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இலங்கை முஸ்லிமகைளின் 
அ்ையாளம கைாத்ான்குடி...

்மிழ் மககைள் பேர்ையின் 
இ்ைத ்்லைரகைளில் ....

இலங்கையின் எடைாைது ஜனாதிேதித 
ப்ர்ல் எதிரைரும நைமேர மா்ததில்
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ம ட ை க கை ள ப் பு  ம ா ை ட ை த தி ல் 
ஏறேடடுள்ள ைறடசி கைாரைமாகை 
இருேத்்யாயிரததுககும அதிகைமான 
குடுமேஙகைள் ோதிககைப்ேடடுள்ள்ாகை 
மாைடைச் செயலகை ைடைாரஙகைள் 
அறிவிததுள்ளன.
மக கைளு ககு குடிநீர ைழஙகுைது 
மறறும நீரப்ோென நிலஙகைளுககைான 

சைஙகு பநாயினால் ோதிககைப்ேடை 
ைரகைளுககைான மருந்துகை்ள ைழஙகும 
போது எச்ெரிக்கையாகை இருககை 
பைண்டுசமன்று சுகைா்ார அ்மச்சு 
ைலியுறுததியுள்ளது.

சைஙகு பநாயினால் ோதிககைப்ேடைைரகைள், 

கைல்மு்ன பிரப்ெ செயலாளர பிரிவு 
பிரச்சி்னககு வி்ரவில் தீரவு 
கைாைப்ேடும என்று உள்ளகை மறறும 
உள்நாடைலுைல்கைள், மாகைாை ெ்ேகைள் 
மறறும உள்ளுராடசி மன்ற அ்மச்ெர 
ைஜிர அபேைரத்ன நமபிக்கை 
ச்ரிவிததுள்ளார.

   நி . அ மி ர ் ஸ ன் 
ந்ைசேறவுள்ள ஜனாதிேதித ப்ர்லில் 
பைடோள்ரத ச்ரிவு செயய ஐககிய 
ப்சியக கைடசியின் மததிய குழுவிலும 
கைடசியின் நாைாளுமன்ற உறுப்பினரகைள் 
குழுவிலும ைாகசகைடுப்பு நைததுமாறு 
கைடசியின் பிரதித ்்லைர அ்மச்ெர 
ெஜித பிபரம்ாெ கைடசியின் ்்லைர 

கைா்ரதீவு  நிருேர ெகைா

சேருமோன்்ம முஸ்லிமகை்ளக 
சகைாண்ை ொயந்்மருது மககைளின் 
நீண்ைகைால பகைாரிக்கையாகை இருந்துைரும 
ெ ா ய ந் ் ம ரு து க கை ா ன  ் னி ய ா ன 
உள்ளுராடசி ெ்ே்ய ஏறேடுத்கபகைாரும 
பிபரர்ைககு கைா்ரதீவு பிரப்ெெ்ே 
ஏபகைாபித் ஆ்ர்ைத ச்ரிவிதது 
பிபரர்ை்ய நி்றபைறறியுள்ளது.

நீ்ரப் ேகிரைது ஆகிய விையஙகைளில் 
மாைடை நிரைாகைம சேரும சிரமத்்ச் 
ெந்திததுள்ளது.

இந்் விையஙகைள் ச்ாைரோகை அரொஙகை 
அதிேர மா. உ்யகுமார ்்ல்மயில் 
ைறடசிச் சூழ்ல முகைா்மததுைம 
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பிர்மர ரணில் விககிரமசிஙகைவிைம 
பகைாரியுள்ளார.

கைடசியின் மூத் உறுப்பினரகைளான 
ெஜித, கைரு ஜயசூரிய ஆகிபயாரி்ைபய 
ஜனாதிேதி பைடோளர ச்ாைரோகை 
கைடும போடடி நிலவுகின்றது. ரணில் 
விககிரமசிஙகை உள்ளிடை கைடசியின் 
மூத் உறுப்பினரகைள் ேலர கைரு 
ஜயசூரிய்ை ஜனாதிேதி பைடோளராகை 
நியமிககுமாறு ைலிறுததி ைருகின்றனர.
கைடசியின் பைறு சில உறுப்பினர ெஜித 
பிபரம்ாெ்ை நியமிககுமாறு ைறபுறுததி 
ைருகின்றனர. இந்் நி்லயில், ரணில் 
விககிரமசிஙகை்ை திஙகைடகிழ்ம இரவு 
மூடிய அ்றயில் ெந்திததுப் பேசிய 
ெஜித பிபரம்ாெ,  உறுப்பினரகைளி்ைபய 
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(மட/நிருேர: திருைரஙகைன்)                    

மடைககைளப்பு மண்மு்ன ைைககு 
பகைாட்ைமு்ன கிராமபெ்ையாளர 
பி ரி வி ல்  ச ெ ய ற ே ட டு  ை ரு ம 
பகைாட்ைமு்ன சிபரஸ்ை பிர்ஜகைள் 
ெஙகைம சென்ற 03.08.2019 ெனிககிழ்ம மட/
மாைடை பிரதிநிதி எஸ்.வியாபழந்திரன் 
அைரகை்ளச் ெந்திதது நீண்ை பநரம 
உ்ரயாடியுள்ளனர.

அ வ ப ை ் ள  அ ச் ெ ங கை த தி ன ா ல் 
பமறசகைாள்ளப்ேைவிருககும ப்ஙகைாய 
எண்சைய ச்ாழிறொ்லககைான 
நிதியு்வி்யச் செயது ்ருமாறு 
ெஙகைப் பிரதிநிதிகைளால் பைண்டுபகைாள் 
விடுககைப்ேடடுள்ளது.

அவபைண்டுபகைா்ள ஏறறுக சகைாண்ை 
திரு.எஸ்.வியாபழந்திரன் அைரகைள் 
இச்செயறோட்ை ோராடடியதுைன் 
அக பகைாரிக்கையில் மிகைககூடிய 
கைைனம செலுததுை்ாகை அச்ெஙகைப் 
பிரதிநிதிகைளிைம ச்ரிவிததுகசகைாண்ைார.

(மட/நிருேர: திருைரஙகைன்)

 மடைககைளப்பில் இதுை்ர கைாலமும 
செயறேடடு ைரும மடைககைளப்புச் 
சி்றச்ொ்ல்ய சி்றச்ொ்லககு 
சொந்்மான திருப்சேருந்து்றயில் 
உள்ள கைாணியில் அ்மககுமாறும 
்றபோது சி்றச்ொ்ல அ்மந்துள்ள 
கை ா ணி ் ய  ம ட / ப ே ா ் ன ா 
்ைததியொ்லககு ைழஙகுமாறும 
ஸ்ரீ ல ங கை ா  சு ் ந் தி ர க கை ட சி யி ன் 
மடைககைளப்புத ச்ாகுதிய்மப்ோளர 
இராஜன் மயில்ைாகைனம  அைரகைள் 
நீதிய்மச்ெரும சி்றச்ொ்லகைள் 
மறுசீர்மப்பு அ்மச்ெருமான திருமதி. 
்ல்ா அததுகபகைாரள அைரகைளிைம 
விடுத் பைண்டு பகைாளுககை்மய 
இது ெமேந்்மாகை உைன் நைைடிக்கை 
எடுககுமேடி அ்மச்சின் பமலதிகை 
செயலாளருககு அ்மச்ெர திருமதி. 
்ல்ா அததுகபகைார்ள ேணிப்பு்ர 
ைழஙகியுள்ளார.

்மிழ்நாடு கைாஞ்சிபுரம ைர்ராஜப் 
சேருமாள் பகைாவிலில் கைாடசியளிககும 
அததிைர்்ரக கைாை ைரும கூடைம 
ச்ாைரந்து அதிகைரிததுைருகிறது.

கை ாஞ் சி பு ரத தி ல்  அ டுத ்  ை ா ர ம 
முழுககை விடுமு்றயாகை இருககும 
ை்கையில் உள்ளூர விடுமு்றகைள் 
அறிவிககைப்ேடடுள்ளன.கைாஞ்சிபுரம 
ைர்ராஜப் சேருமாள் பகைாவிலிலுள்ள 
அ ன ந் ் ெ ர ஸ்  கு ள த தி ல் 
்ைககைப்ேடடிருககும அததிைர்ரின் 
திருவுருைம நாறே்ாண்டுகைளுககு ஒரு 
மு்ற நீரிலிருந்து சைளியில் எடுககைப்ேடடு 
ே க ் ரகை ளு க கு க  கை ா டசி ய ளி ப் ே து 
ைழககைம.1979ஆம ஆண்டுககுப் பிறகு இந்் 
ஆண்டு அததிைர்்ர குளததிலிருந்து 
சைளியில் எடுககை முடிவுசெயயப்ேடைது.
அ்ன்ேடி, 27ஆம ப்தி இரவு - 28ஆம 
ப்தி அதிகைா்லயில் அனந்்ெரஸ் 
குளததிலிருந்து அததிைர்ரின் சி்ல 
சைளியில் எடுககைப்ேடைது.

இ்றகைாகை குளததில் இருந்் நீர 
முழு்மயாகை சைளிபயறறப்ேடடு, 
அருகில் இருந்் மறசறாரு குளததில் 

(மட/நிருேர திரைரஙகைன்)

  கைைந்் 03.08.2019 ெனிககிழ்ம மட/
ப்ைநாயகைம மண்ைேததில் ெமா்ான 
நீ ் ை ா ன்  தி ரு . எ ன் . சு ந் ் ப ர ெ ன் 
்்ல்மயில் ''ப்சிய புததிஜீவிகைள் 
அ்மப்பு'' அஙகுராரேைக கைருத்ரஙகு 
ந்ைசேறறது.

இக கைருத்ரங்கை இளமகைவிஞர 
எழில்ைண்ைன் ச்ாகுதது ைழஙகினார. 
கைருத்ரஙகில் பேச்ொளரகைளாகை கைளனி 
ேல்கை்லக கைழகைத்்ச் பெரந்் 
பேராசிரியர ெந்்ன அபேரதன 
கைலாநிதி விஜிதபராஹன, அப் 
ே ல் கை ் ல க கை ழ கை த ் ் ச்  ப ெ ர ந் ் 
முன்னாள் பேராசிரியர பயாகைராஜா 
மறறும ெடைத்ரணி உபுல் குமரப்சேரும 
ஆகிபயார உ்ர நிகைழ்ததினர.

ச்ாைரந்து இைமசேறற நிகைழ்வில் 
சி த ் ா ண் டி  ெ ே ா ச ர த தி ன ம , 
பிரான்சிலிருந்து ைந்் கிண்ணியடி்யச் 
பெரந்் திருமதி.இன்ேைல்லி, கைலாபூெைம 
இரா.்ைராஜா ஆகிபயாருைன் இன்னும 
ேலர உ்ரயாறறினாரகைள்.

சு ந் ் ப ர ெ ன்  அ ை ர கை ள்  ் ன து 
்்ல்மயு்ரயில் ொதி ம் இன 
சமாழிகைளுககைப்ோல் நீதிகி்ைககைா் 
ே ா தி க கை ப் ே ட ை  ம க கை ளு க கு 
ப்்ையான உ்விகை்ள ைழஙகி, 
அ ை ரகை ளி ன்  பி ரச் சி ் னகை ளு க கு 
முகைம சகைாடுப்ே்றகு முன் நிறேப் 
்ஙகைளின் மு்றகைை்மசயன்றார. 
கைருத்ரஙகு நி்றபைறிய பின் 
்ாம்ரகபகைணி செஙகுந்்ர வீதியில் 
இ்ன் கைாரியாலயம மிகைபகைாலாகைலமாகை 
திறந்து ்ைககைப்ேடைது. ெகைலரும 
்ஙகைள் பெ்ை்ய சேறறுக சகைாள்ள 
இககைாரியாலயத்் நாைலாம என்றும 
ச்ரிவிககைப்ேடைது.

கை ா ் ர தீ வு  பி ர ப ் ெ ெ ் ே யி ன் 
18ைது மா்ாந்்  அமரவு பநறறு(8) 
வியாழககிழ்ம ெ்ேத்விொளர 
கி ரு ஸ் ை பி ள் ் ள  ச ஜ ய சி றி ல் 
்்ல்மயில் ந்ைசேறறபோது பமறேடி 
தீரமானம நி்றபைறறப்ேடைது.

இந்்த தீரமானத்் மாளி்கைககைாடு 
சுபயச்்ெ அணியின் உறுப்பினர அ.மு.
ேஸ்மீர ெ்ேககு விபெை பிபரர்ையாகை 
ெமரப்பிததிருந்்ார.

அது ச்ாைரோகை உறுப்பினரகைளின் 
கை ரு த து க கை ளு க கு  ் வி ெ ா ள ர 
ப கைாரியபோது,  ்மிழ் மு ஸ் லிம 
உறுப்பினரகைள் அ்னைரும ொதி, இன, 
ம் பே்ம ோராது ஒருமன்ாகை ஏபகைாபித் 
மு்றயில் ஆ்ரைளிதது தீரமானத்் 
நி்றபைறறினர.

அப்போது உறுப்பினர ேஸ்மீர  ஆனந்்க 
கைண்ணீர சொரிந்து நாத்ழு்ழுககை 
அ்னைருககும நன்றி என்று கூறினார.

முன்ே்ாகை உே்விொளர எ.எம.ஜாகீர, 
உறுப்பினரகைளான மு.கைாண்டீேன்,  
எம.றனீஸ் மறறும எ.ஜலீல் ஆகிய 4 
உறுப்பினரகைள் ெ்ேயில் அனுமதிசேறறு 
்விொளரின் அனுமதிபயாடு  சைளிபய 
சென்றிருந்்்ம குறிப்பிைத்ககைது.

் வி ெ ா ள ர  ச ஜ ய சி றி ல்  அ ங கு 
அககைருததுககைணிப்்ே நி்றவுசெயது 
பேசு்கையில் குறிப்பிடை்ாைது:

‘ொயந்்மருதுககைான உள்ளுராடசி 
ெ்ே நிச்ெயம அந்் மககைளுககு 
கி்ைககைபைண்டும. எமககைருகிலுள்ள 
அந்் முஸ்லிம ெபகைா்ரரகைளின் 
பகைாரிக்கை நியாயமானது. 

இப்போன்று கைல்மு்ன ைைககு 
பி ர ப ் ெ ச ெ ய ல கை  ் ர மு ய ர த து ம 
பிபரர்ை்ய உறுப்பினர சஜயராணி 
இச்ெ்ேயில் முன்்ைத்போது முஸ்லிம 
உறுப்பினரகைள் அ்னைரும (உறுப்பினர 
ேஸ்மீ்ரத்விர)  எதிரதது ைாககைளித்னர. 
ேஸ்மீர நடுநி்லயாகை ைாககைளித்ார.
அ்றகு பிரதியுேகைாரமாகை இன்று 
்மிழ் உறுப்பினரகைள் அ்னைரும 
ஒன்று பெரந்து அைர சகைாைரந்் 
ொயந்்மருதுபிபரர்ைககு ஆ்ரைாகை 
ைாககைளிததுள்ளனர. 

ே ஸ் மீ ர  இ ன் று  ெ ் ே யி ல் 
ஆனந்்ககைண்ணீர ைடித்ார. அது 
எமது அ்னைரது கைண்கை்ளயும 
ந்னய்ைத்து. இது்ான் ப்்ை. 
ஒரு இனததின் உைரவுகை்ள மற்றய 
இனம புரிந்துசகைாள்ளபைண்டும. இந்் 
உறவு்ான் ப்்ை.’ என்றார.

இந்து–்ெை மறுமலரச்சிககைான நைமாடும 
பெ்ை்ய ப்சிய ஒரு்மப்ோடு, அரெ 
கைரும சமாழிகைள், ெமூகை பமமோடு, இந்து 
ெமய விைகைார அ்மச்சு நைத்வுள்ளது.

 மு்றகைடைமாகை இமமா்ம 10ம 
திகைதி ைைசகைாழுமபிலும, 17ம திகைதி 
ச்ன் சகைாழுமபிலும, 18ம திகைதி 
அவிொை்ளயிலும இந்்ச் பெ்ை 
ந்ைசேறுவுள்ளது.

ஏ்னய மாைடைஙகைளிலும உைனடியாகை 
இந்் நைமாடும பெ்ை நைத்ப்ேடும. 
இதில் இந்து குருமாரகைள். அறஙகைாைலரகைள், 
அறசநறி ஆசிரியரகைள், இந்து மன்ற 
ச ெ ய ற ே ா ட ை ா ள ர கை ள்  உ ள் ளி ட ை 
அ ் ன ை ரு ம  கை ல ந் து க ச கை ா ண் டு 
ேயன்சேற பைண்டும என ப்சிய 
ஒரு்மப்ோடு, அரெ கைரும சமாழிகைள், ெமூகை 
பமமோடு, இந்து ெமய விைகைார அ்மச்ெர 
மபனா கைபைென் பகைடடுள்ளார.

ப்சிய ஒரு்மப்ோடு, அரெகைரும 
சமாழிகைள், ெமூகை பமமோடு மறறும இந்து 
ெமய அலுைல்கைள் அ்மச்சினால், 'உ்யம 
- மககைள் பெ்ை - உஙகைள் ஊர ப்டி ைரும 
அரெ பெ்ை' என்ற சேயரில் நைத்ப்ேடும 
இந்் இந்து–்ெை மறுமலரச்சிககைான 
நைமாடும பெ்ை மு்லில் சகைாழுமபு 
மாைடைததில் ந்ைசேறும என்றும அைர 
ச்ரிவிததுள்ளார. 
இ்்யடுதது ஏ்னய மாைடைஙகைளிலும 
இந்் இந்து-்ெை நைமாடும பெ்ை 
ந்ைசேறும. இைறறுககைான திகைதிகைள் 
வி்ரவில் அறிவிககைப்ேடும என்றும அைர 
ச்ரிவிததுள்ளார.

ைாகசகைடுப்பு நைததுமாறு பகைாரிய்ாகை 
ஐப்கை ைடைாரஙகைள் கூறுகின்றன.

ஆனால் ரணில் விககிரமெவிஙகை 
அ்றகு இைககைம ச்ரிவிககைவில்்ல. 
எனினும கைடசியில் ெஜித பிபரம்ாெவுககு 
ஆ்ரைாகைவுள்ள உறுப்பினரகைள் ேலர 
ைாகசகைடுப்பு நைததுமாறு பகைாரி 
ைருகின்றனர. 

வி ய ா ழ க கி ழ ் ம  ர ணி ல் 
விககிரமசிஙகை்ைச் ெந்தித் மூத் 
உறுப்பினரகைள் சிலரும ைாகசகைடுப்பு 
ந ை த ் ப் ே ை  ப ை ண் டு ச ம ன 
ைறேறுததியுள்ள்ாகை கைடசித ்கைைல்கைள் 
கூறுகின்றன.்றபோது ெோநாயகைராகைப் 
ே்வி ைகிககும 78 ைய்ான கைரு ஜயசூரிய 
ையதில் மூத்ைராகை இருந்்ாலும கைடசியில் 
ெஜித பிபரம்ாெ்ைவிை இ்ளயைர 
என்று கைடசி உறுப்பினரகைள் ேலர 
கூறுகின்றனர.  1997 ஆம ஆண்டு சகைாழுமபு 
மாநகைர ெ்ேத ப்ர்லில் போடடியிடடு 
சைறறிசேறற கைரு ஜயசூரிய 1999 ஆம 
ஆண்டு பம மாகைாை  ெ்ேத ப்ர்லில் 
போடடியிடடு எதிரககைடசித ்்லைராகைவும 
ே்வி ைகிததிருந்்ார.பின்னர 2000 ஆம 
ஆண்டு இைமசேறற நாைாளுமன்றத 
ப்ர்லில் சைறறி சேறறு ஐககிய ப்சியக 
கைடசியின் கைமேஹா மாைடை நாைாளுமன்ற 
உறுப்பினராகைப் ே்வி ைகிததிருந்்ார.

ரணில் விககிரமசிஙகைவினால் ஐககிய 
ப்சியக கைடசியில் அறிமுகைம செயயப்ேடை 
2006 ஆம ஆண்டு 17 உறுப்பினரகைளுைன் 
ஐககிய ப்சியக கைடசியில் இருந்து பிரிந்து 
சென்று, மகிந்் ராஜேகெ அரொஙகைததில் 
அ்மச்ெராகைவும ே்வி ைகிததிருந்்ார. 
2009 ஆம ஆண்டு ஓகைஸ்ட மா்ம மீண்டும 
ஐககிய ப்சியக கைடசியில் இ்ைந்்ார. 
கைரு ஜயசூரிய பிரேல ச்ாழில் அதிேர 
என்ேது குறிப்பிைத்ககைது.

ÁõUöPk¨¦ |hzu....... 

நி ர ப் ே ப் ே ட ை து .  அ த தி ை ர் ் ரக 
கைாண்ே்றகைாகை ேக்ரகைள் ஆைலுைன் 
இ ரு ந் ்  நி ் ல யி ல் ,  ஒ ன் ற ா ம 
ப்தியிலிருந்து்ான் அை்ர ்ரிசிககை 
முடியுசமன அறிவிககைப்ேடைது. ஜூ்ல 
ஒன்றாம ப்தியிலிருந்து அததிைர்ர 
ைர்ராஜப் சேருமாள் பகைாவிலின் ைெந்் 
மண்ைேததில் ேக்ரகைள் ்ரிெனததிறகைாகை 
்ைககைப்ேடைார.  குளததிலிருந்து 
எடுககைப்ேடும அததிைர்ர சமாத்ம 48 
நாடகைள் ேக்ரகைளுககுத ்ரிெனம ்ருைார 
என அறிவிககைப்ேடடிருந்்து. 24 நாடகைள் 
ெயன திருகபகைாலததிலும 24 நாடகைள் 
நின்ற திருகபகைாலததிலும கைாடசி ்ருைார 
என அறிவிககைப்ேடடிருந்்து.
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இலங்கை முஸ்லிமகைளின் அ்ையாளம 
கைாத்ான்குடி என்றால் கைாத்ான்குடியின் 
அ்ையாளம ஹிஸ்புல்லா ஆைார. 
அந்்ளவிறகு அைர கைாத்ான்குடியின் 
அரசியல்,ெமூகை,கைலாொரா விையஙகைளில் 
இரண்ைறக கைலந்்ைர.  அஷரப் 
்்ல்மயிலான முஸ்லீம  கைாஙகிரஸ்  
ப்ர்ல் அரசியலில் கைாலடிசயடுதது 
்ைத்போது ஹிஸ்புல்லாவும ்னது 
அரசியல் கைன்னிப்ேயைததி்ன 
ச்ாைஙகினார.

1989ஆம ஆண்டு இைமசேறற ைைககு-
கிழககு மாகைாை ெ்ேககைான ப்ர்லில் 
முஸ்லீம கைாஙகிரஸ் ொரபில் அமரந்து 
சகைாண்ை எதிரககைடசி உறுப்பினரகைள் 
ை ரி ் ெ யி ல்  அ ை ரு ம  ஒ ரு ை ர . 
அன்றிலிருந்து இன்றுை்ர சுமார 
முப்ேது ைருைகைாலமாகை அரெ ே்விகைளில் 
ச்ாைரச்சியாகை இருந்து ைருகின்றார.

கை ா த ் ா ன் கு டி  ம க கை ் ள 
சோறுத்ை்ரயில் அை்ரப்போல் 
ஒரு ்்ல்ம இனி எககைாலததிலும 
கி்ைககைாது என்று எண்ணுகின்றாரகைள். 
அ்னாற்ான் அைர எந்் சின்னததில் 
நின்றாலும அ்்  பநாககி 'அதுபை 
கைாத்ான்குடி மககைளின் சின்னம' 
என்ே்ாகை மககைள் அைரின் பின்னால் 
அணி திரளுகின்றனர. கைாத்ான்குடி 
ேடடினத்் ோரிய அபிவிருததிய்ைய 
செய்்மயில் அைருககு நிகைர 
அைபர்ான். ஒரு ்னி ஊ்ர மடடும 

mWKf;Fl;b

 ஹிஸ்புல்லா

அடிப்ே்ையாகை சகைாண்டு இயஙகும 
ஒருைர  ப்சிய அளவில் எந்்சைாரு 
அரசியல்ைாதியும செயதிருககைமுடியா் 
அளவுககு ்னது  ெமூகைம ொரந்து ேணி  
செயைதில் சைறறி கைண்டிருககின்றார.

அந்் ை்கையில்்ான்  இன்று 
கைடைப்ேடடிருககும புனா்ை ்னியார 
ேல்கை்லககைழகைம அைரது மிகைப்சேரிய 
ொ்்னயாகும. இலங்கையிபல இல்லா்  
அளவுககு பிரமாண்ைமாயும அபரபிய 
கைடடிைககை்ல ொரந்தும அந்் ைளாகைஙகைள் 
கைடைப்ேடடுள்ளன என்ேப்ாடு ேலநூறு 
பேரீச்்ெ மரஙகைள் அ்்ன சுறறி 
நைப்ேடடுள்ளன. கைண்கை்ள கைடடிவிடடு 
ஒருை்ர சகைாண்டுபோய அஙபகை 
நிறுததி கைண்கை்ள அவிழ்ததுவிடைால்  
எைருபம அது கிழககு மாகைாைததின் 
ஒ ரு ேகு திசயன்பறா அல் ல து 
இலங்கையின் ஒரு ேகுதிசயன்பறா 
ச ெ ா ல் ல ப் ப ே ா ை தி ல் ் ல .
ச் மாறாகை ஏப்ா ஒரு அபரபிய 
நாடு என்று்ான் உைரமுடியும. 
்னககும  ்னககுரியைரகைளுககும 
ைருமானம ப்டுகின்ற ஒரு ்னியார 
ே ல் கை ் ல  கை ழ கை த ் ்  மு ஸ் லீ ம 
அ்ையாளஙகைளுைன் அழகு ேடுததி 
அ்்ன முஸ்லீமகைளுககைாகை ்ான் 
செயது முடித் மிகைப்சேரிய பெ்ையாகை 
உைர்ைப்ேதில் மு்றகைடைமாகை சைறறி 
சேறறுள்ளார ஹிஸ்புல்லா.

கைைந்் ஈஸ்டைர ்ாககு்ல்கை்ளயடுதது 
சில முஸ்லீம அ்மச்ெரகைளும 
அ ந் ்  ே ய ங கை ர ை ா தி கை ளு க கு 

உைந்்்யாகை இருந்்னர என்கின்ற 
ெந்ப ் கைஙகை ள் ைலுத ் து.  அந் ் 
ெந்ப்கைஙகைள் ஹிஸ்புல்லா்ையும 
பநாககி எழுந்்ன. அ்ன் கைாரைமாகை 
புைா்ன ேல்கை்லக கைழகை த்் 
பநாககியும ேலவி்மான ெந்ப்கைஙகைள் 
எழுந்்ன. எத்்ன ெந்ப்கைஙகைள்? 
எத்்ன குறறச்ொடடுககைள்? எத்்ன 
ேயமுறுத்ல்கைள்? எத்்ன சநருககைடிகைள்? 
எத்்ன விொர்ைகைள்? ஆனால் 
சைறும நான்கு மா்ஙகைளுககுள்பள 
அ்னத்்யும சைன்று  இந்்ப்  
ேல்கை்லககைழகைத்் யாரும ஒன்றும 
செயதுவிை முடியாது, எதிரைரும 
ஜனைரியில் ைளாகைம திறககைப்ேடும  என்று 
அறிக்கை விடுகின்றார என்றால் அது்ான் 
ஹிஸ்புல்லா. 

குறித் ேல்கை்லககைழகைம மீ ப்ா 
அல்லது ஹிஸ்புல்லா போன்ற முஸ்லீம 
்்ல்மகைள் மீப்ா ்ைககைப்ேடடுள்ள 
ே ய ங கை ர ை ா ் ம  ெ ம ே ந் ் ம ா ன 

குறறச்ொடடுககை்ள ைலுைாககுைப்ா 
அல்லது நீரததுப்போகைச்செயைப்ா 
அ்்ப்ேறறிய மீளாய்ை செயைப்ா 
இப்ேததியின் பநாககைமல்ல. ஹிஸ்புல்லா 
போன்ற  ஆளு்மகைள் ஒரு சேளத் 
சிஙகை ள பம லாதிக கை அரசி் ன 
்கையாளுைதில் எப்ேடிசயல்லாம 
முன்ப னறுகின்றாரகைள் என்ே்் 
உறறுபநாககுைப ் இப்ேந் தியின் 
பநாககைமாகும.

 ஆனால் இவைளவு சேரிய நிதிகை்ள 
அைர முஸ்லீம மககைளின் சேயரில் 
மததிய கிழககு நாடுகைளில் இருந்து்ான் 
தி ர ட டி யு ள் ள ா ர .  அ ் ை  அ ர ெ 
மறறும  அரசு ொரா நிறுைனஙகைளாகை 
இருககைலாம. எவைாறாகை இருந்் 
போதிலும இலங்கை  முஸ்லிமகைளின் 
சேயரில் பகைாடிககைைககைான ேைத்் 
சைளிநாடுகைளுககு கை்் சொல்லி 
அைர திரடடியிருப்ேது்ான் மிகைப்சேரிய 
ொ்்னயாகும.

குறித் அந்் இைத்் ச்ரிவு 
ச ெ ய ை தி லு ம  அ ் ற கை ான  அ ரெ 
அனுமதி்ய சேறுைதிலும அைர ைகுதது 
முன்பனறிய ோ்்கைள் அவைளவு 
இலகுைான்ாய இருந்திருககை முடியாது.  

அண்்மயில் சில ்மிழ் ோராளுமன்ற 
உ று ப் பி ன ரகை ள்  இ ந் ்  ை ள ாகை ம 
திறககைப்ேை கூைாச்ன்று ேண்ணிய 
ஆ ர ப் ே ா ட ை ங கை ் ள  ே ற றி  ஒ ரு 
ஊைகைவியலாளர பகைடை பகைள்விககு அைர 
இவைாறு ேதிலளித்ார. 'அைரகைள் ்மிழ் 
மககைளிைம பிரேல்யத்் ப்டுை்றகைாகை 

்ன்னாதிககைம மிககை மாநிலமான 
கைாஷமீருககு ைழஙகைப்ேடடிருந்் 

சிறப்பு அந்்ஸ்தில் இந்திய மததிய 
அரொஙகைம ்கை ்ைததிருப்ேது அந்் 
பிராந்தியம குறித் பேச்சுககை்ள உலகை 
செயதிகைளில் மீண்டும முன்னிைம பிடிககை 
்ைததிருககிறது.

ெரததுககைள் 35ஏ மறறும 370 ஆகியைற்ற 
இ ந் தி ய  ந ா ைளு ம ன் ற ம  ரத து ச் 
செயதுள்ள்ால் ்மககு இதுை்ர கைாலம 
இருந்் ேல சிறப்பு உரி்மகை்ள ஜமமு - 
கைாஷமீர மககைள் இழந்துள்ளனர.

அதுமாததிரமன்றி இதுை்ர கைாலமும ஒரு 
மாநில அந்்ஸ்துைன் திகைழ்ந்் கைாஷமீ்ர 
இரண்ைாகைப் பிரிதது ஜமமு - கைாஷமீர ஒரு 
ேகுதியாகைவும, லைாக இன்னுசமாரு 
ேகுதியாகைவும ஆககி அைற்ற யூனியன் 
பிரப்ெஙகைளாகை டில்லியின் பநரடி 
நிரைாகைததின் கீழ் இந்திய அரொஙகைம 
சகைாண்டுைந்துள்ளது.

ஏறகைனபை இருந்் இந்் ெரததுககைள் 

மூலம கைாஷமீர மககைள் ்மது அரொஙகை 
நி று ை ன ங கை ளி ல்  ே ் வி கை ளி ன் 
மு ன்னுரி்ம, கைாணிகை ் ள பிற 
மாநிலத்ைர ைாஙகுை்றகு ்்ை, 
போன்ற சிறப்பு அந்்ஸ்துககை்ள 
சேறறிருந்்னர. ஆனால், அ்ை இப்போது 
நீககைப்ேடடுள்ளன.

இந்தியாவின் அ்னதது மாநில 
மககைளுககும ெம உரி்ம பைண்டும, 
கைாஷமீருககு மாததிரம சிறப்பு அந்்ஸ்து 
ைழஙகை முடியாது என்று கைாரைம கைாடடி 
இந்திய அரொஙகைம இைற்ற ரததுச் 
செயதுள்ளது. ஆனால், இைற்ற 
சோத்ம சோதுைாகை இப்ேடி மாததிரம 
ோரததுவிைவும முடியாது.

இந்தியப் பிரிவி்னயின் போது 
எல்்லப்புறஙகைளில் இருந்் ேல 
ெமஸ்்ானஙகைளில் முஸ்லிமகை்ள 
சேருமோன்்மயாகைக சகைாண்ை ேல, 
ோகிஸ்்ானுைன் இ்ைய, கைாஷமீர 
மாததிரம அப்ேடிச் செயயவில்்ல. 
முஸ்லிமகை்ள சேருமோன்்மயாகைக 

சகைாண்ை அந்் பிராந்தியம ஒரு 
இந்து மன்னரின் ஆடசியில் இருந்்து. 
முஸ்லிமகைள் சேருமோன்்மயாகை 
இ ரு ந் ் ா லு ம  ே ா கி ஸ் ் ா னு ை ன் 
பெராமல் ்ாம ்னிதது ஒரு நாைாகை 
இருககைபை அது விருமபியது. ஆனாலும, 
ோகிஸ்்ானின் ஆ்ரவுைன் சில 
ேழஙகுடியினர கைாஷமீ்ரத ்ாககை 
எத்னிககைபை இந்தியாவின் உ்வி்ய 
அப்போது கைாஷமீர பகைாரியது. ஆனால், 
கைாஷமீர இந்தியாவுைன் இ்ையும 
ேடெததில் உ்வுை்ாகை இந்தியா கூற, 
அ்றபகைறகை ்மது இ்ற்ம, சுயாதிககைம 
ோதிககைப்ேைா் ை்கையில் சில சிறப்பு 
ஏறோடுகைளுைன் அது இந்தியாவுைன் 
இ்ைந்்து. ஒரு ் ன்னாதிககைம நி்றந்் 
நாைாகைத ்னியான ப்சியமாகை திகைழ்ைப் 
அந்் மககைளின் எதிரோரப்பு. அ்றகைாகைபை 
இந்் சிறப்பு அந்்ஸ்து. 

ஆனால், அைற்றபய இப்போது இந்திய 
அரொஙகைம ேறிததிருககிறது.

இந்திய நாைாளுமன்றததில் பிபஜபி 
அரசின் சேருமோன்்ம இந்் கைாஷமீர 
விைகைாரததில் ஒடடுசமாத் முடிசைடுககை 
உ் வி யு ள்ளது.  சி று ே ான்் ம ் ய 
சகைாண்டிருந்் எதிரககைடசிகைளால் 
எதுவும செயய முடியாமல் போயவிடைது. 
அ்ை செயயககூடியைற்றக கூைச் 
செயயவில்்ல என்ற விமரெனமும 
இருககிறது.

கைாஷமீர பநரடியாகை ஒரு மாநிலமாகை 

சீவகன் பூபாலரட்ணம்

இ ரு ந் து  யூனி ய ன்  பி ர ப ் ெ ம ாகை 
மாறறப்ேடடு டில்லியின் அதிகைாரததின் கீழ் 
சகைாண்டு ைரப்ேடை்ம ச்றகில் உள்ள 
ேல மாநிலஙகைளில் கூை அதிருப்தி்ய 
உருைாககியுள்ளது. 

் மி ழ்  ந ா ட் ைக  கூ ை  ந ா் ள 
நாைாளுமன்றததில் ஒரு தீரமானததின் 
மூலம யூனியன் பிரப்ெமாகை மாறறி 
டில்லியின் ஆடசியின் கீழ் சகைாண்டுைந்து 
விைலாம என்று எதிரக கைடசிகைள் 
எ ச் ெ ரி த து ள் ள ன.  இ ந் தி ய ா வி ன் 
இ்ற்மகபகை இது ஒரு ோ்கைம என்று 
விமரெனஙகைள் எழுந்துள்ளன.

கைாஷமீ்ரப் சோறுத்ை்ர கைாஷமீர 
முஸ்லிமகைள் சேருமோன்்மயாகை 
உள்ள ேகுதி, ஜமமுவில் இந்துககைள் 
அதிகைம, லைாககில் சேௌத்ரகைள் 
மறறும சீக கியரகைள் கைணிெமாகை 
ைாழ்கின்றனர. அந்் மாநிலம இரண்ைாகைப் 
பிரிககைப்ேடை்ால் லைாககில் உள்ள மககைள் 
ஓரளவு மகிழ்ச்சிய்ைந்துள்ளனர. ஆனால், 
கைாஷமீர மககைள் இந்திய இராணுைததுககு 
எதிராகை கிளரந்ச்ழுந்துள்ளனர. ஜமமுவில் 
இருககும மககைள் கூை, கைாணி உரி்ம 
ச்ாைரபில் ்மககு இருந்் சிறப்பு உரி்ம 
நீககைப்ேடை்ால் மகிழ்ச்சி இழந்துள்ளனர. 
ஆகை சமாத்ததில் அந்்ப் பிராந்தியததின் 
சேருமோலான மககைள் இந்் முடிைால் 
அதிருப்தி அ்ைந்துள்ளனர. ‘இந்தியா 
சைளிபயறு’ என்று அைரகைள் பகைாஷம 
போடடு ைருகின்றனர. கைறகைளால் இந்தியத 
து்ைப்ே்ை்யத ்ாககி ைருகின்றனர.

இந்திய அரொஙகைததின் இந்் முடி்ை 
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கி ழ க கு ம ா கை ா ை த 
்மிழரகைள் அரசியலில் 
கை ை ந் ்  எ ழு ே து 
ை ரு ை ங கை ள ா கை 
மூ ன் று  வி ் ம ா ன 
ெ ை ா ல் கை ளு க கு 
மு கை ம  ச கை ா டு த து 

ைருகின்றனர. ஒன்று ஒடடுசமாத் 
ைைககுகிழககுத ்மிழரகைளுககும 
சோதுைான ெைாலாகை உள்ள சேௌத் 
சிஙகைள பேரினைா்ம. இரண்டு;  முஸ்லீம 
இனைா்ம அல்லது இஸ்லாமிய 
அடிப்ே்ைைா்ம. மூன்று; யாழ் 
பமலாதிககைைா்ம. 

இ ை ற றி ல்  ச ே ௌ த ் சி ங கை ள 
பேரினைா்மும முஸ்லீம இனைா்மும 
புறப் ே்கையான்ை (சைளிப்ே்கை). 
ஆனால் யாழ்பமலாதிககைைா்ம என்ேது 
அகைப்ே்கையானது (உடே்கை). உள்ளிருந்து 
அரிப்ேது; அறுப்ேது. ஒப்பீடைளவில் 
இதுபை ஆேத்ானது. அகைப்ே்கை்ய 
அகைறறிவிடைால் சைளிதச்ரியும 
புறப்ே்கை்ய எதிரசகைாள்ைது எளி்ானது.

'் மிழ்த ப்சியம' என்கின்ற உைரச்சிக 
கைைலில் சைறுமபன மூழ்கி ஆரமேததில் 
்மிழரசுககைடசி்யயும - அ்ன்பின் 
்மிழரவிடு்்லக கூடைணி்யயும 
- ்றபோது அைறறின் நீடசியான 
்மிழ்தப்சியக கூடை்மப்்ேயும 
கைண்்ை  மூடிகசகைாண்டு ஆ்ரிதது 
ப ் ர் லி ல் கை ளி ப ல  ஆ ர ம ே த தி ல் 
வீடடுச் சின்னததிறகும அ்ன் பின் 

பேெ பைண்டிய பநரததில், பேெ பைண்டிய 
மு்றயில் பேொமல் விடை ேலாேல்ன 
இன்றும மடைககைளப்புத ்மிழ் ெமூகைம 
அனுேவிததுக சகைாண்டிருககிறது.
புல்லும்ல குடி நீர ச்ாழிறொ்ல 
விைகைாரம,  கைறகுைா  எ்ப னால் 
ச்ாழிறொ்ல விைகைாரம, எல்்ல 
மறுசீர்மப்பு, நில ஆககிரமிப்பு, 
பமயச்ெல் ்்ர விைகைாரம, புதி்ாகை 
குடி நீர ்டடுோடு என இப்ேடி நீளும 
ேடடியல் ேறேல. இறுதியாகை கைல்மு்ன 
ைைககு பிரப்ெச் செயலகை விைகைாரம. 
இதில் சைடிகுண்டு அறிக்கை்ய நமபி 
கைல்மு்ன இ்ளஞரகைள் சைடி சுடடு 
கைரி்ய முகைததில் பூசிக சகைாண்ைது்ான் 
மிச்ெம.

எல்்ல மீள் நிரையம

இது நீண்ை கைாலப் பிரச்ெ்ன, மீண்டும 
பேசு சோருளாகை ச்ாைஙகியுள்ளது. 
கைல்மு்ன விைகைாரம பூ்ாகைாரமாகை 
சைளிககிளமபிய்மககும உரிய 
பை்ளயில் பேசி முடிவு கைாைா்மபய 
கைாரைமாகும. கிழககில் ேல பிரப்ெ ெ்ே 
உருைாககைமும உள்ள பிரப்ெ ெ்ேகைளில் 
எல்்லகைளில் மறுசீர்மப்பும செயய 
பைண்டிய ப்்ைப்ோடு எழுந்துள்ளது. 

கிழககில் சிறுோன்்மச் ெமூகைம 
அரெ ஆ்ரவுைனும அதிகைாரததுைனும 
சேருமோன்்மச் ெமூகைம போல் எம்ம 
ஒடுககை மு்னகிறது. 

உ்யசூரியன் சின்னததிறகும ்றபோது 
மீ ண் டு ம  வீ ட டு ச் சி ன் ன த தி ற கு ம 
'புள்ளடி' போடை்ால் கிழககுமாகைாைத 
்மிழரகைள் அ்ைந்் ெமூகை, சோருளா்ார, 
அரசியல் நன்்மகைள் என்ன? என்ற 
பகைள்விககு வி்ை பூச்சியம அல்லது 
ம்றப்சேறுமானபம.

'் மிழ் பேசும மககைள்' என்ற போர்ையிலும, 
'நல்லிைககைம'  என்ற ைாரத்் 
ஜாலததிலும, '் மிழ் - முஸ்லிம ஒறறு்ம' 
என்று ்மிழ் அரசியல் ்்லைரகைள் 
ஓதிய ோைததிலும மயஙகுண்டு 
கைைந்்கைாலததில் கிழககுமாகைாைத 
்மிழரகைள் இழந்்்ை்ான் ஏராளம. ்மிழ் 
- முஸ்லீம ஒறறு்ம முககியமானது்ான். 
ப ை ண் ை ப் ே டு ை து ் ா ன் .  அ தி ல் 
மாறறுக கைரு த துககு இைமில் ் ல. 
ஆனால் அது ஒருைழிப்ோ்்யல்ல 
இருைழிப்ோ்்யாகும. அன்றியும 
்மிழ் - முஸ்லீம ஒறறு்ம என்ேது 
சி ங கை ள ை ர கை ளு க கு  எ தி ர ா ன 
ே்கை்மயுைரவின் அடிப்ே்ையில் 
அ்மயககூைாது. அப்ேடி அ்மைது 
ஆபராககியமான்ல்ல. கிழககில் ்மிழ் 
- முஸ்லீம ஒறறு்ம எவைளவுககு 
முககியபமா அப்போல் ்மிழ் - சிஙகைள 
ஒறறு்மயும,  அப்போல் ்மிழ் - 
சிஙகைள – முஸ்லிம முத்ரப்பு உறவும 
முககியமானது.
இதுை்ர கைாலமும யாழ்பமலாதிககைைா் 

சிந்்்னகைளினால் கைடை்மககைப்ேடை 
கு று ந் ் மி ழ் த ப ் சி ய ை ா ் ம ா ன து 
சி ங கை ள ை ர கை ளு க கு  எ தி ர ா ன 
மபனாநி்லயில் கிழககிபல ஒரு 
போலித ்மிழ் - முஸ்லிம உற்ைபய 
ஏறேடுததிறறு. இத்்கைய ஒரு போலி 
உற்ைத்ான் ப்ர்ல்்மயத ்மிழ் 
அரசியல்ைாதிகைளும ப்ர்ல்்மய 
மு ஸ் லீ ம  அ ர சி ய ல் ை ா தி கை ளு ம 
கைாலமகைாலமாகைக கைடடி ைளரத்ாரகைள். 
இத்்கைய போலித  ்மிழ் - முஸ்லீம 
ஒறறு்மயால் ோதிககைப்ேடைைரகைள் 
கிழககு த ்மிழரகைபள. கைாரைம 
கிழககுமாகைாை முஸ்லீமகை்ளப் 
சோறுத்ை்ர ் ஙகைளுககிருந்் அரசியல் 
அதிகைாரம மறறும செல்ைாககினாலும 
சோருளா்ார ேலததினாலும ்ஙகை்ளத 
் ற கை ாத து ச்  ெ மூ கை ச ே ாரு ள ா் ா ர 
அரசியல் ரீதியாகைப் ேலமைாயந்் 
ெமூகைமாகைத ்ஙகை்ளத ்கைை்மததுக 
சகைாண்ைாரகைள். அது அைரகைளது ்ைறும 

அல்ல. ஆனால் அரசியல் அதிகைாரமும 
செல்ைாககும சோருளா்ாரேலமும 
அறற அப்ோவிக கிழககுத ்மிழரகைள் 
யாழ் குைாநாடடுக குடடி மு்லாளிததுை 
ைரககைததின் நலன்கைளுககைாகைப் 'ேலி ஆடு' 
ஆககைப்ேடைாரகைள்.
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யாழ்பமலாதிககைைா்க குைாமெம 
சகைாண்ை குறுந்்மிழ்த ப்சியைா்த 
்மிழ்த்்லைரகைள் கைாடடிய 'ேடடுபைடடி'க 
கைனவில் மயஙகுண்டு இன்று இடுப்பிபல 
கைடடியிருந்் பகைாைைததுண்்ையும 
இழககும நி்லககுக கிழககுத்மிழரகைள் 
்ள்ளப்ேடடுள்ளாரகைள். யாழ்பமலாதிககை 
ை ா ்  ப ம ட டு க கு டி  அ ர சி ய ல் 
கிழககில் எப்போதுபம முஸ்லீம 
இனைா்ததிறகு அனுெர்ையாகை 
அல்லது முஸ்லீம இனைா்த்்க 
கைண்டும கைாைா் ை்கையிபல்ான் 
முன்சனடுககைப்ேடடுள்ளது. அ்ன் 
வி்ளவுகைளில் ஒன்று்ான் இன்று 
பூ்ாகைரமாகை சைடிததுககிளமபியுள்ள 
கை ல் மு ் ன ைைககு உேபிரப ் ெ 
செயலகைத்்த ்ரமுயரததும விைகைாரம.

1965இல் ஐககிய ப்சியககைடசியுைன் 
்மிழரசுககைடசி இ்ைந்து கூடைரொஙகைம 
அ்மதது ்மிழரசுககைடசியின் ொரபில் 
செனடைர மு.திருச்செல்ைம கியூ.சி 
அைரகைள் ஸ்்லஸ்்ாேன (உள்ளூராடசி) 
அ்மச்ெராகை இருந்் கைாலததிபலபய 
கைல்மு்னப்பிரச்சி்னககுத தீரவு 
கைண்டிருககைலாம. அப்ேடி நைந்திருந்்ால் 
கை ை ந் ்  ஐ ம ே து  ை ரு ை கை ால ம ாகை 
முஸ்லிம அரசியல்ைாதிகைளினால் 
கை ல் மு ் னத ்மிழ்ச் ெமூகை த திறகு 
இ ் ழ க கை ப் ே ட ை  ே ா ர ே ட ெ ங கை ள் 
்விரககைப்ேடடிருககும. கைல்மு்ன 
விைகைாரமும இவைளவு ோரதூரமான 
நி ் ல க கு  ை ள ர ந் தி ரு க கை வு ம 

ைாககுப் சேறற மககைள் பிரதிநிதிகைள் 
ப ே சு ம  ச ம ா ழி  ச ் ா ை ர ந் து ம 
சமௌனமாகைபை இருககிறது. மககைள் 
திரளாகை கிளரச்சி சகைாள்ை்்த ்விர 
பைறில்்ல.

திருபகைாைம்லயில் மூதூரில் ச்ாைஙகி 
மடைககைளப்பில் ைா்ழச்பெ்ன, 
ஏறாவூரேறறு, ஆ்ரயமேதி  என 
நீண்டு அமோ்றயில் கைல்மு்ன, 
சேரிய நீலாை்ை, சோததுவில் என 
நீள்கிறது. இ்ை சில உ்ாரைஙகைபள 
முழு்மயான்ை அல்ல.

மூதூர பிரப்ெததில்  கிராமெ்ேகைளாகை 
வி ள ங கி ய  ே ழ ம ச ே ரு ம 
்மிழ்கிராமஙகைள் பிரப்ெ ெ்ே 
உரு ைாக கை த தின் போது மூதூர 
பிரப்ெ ெ்ேககுள் உள்ைாஙகைப்ேடடு, 
இன்று அைரகைளின் ்னிததுைஙகைள் 
இழககைப்ேடடுகசகைாண்டிருப்ேதுைன் 
நசுககைப்ேடடும சகைாண்டிருககிறாரகைள். 

இன்று அைரகைள் மததியில் ்ஙகைள் ்மிழ் 
கிராமஙகை்ள உள்ளைககி ப்ாப்பூர 
பிரப்ெெ்ே எனும நியாயமான 
பகைாரிக்கை எழுந்துள்ளது. இ்்னப்ேறறி 
எப்போது பேெப்போகிறாரகைள்?

ஏ ற ாவூ ர  ே ற றி ல்  கை ர டி ய ன ா று -
புல்லும்ல்ய ்மயமாகைக சகைாண்ை 
பிரப்ெ ெ்ே ஒன்றின் ப்்ைப்ோடு 
உைரப்ேடடுள்ளது. மககைள் இ்்ன பேசு 
சோருளாகை ஆககைத ச்ாைஙகியுள்ளனர. 
இதுே்ழய்ை்ான் புதி்ாகை மீண்டும 
கிளரப்ேடடுள்ள ஒரு விையம.  

ப்ர்ல் ச்ாகுதி எல்்ல நிரையம

ே்ழய ப்ர்ல் ச்ாகுதி மு்றயில் 
மடைககைளப்பு மடடும இரட்ை அஙகைத்ைர 
ச்ாகுதி, கைறகுைாவும ேடடிருப்பும ஒற்ற 
அஙகைத்ைர ச்ாகுதி. இ்ன்ேடி மடடு 
மாைடைததில் மூன்று ்மிழ் பிரதிநிதியும 
ஒரு முஸ்லிம பிரதிநிதியும ச்ரிைாைர. 
அவைாறாயின் ்றபோதுள்ள விகி்ாொர 
ப்ர்ல் மு்றயில் நான்கு ்மிழ் பிரதி 
நிதிகைளும ஒரு முஸ்லிம பிரதிநிதியும 
ைரபைண்டும .ஆனால் ந்ைமு்றயில் 
அ வ ை ா றி ல் ் ல ,   ் மி ழ ர கை ள் 
ப்சியகைடசிகைளுககு ைாககைளிப்ே்னாலும 
ைாககைளிககை பொமபேறிப்ேடுை்னாலும 
(்மிழ் பிரப ் ெஙகை ளில் ெராெரி 
ைாககைளிப்பு வீ்ம 60 வீ்ம, முஸ்லிம 
பிரப்ெஙகைளில் 90 வீ்ம) நான்கு ைர 
பைண்டிய ்மிழ் பிரதிநிதி மூன்றாகைவும, 
ஒன்று ைரபைண்டிய முஸ்லிம பிரதிநிதி 
இரண்ைாகைவும ைருகின்றது. 

இ்்ன உைரந்து சகைாண்ை முஸ்லிம 
பிரதிநிதிகைள்இ்்னத ச்ாைரந்து 
்ககை்ைககை புதிய எல்்ல நிரையததில் 
அ்றகைான திடைை்ரவுகை்ளயும 
முயறசிகை்ளயும பமறசகைாண்டுள்ளாரகைள். 
இ்றகைாகை கைாத்ான்குடி்ய ்மயங 
சகைாண்டு அப்ேடிபய சில ்மிழ் 
பிரப்ெஙகை்ள உள்ளைககிய்ாகை ஒரு 
ப்ர்ல் ச்ாகுதியும, ஓடைமாைடி்ய 
்மயங சகைாண்டு புைா்ன ை்ர 
ஒரு ப்ர்ல் ச்ாகுதி முன்ை்ரபும 
உதப்சிககைப்ேடடு சில முன்சனடுப்புககைள் 
ந்ைசேறுகிறது. 

இது அைரகைளின் முயறசி நமது முயறசி 
என்ன? இது ேறறி எப்போது நாம பேெப் 
போகிபறாம.

மின்ொரததின் சேயரால் ைய்ல 
இழப்ே்ா?

மின்ப்்ை்ய பூரததி செய்ல் எனும 
போர்ையில் ையல் சூழ்ந்் ேடுைான்கை்ர 
மண்ணில் ைவுைதீவு பிரப்ெ ெ்ே 
எல்்லககுள் ேன்பெ்ன, கைாந்திநகைர 
ஆகிய இரு இைஙகைளில் 49.5 ஏககைர நிலமும, 
ைாகை்ர கைாயாஙபகைணி பிரப்ெததில் 
49.5 ஏககைர நிலமும  அபிவிருததி 
என்ற ெஙகைதியில் கைாத்ான்குடி்ய 
உரி்மயாளராகைக சகைாண்ை சிஙகைள 
சேயர சகைாண்ை நிறுைனததிறகு 
ைழஙகைப் ேடுகிறது. ஏன் 50 ஏககைர என்று 
முழு எண்ணில் சகைாடுககைவில்்ல, 
ச கை ா டு த தி ரு க கை ல ா ப ம ச ய ன் ற ா ல் 
50 உம அ்றகு பமபலயும என்றால் 
மு்லீடடு ஊககுவிப்பு ெ்ே உடேை 
ேல இைஙகைளுககு போய சிககைல் ேை 
பைண்டியிருககும என்ே்னால் இந்் 
உத தி்ய ்கை கசகைாள்கிறாரகைள்.  
நமமைரகைள் இ்்ப்ேறறிப் எப்போது 
பேசுைது?

பேெ பைண்டிய பநரததில், அந்் 
ெ ந் ் ர ப் ே ங கை ச ள ல் ல ா ம  ந ா டி 
ைந்் போதும பேொமல் விடடு 
விடபைாம, இனிபமலும எப்போது 
பேெப்போகிபறாம. சேருமோன்்மயாகை 
ோர்ையாளரகைளாகைவும, சிறுோன்்மயாகை 
ேஙகைாளரகைளாகைவும இருககும மனநி்ல 
மு்லில் மாறறமுற பைண்டும,  மககைள் 
திரளாகை திரடசி சகைாள்ள பைண்டும. 
நிரப்ேந்்ஙகைளுககைான சூழல் உருைாகும. 
அப்போது சமௌன சமாழி கை்ளந்து 
பேெத ச்ாைஙகுைாரகைள்.
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்மிழ் மககைள் பேர்ையின் இ்ைத 
்்லைரகைளில் ஒருைரான முன்னாள் 
ைைமாகைாை மு்ல்மச்ெர சி.வி.
விககிபனஸ்ைரன் அைரகைள் 'எமது 
பூரவீகை நிலஙகைளில் பமறசகைாள்ளப்ேடடு 
ைரும நில ஆககிரமிப்பு, ெரைப்ெ 
போரககுறற விொர்ையில் ஏறேடடுள்ள 
ப்ஙகுநி்ல, அரசியல் ்கைதிகைளின் 
விடு்்ல, ைலிந் து கைாைாமல் 
ஆககைப்ேடபைார ெமேந்்மான நமேத 
்கு விொர்ைகைள் ந்ைசேறா்ம,  
இராணுைமயமாககைல் மறறும மீள் 
குடியமரவு ஆகிய ஆறு பகைாரிக்கைகை்ள 
முன்னிறுததி ெரைப்ெ கைைனத்்க 
கைைரும ை்கையில் 'எழுகை ்மிழ்' 
ோணியில் ஆரப்ோடைப் பேரணி 
ஒன்்ற நைத் பைண்டும என 
பேர்ை உறுப்பினரகைளுககு அ்ழப்பு 
விடுததுள்ளார. '  எனச் செயதிகைள் 
கூறுகின்றன.

பமறேடி விையஙகைள் ச்ாைரோகைவும 
அ ல் ல து  அ ் ற கு  ப ம ல ா கை வு ம 
பகைாரிக்கைகைள் ்ைதது மககைள் 
ப ே ா ர ா ட ை ங கை ் ள  ந ை ா த ் 
பைண்டியது இன்்றய ்மிழரகைளின் 
ஒ வ ச ை ாரு த ் ரு ் ை ய  ் ா ர மீ கை ப் 
ச ே ா று ப் ே ா கை  இ ரு ப் ே ் ் 
மறந்துவிைலாகைாது. ஆனால் இந்் மககைள் 
போராடைததுககு ் ்ல்ம ைகிப்ே்றகும 
அ்்ன ைழிநைத துை்றகுமான 
அந்்ஸ்ததி்னயும ்ததுைாரத் 
்ளததி்னயும ்மிழ் மககைள் பேர்ை 
சகைாண்டிருககின்ற்ா என்ேது்ான் 
பகைள்விககுறியாகும.

் மி ழ ர கை ளு க கை ா ன  அ ர சி ய ல் 
தீரவுககு விடு்்லப் புலிகைப ள 
்்ையாகை இரு க கின்றனர என 
யுத்கைாலததில் அரொல் ேரப்பு்ரகைள் 
பமறசகைாள்ளப்ேடைன. யுத்ம முடிந்் 
பின்னர ்மிழ்த ப்சியக கூடை்மப்பு, 
் மி ழ ர கை ளு க கை ா ன  அ ர சி ய ல் 
பை்லததிடைத்் முன்சனடுககும 
என்று நமபியிருந்் ்மிழ் மககைளுககு 
கைைந்் 10 ைருைஙகைளாகை எந்் ஒரு 
முன்பனறறகைரமான நைைடிக்கைகைளும 
இன்றி அரசின் ைாககுறுதிகை்ள நமபி 
்மிழ் மககைளுககு கைாலகசகைடுககை்ளக 
கூறி அர்ெக கைாப்ோறறி ைந்்ப் ்மிழர 
்்ல்மகைள் செயதிருககின்ற ொ்்ன 
எனலாம. 

இந்் நி்லயில்்ான் ்மிழரகைளின் 
நியாயமான பகைாரிக்கைகை்ளயும 
தியாகைஙகை்ளயும முன்சகைாண்டு 
செல்ை்றகு அரசியல் ்விரந்் 
ஒரு மககைள் அ்மப்பின் ப்்ை 
உைரப்ேடைது. '் மிழ் மககைள் பேர்ை' இந்் 
ப்்ையின் நிமித்ம உருைாகிய ஒரு 
அ்மப்ோகை ப்ாறறம கைாடடியது. ஆனால் 
அது அவைாறான ஒரு மககைள் அ்மப்பு 
என்ே்றகுரிய எந்் அடிப்ே்ைகை்ளயுபம 
சகைாண்டிருககைவில்்ல. ஏசனனில் 

மககைள் போராடைம ச்ாைரோகை எந்் 
அனுேைமும அககை்றயும இன்றி 
்னது சுய ைாழ்க்கைககைாகை இலங்கை 
அரசின் நீதிதது்றயின் கைாைலனாகைக 
கைை்மபுரிந்்ைர ்னது ஓயவின் 
பின் அரசியலுககு இழுததுைரப்ேடை 
பின்னர ்னககுக கி்ைத் அரசியல் 
அதிகைாரததி்னயும அந்்ஸ்தி்னயும 
நிரந்்ரமாககும பநாககுைன் அைரால் 
முன்நகைரத்ப்ேடை ஒன்பற '் மிழ் மககைள் 
பேர்ை' ஆகும. 

இது ்னிநேர நல்னயும கைடசிகைளின் 
நல்னயும ்மிழ் மககைளின் பேரால் 
கைாப்ோறறிக சகைாள்ளும ஒரு கைடசி 
அ்மப்பே ் விர அரசியல் இலாேம கைலந்் 
மககைள் அ்மப்பு இல்்ல என்ேது அ்ன் 
்்ல்மததுை குைாமெததிலிருந்தும 
அ்ன் ஆரமே கைால கூடடிலிருந்தும 
புலனாகியது.

இ்்ன சமயப்பிககும ை்கையில் ்மிழ் 
மககைள் பேர்ையின் அரசியல் ைடிைமாகை 
சி.வி.விககிபனஸ்ைரன் அைரகை்ளத 
்்லைராகைக சகைாண்ை '் மிழ் மககைள் 
கூடைணி' எனும கைடசி உருைாகியுள்ளது. 
கைடசி அரசியல் ்விரதது ஒரு மககைள் 
அ்மப்ோகை நின்று ் மிழரகைளின் உரி்மப் 
போராடைததி்ன முன்சனடுககை முடியா் 
்்லைரகைளாகைத்ான் எமது ்்லைரகைள் 
இருககிறாரகைள் என்ே்்  திரு.சி.வி.
விககிபனஸ்ைரன் அைரகைள் உருைாககிய 
'்மிழ் மககைள் கூடைணி' எனும கைடசி 
உைரததி நிறகின்றது. 

்மிழரகைளு்ைய அரசியல் உரி்மகை்ள 
கைடசி அரசியலுககூைாகை சேற நி்னப்ேது 
்ைறு என்ே்் ்மிழர அரசியல் ைரலாறு 
கைாடடிநிறகின்றது.

பமடடுககுடி ்மிழரகை ள் ்ஙகை ள் 
அரசியல்  இலாேததுககைாகை ்மிழர 
அரசிய்லயும ்மிழுைர்ையும 
ொதுரயமாகைப் ேயன்ேடுததி ைந்துள்ள்் 
்மிழர அரசியல் ைரலாறு முழுைதும 
கைாைககூடிய்ாகை இருககின்றது. அ்ாைது 
எஸ்.பஜ.வி.செல்ைநாயகைம அைரகைள் 
்மிழ் கைாஙகிரஸ்சின் ைாககு ைஙகி்ய 
்மேககைம எடுப்ே்றகைாகை ்மிழுைர்ை 
்கையாண்ைார. 

இ து  ் மி ழ ர கை ் ள  ் ன் ே க கை ம 
ஒ ன்று திர டடுை்றகு சேரிதும 

உ்வியப் ்விர ்மிழ் மககைளின் 
பிரச்சி்னகை்ள, அைரகைளுககிருககும 
அரசியல் உரி்மகை்ள இலங்கை 
மயப்ேடுததுை்றகு உ்ைவில்்ல. 

இ்னால் ்மிழரகைளின் சுயநிரையப் 
ப ே ா ர ா ட ை ம  கு று ந்ப ் சி ய ை ா் ப் 
போராடைமாகைத ்ைம மாறியது. 
இ த ் ை ம  ம ா று ் கை யி ன ா ல் 
சி று ே ா ன் ் ம யி ன ரு க கை ா கை 
ஆ ் ரவு  ச ் ரி வி த து  இ ய ங கி ய 
சேருமோன்்மயின பநெ ெகதிகைள் 
்மிழரகைளு்ைய பகைாரிக்கைகை்ளயும 
போராடைஙகை்ளயும ் மிழர இனைா்மாகை 
பநாககி ்ஙகைளு்ைய ஆ்ரவி்ன 
விலககிக சகைாண்ைனர. இது பேரினைா்ச் 
ெகதிகைள் ேலம சேறறு ்மிழர 
உரி்மகை்ள மறுப்ே்றகைான ைாயப்்ே 
ைழஙகியது.

்மிழரசுக கைடசிககுப் பின்பு, ்மிழர 
விடு்்லக கூடைணி, போன்றைரகைளால் 
முன்சனடுககைப்ேடை பேராடைஙகைள் 
அ்னததுபம சுயநிரையத ்ளததில் 
இல்லாது ்மிழர இன உைரவுத 
்ளத்்பய ்மயப்ேடுததியிருந்்ன. 

இ ் ன்  ச ் ா ை ர ச் சி ய ா கை த ் ா ன் 
்றபோது ்மிழ் மககைள் பேர்ை ்மிழ் 
உைர்ை ்மயப்ேடுததி ்மிழர 
போராடைததுககு அ்ழப்பு விடுததுள்ளது. 
இப்போராடைததினூைாகை ்மது கைடசியான 
்மிழ் மககைள் கூடைணிககுத ப்்ையான 
ைாககி்னப் சேறறு ்மிழ்த ப்சியக 
கூடை்மப்பின் இைத்்ப் பிடிப்ேப் 
இைரகைளு்ைய அரசியல் பநாககைம 
என்ேதில் எவவி் ெந்ப்கைமும சகைாள்ளத 
ப்்ையில்்ல. 

இவைாறான போககு ்மிழரகைளுககு ஓர 
அதிகைார மாறறீட்ை ைழஙகுபமயன்றி 
்மிழரகைள் எதிரோரககும அரசியல் 
உரி்மகைள் எ்்னயும ைழஙகைாது 
என்ேதில் ்மிழரகைள் ச்ளிைாகை 
இருத்ல் பைண்டும. அததுைன் ்மிழ் 
மககைள் பேர்ையும ்மிழ் மககைளு்ைய 
நியாயமான பகைாரிக்கைகை்ள ்மிழ் 
இனைா் பெறறுககுள் மூழ்கைடிதது 
பேரினைா்த்் ேலப்ேடுததுை்றபகை 
உ்வும. 

மறறுமேடி ெரைப்ெத்்க கைைர்ல் 
அல்லது ெரைப்ெததுககுக கைாடைல் 
என்ற விையம ஜி.ஜி.சோன்னமேலம 
அ ை ரகை ளி ன ால்  1 9 4 7 ம  ஆண் டு 
இ ல ங ் கை யி ன்  மு ் ல ா ை து 
ோராளுமன்றததுககைான மு்லாைது 
ப்ர்லின் போதிருந்ப் கூறப்ேடடு ைரும 
விையமாகைபை இருககின்றது. 

இவைாறு கூறிக கூறிபய ்மிழரகை்ள 
முடைாள்கைளாககி ்ைததுள்ளாரகைள். 
ெரைப்ெததின் கைைனத்்க கைைரை்றகு 
முன் இலங்கையின் சேருமோன்்மயின 
மககைளின் கைைனத்்ப் நாம சேறு்ல் 
முககியமானது என்ே்் ்மிழ் மககைள் 
உைர்ல் பைண்டும. 

அ ை ர கை ள்  கை ை ன த ் ்  ந ா ம 
ச ே று ம ை ் கை யி ல்  எ ம து 
போராடைைடிைஙகைள் ைடிை்மககைப்ேடடு 
ஒழுஙகுேடுத்ப்ேடு்ல் பைண்டும. 'எழுகை 
்மிழ்' என்ேது முழுககை முழுககை இன 
உைர்ை அடிப்ே்ையாகைக சகைாண்ை 
ஒரு சொறே்பமயாகும. 

இவைாறான சொறே்ஙகைள் ்மிழரகை்ள 
்மேககைம ஒன்றுதிரடடி ைாககுப் சேற 
உ்வுபம யன்றி சேருமோன்்மயினரின் 
கைைனத்்ப் சேறுை்றகு மாறாகை 
சேருமோன்்மயினர விபரா்த்்ப் 
சேறும நைைடிக்கையாகைபை அ்மயும.  

முஸ்லிமகைள் ்ஙகைள் உரி்மககைாகை 
இவைாறு 'எழுகை முஸ்லிம' என்பறா அல்லது 
சிஙகைளைரகைள் சிறுோன்்மயினருககு 
எதிராகை 'எழுகை சிஙகைளம' என்பறா 
்ஙகைள் போராடைததுககு சேயர 
்ைதது நைாததுைாரகைளாகை இருந்்ால் 
்மிழரகைளாகிய நாம அ்்ன ஒரு 
இ ன ை ா ்  ந ை ை டி க ் கை ய ா கை ப ை 
பநாககுபைாம. அைரகைளு்ைய போராடைம 
எவைளவு்ான் பநர்மயான்ாகை 
இருந்்ாலும அது எம்ம சிறிது அச்ெம 
சகைாள்ள ்ைககும என்ேதில் ெந்ப்கைம 
இல்்ல. 

இது போன்று்ான் சேருமோன்்மயின 
மககைளுககு 'எழுகை ்மிழ்' என்ேதும ஆகும. 
இது இன உைர்ை அடிப்ே்ையாகைக 
சகைாண்ை ஓர இனத தூண்ைல் 
ந ைை டி க ் கை யி ன்  ச ெ ா ற ே ் ம ாகை 
இருப்ே்் எைரும மறுததுவிைலாகைாது. 
எமது உரி்மககைான போராடைம என்ேது 
மறறைரகை்ள அச்ெததுககுள்ளாககைாது 
மறறைரகைளு்ைய உரி்மகை்ள 
ேறிககைாது நமது உரி்மயி்ன நாம 
அனுேவிப்ே்றகைான போராடைமாகை 
இருககைபைண்டியது அடிப்ே்ையாகும. 

ஆன ால்  ் மி ழ்  ப ே ர் ை யி ன ர 
் மி ழ்  இ னை ா்  உை ரவு க கு ள் 
அடி்மயானைரகைளாகை நின்று சகைாண்பை 
்மிழர உரி்ம ேறறிப் பேசுகின்றனர. இது 
அைரகைளின் ்த்ைாரத்த ்ைறாகும.

எனபை ்மிழரகைள் கைடசி அரசியலுககு 
அப்ோலான ைலுைான மக கை ள் 
அ்மப்சோன்்ற உருைாககு்ல் 

பைண்டும. 

இந்் மககைள் அ்மப்பு கைடசி அரசிய்லக 
கை ட டு ப் ே டு த ் க கூ டி ய ் ா கை வு ம 
ச ந றி ப் ே டு த ் க  கூ டி ய ் ா கை வு ம 
இரு த ்ல் ப ைண்டும. அத துைன் 
சேருமோன்்மயின பநெ ெகதிகைளுைன் 
உ ற வி ் ன க  கை ட டி ச ய ழு ப் பி 
் மி ழ ர கை ளு ் ை ய  நி ய ா ய ம ா ன 
பகைாரிக்கைகைள் அரசியல் உரி்மகைள் 
ச்ாைரோன கைரிெ்ன்ய அைரகைளுககு 
ஏறேடுததி அைககுமு்றயறற சுபீடெமான 
ெமு்ாயமாகை முழு இலங்கையும சகைாண்டு 
ைருை்றகைான போராடை ைழிமு்றகைள் 
ச்ாைரோகைச் சிந்திதது செயறேடுதது்ல் 
பைண்டும. 

இ ் ்  வி டுத து  கை ை ந் து  ை ந் ் 
ே ா ் ் யி ல் ் ா ன்  ம ா ற ற மி ன் றி 
ே ய ணி ப் ப ே ா ம  எ ன் ே து ம 
மாறறுப் ோ்்கைள் ச்ாைரோகை 
சி ந் தி ப் ே ை ர கை ் ள  ் மி ழி ன த 
துபராகியாகை அ்ையாளப்ேடுததி 
மகிழ்ைதும இலங்கைத ்மிழரகைளுககு 
விடி்ைத்ராது. 
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இலங்கையின் எடைாைது ஜனாதிேதித 
ப்ர்ல் எதிரைரும நைமேர மா்ததில் 
ந்ைசேறலாம என்ற அறிவிப்புைன், 
ச்ன்னிலங்கை அரசியல் கைளம 
்றகைாலிகைமாகை அ்் ்மயப்ேடுததித 
தி்ெ மாறியிருககிறது. கூைபை, ைை - 
கிழககு அரசியல் கைளம, 'இப்போ்்ககு 
அைெரப்ேை பைண்டியதில்்ல'  என்ற 
நி்லப்ோடடிறகுச் சென்றிருககிறது. ைை - 
கிழககில் இப்போது அைெரப்ேை 'ஒன்றுபம 
இல்்ல' ்ான்! 

எனி னு ம  ை ை-  கி ழ க கி ன்  ே ல 
மு ் ன கை ளி லி ரு ந் து ம ,  ய ா ர 
சைறறிய்ையப் போகிறாரகைள் என்ேது 
குறிததுக கைருததுககைள் முன்்ைககைப்ேைத 
ச்ாைஙகி விடை்்னக கைாண்கிபறாம. 
இன்னமும பிர்ான 'முன்னணிகைள்' ் ஙகைள் 
பைடோளரகை்ள அறிவிககைத ்டுமாறிக 
சகைாண்டிருககும நி்லயிலும இககை்் 
ச்ாைரகிறது.

இன்்றய நி்லயில், இலங்கையில் 
் னி ப் ச ே ரு ங கை ட சி  ஒ ன் றி ன து ம 
்னிப் சேருந்்்லைர ஒருைரினதும 
செல்ைாககு இல்லா்்ம நன்கு 
அை்ானிககைப்ேடைச்ாரு விையம. 
்னிப்சேருஙகைடசி ஒன்பறா அல்லது 
்னிப்சேருந் ்்லைர ஒருபைரா 
ஜனாதிேதி மறறும ோராளுமன்றத 
ப்ர்ல்கைளில் ்னிதது சைறறி சேறும 
நி்லயில்்ல. அண்்மய உள்ளுராடசித 
ப்ர்லிலும அதுபை கை்்.

இலங்கை அரசியல் ைரலாறறில் 
செல்ைாககுச் செலுததிய ஸ்ரீலஙகைா 
சு்ந்திரககைடசியும அ்ன் ்கைச்சின்னமும 
இன்று கைளததிலில்்ல! அது 1994 இல் 
கைதி்ரச் சின்னததுைன் சோதுஜன 
ஐககிய முன்னணியாகை மாறியது. அதுவும 
இன்று செல்ைாககிழந்துள்ளது. இன்று 
சமாடடுச் சின்னமும ஸ்ரீலஙகைா சோதுஜன 
முன்னணியும அறிமுகைமாகியிருககிறன. 
எ னி னு ம  ம ஹி ந் ்  ர ா ஜ ே க்ஷ 
செல்ைாககு்ைய நேராகைபை இன்னமும 
இருககிறார.

மஹிந்் ராஜேக்ஷ ச்ரிவு செயயும 
பைடோளர ஜனாதிேதித ப்ர்லில் 
அககைடசி ொரோன பைடோளராகை 
போடடியிடுைார. மஹிந்் ராஜேக்ஷவும 
அண்்மககைால அரசியல் சூழலினால் 
சிஙகைளைரகைளின் ைாககுப் ேலததின் மீது 
நமபிக்கை சகைாண்டிருககிறார. எனினும 
அைரும ேல கைடசிகை்ள இ்ைததுக 
சகைாண்டு, சோது பைடோளர என்ற 
நி்லப்ோடடில்்ான் இருந்து ைருகிறார.

அண்்மயில் ந்ைசேறற உள்ளுராடசித 
ப்ர்லில் ஸ்ரீலஙகைா சோதுஜன 
மு ன் ன ணி  எ னு ம  ் னி க கை ட சி 
அ்மததுப் போடடியிடை மஹிந்் 
ராஜேக்ஷ அணியினர கைணிெமானளவு 
ை ா க ் கை ப்  ச ே ற றி ரு ந் ் ா ர கை ள் .  
அததுைன், இலங்கையில் இைம சேறற 
அண்்மக கைாலச் ெமேைஙகைளின் 
பின்னணியில், மஹிந்் ராஜேக்ஷ 
அ ணி யி ன ர  ச ெ ல் ை ா க கு 
ச் ன்னிலங்கையில் சிஙகை ள – 
சேௌத்ரகைளி்ைபய அதிகைரிததிருககிறது 
என்றும கைரு்ப்ேடுகிறது. இ்னால், 
மஹிந்் ராஜேக்ஷ அணியினர, ்னிபய 
சிஙகைள மககைளின் ைாககுகை்ள 
சகைாண்பை சைறறி சேறலாம என்ற 
கைருதது முன்்ைககைப்ேடடு ைருகிறது.
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2015 ஆம ஆண்டுத ஜனாதிேதித ப்ர்லில், 
ஐககிய ப்சியக கைடசி்ய ் மயப்ேடுததிய 
சோது பைடோளரான ்மததிரிோல 
சிறிபெனா, 6,217, 162 ைாககுகை்ளப் சேறறு 
ஜனாதிேதியாகைத ச்ரிவு செயயப்ேடைார. 
அைர செல்லுேடியான ைாககுகைளில் 
51 . 28  ெ்வீ்மான ைாககுகை்ளப் 
சேறறிருந்்ார. எனினும சோதுஜன 
ஜககிய முன்னணியில் போடடியிடை 
மஹிந்் ராஜேக்ஷ, 5,768, 090 ைாககுகை்ளப் 
சேறறிருந்்ார. இது செல்லுேடியான 
ைாககுகைளில் 47.58 ெ்வீ்மாகும. 449,072 
பமலதிகைமான ைாககுகை்ள மடடுபம 
சைறறிசேறற சோது பைடோளரான 
்மததிரிோல சிறிபெனா சேறறிருந்்ார. 
இன்்றய அரசியல் கைள நிலைரததில் 449, 
072 என்ற ைாககி்ைசைளி்ய மஹிந்் 
ராஜேக்ஷ அணியினர இலகுைாகைக 
கைைந்து சைறறி்யப் சேறுைரகைள் என்று 
கூறப்ேடுகிறது.

ஆனால், அககைருத்் மஹிந்் ராஜேக்ஷ 
அணியினபர முழு்மயாகை நமேவில்்ல. 
சேருமோன்்மச் சிஙகைள மககைளின் 
ைாககுப் ேலததின் மீது நமபிக்கை 
சகைாண்டிருககும மஹிந்் ராஜேக்ஷ 
சிறுோன்்மயினரின் ைாககுகை்ள 
கைைரந்திழுப்ே்றகைான முயறசிகை்ளயும 
பமறசகைாள்ளத ச்ாைஙகியிருககிறார. 
மஹிந்் ராஜேக்ஷ அணியினருககு 
ஈ.பி.டி.பி, சிறிசரபலா, ்மிழ் மககைள் 
விடு்்லப் புலிகைள் போன்ற கைடசிகைளின் 
ஆ்ரவிருந்து ைருகிறது. எனினும 
அண்்மயில் ஈபராஸ் கைடசி, முஸ்லிம 
உலமா கைடசி போன்ற சிறிய கைடசிகை்ளயும 
இ்ைததுக சகைாள்ளும முயறசியில் 
அைரகைள் ஈடுேடடிருககிறாரகைள்.

மறசறாரு புறம ப்ர்ல் முடிவுகைளில் 
செல்ைாககுச் செலுத்க கூடிய்ை 
எதிரப்பு ைாககுகைள் ஆகும. 2015 ஆம 
ஆண்டில் மஹிந்் ராஜேக்ஷவின் 
ப்ால்வியின் ்மயப்புள்ளி இந்் 
எதிரப்பு ைாககுகைள்்ான். மஹிந்் 
ராஜேக்ஷவின் ஆடசிககைாலததில் ஏறேடை 
குடுமே ஆடசி, ெரைாதிகைார ஆடசி, 
ஊழல் மறறும அதிகைார துஷபிரபயாகைம, 
ொ்ாரை மககைள் ைாழ்க்கை்யப் 
ோதித் ைாழ்க்கைச் செலவு உயரவு, 
அரொஙகை ஊழியரகைளின் ெமேள உயரவு 
ச்ாைரபில் கைாடைப்ேடை புறககைணிப்பு, இன 
– ம் முரண்ோடுகைள் எனப் ேலைறறின் 
எதிரப்ே்ல்ான் மஹிந்் ராஜேக்ஷவின் 
ப்ால்விககைான கைாரைஙகைள்.  2015 
இல், சிறுோன்்மயினரும அராொஙகை 

ஊழியரகைளும மஹிந்் ராஜேக்ஷவிறகு 
எதி ர ா ன  ச ே ாது ப ை ட ே ா ளரு க கு 
ைாககைளித்னர.

இவவிையஙகைள் ச்ாைரபில் மஹிந்் 
ராஜேக்ஷ அணியினர இன்னும 
ச்ளிைான ேதில்கை்ள மககைளுககு – 
ோதிககைப்ேடைைரகைளுககு ைழஙகைவில்்ல. 
ம ஹி ந் ்  ர ாஜ ே க்ஷ  அ ணி யி ன ர 
சிறுோன்்மயினரின் நமபிக்கை்ய 
கைடடிசயழுப்பும கைாததிரமான முயறசிகை்ள 
இன்னமும பமறசகைாள்ளவில்்ல.

அப்பை்ள மஹிந்் ராஜேக்ஷ, 
ஸ்ரீலஙகைா சோதுஜன முன்னணியின் 
ஜனாதிேதி பைடோளர ச்ாைரபில் 
எ ந் ் வி ் ம ான  மு ரண் ே ாடுகை ளு ம 
எதிரணிககுள் கி்ையாது என்று 
கூறியிருககிறார. எனினும அைரது 

அ ணி யி ல்  இ ் ற கு  எ தி ர ா ன 
ெலெலப்புகைளும இைமசேறறிருககின்றன. 
்மததிரி அணியினரின் நி்லப்ோடும 
ச்ளிைறற்ாகைபை இருந்து ைருகிறது. 
சோலன்னறு்ை ைாககுகைள் யார ேககைம 
என்ேது இன்னமும மரமாகைபை இருந்து 
ைருகிறது. ெரதசோன்பெகைாவும சுமமா 
இருந்துவிைப் போைதில்்ல.

மறுபுறம ஐககிய ப்சியக கைடசி 
்ன்னு்ைய சேய்ரயும சின்னத்்யும 
இன்றுை்ர ்ககை்ைததுக சகைாண்டு 
ைந்்ாலும, அதுவும ேல கைடசிகைள் 
இ்ைந்் முன்னணியாகைபை இருந்து 
ைருகிறது. அதுவும ேலமறறச்ாரு 
நி ் ல யி ல்  கூ ட ை ா ட சி ் ய யு ம 
பமறசகைாண்டிருந் ் து. இப்போது 
ஜனநாயகை ப்சிய முன்னணியாகை 
ஜனாதிேதித ப்ர்லில் கைளம இறஙகை 
பைண்டியிருககிறது.

இன்று ்மததிரிோல சிறிபெனா 
அணியினரின் கூடடும இல்்ல என்ற 
நி்லயில், சைறறிககு இ்ைந்திருககிற 
கைடசிகைளின் ்ய்ை நிச்ெயம சேறறுக 
சகைாள்ள பைண்டி நி்லயில் அககைடசி 
இருககிறது. மஹிந்் ராஜேக்ஷ அணி 
மீண்டும ஆடசிககு ைந்்ால் மீண்டும 
ே்ழய யுகைம ப்ான்றி விைலாம என்ற 
ே்டைமும, முஸ்லிம, ம்லயகை, ைை-
கிழககுத ்மிழரகைளின் ைாககுகை்ள 
சேறறுக சகைாடுககைக கூடிய கைடசிகைள் 
ஐககிய ப்சியக கைடசியுைன் இ்ைந்து 
நிறேதுவும ஐககிய ப்சியக கைடசி 
முன்னிறுத தும ப ைடோளரு ககு ச் 
ொ்கைமான்ாகைபை அ்மயும.

ஐககிய ப்சியக கைடசிகசகைன அடிப்ே்ை 
ஆ்ரவுத்ளம ஒன்றுண்டு. இந்் 
ஆ்ரவுத ்ளததில் ெஜித பிபரம்ாெ 
போன்றைரகைள் செல்ைாககு செலுத்க 
கூடியைரகைள். ்றபோது இககைடசியில் இைம 
சேறறு ைரும முரண்ோடுகைள் சுமூகைமான 
மு்றயில் தீரககைப்ேைாது போனால்்ான் 
அடிப்ே்ை ஆ்ரவுத ்ளமும சி்றுண்டு 
போகும. எனினும பைடோளர நியமனம 
பைடோளரின் ேலத்்ப் ோதிககும 
ை ் கை யி ல ா ன  மு ர ண் ே ா ட டு க கு 
சென்றிருககிறது.

ைை - கிழககுத ்மிழரகைளி்ைபய, 
்ாஙகைள் ைாககைளிதது சைறறி சேறச் 
செய் நல்லிைககை ஆடசியாளரகைள், 

ஐககிய ப்சியக கைடசியினர ்ஙகைளுககு 
எதுவும செயது விைவில்்ல என்ற 
ஏமாறறமும, அ்னால் ்மிழ்த ப்சியக 
கூடை்மப்பின் மீது ஏறேடடுள்ள கைடும 
விமரெனஙகைளும ோதிப்்ே ஏறேடுத்க 
கூடிய்ை. 2015 ஆம ஆண்டுத ப்ர்லில் 
ைை-கிழககில் ைாககைளிககைாப்ார 
ச்்கையும, செல்லுேடியறற ைாககுகைளின் 
ச்ா்கையும கைணிெமான்ை. இமமு்ற 
இது அதிகைரிககைலாம.

ஐககிய ப்சியக கைடசியின் ்றகைால 
ஆடசியின் ேலவீனஙகைளும மஹிந்் 
் ர ப் பி னரு க கை ச்  ெ ா் கை ம ான் ாகை 
அ்மந்திருககும. உறுதியறற ஆடசி 
என்ற பகைாஷபம மஹிந்் அணியினரின் 
பிர்ான ப கைாஷமாகும.  குடுமே 
ெரைாதிகைராத்் ஒழிதது ஜனநாயகைச் 
சூழ்ல ஏறேடுததிய்ம, ைாழ்க்கைச் 
செல்ைக கு்றத்்ம, ெமேளத்் 
அதிரித்்ம போன்ற்ை இதப்ர்லில் 
்கைசகைாடுககுமா என்ே்் அறுதியிடடுக 
கூறிவிைமுடியாது.  அைரகை ளினது 
்றகைால ஆடசியில் ேலஙகை்ள விை 
ேலவீனஙகைபள அதிகைம. 

இந்்ப் பின்னணியில் இலங்கையின் 
எடைாைது ஜனாதிேதித ப்ர்ல், 
ேலவீனமானைரகைள் ேலமாகை பமாதும 
ப்ர்ல் கைளமாகைபை அ்மந்திருககும 
என்பற கூறபைண்டியிருககிறது. 

- சோததுவில் வில்லூரோரதி ---

ஆலமரத ச்ாடடிலிபல 
ஆடு்ைா அழகுநிலா
அழகுநிலா சநறறியிபல 
ஆடு்ைா ைடைநிலா
அமமாவின் பெ்லயிபல
ஆனந்்த ச்ாடடிலைா
அல்லிைழி மூைாப்ா 
ஆ்ெயிபல சேத்நிலா

ேள்ளி விடடு அககைா ைருைா - இந்்ப்
ோல் நிலை அள்ளிககுைா
பைல விடடு அப்ோ ைருைார -இந்்
சைள்ளி நிலைத தூககிடுைார
மால ேடைா மாமா ைருைார -இந்் 
;மல்லி்கைய அள்ளிககுைார

ஆடுகிற ச்ாடடிலிபல
அல்லிப் பூபை நீயுறஙகு
ோடுகிற ்ாலாடடில் - என்
ோல் நிலபை நீயுறஙகு
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‘ ே டு ை ா ன் கை ் ர யி ல்  ் ண் ணீ ர 
இன்றி ேலரின் ையிறுகைள் ேறறி 
எரிகின்றன. அப்போல பைளாண்்ம 
ையல்நிலஙகைளும ேறறி எரிகின்றன. 
என்ன அநியாயம்ான் இந்் நாடடில 
நைககின்றது?’ என மைறபிடடி ெந்தியில் 
நின்று சைள்்ளயனும விநாயகைனும 
பேசிகசகைாண்டிருந்்னர.

குடிநீருககைாகை ஆறு ஏழு கிபலாமீறறர 
சென்று நான்கு ைாளி நீர அள்ளிவிை, 
கிைறறின் அடியில் மைல்ச்ரிய 
மீண்டும நாலு ைாளி ்ண்ணீர ஊறும 
ை்ர ோரததிருந்து, ைரமபு, பமடு, ேள்ளம 
என முடடியுைனும, கைலன்கைளுைனும 
நைந்து அைறறிபல ் ைககி வீழ்ந்து கைாயம 
ஏறேடடு நாடசோழுதில் அ்ரைாசிககு 
பமலான பநரததி்ன ்ண்ணீ்ர 
ப்டி அ்லைதிபலபய கைழிதது, 
இன்று, நா்ள ம்ழ சேயயா்ா? 
என ைானததி்னயும அண்ைாரந்து 
ோரதது ஆண்ைை்னயும நி்னதது 
சநாந்து சகைாண்டு, ைானம இருள்ைதும 

ோரதது ெந்ப்ாெம அ்ைைதும, பின் 
ம்ழசேயயாமல் செல்ல மனம 
பொரந்து போைதும, சைப்ேததின் 
உச்ெத்ால் உைல் எரிைதும, ைாழ்வில் 
நி்லப்போமா? என்ற உைரவுநி்ல 
ே டு ை ா ன் கை ் ர  ம க கை ளி ் ைப ய 
ஏ ற ே ட டி ரு க கி ன் ற து  என்கி ற ா ர 
சைள்்ளயன்.

ச ை ள்் ள ய னு ம   நீ ரு க கை ான 
போராடைததில் அகைப்ேடடிருககின்றான். 
இ்னால் அைனும அதிகைா்லயில் 
இ ரு ந் து ,  நி த தி ் ர  ச ெ ல் லு ம 
ை ் ர  ப ை று  ப ை ் ல க கு ம 
செல்ல முடியா்ைனாகை நீரி்ன 
சேறறுகசகைாள்ை்றகைாகை சிரமஙகை்ள 
எதிரசகைாண்டுைருகின்றான். அைனின் 
மனநி்லயும விரகதியும, சைறுப்பும 
கைலந்்்ாகைபை இருககின்றது.

கு டி நீ ரு க கை ா ன  ் வி ர ப் பு  ஒ ரு 
ேககைமாகைவிருககை, ைரண்டுபோய 
கிைககும ையல்நிலஙகை்ளயும, 

பு ற ் ் ர கை ் ள யு ம ,  ை ய லி ப ல 
அ று ை ் ை  ச ெ ய ்  ச ந ல் லி ன் 
்ைகபகைால்கை்ளயும சிலர எரிதது 
விடுகின்றனர. இ்்ோரத்ாபல 
மனமசநாந்து போகின்றது என்கிறார 
விநாயகைன். ேடுைான்கை்ரப் ேகுதியில் 
சில இைஙகை ளில் இவைாறான 
பமாெமான செயல் ந்ைசேறுகின்றது. 
ஏன் இவைாறான செயறோடுகை்ள 
மு ன் ச ன டு க கி ன் ற ன ர .  இ ் ் 
்டடிகபகைடகை யாரும இல்்லயா? எனவும 
விநாயகைன் வினா எழுப்புகின்றான்.

கைால்ந்ைகைள் நீரின்றியும, ேச்்ெயான 
புற்்ரகைள் இன்றியும உண்ே்றகு 
உைவில்லாதும, குடிப்ே்றகு நீரின்றியும 
அைதியுறும நி்லயில் கைால்ந்ைககைான 
உைவி்ன அழிககும செயறோட்ை 

முன்சனடுகின்றாரகைபள! மண்ணிபல 
உருைாகைககூடிய மண்புழுககை்ளயும, 
ையல்நிலஙகைளுககு நன்்ம ்ரககூடிய 
புழுககை்ளயும அழிககின்றனர. 
ையல்நிலததில் ேெ்ள ்ரககூடிய 
்ைகபகைால்கை்ளயும ையல்நிலததிபல 
கிைந்து அழிந்து ேெ்ளயாகை விைாமல் தீ 
்ைககின்றனர. ைரண்டுபோய கிைந்் 
நிலஙகைளில் கைாடடுததீ போல சநருப்பு 
ேரவி செல்கின்றது. ோரப்ே்றபகை 
ம ன ம  இ ை ம ச கை ாடுக கை வி ல் ் ல. 
ையல்கைளுககு தீ ்ைப்ேதினால் 
ஏறேைககூடிய தீஙகுகைள் ச்ாைரபில் 
விளககைமில்லாது செயகின்றனரா?. 
அல்லது ச்ரிந்தும புறகை்ள இல்லாமல் 
செயகின்பறாம என்ற நி்லப்ோடடில் 
செயகின்றனரா? என்ற வினாவும 
ப்ஙகி நிறகின்ற நி்லயில், விைொய 
அபிவிருத தியில் ேஙசகைடுககும 

தி்ைக கைளஙகைள், அதுொரந் ் 
உததிபயாகைத்ரகைள் விைொயிகை்ள 
உைன் அணுகைபைண்டிய ப்்ை 
்றகைாலததில் உருைாகியிருககின்றது.

ோரமேரிய விைொயச் செய்கைகைளின் 
போதும இவைாறான சிககைல்கைள் 
இருககைா் அப்பை்ள, கைைவுள் 
நமபிக்கையும, மனநமபிக்கையும 
பமபலாஙகியிருந்்து. இ்னால் சிறந்் 
வி்ளச்ெ்லப் சேறற்மயுைன், 
உயிரினஙகைளும ் மது ைாழ்க்கையி்ன 
சிறப்புற கைைததியும இருந்்ன. ்றபோது 
விைொயிகைளுககைான ச்ளிவுேடுத்ல் 
செயறோடுகை்ள முன்சனடுககை 
பைண்டும. உரிய ச்ளிவுேடுத்ல்கைள் 
ைழஙகைப்ேடடு, இயற்கை மு்றயிலும, 
உயிரினஙகைளுககு ேஙகைம ைரா் 
ை்கையிலும, இயற்கைககு ோதிப்பு 
ஏறேைா் மு்றயிலும விைொயததி்ன 
பமறசகைாள்ைது, ஆயத்ப்ேடுதது 
ச்ாைரபில் குறிப்பிடடு, அவைாறான 
ச ் ளி வு ே டு த ் ல் கை ் ள யு ம 
ப கை ட ை் ன்  பி ன் பு ம  ் ை று கை ள் 
இ்ழககின்றைரகைளுககு ்குந்் 
்ண்ை்ைகை்ள ைழஙகுைதுைன், 
அ ர சி ன ா ல்  ை ழ ங கை ப் ே டு ம 
மானியஙகை்ளயும நிறுததுை்றகைான 
செயறோடுகை்ளயும முன்சனடுககை 
பைண்டும. இன்று கைாடுகை்ள அழிதது 
நீரின்றி ைாடுகின்பறாம. அவைாறான 
நி ் ல யி ் ன  மி கை ப ம ா ெ ம ா கை 
ச்ாைரந்தும சகைாண்டு செல்லாதிருககை 
இப்போப் செயறறிடைஙகை்ள ைகுககை 
பைண்டும என்கிறார சைள்்ளயன். 
அவைாறு கூறிகசகைாண்பை இருைரும 
அவவிைததி்ன விடடு அகைன்றனர.
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இலங்கை ைரபைறறுள்ளது. இலங்கையில் 
்மிழர பிரச்சி்ன்ய தீரககை, ைைககு 
கிழககுககு இ்ைந்், ெமச்சீரறற 
சிறப்பு அதிகைாரஙகை்ளக சகைாண்ை 
கைாஷமீர போன்ற ்மிழர மாநிலம ஒன்று 
உருைாககைப்ேை பைண்டும என்றும 
ஒரு பகைாரிக்கை ்மிழர ்ரப்ோல் 
முன்்ைககைப்ேடடு ைந்்து. ஆனால், 
இப்போது கைாஷமீருகபகை சிறப்பு அந்்ஸ்து 
ரததுச் செயயப்ேடை்ால், இஙகு இந்திய 
அரொஙகைத்ால் ‘13ைது திருத்ததின் 
மூலம ்மிழர உரி்ம்ய ைழஙகு’ என்று 
சொல்ைதுகூைச் சிரமமாகிவிடும.

ோகிஸ்்ான், கைாஷமீரின் சிறப்பு 
அதிகைாரஙகைள் ரததுச் செயயப்ேடை்்யும 
அது பநரடியாகை டில்லியின் ஆடசியின் 

கீழ் சகைாண்டு ைரப்ேடை்்யும, மாநிலம 
பிரிககைப்ேடை்்யும கைண்டிததுள்ளது. 
இந்தியாவுககு அ்றகு உரி்ம கி்ையாது 
என்கிறார ோகிஸ்்ான் பிர்மர 
இமரன்ஹான். விையத்் ஐநாவுககு 
சகைாண்டுபோகைப் போை்ாகை அைர 
கூறியுள்ளார. ஆனால், கைாஷமீர விைகைாரம 
இந்தியாவின் உள்விைகைாரம என்கிறது 
இந்தியா. ஆனால், கைாஷமீரின் ஒரு ேகுதி 
இன்னமும ோகிஸ்்ானின் கைடடுப்ோடடில் 
இருப்ேதும குறிப்பிைத்ககைது.

அப்போல, லைாககின் சில ேகுதிகைள் 
்றபோது சீனாவின் ஆதிககைததில் 
இருககின்றன. ோகிஸ்்ானுககைான 
சீனாவின் ைணிகைப்ோ்்யில் இ்னால் 
ோதிப்பு ைரும ைரககூடும. அ்்ன 
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முன்னிடடு சீனாவும இந்தியாவின் இந்் 
முடி்ை எதிரககிறது.

அசமரிககைா்ைப் சோறுத்ை்ர 
இந்தியாவின் ்றபோ்்ய நண்ேனாகை 
ஒப்பீடைளவில் ோரககை முடியும. ஆனாலும 
ஒரு எச்ெரிக்கையுைரவுைபனபய 
அசமரிககைா இந்் விையததில் கைருததுக 
கூறியுள்ளது. ஆப்கைானிஸ்்ானில் 
்லிோன்கைளுககும கைாபூல் அரசுககும 
பேச்சுைாரத்்்ய ஆரமபித்ால்்ான் 
அசமரிககைாைால் அஙகிருந்து சைளிபயற 
முடியும. அ்றகு ோகிஸ்்ானின் உ்வி 
ப்்ை. கைாஷமீர விைகைாரம ோகிஸ்்ா்ன 
மறுபுறம இழுத்ால், ஆப்கைான் விையததில் 
ோகிஸ்்ானால் அசமரிககைாவுககு உ்ை 
முடியாது. ஆகைபை, கைாஷமீர விைகைாரம ேறறி 

எரிை்் அசமரிககைாவும அவைளைாகை 
விருமபும என்று கூறமுடியாது.

ஆகை உள்ளூரிலும, சைளிநாடடிலும இந்் 
விைகைாரம சகைாஞ்ெம அதிருப்்்்ய 
ஏறேடுததியுள்ள்ம உண்்மபய. இ்்ன 
இந்தியா எப்ேடி ்கையாளப்போகிறது 
என்ேது மறற ைரகைளு ககும ஒ ரு 
ோைமாகைபை அ்மயும. ஜனநாயகைம 
எவைாறு கைாககைப்ேைப் போகின்றது 
என்ேதும ஏறகைனபை ேல ஆண்டுகைளாகை 
சநருககைடியில் இருககும கைாஷமீர 
மககைளுககு இது என்ன செயயப் 
ப ே ா கி ன் ற து  எ ன் ே ் ் யு ம 
சோறுததிருந்து்ான் ோரககை பைண்டும.

njhlHr;rp... 
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இஙகிலாந்து - அவுஸ்திபரலியா 
அணிகைளுககு இ்ையிலான ஆஷஸ் 
ச்ாைரின் மு்ல் சைஸ்ட போடடி 
ேரமிஙஹம எட்ஜேஸ்ைனில் ந்ைசேறறது.  
நாையச் சுழறசியில் சைறறிசேறறு  
மு ் லி ல்  து டு ப் ச ே டு த ் ா டி ய  
அவுஸ்திபரலியா அணி ஸ்மிததின் 144 
ஓடைஙகைளுைன்  மு்ல் இன்னிஙசில் 284 
ஓடைஙகை்ள சேறறுகசகைாண்ைது.

பின்னர ்மது மு்ல் இன்னிங்ஸ 
ஆரமபித ் இஙகிலாந் து அணி 
பேரன்ஸின் 133 ஓடைஙகைளுைன் 374 
ஓடைஙகை்ள சேறறுகசகைாண்ைது. 90 
ஓடைஙகைள் பின்்ஙகிய நி்லயில் 
2-ைது இன்னிங்ெ ச்ாைஙகிய 
அவுஸ்திபரலியா அணி ஸ்மித மறறும 
சமதயூ ைாபை  ஆகிபயாரின் சிறப்ோன 
ஆடைத்ால் 487 ஓடைஙகை்ள  சேறறிருந்் 

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 
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பை்ள 2-ைது இன்னிங்ெ  இ்ைநிறுததி 
இஙகிலாந்து அணிககு 398 ஓடைஙகை்ள 
சைறறி இலககைாகை நிரையித்து. 

பின்னர 2-ஆைது இன்னிங்ெ ஆரமபித் 
இஙகிலாந்து அணி அவுஸ்திபரலியா 
அணியின் நா்ன் லயன் மறறும சேட 
கைமமின்ஸ் ஆகிபயாரின் சிறப்ோன 
ேந்து வீச்்ெ ்ாககுப்பிடிககை முடியாமல்   
146 ஓடைஙகை்ள மாததிரபம சேறறு 
251 ஓடைஙகைளால்  ப்ால்விய்ைந்்து. 
போடடியில் ஆடை நாயகைனாகை ஸ்மித 
ச்ரிைானார. ச்ாைரின் இரண்ைாைது 
போடடி எதிரைரும 14 -ம திகைதி 
லண்ைன் பலாடஸ் ்ம்ானததில் 
இைமசேறவுள்ளது.

இந்தியா - பமறகைததிய தீவுகைள்  
அணிகைளுககு  இ்ையிலான 3 
போடடிகை்ள சகைாண்ை ெரைப்ெ 
இருேதுககு20 ச்ாை்ர 3:0 என்ற ரீதியில் 
இந்திய அணி சைறறி சகைாண்டுள்ளது.

இம மா்ம 3-ம திகைதி ஆரமேமான 
ச்ாைரின் மு்லாைது போடடியில் 
4 விககைடடுககைளாலும இரண்ைாைது 
போடடியில் ைகபைத லூவிஸ் மு்ற 

சீனாவில் கைைந்் 26-ம திகைதி மு்ல் 29-ம 
திகைதி ை்ர ந்ைசேறற 53ஆைது ஆசிய 
ஆைழகைன் ெமபியன்ஷிப் போடடித 
ச்ாைரில் இலங்கை அணி ொரோகை கைலந்து 
சகைாண்ை ம்லயகைததின்  நுைசரலியா - 

கைா்ரதீவு  நிருேர ெகைா

கை ல் மு ் ன  ச ை ா ல் லி பி ன் 
வி்ளயாடடுககைழகைம நைாததிய கிரிகசகைட 
சுறறுப்போடடியின் இறுதிப்போடடி 

மூலம 22  ஓடைஙகைளினாலும மூன்றாைது 
போடடியில் 7 விககைடடுககைளினாலும 
சைறறி சேறற இந்தியா அணி ச்ாை்ர 
முழு்மயாகை ்கைப்ேறறியுள்ளது.

இவவிரு அணிகைளுககைமி்ையிலான 
3 போடடிகை்ளகசகைாண்ை ஒருநாள் 
ெரைப்ெ போடடித ச்ாைர எதிரைரும 8-ம 
திகைதி ஆரமேமாகைவுள்ளது. 

லபுககை்ல சேருந்ப்ாடைத்்ச் பெரந்் 
மா்ைன் ரா்ஜகுமார ஆண்கைளுககைான 
60 கிபலா எ்ைப் பிரிவு மறறும 23 
ையதுககுடேடை கைனிஷை ெமபியன்ஷிப் 
போடடிப் பிரிவு ஆகியைறறில் கைலந்து 
சகைாண்டு மூன்றாைது இைததி்னப் 
சேறறு சைண்கைலப்ே்ககைததி்ன   
சைன்று இலங்கை அணிககைான 
மு்லாைது ே்ககைததி்ன சேறறுக 
சகைாடுத்ார.

இப்ெமயம ்னககு ெரைப்ஷ ஆைழகைர 
போடடியில் கைலந்துசகைாள்ளும ைாயப்பு 
கி்ைத்ால் நிச்ெயமாகை ே்ககைசமான்்ற 
சைன்று நாடடிறகும ம்லயகைததிறகும 
சேரு்ம பெரககை முடியும என மா்ைன் 
ரா்ஜகுமார நமபிக்கை சைளியிடடுள்ளார. 
ெரைப்ெ  ஆைழகைர போடடி்ய 
எதிரசகைாள்ை்றகைான நமபிக்கையும 
திற்மயும ்ன்னிைம கைாைப்ேடுகின்ற 
போதிலும குறித் போடடியில் கைலந்துக 
சகைாள்ை்றகைாகை யாபரனும ்னககு 
உ்விகை்ள ைழஙகை முன் ைர பைண்டும 
எனவும அைர பகைாரிக்கை விடுததுள்ளார. 

பநறறுமுன்தினம  ந்ைசேறறது. 
இறுதிப்போடடியில் சேரியநீலாை்ை 
கைாபைரி வி்ளயாடடுககைழகைமும  
நறபிடடிமு ் ன விப ைகைானந் ்ா 
வி்ளயாடடுககைழகைமும போடடியிடைன.

11 ஓைரகைள் சகைாண்ை்ாகை இைமசேறற 
இறுதிப்போடடியில் மு்லில் துடுப்ோடிய 
விபைகைானந்்ா அணி 81 ஓடைஙகை்ள 
ஐ ந் து விக கைடடுக கை்ள இழந் து 
சேறறது, ேதிலுககு துடுப்சேடுத்ாடிய 
கைாபைரி அணி 10.4 ஓைரில் ெகைல 
விக கைடடுக கை்ளயும இழந் து 65 
ஓடைஙகை்ள மாததிரம சேறறு 16 
ஓடைஙகைளால் ப்ால்விய்ைந்்து.

விபைகைானந்்ா அணி சைறறிசேறறு 
2019 ஆம ஆண்டிறகைான சைால்பின் 
கிண்ைத்் சேறறு ெமபியனானது. 
இச்சுறறுப்போடடியில் 24 கைழகைஙகைள் 
ேஙகுேறறியிருந்்ன.

கைல்மு்ன கைாரபமல் ேறறியமா ப்சிய 
ோைொ்ல ்ம்ானததில் ந்ைசேறற 
இ று தி ப் ப ே ா ட டி் ய  ச ் ா ை ர ந் து 
ச ை ற றி ச ே ற ற  அ ணி கை ளு க கு ம, 
சி ற ந் ்  வீ ர ர கை ளு க கு ம ா ன 
ே ரி சி ல் கை ளு ம  கி ண் ை ங கை ளு ம 
ைழஙகி்ைககைப்ேடைதுைன், வி்ளயாடடு 
ேயிறறுவிப்ோளரகைளாகை நியமனம சேறற 
சைால்பின் அணியின் உறுப்பினரகைளும 
சகைௌரவிககைப்ேடைனர.

இந்நிகைழ்வில் பிர்ம அதிதியாகை அமோ்ற 
மாைடை பமலதிகை அரொஙகை அதிேர 
பை.சஜகைதீென்  உடே ேல அதிதிகைளும 
கைலந்து சிறப்பித்னர.
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கைா்ரதீவு  நிருேர ெகைா
கைா்ரதீவில் ஜீைெமாதிய்ைந்் 
சித்ருள்சித்ர ஸ்ரீ சித்ா்னககுடடி 
சுைாமியின் 68ஆைது ைருைாந்் 
கு ரு பூ் ஜ   கை ா ் ரதீ வு  ஸ்ரீ 
சி த ் ா ் ன க கு ட டி  ஜீ ை ெ ம ா தி 
ஆலயததில் சிறப்ோகை ந்ைசேறறது.

ே ரி ே ால ன  ெ ் ே த  ் ் ல ை ர 
சி.நந்ப்ஸ்ைரன் ்்ல்மயில் 
ந்ைசேறற இந்நிகைழ்வில் 51  கைல்விச் 
ொ்்னயாளரகைள் சகைௌரவிப்பு 
நிகைழ்வும இைமசேறறு, சிறப்பு ஆன்மீகைச் 
சொறசோழிவும இைமசேறறது..
சித்ர குருபூ்ஜ இைமசேறறு 
அன்ன்ானமும ந்ைசேறறது.
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சின்னத்மபி நைராொ என்ற இயறசேயர 
ச கை ா ண் ை  கை ளு ை ங ப கை ணி ் ய ச் 
பெரந்் குமாரர ச்யை பூொரியார 
கைாலமாகிவிடைார. இைர சேயரசேறற 
சித் ்ைததியரும ஆைார. 'பூொரி ஐயா' 
என்று நாஙகைள் அன்புைன் அ்ழககும 
எஙகைளுைன் பேரன்புைன் புழஙகும 
நைராொ ஐயா ோரமேரிய அறிவுலகைம 
்ந்திருககின்ற சேரும ஆளு்மகைளுள் 
ஒருைர.

மடைககைளப்பு ோரமேரிய அரஙகுகைள் 
ெைஙகுகைள் சகைாண்டியஙகும உள்ளுர 
அறிவு திறன் செயறோடுகைளின் 
மு க கி ய த து ை மு ம  ெ ம கை ா ல த 
ப்்ைப்ோடும உைரந்து செயேைத 
ச்ாைஙகிய 1990கைளின் கை்ைககூறும 
2000 இன் ச்ாைககைமும முககியததுைம 
மிககை்ை.

மூன்றாைது கைண் உள்ளுர அறிவு 
தி ற ன்  ச ெ ய ற ே ா டு கை ளு க கை ா ன 
ந ண்ேரகை ள் குழு வின் இயக கைம 
ோரமேரிய அறிவு மு்ற்மகைளின் 
ஆளு்மகை்ள அறியவும அறிவிககைவும 
ைாயப்ோகை அ்மந் ் து. நவீன 
அறிவுப்புலததில் ேடிப்ேறிைறறைரகைளாகை 
ோமரரகைளாகை ்ரா்ரமறறைரகைளாகை 
நிராகைரிககைப்ேடைைரகைள் அைரகைள். நவீன 
அறிவுப்புலததின் ் ரா்ரப்ேததிரஙகை்ளக 
ச கை ாண் டி ர ா் ை ரகை ள்  என் ே ் ால் 
இ ந் ் க கை தி  அ ை ர கை ளு க கு 
உரிய்ாயிறறு. உண்்மயில் இது நவீன 

அறிவுருைாககைததின் ோர்ையறற 
்ன்்மயும அ்ன் வி்ளைான 
ைளரச்சியறற ்ன்்மயுபம அன்றி 
பைசறான்்றயும ்ந்்தில்்ல.

இன்று ை்ரயில் ோரமேரியமான 
அறிவுலகை ஆளு்மகைள் ேல்கை்லக 
கைழகைஙகைளுககுள் அறிவுப்ேகிரவுககைான 
ஆொன்கைளாகை அ்ழககைப்ேடைதில்்ல. 
அ வ ை ா ற ா ன  வி தி வி ல க கை ா ன 
ெ ந் ் ர ப் ே ங கை ள்  ஒ ரு சி ல வு ம 
ேல்கை்லககைழகை ெமூகைததின் ேலத் 
எதிரப்புககும விமரெனததிறகும உரிய்ாகை 
உககிரம சகைாண்டிருந்்தும உண்்ம.

ே ட ை ் ா ரி ப்  ே த தி ர ச ம ா ன் று 
இல்லா்்ன் கைாரைமாகை ோரமேரிய 
மருததுைர மு்ல் விைொயி, ைணிகைர, 
கை்லஞசரன எைரும ேல்கை்லககைழகைம 
உள்சளடுககும ்குதி்ய சேறா்பேறு 
சேறறைரகைள் ஆயினர. ஆயவுககைான 
்கைைல் ைழஙகிகைளாகை இைரகைள் 
ே ய ன் ே டு த ் ப் ே ட டி ரு ந் ் ா ர கை ப ள 
்விர அைரகைளது ஆறறல் ஆளு்ம 
மதிககைப்ேடடு ெம ஆெனபமா, ெரியாெனபமா 
ைழஙகைப்ேடை்ாகை ைரலாறு இல்்ல.

மூன்றாைது கைண் உள்ளுர அறிவு திறன் 
செயறோடுகைளுககைான நண்ேரகைள் 
குழுவின் இயககைம ேல்கை்லககைழகை 
மாைைர, ெமூகைமடைததில் இயஙகும 
இ ் ள ஞ ர  எ ன  இ ் ை ந் து 
கூத்ரஙகை அண்ைாவிமார, ெைஙகுப் 

பூொரிகைள், ோரமேரிய ்ைததியரகைள், 
ோரமேரிய மகைபேறறு நிபுைரகைளான 
மருததுவிச்சிகைள், சைள்ளா்மககைாரரகைள், 
ேடடிககைாரரகைள், ோரமேரிய ்கைதச்ாழில் 
ை ல் ல ா ர  எ ன  ச ெ ய ற ே ா டு கை ள் 
முன்சனடுககைப்ேடைன.

இ்றசகைன மூன்றாைது கைண் செயதி 
மைல் சைளிகசகைாைரப்ேடைதுைன் 
துண்டுப்பிரசுரஙகைள், ்கைபயடுகைள் 
என்ேன சைளியிைப்ேடைன. ப்சிய ் மிழ்ப் 
ேததிரி்கைகைளான ைாராந்் வீரபகைெரி, 
தினககுரல்  சேருமிைம ்ந்திருந்்ன. 
உள்ளுர, ப்ெ, உலகை மடைததினாலான 
அறிஞரகைள், கை்லஞரகைள் இ்ைந்து 
இந்் உ்ரயாைல்கைளும செயறோடுகைளும 
முன்சனடுககைப்ேடைன.

அரஙகைவிழாககைள், கை்லவிழாககைள், 
சிறுைர திருவிழாககைள், சோஙகைல் 
திருவிழாககைள், ் கைவி்ன திருவிழாககைள், 
ே ட டி ப் ச ே ா ங கை ல்  வி ழ ா க கை ள் , 
உள்ளுர உைவுத திருவிழாககைள், 
கைாடசிப்ேடுத்ல்கைள், மாநாடுகைள், 
கைளப்ேயிறசிகைள் என இச் செயறோடுகைள் 
அ்மந்்ன.

கிழககுப் ேல்கை்லககைழகை நுண்கை்லத 
து்றயின் கை்லததிடைஙகைள் மூலமாகை 
2000ன் மு்ல் ்ொப்் பிறகூறுகைளில் 
இருந்து உள்ளுர அறிவுமரபு ஆளு்மகைள் 
ேஙசகைாள்ஆயவு செயறோடைாளரகைளாகை, 
ைளைாளரளாகை, ைல்லுைரகைளாகை 
உள்ளீரககைப்ேடைனர. உள்ளுர, ப்சிய 
உலகைமடைததினாலான ஆயவுகைள், 
ஆறறு்கை அரஙகுகைள், கை்லயரஙகுகைள் 
என இப்ேஙகுேறறல் ைலுை்ைந்துள்ளது.

சுைாமி விபுலானந்்ா அழகியல் கைற்கை 
நிறுைனததில் இச்செயறோடுகைள் 
வி ரி ை ா க கை ம  ச ே ற ற து ை ன் , 
அ தி கை ா ர பூ ர ை ம ா ன  ை ரு ் கை ் ரு 
கை்லஞரகைளாகை ேல்கை்லக கைழகை 
மாைைரகைளுககு செயன்மு்றயாகை 
ே யி ற று ம  அ ண் ை ா வி ம ா ர கை ள் 
ைளைாளரானாரகைள்

இத்்கையச்ாரு ெமூகைம ொரந்் 
ேல்கை்லககைழகைம ொரந்் இரண்டும 
இ்ைந்் அறிவுருைாககைப் ேயைததில் 
சேரும கைைனிப்்ே பகைாரா் எளி்மயான 
ப்ாறறம சகைாண்ை சின்னத்மபி நைராொ 
ஐயா அைரகைள் செயறோடுகைளாலும 

கை ரு த து க கை ள ா லு ம  ஆ ழ் ந் ் 
அறிைனுேைததின் அ்ையாளமாகைத 
திகைழ்ந்்ார.

ோரமேரிய அறிவுலகைம ேறறி கைாலனியம 
கைடை்மத் நவீன அறிவுலகைததின் 
சோயயானதும பமாெமானதுமான 
கைருததுக கைடை்மப்புககைள் ்கைரந்து 
போகைச் செயது ைருைதில் ஐயாவின் ேஙகு 
கைணிெமானது.

ொ்ாரை பைடடி ெட்ை, ொரம, பெட 
என ப்ாறறம சகைாள்ளும சின்னத்மபி 
நைராொ போன்ற  மனி்ரகைளின் 
அ றி ை ா கி ரு தி யி ன்  ே ரி ம ளி ப் பு 
ேல்கை்லககைழகை குறிப்ோகை நுண்கை்லொர 
ேடை்ாரி மாைைரகைளின் ோர்ையில் 
மாறறஙகை்ள சகைாண்டுைந்திருகின்றது 
என்ேது ச்ளிைான அை்ானததிறகுரியது.

பைைர ெமூகை அ்ையாளம அைரகைளது 
ைாழ்வியல் உண்்மகைள், அைரகைளது 
மரோரந்் கைல்வி, அறிவுமு்ற்மகைளின் 
ெமகைாலப் ேயில்வின் ப்்ை ேறறிய 
நைராொ ஐயாவின் கைருததுககைள் 
அறிவுப்புலததில் மடடுமல்லாது அரசியல் 
அ்மப்பு மறுசீர்மப்பு அமரவுகைளிலும 

ச்ளிைாகைப் ேதிவுசெயயப்ேடைது.

நவீனமயம என்ற போர்ைககுள் 
முககுளிககை ்ைககும கைாலனிய 
ஆதிககைஙகைள், அைககுமு்றகைள் என்ேன 
நை நைமான மு்றகைளில் நாகைரீகைம, 
அபிவிருததி என்ற சேயரகைளில் 
ம ா ய ப் ப ே ா ரகை ் ள  இ ் ை யூ ற ாது 
எ தி ர ச கை ா ண் டு ை ரு ம  சூ ழ லி ல் 
உயிரததுடிப்பும அறிைாழமும, அனுேைமும, 
அ்மதியும அன்புப் சகைாண்ை ஒரு 
ெகைோடியின் இழப்பு ஏறப்ேடுததும மனைலி 
ைாரத்்கைள் அறறது.
எளி்மயும ஏழ்்மயும சகைாண்ை 
ோரமேரிய அறிவுல கைம மீ்ான 
புறககைணிப்பும ேகைடடும ேைாபைாகைமும 
சகைாண்ை சைறறு நவீன அறிவுச் 
ெமூகைத்்பய கைடடி ைளரததிருககிறது 
எ ன் ே து  பு ரி ய ப் ே டு ை ் ற கை ா ன 
உ்ையாைல்கைள் எமமுன்னால் நிறகும 
சேரும ப்்ைப்ோடு.
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அஸ்பிறின், இஸ்ரிசராயிட போன்ற 
மருந்து ை்கைகை்ள ேயன்ேடுத் 
பைண்ைாசமன்று அ்மச்சு கைடு்மயான 
எச்ெரிக்கை அறிவித்்ல விடுததுள்ளது.

்றெமயம நிலவும ேருைப்சேயரச்சி 
ம்ழயினால் சகைாழுமபு, கைமேஹா, 
கை ளு த து ் ற,  கை ாலி,  ம ாத ் ் ற 
மாைடைஙகைளில் சைஙகு பநாய துரி்மாகை 
அதிகைரிததிருககிறது. அஸ்பிறின் போன்ற 
மருந்து ை்கைகை்ள ேயன்ேடுததிய 
சைஙகு பநாயாளரகைள் உயிரிழந்் 
ெமேைஙகைள் இைமசேறறுள்ளன, 
பமலும ேல பநாயாளரகைள் உைல் நி்ல 
பமாெம்ைந்் நி்லயில் உள்ளாரகைள்.

அஸ்பிறின், புறூேன், சமத்னமிக 
அமிலம உடேை ஸ்ரிசராயிற மருந்துகை்ள 
பநாயரகைளுககு ைழஙகை பைண்ைாசமன்று 
சுகைா்ார பெ்ைகைள் ேணிப்ோளர நாயகைம 
சைாகைர அனில் ஜயசிஙகை ேணிப்பு்ர 
ைழஙகியிருககிறார.

இனைா் ரீதியில் அன்றி இலங்கை 
ப்சியத்் அடிப்்ையாகைக சகைாண்டு 
இ்றகு இன்னும ஓர இரு தினஙகைளில் 
தீரவு கைாைப்ேடும என்றும கூறினார. 
மு ன் ் ன ய  ஜ ன ா தி ே தி கை ளி ன் 
கைாலததில் இந்் பிரச்சி்னகைளுககு 
தீரவு கைாைப்ேைவில்்ல ்றபோ்்ய 
ஜ ன ா தி ே தி யி ன்  கீ ழ்  இ ் ற கு 
தீரவு கைாண்ே்றகு நைைடிக்கை 
பமறசகைாண்டுள்ளார என்றும அைர 
குறிப்பிடைார.

அரெ ் கைைல் தி்ைககைளததின் பகைடபோர 
கூைததில் இன்று பிறேகைல் இைமசேறற 
செயதியாளரகைளின் ெந்திப்பின் போது 
ஊைகைவியலாளரகைளின் பகைள்விககு ேதில் 
அளிககும போது அ்மச்ெர இ்்ன 
ச்ரிவித்ார. சுமூகைமான ரீதியில் இலங்கை 
ப்சியததின் அடிப்ே்ையில் தீரவு 
கைாைப்ேைபைண்டிய இந்் பிரச்சி்ன 
இனைா்மாகை சித்ரிககைப்ேடடுள்ள்ம 
கைை்லககுரிய விையமாகும.
 கை ல் மு ் ன  ை ை க கி ற கு 
உடேடை்ாகை 29 கிராம உததிபயாகைத்ர 

பிரிவுகைள் உண்டு. இப் போன்று 
கைல்மு்ன ச்றகிறகு உடேடை்ாகை 29 
கிராம உததிபயாகைத்ர பிரிவுகைளும 
உண்டு. இ்றகு பமலதிகைமாகை 8 
கிராம உததிபயாகைத்ர பிரிவுகைளும 
உள்ளன. இைற்ற எந்் ேகுதியுைன் 
இ்ைப்ேது்ான் ்றசோழுது உள்ள 
பிரச்சி்ன ஆகும.

கைல்மு்ன பிரப்ெ செயலாளர 
பிரிவு பிரச்சி்னககு சுமூகைமான 
தீரவு கைாணும சோருடடு பநறறு இரவு 
ெமேந்்ப்ேடை கைடசி ்்லைரகைளுைன் 
பேச்சுைாரத்்கைள் நைத்ப்ேடைன. 
இந்் பேச்சுைாரத்்கைள் ச்ாைரந்தும 
முன்சனடுககைப்ேடடு ைருை்ாகைவும 
வி்ரவில் தீர்ை எடைமுடியும என்றும 
அ்மச்ெர நமபிக்கை ச்ரிவித்ார.

இந்் செயதியாளர மாநாடடில் அரெ 
்கைைல் தி்ைககைளததின் ேணிப்ோளர 
நாயகைம நாலககை கைலுபைை, பிர்மர 
ஆபலாெகைர ெடைத்ரணி சு்ரஷன 
குைைரத்ன உள்ளிடபைார கைலந்து 
சகைாண்ைனர.
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(எல்லா இனததுப் பேரப் 
பிள்்ளகைளுககும ஒரு ோடைன் 

சொல்லும 
ேழம கை்்கைள் - 9)

ர ா ஜ து ் ர  அ ண் ை ரி ன் 
ப்த்ண்ணீரககை்ை சீலாமு்னயிற 
பிரசித்மான  ஓர  ப்நீரககை்ை. 
்ஙகைள் வீடடில் என்ன்ான் ப்நீர 
அருந்தினாலும   அைர கை்ையில் ைந்து,  
அஙகு ப்நீர போடும  ேண்ைாவின்  
்கைத ப்நீர   அருந்தினால்்ான் 
கிராமததில் ேலருககு மனம நி்றயும. 
கைா்லயில் ேல ச்ாழில்கைளுககும  
செல்லும ேல ஆண்கைளால் அககை்ை 
நி்றந்துபோயிருககும, ேண்ைாவின்  
ப்நீர பகைாப்்ே்யக கைாததுகசகைாண்டு 
ேலர  நிறேது  ைழககைம

    இந் ் இராஜ து்ரயின்   
பூ ர வீ கை ம  ச கை ா க கை ட டி ப ெ ா ் ல , 
மாமாஙகைப்பிள்்ளயார பகைாவிலின்  
குருககைளின்  உ்வியாளர ஆொரமானைர  
மரககைறி  உைவினர.  குருககைளுககுப்  
பூ்ெச் ொமான்கைள்  எடுததுகசகைாடுப்ேது, 
சூரன் போரின்போது சூரன் சி்ல 
அரு கில் நின்று  அைனு்ைய  
உ்ைகை்ளககை்ளைது  ஆயு்ஙகை்ளக  
கை்ளைது,  சூரன் ்்ல்யப் ேல 
ேககைஙகைளிலும  திருப்புைது, இறுதியில்  
ொயப்ேது  என்ேன அைர செயல்கைள்.  
இைறறால்   சிறுைர  மததியில் அைர  ஒர 
ஹீபராைாகியிருந்்ார.  அைர எஙகைள்   
வீடடுககு முன்னால் ஒரு ப்நீரககை்ை  
்ைததிருந்்ார. அைபர  அ்ன் 
உரி்மயாளர.

ப்ா்ெ ை்ை   சுடுைதில்  விண்ைர, 
அ்் அைர எஙகு கைறறாபரா ச்ரியாது, 
அைரது  ப்நீரககை்ை  எஙகைள் வீடடுககு 
முன்னால் இருந்் சேரியச்ாரு 
ஆலமரததின் அருகில் அ்மந்திருந்்து. 
அதில்  நான்  முன்னர குறிப்பிடை  ேண்ைா 
என்சறாரு  சிஙகைள இனப்்ேயன்  
20  ையதிரு ககும;  ப ் த ் ண்ணி 
போடுேைனாகை இருந்்ான். அைனது 
ப்நீர சைகு பிரசித்ம  அத்்ன 
சு்ை.  ேண்ைா அண்ைன் என்பற 
அை்ர அ்ழப்போம. நன்றாகைத ்மிழ் 
பேசுைார. சிஙகைளைர என்று மதிககைபை 
முடியாது, இரவில் ஒன்ேது மணிககுக 
கை்ை பூடைப் ேடடு விடும சில பநரஙகைளில் 
ேண்ைா வீடடுககு ைருைார. அமமாவுைன், 
என்னுைன் கை்்ததுக சகைாண்டிருப்ோர. 
் மி ழ்  ச ் ரி ந் ் ை ர ா ் கை யி ன ா ல் 
்மிழரசுககைடசியினரின் சிஙகைள எதிரப்புக 
கை்்கைளால் ஒரு புறம பகைாேமும ஒரு புறம 
துககைமும ேயமும சகைாண்டிருந்்ார.

்ன் உைரவுகை்ள அமமாவுைன் 
ேகிரந்து சகைாள்ைார.  அைருககு இரண்டு 
்மபிமாரும ஒரு ்ங்கையுமிருந்்னர. 
அைரகைளுககைாகைபை அைர  கை்ையில் 
பை்ல செயய சைலிம்ையில் இருந்து 
ைந்திருந்்ார.  அமமா அைருககுத ப்நீர 
்ருைார. நல்ல கைறிகைள் ஆககியிருந்்ால் 
ே ண் ை ா வு க கு  இ ர வு  வி ரு ந் து ம 
அளிககைப்ேடும. ேண்ைா அமமாவுககு 
இன்சனாரு பிள்்ளயானார.

கை்ையின் முன்னால் இருந்் ஆல மரததின் 
கீழ் ஒரு உருண்்ைககைல் ்ைககைப்ேடடு, 
அது பிள்்ளயாராகை உருைகிககைப்ேடடு,  
அ்றகுத திரி புண்ைரமாகைத திருநீறு 
பூெப்ேடடு, அ்னி்ைபய ெந்்னம 
குஙகுமப்சோடடிடடு, ஒரு மா்லயும 
போைப்ேடடு அ்றகு விளககும 
ஏறறப்ேடைது.

தினமும மா்ல பை்லகைளில் பூ்ெ  
ந்ைசேறும.  இரண்சைாருைர பூ்ெ 
பை்ளகைளில் கூடுைர.   ஆனால், 
அஙகு, சோஙகைல் ந்ைசேறும 
நாடகைளில் அதிகைமாபனார கூடுைர. 
சேருமோபலாபனார சிறுைர, சிறுமியராகை 
இரு ககும.  அவசைான்றுகூைல் 
இ்ற ைைககைமாகை அன்றி ஒரு 
சகைாண்ைாடைமாகைப ை இரு ககும. 
ஆலமரத்டியில் அமரந்திருந்் கைல்லுப் 
பிள்்ளயாருககு   முன்னால்  நான்கு 
ச்ன்னம கைட்ைகைள் போைப்ேடடு 
அ்றகுள் குருதது மண் நிரப்பி ஆடகைள் 
அமரந்திருந்து கை்்ககும இைமாகை 
அ்்ன ஆககியிருந்்ார ராஜது்ர 
அண்ைர.

புசு புசு என்ற கைாறறு, ஆலமர நிழல், 
குருதது மைல்  ஓைர ேண்ணினால் 
ேண்ைாவின்  சு்ையான ப்நீர- இ்்ன 
விை பைறு என்ன சுகைம பைண்டும?

ப ே ப் ே ர  ை ா சி த ் ல் ,  அ ர சி ய ல் 
பேசு்ல், ஊரத ச்ாளாேரஙகை்ள 
அ ல சு ் ல்  எ ன் ே ன  இ ந் ந ா ன் கு 
கைட்ைகைளுககுமி்ையில் குருதது 
மண்ணில் ந்ை சேறும. ஆண்கைபள 
அஙகு கூடுைர. என் ்ந்்்்யப் சேரும 
ோலும இஙகு்ான் கைாைலாம. அைர  
நடெததிரஙகைள்  மததியில்  ெந்திரன் போல  
அஙகு  வீறறிருப்ோர. அ்னைரும   அைர 
மீது சேரு மரியா்்  ்ைததிருந்்னர.   
அைர இந்்  இராஜது்ரயின்  மிகை 

சநருஙகிய நண்ேர.  
இ்ைககி்ை சோஙகைல், 
ே ் ை ய ல்  எ ன் ே ன 
பி ள் ் ள ய ா ரு க கு 
ந்ைசேறும. பூ்ெகை்ள 
ராஜது்ர அண்ைபன 
செயைார. அப்ோ  உ்வி 
செயைார.

இககை்ைககு 300  யார 
ச்ா்லவில் பைவிட 
சிஙபகைா  எனும சேயர  
சகைாண்ை  சிஙகைள  
மு்லாளியின்  கைல் 
உ ் ை க கு ம  ஆ ் ல 
இருந்்து.

கைல் மண் விறறலும 
சகைாழுமபுககு அைற்ற 
ஏறறுமதி செயைதும அைர 
ச்ாழில். ஊரில்  மிகைப்  
பிரசித்மானைர பைவிட 
சிஙபகைா  மு்லாளி. 
அஙகு  சலாறி  ொரதியாகை  
இருந்் பிய்ாொ  எனும 
சிஙகைளைர ராஜது்ரயின்  
கை்ைககு அடிககைடி ைரும 

ஒருைன். பிள்்ளயார பூ்ெயிலும கைலந்து 
சகைாள்ைான் அைனுககு  அந்்ப்புக்கையும 
பமா்கைமும  மிகை மிகைப்பிடிககும.  சு்ைததுச் 
ொப்பிடுைான் நன்றாகைத ்மிழ் பேசுைான்.

அ தி கை ா ் ல  ஐ ந் து  ம ணி க கு 
ஆலமரத்டிப்பிள்்ளயார பகைாவிலில் 
ராஜது்ர அண்ைன் கிலுககும மணியும 
ோடும ப்ைாரப் ோைல்கைளும பகைடடு நான் 
கைண் விழிப்ேதுண்டு. அஙகு ைாழ்ந்் ெகைல 
ெமூகை மககைளும நான் முன் சொன்ன 
பிய்ாெவும அப்பூ்ெகைளில் கைலந்து 
சகைாண்டு திருநீறு, ெந்்னம, குஙகுமம 
அணிந்து எம்மப்போலச் ்ெைமாகைக 
கைாடசியளிப்ோர. சோஙகைல், புக்கை, 
பமா்கைம எல்லாம ொப்பிடுைார. ேண்ைாவும 
மகிழ்சிபயாடு  கைலந்து சகைாள்ைார. அைரும 
அவைண்ைபம சோஙகைல் புக்கை 
பமா்கைம ொப்பிடுைார.  பிய்ாொவும 
ே ண் ை ாவு ம  சி ல  ப ை ் ளகை ளி ல்  
சிஙகைளததில் உ்ரயாடுைர எமமுைன் 
்மிழில் உ்ரயாடுைர.

சைொக கைாலஙகைளில் பைவிட சிஙபகைா 
வீடடிலும அைர மதில்கைளிலும சைொக 
கூடுகைள் ச்ாஙகும. பிய்ாொவும, 
ேண்ைா அண்ைனும சைள்்ளயு்ை 
அணிந்து மடைககைளப்புப் ேடைைததில் 
அமரந் திருந் ் ோஞ் ொ் லயான 
மஙகைள ராமயாவுககுச் செல்ைாரகைள்.  
நாஙகைளும அமமா அப்ோ, சேத்ாச்சி  
்ங்கை அககைா, உறவினர பு்ை சூழ 
மஙகைள ராமயா செல்பைாம. பகைாவில் 
ைளாகைததில் ேலை்கை மலரகை்ள 
அடுககி ்ைததிருப்ேர. அைற்றக 
சகைாண்டு சென்று புத் ேகைைானின் 
கைாலடியில் ்ைதது ைைஙகுபைாம. 
பிரமாண்ைமான புத்ர சி்ல அது. எமது 
சூரன் சி்லபோலத்ான். நிறமும உருவும. 
ஆனால் சூரன் சி்லயில் ச்ரியும 
பகைாேமும குரூரமும அதில் இல்்ல. 
'ொந்்மும,அ்மதியும அதில் ் ைழும. புத் 
சேருமான் சி்ல எனது சிறு ையதிபலபய 

எனககுப் பிடித்மான சி்லயாகிவிடைது.

கை ா ணி க ் கை  ம ா ் ா  மூ ன் று  
சிறுைரகைளுககுக கைாடசி சகைாடுத் கை்் 
அன்று மககைள் மததியில்  கைாடடுத தீபோல  
ேரவி இருந்்து. அது  ெமேந்்மான ேல 
கைலண்ைரகைள்  சைளியாகியிருந்்ன.

மூ ன் று  சி று ை ர கை ளு க கு க 
கைாடசி  சகைாடுத் அம மா்ாவின் 
சிலசயான்்ற மன்னாரிலிருந்து  
ந ா டு பூ ர ா வு ம  ஊ ர ை ல ம ா கை க 
சகைாண்டுைர கைதப்ாலிககை திருச்ெ்ே 
முடிசைடுததிருந்்து. அமிர்கைளியில் 
இருந்் கைப்ேபலந்தி மா்ா பகைாவிலுககு 
அச்சி்ல எடுததுச் செல்லப்ேை 
ப ை ண் டி யி ரு ந் ் து .  மு கை த து ை ா ர 
வீதிககூைாகை  முகைததுைாரததின் கை்ைசித 
ச்ாஙகைலில் இருந்் கைப்ேபலந்தி மா்ா 
பகைாவிலுககு அந்் மா்ா சொரூேம 
சகைாண்டு செல்லப்ேை பைண்டும. 
சீலாமு்ன்யயும இந்்ப் பிள்்ளயார 
பகைாவி்லயும  ்ாண்டித்ான் அது 
செல்ல பைண்டும

 சீலாமு்னயில் அமபுபராஸ் என்ற ஒரு 
கிறிஸ்்ைர இருந்்ார. இைர மன்னா்ரச் 
பெரந்்ைர. அஙகிருந்து இஙகு ைந்து 
எமது சொந்்ககைாரி ஒருத்்ரத 
திருமைம செயதிருந்்ார. பிள்்ளயார 
பகைாவில் மண்குவியலுககு அடிககைடி 
ைந்து ேண்ைாவின் ப்நீர  சு்ைததுச் 
செல்ைதில் ஒருைர இந்் அமபுபராஸ்.

அந்் அமபுபறாஸ் ்்ல்மயில் 
மா்ா சொரூேத்் ைரப ைறகை 

சீலாமு்ன மககைள் ஆயத்மாயினர. 
மாமாஙகைம பகைாவிலில் ஐயருககு 
உ்வியாளராயிருககும ராஜது்ர, நரசிஙகை 
்ைரைர பகைாவிலில் மந்திரம, கைாவியம 
ோடும கிருஸ்ைபிள்்ள, சேௌத் 
ம்ததினரான பிய்ாஸ, ேண்ைா அண்ைர 
அ்னைரும இ்ைந்து மா்ா்ை 
ைரபைறகை பை்லகை்ளச் செயது 
சகைாண்டிருந்்னர.

ஊருககுள் ோய விறகும கிறீன் கைாககைாவும  
ஊருககுள் கை்ை்ைததிருந்் முகைமதுவும 
கூை  இ்றகுப் ேைம சகைாடுத்னர.

பமரி மா்ா எல்பலாருககும மா்ாைானாள்

 ஒரு ்மல் நீளததுககு குருதப்ா்லச் 
பொை்ன. விடிய விடிய இருந்து 
அ ் ன ை ரு ம  உ ் ழ த ் ன ர .  
கைை்ாசிகைளாலும குருதப்ா்லகைளாலும 
சீலாமு்ன கை்ளகைடடிப் போயிருந்்து.

மா்ா சொரூேம ைர அ்னதது 
ம ் த தி னரு ம  நி ன் று  ை ை ங கி 
ைரபைறறனர.

ெமய பே்ம, ொதிபே்ம, இனபே்ம 
இல்லாது அ்னைரும இ்ைந்திருந்் 
அறபு் கைாலஙகைள் அ்ை.

இந்் அறபு் இ்ைப்பில் மண்்ை 
ைாரிப்போடைது 1956 ஆம ஆண்டு இனக 
கைலைரம. அ்னால் முறிந்்  உறவுகை்ள 
அடுததுப்ேதிபைன்.

(ச்ாைரும)
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அத்தியாயம்-12

Ngr;Rj;Jiwapy; ,uh[Jiu 

nr hy ;Yf ; F nr hy ; y pd p f ; Fk ; 
nrhy ;y pa nrhy ;yidj ;Jk ; //                                                                                     
xy;YtifNa etpYk; cl;gLj;Jk; 
ey;y jkpio ehdpyk ; Nfl ;L 
epw;Fk; ed;epynkq;Fk; rPu; kzf;Fk;                                   
ehtyu; uh[Jiu ew;wkpnod;NwhJ.    
(ePjpthf;fpau;) 
   fhJfshy; Nfl;lij fz;fshy; 
ghu;g;gij cs;sq;fspy; cjpf;fpd;w 
czu;r;rpfis KOikahf ntspg;gLj;j 
thAk; mjDs; mirfpd;w ehTk; kpf 
kpf mtrpakhfpwJ. Ngr;Rj; jd;ik 
cs;stu;fshy; ntspg;gLj;jg;gLfpd;w 
nrhw;fs; rupahd KiwapYk; mofhfTk; 
,dpikahfTk; Ngrg;gLfpd;w tplak; 
Nfl;gtu;fis kfpo;r;rpg;gLj;jTk;. 
NgRk;NghJ fpufpj;J itj;jpUf;Fk; 
,Ug ;Gf ;fis %is rpe ;j pj ;J 
nfhLf;fpd;w tplaj;ij mirfpd;w 
ehtopahf ntspg;gLj;Jk; Ntis 
espdkhfTk; myq;fhukhfTk; ,lj;Jf;F 
Vw;wthW rkNahrpjkhfTk; ,Ue;jhy; 
NgRfpd;w Ngr;ir  Nfl;gtu;fSf;F 
kpfTk; gpbj;Jg; NghFk;. ,jw;F 
nrhy;tsKk; ehg;gof;fKk; Ntz;Lk;. 
mjdhy;jhd; nre;jkpOk; ehg;gof;fk; 
vd;whu;fs; Kd;Ndhu;fs;.
                           
 Nkw;fhl;ba top KiwfSf;F 
NkyhfTk; njspe;j ePNuhil mire;J 
XLtJNghyTk; ‘‘nrhy;ypd; nry;td;’’ vd 
kf;fshy; md;nghOf miof;fg;gl;l 
,uh[Jiuapd;  nre;jkpo;g; Ngr;R 
mike;jpUf;Fk;. mtupd; Ngr;ir Nfl;L 
mtiug; ghuhl;batu;fspy; rpyupd; 
Fwpg;Gf;fis gbj;J tpl;L mtupd; 
Ngr;Rf;Fg; NghNthk;.

jkpouRf;fl;rpapd; je;ij rh.N[.
Nt.nry;tehafk;.  jpU.,uh[Jiu 
mtu ;fis ehd; ntFfhykhf 
mwpNtd;. mtu; m+w;wy;kpf;f Xu; 
vOj;jhsu;.murpaypy; <Lgl;L KO 
%r;rhf Ntiy nra;J te;jtu;. 
kl;lf;fsg;G aho;g;ghz xw;Wikf;F 
tpj;jpl;ltu;. fpof;F khfhzj;jpy; 
jkpouRf; nfhs;iffisg; gug;gTk; 
gyk; tha;e;j rf;jpahf tpsq;fpatu;. 
kl;lf;fsg;gpy; ,Ue;J jkpouRf;fl;rpapd; 
rhu;gpy; Nju;e;njLf;fg;gl;l KjyhtJ 
ghuhSkd;w cWg;gpdu; vd;w ngUik 
mtUf;Nf cz;L. ‘‘jpU.,uh[Jiu 
rpwe;j Ngr;rhsu;’’mtupd; Ngr;rpy; ,dpik 
fye;jpUf;Fk;. nghJ kf;fisj; jd;Dld; 
tag;gLj;Jk; ty;yikAs;stu;. vq;fs; 
,af;fj;jpy; ,Ue;j Ngr;rhsu;fspy; 
,tUf;Fj; jdpahd GfOz;L. ,t;thW 
mtu; $wpapUe;jhu;.

ftpr;Rlu; md;G KifjPd; fy;Kidiar; 
Nru;e;j ftpr;Rlu; md;G KifjPd; 
mtu;fs; ,uh[Jiuatu;fis Gfo;e;J 
ghba gjpide;J guh nfhz;l 
ftpijapy; ehd;F guhf;fis kl;Lk; 
cq;fs; ghu;itf;Fj; jUfpNwd;. 

vOj;jhYk; Ngr;rhYk; ,isQu;fspd; 
neQ;Rfspy; mopahjXu; ,lj;ij 
mz;zd; gpbj;Js;shu;. jkpofk; 
,J mtu; je;jnthU gj;jpupif                                           
me;j ,jopy ; mtu ; nghope ;j 
fUj ;Jf ;fspy ; neQ ;irg ; gw p 
nfhLj;Njhk; epkpu;e;J mtu; gpd;dhy;                                                         
mQ;rhJ ehq;fs; mzpjpuz;L gpd; 
njhlu;e;Njhk;.

m z ; z d ;  N k i l a p N y 
mku ; e ; j pUe ; j hy ;  X u ;  moF                                       
kd;dd; Nrhod; kWgpwtp vLj;J te;J                                                    
Kd;Nd mku;e;J KWtypj;jy; NghypUf;Fk;                                                  
n f h l ; L k ;  k i o f ; F s ; S k ; 
nfhjpf;fpd;w ntapYf;Fs;Sk; if                                            
f l ; b  c i u  N f l ; f 
fhj ;j pUg ;Nghk ; ehq ;fnsy;yhk ;                                                 
Njd ; mUtp gha ;tJ Nghy ;                                                         
j P e ; jk pio mtu ;  nr h u pt h u ;                                                             
Mz;fs; kl;Lky;y mzq;FfSk; mjpy; 
Fspg;ghu;.

mz;zu; ,uh[Jiu mofpa fhtpak;                                                
f h t p a j ; i j j ;  j q ; f s ; 
f uq ; fs p Ny Ve ; j p  itj ;J                                          
g b g ; g t u ; f s ;  c s ; s j ; i j                                                                     
gw p  nfhLf ; fj ;  jtwh u ; fs ; .                                                                 
k W g ; g t u ; f s ;  , U e ; j h y ; 
k z ; i l a p N y  N f h s h W                                                     
,Ug;gJtha; nrhy;Ntd; ,jpNyd;d 
re;Njfk;ehis ,e;j ehafdpd; 

eak ;  k p F e ; j  f ht p aj ; ij                                                   
thOq; ftpij tupfspNy rpiwg;gpbf;f                                                      
r j ; j p a j ; i j  xU N g hJk ;                                                                     
rhfbf;f tpUk;ghj Gj;jpAs;s Gytu; 
Fyk; Gwg;gl;L thUq;fs;.   vd;W 
mtu; vOjpapUe;jhu;. vOr;rpf; ftpQu; 
,uh.jtuh[h

    

16.06.2013 QhapW;Wf;fpoik Njtehafk; 
kz;lgj;jpy; ,uh[Jiuatu;fspd; Ngr;Rg; 
Gj;jfkhd ngw;wjhAk; gpwe;jnghd;dhLk; 
%d;whk; gjpg;G ntspaPl;L tpohtpy; 
jiyikAiuahw;wpa ,uh.jtuh[h 
Mw;wpa ciu.

   mz;zu; ,uh[Jiu rpwe;j ebfu; 
rpwe;j fjhrpupau; rpwe;j vOj;jhsu; 
rpwe;j Ngr;rhsu; ,g;gbr; nrhy;ypf; 
nfhz;Nl Nghfyhk; ,tupd; jpwikfis.
   gzk;> gl;lk;> gbg;G> gjtp> 
gfl;L Nghd;w GfOf;fhd rhjdq;fs; 
nfhz;ltu;fis mLf;fpf; nfhz;Nl 
Nghfyhk;.
   Mdhy ; gz;G gzpT 
gFj;jwpNthLgf;jp gjl;lkw;wnjspT 
gzpapy;gf;Ftk; guptpd;tpj ;jfk; 
vd;w Fzq;fis msT Nfhyhff; 
nfhz;L kdpju;fisj; Njbdhy; 
mjd; Kd;tupirapy; Rl;bf;fhl;Lfpd;w 
,lj;jpy; ,Ug;gtu; nrhy;ypd; nry;td; 
mz;zu; ,uh[Jiu mtu;fs;jhd.

   ,uh[Jiuatu ;fs; jkpo ; 
rKjhaj;Jf;F fpilj;j rpwe ;j 
jiytu;fspy; xUtu;. ,J VNjh cw;rhf 
kpFjpapdhy; czu;r;rp Ntfj;jpdhy; 
cjpu;fpd;w thu;j;ijay;y cz;ikAk; 
,JNtjhd;.

  vj;jidNah? tpw;gd;du;fs; tpj;jfu;fs; 
ek;kpilNa Njhd;wpapUf;fpwhu;fs;. 
Mdhy; mtu ;fspy ; xUtuhtJ 
mz;ziug; Nghy kf;fspd; ,jaq;fis 
ftu;e;jtu;fspy;iy.

  vq;fpUe;J ,e;jg; Nguhw;wiyg; 
ngw;whu; vd;gJjhd; ,d;Wtiu tpil 
fhzj;Jbf;Fk; tpdh?
  mz;zUf;F <L ,izapy;iy ehlfg; 
ngUk; Gytd; Nrf;];gpau; jd;ehlfj;jpy; 
tUk; fijj;jiytpia tu;zpf;Fk; 
NghJ fhyNkh? taNjh? mtsJ 
mofpd; vz;zw;w tu;z[hyq;fis 
vJTk; nra;J tpl KbahJ vd;whd;.
 
 mtd; kl;Lk; mz;zu; fhyj;jpy; 
tho;e;jpUe;jhy; mz;zdpd; vOj;jpd; 
vz;zw;w tu;z [hyq;fis vJTk; 
nra;J tpl KbahJ vd;Wjhd; 
vOjpapUg;ghd;.

   ‘,Njh xU fhy;];nthu;j;jp ,Njh 
xU ,g;rd; ,Njh xU ngu;zhl;rh’ 

vd;W mz;ziur; Rl;bf;fhl;b fhyQ; 
nrd;w jiytu; ,uhrkhzpf;fk; mtu;fs; 
$wpdhu;fs;.

  mz;ziu vd;dntd;W Gfo;tJ 
,q;fu ;rhy; vd;nwhU Mq;fpyr ; 
nrhy;ypd;nry;td; ,Ue;jhdhNk mtd; 
mz;zu; fhyj;jpy; tho;e;jpUe;jhy; 
mz;zupd; Ngr;R eilaoif gapy 
Njdfk; te;J NghapUg;ghd;.

   kahd G+kpia tpl;L vOe;J 
tuf;$ba rf;jpapUe;jpUe;jhy; gu;f; 
vd;fpd;w ghuhSkd;w tpj;jfd;. mz;zu; 
ghuhSkd;wj;jpy; Mw;wpa ciufisf; 
Nfl ;gjw ;F ekJ ghuhSkd;wg ; 
gbf;fl;Lfspy; kzpf;fzf;fhf jtk; 
fple;jpUg;ghd;.

   vq;Nf fw;whu; ,e;j yypjj;ij 
vq;Nf ngw;whu; ,e;j yhtz;aj;ij 
vq;Nf Njbf; nfhz;lhu; ,e;j espdj;ij 
vd;W mtd; thailj;J kaq;fpg; 
NghapUg;ghd;.

   mz;zUf;F ,itfspdhy; kl;Lk; 
ngUikay;y. rpjWz;L Ngha; fple;j 
,d czu;Tf;F cUtk; je;jhu;. 
cUtk; je;jNjhL me;j czu;tpd; 
rpd;dkhfTk; tpsq;fpdhu;. 

   me;j fhyj;jpy; Mo;e;Jfple;j 
,dj;jpw;F mfy; tpsf;F ahUk; 
Vw;w khl;lhu;fsh? vd Vq;fpf; fple;j 
NghJ mz;zu; mtu;fs; me;Neuj;jpy; 
xspkakhfj; Njhd;wpdhu;fs;.

   fhyj;jpd; GOjp gbe;j rupj;jpur; 
rhd ;Wfis mz;zu ; vLj ;Jf ; 
fhl;bajhy;. ,e;j tuyhw;Wr; rpwg;Gfs; 
md;W tho;e;j ,isQu; rKjhaj;jpy; 
kpd;rhuk; gha;e;jJ Nghd;W vOr;rpia 
Vw;gLj;jpaJ.  
                                                                       
(njhlUk;)

fyhG+rzk; muq;fk; 

,uh. jtuh[h

+44 7437665259Whats App
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gf;f mDruiz

tpQ;Qhdk;

fzpjk;

Fzk; rtupuh[h

njhlHr;rp... (gf;fk; -14)

jpU.v];.rpt&gd;> Mrpupau;> kl; / kNk/tTzjPT guNk];tuh tpj;jpahyak;.

,iz Ml;rp (Codominance)
rpy ,ay;Gfspy; ,juEfepiyapy;> ,U vjpUUf;fspdJk; ntspg;ghL> 
Njhw;wtikg;Gf;Fr; rkkhd gq;fspg;ig toq;Ffpd;wJ.  ,j;jifa Njhw;wg;ghL 
,izahl;rp vd miof;fg;gLk;. 

cjhuzkhf> AB FUjpf;$l;l tifiar; Nru;e;j xU egu; xNu Neuj;jpy; 
nrq;Fopaq;fspd; Nkw;gug;gpy; A kw;Wk; B Mfpa fhNghitjNuw;Wf;fisf; nfhz;L 
fhzg;gLthu;. ,uz;L fhNghitjNuw;Wf;fSk; xU jdpahd guk;giuayfpd; IA 
kw;Wk; IB vjpUUf;fspdhy; Fwpg;gpl;l nehjpaq;fshy; nrq;Fopaj;jpd; Nkw;gug;Gf;Fr; 
Nru;f;fg;gLk;. ,juEfKs;s xU egu; ,uz;L fhNghitjNuw;Wf;fisAk; (IAIB) 
rkkhdnjhU Kiwapy; ntspg;gLj;Jthu;. 

mNjNghd;W> 
 IA vjpUUTf;fhd rkEfq;fs; (IAIA) nrq;Fopaj;jpd; Nky; A 
fhNghitjNuw;iw kl;Lk; fhTk;.
 IB vjpUUTf;fhd rjEfq;fs; (IBIB) nrq;Fopaj;jpd; Nky; B fhNghitjNuw;iw 
kl;Lk; fhTk;;

fPNo fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW> xt;nthU vjpUUTf;Fkhd ,uz;L rkEfKs;s 
egu;fspd; Nru;f;ifapd; ngWNgwhfj; Njhd;Wk; F1 Njhd;wy;> AB FUjpf;$l;l 
tifia khj;jpuk; cila jdpad;fisf; nfhz;bUf;Fk;. F1 Njhd;wYf;fpilNa 
my;yJ AB vjpUUf;fSf;fhd ,juEfKs;s jdpad;fSf;fpilNa  epfof;$ba 
rhj;jpakhd Nru;f;ifahy; cw;gj;jpgz;zg;gl;l F2 re;jjp> FUjpf;$l;lk; A:AB:B 
Mfpatw;iw 1:2:1 vd;w tpfpjj;jpy; %d;W Njhw;wtikg;Gf;fis cw;gj;jpgz;Zk;.

fhz;gpf;fg;gl;lthW> F2 Njhw;wtikg;G tpfpjq;fs;> epiwtpy; Ml;rp kw;Wk; ,iz 
Ml;rp Mfpa ,uz;bYk; 1:2:1 Mf cs;sJ. vdNt F2 Njhw;wtikg;G tpfpjq;fisg; 
gad;gLj;jp ,uz;L Njhw;wg;gLfisAk; NtWgLj;jpawpaKbahJ. 

epiwtpy; Ml;rpiaAk; ,iz Ml;rpiaAk; NtWgLj;jpawptjw;fhd rhtp ahnjdpy;> 
epiwtpy; Ml;rpapy; F1 re;jjp> ,U ngw;Nwhu;fspYk; ,Ue;J NtWgLk; xU 
NtWgl;l Njhw;wtikg;igf; fhl;LfpwJ. Mdhy; ,iz Ml;rpapy; F1 re;jjp ,U 
ngw;Nwhu;fspdJk; ,ay;Gfis xd;whff; fhl;LfpwJ. 

gy;nyjpUUj;jd;ik (Polyallelism) (klq;F vjpUUf;fs; (Multiple alleles)
xU jdpahd guk;giuayFj; jhdj;Jf;Fg; gy vjpUUf;fs; mike;J fhzg;gLtij 
gy;nyUUj;jd;ik Fwpf;fpd;wJ.; ,J ,uz;Lf;Fk; $Ljyhf vjpUU tiffspd; 
Nru;f;ifahy; rpy ,ay;Gfs; jPu;khdpf;fg;gLk; xU Njhw;wg;ghlhFk;. 
c.k;. kdpjupy; xU jdpahd guk;giuayFj; jhdj;jpw;F IA> IB kw;Wk; I vd 
miof;fg;gLk; %d;W vjpUUf;fs; cs;sd. ,it ntt;NtW Nru;f;iffspy; 
ABO FUjpf;$l;lq;fisj; jPu;khdpf;fpd;wd. ve;jnthU ,Ukbakhd egupYk;> gy 
vjpUUf;fspy; ,uz;L khj;jpuk; mike;J fhzg;gLk;. Vw;fdNt  Fwpg;gplg;gl;lJ 
Nghd;W vjpUUf;fs; IA Ak; IB Ak; nrq;FUjpf;Fopa Nkw;gug;GfSf;F A kw;Wk; 
B fhNghitjNuw;Wf;fisr; Nru;f;Fk; nehjpaq;fisf; Fwpg;gLj;Jfpd;wd. ,uz;L 
vjpUUf;fSk; Xu; ,iz Ml;rpahd cwtpy; mike;Js;sd. vt;thwhapDk; nrq;Fopa 
Nkw;gug;gpy; ,e;jf; fhNghitjNuw;Wfs; ,y;yhjpUg;gij vjpUU i Vw;gLj;Jfpd;wJ. 
mj;Jld; mJ IA kw;Wk; IB Mfpa vjpUUf;fSf;Fg; gpd;dpilthfTk; cs;sJ. 
MfNt IAi kw;Wk; IBi gpwg;Gupikaikg;Gfs; Ml;rpahd Njhw;wtikg;Gf;fis 
cw;gj;jpgz;Zfpd;wd. mjhtJ A my;yJ b fhNghitjNuw;iwf; nfhs;fpd;wd. 
fhNghitjNuw;Wf;fspd; ve;jnthU tifiaAk; nfhz;buhj gpd;dpilthd ,ay;G 
ii gpwg;Gupikaikg;gpdhy; ngwg;gLk;. 

50
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f.ngh.j. (rh/j) - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; 

- kl;Lefu; Atd; -      

gf;f mDruiz

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;

jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; I ,y; gonkhopfs; njhlu;ghf ,uz;L tpdhf;fs; 
tUtJz;L. mit njhlu;ghff; ftdk; nrYj;JNthk;.

    Gjpa ghlj;jpl;lj;Jf;fikthfj;; jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; ghlj;Jf;fhd 
KjyhtJ guPl;ir 2016,y; eilngw;wJ. ehk; 2017,y; eilngw;w guPl;irf;Fupa 
tpdhj;jhspy; te;j gonkhopfs; njhlu;ghf te;j ,uz;L tpdhf;fisAk; 
vLj;Jf;fhl;Lf;fhf ,q;Nf ghu;g;Nghk;. 

15. jq;fisr; rhu;e;jtu;fspd; Fiwfs; nghUl;gLj;jg;gLtjpy;iy vd;gij czu;j;Jk; 
gonkhop
(1) ,f;fiuf;F mf;fiu gr;ir.   
(2) fhf;iff;Fk; jd; FQ;R nghd; FQ;R.
(3) ,ikf; Fw;wk; fz;Zf;Fj; njupahJ. 
(4) jdf;F te;jhy;jhd; njupAk; jiytypAk; fha;r;rYk;.

16. fhyj;Nj gapu;nra; vd;w gonkhopapd; fUj;J
(1) gapupLtjw;nfd;W fhyk; tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ.
(2) cupa fhyj;jpy; vijAk; nra;Jtpl Ntz;Lk;.
(3) gUt fhyq;fs; gapu;nra;iff;F cfe;jit. 
(4) fhye; jtwpg; gapu; nra;jhy; tpisr;ry; FiwAk;.

,t;thW 2016,y;> 2018,y;> gonkhopfs; njhlu;ghf te;j ,uz;L tpdhf;fisAk; 
ftdj;jpw;nfhs;Sq;fs;.
,q;F te;j tpdhf;fisf; ftdpAq;fs;.

(1)gonkhopapd; fUj;Jj; jug;gl;L> mf;fUj;ij czu;j;Jk; gonkhopia ,dq;fhZkhW 
Nfl;fg;gl;Ls;sJ.

(2)gonkhop jug;gl;L> mg;gonkhop czu;j;Jk; fUj;ij ,dq;fhZkhW 
Nfl;fg;gl;Ls;sJ. 
•xU gonkhopf;F xj;j ,d;ndhU gonkhopia ,dq;fhZk; Mw;wiyAk; ngw;wpUg;gJ 
ey;yJ.

01. ‘,iyAk; gOg;Gk; vq;Fk; cz;L’ vd;gij xj;j ,d;ndhU gonkhop
(1) ey;y kuj;J xU Gy;YUtp.   
(2) fhNthiy tpof; FUj;Njhiy rpupf;Fk;.
(3) tPl;Lf;F tPL thrw;gb.   
(4) mfj;jpd; moF Kfj;jpy; njupAk;.

02. ‘miy NkhJk; NghNj jiy KOF’ vd;gij xj;j ,d;ndhU gonkhop
(1) Fiw Flk; jsk;Gk; epiwFlk; jsk;ghJ 
(2) miz fle;j nts;sk; mOjhYk; tuhJ.
(3) Mw;wpNy Nghl;lhYk; mse;J NghL.  
(4) fhw;Ws;s NghNj J}w;wpf;nfhs;.
;
03. jpUg;jp mw;w kdk; vd;gij czu;j;Jk; gonkhop
(1) ,f;fiuf;F mf;fiu gr;ir   
(2) cz;zhr; nrhj;J kz;zha;g; NghFk;.
(3) $Of;Fk; Mir kPirf;Fk; Mir   
(4) fOij mwpAkh fw;G+u thrid

04. gpioahd topapw; nraw;gl;lhy; kdr;rhl;rp cWj;jpf;nfhz;NlapUf;Fk; vd;gij 
czu;j;Jk; gonkhop
(1) cz;l tPl;Lf;F ,uz;lfk; nra;ahNj. 
(2) Fw;wKs;s neQ;R FWFWf;Fk;.
(3) jdf;F te;jhy;jhd; njupAk; jiyapbAk; fha;r;rYk;. 
(4) Midf;nfhU fhyk; te;jhy; G+if;nfhU fhyk; tUk;.

;05. ‘Nguhir ngUe; jupj;jpuk;’ vd;w gonkhopapd; fUj;J
(1) Nguhir nfhz;L tho;e;jhy; ngUk; rupj;jpuj;ijg; gilf;f KbAk;.
(2) Mirf;F mstpy;iy vd;gjhy; Nguhirnfhs;tjpw; gpioapy;iy.
(3) kpjkpQ;rpa Mirnfhs;gtu;fspd; tho;f;ifapy; tWik jhz;ltkhLk;.
(4) msNthL Mirnfhs;gtu;fsplk; xU NghJk; tWik tuNttuhJ.

06. cg;gpl;tiu cs;ssTk; epid’ vd;w gonkhopapd; fUj;J
(1) cg;G> ehKz;Zk; czTf;Fr; Rit jUtJ vd;gij epidj;Jf;nfhs;. 
(2) cg;G> cg;ghff; Fwpf;fg;glhky; Nrhw;iwf; Fwpf;fpwJ vd;gij epidg;ghahf.
(3) czTf;F cg;G mtrpak; vd;gjhy; cg;gpl;tiu ehk; epidf;f Ntz;Lk;. 
(4) nra;e;ed;wp kwf;fkhy; tho;tJ kpfTk; Kf;fpakhFk;.

,t;thwhf> ,uz;L fhNghitjNuw;wf;fspd; gpurd;dj;jpd; mbg;gilapy; egu; xUtupd; 
FUjpf;$l;lk; gpd;tUk; tiffs; VjhtJ xd;whf ,Uf;Fk;. 
tif A (fhNghitjNuw;W A fhzg;gLk;) tif B (fhNghitjNuw;W B fhzg;gLk;) 
tif AB (fhNghitjNuw;Wf;fs; A kw;Wk; b fhzg;gLk;) my;yJ tif O (,uz;L 
fhNghitjNuw;Wf;fSs; vJTk; fhzg;glhJ). Ntt;NtW tifahd FUjpf;$l;lq;fisf; 
nfhz;l egu;fSf;fpilNa epfOk; ,df; fyg;gpd; tpisthfj; Njhd;Wk; F1 kw;Wk; 
F2 re;jjpfs; fPNo fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd. 

Nkyhl;rp (Epistatis)
Nkyhl;rpahdJ ntt;NtW jhdq;fspd; guk;giuayFfSf;fpilapyhd ,ilj;jhf;fj;jpd; 
ngWNgwhf eilngWk; Njhw;wg;ghL MFk;. xU jhdj;jpy; Vw;gLk; Njhw;wtikg;G 
ntspg;gLj;Jjd;ikapd; khw;wkhdJ NtW xU jhdj;jpYs;s guk;giuayfpd; 
jiyaPl;lhy; Vw;gLj;jg;gLk;. 
guk;giuayF ,ilj;jhf;fj;jpd; mbg;gilapy; Nkyhl;rpahdJ Ml;rpahd Nkyhl;rp 
(Dominant epistasis) kw;Wk; gpd;dilthd Nkyhl;rp (recessive epistasis) vd tiffshfg; 
gpupf;fg;glyhk;. ,J nkd;lypdJ jj;Jtq;fspd; Njhw;wtikg;G tpfpjq;fspy; Xu; 
tpyfiy Vw;gLj;Jfpd;wJ. 

Ml;rpahd Nkyhl;rp (Dominant epistasis)  
Fwpj;jnthU jhdj;jpy; cs;s xU Ml;rpahd vjpUU> ntnwhU jhdj;jpy; cs;s 
jdpahd guk;giu myfpd; ntspg;ghl;il khw;Wkhapd;> mJ Ml;rpahd Nkyhl;rp 
vdf; Fwpg;gplg;gLk;. Nkyhl;rpahdJ tPl;Lf;Nfhopfspd; cly; ,wF epwj;jpy; 
fhzg;gLfpd;wJ. gpd;tUk; gupNrhjidiaf; fUJf. 

mwpag;gl;l xU rkEfj;Jf;Fupa ,ul;il Ml;rpAila nts;isepwf; Nfhopf;Fk;> 
rkEfj;Jf;Fupa ,ul;ilg; gpd;dilthdnjhU nts;isepwf; Nfhopf;Fk; ,ilapyhd 
xU ,df;fyg;G 100% F1 nts;isepw topj;Njhd;wiyf; nfhLf;fpwJ. ,e;j F1 
jdpad;fSf;fpilNa eilngw;w ,df;fyg;gpy; cw;gj;jpgz;zg;gl;l F2 re;jjp> 
nts;is kw;Wk; epwf;Nfhopfis 13:3 vd;w tpfpjj;jpy; nfhz;L fhzg;gLfpd;wJ. 

,e;j ,uz;L Nfhoptiffspd; epwkhdJ jdpj;jdpahd ,uz;L guk;giuayFfshy; 
jPu;khdpf;fg;gLfpd;wd. 
•guk;giuayF ‘C’ / ‘c’ ,wFfspy; epwj;ij cw;gj;jpgz;Ztjw;Fg; nghWg;ghdJ. 
Ml;rpahd ‘C’ vjpUU epwj;ij cw;gj;jpgz;Zifapy; gpd;dilthd ‘c’ epw%l;ly; 
fhzg;glhj jd;ikf;Ff; fhuzkhfpd;wJ. 
•‘I’ guk;giuayF ‘C’ guk;giuayfpw;F Nkyhl;rpAs;sJld; vjpUU ntspg;gLj;jg;gLjiy 
xLf;FfpwJ. Ml;rpahd ‘I’ vjpUU epwg;ngUl;’fspd; cw;gj;jpiaj; jLf;Fk; mNjNtis 
gpd;dilthd ‘i’ vjpUU epwg;nghUl;fs; cw;gj;jpgz;zg;gLjiyj; jLf;fKbahky; 
cs;sJ.
,jd;ngWNgwhf ,ul;il Ml;rpAila rkEfKs;s (CCII) tPl;Lf;Nfhop nts;is 
epwkhf cs;sJ (Ml;rpahd I vjpUU epwe;Njhd;Wtijj; jLf;fpwJ) ,ul;il 
rkEfKs;s gpd;dpilthd tPl;Lf;Nfhop (ccii) nts;isepwkhd cs;sJ (gpd;dpilthd 
c vjpUUtpdhy; epwj;ij cz;lhf;f Kbatpy;iy)

F1 re;jjp ahTk; ,juEfKs;s (CcIi) Nfhopfisf; nfhz;ld. Ml;rpAs;s I vjpUUtpd; 
epNuhjpf;Fk; jd;ik fhuzkhf vy;yh F1 re;jjpfSk; nts;isahf cs;sd. 
,e;jf; Nfhopfs; jk;kpilNa ,dq;fyf;f tplg;gl;lnghOJ> epNuhjpf;Fkpay;Gila 
‘I’ vjpUUitf; fhTk; F2 re;jjpg; gpwg;Gupikaikg;Gfs; Ml;rpahd ‘C’ vjpUU 
gpurd;dkhf ,Ue;j NghjpYk; nts;is epw ,wFfisj; Njhw;Wtpf;fpd;wd. 
epNuhjpf;Fkpay;Gila I vjpUU ,y;yhj epiyapy; Ml;rpahd ‘C’ vjpUUtpd; 
gpurd;dk; epwKs;s Nfhopfisj; Njhw;Wtpf;fpd;wJ. 
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அப்ேடி செயகின்றாரகைள்'. 'ஒரு பநரெறி 
ஸ்கூ்ல கூை கைடை முடியா்ைரகைள் 
ேல்கை்ல கைழகைத்் ேறறி கை்்ப்ேது 
ப ை டி க ் கை ய ா னது '  எ ன்கி ன் ற ா ர 
அைர. இது ஏறககு்றய நமது ்மிழ் 
்்ல்மகைள் அ்னைருககும கைச்சி்மாகை 
சோருந்துகின்ற விமரெனமாகும. இந்் 
விமரெனததிலிருந்து நாம  ச்ாைஙகை 
பைண்டிய ேல கைருமஙகைள் உண்டு.

இந்தியா எமது பநெ நாடு, அதிலும ் மிழகைம 
ச்ாப்புள் பகைாடி உறவுசகைாண்ைது. 
அஙகிருந்ச்ல்லாம எவைளபைா 
உ்விகை்ள நமது ்்லைரகைளால் சேற 
முடியும, புலமசேயர  ்மிழரகைளிைம 
எத்்ன மு்லீடுகை்ள சேறறு எமது 
மண்்ை ைளமாககிபனாம?  சைளிநாடடு 
்மிழரகைள் சகைாப்பி, சேன்  ைாஙகுை்றகு 
சகைாடுககும கைாபெ சேரிச்ன்று 
நமது எமபிககைள் ்ைஙகிைககின்றனர. 
அ்் ொ்்னயாகை பிரசுரிககை  சில 
இ்ையத்ளஙகைள் பைறு. 

ஹிஸ்புல்லா போன்பறார ்மககு 
கி்ைககின்ற அதிகைாரஙகை்ள ஒரு 
போதும வீைடிப்ேதில்்ல. மககைள் 
ைழஙகுகின்ற ஆ்ைகை்ள ெரியான 
பேரமபேெலுககு ேயன்ேடுததுைதில் 
ை ல் ல ை ரகை ள ாகை  இ ரு க கி ன்ற ன ர. 
கைாத்ான்குடி்ய ோரதது நமது மககைள் 
இன்று பிரமிககின்றாரகைள், சிலர 
எரிச்ெ்ல்ைகின்றனர. பைறு சிலர 
பகைாேப்ேடுகின்றனர, சிலருககு இந்் 
பேரீச்்ெ மரஙகைளும இஸ்லாமிய 
அ்ையாளஙகைளும அசூ்ெயாகை 
இ ரு க கி ன் ற து .  அ ப ் ப ை ் ள 
இப்ேடிசயாரு ்்லைன் கி்ைத்தில் 
ச ே ரு ் ம ச கை ா ள் ே ை ர கை ள ா கை ப ை  
ஏறககு்றய எல்லா முஸ்லிமகைளும 
உள்ளாரகைள். அைரது அரசியல் எதிரிகைள் 
கூை அைரது ொ்்னகை்ள கு்றததுப் 
பேசுைது கி்ையாது. 

குறிப்ோகை கிழககு மாகைாைததிபல 
இல்லா் அளவுககு மிகைப்சேரிய 
இஸ்லாமிய நூ்னொ்ல ஒன்்ற 
கைாத்ான்குடியில் அைர கைடடியிருப்ேது 
ஊ்ர விடுதது ெமூகைம ொரந்் அைரது 
ோர்ை்ய ே்ற ொறறுகின்றது. 
இராைைன் ஆண்ைான், எல்லாளன் 
ஆண்ைான், குளகபகைாடைன் ஆண்ைான், 
உலகை நாச்சியார ஆண்ைாள் என்று 
அன்றிலிருந்து இன்றுை்ர மாரபுத்டடும 
்மிழரகைளின் ைரலா்ற  கூறுை்றகு  
இன்றுை்ர கிழககில் ஒரு உருப்ேடியான  
நூ ் ன ெ ா ் ல யி ல் ் ல  எ ன் ே து 
சைடகைகபகைைானது.

கை தி ர கை ா ம த தி ல்  ம ட டு ம ல் ல 
கைதிரசைளியிலும சைல்லாசைளியிலும 
கைறகைால மனி்ரகைள் ைாழ்ந்் ொன்றுகைள் 
உண்டு. ஆனால் உலகைப் புகைழ் மிககை இந்் 
ைரலாறுகை்ள பேெ நமது து்றொர 
அறிஞரகைபளா, அரசியல்ைாதிகைபளா 
எத்்ன ஆ்ாரஙகை்ள ஒருஙகி்ைதது 
ோதுகைாப்ோகை ்ைததிருககின்றனர? 
எல்பலாரும சிஙகைளமயமாககுகின்றான், 
சிஙகைள மயமாககுகின்றான் என்று 
சுடடுவிரல் நீடடுை்்த ்விர  ்மி்ழயும 
்மிழ் மண்்ையும ைளப்ேடுத் துடியாய 
துடிப்ேைரகைள் யார? 

கைாத்ான்குடி வீதி இருைழிப்ோ்்யாகை 
ச ெ ப் ே னி ை ப் ே ட ை  அ ப ் 
கைாலததில்்ான் திரும்ல  வீதியும 
ச ெ ப் ே னி ை ப் ே ட ை து .  ஆ ன ா ல் 
அ்்ன நாம அழகுேடுததுைதிலும 

ே ர ா ம ரி க கி ன் ற வி ் த தி லு ம  ஏன் 
பி ன் னி க கி ன் ப ற ா ம .  எ ழு ை ா ன் 
கை்ர்யயும ேடுைான்கை்ர்யயும 
இ்ைககின்ற மண்மு்ன ோலம 
உல்லாெ ேயணிகை்ள கைைரந்திழுககை 
கூடிய ஓரிைமாகும. அ்்யிடடு  பமலதிகை 
அழகுேடுத்ல்கை்ள செயை்றகு 
எந்் அரசியல்ைாதி ஒரு கைைம 
சிந்்்ன செய்ான்?  இந்் விையததில் 
ஆ்ரயமேதி வீதி மடடும ெறறு 
விதிவிலககைாகை இருப்ேது சிறியச்ாரு 
ஆறு்ல். அஙபகை எமது ைரலாற்ற 
ே்றொறறுகின்ற  அழகு மிகு சி்லகைள்  
எழுந்து நிறேது மனதுககு ரமமியமான 
உைரவுகை்ள ்ருகின்றது.   

சிஙகைள குடிபயறறம சிஙகைள குடிபயறறம 
என்று அறுே்ாண்டு கைாலத்் 
கைைந்து விடபைாம.  இப்போது முஸ்லீம 
குடிபயறறம முஸ்லீம குடிபயறறம என்று 
ச்ாைஙகியுள்பளாம. இைற்ற பேசுைது  
கூைாச்ன்ே்ல்ல.  இைற்ற பேசுைதும 
அ்்்ைதது ைாககு பைட்ையாடுைதும 
ச்ாைரகின்றப ்யன்றி,  நமது 
மண்்ை கைாககை என்ன திடைஙகை்ள 
ைகுதப்ாம?   எத்்ன புதிய 
கிராமஙகை்ள  உருைாககிபனாம? 
இன்று 'சோலன்நறு்ை்யயும 
ஒடைமாைடி்யயும  இ்ைககின்ற 
ோ்் ேதப்ா இருேது ைருைஙகைளுககு 
முன்னர சைறும கைரிெல்கைாைாய 
கிைந்்து. இன்று  எத்்னபயா முஸ்லீம 
கிராமஙகைளும ேள்ளிைாெல்கைளும ைந்து 
விடைன.' என்று அண்்மயில் ஒரு ஓயவு 
சேறற அதிேர என்னிைம சொல்லி 
சைதுமபிகசகைாண்ைார. 

ேறிபோகின்ற எல்்லககிராமஙகை்ள 
ே ா து கை ா க கை  எ த ் ் கை ய 
பை்லததிடைஙகை்ள முன்சனடுதப்ாம? 
யுத ் கைாலஙகைளில் சைளிபயறிய 
எல்்லககிராம மககை்ள மீள குடிபயறற 
இன்று எந்் ்்ையும இல்்லபய?   
அஙகு மீண்டும திருமபிச்சென்று ைாழ 
மு்னயும  மககைளுககு  அைரகைளது 
ைாழ்ைா்ாரஙகை்ள உறுதிப்ேடுத் நமது 
்்லைரகைள் செய் அபிவிருததிகைள் 
என்ன? ஆனால் முஸ்லீம ்்ல்மகைள் 
் ம து  ம க கை ளு க கு  இ த ் ் கை ய 
விையஙகைளில் சிறந்் ைழிகைாடடுகின்றனர.

அ ர ெ ா ங கை ம  ச ெ ய ை தி ல் ் ல ,  
செயைதில்்ல என்று கு்றப்ேடடு 
சகைாள்ைதில் எந்் பிரபயாெனமும 
இ ல் ் ல .  ே ா ர ா ளு ம ன் ற த தி ல்  
பி ப ர ர ் ை ் ய  ச கை ா ண் டு 
ச ெ ல் ல ப ை ண் டு ம ,  அ ை ற ் ற 
முன்்ைப்ேதிலும ைா்பிரதிைா்ஙகை்ள 
நகைரததி செல்ைதிலும ஆ்ாரஙகைள் 
புள்ளிவிேரஙகைள் போன்றைற்ற 
எடுததுச்சொல்ைதிலும திற்ம்ய 
நிரூபிககை பைண்டும. அதுமடடுமமல்ல 
அ ் ம ச் ெ ர ் ை யி ல்  ந ம து 
பிரென்னம முககியமானது, அஙபகை 
நி்றபைறறப்ேடும முடிவுகைள்்ான் 
அ்னததுககும ஆ்ாரம. அ்் விடுதது  
எதிரப்பு அரசியல்மடடுமன்றி ெரைாகைதி 
அரசியலும கை்ைககு்ைா்ப். ஐமேது 
ைருைகைாலம எதிரப்பு அரசியல் செய் 
்மிழரகைளின் பிர்ான ்்லைரகைள் 
்றபோது ெரைாகைதி அரசியலுள் 
வீழ்ந்து கிைககின்றனர. ஆனால் முஸ்லீம 
்்லைரகைபளா மககைள் ெகதி்ய ்ைதது 
பேரமபேசுகின்ற இைககை அரசிய்லபய 
எககைாலததிலும  முன்சனடுககின்றாரகைள். 
அதிகைாரததில் ேஙசகைடுககின்றனர. 
அ்னால்்ான் நமது மககைள் முஸ்லீம 

்்லைரகை்ள ோரதது சகைாடைாவி 
விடுகின்றனர. 

அன்று அஷரப்ோல் ஒரு ச்ன் 
கிழககு ேல்கை்லககைழகைம, இன்று 
ஹி ஸ் பு ல் ல ா ை ா ல்  பு ன ா ் ை 
ேல்கை்லககைழகைம,  அப்போன்று்ான் 
ப்ைநாயகைம அதிகைாரததில் ேஙசகைடுககும 
அரசிய்ல செய்்மயால் ஒரு 
கிழககு ேல்கை்லககைழகைம, இராஜது்ர  
அ்மச்ெரான்மயால்்ான் எமககு ஒரு 
இ்ெ நைனககைல்லூரி, பிள்்ளயான் 
மு ் ல ் ம ச் ெ ர ா ன ் ா ல் த ் ா ன் 
மடைககைளப்புககு ஒரு உருப்ேடியான 
ேஸ் நி்லயமும ைவுைதீவுககு ஒரு 
கைல்வி ைலயம கி்ைத்து.  ஆனால் 
அறுேது ைருைகைாலமாகை ்மிழ் மககைளின் 
ச ே ரு ம ே ா ன் ் ம  ை ா க கு கை ் ள  
சேறறுகசகைாண்டு ்்லைரகைள் என்று 
மார ்டடுேைரகைளால் ்மது ொ்்னயாகை 
ஒரு செஙகைல்்லத்ானும கைாடைமுடியாது 
போயுள்ளது.

்மது ே்வி சுகைஙகை்ள ்விர 
பைறு எ்றகுபம மககைள் ைழஙகும 
ஆ்ைகை்ள ேயன்ேடுத்ாது  ்மிழரசுக 
கைடசியினர வீைடிதது ைருகின்றனர. 
அ்றகைல்ல மககைள் ைாககைளிப்ேது 
என்ே்் ஹிஸ்புல்லாஹ்விைமிருந்து  
இைரகைள் கைறறுகசகைாள்ளபைண்டும. 
ஹிஸ்புல்லாைால் முடியுசமன்றால் 
நமமால் ஏன்  முடியாது?

மாடைாது. கைல்மு்னத ச்ாகுதியிபல 
்மிழரசுககைடசியில் நிறுத்ப்ேடும 
முஸ்லீம பைடோள்ர சைல்லப் 
ேண்ணுை்றகைாகைத ்மிழரசுககைடசி 
முஸ்லீம அரசியல்ைாதிகைளின் முகைம 
பகைாைாமல் நைந்து சகைாண்ைது. 
அப்ேடியிருந்துமகூை 1968 கைல்மு்னத 
ச்ாகுதி இ்ைதப்ர்லில் மடடுமல்ல 
அ்ன் பின்ைந்் எதப்ர்லிலும 
்மிழரசுககைடசி நிறுததிய முஸ்லீம 
ப ை ட ே ா ள ர கை ள ா ல்  கை ல் மு ் ன த 
ச்ாகுதியில் சைறறியீடை முடியவில்்ல. 

1994ஆம ஆண்டிலிருந்து 2018ை்ர சுமார 
25ைருைஙகைள் ச்ாைரந்து மு்லில் அலவி 
சமௌலானா, பின்னர அ்ாவுல்லா இறுதிக 
கைாலததில் ்ேெரமுஸ்்ோ என முஸ்லீம 
அ்மச்ெரகைபள உள்ளூராடசிககுப் 
சோறுப்ோன விைய அ்மச்ெரகைளாகை 
இருந்து முஸ்லீம ெமூகைததிறகுத 
ப்்ையான்்ச் செயது சகைாடுத்ாரகைள். 
அது ்ைறல்ல. அது அைரகைளது அரசியல் 
ைல்ல்ம. ஆனால் அைரகைளது அத்்கைய 
செயறோடுகைளின்போது அப்போ்்ய 
் மி ழ ர வி டு ் ் ல க கூ ட ை ணி யு ம 
் ற ப ே ா ் ் ய  ் மி ழ் த ப ் சி ய க 
கூடை்மப்பும ோராமுகைமாகை இருந்்ன. 
யாழ்பமலாதிககைக குறுந்்மிழ்தப்சியைா் 
அரசியல் ்்ல்மகைளுககுக கிழககுத 
்மிழரகைளின் மீது அககை்றயில்லா்ப் 
இ்றகுக கைாரைம. இந்்ப் பின்னணியில் 
கைல்மு்ன விைகைாரத்் பநாககும போது 
ஸ்ரீலஙகைா முஸ்லீம கைாஙகிரஸ் கைடசியும 
்மிழ்தப்சியககூடை்மப்பும பேசிக 
கைல்மு்னத ்மிழரகைளுககுச் ொ்கைமான 
தீரவு எடைப்ேைமாடைாது. பெ்ல போய 

செயை்றகைான இ்ைப்புககுழு 
ஆராயந்துள்ளது.

உன்னிச்்ெக குடிநீரததிடைததின் மூலம 
்றபோ்்ய சநருககைடியான நி்லயில் 
மககைளுககைான குடிநீர விநிபயாகைத்்யும 
ேயிரகைளுககைான நீரப்ோெனத்்யும 
எவைாறு ்கையாள்ைது என்ேது குறிததும 
அஙகு ஆராயப்ேடைது.

அப்பை்ள அனரத் முகைா்மததுை 
அ்மச்சின் மூலம 26 லடெம ரூோய 
செலவில் முப்ே்ாயிரம லீடைரகைள் 
கு டி நீ ர  வி நி ப ய ாகி க கை  ஏற ே ாடு 
செயயப்ேடடுள்ளது.

அப்பை்ள இந்் ைறடசியால் 
7723 ஏககைர சநல்ையலும  629ஏககைர 
பமடடு நிலப்ேயிரகைளும  750 நன்னீர 
மீனைரகைளும கைால்ந்ைைளரப்பும 
ே ா தி க கை ப் ே ட டு ள் ள ் ா கை வு ம 
அறிவிககைப்ேடடுள்ளது.

ை ற ட சி ய ா ல்  கை ா ட டு  நீ ர 
நி ் ல கை ள்  ை ற றி வி ட ை ் ா ல் 
கை ா ட டு  ய ா் னகை ள்  ஊ ரு க கு ள் 
நு ் ழ ை து ம  அ தி கை ரி த து ள்ள் ாகை 
அறிவிககைப்ேடடுள்ளது. இ்றகைான 
மு ன் ன ா ய த ் ங கை ளு க கு ம 
எச்ெரிககைப்ேடடுள்ளது.

குடிநீர ்டடுப்ோடு நிலவுை்ால் 
்றபோது குளாயகைளின் மூலம 
விநிபயாகிககைப்ேடும நீ்ர குடிப்ே்றகு 
மாததிரம ேயன்ேடுததுமாறும ஏ்னய 
ப்்ைகைளுககு கிைறறு நீ்ரப் 
ேயன்ேடுததுமாறும சோதுமககைள் 
பகைடகைப்ேடடிருககிறாரகைள்.

சோதுக கிைறுகை ள் மறறும நீர 
நி்லகை்ள சுத்ப்ேடுததி சோதுமககைள் 
ோை்னககு உ்வுமாறு ச்ாண்டு 
நிறுைனஙகைளும கிராம இ்ளஞரகைளும 
பகைடகைப்ேடடுள்ளனர.

ப ் ் ை ப் ே டு ம  ே ட ெ த தி ல் 
இராணுைததினரின் உ்வி்ய நாடுைது 
என்றும முடிசைடுககைப்ேடடுள்ளது.

முள்ளின்மீது விழுந்்ாலும ெரி்ான் 
முள்ளு ைந்து பெ்லயிபல முடடினாலும 
ெரி்ான் பெ்ம பெ்லககுத்ான். 
் மி ழ் த  ப ் சி ய க கூ ட ை் ம ப் பி ன் 
்்லைர இரா.ெமேந்்ன் அைரகைள் 
ஸ்ரீ ல ங கை ா  மு ஸ் லீ ம கை ா ங கி ரஸி ன் 
்்லைர றவூப்ஹககீமின் ப்ாளிபல 
்கைபோடைாலும ெரி்ான் அல்லது 
ஹககீம ெமேந்்ன் அைரகைளின் கைாலிபல 
விழுந்்ாலும ெரி்ான் நடைம ்மிழர 
்ரப்பிறகுத்ான்.

எனபை கைல்மு்னத ்மிழ்ச்ெமூகைம 
இந்் விையததில் ்மிழ்தப்சியக 
கூடை்மப்்ே நமபியிருககைாமல் 
கை ல் மு ் ன ை ை க கு  உ ே பி ர ப ் ெ 
ச ெ ய ல கை த ் ் த  ் ர மு ய ர த து ம 
விையத்்க கைல்மு்னத ்மிழ்ச்ெமூகைம 
்ஙகைள் ்கையில் எடுககைபைண்டும. இந்் 
விையததில் 'அமோ்றமாைடைத ்மிழர 
மகைாெஙகைம' கைல்மு்னத ் மிழ்ச் ெமூகைத்் 
ைழிநைத்வும சநறிப்ேடுத்வும முன்ைர 
பைண்டும.
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