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அவு ஸ் தி ர ே லி ய ா வி ல் 
தற்ாலி்மா் வசித்து 

வரும் அ்தி்ள் ததாடர்ா் 
த்ாண்டு வேப்ட்டுள்்ள விசா 
மாற்றம் என்து எநத வக்யி 
லும் அவுஸ்திரேலியாவின ்டுகம 
யான எல்கலைப ்ாது்ாபபு 
த்ாள்க்்க்ள மாற்றாது என 
இலைஙக், இநரதாரனசியா, மரலை 
சியா ஆகிய நாடு்ளுக்கு ததரிவிக் 
்ப்ட்டுள்்ளது. 

 ஆட்்டத்தல் தசயல்்க்ள 
்ட்டுப்டுத்துவது ததாடர்ா் 

்டநத 6 ஆம் நாள் துருக்கி 
மறறும் சிரியா ஆகிய நாடு 

்ளின எல்கலையில் நி்ழநத பூமி 
அதிரவினால் துருக்கிக்கு ஏற்ட்ட 
இழபபு அதன தமாத்த உற்த்தி 
யில் 2.5 விகிதம் அல்லைது 25 பில்லி 
யன தடாலைர்ள் என ரே.பி 
ரமார்ன என்ற நிதி நிறுவனம் 
்டநத வியாழக்கிழகம (16) ததரி 
வித்துள்்ளது.

 இரு நாடு்ளிலும் ஏற்ட்ட 
உயிரிழபபுக்்ள் 42,000 இறகும் 
அதி்மாகும், ்லை மில்லியன 
மக்்ள் உதவி்க்ள எதிர்ாரத்து 
்ாத்திருக்கின்றனர. ்டுகமயான 
குளிர்ாலைத்தில் த்ாரும்ளவான 
மக்்ள் தமது வாழவிடங்க்ள இழ 
நது துன்ப்டுவதா் ததரிவிக்்ப 
்டுகின்றது.
 துருக்கியில் 36,187 ர்ரும் 
சிரியாவில் 5,800 இறகு ரமற்ட் 
டவர்ளும் உயிரிழநதுள் ்ளதா் 
ஐக்கிய நாடு்ள் சக்யின த்வல் 
்ள் ததரிவிக்கின்றன.
 துருக்கி மத்திய வஙகியின 
அனனிய க்யிருபபும் 2.65 பில் 
லியன தடாலைர்்ளால் வீழச்சி 

அநதாட்டிக்்ா ்குதியில் 
உள்்ள அதமரிக்்ாவின 

புர்ளாரிடா மாநிலைத்தின அ்ளவு 
த்ாண்ட Doomsday Glacier என்ற 
த்யருகடய ்னிப்ாக்ற 
உருகுவது ்டல் நீர மட்டத்கத 
தவகுவா் அதி்ரிப்துடன, ்லை 
நாடு்ளுக்கு ஆ்த்தா் அகமய 
லைாம் என International Thwaites Gla-
cier Collaboration என்ற அகமபக் 
ரசரநத விஞ்ானி்ள் ததரிவித் 
துள்்ளனர.
 இநத ்னிப்ாக்றயின 
அழிவு ்டலின நீர மட்டத்கத 
அகே மீற்றர உயேத்திறகு உயரத்து 

வதுடன, இநத ்ாக்றயின அழி 
வால் அருகில் உள்்ள ்ாக்ற்ளும் 
்ாதிக்்ப்டுவதால் நீர மட்டம் 3 
மீற்றர்ள் வகே உயேலைாம். சூடான 
்டல் நீர ்னிப்ாக்ற்ளின 
்லைவீனமான ்குதி்ளுக்குள் 

me;jhl;bf;fh gdpg;ghiw cUFtJ 
cyfpw;F Mgj;jhdJ - tpQ;Qhdpfs;

த�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம்தமிழின அழிபபிறகு நீதி ர்ட்டு 
தமிழர்ளின  விடுதகலைகயப   

்க்றசாறறும் மனித ரநய ஈரு 
ருளிப்யணம் ஐ.நா ரநாக்கி ஆேம் 
பிக்்ப்ட்டுள்்ளது.
 மனித உரிகம்ள் ஆகண 
ய்த்தின 52 வது கூட்டத்ததாடரில் 
சிறிலைங்ா ர்ரினவாத அேசினால் 
திட்டமிட்டு நடாத்தப்டுகின்ற 
தமிழின அழிபபிறகு அகனத்துலை் 
சுயாதீன விசாேகணகய நடாத் 
தக் ர்ாரியும் தமிழீழரம தமிழர 
்ளுக்்ான நிேநதேத் தீரவு என 
்தகன வலியுறுத்தியும்  ரநறறு 
பிரித்தானிய இல்லைத்துக்கு முன்ா்,  

பிேதமர அலுவலை்த்திலும் தவளி 
விவ்ாே அகமச்ச்த்திலும் மனு 
கவக் க்யளித்த பினனர  ஐ . நா 
ரநாக்கி ஈருருளிப்யணம் ஆேம்பிக் 
்ப்ட்டுள்்ளது.

jkpou;fspd;  tpLjiyiag; giwrhw;Wk; I . eh Nehf;fpa 

kdpj Nea <UUspg; gazk; njhlq;fpaJ.

எதிரவரும் வசநத ்ாலைத்தில் 
ேஸ்யா தனது தாக்குதகலை 

ஆேம்பிக்் உள்்ளதா் ரமறகுலை்ம் 
ததரிவித்துள்்ளது. அரதசமயம் 
ர்ாரின ஒரு வருட நிக்றகவ 
முனனிட்டு உக்கேனும் வலிநத 
தாக்குதல்்க்ள ரமறத்ாள்்ள உள் 
்ளதா் கூ்றப்டுகின்றது. 
 இநத தாக்குதல்்ள் ரமாச 
மகடயும் ர்ாது ரநட்ரடா ்கட 
ரநரிகடயா் ரமாதல்்ளில் இ்றங 
்லைாம் அல்லைது ேஸ்யா சிறிய 
அ்ளவிலைான அணுவாயுதத்கத 
்யன்டுத்தினாலும் ரநட்ரடாவுக் 

கும் ேஸ்யாவுக்கும் இகடயிலைான 
ரமாதல்்ள் ஆேம்்மா்லைாம் 
என சீனாவின சமூ் விஞ்ான 
்ல்லூரியின கிழக்கு ஐரோபபிய 
நாடு்ளுக்்ான ஆயவா்ளர 
சாரவாவ் ஹிோங ததரிவித்துள்்ளார. 

cf;iud; rkupy; Nel;Nlh Neupilahf 
gq;Fgw;wyhk; - rPdh
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பிரித்தானியாவில் உள்்ள 
ஸ்த்ாட்லைாநது மாநிலைத்தின 

முதலைகமச்சோ் ்டநத 8 வரு 
டங்்ளா் ்ணியாறறியவரும் 2014 
ஆம் ஆண்டு ஸ்த்ாட்லைாநதில் 
நடத்தப்ட்ட தனநாட்டுக்்ான 
வாக்த்டுபபுக்கு ்டுகமயா் 
உகழத்தவருமான நிக்த்ாலைா 
ஸ்ரேேன ்டநத புதனகிழகம (15) 
்தவி விலைகியுள்்ளார.

 மி்வும் ஆழமா்வும், நீண்ட 
்ாலைமா்வும் ரமறத்ாள்்ளப்ட்ட 
ஆயவுக்கு பினனரே நான இநத 
முடிவுக்கு வநதுள்ர்ளன. இது 
சடுதியான முடிவா் இருநதாலும், 
்டநத சிலை வாேங்்ளா் நான குழப 
்த்தில் தான இருநரதன என அவர 
தனது ்தவி விலை்ல் உகேயில் 
ததரிவித்துள்்ளார.
 2014 ஆம் ஆண்டு ஸ்ர்ாட் 
லைாநதின ரதசிய ்ட்சி யின 
தகலைவோ்வும், முதல் அகமச்சோ் 
வும் ்தவிரயற்ற அவர 2014 ஆம் 
ஆண்டின இறுதிப்குதியில் 
தனிநாட்டுக்்ான வாக்த்ாடுபக் 
ரமற த்ாண்டிருநதார. எனினும் 

்ாலைநிகலை மாற்றம் ததாடர 
்ான விமரசனங ்ளில்  

சிக்கியிருநத உலை் வஙகியின 
தகலைவர ரடவிட் மல்்ாஸ் தனது 
்தவிக் ்ாலைம் நிக்றவகடவதறகு 
ஒரு வருடங்ள் உள்்ளர்ாதும் 
்தவிகய து்றநதுள்்ளார.

 ்ாலைநிகலை மாற்றத்கத 
தடுப்தறகு மல்்ஸ் எதிோனவர 
என அதமரிக்்ாவின முனனாள் 
துகண அதி்ர அல்ர்ார ததரி 
விதிருநதார. ்டநத 2019 ஆம் 
ஆண்டு அதமரிக்்வின முனனாள் 
அதி்ர ரடானால்ட் ்றம்பினால் 
நியமிக்்ப்ட்ட மல்்ஸ் ்டநத 
புதனகிழகம (15) ் தவி விலைகியிருந 
தார.
 ்டநத நானகு வருடங் ளில் 
தனது அதி்ாேத்கத ்யன்டுத்தி 
தான ்லை நனகம்க்ள 

jdpehl;Lf;fhf thf;nfhLg;G elj;jpa 
Kjyikr;ru; gjtp tpyfy;

gjtpf; fhyk; Kbtjw;F Kd; tpyfpa 
cyf tq;fpapd; jiytu;

த�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம் த�ொடர்ச்சி 09ஆம் பக்கம்

இலைஙக்கயப த்ாறுத்தமட் 
டில் அடுத்த சிலை மாதங்ள் 

மி்முக்கியமானகவ என ஐக்கிய 
நாடு்ள் அலுவலை்ம் ததரிவித்துள் 
்ளது.

 ரமலும் இதுவகேயில் முன 
தனடுக்்ப்ட்டு வநத மனிதாபி 
மான ரதகவ்ள் மறறும் முன 
னுரிகமக்குரிய விடயங்ள் ததாடர 

்ான தசயறதிட்டம் எதிரவரும் 
மாரச் மாதம் 31 ஆம் தி்தியுடன 
முடிவிறகுவரும் நிகலையில், 2023 
ஆம் ஆண்டுக்்ான மனிதாபிமான 
தசயறதிட்டம் தறர்ாது தயாரிக் 
்ப்ட்டு வருவதா் மனிதாபி மான 
விவ்ாேங்க்ள ஒருஙகிகணப 
்தற்ான ஐக்கிய நாடு்ள் அலு 
வலை்ம் ததரிவித்துள்்ளது.
 இலைஙக் மு்ஙத்ாடுத் 
திருக்கும் ்ல்்ரிமாண தநருக்்டி 
ததாடரபில் மனிதாபிமான விவ 
்ாேங்க்ள ஒருஙகிகணப்தற 
்ான ஐக்கிய நாடு்ள் அலுவலை்ம் 
தவளியிட்டுள்்ள நிகலைவே அறிக் 
க்யிரலைரய ரமறகுறிபபிட்டவாறு 
ததரிவிக்்ப ்ட்டுள்்ளது. 

,yq;ifiag; nghWj;jkl;by; mLj;j rpy 
khjq;fs; kpfKf;fpakhdit -I.eh
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khw;wKk; ,y;iy:   mT];jpNuypah cWjp



இலங்கையில் ஈழத்தமிழரகைளின் யாழ்ப்ாண அரசின் இ்ை்ை்யயும், வன்னிச் சிறைரசின் 
இ்ை்ை்யயும், 1833இல் சிஙகைள அரசுககைளின் இ்ை்ையுடன் ்தஙகைளின் பிரித்தானிய 

முடியாட்சியின் சந்்த இராணுவ நலன்கைளுககைாகை ஒன்றி்ணத்தது. அன்று மு்தல் 1948 வ்ர 115 
ஆண்டுகைள் கைாலனிததுவ பிரித்தானிய அரசாஙகைம் சசயற்கையான ‘இலங்கையர’ என்ை த்தசியத்்த ்தமிழ 
சிஙகைள த்தசஇனஙகைளின் இ்ண்பபுடன் முஸ்லீம் இநதிய ்ாககிஸ்்தானிய குடிவரவு ச்றைவரகை்ளயும் 
உள்ளடககி உருவாககை முயன்று த்தால்வி கைண்டது. 
 இவவாறு  இலங்கையர என்ை த்தசியத்்த சசயற்கையாகை உருவாககை முடியாது த்தால்விகைண்ட்்த 
ை்ைககை்ப பிரித்தானிய கைாலனிததுவ அரசு, ஈழத்தமிழரகைளின் விரு்பபின்றி சிஙகைள்ப ச்ரும்்ான்்ை 
ஒற்ையாட்சி்ப ் ாராளுைன்ைததில் ஈழத்தமிழர இ்ை்ைய்ப சிஙகைளவரகைளின் இ்ை்ையுடன் ் கிரந்தனர. 
இவவாறு ்கிர்ப்ட்ட ்தஙகைளின் இ்ை்ை்யச் சிறிலஙகைா அரசாஙகைம் அந்த இ்ை்ை்ப்கிரவுககைான 
அரசியல்ை்பபு நி்ந்த்னயாகிய தசால்்ரி அரசியல்ை்பபு 29(2) இ்ன வன்மு்ை்ப்டுததி சிஙகைள 
ச்ௌத்த குடியர்ச உருவாககித ்தஙகை்ள அரசறை த்தசஇனைாககி ் ்ட்லத்தால் ்தஙகைளின் அரசியல் 
்ணி்வ்ப ச்ைத ச்தாடஙகிய 22.05.1972 மு்தல் இன்று வ்ர ஈழத்தமிழரகைள் அ்ரநூறைாண்டாகை 
மீளவும் மீட்டிட உறுதியுடன் ்ாடு்ட்டு வருகின்ைனர.  
 இ்த்ன 1977 இல் குடிசயா்ப்ம் மூலம் ஈழைககைள் ்தாஙகைள் வழஙகிய ைககைளா்ணயாகை 
சனநாயகைமு்ையில் அ்னததுலகை சட்டஙகைளுககு ஏற்  உலகுககு்ப பிரகைனட்ப்டுததினர.  இ்த்ன 
சனநாயகைவழிகைளில் ஏறகை ைறுதது சிறிலஙகைா ஈழத்தமிழின அழி்ப்் ச்தாடஙகிய்்த அடுதது ஆயு்த 
எதிர்பபின் மூலம் ்தஙகைளின் உயி்ரயும் உட்ைகை்ளயும் நாளாந்த வாழ்வயும் ்ாதுகைாதது  1978 
மு்தல் 2009 வ்ர ஈழத்தமிழ ைககைள் ்தஙகைளின் த்தசியத்த்லவர தை்தகு தவலு்பபிள்்ள பிர்ாகைரன் 
்த்ல்ையில் 31 ஆண்டுகைள் உலகில் ந்டமு்ை அர்ச முன்சனடுத்த நி்லயில் அ்த்னச் 
சட்ட அரசாகை ைாறறுவ்்த 2009 முள்ளிவாயககைால் இனஅழி்பபில் 146000 ஈழத்தமிழ ைககை்ள 
இனதது்ட்பபுச் சசயது மீளவும் ஈழத்தமிழரகை்ள ஆககிரமி்பபுச் சசயது இனஅழி்பபு இனதது்ட்பபு 
்ண்்ாட்டு இனஅழி்பபு வழி ஈழத்தமிழரகைளின் இ்ை்ை்ய அழிககை முயல்கின்ை நி்லயிதலதய 
இலங்கை பிரித்தானியாவில் இருநது சு்தநதிரம் ச்றை 75வது ஆண்டு 04.02.2023 இல் நி்ைதவறியது. 
இந்த 75வது சு்தநதிரதின உ்ரயில் இன்்ைய சிறிலஙகைா ஜனாதி்தி ரணில் விககிரைசிஙகைா இலங்கையின் 
இன்பபிரச்சி்ன்யத தீரதது ் வககும் அறிவி்ப்் விடு்ப்ாசரன எதிர்ாரத்த உலகுககு எந்த சவாரு 
சிஙகைளக கைட்சியும் என்றும் ஈழத்தமிழரகைளுககைான எ்த்னயும் வழஙகைைாட்டாரகைள் என்்்்த உ்ர 
மீளவும் உறுதி்ப்டுததியுள்ளது. 
 இநநி்லயில் இநதியாவின் ஈழத்தமிழரகைளுககைான கைண்ணியைான வாழ்வ உருவாககு்தல் என்ை 
ஐககிய நாடுகைள்  ைனி்த உரி்ைகைள் ஆ்ணயகை வாககுறுதியும் ந்டமு்ைச் சாததியைறை்தாகிவிட்டது. 
ச்ௌத்த பிககுகைதள அரசியல் அமுககைககுழுககைளாகி இநதியா வி்தநது்ரத்த 13வது திருத்தத்்த 
ந்டமு்ை்ப்டுத்தககூடாது என அரச்த்லவருககுக  கைாலஅவகைாசம் சகைாடுதது ்த்டவிதித்த்்த 
உலகு கைண்டு சகைாண்டது. சகைாழும்பில் சீனா கைட்டிய ்ண்்ாட்டு ்ையத்்தச் சீனா்வதய 
நிரவகிககை அனுைதித்த சிறிலஙகைா யாழ்ப்ாணததில் இநதியா யாழ்ப்ாண ைாநகைரச்்யின் கைாணியில் 
்தான் கைட்டிய இநதிய ்ண்்ாட்டு ்ையத்்த ்தஙகைளிடதை நிரவகிககை ஒ்ப்்டககை தவண்டுசைன 
்றிதச்தடுததுகசகைாண்டது. ‘அயலவரககு முன்னுரி்ை’ என்ை இநதியாவின் இன்்ைய சவளிவிவகைாரக 
சகைாள்்கையால் இநதியாவிடம் 4.5 பில்லியன் சடாலர ைறறும் உணவு ைருததுவ உ்தவிகைளும் ச்றறு 
‘வஙகுதராததில்’ இருநது ்த்பபி்பபி்ழதது வாழத ்தவிககும் சிறிலஙகைா்வ ஒரு சிறிய விடயததில் 
கூட ்தன்தைலாண்்ைககுள் சகைாண்டுவரா்த நி்லயில் இநதியாவுள்ளது என்்து விய்பபுககுரிய 
விடயம். சீனா இநதியா்வ முழுஅளவிலான உளவுநி்ல முறறு்கைககு உட்்டுததும் கைளைாகை 
இலங்கை்ய்ப ்யன்்டுத்தத ச்தாடஙகிவிட்ட்ை உலகைறிந்த உண்்ை. இநநி்லயில் ஈழத்தமிழரகைள் 
த்தசிய்பபிரச்சி்னககு இநதியா ைனி்த உரி்ைகைள் அடி்ப்்டயிலான தீரவுகை்ளக கூட வறபுறுத்த 
முடியா்தநி்லயிதலதய இலங்கையுடனான நட்்்்ப த்ணுவது சீனாவுடனான சிறிலஙகைாவின் சாய்வ 
்தடு்ப்்தறகைான ராஜ்தநதிரைாகை அ்ைகிைது.   ஈழத்தமிழரகைள் அதிகை அளவில் வாழும் தைறகுலகை 
நாடுகைளும் கூட ஈழத்தமிழர த்தசியபிரச்சி்னயின் உண்்ை வடிவான ஈழத்தமிழர இ்ை்ை்ய 
மீட்டல் என்ை ஈழ ைககைளா்ண்ய விளஙகிக சகைாள்ளா்தவரகைளாகைதவ ஈழத்தமிழர பிரச்சி்ன்ய 
அணுகி வருகின்ைனர. 
 இநநி்லயில் அ்னதது நாடுகைளுடனும் அவறறின் தூ்தரஙகைளுடனான ஈழத்தமிழ ைககைளின் 
நட்புைதவ உலகுககு ஈழத்தமிழர பிரச்சி்ன பிரிவி்னயும் அல்ல ்யஙகைரவா்தததுடன் ச்தாடரபு்டய 
சசயற்ாடுகைளும் அல்ல என்ை உண்்ை்ய்ப ்லைாகை எடுதது்ரககை முடியும். ஈழத்தமிழர ்தாயகைததின் 
இநதுைாககைடல் 21ம் நூறைாண்டின் புதிய உலகை அரசியல் ஒழுஙகு மு்ையில் வகிககும் முககியததுவத்்த 
உணரந்த நாடுகைளின் தூ்தரஙகைளுககு ஈழைககைளின் நட்புைவு மூலதை இநதுைாககைடலின் ்ாதுகைா்பபும் 
அ்ைதியும் தைலும் சிை்பபுறும் என்கிை உண்்ைகைள் அறிவாரந்த நி்லயில் விளககை்ப்டல் தவண்டும். 
ஈழத்தமிழர ்தாயகைததின் நில கைடல் மூலவளஙகைள் ைனி்த வளஙகைள் குறித்த ச்தளிவான ்தரவுகைதளா 
அறிக்கைகைதளா தூ்தரஙகைளுககு வழஙகை்ப்டா்தநி்லயில் ஈழத்தமிழரகைளின் ச்ாருளா்தார கைல்வி 
வளஙகைளின் உலகை்ப்கிரவுககுரிய வாய்பபுகைளும் ஈழத்தமிழரகைளின் வரத்தகை மு்தலீட்டு வாய்பபுககைளும் 
உலகைால் அறிய்ப்டா்தநி்ல ச்தாடரகிைது. 
 இ்வ த்ான்று ்ல த்தச நிரைாண மீளுருவாககைத்்தச் சசயவ்தறகு 75 ஆண்டுகைால அரசியல் 
அனு்வததில் ஈழத்தமிழரகைளுககைான ைககைள்ச்் ஒன்றின் ஒருஙகி்ணந்த வழிகைாட்டல் கைாலததின் 
உடன் த்த்வயாகிைது என்்்்த ைககைள் ைய்ப்டுத்த இலககு விரும்புகிைது. ்தாயகைததிலும் புலம்்திநது 
ஈழத்தமிழரகைள் வாழும் நாடுகைளிலும் எவவளவு தவகைைாகைவும் உறுதியாகைவும் ஈழத்தமிழர ‘ைககைள் 
ச்்கை்ளக’ கைட்டிசயழு்ப் முயுதைா அவவளவு வி்ரவில் சசயற்ட்டாதல ஈழத்தமிழர இ்ை்ை்ய 
மீட்டல் என்்து நாளாந்தச் சசயற்ாடாகும் என்்து இலககின் உறுதியான நம்பிக்கையாகை உள்ளது. 

ஆசிரியர்

இலைஙக்யின த்ாரு்ளாதாே தநருக்்டி உக்கி 
ேமகடநதுள்்ள நிகலையில் ச்லை துக்ற்ளிலும் 

இதன தாக்்ம் எதிதோலிக்கின்றது.இநநிகலையில் 
அத்தியாவசிய த்ாருட்்ளின விகலை்ள் நாளுக்கு 
நாள் அதி்ரித்து வருவதால் மக்்ளின துன்ம் 
இேட்டிப்ாகியுள்்ளது. வறிய மக்்ள் ஒரு ரவக்ள 
உணவுக்ர் திண்டாடும் நிகலையில் ர்ாஷாக்கினகம 
்ாேணமா் ரநாய தநாடி்ள் அதி்ரிக்கும் அ்ாயமும் 
ரமதலைழுநதுள்்ளது.

 இலைஙக் இபர்ாது இக்்ட்டான நிகலையில் 
உள்்ளது. த்ாரு்ளாதாே தநருக்்டி இலைஙக்யின குேல் 
வக்ளகய தநரித்துக் த்ாண்டிருக்கின்றது.”்டல் சூழநத 
தீவு”  எனறு த்யர த்றறிருநத இலைஙக் இபர்ாது 
“்டன சூழநத தீவு” எனறு த்யர த்றறிருக்கின்றது. 
சீனா உள்ளிட்ட நாடு்ள் இலைஙக்க்கு ்லை பில்லியன 
தடாலைர்க்ள ்டனா் வழஙகியுள்்ள நிகலையில் 
இதற்ான வட்டிகய தசலுத்துவதறகுக் கூட வக் 
கில்லைாது இலைஙக்யின நிகலைகம்ள் ர்ாயக் த்ாண் 
டிருக்கின்றன.்டன்க்ள திருபபிச் தசலுத்தாத நாடு் 
ளின ்ட்டியலில் இலைஙக் இபர்ாது முக்கிய இடம் 
பிடித்திருக்கின்றது.த்ாரு்ளாதாே தநருக்்டியால் 
வாழக்க் தசலைவு த்ரிதும் அதி்ரித்துள்்ளது.ரசகவக் 
்ட்டணங்ளும் அதி்ரித்துள்்ளன.நாட்டில் த்ாதுவான 
்ணவீக்்ம் 70 வீதமா்வும் உணவுப ் ண்டங்ள் வீக்்ம் 
80 வீதமா்வுமுள்்ளது.
 இலைஙக்யின தமாத்த சனத்ததாக் 220 
இலைட்சமாகும்.இதில் 96 இலைட்சம் ர்ர வறுகமயில் 
வாடுவதா் பிநதிய த்வல்்ள் வலியுறுத்துகின்றன.2019 
ம் ஆண்டு நாட்டின வறுகம நிகலை 3.2 ஆ்விருநதது.
எனினும் புதிய சுட்தடண்னின பிே்ாேம் 2022 ஆ்ஸ்ட் 
மாதம் இலைஙக்யின வறுகம நிகலையானது 14.3 
வீதமா் அதி்ரித்துள்்ளது.்டநத 2019 ம் ஆண்டு நானகு 
ர்கேக் த்ாண்ட ஒரு குடும்்ம் உணவு உள்ளிட்ட 
ரதகவ்ளுக்்ா் மாததமானறிறகு 27864 ரூ்ாகவ 
தசலைவிட ரவண்டியிருநதது.ஆனால் சம்ாலைத்தில் அரத 
நானகு ர்கேக் த்ாண்ட குடும்்ம் 53840 ரூ்ாகவ 
தசலைவிட ரவண்டியுள்்ளது.த்ாழும்பில் இநத நிகலை 
ரமலும்  மாற்றமகடநதுள்்ளது. இதறர்ற் இஙகு ஒரு 
குடும்்ம் சுமார 60,000 ரூ்ாவகே மாதாநதம் தசலைவிட 
ரவண்டியுள்்ளகம ரநாக்்த்தக்்தாகும்.அேசாங்த்தின 
வரித்ததாக் இபர்ாது அதி்ரித்துள்்ளது.சரவரதச 
நாணய நிதியம் வரி வருமானத்கத அதி்ரிக்் 
ரவண்டும் எனறு நி்நதகன விதித்திருப்தா்வும் 
்ருத்து தவளிப்ாடு்ள் இருநது வருகின்றன.
அவ்வா்றா் வரி வருமானத்கத அதி்ரிக்குமாறு 
சரவரதச நாணய நிதியம் நி்நதகன விடுத்திருநதால் 
அதகன நிக்றரவற்ற சாத்மான ்லை வழி்ள் உள்்ளன. 
அநத வழி்க்ள ்குப்ாயவு தசயய ரவண்டும்.ஒழித்து 
மக்றத்து இதகனச் தசயய முடியாது.தவளிப்கடத் 
தனகமரயாடு இதகன  ஆோயநது ்குப்ாயவு 
ரசயது வரி வருமானத்கத அதி்ரிக்் முடியும் எனறு 
எதிரக்்ட்சித் தகலைவர சஜித் பிரேமதாசாகவ தகலை 
வோ்க் த்ாண்ட ஐக்கிய மக்்ள் சக்தி ததரிவித்துள்்ளது.
 இலைஙக்யின த்ாரு்ளாதாே தநருக்்டிக்கு 
மத்தியில் அத்தியாவசிய த்ாருட்்ளின விகலை்ள் 
நாளுக்கு நாள் அதி்ரித்து வருவதால் மக்்ளின துன்ம் 
இேட்டிப்ாகியுள்்ளது.ஒரு ரவக்ள உணவுக்ர் 
மக்்ள் ர்ாோடுகின்றனர.தனது பிள்க்ள்ளுக்கு 
உணவு வழங் வழி இல்லைாததால் பிள்க்ள்ள் மூனறு 
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கிழக்கு மா்ாணத்தில் விவசாயி்ள் எதிர 
த்ாள்ளும் ் ல்ரவறு பிேச்சிகன்க்ள நாங்ள் 

்டநதமுக்ற ்ாரத்திருநரதாம்.்லை விடயங்க்ள 
நாங்ள் அதில் சுட்டிக்்ாட்டியிருநரதாம்.
உண்கமயில் இலைஙக்யின த்ாரு்ளாதாே 
துக்றயின முதுத்ழும்்ா் ்ாரக்்ப்டும் 
விவசாய துக்றயில் வடக்கு கிழக்கு மா்ாணம் பு்றக் 
்ணிக்்ப்டுவது ஏன என்ற ர்ள்வி ்ாரிய்ளவில் 
தமிழ ர்சும் மக்்ள் மத்தியில் எழுநதுள்்ளது.

 தமிழர்ள் தங்க்ள தாங்ர்ள ஆளும் 
நிகலைகமயிகன ஏற்டுத்துங்ள் எனறு தமிழர்ள் 
ர்ாரிக்க் விடுத்துவருவது நியாயமானது என 
்கத இனறு அகனவரும் புரிநதுத்ாள்ளும் 
வக்யில் அேசாங்ம் தசயற்டுகின்றது.
 குறிப்ா் வடக்கு கிழக்கு ்குதிகய 
மாற்றாநதாய மனப்ானகமயுடரனரய அனறு 
முதல் இனறுவகேயில் ்ாரக்கும் நிகலைகமயிகன 
்ாணமுடிகின்றது.கிழக்கு மா்ாணத்தின 
த்ாரு்ளாதாேத்திகன குழிரதாண்டி புகதக்கும் 
வக்யிரலைரய இநத அேசாங்ம் ததாடரநது 
தசயற்ாடு்க்ள முனதனடுத்துவருகின்றது.
 தமிழர்ள் அனறுததாட்டு இனறு வகேயில் 
தமது ்ாேம்்ரிய ததாழிலைா் விவசாயத்திகன 
முனதனடுத்துவருகின்றனர.விவசாயரம தமது 
உயிரமூச்சா்வும் தமது த்ாரு்ளாதாேமா்வும் 
த்ாண்டுள்்ளார்ள்.
 இலைஙக்யின த்ாரு்ளாதாே துக்றயில் 
முக்கியமான இடத்திகன விவசாயம் த்ாண் 
டுள்்ளர்ாதிலும் வடக்கு கிழக்கின விவசாயத்துக்ற 
ததாடரநது இநத நாட்டின அேசு்ள் ததாடரச்சியா் 
்ாோமு்மா்ரவயிருநது வருகின்றன.

 மட்டக்்்ளபபு மாவட்டத்தில் விவசாய 
தசயக்யில் அதி்்ளவில் தநல் உற்த்திரய 
நகடத்றுகின்றது. தமது மூதாகத்ள் தசயது 
வநத ததாழில் என்ற ரீதியிலும், தமக்கு அதில் 
அனு்வம்மிக்்தா் உள்்ளதினாலும், தமது 
உடலுக்கு உயிரத்ாடுத்து நிறகும் உணவுபத்ாருள் 
என்தினாலும், தமது வாழவாதாேத்திகன 
த்ருக்கி த்ாள்வதற்ான ததாழில் என்றதான 
வக்யிலும் இதகன தசயதுவருகின்றனர. 
 முதலீடு தசயவதறகு ்ணவசதி குக்றந 
தவர்்ளா் இருநதும் வருடாநதம் விவசாய 
தசயக்யிகன வஙகியில் ்டன த்றறும், 
ஒருசிலை ்ணம்்கடநதவர்ளிடம் ்டனா் ்ணம் 
த்றறும், தம்மிடம் உள்்ள நக்்க்ள அடகு 
கவத்தும் தமது ததாழிலிகன தசயதுவருகின்றனர. 
 இத் ததாழிலின வருமானம் அல்லைது 

நட்டத்திகன தீேமானிக்கும் ்ாேணியா் இயறக் 
அகமநதுள்்ளது. சிலைரநேங்ளில் விவசாயி்ளுக்கு 
இயறக் சாத்மான ்லைகன த்ாடுத்தாலும் 
அதி்்ளவான ரநேத்தில் ்ாத்மான ்லைகனரய 
த்ாடுக்கின்றது. இதனால் தவறுப்கடநதும், 
மனம்ரசாரநதும், வறுகம நிகலைக்கு உள்்ளா 
கின்றதான நிகலையும் ஏற்டுகின்ற சூழலும் 
இடம்த்றுகின்றது.
 மண்கணயும் விண்கணயும் நம்பி 
ரமறத்ாள்ளும் விவசாயத் ததாழிலில் அண்கமக் 
்ாலைங்ளில் அதி் மகழயினாலும் அதி் 
வேட்சியினாலும் அதி்்ளவிலைான விவசாய 
நிலைங்ள் ்ாதிக்்ப்ட்ட அனு்வங்ளும் 
அண்கம்ாலைங்ளில் விவசாயி்ளுக்கு ஏற்டுத் 
தப்ட்டுள்்ளது.
 மட்டக்்்ளபபு மாவட்டத்தில் நானகு 
பிேதான த்ரிய நீரப்ாயச்சல் கு்ளத்தின 
ஊடா்வும் மகழயிகன நம்பியுரம விவசாயம் 
த ச ய ய ப ் டு கி ன ்ற து . த த ற கி க ன ப த ் ா று த் த 
வகேயில் மகழயிகன நம்பி விவசாயம் 
முனதனடுக்்ப்டுவதில்கலை.  
 அவர்ளுக்கு ர்ாதுமான நீரப்ாசன 
வசதி்ள் ஏற்டுத்தப்ட்டுள்்ளதனால் அவர்ள் 
மகழயிகன நம்பிய விவசாய நடவடிக்க்்க்ள 
முனதனடுக்்ரவண்டிய அவசியமில்கலை.
ஆனால் மட்டக்்்ளபபு மாவட்ட விவசாயி்ள் 
இயறக்யிகன நம்பிரய அதி்்ளவில் விவசாய 
நடவடிக்க்்க்ள முனதனடுக்கின்றனர.
 மட்டக்்்ளபபு மாவட்டத்தில் 80ஆயிேம் 
ஏக்்ர ்ாணி்ளில் மட்டுரம கு்ளங்ளின 
நீகேக்த்ாண்டு விவசாய நடவடிக்க்்ள் 
முனதனடுக்்ப்டுகின்றன.ஏகனய 120ஆயிேம் 
ஏக்்ர ்ாணி்ளும் வானம்்ாரத்த பூமியா்ரவ 
விவசாய நடவடிக்க்்க்ள முனதனடுக்் 
ரவண்டிய நிகலைக்கு தள்்ளப்ட்டுள்்ளனர.
 இநத நாட்டில் விவசாய த்ாள்க்்ள் 
அகனத்தும் வடகிழக்கு தவிரநத ஏகனய 
மா்ாணங்க்ள அடிப்கடயா் த்ாண்ரட 
முனதனடுக்்ப்டுகின்றன. இதன்ாேணமா்ரவ 
வடக்கு கிழக்கு மா்ாண விவசாயி்ள் 
முறறுமுழுதா் ்ாதிக்்ப்டும் நிகலைகம 
்ாணப்டுகின்றது. அனுோதபுேம்,த்ாலைநறுகவ 
ர்ான்ற ்குதி்க்ள அடிப்கடயா் த்ாண்ரட 
அகனத்து முடிவு்ளும் அேசு்ளினால் 
எடுக்்ப்டுவதனால் ்ாதிக்்ப்டுவது வடக்கு 
கிழக்கில் உள்்ள தமிழ ர்சும் விவசாயி்ள் 
மட்டுரமயாகும்.
 வடக்கு கிழக்கு விவசாயி்க்ள திட்டமிட்ட 
வக்யில் பு்றக்்ணிக்கும் தசயற்ாடு்ள் ததாடரச் 
சியா் முனதனடுக்்ப்டுவதா் விவசாயி்ள் 
குற்றச்சாட்டு்க்ள முனதனடுத்து வருகின்றனர.
 இலைஙக்யில் சுதநதிேத்திறகு பிற்ாடு 
ஏரதா ஒரு வக்யில் திட்டமிட்டு வடக்கு 
கிழக்கு விவசாயி்ளினுகடய த்ாரு்ளாதாேத்கத 
அேசாங்ம் ்ாழடிக்கின்றது என்கத 
இனக்றக்கும் உறுதியா் கூ்ற ரவண்டிய நிகலையில் 
உள்்ளது என மட்டக்்்ளபபு மாவட்ட ்மக்்ாே 
அகமபபுக்்ளின அதி்ாேசக் தகலைவர அரு்ளா 
னநதோோ ேரமஷ் ததரிவித்தார.
 மட்டக்்்ளபபு மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 
90 வீதமான அறுவகட்ள் நடநது முடிநத 
நிகலையிரலை அேசாங்ம் விடுக்கின்ற த்ாள்க்்ள் 
திட்டமிடல்்ளிலுள்்ள தாமதம் ்ாேணமா் 
நமது விவசாயி்ள் ஒரு மூகட தநல்லுக்கு 2000 
ரூ்ாய நட்டமகடய ரவண்டிய ஒரு இக்்ட்டான 
நிகலைகய ஏற்டுத்தியிருக்கி்றார்ள்.  ் டநத மூனறு 
ர்ா்த்திலும் ரசதன உேத்திகன ்யன்டுத்தி 

விவசாய நடவடிக்க்்க்ள முனதனடுத்த ர்ாது 
்ாரிய ்ாதிபக் எதிரரநாக்கியிருநரதாம் இநத 
ரசதன உேத்திகன ்யன்டுத்தி விவசாயத்திகன 
முனதனடுத்த நிகலையில் மஞசள் ரநாய 
மறறும் தநமரடாட் எனப்டும் ரவர முடிச்சு 
ரநாய ்ாேணமா் வழகமயா் கிகடக்கும் 
அறுவகடகய ்ாரக்கிலும் இம்முக்ற குக்றவான 
அறுவகட்ர்ள இருக்கின்றன.

 அகேவாசிக்கும் குக்றவான விக்ளச் 
சலிகன த்ற்ற ரவக்ளயில் விவசாயி்ள் ஒரு 
மூகட தநல்லிகன 4200 ரூ்ாயக்கு விற்கன 
தசயயக்கூடிய துரப்ாக்கிய நிகலை மட்டக்்்ளபபு 
மாவட்டத்தில் ்ாணப்ட்டது.  ேனாதி்தி 
தசயலை்ம் அரதர்ானறு அகமச்சேகவ, அேசாங் 
அதி்ாரி்ள், அேசாங் அதி்ர ஊடா் ்லை 
முயறசி்ள் தசயதும் உரிய ரவக்ளக்கு நமக்கு 
உரிய தநல்லுக்்ான நிரணய விகலை கிகடக்்ாமல் 
100 ரூ்ாயக்கு பிேரதச தசயலை்ங்ளின ஊடா் 
அரிசி வழஙகுவதற்ா் த்ாள்வனவு தசயய 
உள்்ளதா் ததரிவிக்கின்றனர.
 சுதநதிேத்திறகு பிற்ாடு ஏரதா ஒரு 
வக்யில் திட்டமிட்டு எங்ளுகடய வடகிழக்கு 
விவசாயி்ளினுகடய த்ாரு்ளாதாேத்கத அேசாங 
்ம் ்ாழடிக்கின்றது என்கத இனக்றக்கும் 
உறுதியா் கூ்ற ரவண்டிய நிகலையில் உள்்ளது. 
மட்டக்்்ளபபு மாவட்டத்தின பிேதானமான 
த்ாரு்ளாதாேம் விவசாயம் அநத விவசாயத்தில் 
வருகின்ற உரிய அறுவகடயிகன கூட இலைஙக் 
யிரலை கிகடக்்க்கூடிய ஏகனய மாவட்ட விவ 
சாயி்ள் அனு்விப்துர்ானறு எமது மாவட்ட 
விவசாயி்ள் அனு்விக்் முடியாத நிகலை 
இருக்கின்றது.
 எதிர்ாலைங்ளில் த்ாள்க்்ள் திட்டங்ள் 
ஒழுங்ா் நகடத்்றாமல் ததாடரநதும் 
நாங்ள் ்ாதிக்்ப்டாமல் இருப்தறகு 
அதாவது எமது அடிப்கட உரிகம மீ்றல்்ள் 
என்ற விடயத்தில் நாங்ள் ர்ாப குழுவா் 
இருக்்லைாம், மனித உரிகம ஆகணக்குழுவா் 
இருக்்லைாம் அவர்ளுக்கு எமது ஆதங்ங்க்ள 
முக்றப்ாடு்க்ள ததரிவிப்தற்ா் உதவி 
அேசாங் அதி்ரிடம் இவறறிகன ஆவணப்டுத்த 
ர்ாரி கூறி இருக்கினர்றாம்.
 இஙகு ்ாணப்டும் அகனத்து ்ாணி்ளும் 
ஐநது ஏக்்ர திட்டத்தில் வழங்ப்ட்ட ்ாணி 
்ள் அேசாங்ம் USAID நிறுவனத்தின ஊடா் 
வும் இனிய நிதி நிறுவனங்ள் ஊடா்வும் 
சலுக்்க்ள வழஙகியது அதாவது ஒரு ர்க் 
உேம் இலைவசமா் வழஙகினார்ள் அரதர்ானறு 
சீனாவின ஊடா் டீசல் வழஙகினார்ள் 
எங்ளுகடய மாவட்ட விவசாயி்ளுக்கு அது 
எதுவும் தசன்றகடயவில்கலை. அதன ்ாேணமா் 
ஏகனய மாவட்டங்ளுடன ஒபபிடுக்யில் 
எங்ளுகடய உற்த்தி தசலைவு 20 ததாடக்்ம் 25000 
ரூ்ாய ரமல் அதி்மா் தசனறுள்்ளது அதனால் 
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ஒரு சமூ்த்தின இருபபு, அபிவிருத்தி ஆகிய 
இேண்டுக்கும் மி்வும் முக்கியமானது ்ல்வி 

ஆகும். இழநதவறக்ற தவனத்றடுப்தறகும், 
ர்ாட்டி இட்டு முனரனறுவதறகுமான ஊட்ம் 
்ல்விரய! 
 இலைஙக்யில் அமல்்டுத்தப்ட்டு வரும் 
இலைவசக்்ல்வியால் அகனத்துத் தேபபினரும் 
்ற் கூடிய வாயபபு கிகடத்திருக்கின்றது. இவ் 
வா்றான இலைவசக் ்ல்விமுக்றகமயின கீழ, 
மாணவர்ளுக்கு ரதசிய ரீதியில் த்ாதுப்ரீட்கச 
்ள் நடத்தப்டுகின்றன. 
 தேம் 5 புலைகமப்ரிசில் ்ரீட்கச, 
்ல்விப த்ாதுத் தோதே சாதாேண தேப ்ரீட்கச, 
உயர தேப ்ரீட்கச ர்ான்றகவ  முக்கியமான 
்ரீட்கச்்ளாகும். இவறறுள் தேம் 5 புலைகமப 
்ரிசில் ்ரீட்கச, த்ாடுப்னவு மறறும்  ரதசிய 
்ாடசாகலை்ளில் ்ற்தற்ான அனுமதிக் ்ா் 
உதவுகின்றது. சாதாேண தேப ்ரீட்கச உயரதேம் 
்ற்தற்ான ்ரீட்கசயா்வும் உயரதேப ்ரீட்கச 
்ல்்கலைக்்ழ் ததரிவுக்்ான ்ரீட்கசயா்வும் 
அகமநதிருக்கின்றன. 

 இப்ரீட்கச்ளில், ்ல்விப த்ாதுத்தோதே 
சாதாேண தேப ்ரீட்கச த்றுர்று்ள் அண் 
கமயில் தவளியாகி இருநதன. இப்ரீட்கச 
த்றுர்றறு ்குப்ாயவிகனயும் ்ரீட்கச்ள் 
திகணக்்்ளம் தவளியிட்டிருநதது. அத்தேவு்ளின 
அடிப்கடயில், சாதாேண தேம் சித்தியகடநது, 
உயரதேம் ்ற்தறகு சித்தியகடநதவர்ள் என்ற 
தேப்டுத்தலில்,  ஒன்து மா்ாணங்ள் உள்்ள 
இலைஙக்த்தீவில், தமிழ ர்சுகின்றவர்ள் 
தசறிநது வாழகின்ற  கிழக்கு, வடக்கு மா்ா 
ணங்ள் முக்றரய எட்டாம், ஒன்தாம் இடங 
்க்ளப த்றறுள்்ளன. இநநிகலை மி்வும் ்வகலைக் 
குரியரத.
 2014ஆம் ஆண்டில் இருநது, 2020ஆம் 
ஆண்டு வகேயான த்றுர்றறு ்குப்ாயகவ 
அவதானிக்கின்ற ர்ாது, ததாடரச்சியா் 
வடக்கு மா்ாணம் ஒன்தாவது மா்ாணமா் 
உள்்ளதுடன, 2018ஆம் ஆண்டு மாத்திேம் 69.99 
சதவீதத்திகனபத்றறு எட்டாவது இடத்திலும், 
கிழக்கு மா்ாணம் 69.97வீதத்கதப த்றறு ஒன 
்தாவது இடத்கதயும் வகித்துள்்ளது. 
 அவ்வாத்றனின 2014ஆம் ஆண்டில் 
இருநது இனறுவகே வடக்கு மா்ாணம் இறுதி 
மா்ாணமா்ரவ உள்்ளகம மி்வும் ரவதகனயான 
விடயமாகும். அரதர்ானறு 2014ஆம் ஆண்டு 
ததாடக்்ம், 2020ஆம் ஆண்டு வகேயான 
்குப்ாயவின அடிப்கடயில், கிழக்குமா்ாணம் 
2014இல் ஐநதாம் இடத்கதயும், 2019 இல் ஏழாவது 
இடத்கதயும் 2018இல் ஒன்தாவது இடத்திலும் 
ஏகனய ஆண்டு்ளில் எட்டாவது இடத்கதயும் 
த்றறுள்்ளகமகய அவதானிக்் முடிகின்றது. 
 ்டநத ஏழு வருட ்குப்ாயவின மூலைமா் 
வடக்கு, கிழக்கு மா்ாணங்ள் இறுதிநிகலையில் 
இருக்கின்றகமகய வி்ளஙகிக்த்ாள்்ள முடிகின 
்றது.
 2010ஆம் ஆண்டு கிழக்கு மா்ாணம் 
நான்ாம் இடத்கதயும் 2011ஆம் ஆண்டு ஆ்றாம் 
இடத்கதயும் பினவநத 2012, 2013, 2014ஆம் 
ஆண்டு்ளில் ஐநதாம் இடத்கதயும் வகித்த கிழக்கு 
மா்ாணம், 2015இல் இருநது எட்டாம் இடத்துக்குச் 
தசன்றகமகய த்ரிய்ளவிலைான வீழச்சியா்ரவ 

்ாரக்் முடிகின்றது.
 ்டநத மூனறு தசாபத யுத்த சூழலைால் 
்ாதிக்்ப்ட்ட வடக்கு, கிழக்கு மா்ாணத்தில் 
உள்்ள மாணவர்ள், பினநிகலைகய தழுவுகின்றகம 
க்கு ்ல்ரவறு ்ாேணங்ளும் உள்்ளன. 
 த்ாரு்ளாதாே ரீதியா் அதி்ம் ்ாதிக்்ப 
்ட்ட மக்்ள் அதி்்ளவில் இம்மா்ாணங்ளில் 
வாழகின்றனர.  இதனால் பிள்க்ள்ள் ததாடரச்சி 
யான ் ற்றலில் ஈடு்டுவதும் சவாலைா்ரவ உள்்ளது. 
மாணவர்ளின வேவு வீதக்குக்ற்ாடும் ்ரீட்கசப 
த்றுர்றறில் வீழச்சிகய த்ாண்டுவருகின்றது. 
 சமூ்த்தில் இடம்த்றுகின்ற சீரர்டு்ளும் 
சட்டவிரோத தசயற்ாடு்ளும் ஒழுக்்மினறிய 
தசயற்ாடு்ளும் த்றுர்றறில் குக்றகவ 
ஏற்டுத்துகின்றது. குறிப்ா், மாணவர்ள் 
ர்ாகதபத்ாருட்்ளுக்கு அடிகமயாதல், சட்டவி 
ரோத ்சிபபு உற்த்தி இவறறிறகு தநகதயர்ள், 
சர்ாதேர்ள் அடிகமயாதல்; இதனால் வீடு்ளில் 
ஏற்டுகின்ற பிேச்சிகன்ளும் மாணவர்ளின 
்ல்வியில் வீழச்சிகய ஏற்டுத்து கின்றன.
 இரதரவக்ள, அேசினால் வழங்ப்டுகி 
ன்ற புத்த்ங்க்ள ்ற்ாது, தவறுமரன 
ஆசிரியர்ள் வழஙகுகின்ற வினா விகட்க்ளக் 
்ற்றல்,  சுயமா் ்றகின்ற வீதம் குக்றவகடநது 

தசல்லைல், ்ற்தற்ான சூழல் வீட்டில் இனகம, 
்ாடசாகலைக் ்ற்றல், ்றபித்தலில் மாத்திேம் 
தஙகியிருத்தல் ர்ான்ற பிேச்சிகன்ளும் 
மாணவர்ளின த்றுர்று வீழச்சியகடவதறகு 
்ாேணமாகின்றததனலைாம். 

 அரந் ்குதி்ள் ்ஸ்ட, அதி்ஸ்ட 
்குதி்்ளா்ரவ உள்்ளன. இதனால் வ்ளப 
்ற்றாக்குக்ற்ளும் உள்்ளன. சமூ்த்தில், மாண 
வர்ளிடத்தில் உள்்ள பிேச்சிகன்்ளால் வீழச்சி 
ஏற்ட்டிருக்கின்றது. இலைவசக் ்ல்விகய முக்ற 
யா் எல்லைா இடங்ளுக்கும் வழங்ாகமயும் 
வடக்கு, கிழக்கு மா்ாணங்ள் வீழச்சியகடயக் 
்ாேணமா் உள்்ளன. 
 குறித்த இரு மா்ாணங்ளிலும், முக்கிய 
்ாடங்ளுக்்ான தவறறிடங்ள் இனறும் நிலைவிக் 
த்ாண்ரட இருக்கின்றன. இதனால் ஆசிரியர்ள் 
இனறி மாணவர்ள் ்ற்முடியாமல், அவ்வா்றான 
்ாடங்ளில் சித்தித்்றத் தவறுகின்றனர. 
 குறிப்ா், ்ணிதம், ஆஙகிலைம், விஞ 
்ானம் ர்ான்ற ்ாடங்ள் முக்கிய ்ாடங்்ளா் 
இருக்கின்ற ர்ாதிலும், அப்ாடங்ளுக்கு 
இனறுவகே தவறறிடங்ள் நிலைவிக்த்ாண்ரட 
இருக்கின்றன. ்ணித்ாடம் மி் முக்கியமா் 
்ாரக்்ப்டுகின்றது. உயரதேம் ்ற்தறகு மி்வும் 
அவசியமா் உள்்ளது. 
 அவ்வா்றான நிகலையில், ்ணித ்ாடத் 
திறகு ஆசிரியர்ள், சிலை ்ாடசாகலை்ளில் 
இல்லைாகமயால், ்ாடசாகலைகய மாத்திேம் 
நம்பியுள்்ள பிள்க்ள்ள் மி்வும் ்ாதிப்கடகின்ற 
னர. இப்ாதிபபு மா்ாண த்றுர்றறு 
்குப்ாயவில் வீழச்சிகய உண்டு்ண்ணுகின்றது.
 ரமலும், த்ாருத்தமான இடமாற்றங்ள் 

நகடத்்றாகமயும் மாணவர்ளின ்ல்வி 
வீழச்சிக்கு ்ாேணமா் அகமகின்றது. குறிப 
்ா், சமமப்டுத்தல்்ள் இனறி மா்ாண 
இடமாற்றங்ள் நகடத்றுகின்றகமயால், 
ஒருசிலை வலையங்ளில் இருநது ்லைரும், 
இனனும் சிலை வலையங்ளில் இருநது சிலைரும் 
இடமாற்றம் தசயயப்டுகின்றனர. இதனால் 
ஒருசிலை வலையங்ளில் ஆசிரியர்ள் ரதகவக்கு 
அதி்மா்வும், இனனும் சிலை வலையங்ளில் 
ஆசிரியர்ள் இனறியும் உள்்ளகம மாணவர்ளின 
த்றுர்றக்ற உயரத்துவதறகு சவாலைா் உள்்ளது. 
 ஆசிரியர இடமாற்றம், அதி்ாரி்ள் 
நியமனம் ர்ான்றவறறில் அேசியல் தகலையீடு 
்ளும் ்ல்வியின வீழச்சிக்கு ்ாேணமா் 
அகடயா்ளப்டுத்தப்ட்டுள்்ளது. அரதர்ானறு 
வடக்கு, கிழக்கு மா்ாணங்ளில் ்லை ்ாடசா 
கலை்க்ள வழிநடத்து்வர்்ளா் ஆசிரியர்ர்ள 
உள்்ளனர. அதி்ர்ள் இனகமயினால் ஆசிரியர்ள் 
்ாடசாகலைகய த்ாறுர்றறு நடத்தரவண்டிய 
நிகலைரயற்ட்டிருக்கின்றது.  
 நிேநதேமில்லைா ்தவியில் இருத்தப 
்ட்டகமயால் முழுமனதுடன அபத்ாறுப 
பிகனரயறறு நடத்துவதில் குறித்த ஆசிரியர்ள் 
சிேமத்துக்கு உள்்ளாகி உள்்ளகமயும் த்றுர்றறு 

அதி்ரிபபில் தாக்்த்திகன தசலுத்துகின்றது.
 ்ாதிக்்ப்ட்ட சமூ்த்திகன ்ட்டிதயழுப 
புவதற்ான ஆயுதமா் ்ல்வி உள்்ளகமயினால் 
இதகன முக்றயா் ்யன்டுத்தி உயரநிகலைகய 
மாணவர்ள் அகடவதற்ா் ்ல்ரவறு 
தசயறறிட்டங்க்ள வடக்கு, கிழக்கு மா்ாணத்தில் 
ரமறத்ாள்்ள ரவண்டிய ரதகவயிருக்கின்றது. 
 த்றர்றார்ள் மாணவர்க்ள ஊக்்ப 
்டுத்துவதற்ான ரவகலைத்திட்டங்க்ள ஒவ் 
தவாரு கிோமங்ளிலும் முனதனடுக்் ரவண் 
டும். ததாடரச்சியா் மாணவர்ள் ்ாடசாகலைக்கு 
அனுபபுவகத சமூ்மட்டத்திலைான அகமபபின 
ரும், அதுசாரநத உத்திரயா்த்தர்ளும் உறுதிப்டு 
த்த ரவண்டும். 
 வீடு்ளில் ்ற்தற்ான சூழகலையும், 
சட்டவிரோத தசயற்ாடு்ள் அற்ற கிோமங 
்க்ளயும் ஒழுக்்முள்்ள மாணவர சமூ்த்திகனயும் 
்ட்டிதயழுப் ஒவ்தவாரு கிோம மட்டத்திலும் 
தசயற்ாடு்ள் முனதனடுக்்ப்ட ரவண்டும். சுய 
்ற்றகலை ஊக்்ப்டுத்துடன, ்ாடபபுத்த்ங்க்ள 
வாசிக்கும் தி்றகன மாணவர்ளிடத்தில் வ்ளரக்் 
ரவண்டும். 
 அேசியல் தகலையீடினறி நியமனங்ள் 
வழங்ப்டுவதுடன, இடமாற்றங்ளும் நடநரத்ற 
ரவண்டும். ்ாடசாகலை்க்ள த்ாறுபர்றறு 
நடத்துகின்ற ஆசிரியர்ளுக்கு அஙகி்ாேத்கத 
வழஙகி, அவர்ளின மூலைமா் உச்சவிக்ளவிகன 
த்றறுக்த்ாள்்ள ரவண்டும்.  
 எனரவ, வடக்கு, கிழக்கு மா்ாணங்ள் 
ததாடரச்சியா் பினநிகலை வகிப்தகன தவிரத்து, 
முனநிகலை த்றுவதறகு உரிய நடவடிக்க்்க்ள, 
தசயற்ாடு்க்ள அகனவரும் கூட்டா் இகணநது 
தசயற்டுத்த ரவண்டும்.
 இதனமூலைமா் வடக்கு, கிழக்கு மா்ாணத் 
திகன ்ட்டிதயழுப் முடியும். இல்கலையாயின, 
்ல்வியில் பினரனாக்கு சமூ்மா் வடக்கு, 
கிழக்கிகன ்ாரக்் ரவண்டிய துரப்ாக்கியம் 
ஏற்ட்டுவிடும்.
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ஒரு சமூ்த்தின அபிவிருத்திக்கு ரதாள் 
த்ாடுக்கும் ்ல்ரவறு விடயங்ள் ்ாணப 

்டுகின்றன.இவறறுள் அச்சமூ்ம்சார அேசியல் 
பிேதிநிதித்துவம் முக்கியமானதாகும் என்ரதாடு 
அேசாங்த்தின விரசடமான உதவி்ளும் 
இதில் உள்்ளடஙகுகின்றன. இநத வக்யில் 
மகலைய் மக்்ள் இநநாட்டில் பினதஙகிய 
வாழக்க் நிகலைகம்க்ள தவளிப்டுத்தி வரும் 
நிகலையில் ரமற்ண்ட இேண்டு விடயங்ளும் 
அம்மக்்ளின எழுச்சிக்கு அவசியமாகியுள்்ளன.
இநத வக்யில் மகலைய் மக்்ள் உள்ளிட்ட 
சிறு்ானகமயினர அேசியல் பிேதிநிதித்துவத்கத 
உறுதிப்டுத்துவதறகு விகிதாசாே பிேதிநிதித்துவ 
ரதரதல் முக்றகம த்ரிதும் முக்கியத்துவம் 
மிக்் ஒன்றா் ்ருதப்டுகின்றது.இரதரவக்ள 
மா்ாண சக் முக்றகமயும் மகலைய் மக்்ளின 
அபிவிருத்திக்கு உநதுசக்தியாகியுள்்ள நிகலையில் 
இவறறின இருபபின அவசியம் ததாடரபில் 
புத்திஜீவி்ள் ததாடரச்சியா்ரவ வலியுறுத்தி 
வருகின்றனர.

 இலைஙக்யில் சிறு்ானகம மக்்ள் 
்ல்ரவறு தநருக்கீடு்ளுக்கும் உள்்ளாகி வரு 
கின்றனர.இநத நாடு சுதநதிேம் அகடவதறகு 
முனனோயினும் சரி அல்லைது அதன பினனோயினும் 
சரி சிறு்ானகம மக்்ள் எதிரத்ாள்ளும் 
தநருக்கீடு்ளுக்கும் சவால்்ளுக்கும் ஒரு 
ர்ாதும் குக்றவிருக்்வில்கலை என்து ததரிநத 
விடயமாகும்.இலைஙக்த் தமிழர்ள், முஸ்லிம்்ள் 
என்ற சிறு்ானகமயினரின வரிகசயில் மகலைய் 
மக்்ள் அல்லைது இநதிய வம்சாவளி மக்்ள் 
எதிரத்ாண்ட தநருக்கீடு்ள் ஒரு்டி அதி்மா்ரவ 
இருநதன இம்மக்்க்ள ்சக்கிப பிழிநது 
உகழபக்ச் சுேண்டுவதில் ஆட்சியா்ளர்ளும் 
முதலைாளி்ளும் ஆரவம் தசலுத்தினரே தவிே 
அவர்ளின நலைன்க்ளப ர்ணுவதில் ்ரி 
சகனகய தவளிப்டுத்தவில்கலை என்து 
யாவரும் அறிநத ்சப்ான உண்கமயாகும். 
இலைஙக் சுதநதிேம் த்ற்ற க்ரயாடு இநதிய 
வம்சாவளி மக்்ளின பிேசாவுரிகம மறறும் 
வாக்குரிகம என்ன ்றிக்்ப்ட்டு அவர்ள் 
ச்லை துக்ற்ளிலும் நிரவாணப்டுத்தப்ட்டகம 
இலைஙக்யின வேலைாறறில் ்க்ற்டிநத அத்தி 
யாயரமயாகும்.

 இதன ரசா்த் தழும்பு்ள் இனனும் 
ததாடரநது த்ாண்டிருக்கின்றன.்ல்வி, த்ாரு 
்ளாதாேம், இயல்பு வாழக்க், சு்ாதாேம், 
மருத்துவம் எனறு ்லை துக்ற்ளிலும் மகலைய் 

மக்்ள் பினதஙகிய குறி்ாட்டி்க்ளக் த்ாண் 
டுள்்ளகம வருநதத்தக்் விடயமாகும் எனினும் 
இவறறின அபிவிருத்தி ்ருதி அேசாங்ம் ்ாத் 
திேமான ்ங்ளிபபிகன வழங்வில்கலை 
என்தும் இஙகு குறிபபிடத்தக்்தாகும்.
மகலைய் மக்்க்ள த்ாச்கசப்டுத்தி, அவர 
்ளுக்கிகடரய பிணக்கு்க்ள ஏற்டுத்தி குளிர 
்ாயும் இனவாதக் கும்்ல் இனனும் இருநது 
த்ாண்டுதான இருக்கின்றது.நாட்டின சம்ாலை 
தநருக்கீடு்்ளால் இக்கும்்லின தசயற்ாடு்ள் 
மநத்தியிகன அகடநதுள்்ள ர்ாதும் இனனும் 
ஓயநதுவிடவில்கலை.நீருபூத்த தநருப்ா் அது 
இனனும் இருநது த்ாண்டுதான இருக்கின்றது 
என்கத மறுப்தறகில்கலை.மகலைய் மக்்ளின 
எழுச்சி இனவாதி்ளின ்ண்்க்ள அடிக்்டி 
உறுத்திய நிகலையில் அதன தவளிப்ாடா் 
இம்மக்்ள் ஓேங்ட்டப்ட்டனர.

விகி்தாசார த்தர்்தல் முபறபம
ஒரு சமூ்த்தின தகலைதயழுத்கத நல்லை்டியா் 
மாறறியகமப்தில் ஆக்்பபூரவமான அேசியல் 
பிேதிநிதித்துவம் முக்கிய இடம் த்றுகின்றது.
ஆக்்பூரவமான அேசியல் பிேதிநிதித்துவத்தினால் 
சமூ்த்தின அபிவிருத்திகய துரிதப்டுத்தவும் 
ரமரலைாங்ச் தசயயவும் முடியும்.இநத வக்யில் 
அேசியல் பிேதிநிதித்துவத்கத உறுதிப்டுத்திக் 
த்ாள்வதறகு த்ாருத்தமான ரதரதல் முக்றகம 
அவசியமாகும்.அதிலும் மகலைய் மக்்ள் 
ர்ான்ற பினதஙகிய சமூ் ரமம்்ாட்டிறகு 
த்ாருத்தமான ரதரதல் முக்றகம ததாடரபில் 
அதீத ்வனம் தசலுத்த ரவண்டியுள்்ளது.
இலைஙக்யில் ்ாோளுமன்ற ஆட்சிமுக்ற 
அறிமு்ம் தசயயப்ட்ட ்ாலைப்குதியில் 
அதாவது 1833 ம் ஆண்டு ர்ால்புரூக் யாபபின 
கீழ பிேதிநிதி்க்ள ததரிவு தசயயும் வழி 
முக்ற்்ளா் இனவாரிப பிேதிநிதித்துவ 
முக்ற பின்ற்றப்ட்டதா் புத்திஜீவி்ள் 
சுட்டிக்்ாட்டியுள்்ளனர.இதனிகடரய 1931 ம் 
ஆண்டு தடானமூர யாபபின கீழ பிேரதசவாரி 
பிேதிநிதித்துவ முக்ற அல்லைது ததாகுதிவாரி 
பிேதிநிதித்துவ முக்ற அறிமு்ப்டுத்தப்ட்டது.
இம்முக்றகமயானது1978 ம் ஆண்டு இேண்டாம் 
குடியேசு யாபபு வகே பின்ற்றப்ட்டு வநதது.
 பிேரதசவாரி பிேதிநிதித்துவ முக்ற ்லை 

சாத் விக்ளவு்க்ளக் த்ாண்டிருநதர்ாதும் 
்ாத் விக்ளவு்ளுக்கும் அது உநதுசக்தியாகி 
இருநதது.ரதரதல் ததாகுதி்ளில் சிறு்ானகம 
ரயாோ் வாழும் பிரிவினர தமக்குரிய பிேதி 
நிதித்துவத்கத த்றறுக் த்ாள்்ள முடியாத 
நிகலை இத்ரதரதல் முக்றகமயினால் ஏற்ட்டது.
அத்ரதாடு ஒரு நாட்டின ச்லைவிதமான அேசியல் 
அபிபபிோயங்ளும் ஆட்சி அகமபபு்ளில் பிேதி 
நிதித்துவம் த்றுவகத இயலைச் தசயயாகம 

நிகலையும் இதனால் ஏற்ட்டது.சிறு்ானகமப 
பிேதிநிதித்துவம் ்ாோளுமன்றத்தில் குறிபபிடத் 
தக்் வக்யில் பிேதி்லிக்்ாத நிகலையில் அது 
இம்மக்்ளின அபிவிருத்திகயயும் ர்ள்விக் 
குறியாக்குவதா் இருநதது. இநநிகலையில் 1978 ம் 
ஆண்டு இேண்டாம் குடியேசு அேசியல் யாபபின 
ஊடா் விகிதாசாே பிேதிநிதித்துவ ரதரதல் 
முக்றகம அறிமு்ம் தசயது கவக்்ப்ட்டது.
இஙகிலைாநகதச் ரசரநத ரதாமஸ் குரே விகிதாசாே 

பிேதிநிதித்துவ ரதரதல் முக்றகய முதலில் 
அறிமு்ம் தசயதவோ்க் ்ருதப்டுகின்றார.விகி 
தாசாே ரதரதல் முக்ற சிறு்ானகமயினகேப 
த்ாறுத்தவகேயில் ஒரு வேபபிேசாதமா்க் 
்ாணப்டுகின்றது. சிறு்ானகமயினரின பிேதி 
நிதித்துவத்கத அேசியல் ரீதியா் உறுதிப்டுத்திக் 
த்ாள்வதில் விகிதாசாே ரதரதல் முக்ற ்க்் 
்லைமா் இருநது வருகின்றது.

 ததாகுதிவாரியா் ர்ாதிய்ளவு வாக்கு 
்க்ளப த்றறுக் த்ாள்்ள முடியாத ஆனால் ரதரதல் 
மாவட்ட ரீதியா் ்ணிசமான வாக்கு்க்ளப 
த்்றக் கூடிய சிறிய ்ட்சி்ள் குக்றநத்ளவு 
எண்ணிக்க்யிலைாவது தமது பிேதிநிதி்க்ள 
்ாோளுமன்றத்திறகு அனுப்க்கூடிய வாயபபு 
விகிதாசாே ரதரதல் முக்றகமயின ஊடா்க் 
்ாணப்டுகின்றது.அத்ரதாடு ததாகுதிவாரியா் 
தசறிவா் இல்லைாத இனங்ள் மாவட்ட ரீதியில் 
்ணிசமான அ்ளவு இருபபின தங்ளுகடய 
பிேதிநிதி்க்ள ்ாோளுமன்றத்திறகு அனுப்க் 
கூடிய நிகலை ்ாணப்டுகின்றகமயும் 
குறிபபிடத்தக்்தாகும்.ரமலும் விகிதாசாே 
ரதரதல் முக்றயின ஊடா் த்ரும்்ாலும் 
கூட்டேசாங்ரம அகமயும் நிகலை ஏற்டும் 
வாயபபுள்்ளததன்தால் இக்கூட்டேசாங்ம் 
சிறு்ானகம இனத்தின ்ட்சிகயயும் 
இகணத்தகவயா்ரவ இருக்கும் இதனால் 
இக்்ட்சி்ளும் ர்ேம்ர்சி சிறு்ானகமயினரின 
நலைன்க்ளப ர்ணும் வாயபபு உருவாகின்றது 
எனறும் ்ருத்துக்்ள் முனகவக்்ப்ட்டன.
எனினும் அண்கமக்்ாலைத்தில் இகவதயல்லைாம் 
எநத்ளவுக்கு சாத்தியமானது என்து குறித்து 
சிநதிக்் ரவண்டியுள்்ளது.இனவாதி்ளின ரமதலை 
ழும்புக் ர்ேம்ர்சும் சக்தியிகன  இபர்ாது 
ர்ள்விக்குறியாக்கியுள்்ளகமயும் ததரிநதரதயா 
கும். இநநிகலையில் விகிதாசாே பிேதிநிதித்துவ 
ரதரதல் முக்ற மகலைய் மக்்ள் உள்ளிட்ட 
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சமூ் நீதி நாள் உலை்ம் முழுவதும் ஆண்டு 
ரதாறும் பிபேவரி 20 ஆம் நாள் ்கடப 

பிடிக்்ப்டுகி்றது. ஐக்கிய நாடு்ள் சக்யால் 
நவம்்ர, 2007 அனறு அறிமு்ப்டுத்தப 
்ட்டாலும் 2009 ஆம் ஆண்டு முதல்தான 
முக்றயா் அனுசரிக்்ப்டுகி்றது. சமூ் நீதி 

என்றால் எனன?தனி ந்ருக்கும்,சமூ்த்திறகும் 
இகடரயயான சரியான, நியாயமான உ்றகவக் 
குறிப்தாகும் .
 பி்றபத்ாக்கும் எல்லைா உயிரக்கும்  எனறு 
கூறுகி்றது உலை்ப த்ாதுமக்றயாம் திருக்கு்றள்.
இவ்வுலை்த்தில் பி்றப்ால் அகனவரும் சமரம.
பினபு, எஙகிருநது வருகி்றது ஏற்றத்தாழவு்ள்? 
மனிதகன மனிதன அடிகமப்டுத்துவதம், 
சிறுகமப்டுத்துவதும் எதனால்? இநத 21 ஆம் 
நூற்றாண்டிலும் சமூ் நீதிகயப ்றறி ச் மனி 
தனுக்கு ்டதமடுக்் ரவண்டிய ்ட்டாயம் 
ஏற்ட்டிருக்கி்றது என்றால் மனித நா்ரீ்ம்  மலைே 
வில்கலையா என்ற ர்ள்வி எழுகி்றது. இனக்றய 
்ாலை்ட்டத்தில் சமூ் நீதி என்து வாரத்கத 
ோலைமா் மாறிவிட்டது.
 ஆனால் , இநநாக்ளப ் றறிய விழிபபுணரவு 
ரதகவப்டுகி்றது.வரி, சமூ்க் ்ாபபீடு, த்ாது 
உடல்நலைவியல், த்ாதுக்்ல்வி, த்ாதுப்ணி, 
ததாழிலைா்ளர சட்டம் ர்ான்றவறறில் வ்ளங் 
க்ளயும், வாயபபு்க்ளயும் ்கிரநது த்ாள்வரத 
சமூ் நீதி. சுருங்ச் தசானனால்,”அகனவருக்கும், 
அகனத்துக்குமான வ்ளரச்சி” என்ரத இதன 
அரத்தமாகும் .
 “சமூ் நீதி” என்ற தசாறத்றாடர 1780 
்ளில் முதனமுதலில் ்யன்டுத்தப்ட்டது.
ததாழில்துக்ற புேட்சி வீழச்சியகடநத நிகலையில், 
அதமரிக்் சட்ட அறி்ர்ள் இநத வாரத்கதகய 
த்ாரு்ளாதாேத்தில் ்யன்டுத்தினர. இனறு அதன 
்யன்ாடு உலை்்ளாவிய ரீதியில் த்ரும்்ாலைான 
நாடு்ளில் ்ணிசமா் விரிவகடநதுள்்ளது சறறு 
ஆறுதல் அளிக்கி்றது .

 வறுகம ஒழிபபு, ்ாலின சமத்துவம், 
ரவகலையினகமக்்ான தீரவு, சமூ் நல்லிணக்்ம் 
ஆகியவறக்ற உள்்ளடக்கியது  சமூ் ரமம்்ாடு.
இகத வலியுறுத்துவரத சமூ் நீதி.
 உலை்ம் முழுவதும் தவவ்ரவறு நாடு்ள், 
்லைாச்சாேம்,தமாழி,தவவ்ரவறு இன மக்்ள், 
அதற்ான அேசியல் என ்்ளம் விரிநது த்ாண் 
ரடயிருக்கி்றது. ்டநத நுற்றாண்டு்ளில் சாதிய 
ஏற்றத்தாழவு்ள், தீண்டாகம, ்ாலின ்ாகு்ாடு 

என த்ாடுகம்ள் தகலை விரித்தாடியது.
 த்ண்்ளின த்ாரு்ளாதாே ்ஙர்றபு, 
வாயபபு, ்ல்வி த்றுதல், ஆரோக்கியம், உயிர 
வாழதல் மறறும் அதி்ாேமளித்தல் ஆகியவறறில் 
்ாலின சமத்துவம் இருக்கி்றதா? என்கத 
உலை ்த்தின மனசாட்சி உலுக்கும். உலை் த்ாரு 
்ளாதாே மன்றமானது 2022ம்ஆண்டு ்ாலின 
சமத்துவ இகடதவளி குறித்த அறிக்க்கய 
தேனீவாவில் தவளியிட்டது. இநத அறிக்க்யின 
்டி, உலைகிரலைரய ஆண், த்ண் சமத்துவம் 

வழஙகுவதில் ஐஸ்லைாநது ததாடரநது முதல் 
இடத்கத தக்்கவத்துள்்ளது. பினலைாநது, நாரரவ, 
நியூசிலைாநது மறறும் ஸ்வீடன நாடு்ள் அடுத்தடுத்த 
இடங்ளில் உள்்ளன. இதில் இநதியாவிறகு 
135வது இடம் கிகடத்துள்்ளது. இநதியாவிறகு 
பின சுமார 11 நாடு்ள் மட்டுரம ்ட்டியலில் 
இடம்த்றறுள்்ளன. இநதியாவிறகும் கீழான 
தேவரிகசயில் ஆப்ானிஸ்தான, ்ாகிஸ்தான, 
்ாஙர்ா, ஈோன மறறும் சாத் நாடு்ள் உள்்ளன.

 த்ண் ்ல்வி குறித்து ர்சியதற்ா் 
2012ஆம் ஆண்டு தாலி்ன தீவிேவாதி்்ளால் 
தகலையில் சுடப்ட்டவர தான ்ாகிஸ்தாகனச் 
ரசரநத  மலைாலைா யூசுப  .்ாலின இகடதவளிகயக் 
குக்றக்் ரவண்டுதமன்றால்,்ல்வி ஒனர்ற 
நம் க்யில் உள்்ள அகிம்கச ஆயுதம் .மத 
ரீதியிலைான நாடு்ள் மட்டுமல்லை ,வல்லைேசு 
நாடு்ளில் கூட த்ண்்ளுக்்ான சமூ் நீதி 
சத்தமில்லைாமல் ஒடுக்்ப்ட்டு வருகி்றது.தி்றகம 
யும், அனு்வமும் இருநதால் கூட ்ணியிடங 
்ளில் ஆண் ஊழியர்ளுக்கு நி்ோன ஊதியம், 
்ணி உயரவு, சலுக்்ள் ர்ான்றகவ  ஏன வழங 
்ப்டுவதில்கலை என்து ர்ள்விக்குறியா்ரவ 
உள்்ளது .
 சமூ் நீதிகயப த்ாறுத்தவகே, இநதியா 
வில் சாதி, தமாழி, மதம், ்ால், வசிப பிடம், 
த்ாரு்ளாதாே சூழல், உடல் ஊனம் ர்ான்ற 
முக்ற்ளில் ரவகலைவாயபபு மறறும் ்ல்வி 
வாயபபு்ளில் இடஒதுக்கீடு, ்ல்விக்கு உதவித் 
ததாக் ர்ான்ற ்லை திட்டங்ள் தசயற்ாட்டில் 
உள்்ளன.
 வாழக்க்த் தேத்கதத் தீரமானிப்வறக்ற 
இழநத நிகலைரய வறுகமயாகும். உணவு, உகட, 
உக்றவிடம், ்ாது்ாப்ான குடிநீர, ்ல்வி த்றும் 
வாயபபு, பி்ற குடிமக்்ளிடம் மதிபபுப த்று 
தல் ர்ான்றகவரய நம் வாழக்க்த் தேத்கத 
தீரமானிக்கி்றது. ்லை நாடு்ளில் முக்கியமா் 
வ்ளரநது வரும் நாடு்ளில் வறுகம ஒழிபபு என்து 
ஒரு முக்கியமான இலைக்்ா் இருநதுவருகி்றது.

 ஐக்கிய நாடு்ள் சக்யின அபிவிருத்தி 
திட்டத்தின அறிக்க்யின்டி ,  உலைகில் வறுகமக் 
ர்ாட்டின கீழ உள்்ள  54 நாடு்ளின ்ட்டியலில் 
இலைஙக் இருக்கி்றது .
 அகனவரின ்ஙர்றபுடன கூடிய வ்ளரச்சி 
இல்லைாதது, த்ாரு்ளாதாே மநத நிகலை மறறும் மி் 
சமீ் ்ாலைமா் ர்ார ஆகியகவ சிலை நாடு்ளில் 
முனரன்றத்துக்குத் தகட்்ளா் இருநதுள்்ளன 
எனறு உலை் வஙகி ததரிவித்துள்்ளது.
 நாடு்ள் வ்ளரச்சி அகடயாவிட்டால், ஏழ 

கமகயக் குக்றப்தில் முனரனற்றம் ்ாண்்து 
்டினம்.
 ஏகழ்ளுக்கு உகழபபு தான வரு 
மானத்துக்்ான பிேதான வாயபபு. எனரவ ததாழி 
லைா்ளர்ளுக்கு அதி் வாயபபு்க்ள உருவாக்கித் 
தே ரவண்டும். இல்கலைதயன்றால், ஏழகம 
குக்றவதற்ான வாயபபு குக்றவு எனகி்றார்ள் 
வல்லுநர்ள் .
 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஏழகமகய ஒழிக்் 
ரவண்டும் என்து ஐக்கிய நாடு்ள் சக்யின 
ததாகலைரநாக்கு வ்ளரச்சிக்்ான  இலைக்்ா் 
நிரணயிக்்ப்ட்டுள்்ளது. ஆனால் சமீ்த்தில் 
தவளியான அதனுகடய அறிக்க், அநத த்டு 
ஆண்டு வரும்ர்ாது உலை் மக்்ள் ததாக்யில் 6 
சதவீதம் ர்ர சரவரதச ஏழகம நிகலைக்குக் கீரழ 
வசிப்ார்ள் எனறு ததரிவிக்கி்றது.`
 இனக்றய உலைகில் ்ணக்்ாே நாடு்்ளா் 
இருப்வறறின வேலைாறக்ற நாம் புேட்டிப 
்ாரத்தால், 200 ஆண்டு்ளுக்கு முனபு அகவ 
இனக்றய ஆபபிரிக்்ாவின நிகலைகமயில்தான  
இருநதன. ஆனால், ்ல்வி மறறும் சு்ாதாேம் 
ர்ான்ற சமூ் வசதி்ள் அகனவருக்கும் கிகடக் 
கும் வக்யில் த்ாள்க்்க்ள உருவாக்கி, தி்றகன 
வ்ளரத்துக் த்ாண்டரத அநநாடு்ளின பிேம் 
மாண்ட வ்ளரச்சிக்குக் ்ாேணம்.
 ஆனால் ,இநத விஷயத்தில்தான வ்ளரும் 
நாடு்ள் இபர்ாது பினதஙகியுள்்ளன. ஏழகமயில் 
இருப்வர்ளின எண்ணிக்க்கய ரவ்மா்க் 
குக்றப்தில் அகவ நனகு தசயல்்டுகின்றன. 
ஆனால் ் ேம ஏகழ்ளுக்கு அகவ தசன்றகடவதில் 
சி்றப்ா்ச் தசயல்்டவில்கலை’.சமூ் நீதி 
என்து இஙர்தான பிேச்சகனக்குரியதாகி்றது.
சமத்துவமினகம என்து இஙர் ஊகமக்  குேலைா்  
ஒலிக்கி்றது .
 குக்றநத வருவாய நாடு்ள் முனரனறி, 
நடுத்தே வருவாய நாடு்ளின நிகலைக்கு உயரும் 
ர்ாது, சமத்துவமினகம அதி்ரிக்கி்றது .அதனால், 
புதிய வருவாய நிகலை்ளின அடிமட்டத்தில் 
இருநது ்ேம  ஏகழ்ள் முனரனறுவது ்டினமா் 
இருக்கி்றது. இது சமூ் நீதிக்்ான சவாலைா் 
இருக்கி்றது.
 சமத்துவம் என்து வருவாகய மட்டும் 
குறிபபிடுவதா் இல்கலை,வாயபபு்ளில் சம ்ஙகு 
ரவண்டும்.அநத வாயபபு்ர்ள அடித்தட்டு மக்்க்ள 
அடுத்த நிகலைக்கு உயரத்தும்.எனரவ,சமூ் நீதி 
என்து உலைகில் நிகலை நாட்டப்ட்டு ,அகமதியும், 
வ்ளரச்சியும் த்ரு்ட்டும் .
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புலைனாயவு அதி்ாரி்ள் உட்்ட 20 இறகு 
ரமற்ட்ட ்கடத்துக்ற மறறும் அே சியல் 

அதி்ாரி்ளுடன அதமரிக்் வான ்கடயின 

ர்ாயிங சி-17 குர்ளாபமாஸ்ேர ர்ாக்கு வேத்து 
விமானம் இநத வாேம் அவசேமா் ்ட்டு 
நாயக்்ாவில் வநதி்றஙகி அவசேமா் திரும்பி 
தசனறுள்்ளது.
 இநத குழுவிறகு தகலைகம தாஙகிய 
அதமரிக்்ாவின இநரதா-்சுபிக் பிோநதிய 
்ாது்ாபபுக்்ான பிேதம தசயலைா்ளர உட்்ட 
த்ாழும்பில் உள்்ள அதமரிக்் தூதே்த்தின 
தலைப. ர்ணல் தே அதி்ாரியும் இலைஙக்யின 
்ாது்ாபபு தசயலைா்ளர தலைப தேனேல் ்மால் 
குணேத்திோன உட்்ட ்கட அதி்ாரி்க்ள சந 
தித்து தசனறுள்்ளனர.

 இரு நாடு்ளுக்கும் இகடயிலைான ்ாது 
்ாபபு ஒத்துகழபபுக்்ள் ததாடரபில் ர்ச்சுக்்க்ள 
ரமறத்ாண்டதா் த்ாழும்புத் த்வல்்ள் ததரி 
வித்துள்்ளர்ாதும் உண்கமயான ்ாேணங்ள் 
மக்றக்்ப்ட்டுள்்ளன.
 த்ாரு்ளாதாேத்தில் வீழநத இலைஙக்கய 
மீட்் விரும்்ாத அதமரிக்்ா ஐரோபபிய நாடு 
்ளினால் வழிநடத்தப்டும் அகனத்துலை் 
நாணய நிதியத்தின உதவியுடன இலைஙக்யின 
40 பில்லியன தவளிநாட்டு ்டன ததாக்யில் 20 
விகிதங்க்ள த்ாண்டிருக்கும் சீனாவின ்டகன 
இல்லைாது தசயய முயனறுவருகின்றது.
 அரதசமயம், இலைஙக்கய த்ாரு்ளாதாே 
ரீதியா்வும், ்கடத்துக்ற ரீதியா்வும் சீனாவுடன 
ரமாதும் ்்ளமா் மாற்றவும் முகனநது நிறகின்றது 
30 ஆண்டு்ளுக்கு பினனர மீண்டும் பிலிபக்னஸ் 
இல் த்ளம் அகமத்துள்்ள அதமரிக்்ா இநத வருடம் 
9000 ்கடயினகே ்்ளமி்றக்கி ்லி்ாட்டான-2023 
என்ற ்கட ஒத்திக் ஒனக்ற நடத்தவுள்்ளது. 
2015 ஆம் ஆண்டுக்கு பினனர இடம்த்றும் 
மி்பத்ரும் ஒத்திக் இதுவாகும்.

 ததனசீனக் ்டல் மறறும் தயவானுக்கு 
அண்கமயா் ்லை ்கடத்த்ளங்க்ள பிலிப 
க்னஸ் இல் அகமக்கும் அதமரிக்்ாவுக்கு 
இலைஙக்யில் இருநது சீனாகவ தவளிரயற 
றுவதுடன, சீனாவுடன இடம்த்றும் ரமாதலின 
ர்ாது சீனாவின தவளிநாட்டு த்ளங்க்ள முடக்கு 

வதுடன, வழங்ல் ்ாகதகயயும் முடக்குவரத 
திட்டம்.
 பிலிபக்னஸிறகு அடுத்ததா் அதம 
ரிக்்ா குறிகவப்து இலைஙக்கய தான. அதா 
வது ஐக்கிய நாடு்ள் சக் மனித உரிகம ்ள் 
ஆகணக்குழுவில் த்ாண்டுவேப்ட்ட தீர 
மானங்ள், ர்ாத்த்யா அேகச ்விழத்தது, 
ேணிகலை த்ாண்டுவநதது, ்ரனடிய அேசு 
மகிநதா மறறும் ர்ாத்தா மீது த்ாண்டுவநத 
தகட்ள் என்ன இலைஙக்கய சுறறிவக்ளத்து 
்ணியகவக்கும் நகடவடிக்க்்ர்ளயாகும்.
 சிலை மாதங்ளுக்குள் இேண்டு முக்ற 
இலைஙக்க்கு வநது தசன்ற அதமரிக்்ாவின 
அேசியல் விவ்ாேங்ளுக்்ான தசயலைா்ளர விக் 
ரோரியா நியூலைானடின ்யணமும், ஐநது வரு 
டங்ளின பினனர 2020 ஆண்டு இலைஙக்க்கு 
்யணம் ரமறத்ாண்ட அதமரிக்்ாவின மூத்த 
அதி்ாரியான கமக் த்ாம்பிரயாவின ்யணமும் 
இலைஙக் மீதான அதமரிக்்ாவின பிடி இறுகுவகத 
தான ்ாண்பித்துள்்ளன.
 திருமகலையில் அதமரிக்்ா த்ளம் ஒனக்ற 
அகமப்தற்ா் த்ாண்டுவநத மிரலைனியம் சலைஞ 
மறறும் ரசா்ா உடன்ாடு்ள் முடஙகியதால் 
தறர்ாது இலைஙக் அேசு முடஙகியுள்்ளது. ஆனால் 
தறர்ாது திருமகலை துக்றமு்த்தில் அதமரிக்்ா 
்ால்கவத்தால் தான இலைஙக் இயங்முடியும் 
என்ற நிகலை ஏற்ட்டுள்்ளது.

  உக்கேனில் முழு வீச்சுடன, ஒரு 
ர்ாகே ஆேம்பிப்தற்ான முழு முயறசி்ளில் 
ரநட்ரடா இ்றஙகியுள்்ளது. புதிதா் ரமலும் 40000 
்கடயினகே உக்கேகன சுறறியுள்்ள ் குதி்ளுக்கு 
ந்ரத்துவதுடன, ர்ாலைநகத சுறறி ஒரு ்ாது்ாபபு 
வகலையத்கதயும் உருவாக்் திட்டமிட்டுள்்ளது 
அதமரிக்்ா என ததரிவித்துள்்ளார ர்ாலைநது 
அதி்ர.
 2027 ஆம் ஆண்டு சீனா தாயவான மீது 
தாக்குதல் நடத்தும் என ததரிவித்துள்்ளார அதம 
ரிக்்ாவின புலைனாயவு அகமப்ான சி.ஐ.ஏயின 
தகலைவர வில்லியம் ர்ரனஸ். ஆனால் தாயவான 
மீது தாக்குதல் நடத்தினால் அதமரிக்்ா அதகன 
்ாது்ாக்் தாக்குதல் நடத்தும் என ததரிவித் 
துள்்ளார அதமரிக்்ாவின அதி்ர ரோ க்டன.
 அதாவது ரநட்ரடா ேஸ்யாவுடன ரமாதும் 
ர்ாது அதமரிக்்ா சீனாவுடன ரமாதும் அது தான 
தறர்ாகதய திட்டம். ததனனாபிரிக்்ா ்டலில் 
ேஸ்யாவின ர்ாரக்்ப்ல் ஆபிரிக்்ா மறறும் 
சீனா ்டற்கடயுடன ஒத்திக்யில் ஈடு்டும் 
அரதசமயம், 30 ஆண்டு்ளுக்கு பினனர ேஸ்யாவின 
ர்ாரக் ்ப்ல் அணுவாயுதத்துடன ்ல்டிக் 
்டற்குதியில் நடமாடுவதா் ததரிவித்துள்்ளது 
ரநாரரவயின புலைனாயவுத்துக்ற.
 சீனாவும் ்ாகிஸ்தானும் ்டற்கட 

ஒத்திக் ஒனக்ற ரமறத்ாள்்ளவும் திட்டமிட்டுள் 
்ளன. நிலைத்துக்கு அடியில் மி்பத்ரும் வான 
்கடத் த்ளத்கத அகமத்து மி்பத்ரும் தாக்கு 
தலுக்கு தயாோகி வருகின்றது ஈோன, அரதசமயம் 
உக்கேன ர்ார ஆேம்பித்த பினனர முதல் 
முதலைா் இஸ்ரேலின தவளிவிவ்ாே அகமச்சர 

உக்கேனுக்கு தசனறுள்்ளார.

 உலை்ம் இேண்டு அணி்்ளா் பிரிவ 
கடநதுள்்ளதுடன அவர்ள் மி்பத்ரும் 
ர்ார ஒனறுக்கும் தயாோகின்றனர. ர்ாகே 
தடுப்தற்ான ்ாலைங்ள் தவறிவருவதா்ரவ 
ரதானறுகின்றது. 
 அதாவது உக்கேன சமர மறறும் சீனா 
மீதான அதமரிக்்ாவின ந்ரவு்ளில் இநதியாவின 
்ங்ளிபபு என்து தறர்ாதும் நடுநிகலையா்ரவ 
்ாணப்டுவதுடன, ேஸ்யா மீது ரமறகுலை்ம் 
விதித்த த்ாரு்ளாதாே தகட்க்ள மீறி இநதிய 
நிறுவனங்ள் த்ரும்ளவில் எரித்ாருட்்க்ள 
த்ாள்வனவு தசயது விற்கன தசயது வருவதும் 
அதமரிக்்ாவுக்கும் இநதியாவுக்கும் இகடயிலைான 
விரிசல்்க்ள ஏற்டுத்தி வருகின்றர்ாதும் இரு 
நாடு்ளும் அதகன தவளியில் ் ாண்பிப்தில்கலை.
இநத நிகலையில் தான இநதியாவின தசல்வநதரும், 
இநதிய பிேதமர நரேநதிே ரமாடியின நண்்ருமான 
அதானி குழுமம் ததாடரபில் அதமரிக்்ாகவ 
த்ளமா்க் த்ாண்ட ஹினடனர்ர என்ற 
ஆயவுகமயம் தவளியிட்ட த்வல் அதானி 
குழுமத்தின 120 பில்லியன தடாலைர்க்ள இல் 
லைாது தசயததுடன, எதிர்ாலைத்தில் அவர்ள் 
ரமறத்ாள்்ளவுள்்ள திட்டங்க்ளயும் முடக்கிப 
ர்ாட்டுள்்ளது.
 அதாவது இலைஙக்யில் அதானி 
குழுமத்தின ஊடா் ரமறத்ாள்்ளப்டும் அபி 
விருத்திப ்ணி்ளும் நினறுர்ா்லைாம் என்ற 
நிகலையில் அதகன சீனா க்ய்ப்டுத்தலைாம் என்ற 
அச்சம் இநதியாவுக்கு ஏற்ட்டுள்்ளது. அதகன 
உறுதி தசயவதுர்ாலை எதிரவரும் வாேம் சீனாவின 
மி்பத்ரும் வரத்தக் குழு ஒனறு இலைஙக் வே 
உள்்ளது.

 இநத நிகலையில் அதமரிக்்ாவிடம் இழஙத 
தசல்வாக்க் த்றுவதுடன அதமரிக்்ா சார 
பில் இலைஙக்கய இநதியா க்யாள்வதறகும், 
சீனாவின ந்ரவு்க்ள ்ட்டுப்டுத்தவதறகும் என 
இநதியா தறர்ாது க்யில் எடுத்துள்்ள ஆயுதம் 
தான தமிழீழ விடுதகலைப புலி்ளின தகலைவர 
ததாடரபில் தமிழ்த்தில் தவளியிடப்ட்ட 
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்ண்டுள்்ளது.
 அதமரிக்் தடாலைருக்கு எதிோ் அதன 
நாணயம் ்டநத வருடம் 30 விகிதமும் 2021 ஆம் 
ஆண்டு 44 விகிதமும் வீழச்சி ்ண்டுள்்ளதும் 
இஙகு குறிபபிடத்தக்்து.
 இதனிகடரய சிரியாவின மீட்பு ்ணி்ள் 
தாமதமா் நி்ழவதால் அஙகு இ்றநதவர்ளின 
எண்ணிக்க் ரமலும் அதி்ரிக்்லைாம் என ஐ.நா 
அதி்ாரி்ள் ததரிவித்துள்்ளனர.

பூமி அதிர்வினொல் ... த�ொடர்ச்சி  ...

ஊடுருவுவதால் இநத அனரத்தம் நி்ழநது வரு 
கின்றது.
 ஒரு வருடத்திறகு 5 மீற்றர வகேயான 
்னிப்ாக்ள்ள் அழிவகடநது வருகின்றன. 
இது எதிர்ாரக்்ப்ட்டகத விட குக்றவானது 
எனினும் ஆ்த்தானரத.
 இது எதிர்ாலைத்தில் ்ாரிய அழிகவ 
ஏற்டுத்தும் என்றர்ாதும் எமது நடவடிக்க்்ள் 
மூலைம் அதகன தாமதப்டுத்தமுடியும் என விஞ 
்ானி்ள் ரமலும் ததரிவித்துள்்ளனர.

அந�ொட்டிக்கொ ... த�ொடர்ச்சி  ...

45 விகித வாக்கு்ர்ள ஆதேவா் கிகடத்ததனால் 
அது ரதால்வியில் முடிவகடநதிருநதது.
 வாக்த்ாடுபபிறகு பினனர 2015 ஆம் 
ஆண்டு இடம்த்ற்ற பிரித்தானியாவின நாடா 
ளுமன்றத்திற்ான ரதரதலில் அவேது ்ட்சி 
ஸ்த்ாட்லைாநதிற்ான 59 ஆசனங்ளில் 56 ஆச 
னங்க்ள த்றறு மூன்றாவது த்ரிய ்ட்சியா் 
உருதவடுத்திருநதது.
 இநத வருடத்தின முடிவுக்குள் மீண்டும் 
தனிநாட்டுக்்ான வாக்த்ாடுபக் நடத்த 
ர்ாவதா் அவர ததரிவித்திருநதாலும், பிரித் 
தானியாவின நீதிமன்றம் அதகன தகட 
தசயததுடன, அதற்ான அனுமதிகய பிரித் 
தானியா நாடாளுமன்றம் வழங் ரவண்டும் 
எனவும் தீரப்ளித்துள்்ளது இஙகு குறிபபிடத் 
தக்்து.

�னிநொட்டுக்கொ்க ... த�ொடர்ச்சி  ...

அவ்வறிக்க்யில் ரமலும் கூ்றப்ட்டிருப 
்தாவது:
 “இலைஙக்யின ஆண்டுக்கு ஆண்டு 
்ணவீக்்மும் உணவுப்ணவீக்்மும் வீழச்சி 
யகடநதிருக்கின்ற ர்ாதிலும், த்ாரு்ளாதாே 
மறறும் மனித உரிகம்ள் நிகலைவேம் இனனமும் 
ரமாசமான மட்டத் திரலைரய ்ாணப்டுகின்றன. 
 குறிப்ா் ்டநத ஆண்டு டிசம்்ர 
மாதம்ளவில் 33 சதவீதமான குடும்்ங்ள் 
உணவுப்ாது்ாபபினகமக்கு மு்ஙத்ாடுத் 
திருப்துடன 68 சதவீதமான குடும்்ங்ள் 
நாத்ளானறில் உணவு உட்த்ாள்ளும் அ்ளகவக் 
குக்றத்துக்த்ாண்டிருக்கின்றன.
 அவறறில் குறிப்ா் த்ருநரதாட்டப 
்குதி்ளில் உள்்ள குடும்்ங்ளும், த்ண் 
தகலைகமத்துவக் குடும்்ங்ளும் முக்றரய 
38 சதவீதம், 37 சதவீதம் என்ற ரீதியில் உணவுப 
்ாது்ாபபினகமயால் ்ாதிக்்ப்ட்டிருக்கின 
்றன. 
 அதுமாத்திேமனறி சிறுவர்ள் மத்தியில் 
ர்ாசகணசார சிக்்ல்்ள் ரமரலைாஙகிவருவது 
டன மருநதுபத்ாருட்்ள் மறறும் மருத்துவ 

உ்்ேணங்ளுக்்ான தட்டுப்ாட்டின விக்ள 
வா் அேச மருத்துவமகன்ளில் அத்தியா 
வசியமற்ற சத்திேசிகிச்கச்ள் இகட நிறுத்தப 
்ட்டுள்்ளன.
 இவ்வா்றானததாரு பினனணியில் இக் 
்ாலைப்குதியில் மனிதாபிமானத்ரதகவ்ள் 
மறறும் முனனுரிகமக்குரிய விடயங்ள் 
ததாடர்ான தசயறதிட்டத்தினகீழ வழங்ப 
்ட்ட மனிதாபிமான உதவி்ள் ததாடரநது 
அதி்ரித்திருப்துடன இதுவகேயில் இச் 
தசயறதிட்டத்தினகீழ 2.8 மில்லியன மக்்ள் ்ய 
னகடநதிருக்கின்றனர. 
 உணவுபத்ாருட்்க்ளக் த்ாள்வனவு 
தசயவதற்ான நிதி மறறும் ்ாரசாகலை்க்ளப 
த்ற்ற 580,000 ர்ர, உணவுபத்ாருள் உதவி 
்க்ளபத்ற்ற 600,000 ர்ர, நுண்ர்ாசகணப 
்தாரத்தங்க்ளபத்ற்ற இேண்டு வயதிறகும் 
குக்றவான 287,100 சிறுவர்ள், திரிர்ாஷாகவப 
த்ற்ற 530,000 ்ரபபிணித்தாயமார, தீவிே 
மநதர்ாசகணக் குக்ற்ாட்டிறகு சிகிச்கச 
த்ற்ற ஐநது வயதிறகும் குக்றவான 3697 
சிறுவர்ள் எனர்ார இதில் உள்்ளடஙகுகின்றனர. 
 அரதர்ானறு 1.2 மில்லியன ்ாடசாகலை 
மாணவர்ளுக்குப ்ாடசாகலையில் உணவு 

வழங்ப்ட்டுவருகின்றது. ரமலும் தநற்யிரச் 
தசயக்யில் ஈடு்டும் 817,000 விவசாயி்ளுக்கும், 
ரசா்ளப்யிரச்தசயக்யில் ஈடு்டும் 111,000 
விவசாயி்ளுக்கும் அவசியமான உதவி்ள் வழங 
்ப்ட்டிருக்கின்றன.
 இலைஙக்கயப த்ாறுத்தமட்டில் அடுத்த 
சிலை மாதங்ள் மி்முக்கியமானகவயாகும். 
மனிதாபிமானத்ரதகவ்ள் மறறும் முனனுரி 
கமக்குரிய விடயங்ள் ததாடர்ான தசயற 
திட்டம் எதிரவரும் மாரச் மாதம் 31 ஆம் 
தி்தியுடன முடிவிறகுவரும் நிகலை யில், ரதகவ 
யுள்்ளவகே மனிதாபிமான நடவடிக்க்்ள் 
ததாடரநது முனதனடுக்்ப் டும். 
 அரதர்ானறு 2023 ஆம் ஆண்டுக்்ான 
மனிதாபிமான தசயறதிட்டம் தறர்ாது தயாரிக் 
்ப்ட்டுவருகின்றது“ எனறு   குறிபபிடப்ட் 
டுள்்ளது.

இலங்்க்ைப்  ... த�ொடர்ச்சி...

நாட்்்ளா் ்ட்டினியால் வாடுவகதக் ்ண்டு 
சகித்துக் த்ாள்்ள முடியாத தாதயாருவர 
தறத்ாகலைக்கு முயறசித்த சம்்வதமானறு 
அண்கமயில் இலைஙக்யில் இடம்த்றறுள்்ளது.
நச்சுத் தனகமயுகடய விகத்க்ள உட்த்ாண்டு 
இநதத்தாய தறத்ாகலைக்கு முயறசித்துள்்ளகம 
மனகத உருக்கும் தசயலைா் அகமநதுள்்ளது.
இகதப ர்ானர்ற இனனும் ்லை குடும்்ங்ள் 
உணவுக்்ா் ர்ாோடிக் த்ாண்டிருக்கின்றன.
ர்ாதிய நிக்றயுணவு இல்லைாததால் சிறுவர்ள் 
்ரபபிணித் தாயமார ர்ான்ற ்லைரும் ரநாய 
தநாடி்ளுக்கு ஆ்ளாகி வருகின்றனர.
 இரதரவக்ள வாடிக்க்யா்ளர்ள் 
த்றறுக் த்ாண்ட ்டன்ளுக்்ான வட்டி 
வீதத்கத வஙகி்ள் அதி்ரித்துள்்ளன.இதனால் 
அவர்ள் ்டன்க்ள திருபபிச் தசலுத்த 
முடியாது திண்டாடுகின்றனர. அதி்ரித்த 
ஊதியத்கத த்றுரவாருக்்ான வரி விதிபபு 
அறிமு்ப்டுத்தப்ட்டுள்்ள நிகலையில் இத 
னால் மக்்ளின அதிருபதி அதி்ரித்துள்்ளது.
கவத்தியர்ள், ்ல்்கலைக்்ழ் விரிவுகேயா்ளர 
்ள் உள்ளிட்ட ்லை உத்திரயா்த்தர்ள் இதகனக் 
்ண்டித்து வீதியில் இ்றஙகி ர்ாோட்டம் 
நடாத்துகின்றனர. கவத்தியசாகலை்ளில் மருநது 
்ளுக்கு தட்டுப்ாடு நிலைவுகின்றது.இதனால் 
ரநாயா்ளர்ள் தசால்தலைாணா துன்ங்க்ள 
அனு்வித்து வருகின்றனர. இத்தகனக்கும் 
மத்தியில் மினசாேக் ்ட்டணங்க்ள 66 
வீதத்தால் அேசாங்ம் உயரத்தியுள்்ளது.
நிகலையான ்ட்டணங்ளும்  அதி்ரிபபிறகு 
உள்்ளாகியுள்்ளன. ரமலும் த்றர்றாலின 
விகலையும் ்டநத வாேத்தில் அேசாங்த்தினால் 

அதி்ரிபபிறகு உள்்ளாகியது.இத்தக்ய ்லை 
நடவடிக்க்்ள் ்ாேணமா் மக்்ள் த்ாதிப 
்கடநதுள்்ளதால் எதிர்ாலைத்தில் மக்்ள் 
ர்ாோட்டங்ள் அதி்ரிக்்க் கூடிய வாயபர் 
அதி்மா்க் ்ாணப்டுகின்றது.சரவரதச நாணய 
நிதியம்  ்டன ததாக்கய வழஙகுவதற்ா்  
இலைஙக் அேசாங்த்கத ஆட்டி கவப்தா்வும், 
நிதியத்தின தா்ளத்துக்ர்ற் இலைஙக்  
அேசாங்ம் ஆடுவதா்வும் ்ண்டனக் குேல்்ள் 
ரமரலைாஙகி வருகின்றன.இதனால் மக்்ள் 
நசுக்்ப்டுகின்றனர.    
 இலைஙக்யின த்ாரு்ளாதாே தநருக்்டி 
யால் மகலைய் மக்்ள் மிகுநத ்ாதிபக் 
எதிரத்ாண்டுள்்ளனர. ஏற்னரவ உகழப 
பிறர்ற்ற ஊதியமில்லைாது அல்லைல்்டும் 
இவர்ளின த்ாரு்ளாதாே தநருக்்டி இப 
ர்ாது அதி்மாகியுள்்ளது.இதனால் ்ல்வி, 
சு்ாதாேம், சமூ் நிகலைகம்ள் என்ன 
ர ் ள் வி க் கு றி ய ா கி யு ள் ்ள ன . இ த னி க ட ர ய 
உள்ளூோட்சி மன்றத் ரதரதல்்ள் எதிரவரும் 
மாரச் 9 ம் தி்தி இடம்த்றும் எனறு ரதரதல்்ள் 
திகணக்்்ளம் அறிவித்திருநத நிகலையில் 
ரதரதகலை நடாத்துவதற்ான த்ாரு்ளாதாேப 
்ற்றாக்குக்ற நிலைவுவதா் அேச தேபபு 
தசயதி்ள் வலியுறுத்துகின்றன.இநநிகலையில் 
அேசாங்ம் ரதரதல் ரதால்விகய தவிரப்தறர் 
ரதரதகலை நடாத்த   அஞசுவதா்  எதிர்ட்சி்ள் 
ர்ாரக்த்ாடி உயரத்தி வருகின்றன.இவ்வா்றா் 
இலைஙக்யின நிகலைகம்ள் ர்ாயக் 
த்ாண்டிருக்கும் நிகலையில் 2030 இரலைரய 
இலைஙக்யின த்ாரு்ளாதாே தநருக்்டி ஓே்ளவு 
சீேகடயும் வாயபபுள்்ளதா் த்ாருளியல் 
நிபுணர்ள் சுட்டிக்்ாட்டி இருக்கின்றனர.

தசயததா்வும், அபிவிருத்திய கடநதுவரும் 
நாடு்ள் எதிரத்ாண்ட ்லை தநருக்்டி்க்ள 
வஙகி விகேவா்வும், தகுநத முக்றயிலும் 
க்யாண்டதா்வும் அவர தனது அறிக்க்யில் 
ததரிவித்துள்்ளார.
 189 உறுபபு நாடு்க்ள த்ாண்ட 
உலை் வஙகி உலை் நாடு்ளின அபிவிருத்தி 
்ணி்ளுக்கு உதவும் மு்மா் 1944 ஆம் 
ஆண்டு நிறுவப்ட்டது. உலை் வஙகி 
அதமரிக்்ாவினால் வழிநடத்தப்டுவதுடன, 
அகனத்துலை் நாணய நிதியம் ஐரோப்ாவினால் 
வழிநடத்தப்டுகின்றது.
 புதிய தகலைவகே தாம் விகேவில் ததரிவு 
தசயய உள்்ளதா் அதமரிக்்ா திக்றரசரியின 
தசயலைா்ளர ேனற தேலைன ததரிவித்துள்்ளார.

ப�விக ்கொலம் ... த�ொடர்ச்சி  ...

 த்ல்ஜியத்தில் இடம் த்ற்ற ரநட்ரடா 
்ாது்ாபபு அகமச்சர்ளின மாநாட்டில் 
ர்சிய அதன தகலைவர ஸ்ரேலைனர்ரக் ேஸ்யா 
அதி் துருபபுக்்ள், ஆயுதங்்ளுடன ர்ாகே 
ஆேம்பித்துவிட்டதா் ததரிவித்துள்்ளார.
 உக்கேன ஒரு வலிநத தாக்குதகலை 
நடத்தபர்ாவதா்வும் அவர்ளுக்கு நாங 
்ள் ததாடரநது ஆயுத விநிரயா்ங்க்ள 
வழங்ரவண்டும் எனவும்  அதமரிக்்ாவின 
்ாது்ாபபுச் தசயலைா்ளர தலையிட் ஒஸ்ரின ்டநத 
தசவ்வாயகிழகம (14) ததரிவித்துள்்ளார.
 11 நாடு்ள் டாஙகி்க்ளயும், 22 நாடு்ள் 
்வச வா்னங்க்ளயும் 16 நாடு்ள் ஏகனய 
ஆயுதங்க்ளயும் உக்கேனுக்கு வழங்வுள்்ளதா் 
அதமரிக்்ாவின முப்கட த்ள்தியான 

தேனேல் மாரக் மலி ததரிவித்துள்்ளார.
 டாஙகி ்கட்க்ள ஒருஙகிகணப்து, 
அதி் ்யிறசி்ள் அதி் நிதி ஒதிக்கீடு, விநி 
ரயா்ம், வான ்ாது்ாபபு ர்ான்றகவ ததாடர 
பில் ரநாட்ரட நாடு்ள் ்டநத புதன கிழகம (15) 
ஆரலைாசகன தசயதுள்்ளன.
 ்கடயினகே ்யன்டுத்தவிகலைரய 
தவிே ரநட்ரடா ஏற்னரவ ்்ளத்தில் உள்்ளது. 
இநத ர்ாரில் ேஸ்யா ரதால்விகய தழுவ விரும் 
்ாது. அவ்வா்றான ஒரு நிகலை ஏற்ட்டால் அது 
அணுவாயுதத்கத ்யன்டுத்தும்.
 30 வருடங்ளுக்கு பினனர ்ல்டிக் 
்டற்குதியில் ேஸ்யாவின ர்ரக்்ப்ல் அணு 
வாயுதத்துடன ்ாணப்டுவதா் ரநாரரவ ததரி 
வித்துள்்ளது என அவர ரமலும் ததரிவித்துள்்ளார.

ஒருவே்ை  ... த�ொடர்ச்சி  ...

உக்ரைன் சமரில்  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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சிறு்ானகமயினரின  அேசியல் பிேதிநிதித்துவத்கத 
அதி்ரிக்்ச் தசயது அம்மக்் ளின அபிவிருத்திக்கு 
வலுரசரத்தது என்கதயும் பு்றநதள்ளிவிட முடி 
யாது.

்தமிழுககு சம அந்தஸ்து
இதனிகடரய மா்ாண சக் முக்ற மகலைய் 
மக்்ளின அபிவிருத்திக்கு க் த்ாடுத்தகம 
ததாடரபிலும் நாம் இஙகு நிகனவு்டுத்துவது 
த்ாருத்தமா் இருக்கும்.1987 ம் ஆண்டு இநதிய  
- இலைஙக் உடன்டிக்க்யின ஊடா் மா்ாண 
சக் முக்ற இஙகு அறிமு்ப்டுத்தப்ட்டது.
அதி்ாேப ்ேவலைாக்்த்துக்்ான அடிப்கடயா் 
அேசியலைகமபபுக்கு 13 ஆவது திருத்தச் 
சட்டமூலைம் முனகவக்்ப்ட்டு மா்ாண சக் 
முக்ற ஏற்டுத்தப்ட்டது.தமிழ தமாழிக்கு 
சம அநதஸ்து வழங்ப்ட ரவண்டும் எனறும் 
ததரிவிக்்ப்ட்டது.்லைமட்ட ஆட்சிமுக்றக் 
்ட்டகமபபில் மா்ாண சக்்ள் ஒரு அங்மா் 
வி்ளஙகுகின்றர்ாதும் இகவ ததாடரபில் ்ல் 
ரவறு வாத பிேவவாதங்ள் இருநது வருகின்றன.
மா்ாண சக்்ளுக்கு மத்திய அேசினால் 
ஒதுக்்ப்டுகின்ற நிதி  ர்ாதாது.விகனத்தி்றனற்ற 
நிரவா் முக்றகம ்ாணப்டுவரதாடு மா்ாண 
சக்்க்ள ்ட்டுப்டுத்துவதில் மத்திய அேசின 
ஆதிக்்ம் அதி்மா்வுள்்ளது எனத்றல்லைாம் 
விமரசனங்ள் உள்்ளன.இதனிகடரய  சக்திமிக்் 
மா்ாண சக் முக்றகமதயானறு இஙகு 
அ றி மு ் ப ் டு த் த ப ் ட வி ல் க லை . அ வ ற று க் கு 
த்றறுக் த்ாடுக்்ப்ட்டுள்்ள அதி்ாேங்ள் 

மி்க் குக்றவு.இநதிய மத்திய அேசாங்த்திகன 
விட அதி்ாேங்க்ளக் த்ாண்ட மத்திய அேசாங் 
தமானறு இலைஙக்யில் உருவாகியுள்்ளது எனறு 
்லைாநிதி தோஹான எதிரிசிங் ததரிவிக்கின்றார. 
இரதரவக்ள மா்ாண சக் நிறுவன முக்றகம 
்லைம் த்ாருநதியதா் ்ாணப்டாத ஒரு 
சூழநிகலையில் அதறகு மக்்ளின ஒத்துகழபபு 
கிகடக்்ப த்்றாகமயின ்ாேணமா் அது 
்லைவீனமகடகின்றது.மா்ாண சக் முக்றகம 
்றறி புதிதா் சிநதிக்்ப்ட ரவண்டுதமன்ரத 
இவ்வகனத்து விடயங்ளில் இருநதும் 
ததளிவாகின்றது எனறு ர்ோசிரியர ேயரதவ 
உயஙத்ாட ததரிவிக்கின்றார. எவ்வாத்றனினும் 
மகலைய் மக்்ளின அபிவிருத்திக்கு மா்ாண 
சக்்ள் உநதுசக்தியா் அகமநதததன்றால் மிக் 
யா்ாது.
 மகலைய் சமூ்த்தின அபிவிருத்தியில் 
்ல்வியின வகி்ா்ம் ததாடரபில் ்லைரும் 
வலியுறுத்தியுள்்ளனர.சமூ் மாற்றத்திறகு ் ல்விரய 
அடிப்கட என்து ்லைரும் ஏறறுக்த்ாண்ட 
ஒரு ்ருத்தாகும்.இநநிகலையில் மா்ாண சக் 
முக்றயின ஊடா்  இலைஙக்யின மத்திய மறறும் 
ஊவா மா்ாணங்ளில் ஏற்டுத்தப்ட்ட தமிழக் 
்ல்வி அகமச்சு மகலைய் ்ல்வி அபிவிருத்திக்கு 
்ாத்திேமான ்ங்ாறறியது.்ாடசாகலை ரமம்்ாடு, 
ஆசிரியர நியமனங்ள், ்ட்டுமான வசதி்ள், 
விஞ்ான ததாழில்நுட்் ரமம்்ாடு எனறு ்லை 
வழி்ளிலும் தமிழக்்ல்வி அகமச்சின ்ங்ளிபபு 
இருநது வநதகம குறிபபிடத்தக்்தாகும்.
அத்ரதாடு சு்ாதாேம், உட்்ட்டகமபபு, விக்ள 
யாட்டு ர்ான்றவறறின அபிவிருத்திக்கும் 

மா்ாண சக்்ள் வாயப்ளித்தன.இவறறுடன 
்கலை ்லைாசாே ்ண்்ாட்டு விழுமியங்ளின 
அபிவிருத்திக்கும் மா்ாண சக்்ள் ்ங 
்ாறறி இருநதன. ஊவா மறறும் மத்திய 
மா்ாணங்ளில் சாகித்திய விழாக்்ள் இடம் 
த்ற்றன.இவ்விழாக்்ளில் மகலைய்க் ்கலை்ள் 
அேஙர்ற்றப்ட்டதுடன ்கலை்ளின உயிர 
வாழவிறகு இது அடித்த்ளமானது.ரமலும் சாகித் 
திய விழாக்்ளில் ்ல்துக்ற சாரநத ்கலை்ர்ளும் 
த்ௌேவிக்்ப்ட்ட நிகலையில் இது அவர்ளின 
ரசகவக்கு ஒரு அஙகீ்ாேத்கதயும், ததாடரநதும் 
தமது ரசகவகய முனதனடுத்துச் தசல்லை ஒரு 
உநதுதகலையும் அளித்திருநதது.இவ்வாறு ்லை 
வழி்ளிலும் மா்ாண சக்்ள் எழுச்சிக்கு அடித் 
த்ளமிட்டன.
 த்ாதுவா் ரநாக்குமிடத்து மகலைய் 
மக்்ள் உள்ளிட்ட சிறு்ானகமயினரின ரமம் 
்ாட்டிறகு விகிதாசாே ரதரதல் முக்றயும் 
மா்ாண சக்்ளும் முதுத்லும்்ா் இருந 
திருக்கின்றன.இவறறின இருபபு மறறும் தசயற 
்ாடு்ள் மகலைய் சமூ்த்தின இருபபிறகு 
வலுரசரத்துள்்ளன.இநநிகலையில்  தறர்ாது 
புதிய அேசியலைகமபபு மறறும் அேசியலைகமபபு 
சீரதிருத்தம் ததாடரபில் ர்சப்ட்டு வருகின்ற 
நிகலையில் ரதரதல் முக்ற, மா்ாண சக் முக்ற 
என்ன ததாடரபில் மகலைய் அேசியல்வாதி்ள் 
ஆழமான ்ாரகவயிகன தசலுத்த ரவண்டிய ஒரு 
ரதகவ ரமதலைழுநதுள்்ளது.எல்லைாம் ததரியும் 
என்ற மமகதயில் இருநது விடாது இவ்விடயம் 
குறித்து ்ற்றறிவா்ளர்ளின ்ங்ளிபக் அேசியல் 
வாதி்ள் த்றறுக் த்ாள்்ள ரவண்டும்.

நீறுபூத� தநரு ... த�ொடர்ச்சி...

அறிக்க்.
 அதாவது இநதியாவிடம் உள்்ள அக்னி 
ஏவு்கண்ர்ளா அல்லைது ேஸ்யாவிடம் இருநது 
இநதியா வாஙகிய எஸ்-400 வக் ஏவு்கண்ர்ளா 
இல்கலை அவர்ளிடம் உள்்ள அணுக்குண்டு்ர்ளா 
இநதியாகவ ்ாது்ாக்்வில்கலை, பிே்ா்ேன 
எனன நாமம் தான அவர்ளின இநதுசமுத்திேப 
பிோநதிய ்ாது்ாபபுக்கு தறர்ாதும் ரதகவயா் 
உள்்ளது.
 ஆனால் தமிழர்ள் நாம் எநத நாட்டின 
நலைனுக்கும் அல்லைது எநத நாட்டுக்கும் எதிோன 
வர்ள் அல்லை என்ற தமிழீழ விடுதகலைப 
புலி்ளின த்ாள்க்்க்ள மனதில் நிறுத்தி இநத 
வஞச்த்கத முறியடித்து பிோநதிய மறறும் உலை் 
நாடு்ளுடன க்ர்ாரத்து எமது உரிகம்ளுக்்ா் 
ரமலும் வீறுத்ாண்டு ்யணிக்் ரவண்டிய ரநேம் 
இது.
 ஏதனனில் இநதுசமுத்திே பிோநதியத்தில் 
நாம் ஒரு ்ாத்திேமான ்ஙக் வகிக்கிர்றாம் என 
்கத ்டநத வாேம் தமிழ்த்தில் இடம்த்ற்ற 
சம்்வம் எமக்கு மக்றமு்மா் உணரத்திச் தசன 
றுள்்ளது.

இநதுசமுததிரை... த�ொடர்ச்சி  ...

அவுஸ்திரேலியாவில் நகடத்ற்ற ்ாலி 
தசயல்முக்ற கூட்டத்தில் ்லை நாடு்ளின 
பிேதிநிதி்ள் ்லைநது த்ாண்ட நிகலையில், 
்டகு்க்ள திருபபி அனுபபும் த்ாள்க் 
நகடமுக்றயில் இருப்கத அவுஸ்திரேலிய 
அேசு உறுதிப்ட கூறியிருக்கி்றது. 
 அவுஸ்திரேலியாவில் தற்ாலி் ்ாது 
்ாபபு விசா மறறும் ்ாது்ாப்ான பு்லிட 
(Safe-Haven Enterprise) விசாவில் உள்்ள 19 
ஆயிேம் அ்தி்ளுக்கு நிேநதேமா் வசிப 
்தற்ான வழிகய ததாழிற்ட்சி அேசாங்ம் 
ஏற்டுத்துள்்ளதால் அவுஸ்திரேலியாகவ ரநாக் 
கிய அ்தி்ளின ்டகு வருக்்ள் அதி்ரிக்கும் 
என முனபு ஆட்சியிலிருநத தாோ்ளவாத ரதசிய 
கூட்டணி குற்றஞசாட்டுகி்றது. 
 ஆனால், இநத மாற்றம் 2013ம் ஆண்டுக்கு 

முனபிருநது அவுஸ்திரேலியாவில் தற்ாலி் 
விசாக்்ளில் உள்்ள அ்தி்ளுக்கு மட்டுரம 
த்ாருநதும் எனக் கூறியுள்்ளது ததாழிற்ட்சி 
அேசாங்ம். 
 அவுஸ்திரேலியாவுக்குள் முக்றயான 
விசாயினறி வரு்வர்ள் எவோ் இருநதாலும் 
அவர்ள் திருபபி அனுப்ப்டுவார்ள் என 
அவுஸ்திரேலிய பிேதமர அநரதாணி அல்்னீஸ், 
உள்துக்ற அகமச்சர கி்ளாரி ஓ’நீல் உறுதிப்ட 
ததரிவித்துள்்ளனர. 
 அவுஸ்திரேலிய அேசு த்ாண்டு 
வநதுள்்ள விசா மாற்றத்தின கீழ அஙகீ 
்ரிக்்ப்டும் அ்தி்ளுக்கு சமூ் நலை உதவி 
்ள், உயர்ல்விக்்ான ்டன்க்ள த்று 
வதற்ான அனுமதி கிகடக்கும். இதில் 
ஈோக், ஆப்ானிஸ்தான, ஈோன, மியானமர, 
இலைஙக்கயச் ரசரநத அ்தி்ள் அதி்ம் ்யன 
த்றுவார்ள் எனக் கூ்றப்ட்டுள்்ளது.

படகு்க்ை திருப்பி... த�ொடர்ச்சி...

 ததாடரநது Conservative, Labour தகலை 
கமய்ங்ளில் சநதிபபு்ள் ரமறத்ாள் 
்ளப்ட்டு மனு க்யளிக்்ப்டவுள்்ளது. அதகன 
யடுத்து, எமது நீதிக்்ாய ்ாத்தி ேமான 
்ங்ளிபக் வலியுறுத்தியவாறு ததாடரும் 
்யணமானது,  Labour ்ட்சிகய சாரநதவரும் 
்ாோளுமன்ற உறுபபினருமான Siobhain McDonagh 
அவருடன  சநதிபபிகன ததாடரநது முதலைாவது 
நாளுக்்ான ஈருருளிப ்யணம் முடிவு த்ற்றது
 ததாடரநது அகனத்துலை் குற்றவியல் 
நீதிமன்றம், ஐரோபபிய ்ாோளுமன்றம் ஊடா் 
06.03.2023 அனறு தேனீவா ஐக்கிய நாடு்ள் 
சக்கய தசன்றகடயவுள்்ளது.

�மிழர்்களின்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

நாங்ள் அதி்மா் ்ாதிக்்ப்ட்டிருக்கினர்றாம்.
்ண் த்ட்ட பின சூரிய நமஸ்்ாேம் ர்ானறு 
வடகிழக்கில் கிட்டத்தட்ட 90 வீதமான அறு 
வகட்ள் நிக்றவு த்றறுள்்ளது.
 இது உலை் நாடு்ளுக்கும் ஏகனய 
தேபபினருக்கும் ்ாட்டுவதற்ா்வும் கிளிதநாச்சி 
யில் தசனறு ேனாதி்தி அறிவித்திருநதாலும் 
விவசாயி்ளுக்கு அளிக்்ப்ட்ட துரோ்ம். இத் 
திட்டமானது ஏகனய மாவட்டங்ளுக்கு தான 
நனகமயா் முடியுரம தவிே வடகிழக்கில் 10 
விதமான விவசாயி்ள் மாத்திேம் நனகம அகடய 
நாங்ள் ஏறறுக் த்ாள்்ள முடியாது.
 ேனாதி்தி அவர்ளும், எங்ளுகடய 
மாவட்ட அேசாங் அதி்ரும் இஙகிருக்கும் 
த்ாள்க் வகுபபு திட்டங்ள் வநது வடக்கு 
கிழக்கில் நாங்ள் ்ருவபத்யரச்சி மகழயிகன 
நம்பிரய விவசாயம் தசயகினர்றாம் ரவறு 
மாவட்டங்ளில் கு்ளத்து நீரிகன நம்பி தசயகின 
்றார்ள். 
 ஆ்ரவ அவர்ள் அறுவகடக்கு பின 
தசல்கின்ற ்ாேணத்தினால் நாங்ள் முனபு 
அறுவகட தசயயக்கூடிய ஒரு துப்ாக்கி நிகலை 
க்கு இருக்கினர்றாம். ஆனால் எங்ளுக்கு பிே 

ரதச ரீதியா் மாவட்ட தசயலை் ரீதியா் இநதக் 
கூட்டங்ள் நடத்தப்ட்டு ஆேம்்க் கூட்டங்க்ள 
தீரமானங்ள் எல்லைாம் நிக்றரவற்றப்டுகின்றது 
ஆனால் தநல்லின விகலை தீரமானம் என 
வருகின்ற ர்ாது அறுவகட தசயத தநல் 
லுக்்ான விகலையிகன தீரமானத்திகன அறிவிப 
்தற்ான எதுவிதமான முனன்ரவு்ளும் ரமற 
த்ாள்்ளவதா் இல்கலை.த்ரும்்ானகமயின விவ 
சாயி்ளுக்கு இநத பிேச்சிகன்ள் ஏற்டுவதில்கலை.
 இநத பிேச்சிகன வடக்கு கிழக்கு 
விவசாயி்ளுக்கு மட்டுரம ஏற்டுத்தப்டுகின்றது. 
திட்டமிட்ட வக்யில் வடக்கு கிழக்கு 
விவசாயி்ள் பு்றக்்ணிக்்ப்டுகின்றனர
என்றார.
 வடக்கு கிழக்கில் தமிழ ர்சும் விவசாயி்ள் 
எதிரத்ாள்ளும் பிேச்சிகன்ள் தவறுமரன இலை 
ஙக்க்குள் அதுவும் வடகிழக்கிறகுள் மட்டும் 
ம ட் டு ப ் டு த் த ப ் டு கி ன ்ற து . த மி ழ ர ் ளி ன 
த்ாரு்ளாதாே ்ட்டகமபபிகன சிகதப்தறகு 
திட்டமிட்ட வக்யில் முனதனடுக்்ப்டும் 
இநத தசயற்ாட்டிகன தடுப்தறகு எனன நட 
வடிக்க்்ள் முனதனடுக்்பர்ாகினர்றாம் என 
்கத உரியவர்ளின ் வனத்திறர் விடுகினர்றாம்.

ேடககு கிழககு ... த�ொடர்ச்சி...
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இந்துக்களின் விரதங்கள் பலவும் சிறப்பு பபறற விர 
தங்களா்க ்காணப்படுகின்றன அவறறுள் ஒன்்ற 

ம்கா சிவராத்திரி ஆகும். ஆதியும், அந்தமும் இலலாத அரும் 
பபரும் ்�ாதியான சிவபபருமானுககுரிய விரதங்களுள் 
தலலயாய விரத்ம ம்கா சிவராத்திரி விரதமாகும்.
  ஆண்டு்தாறும் மாசி மாதத்தில வரும் 
கிருஷணபட்ச ்தய்பிலற ்சதுர்த்தி திதியில இரவில 
ப்காண்்ா்ப்படுகின்ற ்�ான்பாகும். யு்கம் யு்கமாய் 
�ல்பபறறு வரும் சிவராத்திரி வழிபா்ானது மி்கவும் 
சிறப்பு வாய்ந்ததாகும்.
 வரு்த்தில ஒருமுலற வரும் ம்கா சிவராத்திரி 
அன்று விரதம் இருந்து சிவலன ஆதரித்தால மங்களம் 
கில்ககும்.  சிவராத்திரி பறறிய புராணக்கலத்கள் பல 
உள்ளன. அலவ பறறி ்�ாககு்வாம்.
 சிவராத்திரியின் ்தாறறம் பிரளய ்காலத்தின் 
்பாது பிரம்மனும் அவரால சிருஷடிக்கப்பட் அலனத்து 
ஜீவராசி்களும் அழிந்துவிட் நிலலயில இரவுப் பபாழுதில 
அம்பில்க உமா்தவி பர்மஸவரலன நிலனத்து பூல� 
ப்சய்தாள். �ான்கு �ாமங்களிலும் இரவு முழுவதும் ஆ்கம 
விதிப்படி அர்்ச்சலன ப்சய்தார்.
 பூல�யின் முடிவில அதாவது சிவராத்திரி அன்று 
சூரியன் மலறந்தது முதல மறு�ாள் ்காலல சூரியன் 
உதயமாகும் வலர தங்கலள சிவபூல� ப்சய்பவர்்கள் 
யாரா்க இருந்தாலும் அவர்்களுககு எலலாவிதமான 
பாககியங்கலளயும் தந்து முடிவில ்மாட்சத்லதயும் 

அளிக்க்வண்டும் என்று அருள் புரியுங்கள் 
என அம்பில்க ்வண்டிகப்காண்்ார். 
 சிவபபருமானும் அப்படி்ய ஆ்கடடும் 
என்று கூறி அருள் புரிந்தார். அந்த இர்வ 
சிவராத்திரி என வழங்கப்படடு அலனவராலும் 
ப்காண்்ா்ப்படுகிறது.
 ்மலும் , ஒரு த்லவ பிரம்மாவிறகும் 
விஷணுவிறகும் இல்யில தமககுள் யார் 
பபரியவர் என்ற வாதம் எழுந்தது. இதனால அஙகு 
்்சாதிப்பிழம்பா்க ்தான்றிய சிவபபருமான் 
இந்த ஒளிப்பிழம்பின் அடிலயயும் முடிலயயும் 
எவர் ்கண்டுபிடிககின்றா்ரா அவ்ர பபரியவர் 
என்றார். இதனால பிரம்மா அன்னப்பறலவயா்க 
்தான்றி முடிலய ்தடுவதறகு புறப்பட்ார். 
விஷணு பன்றியா்க ்தான்றி அடிலய 
்தடுவதறகு புறப்பட்ார்.  இருவரும் நீண்் 
்�ரம்  ்தடிய பின் விஷணு ப்கவான் 

தன்னால முடியவிலலல தான் பபரியவர் அலல என்று 
கூறி தமது ஆணவத்லத அ்ககி ப்காண்்ார். ஆனால 
பிரம்மர் முடிலய ்தடி ப்சன்று ப்காண்டிருந்த ்பாது 
ஒரு தாழம் பூலவக ்கண்்ார். அதனி்ம்" நீ எஙகிருந்து 

வருகிறாய் ?"என்று ்்கட்ார்.  அதறகு அந்த தாழம்பூ 
"�ான் சிவபபருமானின் முடியிலிருந்து வருகி்றன்" 
என்றது . அப்பபாழுது பிரம்மர் நீ எனககு ஒரு உதவி 
ப்சய்ய ்வண்டும் .�ான் முடிலய ்கண்டு விட்தா்க 
நீ ்சாடசி ப்சாலல ்வண்டும் என்றார். அதறகு அந்த 
தாழம்பூவும் ்சரி என்று கூறி அவரு்ன் இலணந்து பபாய் 
கூறியது. இதனால பபாய் கூறியதற்கா்க பிரம்மருககு 
்்காவில இலலல என்றும் பபாய்்சாடசி கூறியதற்கா்க 
தாழம்பூலவ பூல்சககு எடுக்க கூ்ாபதன்றும் கூறி 
விட்ார். அவர்்கள் இருவருககும் உண்லமலய புரிய 
லவப்பதற்கா்க சிவபபருமான் ் ்சாதிப்பிழம்பா்க ் தான்றிய 
அந்த  ்காலத்லத பிரளய ்காலம் என்பர். அந்த �ாலள்ய 
சிவராத்திரியா்கவும் ப்காண்்ாடுகின்றனர் என்பார்்கள்.
 சிவராத்திரியின் வல்க்கள் ஐந்து வல்கயான சிவ 
ராத்திரி்கள் உள்ளன. அலவயாவன ம்கா சிவராத்திரி, 
்யா்க சிவராத்திரி, நித்ய சிவராத்திரி, பக்ஷ சிவராத்திரி, 
மாத சிவராத்திரி என்பலவயாகும். ம்கா சிவராத்திரிககு 
"வரு் சிவராத்திரி" என்ற பபயரும் உண்டு.
 ்யா்க சிவராத்திரி என்பது  சூரிய உதயம் முதல இரவு 
வலர அமாவால்சத் திதி இருந்தால அன்று ் யா்க சிவராத்திரி. 
 லத மாதம் ்தய்பிலற பிரதலமயில ஆரம்பித்து 
பதின் மூன்று �ாட்கள், மிகுந்த ்கடடுப்பாடடு்ன் 
ஒருபபாழுது மடடு்ம உணவு உண்டு, சிவலன பூஜித்து 
பதினான்்காவது �ாளான ்சதுர்த்தசி அன்று முலறப்படி 
விரதம் இருந்து மறு�ாள் விரதத்லத முடிப்பது பக்ஷ 
சிவராத்திரி ஆகும்.
 மாத சிவராத்திரி என்பது ஒவபவாரு மாதமும் 
வரும் வளர்பிலற ்சதுர்த்தசி, மறறும் ்தய்பிலற 
்சதுர்த்தசி தினங்கள் மாத சிவராத்திரி்கள் ஆகும். 
விரதம் இருககும் முலற அதி்காலலயி்ல்ய தூய 
�ன்னீரில நீராடி, தூய உல் உடுத்தி ப�றறியில 
நீறணிந்து, சிவனுககுரிய மந்திரமான ஓம் �மசிவாய 
என்ற பஞ்சாட்சர மந்திரத்லத உ்ச்சரிக்க ்வண்டும்.
 பின்னர் ்்காயிலுககு்ச ப்சன்று �ாலு ்கால 
பூல�யிலும் ்கலந்து ப்காண்டு ப்கலில ்கண்டிப்பா்க 
உறங்கக கூ்ாது. இரவிலும் ்கண் விழிக்க ்வண்டும்.
 சிவ புராணம் படிக்கலாம். அன்று முழுவதும் தண்ணீர் 
கூ் குடிக்காமல உண்ணாமல இருப்பது சிறந்தது.
 சிவராத்திரியின் மகிலம ்யா்க சிவராத்திரியின் 
்பாது விரதம் இருந்து பூல� ப்சய்தால, அது மூன்று 
்்காடி மறற சிவராத்திரி விரதம் இருந்த பலனுககு ்சமம் 
என்பது ஐதி்கம்.
 சிவராத்திரி அன்று அறியாமல ப்சய்த பூல� கூ் 
அ்மா்க பலன் அளிககும் என்பலத ம்காபாரதத்தில வரும் 
ஒரு ்கலத விளககுகிறது.
 பபண்்கள் சிவராத்திரி விரதமிருந்து பூல� ப்சய்தால 
மி்க்ச சிறந்த ்கணவன் வாய்க்கப் பபறுவார்்கள்.
 முடிவுலரவிரதங்கள் �ம்லம �லவழிப்படுத்துவது 
மடடு மன்றி �றபயன்்கலளயும் எமக ்களிககின்றன. 
இலறவலன ஒன்றித்து வாழும் ்பாது மனம் அலமதி 
கில்ககின்றது.
 என்வ ஆதியும் அந்தமும் இலலா சிவபபருமாலன 
மனதில நிலனத்து சிவராத்திரி விரதத்லத ்கல்ப்பிடித்து 
பலன் பபறு்வாமா்க.
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