநகாக்ங்ளுக்கா் மபெகாரு்ளகா்தகாரததுககு 
இழபபபெத ்தரககூடிய திட்டங்ப்ளச் மசயற 
பெடுததுவது என்்ற பெகாரம்பெரியததிலிருநது இைஙப் 
விடுபெட தவண்டும். 

இநதை பகாரிய சபகாருளகாதைகார சநருக்டிககு மத்தி 
யிலும் அவவகா்கான ஒரு நி்ல்மதைகான 

்காணப்படுகின்தைகா?
 
 அவகா்்ளின் தபெகாககில் ெகாற்றம் வர 
வில்பை. மபெகாரு்ளகா்தகார எழுச்சி ஒன்று இஙகு 
ஏறபெடதவண்டுெகானகால் அதில் ெகாற்றம் 
வரதவண்டும். பெகாது்காபபு அபெச்சுக்கான ஒதுக 
கீட்பட நிச்சயெகா் குப்றக்ைகாம். சிங்்ள ெக்ள் 
ெததியிதைதய அ்தறகு ஆ்தரவு உள்்ளது. யுத்தம் 
இல்ைகா்த தபெகாது பெகாது்காபபு அபெச்சுககு இவவ்ளவு 
நிதி ஒதுககீடு எ்தற்கா் என சிங்்ளவகா்்ள் 
பெைகா்கூட த்ள்வி எழுபபுகின்்றகாகா்்ள். ்ல்வி 
பு்றந்தள்்ளபபெடுகின்்றது. ஏபனய நகாடு்ளின் 
அனுபெவதப்த இைஙப் பு்றந்தள்ளுகின்்றது. 
எல்ைகா நகாடு்ளும் ்ல்விககு முன்னிரிபெ ம்காடுத 
திருககின்்றன. அ்தன் விப்ளவு்ப்ள அவகா்்ள் 
அனுபெவிககின்்றகாகா்்ள். இைஙப் அ்தபன உணகா் 
வ்தகா்த ம்தரியவில்பை. 

சவளிநகாடடு முதைலீடு்ளுககு முககி 
யத்துவம் அளிக்ப்படும் எனக கூ் 

ப்படடிருநதைது. இருநதைநபகாதிலும் இநதை வரவு 
செலவுத் திட்டத்தில் அதைற்கு முனனுரி்ம 
ச்காடுக்ப்படடிருப்பதைகா்த் சதைரியவில்்லநய...
 
 அவகா்்ள் மபெகாரு்ளகா்தகார வபையங்ப்ள 
தெல் ெகா்காணததில், வடெகா்காணததில், திரு 
த்காணபையில், ஹம்பெகாநத்தகாட்படயில் அபெக 
்பதபெகாகின்த்றகாம் என்று மசகால்லியிருககின் 
்றகாகா்்ள். இ்தறகு மூன்று முககிய தநகாக்ங்ள் 
வலியுறுத்தபபெட்டுள்்ளன. அதில் ஒன்று ஏறறுெதிப 
மபெகாரு்ளகா்தகாரம். இரண்டகாவது - சூழலுககுப 
பெகாதிபபில்ைகா்த வப்யில் விவசகாயதப்தயும், 
்டல்வ்ளதப்தயும் பெயன்பெடுததுவது. மூன்்றகாவது 
டிஜிட்டல் மபெகாரு்ளகா்தகாரம்.
 ம்காள்ப்்ப்ள நகாம் இைகுவகா்ச் மசகால் 
லிவிடைகாம். ஆனகால், நகான் குறிபபிட்ட ஊழலுககு 
எதிரகான நடவடிகப்்ப்ள மி்க்டுபெயகா் 
இைஙப் அரசகாங்ம் எடுக்கா்த தபெகாது, 
இவவகா்றகான மவளிநகாட்டு மு்தலீடு்ள் வருவது 
சகாததியமில்பை. நிறுவனங்ப்ளச் சீகா்பெடுத்த 
தவண்டும். அரச நிகா்வகா்ததில் ்காணபபெடும் 
தீகா்ெகானம் எடுபபெதில் நிச்சயெற்ற ்தன்பெ்ள் 
என்பென இருக்ககூடகாது. இந்தக ்காரணி்ப்ள 
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பகாரிய சபகாருளகாதைகார சநருக்டி ஒன்் நகாடு 
எதிர்நநகாககியிருககும் நி்லயில் அடுத்தை வரு்டத்துக்கான 

வரவு செலவுத் திட்டம் நிதி அ்மசெர் என் மு்்யல் ஜனகாதிபதி 
ரணில் விககிரமசிங்வினகால் முன்வக்ப்படடுள்ளது. இநதை 
வரவு செலவுத் திட்டம் சபகாருளகாதைகார சநருக்டியிலிருநது நகாடு 
மீள்வதைற்்கான வழி்யக ்காடடுவதைகா் அ்மநதிருககின்தைகா,  
தைமிழ் மக்்ளப் சபகாறுத்தைவ்ரயில் இதை்ன எவவகாறு 
நநகாக் முடியும் நபகான் பல வி்டயங்ள் சதைகா்டகா்பில் 
ச்காழும்பு பல்்்லக்ழ் சபகாருளியல் து்் நபரகாசிரியர் 
ந்காபகாலபிள்்ள அமிர்தைலிங்ம் உயிநரகா்்டத் தைமிழ் தைகாய்க்ளம்  

நி்ழ்சசிக்கா் இநதை வகாரம் வழஙகிய நநர்்காணலின முககியமகான பகுதி்்ள இலககின 
வகாெ்ர்்ளுக்கா் இஙந் தைருகினந்காம்.

Nguhrpupah; Nfhghygps;is mkph;jypq;fk;

nghUshjhu neUf;fbf;fhd jPh;Tf;F
topfhl;Lfpd;wjh uzpypd; gl;n[l;?



ெட்டக்்ளபபு ெகாவட்டததில் அண்பெக 
்காைெகா் ்தறம்காபை்ள் அதி்ரித்த 

நிபையில் ்காணபபெடுகின்்றன.குறிபபெகா் 30வயதுக 
குட்பெட்டவர்ள் இந்த ்தறம்காபை்ளில் 
அதி்்ளவில் நகாட்டம்ம்காள்வப்த அவ்தகானிக் 
முடிகின்்றது.அதிலும் ெகாணவர்ள் இந்த 
்தறம்காபையில் அதி்்ளவில் ஈடுபெடுவப்த அண் 
பெக்காைெகா் ெட்டக்்ளபபு ெகாவட்டததில் அவ 
்தகானிக்முடிகின்்றது.
 ்தமிழர்ளின் ்தமிழ த்தசிய தபெகாரகாட்டததில் 
்தமிழ இப்ளதயகார்ள் ்தெது இனததின் 
உரிபெக்கா் ்தறம்காபட்தகாரி்்ளகா் ்தங்ப்ள 
ெகாறறிகம்காண்டு ்தெது இனததிற்கா் உயிர்ப்ள 
தியகா்ம் மசய்து இந்த உைகுககு ்தெது உணரவு்ப்ள 
மவளிபபெடுததிய ஒரு சமூ்ததில் இன்று உயிர்ள் 
எந்தவி்த இைககு்ளுமின்றி ்தறம்காபை்்ளகா் 
ெகாற்றம்மபெறுவது தவ்தபனககுரிய விடயெகா்வு 
ள்்ளது.
 வடகிழககு பெகுதி்ளில் யுத்தம் மெௌ 
னிக்பபெட்ட்தன் பின்னர ்தமிழர்ள் மீது பெல்தவறு 
விடயங்ள் திணிக்பபெட்டுவருகின்்றன. வடகிழக 
கிபனபமபெகாறுத்த வபரயில் ்தமிழர பெகுதி்ளில் 
தபெகாப்தபமபெகாருள் பெகாவபன,ெகாபியகாககுழுக்ள் 
என பெல்தவறு வப்யகான மசயறபெகாடு்ள் திட் 
டமிடபபெட்ட வப்யில் முன்மனடுக்பபெடுகின் 
்றன.
 ்தமிழர்ப்ளபமபெகாறுத்த வபரயில் 
்தெது ்ைகாசகாரம்,மெகாழி என்பெனவறறிபன பெகாது 
்காபபெ்தறகு ம்தகாடரச்சியகா் தபெகாரகாடிவரும் இன 
ெகாகும்.இந்த நகாட்டில் ஏறபெட்ட யுத்தம் ்காரணெகா் 
அழியகா்த எெது ்ைகாசகார,பெண்பெகாடு்ள் இன்று 
திட்டமிட்டு அழிக்பபெடும் சூழநிபையிபன நகாம் 
்காணமுடிகின்்றது.
 இடம்மபெறும் ்தறம்காபை்ள் ஏத்தகா 
வழபெயகான விடயங்்ளகா் ்டநதுமசல்ைமுடி 
யகா்த சூழநிபையில் இன்று ்தமிழ ெக்ள் 
நின்றும்காண்டிருககின்்றகார்ள்.்தறம்காபைக்கான 
்காரணங்ப்ள அறிநது அவறறிபன நிவரததிககும் 
வழிவப்்ப்ள முன்மனடுக்கா்த நிபையிதைதய 
்தமிழர்ள் இன்று நின்றும்காண்டிருககின்்றகார்ள்.
 ெட்டக்்ளபபு ெகாவட்டததில் உயர்தர 
ெகாணவர்ள் ென அழுத்தங்ளுககுள்்ளகாகிய 
நிபையில் உள்்ள்தகா்வும் அ்தன் ்காரணெகா் 
அடிக்டி ்தறம்காபை்ளுககு மசல்லும் நிபையுள் 
்ள்தகா்வும் அண்பெயில் கிழககு ெகா்காண ்ல்வி 
பெணிபபெகா்ளர திருெதி நகுதைஸ்வரி புள்்ளநகாய்ம் 
ம்தரிவிததிருந்தகார.

 இ்தபன அவர ெட்டக்்ளபபில் கூறி 
இரண்டு வகாரங்ளுககுள் ெட்டக்்ளபபில் 
உள்்ள பிரபெைபெகாடசகாபைமயகான்றின் ெகாணவன் 
நஞசருநதி ்தறம்காபைமசய்தும்காண்டுள்்ளகார. 
உயர்தர விஞஞைகானபபிரிவில் ்ல்வி ்றறுவரும் 
ெகாணவன் சம்பெவ தினத்தன்று பெகாடசகாபையில் 
மபெறத்றகாருடன் இடம்மபெற்ற ் ைநதுபரயகாடலுககு 
மசல்வ்தறகு ெறுததிருந்த நிபையில் மபெறத்றகார 
ெகாததிரம் ்ைநது ம்காள்்ள மசன்்ற தபெகாது 
பெகாடசகாபையின் அதிபெர ெகாணவபனயும் 
அபழதது வரும் பெடி கூறியப்தயடுதது வீட்டுககு 
மசன்று ்தநப்த அபழததுச்மசன்்றதபெகாது பெகாட 
சகாபை வகுபபெப்றயில் ெகாணவன் வகாநதி எடு 
த்த்தபனயடுதது ெட்டக்்ளபபு தபெகா்தனகா 
பவததியசகாபையில் அனுதிதது ெகாணவன் 
சிகிச்பச மபெறறு வந்த நிபையில் சிகிச்பச 

பெைனின்றி உயிரிழந்த்தகா்வும் குறித்த ெகாணவன் 
பெகாடசகாபைககு அபழதது மசல்லும் தபெகாது 
ஏற்னதவ நச்சு விப்தயருநதியிருந்தபெ மபெகாலி 
ஸகாரின் ஆரம்பெக்ட்ட விசகாரபண்ளின் தபெகாது 
ம்தரியவநதுள்்ளது.
 இதுதபெகான்று பெை சம்பெவங்ள் நபட 
மபெறறுவருகின்்றன.ெட்டக்்ளபபில் பெை பெகாடசகா 
பை்ளில் தபெகாப்தபமபெகாருள் பெகாவபன்ள் நபட 
மபெறுவதுடன் தபெகாப்தபமபெகாருள் விறபெபன 
ெகாணவர்ப்ள இைககுபவதது முன்மனடுக்ப 
பெட்டுவருகின்்றது.

 இதுவபரயில் வடககு ெகா்காணததில் 
ெகாணவர்ப்ள குறிபவதது முன்மனடுக்ப 
பெட்ட சம்பெங்ள் ்தறதபெகாது கிழககிலும் ்காலூன் 
்றச்மசய்யும் மசயறபெகாடு்ள் முன்மனடுக்பபெட்டுள் 
்ளன.கிழககு ெகா்காணததிலும் அதி்்ளவகான 
்தமிழர்ள் வகாழும் ெட்டக்்ளபபு ெகாவட் 
டததிதைதய இந்த மசயறபெகாடு்ள் முன்மனடுக 
்பபெடுகின்்றன.

 ்தறம்காபை்ள் ெட்டுென்றி ெகாணவர 
ெகாணவி்ளுககு ெததியில் ஒழுக் ரீதியகான 
மசயறபெகாடு்ளும் அதி்ரிதது வருவப்த ்காண 
முடிகின்்றது.இது ம்தகாடரபில் முப்றயகான ்ட்ட 
பெபபு சகார மசயறபெகாடு்ள் முன்மனடுக்ப 
பெடதவண்டியது அவசியெகாகின்்றது.
 ெகாணவர்ள் ெததியில் ்காணபபெடும் 
அழுத்த்ததிற்கான ்காரணெகா் பெைவி்தெகா் 
்காரணங்ள் கூ்றபபெடுகின்்றதபெகாதிலும் ெகாணவர் 
ளின் ்தறம்காபை்ப்ள ்ட்டுபபெடுததுவ்தற ்கான 
மசயறபெகாடு்ள் முன்மனடுக்பபெட வில்பை 
மயன்பெது ்வபைககுரிய விடெகா்தவயுள்்ளது.
 இந்த ஆண்டு இன்று வபரயில் ெட்டக 
்்ளபபு ெகாவட்டததில் 29்தறம்காபை சம்பெவங்ள் 
பெதிவகாகியுள்்ளதுடன் இவறறில் 21வயதுககு 
குப்றந்த 08தபெர உள்்ளடஙகுவதுடன் அதிலும் 
அதி்ெகானவர்ள் ெகாணவர்்ளகா்யிருபபெத்த 
்வபைககுரிய விடயெகாகும்.ென அழுத்தங்ளி 
னகால் ஏறபெட்ட ெரணங்த்ள இதில் அதி்்ளவகா் 
வுள்்ள்தகா் குறித்த விசகாரபணககு மபெகாறுபபெகான 
அதி்காரி்ள் ம்தரிவிககின்்றனர.
 கிழககு ெகா்காண ்ல்வி பெணிபபெகா்ள 
ரின் கூறறுபபெடி அதி்்ளவில் உயர்தரபபிரிவில் 
்ல்வி ்றகும் ெகாணவர்ள் ென அழுத்தங்ளுக 
குள்்ளகாவ்தகா் ம்தரிவிக்ப பெடுகின்்றதபெகாதிலும் 
இதுவபரயில் அவவகா்றகான ெகாணவர்ளுககு 
இதுவபரயில் ஏன் ஆறறுபபெடுததுப்்ள் தெற 
ம்காள்்ளபபெடவில்பைமயன்பெதும் ்வபைககுரிய 
்தகா் ெகாறியுள்்ளது.
 குறிபபெகா் கிழககு ெகா்காணததில் அதிலும் 

ெட்டக்்ளபபு ெகாவட்டததில் பெகாடசகாபை்ளுககு 
ெததியில் உருவகாகியுள்்ள தபெகாட்டி ெனப 
பெகான்பெதய இன்று ெகாணவர்ளுக்கான அழுத்தங 
்ள் உருவகாகுவ்தறகு ்காரணெகா் அபெகின்்றன.
ெட்டக்்ளபபு ெகாவட்டததில் பெகாடசகாபை்ளுககு 
ெததியில் உருவகாகியுள்்ள தபெகாட்டியகானது ெகாண 
வர்ள் ெததியில் இல்ைகாெல் ஆசிரியர்ள், 
அதிபெர்ளுககு இபடயிைகான தபெகாட்டி்்ளகா் 
உருவகாகியுள்்ள்தன் ்காரணெகா்தவ இவவகா்றகான 
ெரணங்ள் ஏறபெடுவ்தறகு ்காரணெகா் அபெகி 
ன்்றன.

 இத்ததபெகான்று வையங்ளுககு இபட
யகாைகான,ெகாவட்டங்ளுககிபடயிைகான,ெகா்கா
ணங்ளுககிபடயிைகான தபெகாட்டி்ளும் அதிபெர, 
ஆசிரிய்ப்ள அழுத்தங்ளுககு உட்பெடுதது வ்தன் 
்காரணெகா் அ்தன் சுபெ்ள் ெகாணவர்ள் மீது 
சுெ்தபபெடுகின்்றன.
 இைஙப்யின் ்ல்வி முப்றயில் உள்்ள 
பிபழயகான முப்ற்ள் ்தமிழ சமூ்ததிபன இன்று 
மபெரும் பின்னபடவுககுள் ம்காண்டுமசல்வதுடன் 
இந்த நகாட்டில் ்ல்வி சமூ்ததில் எதிரபெகாரபபு்ப்ள 
இல்ைகாெல் மசய்யும் நிபைபெயும் ்காணபபெடு 
கின்்றது.
 ஒரு சமூ்ம் ்ல்வியிலும் மபெகாரு்ளகா்தகாரததி 
லும் வ்ளரச்சியபடயும்தபெகாத்த அந்த சமூ்ததின் 
இருபபு பெகாது்காக்பபெடும்.அந்த வ்ளரச்சியகானது 
ஆதரகாககியெகான வ்ளரச்சியகா்யிருகம்தபெகாத்த 
அந்த சமூ்ம் ஆதரகாககியெகான சமூ்ெகா்யிருககும்.
ஆனகால் இவவகா்றகான அழுத்தங்ளினகாலும் 
அடககுமுப்ற்ளினகாலும் ்ல்விமபெறறுவரும் 
சமூ்ததின் ெததியிலிருநது எெது எதிர்காை 
சமூ்ம் என்ன நிபைககு மசல்ைபதபெகாகின்்றது 
என்்ற ்வபை இன்று அபனவருககும் ெததியில் 
ஏறபெட்டுள்்ளப்த ்காணமுடிகின்்றது.

 இத்ததபெகான்று மபெகாரு்ளகா்தகார ரீதியகான 
நலிவு்ளும் இன்று கிழககில் ்தறம்காபை்ளுககு 
்காரணெகா் அபெகின்்றன.மபெகாரு்ளகா்தகார ரீதியகா் 
ஏறபெடும் பின்னபடவு்ள் ென அழுத்தங்ளு 
ககு உள்்ளகாகி ்தறம்காபைககு ஒருவபர 
ம்காண்டுமசல்லும் நிபைககு ்தள்ளுகின்்றது.
்டந்த்காைததில் யுத்தம் என்னும் ்தமிழர்ளின் 
உணரவுரீதியகான விடயங்ள் த்தகால்வி்ப்ள 
மவறறி்்ளகா் ெகாறறும் ெனநிபையிபனதய 
உருவகாககியிருந்தது. ஆனகால் இன்று சிை 
தநரங்ளில் மவறறி்ள் கூட த்தகால்வி ெனபபெகான் 
பெயிபன ஏறபெடுததும் வப்யில் அபெயும் 
நிபைதய ்காணபபெடுகின்்றது.
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நகாட்டின் 75 ஆவது சு்தநதிர தினததுககு 
மூன்று ெகா்தங்ளுககும் சறறு அதி்ெகான 

்காைம் இருககின்்ற சூழலில் ்தமிழ ெக்ளின் 
பிரச்சிபன்ளுககுத தீரவு ்காணபபெடும் என 
�னகாதிபெதி ரணில் விககிரெசிங் அறிவிததுள்்ளகார. 
அவரது கூறறுக்பெய இனபபிரச்சிபனககுத தீரவு 
்காண முடியுெகா? அந்த முயறசி சகாததியபபெடுெகா? 
எழுபெதப்தநது ஆண்டு்்ளகா்த ம்தகாடரகின்்ற 
இனபபிரச்சிபனககு இந்த குறுகிய ்காைததில் 
எவவகாறு தீரவு ் காண்பெது? - இது தபெகான்்ற த்ள்வி்ள் 
பெைருபடய ெனங்ளிலும் எழுநதிருககின்்றன. 
 நகாட்டின் இரு மபெரும் த்தசிய அரசியல் 
்ட்சி்்ளகாகிய ஐககிய த்தசிய ்ட்சி ெறறும் 
சிறிைங்கா சு்தநதிரக ்ட்சி ஆகியன இபணநது 
மபெரும்பெகான்பெப பெைதப்தக ம்காண்ட ஆட்சிபய 
2015 ஆம் ஆண்டு நிறுவியிருந்தன. அந்த நல்ைகாட்சி 
அரசகாங்ததில் ரணில் விககிரெசிங் பிர்தெரகா் 
பெைம் மபெறறிருந்த தபெகாதிலும், ்தமிழ ெக்ளின் 
எதிரபெகாரபபுககு ஏறபெ இனபபிரச்சிபனககுத தீரவு 
்காண முடியவில்பை. 
 இபதபெகாது மீண்டும் அவர இனப பிரச் 
சிபனககு அரசியல் தீரவு ்காண்பெ்தறகு முறபெட் 
டிருபபெ்தகா்த ம்தரிவிக்பபெட்டிருககின்்றது. 
அடுத்த வருடம் மபெபரவரி ெகா்தம் 4 ஆம் தி்தி 
ம்காண்டகாடபபெடவுள்்ள சு்தநதிர தினததுககு 
முன்ன்தகா் அரசியல் தீரவு ்காணபபெடும் என 
அவதர கூறியிருபபெ்தகா் ஊட்ங்ள் ்த்வல் 
மவளியிட்டிருககின்்றன. உண்பெயில் அவர 
இனபபிரச்சிபனககு அரசியல் தீரவு ்காணப 
தபெகாகின்்றகாரகா அல்ைது ்தமிழ ெக்ள் எதிர 
ம்காண்டுள்்ள பெல்தவறு பிரச்சிபன்ளுககுத தீரவு 
்காணபதபெகாகின்்றகாரகா என்பெது ம்தளிவற்ற்தகா் 
உள்்ளது. 
 ்தமிழ ெக்ள் இனபபிரச்சிபனபய ெட்டு 
ெல்ை. அரசியல் ரீதியகாக்த தீரவு ்காணபபெட 
மவண்டிய பெை பிரச்சிபன்ளுககு மு்ம் ம்காடுத 
திருககின்்றகார்ள். அந்தப பிரச்சிபன்ள் எரியும் 
பிரச்சிபன்்ள்தகா்த ம்தகாடரநது ்தகிததுக ம்காண் 
டிருககின்்றன. அவறறுககு அரசியல் ரீதியகா் 
ெட்டுதெ முழுபெயகா்வும் நிரந்தரெகா்வும் தீரவு 
்காணபபெட முடியும். 

 குறிபபெகா் வலிநது ்காணகாெல் ஆக்ப 
பெட்தடகார பிரச்சிபன பூ்தகா்ரெகான விவ்காரெகா்த 
ம்தகாடரநது ம்காண்டிருககின்்றது. இ்தறகுத 
தீரவு ்காண்பெ்தற்கா்தவ ்காணகாெல் ஆக்பபெட் 
தடகாருக்கான அலுவை்ம் என்்ற மபெகாறிமுப்ற 
உருவகாக்பபெட்டிருககின்்றது. அ்தனடிபபெபடயில் 
்காணகாெல் ஆக்பபெட்டவர்ள் பெறறிய விசகாரபண 
்ப்ள நடததுவ்தற்கான நடவடிகப்்ள் எடுக்ப 
பெட்டிருககின்்றன. இது அரசியல் ரீதியகான நடவடிக 
ப்யகா்த த்தகாறறுகின்்ற தபெகாதிலும், அ்தறகு சட்ட 
ரீதியகான வலு இல்பை என்பெது குறிபபிடத்தக்து. 
 ்காணகாெல் ஆக்பபெட்தடகாருக்கான அலுவ 
ை்்ததினகால் நடத்தபபெடுகின்்ற விசகாரபண்ளின் 
மூைம் ்ணடறியபபெடுகின்்ற உண்பெபய அடிப 
பெபடயகா்க ம்காண்டு சட்ட நடவடிகப் எடுக் 
முடியகாது என ம்தரிவிக்பபெட்டிருககின்்றது. 
அ்தகாவது ்ண்டறியபபெடுகின்ற உண்பெபய 
ஆ்தகாரெகா்க ம்காண்டு சம்பெந்தபபெட்டவர்்ளககு 
எதிரகா் வழககுத ்தகாக்ல் மசய்யபபெடெகாட்டகாது. 

குற்றவகாளி்்ளகா்க ்காணபபெடுகின்்றவர்ளுககு 
எதிரகா் சட்ட நடவடிகப் எடுபபெ்தறகு ்ண்ட 
றியபபெடுகின்்ற உண்பெ பெயன்பெடுத்தபபெடெகாட் 
டகாது என்றும் ம்தரிவிக்பபெட்டிருககின்்றது. 
 அது ெட்டுெல்ைகாெல் ் ண்டறியபபெடுகின்்ற 
உண்பெ பெகாதிக்பபெட்டவர்்ளககுககூட ம்தரிவிக 
்பபெடெகாட்டகாது என்றும் ம்தரிவிக்பபெட்டிருககி 
ன்்றது. இந்த வப்யில் ்காணகாெல் ஆக்ப 

பெட்தடகாருக்கான அலுவை்ம் நடத்தகின்்ற விசகா 
ரபண்ளில் உண்பெ்ள் ்ண்டறியப பெட்டகாலும் 
அது பெயனற்ற்தகா்தவ அபெயும் என்பெது 
ம்தளிவு. ஆனகால், இந்த விசகாரபண்ளின் 
அடிபபெபடயில் பெகாதிக்பபெட்டவர்ளுக்கான இழ 
பபீடு வழங்பபெடும் என்று அரசகாங்ம் கூறியி 
ருககின்்றது. முன்னர ்காணகாெல் ஆக்பபெட்ட 
ஒருவருககு இழபபீடகா் வழங்பபெடவிருந்த 
ஒரு ைட்சம் ரூபெகா இபதபெகாது இரண்டு ைட்செகா் 
அதி்ரிக்பபெட்டிருபபெ்தகா் அரசகாங்ம் அறிவித 
திருககின்்றது. இந்த வப்யில் ்காணகாெல் 
ஆக்பபெட்ட ஒருவர பெறறிய ்த்வல்்ப்ளத 
துல்லியெகா் அறிநது அ்தற்கான இழபபீட்டுத 
ம்தகா்iபய வழஙகுவதுடன் வலிநது ்காணகாெல் 
ஆக்பபெட்தடகார பெறறிய பிரச்சிபனககு முடிவு 
்ட்டுவ்தறத் அரசகாங்ம் முறபெட்டிருககின்்றது. 
ஆனகால் இந்தப பிரச்சிபனககு நீதி வழங்பபெட 
தவண்டும். நியகாயம் நிபைநிறுத்தபபெட 
தவண்டும் என்பெத்த  வலிநது ்காணகாெல் ஆக்ப 
பெட்தடகாருபடய உ்றவு்ளின் எதிரபெகாரபபெகா் 
உள்்ளது. 
 இந்த நிபையில் பிரச்சிபனககுத தீரவு 
்காண முறபெட்டுள்்ள அரசகாங்மும் பெகாதிக்பபெட் 
டவர்ளும் ஒரு புள்ளியில் சநதிபபெ்தற்கான 
சந்தரபபெம் இல்ைகாெல் தபெகாயுள்்ளது. இரு 
்தரபபினரும் துருவெயபபெடுத்தபபெட்ட நிபையில் 
வலிநது ்காணகாெல் ஆக்பபெட்தடகாரின் பிரச்சி 
பனககு எந்த வப்யிலும் நிரந்தரத தீரவு ் காணபபெட 
முடியகாது என்பெத்த ய்தகாரத்தம். ஆரசகாங்ம் 
இது விடயததில் உ்ளபபூரவெகா் உண்பெபய 
ஒபபுகம்காண்டு இண்பபெகாட்டின அடிபபெபடயில் 
பிரச்சிபனககுத தீரவு ்காணதவண்டும். அது 
அரசியல் ரீதியகா் உறுதிபபெடுத்தபபெட தவண்டும். 

 அத்ததபெகான்று ்தமிழ அரசியல் ப்தி 
்ளின் விடு்தபை பெறறிய பிரச்சிபனயும் 
ெறறுமெகாரு எரியும் பிரச்சிபனயகா்த ம்தகாடரநது 
ம்காண்டிருககின்்றது. அரசியல் ப்தி்ள் என்று 
எவரும் கிபடயகாது என்பெது அசரகாங்ததின் 
நிபைபபெகாடு. சநத்தசததின்தபெரில் கீழ ப்து 
மசய்யபபெட்டுள்்ள தபெகாதிலும், பெயங்ரவகா்தத 
்தபடச்சட்டபபெடி அவர்ள் பெயங்ரவகாதி்ள். 
பெயங்ரெகான குற்றவகாளி்ள் என்பெத்த அரசகாங்த 
தின் நிபைபபெகாடு. 
 அரசியல் உரிபெக்கா்ப தபெகாரகாடிய 

தபெகாரகாளி்ளுககு ஆ்தரவளித்தகார்ள் அல்ைது உ்தவி 
னகார்ள் என்்ற சநத்த்ததில் ப்து மசய்யப 
பெட்டவர்ளும் சூழநிபை ஆ்தகாரங்ளுக ்பெய 
ப்து மசய்யபபெட்டவர்ளும் அரசியல் ப்தி்ள் 
என்பெப்த அரசு மு்தலில், ஏறறுகம்காள்்ள 
தவண்டும். அ்தனடிபபெபடயில் அரசியல் ப்தி் 
ளின் பிரச்சிபனககு அரசியல் தீரெகானததின் 
ஊடகா்ப மபெகாது ென்னிபபெளிக் தவண்டும். 

 அ்தபனவிடுதது, அவர்ள் பெயங்ரவகா்தத 
்தபடச்சட்டததின் கீழ ப்து மசய்யபபெட்ட 
குற்றவகாளி்ள் என்்ற நிபைபபெகாட்டில் யுத்தம் 
முடிவபடநது 13 வருடங்ள் ்டந்த நிபையிலும் 
பெயங்ரவகா்தத ்தபடச்சட்டதப்த உயிரபபுடன் 
பவததுகம்காண்டு சட்ட ரீதியகா்த்தகான் பிரச்சி 

பனககுத தீரவு ்காண முடியும் என்று பிடிவகா்தம் 
பிடிபபெது அழ்ல்ை. ்காைததுககுக ்காைம் 
இரண்டு தபெர மூன்றுதபெர அல்ைது எட்டுபதபெர 
ஒன்பெது தபெர என்்ற வப்யில் விடு்தபை மசய்து 
பிரச்சிபனககு நிரந்தரத தீரவு ்காண முடியகாது. 
பெயங்ரவகா்தத ்தபடச்சட்டதப்த நீககி, அரசியல் 
ரீதியகான மபெகாதுென்னிபபின் கீழ அவர்ள் 
அபனவபரயும் விடு்தபை மசய்வ்தன் மூைதெ 
அரசியல் ப்தி்ளின் பிரச்சிபனககு அரசியல் 
ரீதியில் நிரந்தரத தீரபவக ்காண முடியும். 
 இத்ததபெகான்று இரகாணுவததினகாரகால் 
ப்ய்பபெடுத்தபபெட்டுள்்ள இடம்மபெயரந்த 
ெக்ளின் ்காணி்ப்ள முழுபெயகா் எந்தவி்த 
நிபெந்தபனயுமில்ைகாெல் திருபபிக ப்யளிக் 
தவண்டும். இ்தறகு அரசியல் ரீதியகா்த தீரெகானம் 
எடுததுச் மசயறபெட தவண்டியது அவசியம். 
அ்தபன விடுதது, யுத்தம் முடிவுககு வநது ஒரு 
்தசகாப்தததுககும் தெறபெட்ட ்காைம் ்டநதுவிட்ட 
நிபையில் த்தசிய பெகாது்காபபுக்கா்த ்தமிழ 
ெக்ளின் ்காணி்ளில் இரகாணுவதப்த நிரந்தரெகா் 
நிபைநிறுத்த, அந்தக ்காணி்ப்ள சுவீ்ரிக் 
முறபெடுவது நியகாயெல்ை. இடம்மபெயரநத்தகாரின் 
்காணிப பிரச்சிபனககு அந்த வப்யில் 
இணக்பபெகாட்டுடனகான தீரவகா் அது அபெயகாது. 
இத்ததபெகான்று மபெௌத்த ெ்ததப்தச் சகாட்டி 
ம்தகாலிலியல் முககியததுவம்  மபெற்ற இடங்ளில் 
ெ்த ரீதியகா் ஆககிரமிதது மபெௌத்த வி்காபர்ப்ளக 
்ட்டுவதும், மபெௌத்தர்ள் எவருதெ இல்ைகா்த 
்தமிழபபிரத்தசங்ளில் மபெௌத்த ெ்ததப்த 
நிபைநிறுத்த முறபெடுவதும் அரசியல் ரீதியகா்ப 
பிரச்சிபன்ளுககுத தீரவு ்காண்பெ்தறகு முட்டுக்ட் 
படயகா்தவ அபெயும் என்பெதில் சநத்த்மில்பை. 
 ்தமிழ ெக்ளின் வரைகாறறு ரீதியகான 
வகாழவிடங்ள் என்்ற அடிபபெபடயில் அவர்ள் 
மபெரும்பெகான்பெயகா் வகாழகின்்ற வடககு கிழககுப 
பிரத்தசங்ளிலும் ெறறும் மபெருநத்தகாட்டப 
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பல தைரப்பட்ட நதை்வ்ள் உள்ள ஆட 
்ளுக்கான பணி்யச செய்துவர்றீங். 

இனனும் நி்்யச செய்ய நவணும் எண்டு 
செகால்லியிருககிறீங். அநதை நநரத்தில ெமூ்த் 
தில உள்ள பிரசசி்ன்்ளப் பற்றியும் செகால் 
லியிருககிறீங். நீங் வகாழுகி் ெமூ்த்திலயிருநது 
உங்்ட பணி்ளுககு எவவளவு தூரம் உங 
்ளுககு ஒத்து்ழப்பு கி்்டககுது எனறு 
செகால்ல முடியுமகா?
 சமூ்ததினர ஒததுபழபபு கிபடச்சுக 
ம்காண்டிருககு. இபபெ உ்தகாரணெகாய்ச் மசகால் 
ைபதபெகானகால் சமூ்ததுகம்ன்்றதுககு அபபெகாை 
இண்படககு என்னுபடய பெணிபய நகான் 
மசய்தும்காண்டு தபெகாத்க் எந்தவி்த ்தடங்லு 
மில்ைகாெல் மசய்யி்றதுககு, எனககு எங்ட 
கிளிமநகாச்சி ெகாவட்ட ெனநைபபிரிபவச் 
தசரந்த மடகாகரர ம�யரகா�காவின்ர ஆ்தரவு, அது 
ெட்டுமில்ைகாெல் தவறு பெைருபடய ஆ்தரவு 
எனககுக கிபடச்சுகம்காண்டு ்தகான் இருககு. அது 
இல்பைமயண்டில்பை. ஆனகால் சமூ் ெட்டததிை 
பெகாகத்க் சிைர “இவருகத்ன் த்தபவயில்ைகா்த 

தவபை” எண்டு த்பபினம் ்தகான். ஆனகால் எனககு 
என்மனண்டு மசகால்லிச்மசகான்னகால், அது மபெரிய 
விசயமில்பை. நகான் மசய்யி்ற இந்தப பெணிபய 
யகாரகாவது மசய்யினெகா எண்டகாலும் அது ்தங்ளுககு 
ஏைகாது எண்டுவினம். அபபெ நகான் மசய்யி்ற பெணிபய 
நகான் மசய்வன். என்னகாை இயன்்றப்தச் மசய்யி்றன். 
இதில் எனகம்காண்டுமில்பை. இதிை ெக்ளின்பர 
ஆ்தரவும் எனககிருககுது. இபபெ, எல்ைகாரும் 
ஆ்தரவு ்தரெகாட்டினம் ்தகாதன. சிைர எதிரபபபெயும் 

்காட்டுவினம். சிைர ஆ்தரவு ்தருவினம். ஆப் 
யகாை நகான் வநது ெற்றகாக்ள் என்ன comments 

மசகால்லுகினம். என்ன மசய்யினம் எண்டு எனககு 
அந்தபபெக்ம் இல்பை. நகான் தபெகா்ற பெகாப்த சரியகா் 
இருககுது. எனககு என்தனகாட பெணியகாறறுகி்ற 
பெணியகா்ளர்ள் சரியகாய் இருககினம். So, அந்த 
இதிை நகான் தபெகாய்கம்காண்டு இருககி்றன். நகான் 
மசய்யி்றது பிபழயகா் இருந்தகால், டகானியல் நீர 
மசய்யி்றது பிபழ எண்டு மசகால்லு்ற பெணியகா்ளபரத 
்தகான் நகான் பவச்சிருககி்றன். அபபெ எனககு 
நிறுவனததுககுள்்ள நகான் பிபழ மசய்யதவணும் 
என்கி்ற எண்ணமும் எனககு வரகாது. ஏமனண்டகால் 
பெகததிை இருககி்ற பெணியகா்ளர “இஞச வகா டகானியல் 
நீர மசய்யி்றது பிபழ. இபபெடிக ம்காண்டுதபெகாங்” 
எண்டு advise பெண்ணககூடிய பெணியகா்ளர, ad-
vise பெண்ணககூடிய ஆக்ப்ள நகான் என்தனகாட 
பெக்ததிை பவச்சிருககி்றன். இபபெ அ்தகாபை 
நகான் வநது என்னுபடய தவபைததிட்டங்ப்ள 
விரிவுபெடுததிக ம்காண்டு தபெகா்ககூடிய வசதி 
வகாய்பபு்ள் இருககுது.
 ஆனகால் நிதிபபெக்த்தகாை ்தகான் மபெரியம்தகாரு 
challenge எனககு. எங்ட நிறுவனதப்தப மபெகாறுத 
்தெட்டிை எங்ளுககு எண்டுமசகால்லி நிரந்தர 
ெகான வருெகானங்ள் எதுவும் இல்பை. எல் 
ைகாம் ப்தயநதித திரட்டதவண்டிய ஒரு சூழ 
நிபை. மவளிநகாட்டிை இருககி்ற ஆக்ளிட்ட 

பிள்ப்ள்ளுககு தவண்டிய உணவுககுத ்தகாஙத்கா 
அதுககுத ்தகாஙத்கா இதுககுத ்தகாஙத்கா எண்டு 

மசகால்லித்தகான் இவவ்ளவதப்தயும் மசய்து 
ம்காண்டு வகா்றம். இனி அடுத்த ்ட்டங்ள் நகாங்ள் 
ந்ரநது ம்காண்டு தபெகாத்க் அதுககுரிய நிதி 
அனுசரபண மவளியிையிருநது கிபடககுெகா? 
இல்பையகா எண்டது எனககுத ம்தரிதயல்ை. 
இண்படககு உண்பெபயச் மசகால்ைபதபெகானகால் 
மவறறிெபனககுரிய நிதிதய எனககு ெட்டுெட்டுத 
்தகான். வர்றது ் காணகாது. அபபிடியிருகத்க் நகாங்ள் 
சநத்தகாசம் இல்ைதப்தயும் து்றக்ப தபெகாத்றகாம். 
்டவுள் தெை பெகாரதப்தப தபெகாட்டுட்டு  நகான் 
இப்தத துவககி்றன். உண்பெ நிபை இது ்தகான். 
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   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

தைகாய்த்தில் நபகார் ந்்டசபற்றுகச்காண்டிருநதை ் காலப்பகுதியில் வனனிப்சபருநிலப்பரப்பில் 
வகாழும் மக்ளின உளநலத்்தைப் நபணுவதைற்்கா்வும் உளரீதியகா் பல்நவறு வ்்்ளில் 

பகாதிக்ப்பட்டவர்்ளுக்கா்வும் பல்நவறு ்காரணங்ளினகால் குடும்பங்ளினகால் பரகாமரிக் 
முடியகாதைவர்்ளுக்கா்வும் பல்நவறு பரகாமரிப்பு இல்லங்ள் இயஙகி வநதைன.
 ஆனகால் 2009 இல் நபகார் முடிவுசபற்் பினனர், இவவகா்கான உளநலப் 
பகாதிப்புள்ளவர்்ளுக்கான இல்லங்ள் எதுவும் அஙகு இயங்வில்்ல. இநதைத் நதை்வ்ய 
உணர்நதை ்டகானியல் ஆரம்பத்தில் விநெ்ட நதை்வ்ள் உள்ள பிள்்ள்ளுக்கான ஒரு இல்லத்்தைத் 
சதைகா்டஙகினகார். அதைன பினனர் உளரீதியிலகான நதை்வ்ள் உள்ள சபண்பிள்்ள்ளுக்கா் 
சவற்றிம்ன என் இல்லத்்தை ஆரம்பித்து ந்டத்திகச்காண்டிருககி்கார். கிளிசநகாசசி 
ெமூ்ம் ்டகானியலின முயற்சிககு நல்ல ஆதைர்வ வழஙகிவருகி்து. குறிப்பகா் கிளிசநகாசசி 
மகாவட்ட ்வத்தியெகா்லயின உளநல மருத்துவர்்ள் இதைற்்கான தைங்ள் ஆதைர்வ வழஙகி 
வருகி்கார்்ள். அண்்மயில், நவம்பர் மகாதைம் முதைலகாம் தி்தி ெநநதைகாெம் என் சபயரில் 
ஆண்்ளுக்கான ஒரு உளநலக்காப்ப்மும் கிளிசநகாசசியில் தி்நது்வக்ப்படடிருககி்து. 
இவவகா்கான ஒரு பினபுலத்தில் இலககு மினனிதைழுக்கா் டானியல் அவர்்ளு்டன ஒரு 
செவவி நமற்ச்காள்ளப்பட்டது. அநதைச செவவியின இறுதிப்பகுதி்ய இஙந் தைருகிந்காம்.

cseyk; Ngz 
fpspnehr;rpapy; Gjpa 

,y;yq;fs;

gFjp 4 (,Wjpg;gFjp)



பெண்படய ்காைததில் ெரபு வழியில் ்ட்டு 
ெரங்ள், பெகாய் ெரப பெடகு்ள்,  ப்்ளில் 

்ம்பு்ள் பவதது மீன்பிடி ம்தகாழில் மசய்்த நிபை,  
இன்று மீண்டும்  எரிமபெகாருள் இன்பெயகால் மீண் 
டும் அத்த தபெகான்று ்ட்டுெரங்ள், ப்்ளில் ்ம்பு 
்ள் பவதது மீன் பிடிக் தவண்டிய நிபை இன்று 
வடபெகுதி மீனவர்ளுககு வநதுள்்ளது..

 2021ம் ஆண்டு ் ணிபபின்பெடி வட பெகுதியில்  
14,674 மீன்பிடி பெடகு்ள் ்காணபபெட்டது.  2022ஆம் 
ஆண்டு அபவ முழுபெயகா் ப்விடபபெட்ட 
நிபையில் உள்்ளது. எரிமபெகாருள் இன்பெயகால்  
இன்று ்டல் ம்தகாழில் ம்தகாழில் 75% பெயன்பெகாடு 
இல்ைகாெல் உள்்ளது.
 யகாழ ெகாவட்டததில் ்டலில் பெை நகாட்்ள் 
்தஙகி இருநது மீன் பிடிககும் மபெரிய பெடகு்ள் 
107 இருந்தது.  இன்று அபவ 100% பெயன்பெகாடு 
இல்ைகாெல் ் காணபபெடுகின்்றது.  ென்னகார ெகாவட்டத 
தில் ்டலில் பெை நகாட்்ள் ்தஙகி மீன் பிடிககும் 
பெடகு்ள் 4 பெடகு்ள் ்காணபபெட்டன. கிளிமநகாச்சி 
முல்பைததீவு ெகாவட்டங்ளில் மபெகாறுத்தவபர 
யில், இத்த தபெகான்்ற பெை நகாள் பெடகு்ள் எதுவும் 
இல்பை. இன்று  மீன்பிடித ம்தகாழிைகா்ளர்ள் எரி 
மபெகாருள் இல்ைகா்த ் காரணததினகால் 75% தவபைபய 
இழநது வறுபெயில் உள்்ளகார்ள்.

 தநறறு மபெகாரு்ளகா்தகாரத்தபட இருநது மூடப 
பெட்ட மபெகாரு்ளகா்தகார சூழநிபை இருந்ததபெகாதிலும், 
எரிமபெகாருள் பெற்றகாககுப்ற இருநது,  எரிமபெகாருள் 
இல்ைகா்ததபெகாதும், ்தமிழநகாட்டில் இருநது எரி 
மபெகாருப்ள மபெறறு யுத்தததின் பிடியிலும் எம் 
மீனவர்ள்  ம்தகாழில் மசய்து வந்தகார்ள்.
 ஆயிரக்ணக்கான பெடகு்ள் யுத்தத்தகால் 
அழிவபடந்த தபெகாதும், பெடகு உறபெததி வன்னியில் 
இடம்மபெற்றது. மீன்பிடிதம்தகாழில் முழு அ்ளவில் 
தெற ம்காள்்ளபபெட்டது. இன்று 15,000 பெடகு்ள் 

இருநதும் பெயன் மபெ்ற முடியகா்த நிபையும் உள்்ளது.  
தெலும் இநதிய மீனவர்ள் வடபெகுதியில் வநது 
சட்டவிதரகா்தெகா் மீன்பிடித ம்தகாழிபை  மசய் 
வ்தனகால் மீன்வ்ளம் அழிவபடநது வருகின்்றது.

 இன்று பெடகு்ள் உள்்ளன. வபை உறபெததி 
ம்தகாழிறசகாபை வவுனியகாவில் உள்்ளது. இது 
தபெகான்்ற ்தனியகார உறபெததி மி்வும் சி்றபபெகா் 
நபடமபெறறு வருகின்்றது.  ஆனகாலும் மீன்பிடித 
ம்தகாழில் மசய்ய முடியகா்த நிபை ் காணபபெடுகின்்றது.
 தநறறு கிளிமநகாச்சி, முல்பைததீவு, ென் 
னகார ெகாவட்டங்ளில் ்பரவபை ம்தகாழிலில் 500 
தபெருககும் தெல் பெஙகும்காண்டு ்தகாய்ததிறகு 
த்தபவயகான மீன்வ்ள உறபெததி நபடமபெற்றது. 
 புர்த உணவு தபெகாதிய அ்ளவு ்தகாய் ெக 
்ளுககு கிபடத்தது. ஆனகால்  இன்று ்தகாய்ததில் 
ஒரு கிதைகா கிரகாம் மீன் 1,500 ரூபெகாயிலிருநது 2,000 
ரூபெகாய் வபர விபை தபெகாகின்்றது.  ்தகாய்ததுககு 
10% மீன் ெட்டுதெ கிபடககின்்றது.

 மீன் ஏறறுெதி 100% ்தபடமசய்யப 
பெட்டுள்்ளது.  தநறறு யுத்தம் உச்சம் அபடந்த 
தபெகாதும், முஸ்லீம் வியகாபெகாரி்ளுககு ்தகாய் உ்றவு 
்்ளகால் மீன் ஏறறுெதி மசய்யபபெட்டது.  இன்று 
உறபெததியும் இல்பை. ஏறறுெதியும் இல்பை. 
வருெகானம் இல்ைகாெல் நகாடு பின்தனகாககி 
மசல்கின்்றது.

 வட ெகா்காணம் அ்தன் அபெவிடம் அ்தன் 
அபெபபு ்காரணெகா் இயறப்யகா்தவ ்டல்வ 
்ளம் நிப்றந்த பெகுதியகாகும். இபபிரத்தசததில் 
்பரதயகாரம் வகாழும் ெக்ளின் பிர்தகான 
மபெகாரு்ளகா்தகார நடவடிகப் ்டல்வ்ளதப்த நம்பி 
்காணபபெடுகின்்றது.
 இைஙப்யின் வடககு ெகா்காணததில் உள்்ள 
50,310 குடும்பெங்ளின் முககிய வகாழவகா்தகாரெகா் 
்டல் மீன்பிடி உள்்ளது, தெலும் இபபெகுதியில் 
200,000 ககும் தெறபெட்ட ெக்ள் மீன்பிடித ம்தகாழில் 
மூைம் கிபடககும் வருெகானதப்த நம்பியுள்்ளனர 
என்று மீன்பிடி அபெச்ச்ததின் 2020 அறிகப் 
ம்தரிவிககி்றது.

 30 வருட ்காை யுத்த நடவடிகப்யகால் 
இந்த ெக்ள் பெல்தவறு ரகாணுவ பெகாதிபபு்்ளகால் 
பெகாதிக்பபெட்டனர.  இ்தனகால் இநதியகா உட்பெட 
பெை நகாடு்ளுககு அ்தி்்ளகா் இடம்மபெயரந்தனர. 
ம்தகாழில் உபெ்ரணங்ள் யகாவும் முற்றகா் அழி 
வபடநது,  2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவபடந்த 
நிபையில்,  மீ்ளவும்  ம்தகாழில் ம்தகாடங் முயறசி்ள் 
மசய்்த நிபையில் மீன் பிடி கூட்டு்றவு சங்ம் மூைம் 
உபெ்ரணங்ப்ள மபெறறு ம்தகாழில் மசய்்த நிபையில் 
இன்று எரிமபெகாருள் இல்ைகா்த ்காரணததினகாலும் 
்தமிழநகாட்டுககுச் மசன்று எரிமபெகாருள் மபெ்ற 
முடியகா்த சூழநிபையகாலும் இன்று மி்வும் 
வறுபெயில் வகாழநது வருகின்்றனர.
 ்டல்வ்ளம் இயறப்யகா் நெககு அளித்த 
மபெரும் ம்காபடயகாகும் விப்தக்காெதை பெயன் 
்தருகின்்ற வ்ளெகா் ்டல்வ்ளம் ்காணபபெடுகின்்றது.
 வடபெகுதி ்பரதயகார மூைம் 649 கிதைகா 
மீட்டர்்ளகாகும்.  இைஙப்யின் மெகாத்த ்டல் 

மூைம் 730 கிதைகா மீட்டர ஆகும்.  முல்பைததீவில் 
96 கிதைகாமீட்டர ்பரதயகாரம்,  யகாழபபெகாணம் 
கிளிமநகாச்சியில் 390  கிதைகா மீட்டர ெறறும் 
ென்னகாரில் 163 கிதைகாமீட்டர்ள் உள்்ளன.

 இப்த ்தவிர குடகாக்ள் , ஏரி்ள், ்்ளபபு்ள் 
தபெகான்்றபவயும் ்காணபபெடுகின்்றன .
 யகாழ குடகாநகாட்டில் ஏழு சிறு தீவு்ள் 
உட்பெட, பெகாபை தீவு,  ்ச்பச தீவு தபெகான்்ற 
குடியிருபபு்ள் அற்ற தீவு்ள் ்காணபபெடுகின்்றன. 
இது்தவிர அரிபபுமுதது தபெடு,  தபெசகாபை,  பெருததித 
துப்ற,  தபெதுரு மீன்பிடி தெடு தபெகான்்றபவ இவற 
றில்  குறிபபிட தவண்டியபவ ஆகும்.
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மபெருநத்தகாட்ட ெக்ள் ையதது வகாழக 
ப்யில் பெல்தவறு துன்பெ துயரங 

்ப்ளயும் அனுபெவிதது வருகின்்றனர.்ைகாசகார 
ரீதியகான பெகாதிபபுக்ளும் இ்தனகால் ஏறபெடுகின் 
்றன.இநநிபையில் ்தனிவீட்டு ்ைகாசகார நட 
வடிகப்்ப்ள துரி்தெகா் முன்மனடுதது அம்ெக் 
ளின் பெல்துப்ற அபிவிருததிககும் விததிடதவண்டும் 
என்்ற வலியுறுத்தல்்ள் ம்தகாடரச்சியகா்தவ  இடம் 
மபெறறு வருகின்்றன.

 “வீடு என்பெது ்தனிதய மவயிலுககும் 
ெபழககுெகான ஓர ஓதுஙகிடம் அல்ை.அது சமூ் 
நிறுவனமும் கூட.அஙத்்தகான் சமூ் நகா்ரீ்ததின் 
அததிபெகாரம் இடபபெடுகின்்றது.என்தவ வீடு 
என்பெது குப்றந்தபெட்ச ்தகுதி்ப்ளயகாவது ம்காண் 
டிருக் தவண்டும்.்காறத்றகாட்டம், குடிநீர 
வசதி,்ழிவ்றறும் வசதி்ள், சு்கா்தகாரெகான சபெ 
யல் வசதி என்பெனவும் வகாசிக் இடவசதி்ளும், 
மின்சகார வசதியும் த்தபவ” என்று புததிஜீவி்ள் 
வீட்டின் முககியததுவம் ம்தகாடரபில் வலியுறுததி 
இருககின்்றனர.வீட்பட அடிபபெபடயகா்க 
ம்காண்தட பெழக்வழக்ங்ளும் கூட ் ட்டிமயழுப 
பெபபெடுகின்்றன என்்றகால் மிப்யகா்காது.வீடு இந 
்த்ளவுககு முககியததுவம் மிக்்தகா்க ்காணப 
பெடுகின்்றதபெகாதும் மபெருநத்தகாட்ட ெக்ள் இன்னும் 
உரிய வீட்டு வசதியின்றி அல்ைல்பெடுகின்்றபெ 
்வபைககுரிய ஒரு விடயெகாகும்.. இம்ெக்ளின் 
வீட்டுதத்தபவபய பூரததி மசய்வது ம்தகாடரபெகா் 
அரசகாங்ம் பெல்தவறு வகாககுறுதி்ப்ளயும் வழஙகி 
வருகின்்றத்த ்தவிர சகா்த் விப்ளவு்ள் குப்ற 
வகா்தவ உள்்ளன.
 மபெருநத்தகாட்ட ெக்ளில் பெைர ையதது 
வகாழகப்பய தெறம்காண்டு வருகின்்றனர.
இந்த ையன்்ள் பெை வருடங்ளுககு முன்னர நிறு 
வபபெட்ட்தகா்  ்த்வல்்ள் வலியுறுததுகின் ்றன.1927 
ம் ஆண்டு மு்தல் 1945 ம் ஆண்டு வபரயகான 
்காைபபெகுதியில் ்ட்டபபெட்ட ையன் வீடு்த்ள 
்தறதபெகாதும் ்காணபபெடுவப்த அவ்தகானிக்க கூடி 
ய்தகா் உள்்ளது.இத்தப்ய விடு்ளில் பெைவறறின் 
சுவர்ளில் மவடிபபு்ள் ஏறபெட்டுள்்ள நிபையில் 
இடிநது விழும் அபெகாயதப்த எதிரதநகாககியுள்்ளதும் 
ம்தரிநத்தயகாகும்.1994 ்காைபபெகுதியில் தபெரகா்த 
பனப பெல்்பைக்ழ்ததில் மபெருநத்தகாட்ட ையன் 
்ள் ம்தகாடரபெகான ஆய்மவகான்று தெறம்காள்்ளப 
பெட்டது.மபெரும்பெகாைகான த்தகாட்டபபு்ற ையன் 
வீடு்ளின் கூபர ்த்ரததிைகானது என்பெதும் அபவ 
நூறு வருடங்ளுககு முன் ் ட்டபபெட்ட்தன் பின்னர 
ெகாற்றபபெடகாெலுள்்ளது.ெபழக ்காைங்ளில் 
முழு வீட்டிலும் ெபழநீர ஒழுகுவ்தகால் குடி 
யிருபபெகா்ளர மபெரிதும் துன்புறுவ்தகா்வும் இவ 
வகாய்வு மவளிபபெடுததியது. த்தகாட்டபபு்றப 
மபெண்்ளின் மி் முககிய பிரச்சிபன வீடு்ளில் 
தபெகாதிய இடவசதியின்பெயும் நீர விநிதயகா் 
வசதியின்பெயும் என்று 1970 இல் சரவத்தச ம்தகாழில் 
நிறுவனம் நடததிய அ்ளவீடு வலியுறுததியது.1971 

இல் மபெருநத்தகாட்டங்ளில் 237,558 வீடு்ள் 
்காணபபெட்டன.இத்ததவப்ள 1981 இல் 217,451 
ஆ் மபெருநத்தகாட்ட வீடு்ளின் எண்ணிகப் 
குப்றவபடந்தபெயும் குறிபபிடத்தக்்தகாகும் 
மபெருநத்தகாட்டங்ளில் 23 வீ்தெகாதனகார ்தனியப்ற 
ம்காண்ட வீடு்ளிலும் 50 வீ்தெகாதனகார இரண்டு 
அப்ற்ப்ளக ம்காண்ட வீடு்ளிலும் வசிதது 
வருவ்தகா் 1979 ம் ஆண்டில் தெறம்காள்்ளபபெட்ட 
ஆய்மவகான்று வலியுறுததுகின்்றது.த்தகாட்டங்ளில் 
.குடிநீர, ்ழிவ்ற்றல் வசதி்ள், ெைசைகூடம் 
தபெகான்்றன இல்ைகா்த உப்றவிடங்்ளகா் மபெருந 
த்தகாட்ட வீடு்ள் ்காணபபெடுகின்்றபெயும் குறிப 
பிடத்தக் விடயெகாகும்.

 1980்ளின் பின்னதர மபெருநத்தகாட் 
டங்ப்ள நிரந்தர உப்றவிடெகா்க ம்காண்ட 
ம்தகாழிைகா்ளர்ளுககு தபெகாதிய இருபபிடவசதி 
ம்காண்ட வீடு்ள் த்தபவ என்்ற உணரவபை 
ஏறபெட்ட்தகா்வும், இருந்த வீடு்ப்ளத ்தரமுயரத்த 
வும், புதியனவறப்ற நிரெகாணிக்வும் முயறசி்ள் 
தெறம்காள்்ளபபெட்ட்தகா்வும் புததிஜீவி்ள் 
சுட்டிக்காட்டுகின்்றனர. இ்தனடிபபெபடயில் 1985 
ஆ்ஸ்ட் ெகா்தம் ம்தகாடக்ம் 1988 தெ ெகா்தங்ளுககு 
இபடயில் பெை புதிய வீடு்ள் நிரெகாணிக்பபெட்ட 
நிபையில்  சுெகார 1500 பெபழய வீடு்ளும் ்தர 
முபெரத்தபபெட்டன. இது ஒரு சி்றபபெம்செகாகும்.

தீ அனர்த்தைம்
மபெருநத்தகாட்ட ெக்ளில் பெைர இன்னும் 
ையதது வகாழகப்பய தெறம்காண்டு வருகி 
ன்்ற நிபையில் இன்னும் சிைர ்தற்காலி் 
குடிபச்ளில் வகாழநது வருகின்்றனர.1996ம் 
ஆண்டின் ்த்வல் ஒன்றிற்பெய குடிபச்ள் 
்தற்காலி் குடில்்ள் என 22410 அைகு்ளில் ம்தகாழி 
ைகா்ளர்ள் வகாழநது வந்தனர.இத்ததவப்ள 35100 
்தற்காலி் வீட்டு அைகு்ள் ்காணபபெட்டன.
மபெருநத்தகாட்ட ையன் வீடு்ளில் ஒதர வீட்டில் 
ஒன்றுககு தெறபெட்ட குடும்பெங்ள் பெல்தவறு 
சிரெங்ளுககு ெததியில் வகாழநது வருவதும் புதிய 
விடயெல்ை.மபெருநத்தகாட்ட ையன் வீடு்ளில் 
சன மநருக்டி அதி்ெகா் ்காணபபெடுகின்்றது.
அதத்தகாடு வடி்காைபெபபு முப்ற்ளும் சி்றப 
பெகா்க ்காணபபெடவில்பை.்காறத்றகாட்ட வசதி் 
ளும்   குப்றவகா்தவ உள்்ளன. இ்தனகால் இவர 
்ள் பெல்தவறு தநகாய் மநகாடி்ளுககும் சு்கா்தகார 
சீரத்டு்ளுககும் உள்்ளகா் தவண்டிய நிபை 
தெமைழுநதுள்்ளது.இவறத்றகாடு ்ைகாசகார சீரழிவு 
்ள் பெைவும் இடம்மபெறுவ்தறகு சனமநருக்டி 
ெறறும் இடவசதியின்பெ தபெகான்்ற நிபைபெ 
்ள் உநதுசகதியகா் அபெகின்்றன என்பெப்த 
யும் குறிபபிட்டகா்தல் தவண்டும்.                                 மபெருநத்தகாட் 
டப பு்ற ையன்்ளில் உள்்ள வீடு்ள் ஒரு ம்தகாடரகா் 

்காணபபெடுகின்்றன.இ்தன் ்காரணெகா் தீ உள்ளிட்ட 
அனரத்தங்்ளகால் பெகாதிக்பபெடும் சூழல் அதி 
்ெகா்தவ ்காணபபெடுகின்்றது.்டந்த ்காைததில் 
ெபைய்ததில் உள்்ள ம்தகாழிைகா்ளர்ளின் ையன் 
குடியிருபபுக்ள் மின்சகாரக த்கா்ளகாறு தபெகான்்ற 
்காரணங்்ளகால் எரிநது சகாம்பெைகான்தகால் உபடபெச் 
தச்தங்ள் ஏறபெட்டபெயும் ம்தரிந்த விடயெகாகும்.
 ்ல்வி சமூ் அபிவிருததிககு அடித்த்ளமிடு 
கின்்றது.்ல்வியகால் எழுச்சி மபெற்ற சமூ்ங்ள் 
உை் வரைகாறறில் அதி்முள்்ளன.எனினும் 
மபெருநத்தகாட்ட ெக்ளின் ையதது வகாழகப்முப்ற 
அவர்்ளது பிள்ப்ள்ளின் ்ல்விககும் முட்டு 
க்ட்படயகா் இருநது வருகின்்றது.ையததுச் சுற 
்றகாடல், அதி்ரித்த ஒலி்ள், வீட்டில் ்றபெ்தற்கான 
வசதி்ளின்பெ எனபபெைவும் ெகாணவர்ளின் 
்ற்றலில் இபடயூறிபன ஏறபெடுததி வருகின்்றன.
இது ஒரு துரதிருஷ்டெகான நிபையகாகும்.ஏற்னதவ 
்ல்விததுப்றயில் பின்்தஙகியுள்்ள ெபைய் 
சமூ்ம் ்ல்விததுப்றயில் துரி்தெகா் தெமைழும்பெ 
தவண்டிய ஒரு த்தபவபபெகாடு ்காணபபெடுகின்்றது.
ஆனகால் ையதது வகாழகப் முப்ற உள்்ளப்தயும் 
ெழுங்டிபபெ்தகா்தவ ்காணபபெடுகின்்றது. அத 
த்தகாடு இைஙப்யின் செ்காை மபெகாரு்ளகா்தகார 
மநருககீட்டு நிபைபெ்ளும் ெபைய்த ் ல்வியின் 
குரல்வப்ளபய மநரிதது வருவதும் நீங்ள் 
அறிந்த விடயதெயகாகும். இத்தப்ய தபெகாககு்ள் 
இம்ெக்ளின த்தசிய நீதரகாட்டக ்னபவயும்  
மென்தெலும் ்தகாெ்தபபெடுததுவ்தகா்தவ அபெயும் 
என்பெப்தயும் ெறுபபெ்தறகில்பை.
 ஆட்சியகா்ளர்ள் ெபைய் ெக்ளின் 
வீடபெபபு ம்தகாடரபில் ்வரச்சியகான வகாககு 
றுதி்ப்ள பெல்தவறு சந்தரபபெங்ளிலும் வழஙகி 
யுள்்ள நிபையில் ெபைய் அரசியல்வகாதி்ளும் 
இ்தறகு ஒததூதியுள்்ளனர. ஆனகாலும் த்தகாட்டபபு்ற 
வீடபெபபில் ஒரு பூரணததுவதப்ததயகா, திட்ட 
மிடலுடனகான முன்மனடுபபுக்ப்ளதயகா ்காணமு 
டியவில்பை. அரசியல் இைகாபெங்ளுக்கா் அம் 
ெக்ப்ள பெலிக்டகாவகாககும் நி்ழவு்த்ள இன் 
னுமின்னும் ம்தகாடரநது ம்காண்டிருககின்்றன.
இைஙப்யின் முன்னகாள் �னகாதிபெதி அெரர 
ரணசிங் பிதரெ்தகாசகா வீடபெபபின் ்தநப்தயகா் 
தபெசபபெடுகின்்றகார. இல்ைம் இல்ைகா்த ெக்ளுககு 
இல்ைமெகான்ப்ற மபெறறுக ம்காடுபபெது அவரின் 
பிர்தகான ்னவகா்விருந்தது.எனினும் அவர 
மபெருநத்தகாட்ட ெக்ளுக்கான வீடபெபபு நடவடிக 
ப்்ப்ள முடககி பவத்த நிபையில் ெகாற்றகாந்தகாய் 
ெனபபெகான்பெயுடதனதய இவ விடயததில் அவர 
மசயறபெட்டகார என்பெது யகாவரும் அறிந்த்தகாகும்.
 தெற்ண்ட பெல்தவறு விடயங்ப்ளயும் 
்ருததில் ம்காண்டு இம்ெக்ளின தெம்பெகாடு 
்ருதி ்தனிவீட்டுக ்ைகாசகாரதப்த துரி்தெகா் 
முன்மனடுக் தவண்டிய அவசியபபெகாடு 
தெமைழுநதுள்்ளது.எனினும் இ்தன் சகாததியபபெகாடு 
த்ள்விககுறியகாகியுள்்ளது.ஆட்சியகா்ளர்ளும், 
அரசியல்வகாதி்ளும் த்தகாட்டப பு்ற வீடபெபபு 
ம்தகாடரபில் வழஙகியுள்்ள வகாககுறுதி்ள் ஏரகா்ள 
ெகாகும்.எனினும் நபடமுப்ற சகாததியபபெகாடு என் 
பெது குப்றவகா்தவ ்காணபபெடுகின்்றது.அரசியல் 
இழுபெறி்ள், ெபைய் அரசியல்வகாதி்ளின் 
்ட்சிெகாறும் நிபைபெ்ள், பி்ளவு்ள், விட்டுக 
ம்காடுபபில்ைகா்த நிபை என்பென வீடபெபபிலும் 
்தகாக்ம் மசலுததி வருகின்்றன.த்தகாட்டபபு்ற 
வீடபெபபு என்பெது ெந்த்தியிதைதய அங 
ம்கான்றும் இஙம்கான்றுெகா் இடம்மபெறறு வரு 
கின்்றது.ஒரு முப்றயகான திட்ட வபரவின் கீழ 

ெபைய் வீடு்ள் நிரெகாணிக்பபெடகாபெ, ெபைய் 
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எண்ணங்ள் ்காறப்றவிடவும் ஒலிபய 
விடவும் தவ்ெகா்ப பெயணிக்ககூடிய 

ஆற்றல் உபடயபவ. அ்தனகால் ்தகான் பெை தநரங் 
ளில் நகாம் எண்ணுவப்த தவம்றகாருவர மசய்வப்த 
நகாம் ்காண்கித்றகாம்.
 ெனதின் எண்ணங்ள் ்னவு்்ளகாகின்்றன. 
எண்ணம் ்தகான் மசயைகா் உருெகாற்றம் மபெறுகி்றது. 
எண்ணம் உருவகா்வில்பைமயன்்றகால் மசயல்்ள் 
எதுவும் உருவகா்காது. அைப் ெட்டுதெ ஆ்தகாரெகா் 
பவததுக குருவி்ள் கூடு்ட்டுகின்்றன. ்தெககு 
ப்்ள் இல்பை என்பெ்தகால் அபவ ஓய்நதிருபபெ 
த்தயில்பை. சுறுசுறுபபெகா் முயறசி்ப்ளத 
ம்தகாடரநது ம்காண்டிருபபெ்தகால் முடிவில் அபவ 
மவன்றுவிடுகின்்றன.
 எண்ணங்ள் அழ்கானபவ. ெனதுககும் 
உடலுககும் வலு தசரபபெபவ. எண்ணங்ள் 
ஆ்றறிவு பெபடத்த ெனி்தனுககு ெட்டுதெ 
மசகாந்தெகானபவ. ஓவியன் அறபு்தெகான 
ஓவியம் ஒன்ப்றப பெபடக் தவண்டும் 
என்று எண்ணுகி்றகான். அந்த எண்ணததுககு 
வடிவம் ம்காடுககி்றகான். அறபு்தெகான ஓவியம் 
ஒன்று அவனகால் பெபடக்பபெட்டுவிடுகி்றது. 
இபசக்பைஞைன் ஒருவன் ெனதுககுள் அழகிய 
மெட்டுக்ப்ள எண்ணுகி்றகான். அறபு்தெகான இபச 
அவனிடமிருநது பி்றககி்றது.
 இபபெடி நெது ெனதின் எண்ணங்ள் நல் 
வண்ணங்்ளகாகின்்றன. ‘நீ எப்த எண்ணுகி்றகாதயகா 
அப்த உன்னகால் உருவகாக் முடியும்’ என்கி்றகார 
ஓர அறிஞைர. ஆம்.. நல்ை எண்ணங்ள் ்தகான் 
நல்ை ெனி்தர்ப்ள உருவகாககுகின்்றது. சமூ்த 
்தகால் பு்றக்ணிக்பபெட்டவர்ப்ள ஆ்தரிதது, 
அபடக்ைம் ம்காடுதது, அவர்ப்ள உயிதரகா 
வியங்்ளகா் ெகாறறியவர அன்பன ம்ததரசகா. இன்று 
அவர ெனி்தகுைததின் ்ைங்பர வி்ளக்கா்த 
தி்ழகின்்றகார.

 ஆயிரம் முப்ற முயன்று பெல்பபெக 
்ண்டுபிடித்தகார ்தகாெஸ் அல்வகா எடிசன். ்தனது 
்ண்டுபிடிபபபெ அபனவர நடுவிலும் ்காட்டி 
வி்ளக் நிபனத்த தபெகாது, பெல்ப ப்்தவறிக கீதழ 
விழுநது உபடநதுவிட்டது. அ்தனகால் அவரது ெனம் 
உபடநதுவிடவில்பை. மீண்டும் நம்பிகப்தயகாடு 
முயன்்றகார. இனித ்தவறிவிடககூடகாது என்பெதில் 
எச்சரிகப்யகா் இருந்தகார. அ்தனகால் ்தகான் அவரகால் 
அறபு்தெகான பெை ்ண்டுபிடிபபு்ப்ள உைகிறகுத 
்தர முடிந்தது. த்தகால்விபயக ்ண்டு அவர 
அயரநதிருந்தகால், அவரது அரிய ்ண்டுபிடிபபு்ள் 
அறிமு்பபெடுத்தபபெடகாெதை தபெகாயிருககும்.
 எண்ணங்ள் அழ்கானகால் எல்ைகாதெ 
அழ்காகும். ்தண்ணீர நிரம்பெ நிரம்பெக ்காறறு 

மவளிதயறுவது தபெகாை, உயரந்த நல் எண்ணங 
்்ளகால் எதிரெப்ற எண்ணங்ப்ள எம் ெனதிலிருநது 
மவளிதயறறுதவகாம். ‘என்னகால் முடியகாது’ என்்ற 
எதிரெப்ற எண்ணதப்த ெனதில் மசலுததும் 
தபெகாது ்தகான், ெனச்தசகாரவு ஏறபெட்டு, ெனம் 
்த்ளரச்சியபடநது, ்தறம்காபைககு முயல்கி்றது. 
எ்தறகும் ்தறம்காபை தீரவகா்காது. முடிச்சு்்ளகா் 
பிரச்சிபன்ள் முன் விரிந்தகாலும் அ்தபன 
அவிழதது மவளிதயறும் எண்ணதப்த நெது ெனம் 
ம்காண்டு வநது விடும் என்பெப்த உணரநது நகாம் 
்காததிருக் தவண்டும்.
 மநகாடிபமபெகாழுப்தய மநருக்டியில் நெது 
ெனதில் எதிரெப்ற எண்ணதப்த நிரபபி மூச்சு 
திண்றபவக்ககூடகாது. ஒவமவகாரு எதிரெப்றககும் 
தநரெப்ற விப்ளவு ஒன்று உண்டு என்பெப்த 
நகாம் உணர தவண்டும். இயறப் ெனி்தனுக்கா் 

ஏரகா்ளெகான வகாய்பபு்ப்ள ெடியில் சுெநதும்காண்டு 
்காததுகம்காண்டிருககி்றது. நகாம் ்தகான் அ்தபனத 
த்தடிப பெகாரததுக ்ண்டுபிடிக் தவண்டும். நகாம் 
நிபனபபெது நடக்கா்த தபெகாது, அது ெறுவகாய்பபபெ 
நெககு வழங்ப தபெகாகி்றது என்பெப்த உணர 
தவண்டும்.

 எதுவும் முறறுபபுள்ளிதயகாடு முடிநது 
விடுவதில்பை. நம்பெச் சுறறி நகாம் அபெதது 
பவததிருககின்்ற ம்ௌரவம் என்னும் தபெகாலிக 
த்காட்பட நகாம் அ்றறிவிட்டு, ஆபிர்காம் லிங்ன் 
எண்ணியது தபெகான்று, உயரந்த எண்ணதப்த 
உள்்ளததில் விப்ததது, இைகப் அபடயச் சி்றகு 
விரிததுப பெ்றபதபெகாம். பெகாப்த்ள் ்ரடுமுரடகா் 
இருககி்றது என்பெப்தப பெகாரததுப பெயபபெடகாதீர்ள். 
ெனி்தன் நடந்தகால் பெகாப்த்ள் இல்ைகா்த இடங 
்ளிலும் கூட பெகாப்த்ள் த்தகான்றும்.
 த்தகால்வி என்பெது அவெகானம் அல்ை. 
மவறறிபய தநகாககிப பெயணிபபெ்தற்கான நல்ை 
பெகாடம். ென உறுதியும் ம்தகாடர முயறசியும் 
இருந்தகால் நிச்சயெகா் நகாம் எண்ணியபெடி குறித்த 
இைகப் அபடயைகாம். ஒரு தவப்ள நெது இைகப் 
நகாம் அபடயமுடியகாெல் ்தபட ஏறபெடுெகானகால், 
்தயக்ம் அபடயகாதீர்ள். இப்றவன் நீங்ள் 

நிபனத்தது விடவும் தெைகானப்த உங்ளுககுப 
மபெறறுத்தருவகார.

 பெை தநரங்ளில் நகாம் எண்ணியப்த விட 
நடந்தது சி்றபபெகா் இருந்தப்த உணரநதிருபதபெகாம். 

அன்பெகான இப்ளதயகாதர, உங்ளுககுப மபெகாறு 
பெயும் நி்தகானமும் அவசியம். எபதபெகாதும் 
அவசர முடிவு்ள் ஆதரகாககியெகான மவறறிபயப 
மபெறறுத ்தருவதில்பை. உச்சக்ட்ட உணரவுக 
ம்காந்தளிபபின் தபெகாது, ெனப்த இயங்விடகாெல் 
அபெதியகா் பவததிருபபெத்த ஆதரகாககியெகானது.
 பின், நீங்ள் நி்தகானததுககு வந்த பின் 
முடிவு்ப்ள எடுக் தவண்டும். அபதபெகாது 
உங்ள் ெனெகானது ஆதரகாககியெகான முடிவு்ப்ள 
எடுககும். மநகாடியில் உருவகாகும் எதிரெப்ற 
எண்ணங்ப்ள, அபெதி என்னும் செநிபைககுக 
ம்காண்டு வந்தகால், அ்தபன அபெகார சகதியகா் 
ெகாறறிவிடைகாம். நகாம் அபடநதிருககின்்ற 
பெட்டமும் பெ்தவியும், பெ்ட்டகான வகாழவும் நெககு 
ெதிபபபெ உருவகாககுவதில்பை. நெது அழகிய 
எண்ணங்ளும் மசயறபெகாடு்ளும் ்தகான் நெககு 
உயர ெதிபபீட்பட உருவகாககுகின்்றன.
 சிைர எப்தப தபெசினகாலும் எதிர 
ெப்றயகா்தவ தபெசுவது வழக்ம். அவர்ளுககு 
நடபபெது அபனததும் எதிரெப்றயகா்தவ 
நடககும். ்தகாங்த்ள எதிரெப்ற எண்ணங்ப்ள 
விப்தததுவிட்டு, தநரெப்றயகா் அபனததும் 
நடக் தவண்டும் என்று எதிரபெகாரபபெது எந்த 
வப்யில் நியகாயம்?  அ்தறகு ‘விதி’ என்றும் 
‘விபனபபெயன்’ என்றும் கூறுவ்தகால் பெயன் ஒன்றும் 
இல்பை. ெகா்றகா், எதிரெப்றயகான எண்ணங்ள் 
த்தகான்றினகாலும், அ்தபன நகாம் அபபெடிதய 
தநரெப்ற எண்ணங்்ளகா் ெகாறறுதவகாெகானகால் 
நம்ெகால் மவறறி அபடய முடியும்.
 எனதவ என் அன்பு இப்ளதயகாதர, நீங்ள் 
உங்ள் ெனங்ளிலிருநது எதிரெப்றயகான 
எண்ணங்ப்ள மவளிதயறறுங்ள். முட்்ள் 
இருககி்றத்த என்று நடக் அஞசினகால் பெகாப்த்ள் 
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 ம்தன் கிழககு ்தமிழீழததில் ்தமிழர 
்தகாய்பபெகுதியில் ்டந்த ்காைததில் பெல்தவறு 
அததுமீ்றல்்ளும் அடககுமுப்ற்ளும் நபடமபெறறு 
வரும் நிபையில் அ்தபன பெல்தவறு ் ஸ்டங்ளுககு 
ெததியில் எதிரம்காள்்ளபபெட்டுவரும் நிபையில் 
்தமிழர்ளின் ்ட்டபெபபு்ளில் ஏறபெட்டுவரும் 
ெகாற்றங்ள் எதிர்காைததில் ்தமிழ த்தசிய 
தபெகாரகாட்டததில் பெகாரிய்ளவிைகான ்தகாக்ததிபன 
மசலுததும் நிபைதய உள்்ளது.
 ்தறதபெகாதுள்்ள மநருக்டியகான இந்த சூழ 
நிபையிபன எதிரம்காள்ளும் வப்யில் வட 
கிழககில் உள்்ள பெல்்பைக்ழங்ள் ்ட்ட 
பெபபு ஒன்றிபன உருவகாககி அ்தன் மூைம் 
ஆய்வு்ப்ள முன்மனடுக்தவண்டும்.அந்த ஆய்வு 
்ள் மூைம் இனங்காணபபெடும் பிரச்சிபன்ப்ள 
தீரததுபவபபெ்தறகு ்ல்வி சமூ்ம் முன்வரதவண் 
டும் என்பெத்த இன்ப்றய எதிரபெகாரபபெகா்வுள்்ளது.

மடடக்க்ளபபு  ... த�ொடர்ச்சி  ...

13,jo;
209 etk;gu; 19> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
njhlh;r;rpfs;

இன்றுவபரயில் விடுக்பபெடவில்பை. இ்தற்கா் 

முயறசி்ப்ள முன்மனடுத்த புதுடில்லிக்கான 

இைஙப்த துகாதுவகா் மிலிந்த மெகாரம்காட 

த்தகால்வியபடந்த ஒருவரகா் ்தனது பெ்தவிபயயும் 

து்றபபெ்தறகுத ்தயகாரகாகியிருபபெ்தகா்ச் மசகால்ை 

பபெடுகின்்றது. ஒரு சகா்வத்தச அரங்கான ம�னி 

வகாவில் ்தகான் மசகான்னப்த இைஙப் நபடமுப்றப 

பெடுத்தவில்பை என்்ற சீற்றததில்்தகான் புதுடில்லி 

ரணின் வருப்பயத ்தவிகா்ததுவருவ்தகா் இரகா� 

்தநதிர வட்டகாரங்ள் ்ருதுகின்்றன.  அ்தகாவது 

ம�னிவகாவில் மசகான்னவறப்ற நபடமுப்றபபெடுத 

துவ்தற்கான ஒரு ெப்றமு் அழுத்தம்்தகான் இது!

 இநதியகாபவ செகா்தகானபபெடுததுவ்தறகு 

ரணிலுககு இபதபெகாதுள்்ள ஒதரமயகாரு  உபெகாயம் 

்தமிழ ெக்ளுபடய அடிபபெபடயகான 

அரசியல் பிரச்சிபனபயயும், அன்்றகாடப பிரச் 

சிபன்ப்ளயும் தீகா்ததுபவபபெ்தகா் அறிவிபபெதும் 

அ்தற்கான மசயன்முப்ற ஒன்ப்ற ஆரம்பிபபெதும் 

்தகான். அ்தபனத்தகான் இபதபெகாது ரணில் மசய்தி 

ருககின்்றகாகா். 

 அத்ததவப்ளயில் புைம்மபெயகா்ந்த ்தமிழகா்் 

ளின் மு்தலீடு்ப்ள ஈகா்பபெ்தறகும் ்தமிழ ெக்ளுககு 

சகா்த்ெகான ஒருவரகா்த ்தன்பனக ்காட்டிகம்காள்்ள 

தவண்டிய த்தபவ ரணிலுககுள்்ளது. 

 இந்த அறிவிபபின் பின்னணியில் 

உள்நகாட்டு அரசியல் ஒன்றும் உள்்ளது. ரணில் 

�னகாதிபெதியகா்ப பெ்தவிதயற்ற பின்னகா் 

செகா்பபித்த மினி பெட்ம�ட்டுககு ஆ்தரவகா் 

115 வகாககு்ள் ெட்டுதெ கிபடததிருந்தன. 

அ்தகாவது, ெயிரிபழயில்்தகான் அது ்தபபியது. 

இபதபெகாது அடுத்த ஆண்டுக்கான பெட்ம�ட் 

திங்ட்கிழபெ செகா்பபிக்பபெட்டுள்்ளது. 

இ்தபன மபெரும்பெகான்பெயுடன் நிப்றதவற்ற 

்தமிழக ்ட்சி்ளின் ஆ்தரவு அவசியம். அரசியல் 

ப்தி்ள் விடு்தபை, ்காணிவிடுவிபபு,்காணகாெல் 

தபெகாதனகாகா் பிரச்சிபனககுத தீகா்வு என 

அறிவிததுவிட்டு, அரசியல் தீகா்வுக்கான தபெச்சுக 

்ப்ளயும் ஆரம்பிததுவிட்டகால் ்தமிழக ்ட்சி 

்ள் நிச்சயெகா் பெட்ம�ட்டுககு ப்்ப்ள உயகா்த 

துவகாகா்்ள் என்பெது ரணிலுககுத ம்தரியும். 

 நகாடகாளுென்்றப மபெரும்பெகான்பெ இல்பை 

மயன்்றகாலும் இபவ அபனதப்தயும் மசய்யககூடிய 

வல்ைபெ ரணிலுககு இருபபெ்தகா் ்தமிழக 

்ட்சி ஒன்றின் ்தபைவகா் சுட்டிக்காட்டுகின்்றகாகா். 

அடுத்த ெகாகா்ச் ெகா்தததுடன் பெகாரகாளுென்்றதப்த 

்பைபபெ்தற்கான அதி்காரம் ரணிலின் ப்்ளுககு 

வருகின்்றது. இ்தன் மூைம் பெகாரகாளுென்்றதப்த அவகா் 

்ட்டுபபெடுத்த முடியும். அ்தபனப பெயன்பெடுததி 

இனமநருக்டிக்கான அரசியல் தீகா்பவயும் உள் 

்ளடககிய அரசியைபெபபு ெகாற்றம் ஒன்ப்ற 

அவரகால் மசய்ய முடியும்.

 இந்த சந்தகா்பெதப்த கிபடததிருககின்்ற 

ஒரு நல்ைவகாய்பபெகா் ்தமிழக ்ட்சி்ள் பெயன் 

பெடுத்த முடியும். ஆனகால், ்தமிழக ்ட்சி்ள் ஒரு 

மித்த நிபைபபெகாடு ஒன்ப்ற ஏறபெடுததுவதில் 

ம்தகாடகா்நதும் ்தடுெகாறுகின்்றன. நி்தகானெகா்வும், 

எச்சரிகப்யுடனும் இந்த சந்தகா்பபெதப்தப 

பெயன்பெடுததிகம்காள்்ள ்தமிழக ்ட்சி்ள் 

்தவ்றககூடகாது என்பெத்த ெக்ளின் எதிகா்பெகாகா்பபு. 

மீண்டும் ஏெகாற்றபபெடுவ்தற்கான வகாய்பபபெக 

ம்காடுக்ககூடகாது என்பெதிலும் ்தமிழத ்தரபபு 

அவ்தகானெகா் இருபபெது அவசியம்.

ரணில் விடுத்தி  ... த�ொடர்ச்சி  ...

்டவுள் தெை பெகாரத்தப்தப தபெகாட்டுத துவககி்றன் 
ஏமனண்டகால் நகான் நல்ைது மசய்யி்றன். நீ எனககு 
அந்தப பெக்தப்தத ்தகா. எனககுரிய நிதிவ்ளங்ப்ளத 
திரட்டித ்தகா எண்டு ் டவுளிை பெகாரதப்தப தபெகாட்டுத 
்தகான் துவககி்றன். ஏமனண்டகால் த்தபவ இருககி்ற 
பெடியகாை. இத்த ெகாதிரி ஒவமவகாரு தவபைத 
திட்டமும் நிதிவ்ளங்ள் எனககுச் சரியகா்க 
கிபடககுெகா் இருந்தகால், நகான் அதுககுரிய 
இது்ப்ளச் மசய்வன். இண்படககு மடகாகரர 
ம�யரகா�காதவகாட ்ப்தகத்க் கிரகாெ ெட்டததிை 
மசய்யி்ற விழிபபுணரவுககு project ஒண்பட 
எழுதுதவகாமெண்டு மசகால்லிச்மசகான்னகார. நகான் 
மசகான்னன் எழுதிகம்காடுபதபெகாம். எழுதிகம்காடு 
தது த்ட்டு தவண்டிச் மசய்தவகாம். எண்டு மசகால்ை 
project ஒண்டு எழுதித ்தரைகாம் எண்ட ெகாதிரிச் 
மசகான்னகார. எனி அதுககுரிய resource ஐ நகான் 
எஙத்யகாவது த்தடிப பிடிச்சகால் ்தகான் எனககு 
அந்த project ஓடும்.  எனககு அந்தப project ஓதடக் 
அதுகத்ற்ற ஆக்ப்ளயும் நகான் எடுக்தவணும். 
தவபைமசய்யி்றது எண்டுச்மசகால்லிச் மசகான்னகால் 
பெணிநிபையிை ்வனமுள்்ள ஆக்ளும் பெணிநிபை 
யிை விசுவகாசெகான ஆக்ப்ளயும் நகான் எடுத்தகால் 
்தகான் தவபை மசய்யைகாம். ஆனகால் இபபெதப்தச் 
சூழநிபையிை அபபிடிக ்ண்டுபிடிககி்றதும் ஒரு 
்ஸ்ரம். அபபிடியிருநதும் எனககுத ம்தரிஞச ஆக 
்ப்ள பவச்சும் நகான் ஒரு அ்ளவுககு ஓடத்தகான் 
மவளிககிர்றன்.
 இனிப புைம்மபெயர ெக்ள்  ெற்றது 
உள்ளுரகப் இருககி்ற ெக்ளின்பர ஆ்தரவு 
கிபடககி்ற சந்தரபபெததிை என்பர தவபைததிட் 
டதப்த நகான் முன்ன்ரததிக ம்காண்டு தபெகா்ககூடிய 
ெகாதிரி இருககும்.

டொனி்யல், இபப நீங்க ஒரு சமூ 
்கத்துககு அதுவும் ்பொரொை ்கடுகம 

யொ்கப பொதிக்கபபடட ஒரு சமூ்கத்துககு வி்சட 
வி�மொன பணி்கக்ளச் தசய்துவொறீங்க பை 

சவொல்்களுககு மத்தியிை இைககு இந� தசவ்விகய 
உங்க்்ளொட தசய்யி்றதுககுக ்கொரணம், உங்கட 
பணிகய தவளியிை த்கொண்டு வநது இதுக்கொ்கக 
கூடு�ைொன ஆக்கள்  �ங்களுகடய ஆ�ரகவச் 
தசலுத்� ்வணும் எண்ட ்�ொக்கத்்�ொட �ொன 
�ொங்கள் இந�ச் தசவ்விகய எடுககி்்றொம். 
இைககின ஊடொ்க இக� தவளியிை த்கொண்டு 
வர்வணும். தவளியிை த்கொண்டு வர்்ற�ொை 
உங்களுககு வ�து கூடு�ைொன ஓத்துகைபபு, ஆ�ரவு 
கிகடக்க ்வணும். அபப இைகக்கப தபொறுத்� 
வகரயிை வநது இபப�ொன மு�ற்கடடமொன ஒரு 
தசவ்விகய �ொங்கள் தசய்யி்றம். ஆனொல் த�ொடர்நது 
நீங்களும் எங்களுககு உங்கட தசயறபொடு்கள் 
த�ொடர்பொன படங்கள்,  �டவடிகக்க்கள் பறறி 
எங்களுககுத் த�ரியப படுத்தினொல் த�ொடர்ச்சியொ்க 
இைககிை �ொங்கள் த்கொண்டுவரு்வொம். இது ஒரு 
ஆரம்பமொ்க இருக்கடடும். நீங்கள் தசய்யி்ற பணி  
ஒரு முககியமொன பணி. நீங்க க�ரியமொ்க இந�ப 
பணிகய முனதனடுத்திருககிறீங்க. இைககின 
சொர்பொ்க �ொங்கள் உங்கக்ள  வொழ்த்துகி்்றொம். 
இனனும் கூடு�ைொன உ�வி கிகடககி்றதுககு 
இைககின ஊடொ்க நிச்சயமொ்க �ொங்கள் உ�வி 
தசய்்வொம். இந� மு�ைொவது தசவ்விகய நீங்கள் 
�ந��றகு �னறி. ்வ்ற ஏ�ொவது நீங்கள் தசொல்ை 
விரும்புறீங்க்ளொ?

 மிக் நன்றி. இைககின் ஊடகா் இபபெடி 
ஒரு சந்தரபபெதப்த, பிள்ப்ள்ளின்ர நிைவரங்ள், 
பிள்ப்ள்ளுபடய தவபைததிட்டங்ள், நகாங ்ள் 
எதிர்காைததிை என்னதப்தச் மசய்யப தபெகாத்றகாம் 
என்கி்ற விடயங்ப்ள இைககினூடகா் மவளிப 
பெடுத்த முன்வந்த்தறகு நகான் நன்றி மசகால்ை 
தவணும். ஏமனண்டகால் புைம்மபெயர ெக்ள் 
இப்த வகாசிபபினம் எண்டு நகான் நம்பு்றன். அபபெ 
அ்தனூடகா் எனககு உ்தவி்ள் கிபடக்ைகாம். 
ஆனகால் இத்தகாட இல்ைகாெல் நகான் ம்தகாடரநதும் 
உங்த்ளகாட பெயணிக் விரும்பு்றன். ஏமனண்டு 
மசகான்னகால் இபபெ இது வநது ம்தகாடக்ெகா் 

இருககும் எங்ளுபடய மசயறபெகாடு்ளும் உங 
்ளுபடய இைககின் ஊடகா் வந்தகால் ்தகான் அப்த 
வகாசிககி்ற ஆக்ளுககு right, இது நல்ை முப்றயிை 
தபெகாய்கம்காண்டிருககுது. இபவயின்பர எதிர 
்காைததிட்டதப்த இபவ மசய்தும்காண்டு தபெகாயி 
னம் என்கி்ற அந்தப பெக்ங்ள் அபவககு ஒரு prog-
ress report ஆ் இருககும் எண்டு நம்பு்றன்.
 ஆப்யகாை ம்தகாடரநதும் அடுத்த ்ட்டங 
்ப்ள தநகாககிப தபெகாத்க் அல்ைது எங்ளுபடய 
நி்ழவு்ள் ம்தகாடரபெகான பெடங்ப்ள நகாங்ள் 
உங்ளுககுப தபெகாட்டுவிடுவம்.
 நீங்ள் இரண்டு பிரச்சிபன்ப்ளக குறிப 
பிட்டனீங்ள். ஒண்டு வநது, தபெகாப்தவஸ்துப 
பிரச்சிபன. ெற்றது ்தங்்ளது வகாழ;கப்பய 
இ்ளம் வயதிதைதய முடிககி்ற ஒரு பிரச்சிபன. 
நீங்ள் மசகான்ன பிரச்சிபன்ளிை இது இரண்டும் 
முககியெகானபவ. இவவிடயங்ள் ம்தகாடரபெகா் 
சமூ்ததினுபடய ்தறதபெகாப்தய நிபைபெ 
ம்தகாடரபெகா் யகாரகாவது எழுதினகால் கூட அவறப்றப 
பிரசுரிக் நகாங்ள் ஆயத்தெகா் இருககித்றகாம். 
அ்தகாவது தபெகாருககுப பி்றகு எங்ட சமூ்ம் எபபிடி 
இருககுது? அது எபபெடிப பெகாதிக்பபெட்டிருககுது? 
அதிை என்ன பிரச்சிபன்ள் குறிபபெகா் இப்ள 
தயகாபர வநது பெகாதிச்சுக ம்காண்டிருககுது? 
நீங்ள் சமூ்பபிரகபஞைதயகாட தவபை மசய்து 
ம்காண்டிருககிறீங். ெற்றது உங்ளிட்ட இருக 
கி்ற ஆக்ப்ளச் சமூ்தத்தகாட இபணககி்றது ம்தகாடர 
பெகா்வும் தவபைமசய்தும்காண்டிருக கிறீங். இந 
்தப பெணி்ப்ளச் மசய்தும்காண்டு சமூ்தப்தயும் 
தயகாசிக் தவண்டிய த்தபவ்ள் இருககுது, அந்தச் 
சூழல்்ப்ள யகாரகாவது ஆய்வுமசய்து எழுதினகாலும் 
அவறப்றயும் இைககிை ம்காண்டுவர நகாங்ள் 
ஆயத்தெகா் இருககித்றகாம்.

உ்ள�ைம் ்பண   ... த�ொடர்ச்சி  ...

அரசியல்வகாதி்ளின் தூரதநகாக்ற்ற ்தன்பெ, 

அழுத்தமின்பெ தபெகான்்ற பெை மசயறபெகாடு்்ளகாலும் 

மபெருநத்தகாட்ட வீடபெபபு என்பெது மசயறறி்றன் 

இல்ைகா்த ஒன்்றகா் இருநது வருகின்்றது.எனதவ 

இநநிபை ெகாறறியபெக்பபெட்டு ்தனிவீடபெபபு 

நடவடிகப்்ளுககு அரசியல்வகாதி்ள் அழுத்தம் 

ம்காடுக் தவண்டும்.அதத்தகாடு இநதியகா ெறறும் 

பிரித்தகானியகா தபெகான்்ற நகாடு்ளும் ெபைய் 

ெக்ளின் வீடபெபபு ்ருதி தநசக்ரம் நீண்ட 

தவண்டும் என்்ற த்காரிகப்்ளும் வலுபமபெறறு 

வருகின்்றன.

வீடகமபபுககு  ... த�ொடர்ச்சி  ...



பிரத்தசங்ளிலும் ்தமிழ ெக்ள் இப்றபெயுடன் 
ஆட்சி அதி்காரதப்தக ம்காண்டிருபபெ்தற்கான 
ஆட்சி நிரவகா்க ்ட்டபெபபு உருவகாக்பபெட 
தவண்டியது அவசியம். இது ்தமிழதத்தசிய 
கூட்டபெபபு குறிபபிடுகின்்ற செஸ்டி அடிப 
பெபடயிைகான அரசியல் தீரவகா் அபெய 
தவண்டியதும் முககியம் அந்த வப்யிதைதய 
்தமிழ ெக்ளின் பிரச்சிபன்ளுககுத தீரவு 
்காண முடியும். 
 ஆனகால் �னகாதிபெதி ரணில் விககிரெசிங் 
கூறியுள்்ள அரசியல் தீரவு முயறசி அல்ைது ்தமிழ 
ெக்ளின் பிரச்சிபன்ளுக்கான தீரவு என்பெது 
எத்தப்ய வபரயப்ற்ப்ளக ம்காண்டது, அது 
எத்தப்ய அரசியல் வடிவதப்தக ம்காண்டது 
என்்ற த்காட்பெகாட்டு ரீதியிைகான ம்தளிவற்ற 
நிபை யிதைதய ்காணபபெடுகின்்றது. 
 ்தமிழ ெக்ள் நகாட்டின் மூபை முடுககு 
எஙகும் வகாழகின்்றகார்ள். அவர்ள் எஙகும் 
சு்தநதிரெகா்ச் மசன்று வருகின்்றகார்ள் என்்ற 
நிபையில் அவர்ளுககு என்ன பிரச்சிபன இருக 
கின்்றது என தபெரின அரசியல் ்தபைவர்ள் இன 
வகா்தப தபெகாககில் த்ள்வி எழுபபிக ம்காண் 
டிருககின்்றகார்ள். இந்த நகாடு மபெௌத்த சிங்்ள 
ெக்ளுகத் மசகாந்தெகானது என்்ற த்தசிய ம்காள் 
ப்பய வரிததுக ம்காண்டிருககின்்ற இன 

வகாதி்த்ள நகாடகாளுென்்றததில் மசல்வகாககு 
மபெறறிருககின்்றனர. அவர்்ளது ்தயவிதைதய 
ரணில் விககிரெசிங் நிப்றதவற்றதி்காரம் 
ம்காண்ட �னகாதிபெதியகா்ச் மசயறபெட்டுக 
ம்காண்டிருக கின்்றகார. அந்த இனவகாதி்ளின் 
நிபைபபெகாட்டுககு முரணகான நிபையில் 
�னகாதிபெதி ரணில் விககிரெசிங் இனப 
பிரச்சிபனககு அடுத்த மூன்று ெகா்த ்காைததில் 
எவவகாறு தீரவு ்காணபதபெகாகின்்றகார என்பெது 
பெைத்த சநத்த்தப்ததய ஏறபெடுததி இருககின் 
்றது. 
 அவருபடய இந்த முயறசி நகாட்டின் 
மபெகாரு்ளகா்தகார மநருக்டி நிபைபயயும் ்டன் 
சுபெயினகால் ஏறபெட்டுள்்ள சிக்ல்்ப்ளயும் 
சரவத்தச ெட்டததில் ்த்ளரததி நிபைபெபய 
சீரகாககுவ்தற்கான ஒரு நடவடிகப்யகா்தவ 
பெைரகாலும் தநகாக்பபெடுகின்்றது. அரசிய லில் 
நரிதபெகான்்ற ்தநதிரசகாலி என மபெயர மபெறறிருககி 
ன்்ற �னகாதிபெதி ரணில் விககிரெசிங் 
்தமிழ ெக்ளின் பிரச்சிபன்ப்ள ்தனது 
சந்தரபபெவகா்த அரசியல் ்தநதிதரகாபெகாயச் 
மசயறபெகாட்டுக்கான ்ருவியகா்ப பெயன்பெடுத்த 
முறபெட்டிருபபெ்தகா்தவ த்தகான்றுகின்்றது.
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மவட்பட சின்னவன் தபெகாடியகார வீதியில் 
வசிநது வந்த பெகாததிெகா ஹமீதியகா என்்ற மபெண் 
தவபை வகாய்பபிற்கா் ்டந்த ெகாரச் 6 ஆம் தி்தி 
ஓெகானுககு மசன்றுள்்ளகார.
 ஒரு மபெண் பிள்ப்ளயின் ்தகாயகான இவர 
்தனது 22 வயதில் மு்வர நிறுவனம் ஒன்றின்  
ஊடகா் ஓெகானுககு அனுபபி பவக்பபெட்ட்தகா் 
உ்றவினர்ள் கூறுகின்்றனர.
 தவபைவகாய்பபிறகு அனுபபிபவக்ப 
பெடுவ்தகா் கூ்றபபெட்டகாலும் அவர சுறறுைகா 
விசகாவில் அஙகு அனுபபி பவக்பபெட்டபெ 
பின்னர ம்தரியவந்த்தகா் உ்றவினர்ள் கூறுகின் 
்றனர.
 எவவகா்றகாயினும், ஓெகானில் ்தகாம் ம்தகாடர 
ச்சியகா் துன்புறுத்தல்்ப்ள எதிரதநகாககிய்தகா் 
ஹமீதியகா ்தனது குடும்பெத்தகாருககு பெை 
சந்தரபபெங்ளில் WhatsApp மூைம் ம்தரியப 
பெடுததிய நிபையில், ்தறதபெகாது அவரின் ம்தகாடரபு 
துண்டிக்பபெட்டுள்்ள்தகா் அவரது ்தகாயகார 
ம்தரிவிததுள்்ளகார.
 பெகாததிெகா ஹமீதியகாவுடன் ஓெகானில் 
துன்புறுத்தலுககு இைக்கான்தகா்க கூ்றபபெடும் 
ெறப்றய மபெண்ணும் WhatsApp மூைம் ்தகாம் 
எதிரதநகாககும் பிரச்சிபனபய அவரது குடும் 
பெததினரிடம் விபெரிததுள்்ளகார. 
 பெகாததிெகா ஹமீதியகாவிறகு நகான்கு 
சத்கா்தர்ள் உள்்ள நிபையில், அவரது மூத்த 
சத்கா்தரிமயகாருவரும் ஓெகானுககு மசன்று ்டந்த 

2020 ஆம் ஆண்டு துன்புறுத்தல் ்காரணெகா் நகாடு 
திரும்பிய்தகா் பெகாததிெகா ஹமீதியகாவின் சத்கா்தரி 
ம்தரிவிததுள்்ளகார.
 இது ம்தகாடரபில் இைஙப் ெனி்த 
உரிபெ்ள் ஆபணககுழு ெறறும் மவளி 
நகாட்டு தவபைவகாய்பபு பெணிய்ததில் முப்றப 
பெகாடு பெதிவு மசய்யபபெட்ட தபெகாதிலும், 
எவவி்த முன்தனற்றமும் ஏறபெடவில்பை என 
ஹமீதியகாவின்  ்தகாயகார  ்வபை மவளியிட் 
டுள்்ளகார.
 தெறபெடி முப்றபபெகாடு ம்தகாடரபில் விசகா 
ரபண்ப்ள முன்மனடுககும் ெட்டக்்ளபபு 
ெகாவட்ட ெனி்த உரிபெ ஆபணககுழுவின் 
அலுவை்  உறுபபினர ஒருவர ்ருதது ம்தரி 
விகப்யில்,   பெகாததிெகா  ஹமீதியகா ம்தகாடரபில் 
மவௌிநகாட்டு தவபைவகாய்பபு பெணியததுடன் 
ம்தகாடரபும்காண்டு த்ட்டறிந்த்தகா்வும் குறித்த 
மபெண் ்தறதபெகாது ஓெகானிலுள்்ள தூ்தர்ததில் 
உள்்ள்தகா்வும்  ம்தரிவிததுள்்ளகார.
 அத்த தநரம் குற்றபபுைனகாய்வு திபணக 
்்ளம் ஏற்னதவ தெறம்காண்ட விசகாரபண்ளில் 
தூ்தர்ததின் கீழ இயஙகும் பெகாது்காபபு 
இல்ைததின் அதி்காரியும் யுவதி ஒருவபர துஷ் 
பிரதயகா்ததிறகு உட்பெடுததியபெ ம்தரியவந 
துள்்ளது.
 இத்ததவப்ள, தூ்தர்ததின் கீழுள்்ள 
பெகாது்காபபு இல்ைததில் 90 மபெண்்ள் ்தங் 
பவக்பபெட்டுள்்ள்தகா் ஓெகானுக்கான இைஙப் 
தூ்தர்ம்  தநறறு முன்தினம்  விடுததுள்்ள அறி 

கப்யில் குறிபபிடபபெட்டுள்்ளது.
 அவர்ள் இைஙப்ககு திரும்பு வ்தறகு 
தூ்தர்ததின் ஒததுபழபபபெ எதிரபபெகாரததுள் 
்ள்தகா்வும் அவர்ளிடம் தபெகாதிய்ளவு பெணம் 
இல்பை எனவும் அதில் ம்தரிவிக்பபெட்டுள்்ளது.
 ெருநது மபெறறுகம்காண்டபெக்கான ் ட்ட 
ணம்,  சுறறுைகா விசகா ்காைம் நிப்றவபடநதும் 
்தஙகியிருந்த்தகால் மசலுத்த தவண்டிய அபெரகா்தம், 
்டவுச்சீட்டு ்ட்டணம், ம்தகாழில் மு்வர நிறு 
வனததிறகு மசலுத்த தவண்டிய ்ட்டணம், 
ஓெகானில் ம்தகாழில் வகாய்பபு்ளுக்கா் இந்த 
மபெண்்ப்ள அபழததுவர அனுசரபண வழங 
கியவர்ளுக்கான ம்காடுபபெனவு ஆகியவறப்ற 
இவர்ள் மசலுத்த தவண்டியுள்்ள்தகா் தூ்தர்ம் 
ம்தரிவிததுள்்ளது.
 ஆனகால் இ்தற்கான பெணம் அவர்ளிடம் 
இல்பை எனவும் தூ்தர்ம் விடுததுள்்ள அறிக 
ப்யில் குறிபபிடபபெட்டுள்்ளது.
 இந்த வருடததில் இத்தப்ய 240 தபெருககு 
தூ்தர்ம் அபடக்ைம் வழஙகியுள்்ள்தகா்வும் 
ஓெகானுக்கான இைஙப் தூ்தர்ம் ம்தரிவிததுள் 
்ளது.
 இநநிபையில், இைஙப்ப மபெண்்ள் 
ெததிய கிழககு நகாடு்ளில் பெகாலியல் ம்தகாழி 
லுக்கா் அெரத்தபபெட்டுள்்ள்தகா் கிபடக்பமபெ 
ற்ற ்த்வல் ம்தகாடரபில் விபரநது நடவடிகப் 
தெறம்காள்்ளபபெடும் என நீதி அபெச்சர 
வி�ய்தகாச ரகா�பெகச பெகாரகாளுென்்றததில்  ம்தரிவித 
துள்்ளபெ குறிபபிடத்தக்து.

த�ொழிலுக்கொ்க ... த�ொடர்ச்சி...

 குடியரசுக்ட்சியின் மவறறிபய ம்தகாடர 
நது ்ட்சியின் ்தபைவர ம்வின் ெ்திககு 
பபெடன் ்டந்த பு்தன்கிழபெ (16) ்தனது வகாழத 
துக்ப்ள ம்தரிவிததுள்்ளகார. பிரதிநிதி்ள் சபபெ 
யின் தபெச்சகா்ளரகா்வும் ம்வின் ம்தரிவுமசய்யப 
பெட்டுள்்ளகார. 2021 ஆம் ஆண்டுககு முன்னர 
இருந்தப்த தபெகான்்ற ஒரு அதி்காரபெகிரவு 
அரசியலுககு மவகாசிஙடன் மசன்றுள்்ளது. 
பெணவீக்ம், எரிமபெகாருள் ெறறும் உணவுப 
மபெகாருட்்ளின் விபைதயற்றம் தபெகான்்ற 
மநருக்டி்த்ள குடியரசுக்ட்சிககு சகா்த்ெகா் 
அபெநதுள்்ளது.
 இ்தனிபடதய, எதிரவரும் 2024 ஆம் 
ஆண்டு இடம்மபெறும் அரச்தபைவர த்தர்தலில் 
்தகான் தபெகாட்டியிடபதபெகாவ்தகா் முன்னகாள் அரச 
்தபைவர மடகானகால்ட் டி்றம் ம்தரிவிததுள்்ளகார.

அதமரிக்கொவில் ... த�ொடர்ச்சி...

நிப்றவற்றது எனதவ ்தகான் அ்தபன ்தகாங்ள் 
நீககியுள்்ள்தகா் ்தனடிய அரசின் தபெச்சகா்ளர 
ம்தரிவிததுள்்ளகார.
 இ்தனிபடதய, ்டந்த மசபரம்பெர 
ெகா்தம் ஈரகானில் ஆரம்பித்த தபெகாரகாட்டங்ப்ள 
ம்தகாடரநது ஈரகான் 14000 இறகு தெறபெட்ட 
வர்ப்ள ப்துமசய்துள் ்ள்தகா் ஐககிய நகாடு்ள் 
சபபெயின் ெனி்த உரிபெ்ளுக்கான சி்றபபு 
பிரதிநிதி ம்தரிவிததுள்்ளகார. அஙகு இடம்மபெற்ற 
்ைவரங்ளில் பெைர ம்கால்ைபபெட்டுமுள்்ளனர.

ஈரொன த�ொட... த�ொடர்ச்சி...

 எனதவ ்டல் வ்ளதப்த முழுபெயகா் 
பெயன்பெடுததினகால் ்தன்னிப்றவகான மபெகாரு்ளகா 
்தகாரதப்த அபடவதுடன் வருெகானமும் அதி்ரிக 
கும். இன்று நகாட்டில் பெசியும் பெட்டினியும் ்காணப 
பெடுகின்்றது. பெகாரிய ்டல் வ்ளம் இருநதும் அவ 
றப்ற சரியகா் பெயன்பெடுத்த முடியகா்த நிபை 
்காணபபெடுகின்்றது. 
 எனதவ புைம்மபெயரந்த வகாழ உ்றவு்ளும் 
துப்றசகார வல்லுனர்ளும் உரிய முயறசி்ப்ள 
தெறம்காண்டு மீனவர்ளுககு சரியகான ம்தளிவகான 
ஒரு மபெகாரு்ளகா்தகாரதப்த உருவகாக் முயறசி்ப்ள 
தெறம்காள்்ள தவண்டும் என்பெத்த நம் மீனவ 
ெக்ளின் எதிரபெகாரபபெகா் உள்்ளது. 

்�றறு இனறு ... த�ொடர்ச்சி  ...

ஆண்டு ஆ்ஸ்ட் ெகா்தம் 4 ஆம் தி்தி மவளியகாகிய 
வரத்தெகானியின் பிர்காரம் ்பரததுப்றபெறறு 
பிரத்தச மசயை்ததிறகுட்பெட்ட வட்டு வகா்ல் 
ெறறும் முள்ளிவகாய்க்கால் கிழககு பெகுதியிலுள்்ள 
271.62 மஹக மடயர விஸ்தீரனமுபடய 
்காணி ப்ய்பபெடுத்தபபெட்டுள்்ளது என 
வரத்தெகானி மவளியகாகியிருந்த த்தகாடு 
்காணி உரிபெயகா்ளர்்ளகான ெக்ப்ள ்காணி 
ஆவணங்த்ளகாடு வருப்்தநது ்டறபெபட 
மு்காமுககு ்காணிபய வழங் அ்ளவீடு்ப்ள 
மசய்ய எல்பை்ப்ள அபடயகா்ளம் ்காட்டுெகாறு 
நிை அ்ளபவ திபணக்்ளத்தகால் பெை ்தடபவ்ள் 
்காணி உரிபெயகா்ளர்ளுககு அறிவித்தல் விடுக 
்பபெட்டு அ்ளவீட்டு நடவடிகப்்ள் முன்மன 
டுக்பபெட ஏறபெகாடகாகியிருந்தது.
 ஆனகால்  ்காணி சுவீ்ரிபபு ம்தகாடரச்சியகான 
ெக்ளின் எதிரபபு தபெகாரகாட்டங்ள் முன்மனடுக 
்பபெட்டு வந்தபெயகால் அ்ளவீட்டு பெணி்ள் 
இடம்மபெறறிருக்வில்பை.
 இந்த நிபையில் 16 ஆம் தி்தி  அ்ளவீட்டு 
பெணி்ள் இடம்மபெ்றவுள்்ள்தகா்  மவளியகா் 
்த்வபையடுதது  எதிரபிபன மீண்டும்  ெக்ள் 
மவளிபபெடுததியுள்்ளனர.

மக்களின ்கொணி  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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பவததுத்தகான் ்தகாய்ைகாநது, ம்தன்ம்காரியகா, 
சிங்பபுகா், ெதைசிய இபதபெகாது இநதியகா கூட 
முன்தனறிகம்காண்டு மசல்கின்்றது. 
 நகாட்டில் இருக்ககூடிய நிகா்வகா்ச் 
சீகா்த்டு்ள், ஊழல் தபெகான்்றபவ்ப்ள பவததுக 
ம்காண்டு மு்தலீடு்ப்ளக ம்காண்டுவகாருங்ள் 
எனக த்காரமுடியகாது. அவகா்்ள் எந்த நகாட்டில் 
்தெது மு்தலீட்டுககுப பெகாது்காபபுள்்ளது, எஙகு 
அதி்்ளவுககு உபழக்ைகாம் என்று்தகான் 
பெகாகா்பபெகாகா்்ள். இைஙப்பய அவகா்்ள் விரும்பி 
வருவகாகா்்ள் என்று மவறுெதன எதிகா்பெகாகா்க் 
முடியகாது. அந்தவப்யில், மவளிநகாடு்ளில் உள்்ள 
நபடமுப்ற்ப்ள அமுல்மசய்யகாெல், மவறுெதன 
மு்தலீடு்ள் வரபதபெகாகி்றது என்று எதிகா்பெகாகா்பபெது 
முப்றயல்ை. 

இநதை வரவு செலவுத் திட்டத்தில் வ்டககு 
கிழககுப் பகுதி்ள் ஒதுக்ப்படடிருப்பதைகா் 

தைமிழ்ப் பகாரகாளுமன் உறுப்பினர்்ள் சிலர் 
்ருத்து சவளியிடடுள்ளனர். இதை்ன நீங்ள் 
எவவகாறு ்ருதுகினறீர்்ளகா?
 
 வரவு மசைவுத திட்டம் என்பெது ஒரு 
ெதிபபீடு்தகான். மசைவுககு ஒது ெதிபபீடு. மசைவு 
ககுத த்தபவயகான வருெகானதப்த எவவகாறு 
திரட்டபதபெகாகின்த்றகாம் என்பெ்தற்கான ஒரு ெதி 
பபீடு. உ்தகாரணெகா் ஒரு ெகா்காணததுகத்கா 
அல்ைது ஒரு துப்றகத்கா 500 மில்லியன் ஒதுக 
்பபெடுகின்்றது என்று மசகால்ைபபெட்டகால், அந்தத 
ம்தகாப் நிச்சயெகா் ஒதுக்பபெடும் என்பெ்தறகு 
உத்தரவகா்தம் இல்பை. திப்றதசரிககு வரும் 
நிதிபயப மபெகாறுததுத்தகான் பெடிபபெடியகா் அந்த நிதி 
விடுவிக்பபெடும். 
 வடககு கிழககு ெகா்காணங்ள் 
முன்னுரிபெ அடிபபெபடயில் ்வனிக்பபெட 
தவண்டிய ெகா்காணங்ள் என்பெதில் எந்தவி்த 
்ருததுதவறுபெகாடும் இல்பை. ஏமனனில் இன்று 
வறுபெயகான ெகாவட்டங்ள் எபவ எனப 
பெகாகா்த்தகால் அபவ ்தமிழ ெக்ள் அதி்ெகா் வசிககும் 
முல்பைததீவு, கிளிமநகாச்சி, யகாழபபெகாணம், 
நுவதரலியகா ஆகியன உள்்ளன. ம்தன்பெகுதியில் 
மெகாரணகா்பை்தகான் வறுபெயகான பிரத்தசெகா் 
உள்்ளது. ஏபனய அபனததும் முன்னகா் தபெகாகா் 
இடம்மபெற்ற பிரத்தசங்்ளகா்வும், ்தமிழகா்்ள் 
மசறிநது வகாழும் பிரத்தசங்்ளகா்வும்்தகான் உள்்ள. 
 அ்தனகால் அ்தபன முன்னிபைபபெடுததி 
சிை திட்டங்ப்ளச் மசய்ய தவண்டும். தபெகாகா் 
முடிவபடநது 13 வருடங்ள் மசன்றுவிட்ட பின்ன 
ரும் அந்தப பெகுதி்ள் வறுபெயில் சிககித ்தவிபபெது 
என்பெது ஏறபுபடய்தல்ை. இபபெகுதி்ளின் 
அபிவிருததியில் அரசகாங்ம் விதேட ்வனம் 
மசலுத்த தவண்டும். ்தமிழப பெகாரகாளுென்்ற உறுப 
பினகா்்ள் ஆ்தகாரததுடன் சிை விேயங்ப்ள மவளிக 
ம்காண்டுவர தவண்டும். 

ம்லய் மக்ள் சதைகா்டர்பகா் ்வனம் 
செலுத்தைப்ப்டவில்்ல என தைமிழ் முற் 

நபகாககு கூட்டணியின தை்லவர் மநனகா 
்நணென குற்்ஞெகாடடியிருககின்கார். இது 
குறித்து உங்ள் ்ருத்து எனன?

 நுவதரலியகா ெகாவட்டம் ம்தகாடகா்பெகா் 
நகான் முன்னரும் குறிபபிட்தடன். அது 
்தமிழ ெக்ள் அதி்ெகா் வகாழும் பிரத்தசம். 
வறுபெ அதி்ெகா்வுள்்ள பெகுதி. இந்த வரவு 
மசைவுத திட்டம் நைன்புரித திட்டங்ப்ள 
பெயபபெடுததிய ஒன்்றல்ை என்ம்றகாரு வகா்தம் 
முன்பவக்பபெடுகின்்றது. வரவு மசைவுத திட் 
டததில் அது ம்தரிகின்்றது. ஆனகால், நகாறபெது 
ஆண்டு்்ளகா் நைன்புரித திட்டங்ள் மூைெகா்தவ 
வ்ளகா்ந்த ஒரு நகாட்பட உடனடியகா் அவவகாறு 
ெகாறறுவது சகாததியெகா என்பெது எனககுத ம்தரிய 
வில்பை. 
 ெபைய் ெக்ள் இந்த நகாட்டின் அபி 
விருததிககு முதும்லும்பெகா் இருந்தவகா்்ள். 
1986 ஆம் ஆண்டு வபரககும் த்தயிபை, ரபெகா் 
ஏறறுெதி்தகான் அநநியச் மசைகாவணிபய அதி்்ளவு 
ககு ஈட்டித்தந்தது. இ்தநகுப பின்னகால் ெபைய் 
ெக்ள் இருககின்்றகாகா்்ள். அ்தனகால், ெபைய் 
ெக்ளின் வகாழகப்யில் ெறுெைகா்ச்சி ஏறபெட 
தவண்டும். எஙம்ஙம்ல்ைகாம் வறுபெ அதி்ெகா் 
இருககின்்றத்தகா அந்தப பெகுதி்ப்ள அரசகாங்ம் 
அபடயகா்ளம் ் ண்டு அந்தப பெகுதி்ப்ள அரசகாங்ம் 
அபிவிருததி மசய்ய தவண்டும். அந்தவப்யில் 
பெகாரகாளுென்்ற உறுபபினகா் ெதனகா ்தணசன் மசகால் 
வது உண்பெ்தகான். அ்தபன ெறு்தலிக் முடியகாது. 

புலம் சபயர்நதை தைமிழர்்ள் சிலர் - குறிப்பகா் 
சதைகாழிலதிபர்்ள் ச்காழும்பு வநது அரெகாங 

்த்து்டன நபசசுக்்ள ந்டத்தியிருககின்கார்்ள். 
அவர்்ள் இலங்்யில் முதைலீடு செய்வதைற்்கான 
வகாய்ப்புக்ள் உள்ளனவகா?

 அரசகாங்ம் எல்ைகாரிடமிருநதும் மு்தலீடு 
்ப்ள எதிகா்பெகாகா்ககின்்றது. ஏமனனில் அநநியச் 
மசைவணி பெற்றகாககுப்ற மபெருெ்ளவுககுக 
்காணபபெடுகின்்றது. அந்த நிபைபெ இன்னும் 
ெகாற்றெபடயவில்பை. மவளிநகாடு்ளிடம் ் டன்டி 
பெ்ற முடியகா்த நிபை இைஙப்ககு ஏறபெட்டி 
ருககின்்றது. மபெற்ற ்டன்்ப்ள மீ்ளச் மசலுத்த 
முடியகாது என அறிவிததிருககும் நிபையில் புதிய 
்டன்்ப்ளப மபெ்றமுடியகா்த நிபை ஏறபெட்டிருக 
கின்்றது. இ்தனகால், மவளிநகாட்டு மு்தலீடு்ள், 
மவளிநகாட்டு உ்தவி்ள் இைஙப்ககுத த்தபவப 
பெடுகின்்றது என்பெது உண்பெ. 
 ஆனகால், முலீடு்ப்ளச் மசய்வ்தற்கான 
சூழநிபை மபெகாரு்ளகா்தகார அடிபபெபடயில் உரு 
வகா் தவண்டும். அ்தகாவது இன, ெ்த ரீதியகான 
விவ்காரங்ள் மசல்வகாககுச் மசலுத்த முடியகா்த 
அ்ளவுககு இைஙப் ந்ர தவண்டும். அவவகா்றகான 
ஒரு சூழநிபைபய உருவகாககினகால் அபனவரும் 

இஙகு வநது மு்தலீடு மசய்யககூடிய ஒரு சூழநிபை 
இஙகு உருவகாகும். அவவகாறு வந்தகால் அது 
்தமிழ ெக்ளுககும் நல்ைது, நகாட்டுககும் நல்ைது. 
அவவகா்றகான ஒரு சூழநிபைபய அரசகாங்ம் 
விபரவகா் ஏறபெடுததிகம்காடுக் தவண்டும். 

ெர்வநதைெ நகாணய நிதியத்து்டனகான உ்டன 
படிக்் சதைகா்டர்நதும் மர்மமகா்நவ இருநது 

வருகின்து. இது சதைகா்டர்பகான தை்வல்்்ள 
சவளிப்படுத்தை அரெகாங்ம் தையஙகுவதைற்கு ்கார 
ணம் எனன?

 இவவ்ளவு ்காைமும் இைஙப் அரசகாங 
்ததின் ்தநதிதரகாபெகாயம் எவவகாறிருந்தது 
என்்றகால், வலிககு உரிய ெருநப்த எடுக்காெல், 
வலி நிவகாரணி்ப்ள ெட்டும்்தகான் ம்காடுததுக 
ம்காண்டிருந்தது. இபதபெகாது ஐ.எப.எம். ்சபபெகான 
சிை குளிபச்ப்ளக ம்காடுபபெ்தறகு முறபெடுகின் 
்றது. வருெகானதப்த ்டுபெயகா் அதி்ரியுங்ள். 
மசைபவக குப்றயுங்ள், நட்டததில் இயஙகும் 
நிறுவனங்ப்ள குப்றயுங்ள் என்பென அவகா்்ளின் 
முககிய நிபெந்தபன்ள். இ்தபனவிட ெததிய 
வஙகிககு சுயகாதீன ்தன்பெபயக ம்காடுக்ச் 
மசகால்கின்்றது. நகாணய ெகாறறு வீ்ததப்த மசயற 
ப்யகா் அல்ைகாெல் சுயகாதீனெகா் ்ணிக்ச் மசகால் 
கின்்றது. 
 இ்தபனவிட ்டன் மீ்ளபெபபு மசய்யச் 
மசகால்கின்்றது. அ்தகாவது சீனகாவுடன், �பபெகானுடன் 
ெறறும் இநதியகா தபெகான்்ற நகாடு்ளுடன் தபெசி ்தெது 
்டனில் ஒரு ம்தகாப்பயத திருபபிச் மசலுத்த 
முடியகாதிருபபெ்தகால் அ்தபன ரததுச் மசய்வ்தற்கான 
த்காரிகப்பய முன்பவககுெகாறும் ஐ.எப.
எம். த்காருகின்்றது. இ்தறகு எல்ைகா நகாடு்ளும் 
உடன்பெட தவண்டும். அத்ததவப்ள உள்நகாட்டுக 
்டன்்ப்ளயும் ெறுசீரபெக்ச் மசகால்லி 
ஐ.எப.எம். வலியுறுததுகின்்றது. இைஙப் 
அரசகாங்ம் உள்நகாட்டில் பெை வஙகி்ளிடம் 
்டன்மபெறறிருககின்்றது. இந்த நிபையில் 
இவறப்ற ெறுசீரபெக் முறபெட்டகால் பெல்தவறு 
குழபபெங்ள் ஏறபெடும். அ்தனகால், இவறப்ற 
மவளியில் மசகால்ை அரசகாங்ததினகால் முடியகாது. 
இந்த நிபெந்தபன்ப்ள நிப்றதவற்றவும் முடியகாது. 
 இ்தனகால், ஐ.எப.எம். உ்தவி்ள் கிபடபபெது 
்தகாெ்தெகா்ைகாம். ஆனகால், வரவு மசைவுத திட்டதது 
ககு முன்ன்தகா்தவ சிை நடவடிகப்்ப்ள 
அரசகாங்ம் முன்மனடுததிருககின்்றது. வரி்ள் 
அதி்ரிக்பபெட்டுள்்ளன. மசைவு்ள் குப்றக 
்பபெட்டுள்்ளன. இது தபெகான்்ற சிை நடவடிக 
ப்்ப்ள அரசகாங்ம் முன்மனடுததிருககின்்றது. 
இ்தன் விப்ளவு்ள் எவவகாறு அபெயும் என்பெப்த 
நகாம் மபெகாறுததிருநது்தகான் பெகாகா்க் தவண்டும்.
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எபபெடித தி்றககும்? பெயணங்ள் எபபெடி ம்தகாடரும்? 
எனககு வலிபெ இல்பை, என்னகால் முடியகாது 
என்று உங்ள் ெனப்த நீங்த்ள தசகாரவபடயச் 
மசய்யகாதீர்ள். ெகா்றகா், உங்்ளகால் முடியகாது 
என்கி்ற நிபையிலும் முடியும் என்ம்றண்ணி, 
முயறசி மசய்து பெகாருங்ள். அபனததும் சகாததியெகா 
கும்.
 ்காறறு நிரம்பி இருககும் இடததில் நீபர 
நிரபபினகால், ்காறறு மவளிதயறுவது தபெகாை 
நம் ெனங்ளில் தநரெப்ற எண்ணங்ப்ள 
உட்மசலுத்தச் மசலுத்த எதிரெப்ற எண்ணங்ள் 
்தகாெகா்தவ மவளிதயறிவிடும்.
 அச்சததுடன் நகாம் ஓட ஆரம்பித்தகால், 
அபனததும் நம்பெத துரததும். துணிநது 
எதிரததுப தபெகாரிட்தடகாெகானகால் அபனததுதெ நம் 
்காைடிககுள் அடஙகும். நெது எண்ணம், மசகால், 

மசயல், சிந்தபன அபனததும் தூய்பெயகான்தகா் 
அபெநது இருககும் தபெகாது, தநரெப்ற எண்ணங்ள் 
நம் ெனததுள் எபதபெகாதும் நிப்றநதிருககும். 
எதிரெப்ற எண்ணதப்த மவளிதயறறும் வித 
ப்தபயயும் அது அறிநதிருககும்.
 தநரெப்ற எண்ணங்்ளகால் இயக்பபெடு 
வ்தனகால் ்தகான், இந்தப பூமி இன்னும் சுறுசுறுபபெகா் 
இயஙகிகம்காண்டிருககி்றது. பெப்வர்ள் சுறறிச் 
சூழநது நின்று அழிக்க ் காததிருக் ்தன் உச்சக்ட்ட 
மநருக்டி நிபையில் முயறசிபயகப்விடகாெல் 
மவன்்றகா் தவண்டும் என்று எண்ணித துணிநது 
தபெகாரகாடிய்தகால் ்தகான், இஸ்தரல் இரகாணுவம் 
அன்று மி்பமபெரிய மவறறிபய எட்டிபபிடிததுச் 
சரிததிரததில் நீங்கா இடம்மபெறறுள்்ளது.
 அன்பு இப்ளதயகாதர, நீங்ள் எந்தச் 
சூழநிபையிலும் பெ்தற்றததிறகும் பெடபெடபபிறகும்  
இடம்ம்காடகாதீர்ள். உங்ள் வகாழகப்ப 

பெயணததில் நம்பிகப்தயகாடு ம்தகாடரநது முன்தன 
றுங்ள். விழுந்தகாலும் விழுந்த இடததிதைதய 
வீழநது கிடககும் பென்றிக குட்டி்ப்ளப தபெகாை 
இல்ைகாெல், விழுந்த தவ்ததிதைதய எழுநது ஓடும் 
ஆட்டுககுட்டிபயப தபெகாை விபரநது எழுநது 
ஓடுங்ள்.
 உங்ள் நம்பிகப்ககு முன்னகால் 
உங்ப்ள எதுவும் வீழததி விட முடியகாது. 
அபபெடிதய நீங்ள் விழ தநரந்தகாலும், துணிதவகாடு 
ஓடினகால் வீழச்சி அபடய ெகாட்டீர்ள். எனதவ 
எஙகும் எதிலும் எபதபெகாதும், நம்பிகப்பயப 
பெறறிகம்காள்ளுங்ள். உங்ள் உறுதியகான எண் 
ணங்்ளகால்  எதிரெப்ற எண்ணங்ப்ள மவளி 
தயறறுங்ள். அபதபெகாது நீங்ள் ஆழ்டலிலும் 
மூழ்காெல் முதம்தடுதது வருவீர்ள்.

த�ொடரும்.
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