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பிரேசிலில் எதிர்வரும் மாதம் 
புதிய அேச தலை்வர லூைா ட 

சில்்வா தலைலமயில் புதிய அேசு 
அலமயவுள்ள நிலையில் அது 
அயல் நாடான வ்வனிசுைாவுடன் 
இோஜதந்திே உறவுகல்ள மீண்டும் 
ஆேம்பிககவுள்ளதாக வதரிவிககப் 
படுகின்றது.
 பிரேசிலின் இோஜதந்திே 
குழுவினர எதிர்வரும் மாதம் 
வ்வனிசுைாவின் தலைநகருககு 
பயணம் வசய்து தூதேகம் திற 
ப்பதறகாக கட்டிடம் ஒன்லற 
எடுப்பது வதாடரபிலும், புதிய 

தூது்வலே நியமிப்பது வதாடரபி 
லும் நட்வடிகலககல்ள ரமற 
வகாள்ளவுள்ளதாக புதிதாக நிய 
மனம்வபறவுள்ள வ்வளிவி ்வகாே 
அலமசசர ரமாரோ வ்வய்ோ 

ntdpRyhTld; ,uh[je;jpu cwTfis 

Muk;gpf;fTs;sJ gpNurpy;

்வவுனியாவில்  இைஙலக 
அேச பலடக்ளால் கடததப் 

பட்டு காணாமல் ஆககப்பட்ட 
தனது மகலன 15 ்வருடஙக்ளாக 
ரதடியலைந்த, தாய் ஒரு்வர காை 
மாகியுள்ளார.
 ்வவுனியா கல்மடு பூம்புகா 
லேச ரசரந்த இ.்வளளியம்மா (்வயது 

78) என்ப்வரே  மகலன இழந்த 
மன ்வருததததில்,    ரநாய்ககு 
ஆ்ளாகியிருந்த நிலையில் ரநறறு 
காைமாகியுள்ளார.
 இ்வேது மகன் 1991.02.02 
பிறந்த இோமசசந்திேன் வசந்தூேன் 
என்ப்வர ்வவுனியா நகருககு 
்வழலம ரபான்று தினக கூலி 
ர்வலைககுச வசன்ற ர்வல்ள 
2007.05.17 அன்று கடததப்பட்டதாக 
வும், அவ்வாறு கடததப்படும் 
ரபாது அ்வருககு   16  ்வயது எனவும் 
வதரிவிககப்படுகின் றது.
 இவ்வாறு கடததப்பட்ட 
தனது மகலன மீட்டுத தேகரகாரி 
பை ்வருடஙக்ளாக ரபாோடிய 
தாய் இறுதி ்வலே மகலனக 
காணாமரைரய ரநாய்்வாய்ப்பட்டு  
காைமாகியுள்ளார என்பது குறிப் 
பிடததககது.

fhzhky; Mf;fg;gl;l jdJ kfid Njb Nghuhl;lk; 

elj;jp te;j kw;nwhU jhAk; fhykhdhu;

மததிய கிழககு நாடான 
கட்டாரில் இடம் வபறறு 

்வரும் உைகக ரகாப்லப உலத 
பந்தாட்ட ரபாட்டியின் இறுதிச 
சுறறுககு பிோன்ஸ் மறறும் ஆர 
ஜன்ரீனா ஆகிய நாடுகள வதரி்வாகி 
யுள்ளன.
 ஆபிரிககா நாடுகளில் முத 
ைா்வதாக அலே இறுதிப் ரபாட் 
டி்வலே முன்ரனறிய வமாரறாக 
ரகால்வ இந்த ்வாேம் பிோன்ஸ் 
இேண்டுககு பூசசியம் என்ற 
புளளியில் ரதாறகடிததலத வதாடர 
ந்து பிோன்ஸ் இறுதிச சுறறுககு 
முன்ரனறியுள்ளது. 1998 ஆம் 
ஆண்டும், 2018 ஆம் ஆண்டும் 
இேண்டு தடல்வகள பிோன்ஸ் 
உைகக ரகாப்லபககான ரபாட்டி 
யில் வ்வறறிவபறறிருந்தது.
 அரதசயம், ஆரஜன்ரீனா 1978 

மறறும் 1986 ஆம் ஆண்டுகளில் 
உைகக ரகாப்லபககான ரபாட்டி 
யில் இேண்டு தடல்வகள வ்வறறி 
யீட்டியிருந்தது. அலே இறுதிப் 
ரபாட்டியில் குரேசியாவுககு எதி 
ோக வில்ளயாடிய ஆரஜன்ரீனா 3 
இறகு பூசசியம் என்ற புளளியில் 
வ்வறறிவபறறு இறுதிசசுறறுககு 
வதரி்வாகியிருந்தது.
 இரு தேப்பும் தேமான வீேர 
கல்ள வகாண்டிருப்பதனால் இறுதிச 
சுறறு மிகவும் கடுலமயாக இருககும் 
என எதிரபாரககப்படுகின்றது.

cyff;Nfhg;ig cijge;jhl;lk; - ,Wjpr; Rw;wpy; 

gpuhd;]; - Mu;[d;uPdh

ஆஙகிை கால்்வாயினூடாக 
பி ரி த த ா னி ய ா வு க கு ள 

நுல்ளயும் குடிரயறற்வாசிகளின் 
்வேல்வ கட்டுப்படுததும் ரநாக 
கததுடன் புதிய சட்டம் ஒன்லற 

வகாண்டு்வேப்ரபா்வதாக பிரித 
தானியாவின் புதிய பிேதமர ரிஷி 
சுனாக கடந்த வசவ்வாய்ககிழலம 
(13) வதரிவிததுள்ளார.
 சிறிய படகுகளில் ஆஙகிை 
கால்்வாயினூடாக பிரிததானி 
யாவுககுள நுல்ளயும் குடிரயறற 
்வாசிகளின் எண்ணிகலக கடந்த 
இேண்டு ்வருடஙகளில் இரு 
மடஙகாக அதிகரிததுள்ளது. 
அல்ரபனியால்வ ரசரந்த்வரகர்ள 

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

FbNaw;wthrpfis jLg;gjw;F 
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நட்சுததன்லமயுள்ள மதுபானம் 
அருந்தியதால் இந்தியாவின் 

பீஹார மாநிைததில் 31 ரபர 
உயிரிழந்துள்ளனர. ரமலும் பைர 
ல்வததியசாலைகளில் அனுமதிக 
கப்பட்டுள்ளனர.

 கிழககு பிோந்திய மாநிை 
மான பீஹாரில் உள்ள இேண்டு 
கிோமஙகளில் இந்த அனரததம் 
நிகழ்ந்துள்ளது. மதுபான விறபலன 
ககு எதிோக அஙகு வபண்கள 
அலமப்பு ரமறவகாண்ட ரபாோட் 
டஙகல்ள வதாடரந்து 2016 ஆம் 
ஆண்டு மாதுப்பா்வலன அஙகு 
தலட வசய்யப்பட்டது.
 இந்த தலட அந்த பகுதியில் 
சட்டவிரோத மது வியாபாேதலத 

rl;ltpNuhj kJghdk; mUe;jpajhy; 

,e;jpahtpy; 31 Ngu; gyp
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ஜனாதிபதி ேணில் விகே 
மசிஙகவின் சர்வரதச காை 

நிலை ஆரைாசகரும் ரநாரர்வ 
யின் முன்னாள அலமசசருமான 
எரிக வசால்வஹய்ம் (Erik Solheim) 
மீண்டும் அேசியல் கட்சிகளுடன் 
ரபசசு்வாரதலதகல்ள ஆேம்பிததுள 
்ளார. 
 இந்நிலையில், எரிக வசால் 
வஹய்ம் தமிழ் முறரபாககு கூட் 
டணியின் தலை்வர மரனா 
கரணசலன சந்திததுககைந்துலேயா
டியுள்ளார.
 இதலனயடுதது கருததுக 
கூறிய எரிக வசால்வஹய்ம், வபாரு 
்ளாதாே வநருககடிககு பசுலமயான 
தீரவுகல்ளக கண்டறி்வதறகாகவும் 
முதலீடுகள, காறறாலை மின் 
சாேம், சூரிய சகதி மறறும் பிற 
சுறறுசசூழல் பிேசசிலனகளில் 
உதவு்வதறகாகவும் ஐனாதிபதி 
விகேமசிஙகவின் அலழப்பின் 

ரபரில் தான் இைஙலக ்வந்துள்ள 
தாகக குறிப்பிட்டார. 
 இலதயடுதது சிஙக்ள, தமிழ், 
முஸ்லிம் மககளுடன் மலையக 
மககளும் ஒரே நாட்டிறகுள, 
பிரிய முடியாத இைஙலகககுள 
்வாழும் சந்தரப்பதலத ஏறபடுத 
திக வகாடும்கும்படி எரிக 
வசால்வஹய்மிடம் ரகாரிகலக 
விடுதததாக தமிழ் முறரபாககு 
கூட்டணியின் தலை்வர மரனா 
கரணசன் வதரிவிததார. 
 2000 ஆம் ஆண்டு வதாடககம் 
2003 ஆம் ஆண்டுகளுககு இலட 
யில் தமிழீழ விடுதலைப் 

kPz;Lk; murpay; fl;rpfSld; Ngr;Rthu;j;ijfis 
Muk;gpj;Js;s vupf; nrhy;n`a;k;

அவமரிககாவில் தறரபாது 
ஏறபட்டுள்ள குளிரகாை 

பரு்வநிலை மாறறததால் 
வகாரோரனா  ல்வேஸின் பே்வல் அதி 
கமாகும் என்ற அசசம் ஏறபட்டுள 
்ளலத வதாடரந்து மீண்டும் இை்வச 
பரிரசாதலன வபாருட்கல்ள 
அவமரிககா அேசு மககளுககு 
்வழஙக தீரமானிததுள்ளது.
 இதன் அடிப்பலடயில் ஒரு 
குடும்பம் நான்கு பரிரசாதலன 
கருவிகல்ள இை்வசமாக வபற 
முடியும். இை்வசமாக ரகாவிட்-
19 பரிரசாதலன வபாருட்கள ்வழ 
ஙகு்வலத கடந்த வசப்ேம்பர மாதம் 
நிறுததியிருந்த அவமரிககா கடந்த 
வியாழககிழலம (15) அதலன மீண் 
டும் ஆேம்பிததுள்ளது.
 குளிரகாைததில் ரகாவிட்-
19 இன் வதாறறு அதிகரிதது 
்வரு்வதாலும், ல்வததியசாலைக 
ளில் அனுமதிககப்படுப்வரகளின் 
எண்ணிகலக அதிகரிப்பதாலும் 

அவமரிககா இந்த முடில்வ ரமற 
வகாண்டுள்ளது. கடந்த ஜன்வரி 
மாதததில் இருந்து 600 மில்லியன் 
பரிரசாதலன வபாருட்கல்ள அவம 
ரிககா இை்வசமாக விநிரயாகம் 
வசய்தரபாதும், நிதி வநருககடி 
காேணமாக அதலன கடந்த வசப் 
ேம்பர மாதம் நிறுததியிருந்தது.
 நததார பண்டிலகயின் 
ரபாது மககள அதிகமாக கூடு்வ 
தால் ரகாவிட்-19 ரநாயின் தாககம் 
அதிகரிககைாம் என அவமரிககா 
வின் நிர்வாக அதிகாரி வதரிவித 
துள்ளார. சிை நகேஙகளில் மீண் 
டும் முககக்வசஙகளும் கட்டாய 
மாககப்பட்டுள்ளன. 

kPz;Lk; ,ytr Nfhtpl;-19 gupNrhjid 

nghUl;fis toq;Fk; mnkupf;fh
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யு த்தம் முடிந்த காலததில் ்தமிழரகளைக் ககால்லச் சிஙகைவரகளுக்குச் சம்்பந்தர அனுமதி ககாடுத்தாரா? 
சம்்பந்தனும் ப்பாரக்குற்றவாளியா? என வடக்கு கிழக்கில் வலிநது காணாமல் ஆக்கப்படபடாரின் உ்ற 

வினரகளின் சஙகததின் கசயலாைர பகா. ராஜ்குமார வவனியாவில் இருநது பகள்வி எழுபபியுள்ைார. சம்்பந்தர 
யாழப்பாணததில் ரணில் கூறிய அப்த ்பாணியில் நீஙகள் வலிநது காணாமல் ஆக்கப்படபடார அளனவளரயும் 
ககான்று விடடீரகள் என எஙகளுக்குத க்தரியும் எனத க்தரிவிததுள்ைளம சிறிலஙகா அரசாஙகம் விரும்புவது 
ப்பால இந்த அளனததுலகச் சடடஙகளுக்கு எதிரான மனி்தாயததிறகு எதிரான யுத்தக்குற்றச் கசயலான மனி்த 
உரிளமகள் வன்முள்றளய அளனததுலக விசாரளணயின்றி மூடிமள்றப்ப்தறகான திடடமிடட கசயலா என்்ற 
பகள்வி அவரின் பகள்வி வழி எழுகி்றது. ப்பாராடட காலததில் கசன்ளனயில் ஒளிநது இருநது விடடு சம்்பந்தர 
உட்பட ்தமிழத ப்தசியக் கூடடளமபபுச் சிறிலஙகாப ்பாராளுமன்்ற உறுபபினரகள் சிலரும் வன்னியில் மக்கள் 
ககால்லப்படட்தன் பின்னபர ்தாஙகள் அரசியல் நடததுவ்தறகாக நாடு திரும்பியள்தச் சுடடிக்காடடியுள்ை 
ராஜ்குமார, ்தமிழதப்தசியக் கூடடளமபபு அளனததுலக விசாரளணளய விரும்்பா்த்தறகுக் காரணம் அத்தளகய 
விசாரளணயில் சம்்பந்தரும் ்தமிழதப்தசியக் கூடடளமபபுப ்பாராளுமன்்ற உறுபபினரகளும் அளனததுலக யுத்தக் 
குற்றவாளிகைாக இனஙகாணப்படடுவிடுவாரகள் என்்ற அச்சமா என்்ற பகள்விளயயும் எழுபபியுள்ைார. இந்தக் 
பகள்விளய எழுபபிய்தன் வழி, இவரகள் 15.12.2022ஆம் நாளுடன்  2126வது நாடகைாக வலிநது காணாமல் 
ஆக்கப்படட ்தஙகளின் பிள்ளைகளைக் கணடறியவும், எதிரகால இனப்படுககாளலயில் இருநது ்தமிழரகளைக் 
காக்கும் ்தமிழரகளின் இள்றயாணளமளய உறுதிப்படுத்தவும், அகமரிக்க மறறும் ஐபராபபிய ஒன்றிய நாடுகளின் 
உ்தவிகளைத ்தாஙகள் க்பறுவ்தறகும் நடததி வரும் சனநாயகப ப்பாராடடததிறகு முறறுபபுள்ளி ளவக்கும் ரணிலின் 
காணாமல் ஆக்கப்படடுள்ை அளனவரும் ககால்லப்படடு விடடாரகள் என்்ற யாழப்பாணப பிரகடனததிறகு 
வழிகமாழி்தலாக சம்்பந்தரின் கூறறு அளமகி்ற்தா என்்ற நியாயமான சநப்தகதள்த எழுபபுகி்றது.  காணாமல் 
ஆக்கப்படபடார ககால்லப்படட்தறகான சான்்றா்தரஙகளையும் பநரில் கணட சாடசியஙகளையும் கவளிக்ககாணடுவர 
உளழக்க பவணடிய வரலாறறுக் கடளமயுள்ை ்தமிழதப்தசியக் கூடடளமபபின் ்தளலவரான சம்்பந்தர அவறள்ற 
மூடிமள்றக்கக் கூடிய வளகயில் ஒரு வாரதள்தயில் ககால்லப்படடது எஙகளுக்குத க்தரியும் என்று கூறினால் 
அவர அவவாறு கசால்வ்தறகான சான்றுகளைத ்தஙகளுக்குக் காடட பவணடும் என ராஜ்குமார வலியுறுததிக் 
பகடடு உள்ைார. 
 ஈழத்தமிழரகளின் இள்றளமளய உலகநாடுகளும் உலக அளமபபுக்களும் கவனததில் எடுக்க ளவத்தாபல 
இனியாவது சிறிலஙகா ்தனது இள்றளமளயயும் ஒருளமப்பாடளடயும் ப்பணும் ப்தசிய ்பாதுகாபபு நடவடிக்ளக 
எனத ்தனது ஈழத்தமிழின அழிபபு நடவடிக்ளககள், இனததுளடபபுச் கசயற்பாடுகள், ்பண்பாடடு இனஅழிபபு 
நடவடிக்ளககளுக்கு அளனததுலகததிறகு நியாயம் கறபித்தளலத ்தடுக்க இயலும். அளனததுலக நாடுகளும் 
அளனததுலக அளமபபுக்களும் ஈழத்தமிழரகளின் கவளியக ்தன்னாடசி உரிளமயின் அடிப்பளடயில் சிறிலஙகாவின் 
இள்றளமளய மீறி ஈழத்தமிழரகளுக்கு உ்தவுவ்தறகான அளனததுலகச் சூழநிளல வலுபக்பறறு வருவள்தச் சம்்பந்தரின் 
ஒவகவாரு கசயலும் ஒவகவாரு கசால்லும் வலுவிழக்களவததுச் சிறிலஙகாவின் இள்றளமக்குள் ஈழத்தமிழரகள் 
பமலும் பமலும் இனஅழிபபுக்கும் இனததுளடபபுக்கும் ்பண்பாடடு இனஅழிபபுக்கும் நாைாந்தம் ்பலியாகும் நிளல 
க்தாடர ளவக்கி்றது. அப்த பநரததில் ஒரு நாடு ஒரு சடடம் என்்ற சிஙகை க்பௌத்த ப்பரினவா்தததின் அப்ப ரடட 
(எஙகளுளடய நாடு) அப்ப ஜாதிய ( எஙகளுளடய ப்தசியம் ) அப்ப ஆகமய ( எஙகளுளடய க்பௌத்த ஆகமயச் 
சடடம் ) என்்ற ஈழத்தமிழின இள்றளம மறுபபு, ப்தசிய மறுபபு, சடடததின் ஆடசி மறுபபு என்்ற இனததுளடபபு 
அரசியளல ரணில் பகாத்த்பாய மகிந்த சிஙகை க்பௌத்த சிந்தளனகளின் அடிப்பளடயில், ராச்பக்சாக்கைால் 
நியமிக்கப்படட்தறகு நன்றிக் கடனாக அளனததுலக நாடுகளில் ்தனக்குள்ை ்தனிப்படட கசல்வாக்ளகப்பயன்்படுததி 
முன்கனடுததுக் ககாணடிருப்பப்த இன்ள்றய சிறிலஙகா அரசாஙகததின் அரசியல் ககாள்ளகயாகவும் பகாட்பாடாகவும் 
கசயற்பாடாகவும் உள்ைது. 
 அததுடன் ஈழத்தமிழரகளின் இள்றளமளயத ்தன்தாகக் ககாணடு 152 ஆணடுகள் அவரகளை ஆடசிகசய்த 
பிரித்தானியா ஈழத்தமிழரகளின் விருபபிளனப க்ப்றாது சிஙகைப க்பரும்்பான்ளம ஒறள்றயாடசிப ்பாராளுமன்்ற 
ஆடசி முள்றக்குள் 04.02.1948இல் இலஙளக அரசாஙகம்  எனத ்தஙகளின் காலனிததுவக் காலச் சநள்த 
மறறும் இராணுவத ப்தளவகளுக்காகச் கசயறளகயாக இலஙளகத தீவில் வரலாறறுக்கு முற்படட காலம் மு்தலாக 
இருநது வந்த ்தமிழ சிஙகை ப்தசஙகளின் எல்ளலகைாக இயறளகயாக இருந்த காடுகளை அழிததும் நதிகளை 
ஆறுகளைத திளசமாறறியும் ்தஙகைாபல கசயறளகயாக உருவாக்கப்படட ககாழும்பு என்னும் ்தளலநகரில் 
ஆஙகிலம் ்படித்த கசாததுளடளமயுள்ை ்படிதப்தார குழாதது சனநாயக அரசியல் வழி  1833 மு்தல் 1948 வளர 
ஏற்படுததி ளவததிருந்த சிஙகைப க்பரும்்பான்ளம அரசாஙகம் ஒனறுக்பக இலஙளகத தீவின் இள்றளமயுள்ை 
அரசாஙகமாகச் சு்தநதிரம் வழஙகினர. இந்த சு்தநதிரநாளின் 75வது ஆணடு 04.02.2023 இல் இடம்க்பறுவ்தறகு 
இளடயில் ஈழத்தமிழரகளின் இனததுவ இருபள்பயும் கமாழிததுவப்பண்பாடடுத ்தனிததுவத்தன்ளமளயயும் 
இல்லாக்தாழிதது இலஙளகயில் ஒபர இனம் சிஙகை இனம் இலஙளக ஒபர நாடு சிஙகை நாடு என்்ற வளகயில் 
புதிய அரசியலளமபள்ப வரஇருக்கும் ஆறு வார குறுகிய காலததுள் நளடமுள்றப்படுததுவ்தறகு முயறசிக்கின்்றார. 
இ்தறகு எதிரான ஈழத்தமிழரகளின் சனநாயகப ப்பாராடடஙகளை நசுக்கத ்தனது நாற்பளடகளுக்கும் சிறிலஙகாவின் 
அரசத்தளலவர ரணில் விக்கிரமசிஙகா  இராணுவ கடற்பளட விமானப்பளடகளுக்குப ்பாதுகாபபுச் கசலவாக 41 
ஆயிரம் பகாடி ரூ்பாவும். க்பாலிஸ் ்பளடக்கு 12. 9 பகாடி ரூ்பாவும் ஆக கமாத்தம் 53.9 ஆயிரம் பகாடி 
ரூ்பாளவ கடந்த ஆணடு வரவு கசலவுததிடட ஓதுக்கீடளட விட 14 வீ்தம் அதிகமாக இந்த க்பாருைா்தார 
வஙகுபராதது நிளலயிலும் ஒதுக்கியுள்ைார. 
 அததுடன் ்தனது அளனததுலகப ்பலதள்த வலுவாக்க எரிக்கசால்ளகம் அவரகளை இரணடாவது 
முள்றயாக அரசியல் கடசிகளுடன் இனபபிரச்சிளன க்தாடர்பாகத ்தனக்பகற்ற வி்தததில் ப்பச்சுக்களை நடத்த  
அளழததுள்ைார. கூடபவ இநதிய இலஙளக உடன்்படிக்ளகயின் 13வது திருத்ததள்தக் கூடக் ளகவிடடு 
1980களில் பஜ. ஆர. ஜயவரத்தனா எஸ்.டபிள்யூ. ஆர.டி ்பணடாரநாயக்கா 1959இல் உருவாக்கிய வடக்குக் 
கிழக்குக்கான மாவடட சள்பகள் என்னும் குள்றந்த ்படச அரசியல் அதிகாரப்பகிரளவக் கூட மறுதது கவறுமபன 
சிஙகை அரசின் நிரவாகப ்பரவலாக்களல முன்கனடுத்த மாவடட அபிவிருததிசள்பகளை ஈழத்தமிழரகளின் 
ப்தசிய இனபபிரச்சிளனக்கான தீரவாக அரசியலளமப்பாக்கி 75வது ஆணடுச் சிறிலஙகாவின் சு்தநதிர தினததில் 
ஈழத்தமிழரகளின் இள்றளமளய முற்றாக இழக்களவக்கும் ஒபரநாடு ஒபர சடடம் ராச்பக்சக் கனளவ நனவாக்க 
முயல்கி்றார. 
 இநநிளலக்கு அளனதது வழிகளிலும் சம்்பந்தர ்தளலளமயிலான ்தமிழதப்தசியக் கூடடளமபபு துளண 
நின்று இனஅழிபபுக்கான அளனததுலகச் சடடஙகளில் இருநதும் சிறிலஙகாளவப ்பாதுகாக்கும் அரசியளல 
முன்கனடுப்பள்தபய வலிநது காணாமல் ஆக்கப்படபடாரின் சாரபில் ராஜ்குமார விடுததுள்ை சம்்பந்தரும் 
ப்பாரக்குற்றவாளியா? என்்ற பகள்வி உலகுக்கு கவளிப்படுததியுள்ைது என்்பப்த இலக்கின் எணணமாகவுள்ைது. 
ஈழத்தமிழரகள் இன்ள்றய ்தமிழ அரசியல் ்தளலவரகள் பமல் நம்பிக்ளகயிழந்த நிளல க்தளிவாக ராஜ்குமாரின் 
பகள்வியால் உறுதியாகி்றது. இநநிளலயில் ்தாயக, உலக ஈழத்தமிழரகள் ஒன்றிளணநது இன்ள்றய சமகால 
உலக அரசியலுக்கு மததியில் ஈழத்தமிழரகளின் அரசியல் உரிளமகளை கவன்க்றடுக்கக் கூடிய குளடநிழல் 
அளமபக்பான்ள்ற உடனடியாக உருவாக்கினால் மடடுபம ஈழத்தமிழரகளின் இள்றளமளயப ்பாதுகாக்க முடியும் 
என்்பப்த இலக்கின் உறுதியான கருதது. 

 ஆசிரியர்

ஆறுவார அபாயத்துள் சிக்கியுள்்ள ஈழத்்தமிழர் இறைறை

சர்வரதச மனித உரிலமகள ்வழக 
கறிஞரும் நிலைமாறு நீதியின் ்வல்லு 

னருமான யஸ்மின் சூககா அ்வரகள, 
“பயஙகே்வாதிகளுககு ஆதே்வாக வசயற 
படுகின்றார” எனக குறறம் சுமததி கடந்த 
்வருடம் அறிகலக ஒன்லற வ்வளியிட்டிருந்தார 
சிறிைஙகாவின் முன்னாள ஜனாதிபதி 
ரகாட்டாபய ோஜபகசவின் அேசியல் 
கட்சியின் பிரிததானிய பிேதிநிதியாக மிக 
அண்லமககாைம் ்வலே வசயறபட்ட, 
வஜயோஜ் பாலி க்வதன.
 அந்த முயறசிககு எதிோக யஸ்மின் 
சூககா பிரிததானிய உயர நீதி மன்றததில் 
வதாடுதத  தக்வல் பாதுகாப்பு   ்வழககு  வ்வறறி 
வபறறுள்ளது.
 இந்நிலையில், யஸ்மின் சூககா அ்வர 
களிடம் அ்வருககு எதிோக வபாய்யான 
தக்வல்கல்ள வ்வளியிட் டலமககாக நிபந் 
தலனயறற மன்னிப்புக ரகாரியுள்ளார வஜய 
ோஜ் பாலிக்வதன.

 தலடவசய்யப்பட்ட பயஙகே்வாதக 
குழு ஒன்றுககு ஆதே்வாக யஸ்மின் சூககா 
வசயறபடு்வதாக வபாய்யாகக கூறி அறிகலக 
ஒன்றிலனத தயாரிதத வஜயோஸ் பாலிக்வதன  
கடந்த ஆண்டு வஜனீ்வாவிலுள்ள 41 
இோஜதந்திே வசயைகஙகளுககு   அனுப்பி 
ல்வததார.
 அதலனத வதாடரந்து தனது நற 
வபருககு ரகடு வில்ளவிககும் த்வறான 
தக்வல்கல்ள வ்வளிட்டலமலய எதிரதது,  
தேவு பாதுகாப்பு  சட்டததின் கீழ், சூககா   
்வழககு ஒன்றிலன பிரிததானியாவில் வதாடுத 
திருந்தார.
 இது வதாடரபான ்வழககில் பிே 
தி்வாதியான வஜயோஜ் பாலிக்வதன நீதி 
மன்றக கட்டணம் மறறும் இழப்பீடாக 
கணிசமான வதாலகலயச வசலுததவும், 
த்வறான அறிகலககல்ளப் மீ்ளப்வபறவும், 
ஆஙகிைம் மறறும் சிஙக்ள வமாழிகளில் 
இலணயததில் மன்னிப்பு ரகாேவும், ரமலும் 
திறந்த நீதிமன்றததில் அறிகலக ஒன்லற 
வ்வளியிடவும் இணககம் வ்வளியிட்டார.
 அதலனத வதாடரந்து யஸ்மின் 
சூககாவுககு எதிோக வபாய்யான அறிக 
லகலய வ்வளியிட்டலமககாக அ்வர   திறந்த 
நீதிமன்றததில் மன்னிப்பு ரகாரினார.  
 யஸ்மின் சூககா  தலைலமதாஙகும் 
சர்வரதச உண்லமககும் நீதிககுமான 
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இன வநருககடிககுத தீா்ல்வககாண்பதறகாக 
ஜனாதிபதி ேணில் விககிேமசிஙக அலழதத 

அலனததுக கட்சிகளின் கூட்டம் வசவ்வாய்க 
கிழலம வகாழும்பில் நலடவபறறிருக கின்றது. 
பைதத ஆே்வாேஙகளுடன் நலடவபறற இந்தக 
கூட்டததில் காணாமல் ஆககப்பட்ரடாா் பிேச 
சிலன, காணிப் பிேசசிலன ரபான்ற அன்றாடப் 
பிேச சிலனகளுககு ஜன்வரி 31 ககு முன்னதாக தீா்வு 
காணப்பட ர்வண்டும் என்பதில் இணககப்பாடு 
ஏறபட்டிருப்பதாகத வதரிவிககப்படுகின்றது.

 அேசியல் தீா்வு வதாடா்பில் இதில் 
ஆோயப்படவில்லை. ஆனால், சமஷ்டி அடிப் 
பலடயில் தீா்வு காணப்பட ர்வண்டும் என்ற 
ரகாரிகலகலய கூட்டலமப்பின் 
தலை்வா் இோ.சம்பந்தன் முன் 
ல்வததிருககின்றாா். எதிா்்வரும் 
வபப்ே்வரி  04 ககு முன்னா் தீா்வு 
என ஜனாதிபதி ேணில் ஏறகனர்வ 
வதரிவிததிருந்தாா். ஆனால், இன் 
னும் சுமாா் 50 நாளகள மட்டுரம 
உள்ள நிலையில் ்வேப்ரபாகும் 
அேசியல் தீா்வு எவ்வாறானதாக 
அலமயும் என்ற ரகளவி பிேதான 
மாக எழுகின்றது.
 மூன்றாம் தேப்பு மததியஸ் 
ததம் வதாடா்பாக வோரைாவும் 
விககிரனஸ்்வேனும் முன்நிபந் 
தலனயாக முன்ல்வககப் ரபா்வதா 
கச வசால்லிக வகாண்ட ரபாதிலும், 
வசவ்வாய்ககிழலம இடம் வபறற 
ரபசசுககளின் ரபாது தமிழ்த 
தேப்பில் யாருரம இது வதாடா்பாக 
்வாய்திறககவில்லை. இந்த சா்்வ 
கட்சி மாநாட்டில் இன்வாதக 
கட்சிகளும் கைந்து வகாண்டிருந்தலமயால், 
மூன்றாம் தேப்பு மததியஸ்ததம் குறிதது ரபசு்வது 
குழப்பதலத ஏறபடுததைாம், அடுதத கட்டமாக 
அேசியல் தீா்வு குறிதது ரநேடியாகப் ரபசும் ரபாது 
அந்த விடயதலத லகயில் எடுததுகவகாளர்வாம் 
என சம்பந்தன் இ்வா்களுககு வசவ்வாய்ககிழலம 
காலையிரைரய ஆரைாசலன ்வழஙகியிருந்தாா்.

 தறரபாலதய நிலையில் காணாமல் 
ஆககப்பட்ரடாா் பிேசசிலன, காணிப்பிேசசிலன, 
அேசியல் லகதிகள வி்வகாேம் என்ப்வறறுககு 
சாதகமான வசயறபாட்லட முன்வனடுதது, தமது 
நல்வைண்ணதலத வ்வளிப்படுதத ர்வண்டிய 
நிா்ப்பந்தம் அேசாஙகததுககு ஏறபட்டிருககின்றது. 

அதன் மூைமாக ஏறபடககூடிய நல்வைண்ணததின் 
அடிப்பலடயிரைரய அடுதத கட்டமாக அேசி 
யல் தீா்வு குறிதது ரபசப்படும் என்பதுதான் 
வசவ்வாய்கிழலம ரபசசுககளின் பின்னா் உரு 
்வாகியிருககும் எதிா்பாா்ப்பு!
 அேசியல் தீா்ல்வப் வபாறுதத்வலேயில் 
மூன்று விதமான  வதரிவுகள உள்ளன.  இந்த 
மூன்றில் எது சாததியமானதாகைாம் என்பதுதான் 
இன்றுள்ள ரகளவி!
 முதைாைது, சமஷ்டி முலறயிைான தீா்வு 
என்பலதததான் தமிழ்த தேப்பினா் அதி உசச 
ரகாரிகலகயாக முன்ல்வததிருககின்றாா்கள. 
ஆனால், இதறகு சிஙக்ளத தேப்புககர்ளா அேசாங 
கரமா இணஙகப்ரபா்வதில்லை. நாட்டின் இலற 
லமலயப் பாதிககாத - ஒறலறயாட்சிககு உட்பட்ட 
தீா்வு என அ்வா்கள வசால்்வதன் மறுபககம் - 
சமஷ்டிககு நாஙகள இணஙகப்ரபா்வதில்லை 
என்பதுதான். ஆக, சமஷ்டி என்ற தீா்ல்வ 
எதிா்பாா்ககககூடிய நிலை இைஙலக அேசியலில் 
இல்லை. இதலன சாததியமாகக ர்வண்டுமானால், 
கடுலமயான அழுததஙகள அ்வசியம். அல்ைது 
சமஷ்டி என்பது பிரிவிலனககான முதல்படி அல்ை 
என்பலத சிஙக்ள மககள ஏறகசவசய்ய ர்வண்டும்.
 இேண்டா்வதாக, புதிய அேசியைலமப்பு 
ஒன்று உரு்வாககப்படும் என்ற ஒரு கருததும் 
முன்ல்வககப்படுகின்றது. புதிய அேசியைலமப்பு 
என்று வசால்லும் ரபாது நிலறர்வறறு 

அதிகாே ஜனாதிபதி ஆட்சி முலற வதாடருமா 
என்பது ரகளவிககுறியாகைாம். ஏவனனில் 
சிஙக்ள அேசியல் கட்சிகள அலனததுரம 
நிலறர்வறறதிகாே ஜனாதிபதி ஆட்சி முலற 
இல்ைாவதாழிககப்பட ர்வண்டும் என்பலத கடந்த 
காைஙகளில் ்வலியுறுததியிருககின்றன. ரதா்தல் 
விஞஞாபனஙகளிலும் அது வசால்ைப்பட்டிருக 
கின்றது.
 ஆக, புதிய அேசியைலமப்பு ஒன்லற 
உரு்வாகக முறபடும்ரபாது நிலறர்வறறு அதி 
காேம் அதில் ரகளவிககுறியாககப்படும். ேணில் 
விககிேமசிஙகர்வா, ோஜபக்ஷககர்ளா அதலன 
விரும்பவில்லை. அதனால், புதிய அேசியை 
லமப்பு ஒன்லற உரு்வாககும் முயறசியில் 
அ்வா்கள இறஙகப்ரபா்வதில்லை. அததுடன் 
புதிய அேசியைலமப்லப உரு்வாககு்வது சிை 
்வருடஙகளுககுத வதாடேககூடிய ஒரு வசயன் 
முலறயாக இருககும். அதா்வது, புதிய அே 
சியைலமப்பு ஒன்றின் மூைமாக இனவநருககடி 
தீா்ககப்படும் என்பதும் எதிா்பாா்ககககூடியதல்ை.
 மூன்றா்வதாக, 13 ஆ்வது திருதததலத முழு 
அ்ளவில் நலடமுலறப்படுததுதல். வசவ்வாய் 
கிழலமப் ரபசசு்வாா்தலதயின் ரபாதும் இது 
வதாடா்பிலும் ரபசப்பட்டது. ேணில் விககிேம 

சிஙகவும். இதலன விரும்புகின்றாா். மகிந்த 
ோஜபக்ஷவும், சஜித பிரேமதாசவும் கூட அண்லம 
யில் பாோளுமன்றததில் இதறகு ஆதேல்வத 
வதரிவிததிருந்தாா்கள. தமிழ்க கட்சிகல்ளப் 
வபாறுதத்வலேயில் கூட, வபரும்பாைான கட்சிகள 
13 முழுஅ்ளவில் நலடமுலறப்படுததினால் 
“ரபாதும்” என்ற நிலைப்பாட்டில் உள்ளன. 
கரஜந்திேகுமாரின் கட்சி மட்டும் இதலன ஏறக 
மறுப்பதுடன், இதலன ஏறறுகவகாளப்வா்கல்ள 
“துரோகிகள” என்று முததிலே குததுகின்றது.
 இல்வ அலனதலதயும் சீாத்ுாககிப் பாாக்கும் 

ரபாது, அேசாஙகம் 13 ஆ்வது திருதததலதததான் 
தீா்்வாக “மீண்டும்” முன்ல்வப்பதறகான ்வாய்ப் 
புககர்ள அதிக்ளவுககுள்ளது. இதன் மூைமாக 
இந்தியால்வயும் திருப்திப்படுதத ேணில் முறபடு 
்வாா்.

  13 ஐ நலடமுலறப்படுதது 
கின்ரறாம் என்று வசால்லிவிட்டு 
மாகாண சலபகளுககான ரதா்தல் 
கல்ளத வதாடா்ந்தும் நடததாமல் 
இருப்பது அா்ததமறறது. மாகாண 
சலபகள கடந்த சுமாா் ஐந்து ்வருட 
காைமாக ஆளுநா்களின் ஆட்சிககுள 
தான் இருககின்றது. இதலன ்வாய் 
ப்பாகப் பயன்படுததி ்வடககு 
கிழககில் வபரும்ளவு காணிகள 
இோணு்வததுககாகவும், ்வன ஜீ்வ 
ோசிகள திலணகக்ளததினாலும் 
அபகரிககப்படுகின்றன. ஆளுநா் 
கள அேசிடம் நல்ை வபயலே எடுப் 
பதறகாகவும், தமது பதவிகல்ள 
நீடிததுக வகாள்வதறகாகவும் இத 
லனச வசய் கின்றாா்கள.
  வ ச வ ்வ ா ய் க கி ழ ல ம 
வகாழும்பில் ரபசசுககள நலட 
வபற புதன்கிழலம முல்லைத 
தீவில் கடறபலட முகாமுககு காணி 

அ்ளவிடும் நட்வடிகலக முன்வனடுககப்பட்டது. 
ரபசசு ்வாா்தலத ர்வல்ளயில் நல்வைண்ணதலத 
வ்வளிப்படுதத ர்வண்டிய அே சாஙகம், அதலனச 
சிலதககும் ்வலகயில்தான் வசயறபடுகின்றது. 
வகாழும்புப் ரபசசில் இணஙகியலதப்ரபாை 
நல்வைண்ணதலத வ்வளிப்படுதது்வதறகு அேசாங 
கம் லகதிகள விடுவிப்பு, காணி விடுவிப்பு, 
காணாமல் ஆககப்பட்ரடாா் பிேசசிலனககுத தீா்வு 
என் ப்வறறில் தமது நல்வைண்ணதலத வ்வளிப் 
படுததாவிட்டால் இந்த சமாதான முயறசிகளில் 
தமிழ் மககள நம்பிகலக ல்வகக முடியாத நிலை 
தான் ஏறபடும்.
 முல்லைததீவிலும், மட்டகக்ளப்பிலும் 
காணிகல்ளச சுவீகரிப்பதறகாக ரமறவகாள்ளப் 
படும் நட்வடிகலககள அேசாஙகததின் ரநா்லமத 
தன்லமலயக ரகளவிககுறியாககு்வதாகர்வ உள 
்ளது என்பதும் சுட்டிககாட்டப்பட ர்வண்டும்.
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கால் நடைகளின் இறப்புக்கு   காரணம்   
என்்ன?

 கடந்த 8ம் திகதி ஏறபட்ட கடும் 
குளிருடனான காை நிலை காேணமாக ஏறபட்ட 
சூறா்வளியினால் கிழககு மாகாணததில் அன் 
லறய தினம் வ்வப்ப நிலை 30 பாலகயாக இருந்த     
படிப்படியாக   17 பாலகயாக  குலறயத வதாடங 
கியது. இதன் தாககம் கால் நலடகல்ள அதிரசசிககு 
உள்ளாககியுள்ளது. தறரபாலதய நிலையில் 
பண்லணயா்ளரகள மாடுகல்ள காடுகளில் 
திறந்தவ்வளியில் ்வ்ளரதது ்வருகின்றாரகள. ஏன் 
எனில் ர்வ்ளாண்லம, பயிரச வசய்லக ஆேம் 
பிததுள்ள நிலையில் திறந்த வ்வளியில் ல்வதரத 
போமரிப்பாரகள. இதனால் திடீர குளிருடன் 
நிைவிய காைநிலை ஏறபட்டு கால் நலடக்ளான   
பை இன  மாடுகள,ஆடுகள என   உயிரிழந்துள்ளன.
 இந்த சூழலில் மாடுகல்ள ்வ்ளரதது ்வந்த 
கால் நலட ்வ்ளரப்பா்ளரகள, கடும் குளிரின் 
தாககம்  காேணமாக மாடுகள இறந்திருககைாம் 
என உடனடியாக தீரமானிககாமல் எமது கால் 
நலட உறபததி திலணகக்ள புைனாய்்வா்ளரகல்ள 
அலழதது  தமது மாடுகள இறந்தலம பறறி 
வதரிவிததலதயடுதது, பிரேத பரிரசாதலனயின் 
அறிகலகககாக அதன் மாதிரிகல்ள  ரபோவதனிய 
கால் நலட ஆோய்சசி நிலையததுககு அனுப்பப்பட் 
டன.

 குறிதத அறிகலக தறரபாது கிலடககப் 
வபறறிருககிறது. அதில் “கடும் குளிரின் காேணமாக 
ஏறபட்ட அதிரசசிரய   கால் நலடகளின் இறப்புககு 
காேணமாக   வதரிவிககப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக 
மாடுகல்ள திறந்து வ்வளியில் இன்றி உள்ளக 
்வ்ளரப்பு முலறகல்ள ஏறபடுதது்வதன் ஊடாக 
புதிய உததிகல்ள லகயாண்டு அதலன பாதுகாகக 
முடியும். அவ்வாறான ஒரு சூழலை உரு்வாகக 
ர்வண்டும்.

கிழக்கில் கால் நடை இறப்புக்களின் 
த�ாடகடை மாவடை அடிப்்படையில் 
எடுத்துக் கூற முடியுமா?

 கால் நலட இறப்பு வதாடரபில் திரு 
ரகாணமலை மா்வட்டததில் 425 பசு மாடுகளும்,36 
எருலம மாடுகள,71 ஆடுகள இறந்துள்ளன. இது 

ரபான்று மட்டகக்ளப்பு மா்வட்டததில் 252 பசு 
மாடுகளும் 19 எருலம மாடுகளும் 38 ஆடுகளும் 
இறந்துள்ளன, அம்பாலற மா்வட்டததில் குலற 
்வான இறப்புககர்ள ஏறபட்டுள்ளன 9பசு 
மாடுகளும், 3 எருலம மாடுகளும் 5 ஆடுகளுமாக 
அம்மா்வட்டததில் இறந்துள்ளன . ஒட்டு 
வமாததமாக கிழககு மாகாணததில் திடீர என  
ஏறபட்ட  கடும் குளிர காை நிலையால் 114 ஆடுகள 
வமாததமாக  இறந்துள்ளன. 686 பசு மாடுகளும்,58 
எருலம மாடுகளுமாக பை இறப்புககள ஏறபட்டுள 
்ளன.

கால் நடைகடை இழந�வரகளுக்கா்ன 
அரசாஙகத்தி்னால் ஏ�ாவது இழப் 

பீடுகள்  வழஙகப்்படுமா ? அ�றகா்ன முன் 
த்னடுப்புக்கள் ஏதும்  எடுக்கப்்படடுள்ை�ா?

 இழப்பீடு சம்மந்தமாக வி்வசாய அலம 
சசின் வசயைா்ளருககு கால் நலடகளின் இறப்பு 
வதாடரபில் அறிகலககல்ள சமரப்பிததுளர்ளாம். 
இழப்பீட்டிலன  ்வழஙகி அ்வரகளின் ்வாழ்்வாதா 
ேதலத ரமம்படுதத சாதகமான தீரவு கிட்டும் 
என நம்புகிரறன். இயறலக அனரததததிறகு 
முகஙவகாடுதத கால் நலட ்வ்ளரப்பா்ளரகளின் 
்வாழ்்வாதாேதலத ரமம்படுதத வபரும்பாலும் 
சாதகமான முடிவுகள கிலடககைாம். இதறகாக 
எம்மாைான சிபாரிசுகல்ள முன்ல்வததுள்ளரதாடு 
வபரும்பாலும் அ்வரகளுககான  இழப்பீடுகள 
்வழஙகப்படைாம்.

கால் நடைகடை ்பாதுகாக்கவும் 
்பன்ட்னைாைரகளின் வாழவா�ாரத்ட� 

அதிகரிக்கவும்   புதிை திடைஙகள் உணைா?

 திறந்த வ்வளியில் கால் நலடகல்ள ்வ்ளரப் 
பதால் தான் பாரிய இயறலக இடரகல்ள கால் நலட 
்வ்ளரப்பா்ளரகள எதிர ரநாககி ்வருகின்றனர.இது 
மட்டுமல்ை 2012ல் ஏறபட்ட வ்வள்ள அனரததம் 
காேணமாக பை கால் நலடகள உயிரிழப்புககல்ள 
சந்திததுள்ளன.  இது ரபான்ற அனரததஙகளில் 
இருந்து மாடு, ஆடுகல்ளப் பாதுகாகக திறந்த 
வ்வளியில் இருந்து உள்ளக முலறகல்ள பன்லன 
்வ்ளரப்பா்ளரகளுககு ்வசதிப்படுததவும் புல் 
்வ்ளரப்பு, வகாட்டில் அலமப்பு முலறயியல் 
மூைமாக கால் நலடகளின் உறபததி திறன்கல்ள 
அதிகரிககவும் பை திட்டஙகல்ள ரமறவகாண்டு 
்வருகின்ரறாம். 

 ஒட்டு வமாததமாக கால் நலட ்வ்ளரப் 
பா்ளரகள பை  இழப்புககல்ள எதிரரநாககியுள்ளனர 
மாடறுப்பு வதாடரபில் கிழககு மாகாணததில் மறு 
அறிவிததல் ்வலே தலட விதிககப்பட்டுள்ளது. 
இது வதாடரபான அறிவிததலை மாகாண ஆளுனர 
அறிவிததுள்ளதுடன் கால் நலட உயிரிழப்புககள 
வதாடரபில் ஏறகனர்வ அறிகலககல்ள சமரப்பிக 
குமாறும் உரிய திலணகக்ள பணிப்பா்ளருககு பணி 
ப்புலே விடுததிருந்தலமயும் குறிப்பிடததககது.
 கால் நலட ்வ்ளரப்பா்ளரகள தஙகளின் பசு 
மாடு இறந்தலம வதாடரபில் ஆழ்ந்த க்வலைகல்ள 
வ்வளிப்படுததியுள்ளனர “பால் உறபததி மூைம் 
்வாழ்்வாதாேதலத வகாண்டு வசல்கின்ரறாம். 
தறரபாது மாடுகளும் இறந்துள்ளன. இதனால் 
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இலஙடகயில் அணடமயில் ஏற்படை 
சீரறற கடும் குளிர கால நிடல 

காரணமாக கிழக்கு மறறும் வைக்கு மாகா 
ணஙகளில் 1,800 இறகும் அதிகமா்ன 
கால்நடைகள் இறநதுள்ை�ாக கால்நடை 
உற்பத்தி மறறும் சுகா�ார திடணக்கைம் 
த�ரிவித்துள்ைது.

இதில் திருககாணமடல, மடைக்கைப்பு, 
அம்்பாடற க்பான்ற மாவடைஙகளில் 
்பணட்ன வைரப்்பாைரகளின் ஆடு,மாடு 
இறநதுள்ை�ால் அவரகள் த்பரும் இழப்ட்பச் 
சநதித்துள்ை்னர. 

இது த�ாைரபில் கிழக்கு மாகாண கால் நடை உற்பத்தி திடணக்கைத்தின் மாகாண ்பணிப்்பாைர 
எம்.ஏ.ம�ொஹ�ட் ்பாஸி  இலக்கு ஊைகத்திறகு வழஙகிை தசவ்வி

,yq;ifapy; mz;ikapy; Vw;gl;l rPuw;w fhy epiyahy; 

capupoe;j fhy;eil cupikahsu;fSf;F epthuzk; toq;f 

Gyk; ngau; cwTfs; Kd; tu Ntz;Lk;



வட்டுவாகல் கடறபறட முகாம் முனபாக 
ைக்கள் பபாராட்டம் ஒனறு பு்தனகிழறை 

நறடபபறைது. இதில் நீஙகளும் முன்னணியில் 
நினறீா்கள். அஙகு என்ன நறடபபறைது?

 ்வட்டு்வாகல் கடறபலட முகாமுககு காணி 
சுவீகரிப்புககாக வகாழும்பிலிருந்து நிை அ்ளல்வத 
திலணகக்ள அதிகாரிகள ்வருலக தரு்வதாக 
வசவ்வாய்கிழலம எமககு தக்வல் கிலடததது. 
அதலனயடுதது உடனடியாகர்வ நாம் அந்தப் 
பகுதிககுச வசன்று மறியல் ரபாோட்டம் ஒன்லற 
ரமறவகாண்ரடாம். ஆனால் அ்வா்கள ்வேவில்லை. 
நாம் மறியல் வசய்தலமயால் அந்த ர்வல்ளயில் 
்வரு்வலத அ்வா்கள தவிா்ததிருககைாம். ஆனால், 
அன்றிேவு அ்வா்கள கடறபலடத த்ளததுககுள 
வசன்றதாக நாம் அறிந்ரதாம்.
 இருந்த ரபாதிலும் அ்வா்கள தனியாக 
இந்த நிை அ்ளல்வலய ரமறவகாள்ள முடியாது. 
அந்தப் பகுதிககான கிோம அலு்வைா் மறறும் 
முல்லைததீவு மா்வட்ட காணி உததிரயாகததா்கள 
அஙகு வசல்ை ர்வண்டிய நிலை இருந்தலமயால் 
அ்வா்கல்ளயும் அலழததுசவசல்ை ர்வண்டும் 
என்ற நிலை காணப்பட்டது.  அதா்வது, அந்தக 
காணி அலடயா்ளம் காணப்படு்வதுடன், இ்வா்கள 
லகவயாப்பமிடர்வண்டிய ரதல்வயும் இருந்தது. 
இதனால், இ்வா்கல்ளயும் அஙகு வகாண்டு 
வசல்ை ர்வண்டியிருந்தது. இதன்காேணமாக 
அ்வா்கள அஙகு வசல்்வலதத தடுப்பதறகாக 
முகாமின் முன்பாகவும், பின்பககததிலும் நாஙகள 
புதன்கிழலம காலை முதல் மறியல் வசய்து 
வகாண்டிருந்ரதாம்.

 நாம் மறியல் ரபாோட்டதலத நடததினா 
லும் ஒரு மனிதாபிமான அடிப்பலடயில் வபாது 
மககளுலடய ரபாககு்வேதலத தலட வசய்யக 
கூடாது என்பதால் அதறகு அனுமதிதரதாம். 
அரதர்வல்ளயில், கடறபலடயினா் தமது ்வழ 
லமயான ரபாககு்வேதலத முன்வனடுப்பலதயும் 
நாம் தடுககவில்லை. நிை அ்ளல்வத திலணகக்ள 
அதிகாரிகள, காணி அதிகாரிகள, கிோம ரச்வகா்கள 
உளர்ள வசல்்வலதத தடுப்பது மட்டும்தான் 
எமது ரநாககமாக இருந்தது. அதன்மூைமாக 
காணி அ்ளவீட்லடத தடுககமுடியும் என்று நாம் 
எதிா்பாா்தரதாம். கடந்த காைஙகளிலும் எமது 
ரபாோட்டஙகள அவ்வாறுதான் இடம்வபறறது.
 ஆனால், இம்முலற அ்வா்கள கடறபலட 
யின் சிறிய ேக ட்ேக ்வாகனததில் குறிப்பிட்ட 
அதிகாரிகல்ள இேகசியமாக, மலற்வாக முகா 
முககுளர்ள வகாண்டுவசன்றுவிட்டாா்கள என்ற 
தக்வல் எமககு அ்வா்கள உளர்ள வசன்ற சிறிது 
ரநேததில் கிலடததது. கடறபலட ்வாகனம் 
தமது வசயறபாடுகளுககாக ்வழலமயாக வசன்று 
்வரு்வது என்பதால்தான் அதலன நாம் மறிகக 
வில்லை. ்வழலமயாக கசரசரி அல்ைது காணித 
திலணகக்ள ்வாகனஙகளில்தான் அதிகாரிகல்ளக 
வகாண்டு்வரு்வாா்கள.  ஆனால், நாம் ரபாோட் 
டம் நடததிகவகாண்டிருந்தலமயால் எமககுத 

வதரியாமல் அதிகாரிகல்ளக வகாண்டு வசல்ை 
இவ்வாறான உபாயம் அ்வா்க்ளால் பயன்படுததப் 
பட்டது.
 இந்தச சம்ப்வம் இடம்வபறற பின்னா் 
கடறபலட ்வாகனம் வ்வளிரய ்வரு்வதறகு நாம் 
அனுமதிககவில்லை. அதலனயும் மறிததுவிட் 
ரடாம். ஏவனனில் எம்லமயும் ஏமாறறி உததி 
ரயாகததா்கல்ள பை்வந்தமாக கடறபலடயினா் 
வகாண்டு வசன்றதாகத தான் நாம் அறிகின்ரறாம். 
துப்பாககி ஏந்திய கடறபலடயினா் இருகலககளில் 
அமா்ந்திருகக உததிரயாகஸ்ததா்கள நடுவில் 
வ்வளிரய வதரியாத்வாறு கீரழ இருககல்வக 
கப்பட்டு முகாமுககுளர்ள வகாண்டு வசல்ைப் 
பட்டிருககின்றாா்கள. இ்வா்கள இவ்வாறு பை 
்வந்தமாகக வகாண்டு வசல்ைப்பட்டலமககு பிே 
ரதச சலப வசயைா்ளா், அேசாஙக அதிபா், ஆளுநா் 
ரபான்ற்வா்களும் வபாறுப்ரபறக ர்வண்டும்.

 கடறபலடயின் ்வாகனமும் அ்வா்க்ளது 
பஸ் ்வண்டி ஒன்றும் முகாமிலிருந்து வ்வளிரய 
்வரு்வலத அதன்பின்னா் நாம் தடுதரதாம். வபாலி 

ஸதத ்வந்து எம்லம கலைந்துரபாகச வசான்ன 
ரபாதிலும் நாம் வசல்ைவில்லை. ஆனால், அதன் 
பின்னா் முகாமின் பின்புறமாக - கடறகலேப் 
பககமாக இருககின்ற வீதியால் குறிப்பிட்ட 
்வாகனஙகள வ்வளிரய வசன்றதாக நாம் பின்னா் 
அறிந்ரதாம்.

 இதன்பின்னா் நாம் மா்வட்ட வசயைகததுக 
குச வசன்று இது வதாடா்பாக உலேயாடிரனாம். 
இஙகுள்ள காணிகள சிை்வறலற குறிப்பிட்ட 
பகுதிககு ரநரில் ்வோமரைரய நவீன வதாழில் 
நுட்டபததின் மூைமாக ஏறகனர்வ அ்வா்கள அ்ளந்து 
ல்வததுள்ளாா்கள என்ற தக்வலை இதன்ரபாது 
எம்மால் உறுதிப்படுதத முடிந்தது. ஆனால், 
முல்லைததீவில் இருககின்ற அதிகாரிகள தாம் 
ரநேடியாக காணிகல்ளப் பாா்ககாமல் அ்வறறுககு 
லகவயாப்பமிடமுடியாது எனக கூறிவிட்டதால், 
அந்தக காணிகல்ளயும் காட்டிகவகாண்டு புதிதாக 
மறவறாரு காணிலயயும் அ்ளவிடு்வதறகாகததான் 
அ்வா்கள புதன்கிழலம முறபட்டிருந்தாா்கள.  
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,e;jsTf;Ff; fhzp mgfupg;G
rpq;fs kf;fisf; FbNaw;Wtjw;Nf

முல்டலத்தீவு மாவடைத்தில் வடடுவாகல் 
்பகுதியில் அடமநதுள்ை ககாடைா்பை 

கைற்படை முகாமுக்கா்ன காணி அைவிடும் 
நைவடிக்டக பு�ன்கிழடம முன்த்னடுக்கப்்படை 
க்பாது த்பாதுமக்கைால் அந� முைறசி �டுக்கப்்படைது.  
மக்களின் இந�ப் க்பாராடைத்ல் முன்்னணியில் 
இருந� வைமாகாண சட்பயின் முன்்னாள் உறுப்பி்னர 
துரைைொஜொ ைவிகைன் கைற்படையி்னரின் இந� 
முைறசியின் பின்்னணி குறித்து உயி கராடைத் 
�மிழ �ாைகக்கைம் நிகழச்சிக்காக இந� வாரம் 
வழஙகிை கநரகாணலின் முக்கிைமா்ன ்பகுதிகடை 
இலக்கின் வாசகர களுக்காக இஙகக �ருகின்கறாம்.

tlkhfhz rigapd; Kd;dhs; cWg;gpdu;  Jiuuh[h utpfud;;

Jiuuh[h utpfud; 

mk;gyg;gLj;Jfpwhh;



யுததம் முடிவுககு ்வந்தலதயடுதது, பாது 
காப்பளிககப்படும் என்ற அேசாஙகததின் 

பகிேஙக அறிவிததலை ஏறறு சேணலடந்து 
காணாமல் ரபாரனார வதாடரபிைான ஆட் 
வகாணரவு மனு ்வழககு ஒன்றில் எழுததாலணலய 
அனுமதிதது ்வவுனியா ரமல் நீதிமன்றம் 
வ்வளளியன்று தீரப்பு ்வழஙகியுள்ளது. அரத 
ர்வல்ள ்வழககாளி சரியான ஆ்வணஙகல்ளச 
சமரப்பிககவில்லை எனத வதரிவிதது மறறுவமாரு 
்வழகலக நீதிமன்றம் தளளுபடி வசய்துள்ளது. 

ரமலும் மூன்று ்வழககுகள வதாடரபிைான தீரப்பு 
ககு நாள குறிதது அறிவிககப்பட்டுள்ளது.
 யுததம் முடிவுககு ்வந்த 2009 ஆம் ஆண்டு 
ரம மாதம் 18 ஆம் திகதி விடுதலைப்புலி உறுப் 
பினரகளுககுப் பாதுகாப்பு ்வழஙகப்படும் 
என்றும், அ்வரகல்ள இோணு்வததிடம் சேணலடய 
ர்வண்டும் என்றும் ஒலிவபருககி மூைமாக 
்வட்டு்வாகல் பகுதியில் பகிேஙக அறிவிததல் 
விடுககப்பட்டது. இந்த அறிவிததலை ஏறறு வபரும் 
எண்ணிகலகயான்வரகள தமது குடும்பததினர 
மறறும் உறவினரகள வதரிந்த்வரகள குழுமியிருந்த 
சூழலில் இோணு்வததிடம் சேணலடந்தனர.

 இவ்வாறு சேணலடந்த்வரகளில் பைருககு 
என்ன நடந்தது, அ்வரகள எஙகு ல்வககப் 
பட்டிருககின்றாரகள என்பது வதரியாமல் 
காணாமல் ரபாயுள்ளனர. ஆயினும் காணாமல் 
ஆககப்பட்ட்வரகளில் பைர வதாடரபிைான 
ஆட்வகாணரவு மனுககள தாககல் வசய்யப் 
பட்டிருந்தன. அ்வறறில் விடுதலைப்புலிகளின் 
திரிரகாணமலை அேசியல்துலற வபாறுப்பா்ளர 
எழிைன் உட்பட ஐந்துரபர வதாடரபிைான 
்வழககுகளின் பூர்வாஙக விசாேலணகள முடிவுககு 
்வந்தலதயடுதது, 16 ஆம் திகதி வ்வளளிககிழலம 
தீரப்புககு நாளகுறிககப்பட்டிருந்தது.

 இந்த ஐந்து ்வழககுகளில் இேண்டு 
்வழககுகள வதாடரபில் திகதி குறிததபடி தீரப்பு 
்வழஙகப்பட்டது என்றும் ஏலனய மூன்று 
்வழககுகளின் தீரப்புககு ர்வவறாரு திகதி  குறி 
ககப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த ்வழககுகளில் 
்வழககாளிகள தேப்பில் ஆஜோகிய சிரேஸ்ட 
சட்டததேணி ரக.எஸ்.ேட்னர்வல் ஊடகஙகளிடம் 
வதரிவிததார.

 ரபார முடிந்த இறுதி கட்டததில் காணாமல் 
ஆககப்பட்ட்வரகள அதா்வது இைஙலக 
இோணு்வததிடம் சேணலடந்து காணாமல் 
ஆககப்பட்ட்வரகளுலடய ்வழககுகள பை 
விசாேலணககு ்வந்திருந்தன. அ்வறறில் முதல் 
ஐந்து ்வழககுகள இன்று (16 ஆம் திகதி வ்வளளிக 
கிழலம) ்வவுனியா நீதிமன்றததில் தீரப்புககு 
விடப்பட்டிருந்தன. இந்த ்வழககுளில் ஆட்கள 
காணாமல் ஆககப்பட்ட சம்ப்வஙகள முல்லைததீவு 
மா்வட்டததின் ்வட்டு்வாகல் பிேரதசததில் இடம் 
வபறறிருந்த காேணததினால், அல்வ வதாடரபில் 
முல்லைததீவு நீதி்வான் நீதிமன்றததில் நலடவபறற 
பூர்வாஙக விசாேலணகளின் அறிகலகயின் பிேகாேம் 

்வவுனியா ரமல்நீதிமன்றத தீரப்புககு ்வந்தது.
 முல்லைததீவு நீதிமன்றததில் நலடவபறற 
வி்ளககததில் எல்ைா மனுதாேரகளும் தமது 
சாட்சியதலதயளிதது பின்னர இோணு்வம் சார 
பாகவும் சாட்சியம் அளிககப்பட்டது. அஙகு 
இோணு்வ அதிகாரி சாட்சியம் அளிககும் 
ரபாது சேணலடந்த்வரகளின் பட்டியல் தஙகளி 
டம் இருப்பதாக கூறியிருந்தார. எனினும் அந்த 
பட்டியல் நீதிமன்றிறகு சமரப்பிககப்படவில்லை. 
முல்லைததீவு நீத்வான் நீதிமன்றததின் அறி 
கலககள ்வவுனியா ரமல் நீதிமன்றததினால் 
பலிசீலிககப்பட்டு, முதைா்வது ்வழககிறகான 
தீரப்பு ்வாசிககப்பட்டது. அதன் பிேகாேம் சேண 
லடந்த்வரகள பாதுகாப்பாக ல்வககப்படு்வாரகள 
என்ற ்வாககுறுதியின் அடிப்பலடயில்; கண்வலே 
தனது கண்முன்னாரை தாஙகர்ள சேணலடய 
ல்வததரபாது, மனுதாேருலடய கண்வரும் (ர்வறு 
பைரும்) இைஙலக ரபாககு்வேததுச சலபககுச 
வசாந்தமான ரபரூந்துகளில் அலடககப்பட்டு 
இோணு்வததினோல் வகாண்டு வசல்ைப்பட்டார 
என்ற மனுதோரின் சாட்சியததில் வதரிவிககப்பட்ட 
்வாததலத நீதிமன்றம் ஏறறுகவகாண்டது.
 எனர்வ இறுதியாக அந்த மனுதாேரின் 
கண்வர அதா்வது காணாமல் ஆககப்பட்ட்வர 
இோணு்வததின் மததியில் அ்வரகளுலடய 
கட்டுப்பாட்டில்தான் இருந்தார என்பலத மன்று 
ஏறறுகவகாண்டது. அரத சமயததில் அதலன 
எதிரதத இோணு்வ தேப்பினர அது வதாடரபான 
திருப்திகேமான பதிலையும் முன்ல்வககவில்லை 
என்ற ஒரு நிலைப்பாட்லட நீதிமன்றம் எடுததது. 
அதா்வது அலத எண்பிககும் வபாறுப்பு - 
காணாமல் ஆககப்பட்ட நபர இோணு்வததிடம் 

சேணலடயவில்லை என்ற நிலைப்பாட்லட 
நிரூபிககும் வபாறுப்பு இோணு்வததிடம் இரு 
ந்தது. ஆனால் அந்த வபாறுப்லப அ்வரகள 
சரி்வே தஙகளுலடய சாட்சியஙகள மூைம் 
எண்பிககவில்லை என்று நீதிமன்றம் கருதியது.
 எனர்வ மனுதாேரின் ர்வண்டுரகாளின் 
பிேகாேம் ஆட்வகாணரவு மனுவினுலடய எழுததா 
லணலய நீதிமன்றம் அனுமதிதது அடுதத நீதி 
மன்ற த்வலணத திகதியாகிய  2023 ஆம் ஆண்டு 
மாரச மாதம் 22 ஆம் திகதியன்று காணாமல் 
ஆககப்பட்ட்வலே நீதிமன்றில் முன்னிலைப்படுதத 
ர்வண்டும் அல்ைது அ்வலே முன்னிலைப்படுதத 
முடியாலமககான காேணஙகல்ள வி்ளகக 

ர்வண்டும் என்று நீதிமன்று உததேவிட்டது என 
சட்டததேணி ேட்னர்வல் வதரிவிததார.
 கிளிவநாசசிலயச ரசரந்த வசல்லையா 
விஸ்்வநாதன் என்ற காணாமல் ரபாயுள்ள்வர 
வதாடரபிைான ஆட்வகாணரவு மனு ்வழககிரைரய 
்வவுனியா ரமல் நீதிமன்றம் இந்தத தீரப்லப 
்வழஙகியுள்ளது.
 அரத சமயம் கிளிவநாசசிலயச ரசரந்த 
நரடசு முேளிதேன், அ்வேது மலனவி முேளி 
தேன் கிருஷ்ணகுமாரி மறறும் அ்வரகளின் 
பிளல்ளக்ளாகிய அப்வபாழுது 5 ்வயதாக 
இருந்த சாருஜன், அப்ரபாது 3 ்வயதாக இருந்த 
அபிதா ஆகிய ஒரே குடும்பதலதச ரசரந்த 
காணாமல் ரபாயுள்ள்வரகள வதாடரபிைான 
ஆட்வகாணரவு மனு ்வழககில் மனுதாேர 
ரபாதுமான ஆ்வணஙகல்ள நீதிமன்றின் முன் 
னால் சமரப்பிககவில்லை என்ற காேணததின் 
அடிப்பலடயில் அந்த ்வழககு தளளுபடி வசய் 
யப்பட்டிருககின்றது என்றும் சட்டததேணி ேட்ன 
ர்வல் வதரிவிததார.
 இந்த இேண்டு ்வழககுல்ளத தவிே விடு 
தலைப்புலிகளின் திருரகாணமலை அேசியல்துலற 
வபாறுப்பா்ளர எழிைன் உளளிட்ட மூன்று ரபரு 
லடய ்வழககுகள எதிர்வரும் ஜன்வரி மாதம் 27 
ஆம் திகதி அலழககப்பட்டு தீரப்பு ்வழஙகப்படும் 
என நீதிமன்றததில் அறிவிககப்பட்டுள்ளது.
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தமிழிைககியததில் வபண்களின் ஆளுலமயின் 
வ்வளிப்பாடாக அலமந்தல்வ வபண்கள  

ஆட்சியா்ளரக்ளாக வி்ளஙகிய தாய்்வழிசசமுதாய 
அலமப்பின் வதான்லமயின் வதாடரசசியான 
நீோடல் மேபாகத திருப்பால்வயாகவும் திரு 
வ்வம்பால்வயாகவும் இன்று ்வலே நீட்சி வபறறுக 
காட்சி அளிககின்றன.
 இந்தத வதான்லமயான வபண் நீோடல் 
மேபில் சஙககாைததில் வபண்கள ஆண்களுககுச 
சமானமான மனிதநிலையில் மகிழ்ந்திருந்த 
மனித சமதது்வகாை ்வாழ்வியலின் காட்சிகல்ளச 
சஙகப்பாடல்கள அறபுதமான பாடல்க்ளாகக மன 
தில் இன்று்வலே காட்சிப்படுததுகின்றன.
 ஆண்வபண் சமதது்வ நிலையில் 
யா்வரும் காணக கடறகலேகளில் கடைாடு 
வபண்களின் வில்ளயாட்டு மேபிலன காட்சியிலன  

‘துறையாடு மகளிர்க்குத் த�ாட் புறையாகிய
ப�ாருபுனைரூம் த�ாக்கரு மரபின்’

 என்னும் சிறுபாணாறறுப்பலட ்வரிகள 
எம் கண்முன் நிறுததுகின்றன. இன்று நான் 
்வாழும் ஒகஸ்ர்வரட்டில் ரகாலடகாைஙகளில் 
ஆறறில் ஆண் வபண்ணாக இல்ளய்வரகள 
மேகவகாப்புகளில் இருந்து ஆறறில் பாய்ந்து 
ரதாழலமயுடன் பால் ரபதஙகள கடந்து 
லககல்ள இலணதது நீந்தி எழும் காட்சிகல்ளக 
காணும் வபாழுது இந்த தன்லனரய தன்ன்ளவில் 
கட்டுப்படுததும் ்வாழ்வியல் முலற சஙகததமிழ் 
உைகுககுத தந்த வகாலடயாக என சஙகத தமிழ்ப் 
பாடல்கள நிலனவுககு ்வரும்.
 வபண்களின் உள்ள உறுதியும் உடறபைமும் 
கூடிவில்ளயாடும் எந்த இல்ளஞரகளுடனும் 
பாலியல் ர்வறுபாட்லடக கடந்து அசசமின்றிக 
லகரகாரததுப் பழகும் அ்ளவுககு அ்வரகளுககுச 
சஙகத தமிழ் ்வாழ்வில் இருந்தது என்பலத  

‘றக, பமல்லிதி பனாதுங்கிக் றகபயறிந்து
  கல்்ா மாந்�பராடு நகுவனர் திறைப�’
 என்னும் மதுலேககாஞசி ்வரிகள எடுதது 
வி்ளககுகின்றன. கல்ைா மாந்தவோடும் நகு்வனர 
என்ற வசால்ைாட்சி எததலகய மனிதஅறிவு 
நிலையிலும் தன்லனக காதது அ்வரகல்ளயும் 
காககும் உள்ள உறுதியுடன் மகிழ்ந்து வில்ளயாடும் 
உடறபைமுள்ள்வரக்ளாக வீேததமிழ்ப் வபண்கள 
இருந்தனர என்பதறகு வமாழி்வழிச சான்றாக 
உள்ளன.

‘நுறரத்�ற்க் குறரபுனல் வறரப�கம் புகு 
த�ாறும்

 புன்ாடு மகளிர் கதுபமனக் குறைய’

 என்னும் வபாருநோறறுப்பலட ்வரிகள 
நுலேதவதழும் அ்ளவுககு கலேவயாடு அலை 
ரமாதும் கு்ளஙகளில் உயேததில் இருந்து ர்வக 
மாகப் பாய்ந்து வில்ளயாடும் பழககம் இ்ளமகளிர 
்வழககமாக இருந்தது என்பலத எடுதது வி்ளக 
குகின்றன.
 புனல் வில்ளயாட்டில் ஆண் அணிந்துள்ள 
மைர மாலையும் வபண் அணிந்துள்ள மைரக 
ரகாரல்வகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று முட்டி ரமாதும் 
அ்ளவுககு ஆணும் வபண்ணும் மிக வநருககமாகச 
சமமாக நீோடி மகிழ்ந்தனர என்பலத

‘ கலிபகாள் சுறம பயாலி பகாைாயம்
�ற�த்� தகாற� �ாபராடு ப�ாலிய
புைர்ந்துைனாடு மிறைதய யறனத்தும்’

 
 என்னும் மதுலேககாஞசிப்பாடல்; சான்று 
படுததுகிறது.
 இவ்வாறாகப் வபண்கள புனல் வில்ள 
யாடுதல் என்பது தமிழ்ப்வபண்களின் இயறலக 
ரயாடான வபாழுது ரபாககாகவும் அலமந்தது. 
இதலன குறிஞசிப் பாட்டில் ்வரும்

‘அவர்துகில் புறரயும் மவபவள் ைருவித்
 �விர்வில் தவட்றகதயந் �ணைா�ாடிப
 �ளிங்குபைாரி வன்ன �ாய்சுறன குறைவழி
 நளி�டு சி்ம்பிற் �ாயம் �ாடி’

 என்னும் ்வரிகள உறுதி வசய்கின்றன. 
இப்பாடல் ்வரிகள 

‘பைறிவுணைான மற்யிைத்துப �ளிங்றக 
கறரத்துச் பைாரிந்து றவத்�ாற் த�ான்று 
�ரந்� சுறனறயக் குறைந்து �ாழ்வில்்ா� 
உள்ைத்த�ாடு ஆடுதவாம்  உள்ைங்களிக்கப 
�ாடுதவாம்’ 

என புனைாடும் வபண் கூறு்வதாக அலமகிறது.
 வபண்கள ஆறறஙகலே கு்ளததஙகலேகல்ள 
ரநாககிக கூட்டமாகச வசன்று புனைாடும் பழககம் 
சஙககாை ்வழககம். இதலன
 கூந்தலிடதது ஆம்பலினது புற இதழ் ஒடிதத 
முழுப்பூல்வச வசருகி, வ்வள்ளம் ்வேப்வபறற 
வபரிய நீரததுலறலய விரும்பி அப்புனல் வில்ள 
யாட்லடச வசய்யப் வபண்கள வசல்்வர என்பது 
குறுந்வதாலகப்பாடல் ்வழி அறியககூடிய வசய்தி 
யாக அலமகிறது.  
 தமிழ்ப்வபண்களின் இயறலகரயாடு 
இலயந்த இந்தப் புனைாடு வில்ளயாட்டுததான் 
லதநீோடல் என்பலத நறறிலணயில் பூதன் 
ரத்வனார மருதததிலணப்பாடைாக, தலை்வன்,  
தலைவி தன்லனச சந்திகக மறுககும் நிலையில் 
அ்வரன அ்வ்ளால் தனககு ஏறபட்ட காதல் 
ரநாய்ககு மருந்து எனததன் துயேதலத எடுதது 
வி்ளககியலமலய வி்ளககும் வபாழுரத லதநீோடல் 
என்னும் வசால்ைாட்சிலய முதன் முதலில் பதிவு 
வசய்கின்றார.

‘மன்ை எருறம ம்ர்�ற்க் காரான்
இன்தீம்�ாற்�யம் பகாணமார், கன்றுவிட்டு,
ஊர்க்குறுமாக்கள் தமற்பகாணடு கழியும்
ப�ரும்பு்ர் விடியலின் விரும்பிப த�ாத்�ந்து
�றையுந் �ாரும் �ந்�னன், இவன், என
இறைஅணி ஆயபமாடு �குநாண �றைஇத்

ற�இத்திங்கள் �ணகயம்�டியும்
ப�ருந்த�ாட் குறுமகைல்்து
மருந்து பிறிதில்ற், யான் உற்ை தநாய்க்தக

 என்பரத பூதன்ரத்வனாரின் அப்பாடல். 
வீட்டின் வதாழுவிடததில் உள்ள எருலமகளில் 
அகன்ற தலையிலன உலடயதாகிய காவேருலம 
யின், இனிய தீம்பாைாகிய பயலனக கறந்து 
வபறும் வபாருட்டு, முதலில் கன்றிலனக குடிகக 
விட்டுச சிறிது ரநேததில் கன்லற விைததி  பாலைக 
கறந்ததம், சிறு்வரகள அந்த காட்வடருலமயின் 
ரமரைறி வில்ளயாடிக வகாண்ரட அதலன 
ரமய்ப்பதறகுக வகாண்டு வசல்லும் அதிகாலை 
ரநேம். அந்த ரநேததில் ரபரிருல்ள நீககும் விடியல் 
ஒளியில் லதநீோடலுககுச வசல்லும் தலைவிககு 
நான் வகாடுதத தலழ ஆலடயும் மைர அணிகளும் 
தந்த்வன் இ்வன் எனத தலைவி என்லனக காட்டி 
மறலறய வபண்களுககு நாணததுடன் கூறிவிட்டு 
தண்ணீரில் பாய்ந்து லதநீோடும் உயரந்த ரதாள 
கல்ளயும் ,்வாயில் குறுநலகலயயும் உலடய. அ்வள 
அல்ைாது எனது இந்த ரநாய்ககு ர்வறு மருந்தில்லை 
எனத தலை்வன் தனககுததாரன உேதத குேலில் 
ரபசி ரதாழிககுத தன் காதல் பிரிவின் துயர வதரி 
விதது அதலனத தலைவிககுச வசால்ைல்வகக 
எடுதத இந்த முயறசிலய வி்ளககுலகயிரை பூதன் 
ரத்வனார லதநீோடல் வபண்கள விருப்புடன் 
வில்ளயாடிய வில்ளயாட்டாக இருந்தலமலயயும் 
அந்ரநேததில் காதைனிடம் அன்புப் பரிசில் வபறும் 
பழககம் இருந்தது என்பலதயும் வதளி்வாக எடுதது 
லேககின்றார.
 இவ்வாறு சஙககாைப் வபண்கள ஆண் 
களுடன் சமதது்வமாக உரிலம்வழி உறவு வகாண் 
ட்வரகள. இந்த சமஉரிலமககு ஏறபட்ட சமண 
வபௌதத ல்வதீகம் ்வழியான சரில்வ தன் நா்வால் 
தடுதது நிறுததிய்வர காலேககாைம் லமயார. இ்வர 
தந்த ததது்வஙகள ்வழி எழுந்தது பததி இைககியம். 
அந்த பததி இைககியததின் எழுசசி அலழப்புககர்ள 
திருப்பால்வயும் திருவ்வம்பால்வயும்.  

 சஙகத தமிழ்ப்வபண்களின் லத 
நீோடல், வபண்ணுரிலமயின் எழுசசிகல்ள 
முன்நிறுததியது. அந்த எழுசசியின் மகிழ்சசியில் 
ஒன்று கூடிய வபண்களின் மகிழ்நிலை 
வில்ளயாட்ரட புனல் வில்ளயாட்டு என்னும் 
லதநீோடல். ஆண்டாளின் திருப்பால்வத 
தமிழில், லதநீோடலை வபண்ணு 
ரிலமககு கா்வைனாகத தன்னால் ஆட்வகாள 
்ளப்பட்டுத தன்னில் வி்ளஙகு மும்மூரததிகளில் 
காததல் வதய்்வமான கண்ண வபருமாலன  
முன் நிறுததி, மாதஙகளில் நான் மாரகழி என்ற 
அ்வனின் நிலன்வாக மாரகழி நீோடைாக  
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யுததம் மறறும் இயறலக அனரததஙகள 
தமிழ் மககளின் வபாரு்ளாதாேததில் 

பாரிய தாககததிலன வசலுததி ்வருகின்றன.இந்த 
நாடு சுதந்திேம்வபறு்வதறகு முன்னர பல்ர்வறு 
்வழிகளில் தன்னிலறவு வபாரு்ளாதாேததிலன 
வகாண்டிருந்த ்வடககு கிழககு தமிழ் மககள 
இன்று எந்த வபாரு்ளாதாேததிலும் தன்னிலறவு 
தன்லமயிலன எட்டமுடியாத நிலைலமயிலன 
எட்டியுள்ளனர.
 ்வடககு கிழககில் தமிழ் மககள வசால் 
வைான்னா துயேஙகல்ளயும் தினமும் சுமந் 
த்வரக்ளாகர்வ தமது ்வாழ்விலன முன்வகாண்டு 
வசல்ைர்வண்டிய நிலையில் காணப்படுகின்றனர.

 குறிப்பாக ்வடககு கிழககில் உள்ள 
வி்வசாயிகளும் கால்நலட ்வ்ளரப்பா்ளரகளும் 
வதாடரந்தும் துன்பஙகளுககும் துயேஙகளுககும் 
ஆ்ளாகும் நிலைலமரய காணப்படுகின்றது.
 கிழககு மாகாணததிலனப்வபாறுதத 
்வலேயின் வபாரு்ளாதாேததின் முதுவகழும்பாக 
வி்வசாயமும் பால் உறபததியும் காணப்படும் 
நிலையில் அல்வ இயறலக சீறறம் உட்பட பல் 
ர்வறு ்வழிகளிலும் பாரிய ச்வாலைச சந்திதது ்வரு 
கின்றன.
 கிழககு மாகாணததில் வி்வசாயிகள தமது 
நட்வடிகலககளில் பல்ர்வறு பிேசசிலனகலன 
எதிரவகாண்டு்வரும் அரதரநேம் கால்நலட 
்வ்ளரப்பா்ளரகள நிை ஆககிேமிப்பு ரபான்ற 
வபரும் பிேசசிலனகல்ள வதாடரசசியாக எதிர 
வகாண்டு்வருகின்றனர.

 இைஙலகயிலனப்வபாறுதத ்வலேயில் பால் 
உறபததியில் இேண்டா்வது மாகாணமாக கிழககு 
மாகாணம் இருககும் அரதரநேம் மட்டகக்ளப்பு 
மா்வட்டம் அதில் முன்னிலைவபறும் மா்வட் 
டமாக காணப்படுகின்றது.
 கிழககு மாகாணததிலனப்வபாறுதத 
்வலேயில் வபரும்பாைான கால்நலட பண்லண 
கல்ள தமிழ் ரபசும் மககர்ள வகாண்டிருப்பதன் 
காேணமாக அது வதாடரபில் வபரிய்ளவில் 
அேசாஙகஙகள க்வனம் வசலுததாத நிலைலமரய 
காணப்படுகின்றது.
 அண்லமயில் ஏறபட்ட காைநிலை மாறறத 
தினால் ஏறபட்ட நிலைலமகளினால்  ்வடககு  
கிழககில் ஆயிேககணககான கால்நலடகள 
இறந்தன.இதன்காேணமாக இன்று இந்த விடயம் 
ரதசிய அ்ளவில் ரபசப்படுகின்றது.அதறகு ஒரு 
காேணம் இன்றுள்ள ரதசிய ஊடகஙகளின் வசயற 
பாடுகளும் காேணமாகும்.இன்று இந்த கால்நலட 
இறப்பு வதாடரபான வசய்திகளுககு ்வழஙகிய 
முககியதது்வம் இன்று ரதசிய அ்ளவில் அலன 

்வோலும் ரபசப்படும் விடயமாக மாறியிருககின் 
றது.
 ஆனால் கிழககில் கால்நலடகள இறந்த 
ரபாது அதறகான முககியதது்வததிலன இந்த ரதசிய 
ஊடகஙகள ்வழஙகாலம என்பது க்வலைககுரிய 
விடயமாகர்வ பாரககப்படர்வண்டியுள்ளது.
குறிப்பாக ரதசிய தமிழ் ஊடகஙகள கிழககு 
மாகாணததில் கால்நலடகள இறந்தலம வதாடர 
பிைான வசய்திகளுககு முககியததும் ்வழஙகாத 
நிலைரய காணப்படுகின்றது.என்லனப்வபாறுதத 
்வலேயில் ்வடககு கிழககு என்று பாரககும் ரதசிய 
ஊடகஙகளில் உள்ள ஒரு சிை ரமைதிகக சகதிகளின் 
வசயறபாடுகர்ள இதறகு காேணமாக அலமந் 
துள்ளன.
 அண்லமயில் கிழககில் கால்நலடகளுககு 
ஏறபட்ட ்வாய் ரீதியான வதாறறு ரநாய் காேணமாக 

ஒரு ்வாேததில் ஆயிேககணககான கால்நலடகள 
இறந்தன.கால்நலட பண்லணயா்ளரகள பாரிய 
இழப்புகல்ள சந்திததனர.ஆனால் அ்வரகளின் 
துயேததில் பஙகுவகாள்வதறகு யாரும் முன் 
்வேவில்லை.அ்வரகளுககு ஆறுதல் வசால்்வதறகு 
கூட யாரும் முன்்வோத நிலைரய இருந்தலத 
பண்லணயா்ளரகளுடன் உலேயாடும் ரபாது அறிய 
முடிந்தது.

 இந்த நாட்டில் வி்வசாய துலறகரகா 
அல்ைது ர்வறு துலறகளுகரகா ஒரு பிேசசிலன 
ரயறபடும்ரபாது அது வதாடரபில் விலே்வாக 
வசயறபடும் அேசாஙகம் கால்நலடகளுககு பிேச 
சிலனரயறபடும்ரபாது அது வதாடரபில் ரபாதிய 
க்வனம் வசலுதது்வதில்லைவயன மட்டகக்ளப்பு 
மா்வட்ட கால்நலட பண்லணயா்ளரகள சஙக 
வசயைா்ளர வபான்னுததுலே க்வலை வதரிவிககின் 
றார.
 மட்டகக்ளப்பு மா்வட்டததில் 2015ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து பல்ர்வறு ரநாயினால் ஆயிேக 
கணககான கால்நலடகள இறந்துள்ளதாக வும் 
கடந்த இேண்டு மாதஙகளுககு முன்னரும் வதாறறு 
ரநாய் காேணமாக ஆயிேககணககான மாடுகள 
இறந்துள்ளதாகவும் அ்வர வதரிவிககின்றார.
ஆனால் கால்நலட பண்லணயா்ளரகளுககு எந்த 
விதமான இழப்பீடுகல்ளயும் ்வழஙகு்வதறகு 
யாரும் நட்வடிகலக எடுககவில்லைவயனவும் 
அ்வர க்வலை வதரிவிததார.
 மட்டகக்ளப்பு மா்வட்டததில் கடந்த 
சிைஙகளுககு முன்னர ஏறபட்ட காைநிலை மாற 
றம் காேணமாக 397 மாடுகளும் 74ஆடுகளும் 
1806ரகாழிகளும் உயிரிழந்துள்ளதாக மட்டகக்ளப்பு 
மா்வட்ட அேசாஙக அதிபர வதரிவிததார.
 எனினும் இந்த எண்ணிகலக அதிகமாகயி 
ருககின்றது என கால்நலட பண்லணயா்ளரகள 
வதரிவிககின்றனர.அேசாஙக திலணகக்ளஙகள தங 
களிடம் பதிவுவசய்யப்பட்ட்வரகல்ள மட்டுரம 
க்வனததில் வகாள்வதாகவும் ஏலனய்வரகள 

வதாடரபில் அககலேவசலுதது்வதில்லைவயனவும் 
பண்லணயா்ளரகள வதரிவிததனர.

 எவ்வாறாயினும் 397மாடுகள என்பது 
பாரிய்ளவிைான முதலீடாகர்வ ரநாககர்வண்டி 

யுள்ளது.ஒரு மாடு குலறந்தது ஒன்றலே 
இைட்சம் வதாடககம் இேண்டு இைட்சம் 
்வலேயில் விறபலனவசய்யப்படுகின்றது. இவ 
்வாறு பாரககும்ரபாது பாரிய்ளவிைான 
இழப்பாகர்வ பாரககர்வண்டியுள்ளது.இரத 
ரபான்று ஆடு ஒன்று 25000ரூபா வதாடககம் 
விறபலன வசய்யப்படுகின்றது.இவ்வாறு காை 
நிலை மாறறததினால் உயிரிந்த்வறறுககு இது்வலே 
யில் அேசாஙகம் எந்த இழப்பீட்லடயும் ்வழஙகு 
்வதறகான நட்வடிகலகயிலன முன்வனடுகக 
வில்லை.
 இரதரபான்று கிழககு மாகாணததின் 
அம்பாலற மா்வட்டததில் கால்நலடகள இறப்பின் 
காேணமாக காைாகாைமாக ஜீ்வரனாபாய 
வதாழிைாக கால்நலட ்வ்ளரப்பிலன ரமறவகாண்டு 
்வரும்   பண்லணயா்ளரகள மனதில் எதிரகாைததில் 
இந்த  இழப்பிலன எவ்வாறு ஈடுவகாடுகக ரபாகின் 
ரறாம் என்ற ஏககம்  உள்ளது.
 அம்பாலற மா்வட்டததின் ்வட்டமடு 
ரமய்சசல் தலே வி்வகாேம் நீதிமன்ற ்வழககாக 
உள்ள நிலையில் இருபதாயிேததிறகு ரமறபட்ட 
கால் நலடகல்ள போமரிப்பதறகு ரமய்சசல் 
தலே இன்லமயால் குறுகிய பேப்பினுள ல்வததி 
ருப்பதால் புதிய ்வலக ரநாய் தாககததினால் 
வதாடரசசியாக கால்நலடகள இறககும் நிலைலம 
காணப்படுகின்றது.
 1980-ஆம் ஆண்டு காைப்பகுதி வதாடககம் 
தறரபாது ்வலே ரமய்சசல் தலே இல்ைாததால் 
குறுகிய பகுதிககுள கால் நலடகல்ள போமரிப்ப 
தால் கால்நலடகளுககு ரநாய் ஏறபடககூடிய 
்வாய்ப்பு உள்ளது ்வட்டமடு கால்நலட பண் 
லணயா்ளரகள வதரிவிககின்றனர.
 அம்பாலற மா்வட்டததின் திருகரகாயில் 
பிேரதசததுககு உட்பட்ட திருகரகாயில், விநா 
யகபுேம், தஙகர்வைாயுதம், கஞசிகுடிசசாறு மறறும் 
தாண்டியடி.,  மண்டாலன ,குடியிருப்பு முலன, 
காஞசிேஙகுடா ரபான்ற கிோமஙகளில்உள்ள 
பண்லணயா்ளரகளின்  சுமார 30000ககும் ரமற 
பட்ட கால்நலடகள இது்வலேயில் பாதிக 
கப்பட்டுள்ளதாக வதரிவிககின்றனர.ஆனால் அேசா 
ஙகததிடமிருந்ரதா ர்வறு அலமப்புகளிட 
மிருந்ரதா உதவிகள இல்ைாத நிலையிரைரய 
்வாழ்கலகயில்  வநருககடிகல்ள  எதிரவகாண்டு 
்வருகின்றனர.
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புதிய அேசியைலமப்லப விலேவில் முன் 
ல்வப்பது வதாடரபில் கைந்துலேயாடல் 

கள இடம்வபறறு ்வருகின்றன.ஜனாதிபதி ேணில் 
விககிேமசிஙகவும் இது குறிதது விரசட அ்வதா 
னம் வசலுததி ்வருகின்றார.இந்நிலையில் புதிய 
அேசியைலமப்பு முன்ல்வககப்படுமிடதது மலை 
யக மககள பின்தஙகிய சமூகம் என்பதலன கருத 
தில் வகாண்டு இம்மககளின அபிவிருததிசார 
சேததுககள பைவும் அேசியைலமப்பில் உள்ள 
டககப்பட ர்வண்டும் என்று புததிஜீவிகள ்வலி 
யுறுததுகின்றனர.இதுரர்வல்ள மலையக அேசியல் 
்வாதிகளும் அேச சாரபறற நிறு்வனஙகளும் இவ 
விடயததில் தனது அதிகரிதத கரிசலனலய வ்வளிப் 
படுதது்வதும் அ்வசியமாகும்.
 அேசியைலமப்பு என்பது ஒரு நாட்டின் 

தலைவயழுதலத நிரணயிககும் மிக முககிய 
ஆ்வணமாகும்.அேசியைலமப்பில் ஏறபடும் 
கு்ளறுபடிகள நாட்டிலன அத்ளபாதா்ளததில் 
தளளிவிடும் என்பதலன மறுப்பதறகில்லை.இந்த 

்வலகயில் இைஙலகயின் சமகாை அேசிய ைலமப்பு 
வதாடரபில் பல்ர்வறு விமரசனஙகள இருந்து 
்வரு்வதும் வதரிந்ததாகும.நாட்டின் அபிவிருததிககு 
ரதாள வகாடுகக ர்வண்டிய அேசியைலமப்பு 
அபிவிருததிககு தலடயாக இருந்து ்வரு்வரதாடு 
ஐககியததுககும் முட்டுககட்லடயாக இருந்து 
்வரு்வதாக விமரசனஙகளுள்ளன.நாட்டின் சமகாை 
அேசியைலமப்பு 1978 ம் ஆண்டு அறிமுகப் 
படுததப்பட்டது .இந்த அேசி ய்வலமப்பின்  
ரதாறறததிறகு பல்ர்வறு காேணிகள ்வலுரசரத 
துள்ளன.முதைா்வது குடியேசு அேசியைலமப்பின் 
குலறபாடுகள, ஐககிய ரதசியக கட்சியின் 
நீண்டகாை இைககுகள,1977 இல் ஐ.ரத.க.விறகு 
கிலடதத வபருவ்வறறி என்பன இதில் பிேதான 
காேணிக்ளாக முன்ல்வககப்பட்டுள்ளன.1972ம் 
ஆண்டின் திட்டமானது ரசால்பரி அேசியல் திட் 
டததின் அடிப்பலடகல்ளரய வகாண்டிருந்தது.
இததிட்டததில் காணப்பட்ட  அடிப்பலட  
உரிலமகள பறறிய ஏறபாடுகள ரபாதிய சட்ட 
்வலுல்வக வகாண்டிருககவில்லை.இததிட்டத 
தின் ஊடான ரதரதல் முலற பல்ர்வறு கு்ளறு 
படிகல்ளக வகாண்டிருந்தது என்வறல்ைாம் குற 
றச சாட்டுககள முன்ல்வககப்பட்ட நிலையில் 
அது புதிய அேசியைலமப்பின் ரதல்வலய 
்வலியுறுததியது.இதறரகறப 1978 ம் ஆண்டில் புதிய 
அேசியைலமப்பு முன்ல்வககப்பட்ட நிலையில் 
இப்ரபாது இந்த அேசியைலமப்பின் ்வலுவிழந்த 
தன்லம வ்வளிப்பட்டுள்ளது.
 இவ்வேசியைலமப்பு ஒன்றுபட்ட 
நாட்லட கட்டிவயழுப்பு்வதறகு தலடயாக உள 
்ளது. இவ்வேசியைலமப்பின் ஊடாக முன்ல்வக 
கப்பட்ட விகிதாசாே பிேதிநிதிதது்வ ரதரதல் 
முலறயும் பைரின் விசனப்பாரல்வககு உள்ளா 
கியுள்ளது.இதரதரதல் முலறலமயின் ஊடாக 
ரதரதலுககான வசைவுகள அதிகமாகும்.
இதனால் ஊழல்கள அதிகரிககின்றன.விருப்பு 
்வாககு முலற பிேசசிலனகல்ள ரதாறறுவிததுள 
்ளது. ர்வட்பா்ளரகளின் பிேசாே எல்லை 
அதிகமாக காணப்படுகின்றது ரபான்ற பை 
குறறசசாட்டுககள இதரதரதல் முலறலமககு 
எதிோக முன்ல்வககப்படுகின்றன.இததலகய பை 
நிலைலமகள 1978 ம் ஆண்டு அேசியைலமப்பிலன 
புறந்தளளி புதிய அேசியைலமப்பின் ரதல்வலய 
ர்வண்டி நிறகின்றன.
 இரதர்வல்ள புதிய அேசியைலமப்பு 
உரு்வாககப்படுமிடதது அது நாட்டின் சகை 

மககல்ளயும் அே்வலணதது வசல்்வதாகவும்,சகை 
மககளினதும் உரிலமகல்ளயும் உறுதிப்படுத 
து்வதாகவும் இருககர்வண்டும் என்ற கருதது 
எதிவோலிககின்றது.இந்தியாவில் பல்லின மகக 
ளும் ்வாழுகின்றனர.இந்நிலையில் அஙகுள்ள அே 
சியைலமப்பு சகைலேயும் அே்வலணததுச வசல்
்வதாகவுள்ளது.                 இதன் முன்னுலேயில் 
“இந்தியா ஒரு இலறலமயுள்ள, சமதரம மதசசார 
பறற சனநாயக குடியேசாகும்.இது நாட்டின் சகை 
பிேலசகளின் நீதிலயயும் , சுதந்திேதலதயும், 
சமதது்வம் மறறும் ரதாழலமலயயும் பாதுகாக 
கும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.இல்வ 
குறிதத சிந்தலனகள புதிய அேசியைலமப்பில் 
உளளீரககப்பட ர்வண்டும் என்றும் ்வலியுறுததல் 
கள இடம்வபறுகின்றன.ஏறகனர்வ 1995, 1997, 
2000, 2018 ம் ஆண்டுகளில் புதிய அேசியைலமப்பு 
குறிதத ்வலேபுகள உரு்வாககப்பட்டுள்ளன. இ்வ 
றலற அடிவயாறறி புதிய அேசியைலமப்பிலன 
உரு்வாககு்வதறகு அழுததம் வகாடுகக ர்வண்டு 
வமன்றும் ்வலியுறுததல்கள இடம்வபறறுள்ளன.   
 புதிய அேசியைலமப்பு நாட்டின் ரதசிய 
பிேசசிலனககு தீரவிலனப் வபறறுக வகாடுகக 

ர்வண்டிய நிலையில் பின்தஙகிய நிலையிலுள்ள 
மலையக மககள எதிரவகாளளும்  பல்ர்வறுபட்ட 
பிேசசிலனகளுககும் உரிய தீரவிலன வபறறுக 
வகாடுகக ர்வண்டியது அ்வசியமாகும்.மலை 
யக மககளின் பின்தஙகிய நிலைலமகல்ள பல் 
ர்வறு ரதசிய, சர்வரதச ஆய்வுகளும் வ்வளிப் 
படுததியுள்ளன.ரதாட்டப்பகுதி மககளின் 
சமூக மறறும் வபாரு்ளாதாே நிலைலயப் பறறி 
ஆோய்்வதறவகன்று 1992ம் ஆண்டில் ஜனாதிபதி 
ஆலணககுழு நியமிககப்பட்டது.இவ்வாலணக 
குழு தனது அறிகலகயில் பல்ர்வறு விடயஙகளில் 
அம்மககள பின்தஙகியுள்ளதாக வதளிவுபடுததி 
இருந்தது.குடியுரிலம,வதாழில் ்வாய்ப்புககள, 
கல்வி, வதாழிறபயிறசி,வீட்டு்வசதியும் சுகாதாே 
மும், சமூகநைன் ரபணல், மின்சாே ்வசதி, 
வதாடரபாடல் ்வசதிகள,சமூக மறறும் கைாசாே 
ரமம்பாடு, வில்ளயாட்டு, வபாழுதுரபாககு 
என்ப்வறறுககான ்வசதிகள, பிேதான ரதசிய 
நீரோட்டததில் இலணந்து வகாள்வதறகான 
்வாய்ப்புகள என்ப்வறறில் இம்மககள பின்தஙகி 
யுள்ளதாக அறிகலக சுட்டிககாட்டியது.இம்மகளின் 
ஒதுககப்பட்ட, ஓேஙகட்டப்பட்ட நிலைலமகள 
பைலேயும் ர்வதலனககு உள்ளாககியுள்ளன. 
அதரதாடு வபருந்ரதாட்ட மககள இைஙலகககு 
்வருலக தந்து அடுதத ஆண்டுடன் இருநூறு 
்வருடஙகள ஆகும் நிலையில் இம்மககள 
காணியுரிலம மறறும் வீட்டுரிலம இல்ைாத ஒரு 
சமூகமாகர்வ இன்னும் இருந்து ்வருகின்றனர.
ஆட்சியா்ளரகளின் மாறறாந்தாய் மனப்பான்லம 
இதறகு ஏது்வாகியுள்ள நிலையில் வபரும்பான்லம 
அேசியல்்வாதிகள கூட ஆட்சியா்ளரகளின் மாறறாந் 
தாய் மனப்பான்லமலய கண்டிததுப் ரபசியுள்ளலம 
்வ ே ர ்வ ற க த த க க த ா கு ம் . . இ ந் நி ல ை யி ல் 
மலையக மககளின் எழுசசி கருதி காததிேமான 
நட்வடிகலககள ஆட்சியா்ளரகளினால் ரமறவகாள 
்ளப்படு்வரதாடு அேசியைலமப்பு ரீதியான உறுதி 
ப்பாடுகளும் அ்வசியமாகும்.
 மலையக மககளின் தீரககப்படாத பல் 
ர்வறு பிேசசிலனகள காணப்படும் நிலையில் 
புதிய அேசியைலமப்பின் ஊடாக இ்வறலற 
தீரதது ல்வகக ர்வண்டியதன் முககியதது்வம் 
வதாடரபில் ரபோதலனப் பல்கலைககழக 
அேசறிவியறறுலற சிரேஷ்ட விரிவுலேயா்ளர 
கைாநிதி இோ.ேரமஷ் தனது நிலைப்பாட்லட 
வ்வளிப்படுததினார.”புதிய அேசியைலமப்பு நாட்டி 
றகு மிகவும் ரதல்வயானவ்வான்றாகும்.
 காலிமுகததிடலில் இல்ளஞரகள மூன்று 

மாதததிறகும் ரமைாக நடாததிய ரபாோட்டததி 
லும் புதிய அேசியைலமப்பின் அ்வசியம் ்வலி 
யுறுததப்பட்டது. நாட்டில் இன்று ஏறபட்டுள்ள 
அேசியல், வபாரு்ளாதாே வநருககடிககு சமகாை 
அேசியைலமப்பு மூைகாேணமாக இருந்து 
்வருகின்றது.இவ்வேசியைலமப்பின் ஊடாக. 
அறிமுகப்படுததப்பட்ட ஜனாதிபதி முலற 
இந்நிலைலமககு பாரிய பஙகளிப்பு வசய்துள்ளது. 
எனர்வ வபாறுப்பு கூறககூடிய மட்டுப்படுத 
தப்பட்ட அதிகாேததிலன வகாண்ட ஒரு ஜனாதிபதி 
ஆட்சியிலன நாட்டுககு வகாண்டு ்வே ர்வண்டிய 
ரதல்வயுள்ளது.பாோளுமன்ற அேசாஙக முலறலய 
ரநாககி நகே ர்வண்டியதும் அ்வசியமாகும்.இந்த 
பின்புைததில் புதிய அேசியைலமப்பு இைஙலகககு 
ரதல்வயாகவுள்ளது.
                                இது ஒரு புறமிருகக சிறுபான்லம மககளின் 
அபிவிருததிககாகவும் புதிய அேசியைலமப்பு 
மிகவும் ரதல்வயானதாகவுள்ளது.இைஙலகயில் 
முப்பதாண்டு காைமாக வகாடிய யுததம் இடம் 
வபறறது.தமிழ் மககளின் காயஙகள இன்னும் 
ஆறவில்லை.இககாயஙகள ஆறறப்படுதல் ர்வண் 
டும்.எனர்வ இனியும் இழுததடிககப்படாது 

உரிய அேசியல் தீரவு இம்மககளுககாக வபறறுக 
வகாடுககப்பட ர்வண்டும்.இரதர்வல்ள மலையக 
மககல்ள எடுததுக வகாண்டால் எல்ைா அபிவிருததி 
குறிகாட்டிகளிலும் இ்வரகளின் நிலைலம 
திருப்தி தரு்வதாக இல்லை.இதலனல்வதது 
ரநாககுலகயில் புதிய அேசியைலமப்பு 
இம்மககளின அபிவிருததி கருதி சிை ஏறபாடுகல்ள 
வகாண்டிருகக ர்வண்டும்.இந்த சமூகதலத 
எவ்வாறு அலடயா்ளப்படுதத ர்வண்டும் 
என்று பைரும் இப்ரபாது தீவிேமாக ஆோய்ந்து 
்வருகின்றனர.இதறரகறப வபரும்பாைான இந்திய 
தமிழரகள ஏறகின்ற ஒரு அலடயா்ளதலத புதிய 
அேசியைலமப்பிரை முன்ல்வகக ர்வண்டும்.
புதிய அேசியைலமப்பில் அடிப்பலட உரிலமகள 
அததியாயதலத வகாண்டு ்வருகின்றரபாது 
அதில் வமாழியுரிலம, கல்வியுரிலம,வீட்டுேலம, 
காணியுரிலம,சுகாதாேததுககான உரிலம  என்பன 
அடிப்பலட உரிலமகள அததியாயததில் உள 
்வாஙகப்பட்டு ர்வண்டும்.இல்வ மிகவும் 
முககியமான சமூக உரிலமக்ளாகும் .இல்வ 
அடிப்பலட உரிலமக்ளாக உள்வாஙகப்படுமிடதது 
மலையக சமூகம் உட்பட ஏலனய சமூகஙகளும் 
நன்லமயலடய  முடியும்.
                 உைகில் பின்தஙகிய சமூகஙகளின் அபிவிருததி 
கருதி அேசியைலமப்பு ரீதியாக விரசட ஏறபாடுகள 
ர ம ற வ க ா ள ்ள ப் ப ட் டு ள ்ள ன . இ ந் த ்வ ல க யி ல் 
மலையக சமூகததின் பின்தஙகிய நிலைலமகல்ள 
ரமம்படுதத குலறதீர நட்வடிகலககல்ள 
புதிய அேசியைலமப்பில் அறிமுகப்படுதத 
ர்வண்டும்.இல்வ 15 அல்ைது 20 ஆண்டுகல்ள 
உள்ளடககியதாக இருககைாம். இந்தியாவிரை 
பிறபட்ட மககளுககு ரநவோதத நட்வடிகலக 
நலடமுலறயில் உள்ளது.இததலகய ரநவோதத 
நட்வடிகலகயிலன இைஙலகயில் மலையக 
மககளுககாக வகாண்டு ்வேைாம்.இைஙலக 
அேசினால் ்வழஙகப்படும் வபாதுச ரசல்வகள 
இம்மககளுககு எட்டாககனியாகவுள்ளன.ரதாட் 
டக கட்டலமப்பில் ்வாழ்்வது இதன் அடிப்பலட 
காேணமாகும்.எனர்வ ரதாட்டஙகல்ள கிோமங 
க்ளான மாறறியலமதது கிோம கட்டலமப்புககுள 
ரதாட்டஙகல்ள வகாண்டு ்வே ர்வண்டும்” என்றார.
           சுதந்திேததிறகு பின்னர மலையக மககளின் 
குடியுரிலமயும் ்வாககுரிலமயும் பறிககப்பட்ட 
நிலையில் மலையக மககள வசால்வைாணா துன்ப 
துயேஙகல்ளயும் அனுபவிதது விட்டனர.இதன் 
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உண்லமயான்வரகல்ள உைகம் உன்ன 
தமான்வரக்ளாக ்வணஙகுகிறது. உண் 

லமயான மனிதரகள எஙகும் எதிலும் வ்வறறி 
வபறுகின்றனர. பை ரநேஙகளில் உண்லம, 
ரசாதலனகல்ள எதிரவகாள்ள ரநரந்தாலும், முடி 
வில் உண்லம தான் மகுடம் சூடுகிறது.
 உண்லமயாக இருப்பது நமககு 
மன அலமதிலயயும் மன ்வலிலமலயயும் 
ஏறபடுததுகிறது. பசுதரதால் ரபாரதத புலிக்ளாக 
நாம் ்வாழ்்வதால் பயனில்லை. அது நமககு நல்ை 
மதிப்பீட்லடயும் உரு்வாககு்வதில்லை.

 நல்ை்வரகளுககுச சாட்சிகள இேண்டு தான். 
ஒன்று மனசசாட்சி. மறலறயது கடவுள. இந்த 
இேண்டுககும் நாம் கட்டுப்பட்டு ்வாழ்ந்தால் நமது 
்வேைாறு நிசசயமாக அழியாத காவியமாகும்.
 உண்லமயின் பாலத மிகவும் கடினமானது. 
ஆனால் அதில் பயணம் வசய்து முடிதத பின் 
ஏறபடும் அலமதி மிகவும் சுகமானது. உண்லமககு 
ஆயுள அதிகம். வபாய்லமககு ஆயுள குலறவு. 
இன்லறய உைகில் உண்லம உயிேறற நிலையில் 
இருப்பதால் தான் வபாய்லம ஆட்சி வசலுததுகிறது. 
ஆயினும் உண்லமரய இறுதியில் வ்வல்லும்.
 அன்பு இல்ளரயாரே, இந்தப் வபாய்லம 
உைகததின் எதிரகாை உண்லம உஙகளின் 
கேஙகளில் தான் உள்ளது. காந்தியின் உண்லம, 
ரதசததுககு விடுதலைலயப் வபறறுத தந்தது 
ரபாை உண்லமயினால் தான் எதிரகாை உைலக 
உஙக்ளால் காகக முடியும்.
 எதறகாகவும் எந்த ரநேததிலும் யாரிடமும் 
வபாய் கூறாதீரகள. ஏரதா நீஙகள அறிந்ரதா 
அறியாமரைா வசய்த ஒரு த்வறு தான் உஙகல்ளப் 
வபாய் எனும் இடததுககு அலழததுசவசல்கிறது. 
அது எந்த இடம் என்று கண்டுபிடியுஙகள. 
அந்தத த்வலறத வதாடரந்து வசய்ய முயலும் 
ரபாது தான் நீஙகள வபாய்லமயின் பாலதயில் 
கடந்து வசல்ைர்வண்டியிருககிறது. ஆகர்வ 
த்வலறத திருததிகவகாள்ள முயை ர்வண்டும். 
தவிே தப்பிததுகவகாள்வதறகாக வபாய்லமலயத 
துலணககுத ரதடாதீரகள.
 இன்லறய உைகம் படிப்படியாக 
நம்பகததன்லமலய இழந்து ்வருகிறது. மனித 
்வாழ்வின் பாலதயும் மாறிகவகாண்டிருககிறது. 
பாரல்வயும் மாறிகவகாண்டிருககிறது. இதறகுக 
காேணம் என்ன? எதிலும் உண்லமயில்ைாத 
நிலைலய நாம் பாரககிரறாம்.
 ஒரு வபாருல்ள அது தேமானதா, தேமறறதா 
என்பலத நிரணயிகக முடியாத நிலையில் நாம் 
இருககிரறாம். அது நஞசு என்று என்று வதரிந்ரத 
அது உைகில் அஙகீகாேதரதாடு உைா ்வரும் 
நிலைலயப் பாரககிரறாம். மருந்து மாததிலேகளில் 
உள்ள பகக வில்ளவுகள வதரிந்ரத அதலன 
மககளுககு விநிரயாகிககும் அலமப்புகல்ளப் 
பாரககிரறாம்.
 இன்லறய உைகில் உண்லமலயத 
ரதடிக கண்டுபிடிப்பது ஒரு ச்வாைாகர்வ 
இருககிறது. உண்லம அடிதத்ளம் அலமக 
காததால் உைகம் என்னும் கட்டுமானம் உருக 
குலைந்துவகாண்டிருககிறது. நீதி இல்ைாத்வரகள 
நீதிபதிக்ளாகவும், அறம் இல்ைாத்வரகள 
அேசியல்்வாதிக்ளாகவும் இருப்பலத நாமும் 

ஆதரிததுகவகாண்டிருககிரறாம். அதனால் தான் 
இன்று பை நாடுகளின் நிலைலம குேஙகின் 
லககளில் சிககிய பூமாலைலயப் ரபாை மககளின் 
நிலை இருககிறது.

 இல்ளய்வரகளின் சிந்தலனயில் உண்லம 
யும் வதளிவும் உறுதியும் பிறகக ர்வண்டும். 
அ்வரக்ளது பாரல்வகள மாற ர்வண்டும். 
இல்ளரயாரின் பாலதகள மாறினால் தான் 
பாலதகள வசம்லமயலடந்து விசாைமலடயும். 
உண்லமயில்ைாத்வரக்ளால் நாடுகள ஆ்ளப் 
படுகின்றன. உண்லமயில்ைாத்வரக்ளால் தீரப்புகள 
்வழஙகப்படுகின்றன.
 இல்ளரயாரே, நீஙகள உண்லமயில்ைாத 
ஏரதா ஒன்றின் மீது உண்லம இருப்பதாக 
எண்ணிகவகாண்டு பயணம் வசய்கிறீரகள. 
அதனால் தான் உஙகள பயண இைககு 
உஙகளுககுத வதரி்வதில்லை. நீஙகள ஒன்றும் 
விட்டில் பூசசிகள அல்ை என்பலத நிலனவில் 
வகாளளுஙகள. உண்லம என்னும் உயிர சகதிலயச 
சுமந்து வகாண்டிருககும் எதிரகாை நம்பிகலக 
நட்சததிேஙகள.
 இந்த உைகில் உண்லம இல்ைாத இடங 
கல்ளக கண்டுபிடிதது, உண்லமககு உயிரவகாடுகக 
உஙக்ளால் முடியும். நீஙகள ்வழககறிஞரக்ளானால் 
உண்லமயின் சாரபில் நின்று ரபாோடி நீதிலய 
வ்வன்வறடுகக முடியும். நீஙகள நீதிபதியானால் 
நீதியின் குேைாக ஒலிதது உண்லமயான நீதித 
தீரப்லப ்வழஙக ர்வண்டும்.
 நீஙகள மருதது்வோனால் மனிதரநயம் 
என்னும் உண்லமலயச சுமந்து உயிரகல்ளக காகக 
ர்வண்டும். நீஙகள அேசியல் தலை்வோனால் 
அறததின் ்வழியில் ஆட்சி வசய்து நீதிககும் 
ரநரலமககும் உலறவிடமாகத திகழ ர்வண்டும். 
இததலகய அணுகுமுலற தான் மாறறதலத மைேச 
வசய்யும்.
 சாைரமான் மன்னலனப் ரபாை, நீதி 
்வழஙகு்வதில் ஞானமுள்ள்வரக்ளாகவும், அரிச 
சந்திேலனப் ரபாை துன்பததிலும் உண்லம 
ரபசுப்வரக்ளாகவும், தரமததின் ்வாழ்ல்வ சூது 
கவவும் ரபாது, தரமததின் பககம் நின்று ரபாோடித 
தரமதலத வ்வல்ைச வசய்ப்வோகவும் திகழ 
ர்வண்டும்.
 உண்லம எப்ரபாதும் கம்பீேமாகத தான் 
நலடரபாடும். உண்லமயாக ்வாழ்ப்வலேச 
சுறறி எப்ரபாதும் உயிரகள ்வாழ்்வதறகு அசசப் 

படு்வதில்லை. நாம் உண்லமயான்வர, எந்த 
உயிரகளுககும் தீஙகிலழககாத்வரகள என்கிற 
நம்பகததன்லமலய  உரு்வாககிய பின்பு தான் 
பறல்வகளும் விைஙகுகளும் கூட நம்மிடம் 
பாசமலழ வபாழிகின்றன.
 உயிரினஙகல்ள ்வசப்படுதது்வதறரக 
உண்லம ரதல்வப்படும் ரபாது, உயரதிலணயாகிய 
மனிதரக்ளாகிய நமது ்வாழ்வில் நம்பிகலகலய 
ஏறபடுததும் அந்த உண்லமககு எவ்வ்ளவு 
முககியதது்வம் அளிகக ர்வண்டும் என்பலத 
இல்ளரயாரகர்ள நீஙகள நிலனவில் வகாள்ள 
ர்வண்டும்.

 

உண்லமயின் சாரபில் நீஙகள இருககும் ரபாது 
தான், இலற்வனும் உஙகளுககு நைமானலதத 
தரு்வார. ஆகர்வ இல்ளரயாரக்ளாகிய உஙகளிடம் 
இருகக ர்வண்டிய மகததான பண்பு உண்லம. 
வபறரறாருககு உண்லமயாக இருஙகள. பளளி 
யில் ஆசிரியருககு உண்லமயாக இருஙகள. 
நண்பரகளுககு, உறவுகளுககு உண்லம அன்லபப் 
பகிருஙகள.
 அன்பிலும் உறவிலும் கைப்படம் ஏறபடும் 
ரபாது தான், காதல் கூடக கசப்பாகி விடுகிறது. 
எனர்வ ஒருரபாதும் உண்லமலய விட்டு 
விைகாமல் உண்லம என்னும் உயிர நாததலத 
நீஙகள உஙகள ்வாழ்வின் உயிர நாடியாகக 
வகாண்டால் வ்வறறி உஙகல்ளத ரதடி ்வரும். 
ச்வால்கள அலனததும் சாதலனக்ளாக மாறிவிடும்.

 உஙகல்ளப் வபறற்வரகள இப்படி ஒரு 
பிளல்ளலயப் வபறவறடுப்பதறகு நான் என்ன 
த்வம் வசய்ரதரனா என்று கூறு்வர. நால்ள 
உஙகள ்வழிததடததில் பயணம் வசய்யப்ரபாகும் 
உஙகள சந்ததியினருககு ஓர அறபுதமான 
ரபாதலனமுலறலய விட்டுச வசன்ற வபருலமககு 
உரிய்வரக்ளாவீரகள.
 உண்லம இல்ைாத்வரகளின் பாலதயில் 
பயணம் வசய்யாதீரகள. அ்வரக்ளது கூடாேததில் 
தஙகு்வலத விரும்பாதீரகள. அ்வரகளுககு 
ர்வலை வசய்்வலதயும் ஜால்ோ ரபாடு்வலதயும் 
நிோகரியுஙகள. நீஙகள தான் உண்லமயின் சிகேம் 
என்பலத உணருஙகள. அந்தச சிகேதலதத வதாட 
அ்வரகள முயறசி வசய்யட்டும். ஒரு ரபாதும் 
உண்லமயின் பககம் நில்ைாத்வரகல்ளச சிகேமாக 
எண்ணிகவகாண்டு சிகேம் வதாடும் முயறசிலயக 
லகவிட்டுவிடாதீரகள. உண்லம என்னும் 
வகாடிலயப் பிடிததுத வதாடரந்து முன்ரனறுஙகள. 
வ்வறறி உஙகளுகரக.

த�ொடரும்.
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ஆனால், இதில் உள்ள பிேசசிலனகல்ள நாம் 
அ்வா்களுககு வி்ளககிரனாம். இது வதாடா்பாக 
அஙகு ்வந்திருந்த காணி உரிலமயா்ளா்கள 
பதிவனட்டுப் ரபரும் லகவயாப்பிட்ட கடிதம் 
ஒன்றும் அ்வா்களிடம் வகாடுககப்பட்டது. தமது 
காணிகல்ள எந்தக காேணம் வகாண்டும் விட்டுவிட 
முடியாது என்ற வகாதிப்புடன்தான் அ்வா்கள 
அஙகு ்வந்திருந்தாா்கள.
 எதிா்காைததில் காணி அ்ளவீடு வசய்்வதறகு 
்வருகின்றாா்கள என்ற தக்வல் எமககு கிலடததால் 
- கடறபலட ்வாகனஙகல்ளக கூட நாம் உளர்ளயும் 
விட மாட்ரடாம். வ்வளிரயயும் விடமாட்ரடாம். 
அவ்வாறுதான் எமது ரபாோட்டம் இடம்வபறும்.

வட்டுவாகல் கடறபறட முகாமுக்காக இப் 
பபாது எவவ்ளவு காணி சுவீகரிக்கப்பட் 

டிருக்கினைது. இனனும் எவவ்ளவு காணிறய 
சுவீகரிப்ப்தறகு அவா்கள் முறபடுகினைாா்கள்?

 617 ஏககா் காணிலய அ்வா்கள 
சுவீகரிப்பதறகு முறபடுகின்றாா்கள என்பலதத 
தான் நாம் முன்னா் அறிந்திருந்ரதாம். ஆனால், 671 
ஏககா் காணிலய அபகரிப்பதறகு அ்வா்கள திட்ட 
மிடுகின்றாா்கள என்பலத இப்ரபாது எம்மால் 
அறிந்துவகாள்ள முடிகின்றது.
 இந்த்ளவு காணிலய இ்வா்கள அப 
கரிப்பதன் மூைமாக பாரிய்ளவிைான சிஙக்ளக 
குடிரயறறம் ஒன்லறக கூட இ்வா்கள ரமற வகாள்ள 
ைாம். இந்த்ளவு காணி, ஆறறஙகலேரயாேம் 
கடறபலட முகாமுககுத ரதல்வ என்பலத நாம் 
எதிா்பாா்கக முடியாது. உண்லமயில் அந்தப் 
பகுதியில் முகாம் கூட ரதல்வயில்லை. அந்தப் 
பகுதியில் முகாம் இருப்பதால், அந்த ஆறலற 
நம்பியிருககின்ற பல்ைாயிேககணககான குடும்பங 
கள பாதிககப்பட்டுள்ளன. அந்த ஆறறுடன் ரசா்தது 
அந்தப் பகுதிககு மீன்வா்கள யாரும் வசல்ை 
முடியாத நிலை, அதலனவிட மீள்வ்ளமும், இறால் 
்வ்ளமும் நிலறந்த கடறகலேப் பகுதிககுச வசல்ை 
முடியாத நிலை எமது மீன்வா்களுககுள்ளது.
 அதனால், இந்தப் பகுதிகளில் இ்வா்கள 
நா்ளலடவில் சிஙக்ளக குடிரயறறஙகல்ளச 
வசய்யைாம் என்ற அசசம் எமககுள்ளது. இந்தப் 

பகுதியில் ்வ்ளமான ஆறு இருககின்றது. இந்த 
்வ்ளமான ஆறுடன் இலணந்ததாக சிஙக்ளக 
குடிரயறறம் ஒன்லறச வசய்்வதறகான திட்டம் 
இ்வா்களிடம் இருககைாம். ஏவனனில், இந்தக 
காணிகல்ள விடககூடாது என்பதறகாக நாம் 
வதாடா்சசியாக ரபாோட்டஙகல்ள முன்வனடுதத 
ரபாதிலும், இ்வறலற விடககூடாது என்பதில் 
அேசாஙகமும் உறுதியாக இருககின்றது. இந்த 
்வலகயில் தமது காணி தமககு ர்வண்டும் என 
இந்த மககள ரபாோட்டதலத முன்வனடுககும் 
ரபாது அதலன எந்த்ளவுககு அடகக முடியுரமா, 
எந்த்ளவுககு நசுகக முடியுரமா அந்த்ளல்வயும் 
அேசாஙகம் வசய்கின்றது. ஆனால், அேசாஙகம் 
என்னதான் வசய்தாலும் தமது காணிகள தமககு 
ர்வண்டும் எனப்ரபாோடும் மககளுடன் நாம் 
வதாடா்ந்தும் நிறரபாம்.

இந்த முகாம் அறைநதிருப்ப்தால் பபருை்ளவு 
மீ்னவா்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்ப்தாகக் கூறி 

னீா்கள். எவவ்ளவு பபா் இ்தற்னால் பாதிக்கப் 
பட்டுள்்ளாா்கள்? அவா்கள் வாழவா்தார்தத்துக்கு 
என்ன பெய்கினைாா்கள்?

 ்வட்டு்வாகல் நந்திககடல் என்பது ஒரு 
பேந்த பிேரதசம். இது ஒரு வபரிய ்வ்ளம். இந்த 
ஆறறில் வபரும்ளவு மீன்்வ்ளம், மிகவும் சுல்வயான 
இறால், மட்டி ரபான்றன இஙகு தாே்ளமாகக 
கிலடககின்றது. இந்தப் பகுதி மககள தமது 
்வாழ்்வாதாேததுககாக இதலனததான் வபரும்ளககு 
நம்பியிருககின்றாா்கள.
 இந்த ஆறறின் ஓேமாக ்வனஜீ்வோசிகள 
திலணகக்ளம் அந்தப் பகுதிகளிலுள்ள நிைஙக 
ளில் தமது  வபயா்பைலககல்ளப் ரபாட்டு ல்வத 
திருககின்றது. இாயடுததுள்ள ்வயறகாணிகளில் 

உள்ள மககளும் இதனால் பாதிககப்படுகின்றாா்கள. 
சுமாா் நாைாயிேம் குடும்பததுககும் அதிக 
மான்வா்கள இந்த ஆறலற நம்பி ்வாழ்கலக 
நடததுகின்றாா்கள. கடல் சீேறறதாக - வகாந் 
தளிப்பாக இருககின்ற நிலையில் கூட இந்த ஆறு 
மீன்வா்கல்ளக லகவிடு்வதில்லை. இந்த ஆறறுககு 
கடறபலட முகாம் உள்ள பகுதியுடாக மீன்வா்கள 
வசல்ை முடியாது.

 மறறப் பகுதியில் சுமாா் 400 ஏககா் காணி 
இோணு்வ முகாமுககாக பிடிததுல்வததுள்ளாா்கள. 
அதலனவிட விரேட அதிேடிப்பலடககாகவும் 
காணி அபகரிககப்பட்டிருககின்றது. ஒரு வபௌதத 
ரும் இல்ைாத அந்தப் பகுதியில் பாரிய புதத 
விகாலே ஒன்று கட்டப்பட்டுள்ளது. அஙகு காலை 
யும் மாலையும் பிரித ஓதப்படுகின்றது.
 ்வ்ளமான இந்தப் பகுதியில் பாரிய 
நிைப்பேப்பு ்வனஜீ்வோசிகள திலணகக்ளம், கடற 
பலட, இோணு்வம், விரேட அதிேடிப்பலட 
என்ப்வறறுககாக அபகரிககப்பட்டிருககின்றது. 
இதன் மூைம் ஒரு குறுகிய நிைததுககுளதான் இந்தப் 
பகுதி மககள ்வாழ்ந்துவகாண்டிருககின்றாா்கள. 
அதா்வது, மிகவும் ்வ்ளம் வபாருந்திய இந்தப் 
பகுதிலயயும் அபகரிககும் ரநாககததுடன்தான் 
அேசாஙகம் வசயறபடுகின்றது. இந்தப் பகுதி 
யில் பாரிய சிஙக்ளக குடிரயறறம் ஒன்லற 
உரு்வாககி - இஙகுள்ள தமிழ் மககல்ளயும் வ்வளி 
ரயறறு்வதுதான் அேசின் ரநாககம் என மககள 
அஞசுகின்றாா்கள.

சிங்களவர்்க... த�ொடர்ச்சி  ...
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வதாடரசசிலய இன்றும் அ்வதானிகக முடிகின்றது.
இந்நிலையில் விரசட வகாளலகத திட்டம் புதிய 
அேசியைலமப்பின் ஊடாக ஏறபடுததப்படு்வது 
பல்ர்வறு சாதக வில்ளவுகளுககும் விததிடு்வதாக 
அலமயும்.நிர்வாக அதிகாே பே்வைாககமும் 
ஏறபடுததப்பட ர்வண்டும்.மலையக மககளின் 
அபிைாலேகல்ள நிலறர்வறறககூடிய ்வலகயில் 
புதிய அேசியைலமப்பு இடம்வபறுதல் ர்வண் 
டும். ஓரு சமூகததின் அபிவிருததியில் அசசமூகம் 
சார  அேசியல் பிேதிநிதிதது்வம் என்பது முககியமா 
னதாகும்.மலையக சமூகததின் அபிவிருததியில்  
அேசியல் பிேதிநிதிதது்வம் லக வகாடுததுள்ளது 
என்பலதயும் மறுப்பதறகில்லை.இந்நிலையில் 
மலையக மககளின் சனதவதாலககரகறப 
அேசியல் பிேதிநிதிதது்வதலத வபறறுக வகாள 
்ளககூடிய ்வலகயில் ரதரதல் முலறலமலய 
சாதகமாககிக வகாள்வரதாடு அேசியைலமப்பு 
ரீதியான உறுதிப்பாடுகளும் பிேதிநிதிதது்வ உறுதிப் 
பாட்டிறகு  அ்வசியமாகும்.அேசியல் பிேதிநிதித 
து்வததின் வீழ்சசி ஆபததான நிலைலமயிலன 
ரதாறறுவிகக ஏது்வாகும். 
 புதிய அேசியைலமப்பு வதாடரபான 
முன்வனடுப்புககள முடுககி விடப்பட்டுள்ள 
இந்தச சூழலில் மலையக அேசியல்்வாதிகள 
எல்ைாம் வதரியும் என்ற மமலதயில் இருந்து 
விடாது, கறறறி்வா்ளரகளின் பஙகளிப்புடன் 
இதலன சாதகமாககிக வகாள்ள முறபடுதல் 
ர்வண்டும்.இ்வரகளின் மமலதயான ரபாககு 
ஒரு சமூகதலத சீேழிதது விடும் என்பதலன 
நிலனவில் வகாளளுதல் ர்வண்டும்.இரத ர்வல்ள 
அேசுசாரபறற நிறு்வனஙகளும் புதிய அேசியை 
லமப்பிலன மலையக மககளின் அபிவிருததி கருதி 
சாதகமாககிக வகாள்ள அரப்பணிப்புடன் வசயற 
படுதல் அ்வசியமாகும்.

பின�ஙகிய ... த�ொடர்ச்சி...

அதிக்ளவில் குடிவபயரந்து ்வரு்வதாக தக்வல்கள 
வதரி விததுள்ளன.
 அரதசமயம், அகதிகளின் விண்ணப்பங 
கல்ள விலே்வாக பரிசீைலன வசய்து நிோகரிககப் 
பட்ட்வரகல்ள விலே்வாக அ்வரக ளின் 
நாடுகளுககு அனுப்பு்வதறகு பிரிததானியா 
தீரமானிததுள்ளது. அல்ரபனிய நாட்ட்வரகளின் 
150,000 விண்ணப்பஙகள தறரபாது பரி 
சீைலனயில் உள்ளது. அதலன 2023 ஆம் ஆண்டு 
ககு முன்னர நிலறவு வசய்ய பிரிததானியா தீர 
மானிததுள்ளது.
 இஙகு சட்டவிரோதமாக ்வரும் யாரும் 
தஙக முடியாது, அ்வரகள தமது வசாந்த 
நாட்டுககு அல்ைது பாதுகாப்பான ர்வறு ஒரு 
நாட்டுககு அனுப்பப்படு்வாரகள என சுனாக 
வதரிவிததுள்ளார.
 சிறு படகுகளில் ்வரும் குடிரயற 
றககாேரகள வகான்சர்வட்டிவ கட்சி அேசுககு 
மிகப்வபரும் அேசியல் வநருககடி கல்ள 
ரதாறறுவிதது ்வருகின்றனர. குடிரயறற்வாசி 
களுககு தஙகுமிடம், மருதது்வம், வதாழில் 
்வாய்ப்புககல்ள ்வழஙகு்வதில் பிரிததானியா 
கடும் சிேமதலத எதிரவகாண்டு ்வருகின்றது.
 குடிரயறற்வாசிக்ளாக குறற்வாளிகள 
தமது நாட்லட ஆககிேமிப்பதாக பிரிததானியா 
வின் உளததுலற அலமசசர சுயல்ை பிேர்வரமன் 
அண்லமயில் வதரிவிதத கருதது அல்ரபனியா 
வின் பிேதமலே கடும் சினம் வகாள்ள ல்வத 
திருந்தது.

குடியயற்றவொசி ... த�ொடர்ச்சி...

 அலமசசர, அலமசசேல்வ பததிேம் தாககல் 
வசய்யப்பட்டு இழப்பீடு  ்வழஙகப்படும் என 
ஊடகஙகளுககு வதரிவிததுள்ள நிலையில் அந்த 
அலமசசரின் வசயைா்ளர அறிகலக விடுகின்றார 
எந்த இழப்பீடும் ்வழஙகப்படாது என்று.  
குறிப்பாக இந்த இழப்புகள அலனதது ்வடககு 
கிழககு தமிழரகளுகரக ஏறபட்டுள்ளது.
 தமிழரகளின் மிக முககிய வபாரு 
்ளாதாேஙகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் கால்நலட 
்வ்ளரப்பிலன அதன் பண்லணயா்ளரகள லகவிட் 
டுசவசல்லும் நிலைலம இன்று ஏறபட்டுள்ளது.
வதறகு ்வடககு கிழககு என பாேபட்சம் காட் 
டும் அேசுகளின் வசயறபாடுகளினால் தான் இந்த 
நாட்டில் தமிழ் மககள வதாடரசசியான வநருக 
கடிகல்ள எதிரவகாண்டு்வந்தனர.இன்றும் அந்த 
நிலைலமரய வதாடரகின்றது.
 கால்நலட பண்லணயா்ளரகளின் காணி 
கள அபகரிககப்பட்டு கால்நலட பண்லண 
யா்ளரகள நிரககதியாககப்படும் நிலைலமகளும் 
உரு்வாககப்பட்டு ்வரும் இந்த சூழ்நிலையில் 
இவ்வாறான இயறலக சீறறம் மறறும் ரநாய்கள 
காேணமாகவும் தமிழ் ரபசும் கால்நலட 
பண்லணயா்ளரகள வநருககடிககுள தள்ளப்படும் 
சூழ்நிலையில் அ்வரகளுககு லகவகாடுப்பதறகு 
யாரும் அறற நிலைலமரய தமிழ் ரதசிய 
பேப்பில் இல்ைாமல் இருப்பது மிகவும் க்வலைக 
குரியதாகும்.

கிழககில் ்கொல் ... த�ொடர்ச்சி...
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மீள உறபததி வசய்தது.  திருப்பால்வயின் முதற 
பாடல் 
மார்கழித்திங்கள் மதி நிறைந்� நன்னாைால்
நீராைப த�ாதுவீர் த�ாதுமீதனா தநரிறையீர்
சீர்மல்கும் ஆய்�ாடிச் பைல்வ சிறுமீர்காள்
கூர்தவற் பகாடுந்ப�ாழியன் நந்�தகா�ன் 
குமரன்
ஏர்ஆர்ந்� கணணி யதைாற� இைஞ்சிங்கம்
கார்தமனிச் பைங்கண கதிர்மதியம் த�ால் 
முகத்�ான்
நாராயைதன நமக்தக �றை �ருவான்
�ாதரார் புகைப �டிந்து – ஏத்ார் எம்�ா 
வாய்

 என்று வதாடஙகுகிறது.  திருப்பால்வ ்வழி 

‘ற�நீராைற்;’  �மிழி்க்கிய மரபில் ;மார் 
கழி நீராைல்’ 

என்னும் வசால்ைாட்சியாகப் புதிய வபயர வபறறுப் 
புதுப் பரிணாமதலத அலடயச வசய்கிறது.
 ‘பலற வபறுதல்’ என்பது பால்வ ரநான் 
லபக கலடப்பிடிககிற்வரகளுககுத ரதல்வ யான 
வபாருட்கல்ள உள்ளடககிய ரதால்லபலயப் 
வபறறு ரநான்லப வதாடஙகு்வலதக குறிககும். 
இது இலற்வலனத தலை்வனாகவும், தன்லன 
அடியாோகவும் கருதி இலற்வனுககுப் பணி 
வசய்்வதறகும் திரு்வருள துலண ர்வண்டும் 
என்பலத வ்வளிப்படுததுகிறது. ஆண்டாளின் ்வழி 
லச்வப்பததி இைககியமான திருவ்வம்பால்வலயத 
தந்த மாணிகக்வாசகரும் ‘அ்வன் அரு்ளாரை 
அ்வன் தாள பணிந்து ‘ என்று பாடிப்பேவு்வலதத 
திரு்வாசகததில் காணைாம்.  
 ‘பததி’ ்வாழ்்வதறகான வபருந்துலண 
என்னும்  காலேககால் அம்லமயாரின் திருமுலற 
மேபு  ஆண்டாள ்வழியாக மீ்ளவும் திவவியப் 
பிேபந்த மேபாகவும், ல்வண்வப் வபண்களின் 
்வாழ்கலக வநறியாகவும் வதாடககம் வபறறது. 
திருப்பால்வ கடவுல்ளக கண்ணன் உருவில் 
வபண்ணுரிலமககான கா்வைனாகக கட்டலமதது 
அன்று மட்டுமல்ை இன்றும் வபண்களின் 
வீே்வாழ்வுககுக கா்வைனாக எம்முன் நிறுததுகிறாள 
என்பலதரய நான் இஙகு உஙகளுககு அழுததமாகக 
கூற விரும்புகின்ரறன். திருப்பால்வயின் 30 
பாடல்களும் வபண்களுககு அ்வரகள கடவுல்ளத 
ரதான்றாததுலணயாகக வகாண்டு அலமதி ்வாழ்வு 
்வாழ ்வழிகாட்டுகிறது. இதனால்தான் இன்றும் 

இந்த அறிவியல் வதாழில்நுட்ப ்வ்ளரசசிகளும் 
எழுசசிகளும் தேம் பாதுகாப்புகளுககு அப்பால் 
ஒவவ்வாரு தமிழ்ப்வபண்ணும் திருப்பால்வலய 
மாரகழி மாததது முப்பது நாளகளிலும் படிதது 
மகிழ்ந்து தஙகளுககான முழுஅ்ளவிைான பாது 
காப்பாகக கடவுள தம்ரமாடு உள்ளார என்ற 
உணரவுடன் அசசமின்றி சந்ரதகமின்றி எண்ணிய 
நல்ைன்வறலற எண்ணிய்வாஙகு முடிககும் உள்ள 
உறுதி வகாண்டு ்வாழ ர்வண்டும் என்பரத இன்று 
திருப்பால்வ ரநான்புககான ரதல்வயாக உள்ளது.
 மாணிகக்வாசக சு்வாமிகளின் திருகரகா 
ல்வயாலேயும் உள்ளடககிய திரு்வாசகததமிழும் 
ஆண்டாளின் ்வழியில் லச்வப்வபண்களுககான 
கா்வைனாகச சி்வதலத முன்னிறுததி சி்வ 
மாதலுககான ஆறறல் தரு சகதிலய வியந்து 
பாடிப் வபண்கள சததி ்வழியாகச சி்வதலதச 
சிந்லதயிலிருததிச வசய்்வது அததலனயும் த்வமாக 
கும் அததன் அரு்ளால் சதசிததானந்தப் வபரு்வாழ்வு 
்வாழ அலழககிறது.
 
ஆதியும் அந்�மும் இல்்ா அருட்ப�ரும்
தைாதிறய யாம் �ாைக்தகட்தையும் வாள் 
�ைங்கண
மாத� வைருதிதயா வன்பைவி�ான் நின் 
பைவி�ான்
மாத�வன் வார்கைல்கள் வாழ்த்திய வாழ் 
த்ப�ாலித�ாய்
வீதிவாய்க் தகட்ைலுதம விம்மி விம்மி 
பமய்ம்மைந்து
த�ாதுஆர் அமளியின்தமல் நின்றும் புரண 
டிங்கண
ஏத�னும் ஆகாள் கிைந்�ாள் என்தன! 
என்தன!
ஈத� எம்த�ாழி �ரிசு ஏல் ஓர் எம்�ாவாய்!

 எனத வதாடஙகும் திருவ்வம்பால்வயின் 
20 அருளவபாழிவுகளும் வபண்லமயின் உறுதி 
லயயும் வபருலமகல்ளயும் மீளஉறபததி வசய்கி 
றது.  
 ‘ஏரதனும் ஆகா நிலை’  வபண்ணின் 
சமுகநிலை எனவும் அதலன மாறறிடும் முயறசிக 
குத ரதான்றாததுலணயான கடவுள உள்ளான் 
எனவும், அ்வன் தந்தரு்ள ்வந்தருளும் வதய்்வமாக 
இல்ைந்ரதாறும் எழுந்தளும் அறபுததலத 
உணருஙகள எனவும் திருவ்வம்பால்வ பாடி 
அசசதலத சந்ரதகதலத நீககி, ஆனந்தப் 

வபருஙகடலுள உயிரகல்ள அழுததுகின்றார 
மாணிகக்வாசகப் வபருமான்.  திருவ்வம்பால்வயின் 
நிலறவுப்பாடைான

த�ாற்றி அருளுக நின்ஆதிஆம் �ா�ம்ர்
த�ாற்றி அருளுக நின் அந்�ம்ஆம் பைந்�ளிர் 
கள்
த�ாற்றி எல்்ா உயிர்க்கும் த�ாற்ைம்ஆம் 
ப�ான்�ா�ம்
த�ாற்றி எல்்ா உயிர்க்கும் த�ாகமாம் பூங் 
கைல்கள்
த�ாற்றி எல்்ா உயிர்க்கும் ஈறுஆம் இறை 
அடிகள்
த�ாற்றி மால்நான்முகனும் காைா� புணைரி 
கம்
த�ாற்றியாம் உய்ய ஆட்பகாணைருளும் 
ப�ான்ம்ர்கள்
த�ாற்றியாம் மார்கழி நீர்ஆடு ஏல்ஓர் எம்�ா 
வாய்
உயிர் ப�ற்றிட்ை ைச்சித்�ானந்�ப ப�ருநிற் 
யின் பமாழிவழி பவளிப�டுத்�்ாகதவ 
அறமகிைது.

  திருப்பால்வயும் திருவ்வம்பால்வயும் 
மாரகழி நீோடலைப் வபண்ணுரிலமச வசயறபாடு 
களுககான மகிழ்சசித த்ளமாககுகின்றன.  சமுக 
உற்வாடல் ்வழி வபண் தான் தனிதத்வள அல்ை 
என புதுதவதன்பு வபற ல்வககின்றன. ஆனால் 
ஆணாதிகக ்வ்ளரசசியில் இன்று திருவ்வம்பால்வ 
ஆண்கள தாஙகள வீதி்வழி சஙகூதி பாடி வபண்களின் 
தனிதது்வ ்வழிபாட்டு முலறலமககும் சஙகூதி 
நிறகிறது.  இதலன தமிழ் இ்ளம்வபண்களுககு 
எடுததுலேதது வபண்ணுரிலம நிலைகக பால்வ 
ரநான்புகல்ளப் வபண்கர்ள வபண்களுடன் 
முன்வனடுததுத தஙகளுலடய இழககப்பட்ட 
வபண்ணுரிலமகல்ள மீ்ளவும் நிலைப்படுததும் 
்வழிபாடாக மாறறிச சமுகநீதியும் மனித சமதது 
்வமும் உறுதிப்படுததப்படும் விடுதலைப் வபரு 
்வாழ்வு ்வாழ உலழததிடல் இன்லறய காைததின் 
ரதல்வயாக உள்ளது.

தபண்களின... த�ொடர்ச்சி  ...

வசயறறிட்டம் (ITJP) 2008- 2009 இல் இைஙலகயின் 
உளநாட்டுப் ரபாரின் இறுதிககட்டம் வதாடர 
பாகவும், ரபாருககுப் பின்னோன சிததிே ்வலத 
மறறும் பாலியல் ்வன்முலறகள வதாடரபாகவும் 
ஆதாேஙகல்ளச ரசகரிதது, பாது காதது்வரு்வதில் 
க்வனம் வசலுததி ்வரு கின்றது.
 (ITJP) 2017இல், இைததீன் அவமரிககா 
வில் தூது்வோகச வசயறபட்டுகவகாண்டிருந்த 
சிறிைஙகாவின் வஜனேல் ஜகத ஜயசூரியவுககு 
எதிோக வதாடரசசியாக அலனததுைக நீதி ்வழககு 
கல்ளத தாககல் வசய்திருந்தது.
 2019ஆம் ஆண்டு சிததிே்வலதயால் 
பாதிககப்பட்ட 11 ரபர, சிததிே்வலதயால் 
பாதிப்புககுள ்ளான்வரகளின் பாதுகாப்புச 
சட்டததின் கீழ், ரகாட் டாபய ோஜபகசவுககு 
எதிோக கலிரபாரனியாவில் ்வழககுத தாககல் 
வசய்்வதறகு உதவியது.
 பதவியிலிருந்து விைகுமாறு சிறி 
ைஙகா அேசாஙகததிறகு எதிோக  நடந்த 
ஆரப்பாட்டஙகல்ளத வதாடரந்து, சிஙகப்பூருககு 
தப்பிச வசன்று, சிை காைம் தஙகியிருந்த, 
ரகாட்டாபய ோஜபகசவுககு எதிோக சிஙகப் 
பூர சட்டமா அதிபருககு குறறவி யல் முலறப் 
பாட்டு அறிகலகயிலன ITJP அனுப்ப ல்வததிருந் 
தலமயும் குறிப்பிடததககது.

யஸ்மின சூக்கொ... த�ொடர்ச்சி  ...
புலிகளுககும் இைஙலக அேசாஙகததிறகும் 
இலடயில் முன்வனடுககப்பட்ட சமாதான 
ரபசசு்வாரத லதயின் ரபாது, விரசட தூது ்வோக 
கடலமயாறறிய எரிக வசால்வஹய்ம் வசயற 
பட்டிருந்தலம குறிப்பிடததககது.

மீணடும் அர... த�ொடர்ச்சி  ...

அதிகப்படுததியதுடன், சட்டவிரோதமாக 
தயாரிககப்படும் மதுபான ஙகல்ள அருந்திப 
பை நூறு ரபர அஙகு ்வருடம்ரதாறும் பலியாகி 
்வருகின்றனர. தலட வகாண்டு ்வேப்பட்டதில் 
இருந்து அஙகு 1000 ரபர பலியாகியுள்ளனர.
 கடந்த வசவ்வாய்ககிழலம (14) இடம் 
வபறற இந்த சம்ப்வததில் ல்வததியசாலைககு 
வகாண்டு வசல்லும் ்வழியில் பைர உயிரிழந் 
துள்ளனர. ல்வததியசாலையில் அனுமதிககப் 
பட்ட பைர தமது கண்பாரல்வலய இழந்துள 
்ளதாக அந்த பகுதியின் மூதத கா்வல்துலற 
அதிகாரி சந்ரதாஸ் குமார வதரிவித துள்ளார.
 அந்த பிேரதசததில் உள்ள சட்டவிரோத 
மதுபான கலடகள மீது நட்வடிகலக எடுதது 
்வருகின்ரறாம். இது்வலேயில் 126 ரபர லகது 
வசய்யப்பட்டுள்ளனர என அ்வர ரமலும் வதரி 
விததுள்ளார.
 தமது ல்வததியசாலையில் 55 ரபர 
அனுமதிககப்பட்டிருந்ததாகவும், அ்வரகளில் 
சிைர கண் பாரல்வலய இழந்துள்ளதாகவும், 
பைர உயர குருதி அழுததம், குருதியில் அதிக 
சககலே, ரபான்ற பல்ர்வறு ரநாய்க்ளால் 
பாதிககப்பட்டிருந்ததாகவும் ல்வததியர 
ரகாபால் கிருஸ்ணா வதரிவிததுள்ளார.

சடடவியரொ� ... த�ொடர்ச்சி  ...

வதரிவிததுள்ளார.
 பிரேசிலின் முன்னாள அதிபர வஜய்ர 
வபால்ரசானரோவின் காைப்பகுதியில் வ்வனிசு 
ைாவுககும், பிரேசிலுககும் இலடயிைான 
உறவுகள பாதிப்பலடந்திருந்தன. அ்வரின் 
காைப்பகுதியில் வ்வனிசுைா அதிபர உட் பட 
பை அேச அதிகாரிகள மீது தலடகள விதி 
ககப்பட்டிருந்தன.
 வ்வனிசுைாவில் இடம்வபறற ரதரதல் 
முடிவுகல்ள அவமரிககா தலைலமயிைான 50 
நாடுகள ஏறக மறுதததுடன், எதிரகட்சித தலை 
்வலேரய அஙகீகரிககப்பட்ட தலை்வோக அல்வ 
ஏறறுகவகாண்டிருந்தன. அதில் பிரேசிலும் 
முன்னர இலணந்து வகாண்டிருந்தது.
 தறரபாது புதிய பிரேசில் அதிபர 
வ்வனிசுைாவின் தறரபாலதய அதிபலே அங 
கீகரிததுள்ளதுடன், அஙகு தூதேகம் ஒன்லற 
அலமககவும் திட்டமிட்டுள்ளது. வகாைம்பியா 
வும் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வ்வனிசுைாவின் அதி 
பலே அஙகீகரிததிருந்தது.

தவனிசுலொ ... த�ொடர்ச்சி  ...

்வாழ்்வாதாேம் பாதிககப்பட்டுள்ளது. அண்லமயில் 
ஏறபட்ட சீேறற காை நிலை மூைமாக இந்த 
ரமாசமான நிலை ஏறபட்டுள்ளது. எனர்வ  எமது 
்வாழ்்வாதாேததிலன கருததில் வகாண்டு புைம் 
வபயர தமிழ் உறவுகள எமககு உதவு்வதறகு 
முன் ்வே ர்வண்டும் என பாதிககப்பட்ட்வரகள 
ரகாரிகலக விடுததுள்ளனர. 

இலங்்கயில் ... த�ொடர்ச்சி...
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தறரபாலதய நவீன  காைகட்டததில் காைம் வ்வகுர்வகமாக 
கழிந்து வகாண்டிருககிறது . அதன் ர்வகததிறகு ஈடு வகாடுககும் 

்வலகயில் விஞஞானமும் ்வ்ளரந்து வகாண்டிருககிறது. இதனால் 
பை மாறறஙகள இடம்வபறறு ்வருகின்றன.  விஞஞான ்வ்ளரச 
சியினால் பை முன்ரனறறஙகளும் ஏறபட்டன.  இதிலும் 
ரபாககு்வேதது துலற அதீத ்வ்ளரசசி கண்டுள்ளது. மகிழூரந்து, 
ரமாட்டார லசககிள, முசசககே்வண்டி, வதாடரூந்து , மின்சாே 
வதாடரூந்து, விமானஙகள , ரபரூந்து எனப் பை ்வலகயிலும் 
எமது ரபாககு்வேதலத ரமறவகாள்ள முடிகிறது. இதன்மூைம் 
நாம் ஒவவ்வாரு பிேரதசததிறகு , இன்வனாரு நாட்டிறகும் இைகு 
்வாக ரபாககு்வேதலத ரமறவகாள்ள முடிகிறது.
 வதாடரபாடல் துலறயிலும் விஞஞான ்வ்ளரசசி தாக 
கதலத  வசலுததி உள்ளது. முறகாைததில் நாம் ஒரு்வருடன் 
வதாடரபாடலை ரமறவகாள்வதறகு புறாமூைரமா,  தந்தி மூை 
மாகர்வா தான் ரமறவகாள்ள முடியும். ஆனால் தறகாைததில் 
ஏறபட்ட விஞஞான ்வ்ளரசசியின் ஊடாக நவீன சாதனஙக்ளான 
வதாலைரபசி, மடிககணனி,  கணினி ரபான்ற வதாடரபாடல் 
சாதனஙகளினூடாக ஒரு்வர எவ்வ்ளவு தூேததில் இருந்தாலும் 
எம்மால் இைகு்வாக வதாடரபு வகாள்ள முடிகிறது. ரமலும் 
இதன்மூைம் நாம் உைக விடயஙகல்ள இைகு்வாக அறிய 
முடிகிறது. எமது லகயிறகுள அடஙகும் ஒரு சிறிய வபாருளினாரை 
இைகு்வாக பைதேப்பட்ட விடயஙகல்ள ரமறவகாள்ள முடிகிறது.
 ரமலும் விஞஞானத துலறயின் அடுதத கட்டமாக 
எம்மால் இஙகிருந்து ர்வறு கிேகததிறகு வசல்்வதறகு கூட 
்வழி்வகுககப்பட்டுவிட்டது. இதிலிருந்ரத எமது விஞஞானத 
துலற எவ்வ்ளவு ்வ்ளரந்து விட்டது என்றும் எவ்வ்ளவு தாக 
கஙகல்ள ஏறபடுததியிருககின்றவதன்றும் எம்மால் அறிய முடி 
யும்.  இவ்வாறான பை நன்லமகல்ள உலடய விஞஞானத துலற 
யினாலும் பல்ர்வறுபட்ட பாதிப்புககள ஏறபடுகின்றன.
 அதா்வது எமது ்வாழ்கலகயில் எவ்வ்ளவு  விஞஞான  
துலறயின் ்வ்ளரசசியானது நன்லமலயத தருகின்றரதா 
அரத அ்ளவிறகு பிேதிகூைஙகல்ளயும் தருகின்றன.  சூழல் 
மாசலடதல், காடுகள அழிககப்படுதல்,  பல்ர்வறுபட்ட 
விைஙகினஙகளின் அழிவு, ஓரசான்பலட தாககம், வதாறறாத 
ரநாய்கள, மாண்வரகளின் ரதல்வயறற சிந்தலனகள, கல்வி 
பாதிககப்படுதல் என்று கூறிக வகாண்ரட வசல்ைைாம் இதனால் 

பல்ர்வறு சிேமஙகல்ள நாம் எதிர வகாளளுகிரறாம்.
 
 அவ்வாறான உயிரிழப்புககள ஏறபடல் , சூழறவதாகுதி 
பாதிககப்படு்வதால் சூழலுககு நன்லம தரும் விைஙகுகள 
அழிககப்படல், உணவுததட்டுபாடு, நீரததட்டுபாடு என்பன 
ஏறபடல், நீரியல் ்வட்டம் பாதிககப்படுதல் , ஓரசான் பலடயின் 
தாககம் காேணமாக விரிசல்கள ஏறபட்டு புற ஊதாக கதிரகள 
பூமிலய ரநேடியாக தாககுதல், இதனால் உடல் புறறு ரநாய்கள 
ஏறபடல், தா்வேஙகள அழி்வலடதல், ரமலும் சூழற வதாகுதி 
வ்வப்பமலடதல், எதிரகாை சந்ததியினர  பாதிககப்படுதல். 
ரமலும் வதாறறாத ரநாய்க்ளான நீரிழிவு, மாேலடப்பு, உயர 
குருதியமுககம், புறறுரநாய்  ரபான்றன ஏறபடல். காேணம், 
நாம் ஒரே இடததிலிருந்த்வாரற விஞஞான வதாழிநுட்பதலத 
பயன்படுததி வசயறபடு்வதனால் வசயறபடு்வதால் இவ்வாறான 
ரநாய்கள ஏறபடல். ரமலும் மாண்வரகள  வதாழிநுட்பததிறகு 
அடிலம ஆகு்வதனால் கல்வியில் இடரபாடுகள ஏறபடுதல், 
கல்வி பாதிககப்படல், ரதல்வயறற விடயஙகளில் ஈடுபடுதல் 
எனக குறிப்பிடைாம். இதனால் பல்ர்வறுபட்ட சிேமஙகல்ள 
எதிர வகாளளுர்வாம்.  எதிர ரநாககிக வகாண்டு உளர்ளாம்.
 இ்வறறிலிருந்து நாம் விடுபடு்வதறகு விஞஞானததுலறலய 
எமது சிை ரதல்வகளுககாக மட்டும் பயன்படுதது்வதால் முடியும். 
அதா்வது மாண்வரகளின் கல்வி வதாடரபான ரதல்வகளின் 
ரபாது மாததிேம் வதாழிநுட்பதலத பயன்படுததல்,  எம்மால் 
லகயினால் வசய்யககூடிய ர்வலைகல்ள லகயினாரைரய 
வசய்தல்,  சூழலுககு பாதிப்பு ஏறபடாத ்வலகயில் வதாழி 
நுட்பதலத பயன்படுததல்,  சூழறவதாகுதிலயயும் உயிரி 
னஙகல்ளயும் முடிந்த்வலே பாதுகாததல், காடுகள அழிக 
கப்படு்வலத தவிரததல், வபரும்பாலும் உடறபயிறசிகளில் ஈடு 
படுதல், விலேவுணவுகல்ள தவிரதது இயறலக முலறயிைான 
உணவுகல்ள உண்ணுதல் என்ப்வறலற ஈடுபடுதது்வதன் 
மூைரம நாம் எமது ச்வால்கல்ள முறியடிகக முடியும். ஆகர்வ 
வதாழிநுட்ப அறிவிலன ரதல்வப்படும் சந்தேப்பஙகளில் ப 
மட்டும் உபரயாகிதது சூழறவதாகுதிககு பாதிப்பு ஏறபடாத 
்வலகயில் ரபணிப்பாதுகாதது, எதிரகாை சந்ததியினலே பாது 
காப்ரபாமாக... 

thuhe;j kpd;dpjo;;

tpQ;Qhdj;jpd; tsu;r;rp 

R.jpfopdp - jp / nry;tehafGuk; ,e;J kfh tpj;jpahyak;

Njrpfd; - jkpo;ehL

md;G Neah;fSf;F!
 எமது எதிர்கால சிற்பி்ளகான தமிழ் 
சிறகார்ளின் தமிழ்்மகாழி மற்றும் பணபகாட்டு 
மமம்பகாட்டினன இலக்கா் ் ்காணடு ் ெளிெரும் 
இலககு ெகார இதழின் சிறுெர தளத் திற்்கான 
தங்ள், ுனர்ள், ்வினத்ள், ஓவியங்ள் 
மற்றும் ெகாழ்வுககு ெழி்காட்டும் தமிழர நகா்ரீ்ம் 
்தகாடரபகான சிறு குறிப்பு ்ள் ஆகியெற்னற 
பகிரந்து ஓர ்ெழிப்பகான நினலத்த எதிர்கால 
தமிழ் ெந்ததினய உருெகாக் இனையுமகாறு 
இலககு உங்னள ெரமெற்கிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org


