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நான்கு புறமும் கடலால் சூழப்படட 
இலங்க உளநாடடிலும் நீர் 
ஆதாரம் நி்றநத ஒரு நாடு. 
மத்திய ம்லயகத்தில் ....

அமமரிககா தமது நாடடில் 
குடியுரி்ம்ய இழநதவர்களின் 
்படடிய்ல மூன்று...

காத்தான்குடி சவுதி நாடடின் 
அ்மப்்ப மகாண்டிருப்பது 
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(கா்ரதீவு குறூப நிரு்பர்சகா)

கல்மு்ைத்தமிழமககளின்  
3 0 வ ரு ட க ா ல 
ககாரிக்கயாகவிருநதுவநத 
கல்மு்ை வடககு பிரகதச 
ம ச ய ல க த ர மு ய ர் த் த ல் 
எ ன் ்ப து  கி ட ப பி ல் 
க்பாடப்படடுவிடடகதா எை 
கல்மு்ைவாழ தமிழமககள 
இலவுகாத்த கிளிக்பால 
அஞ்சுகிறார்கள.

இகககாரிக்க அண்்மயில் 
அஙகு இடம்ம்பறற உண்்ாவிரதத்துடன் 
வலுபம்பறறு தீர்வுககாை முன்கைாடி 
நிகழச்சித்திடடஙகளும் இடம்ம்பறறதாக 
ஊடகஙகள மதரிவித்துவநதை.
அதன் ஒரு கடடமாக த.கத.கூடட்மபபு 
பி ரத ம ரு டன்  ந ம் பி க ் க யி ல் ல ா 

கா்ரதீவு நிரு்பர் சகா

அ ம் ்ப ா ் ற  ம ா வ ட ட த் தி லு ள ்ள  
ம்பாத்துவில் ஊறணி 60ஆம் கட்ட 
கைகர் கிராம மககளின் நிலமீடபுப 
க்பாராடடம் கநறறு முநதிைம் (14- 
புதன்கிழ்ம ) ஒரு வருடத்்த பூர்த்தி 
மசய்துள்ளது. அகதகவ்்ள இநதப 
க்பாராடடம் மதாடர்கிறது.

--- நி.அமிர்தஸன் ---

ஜ ை ா தி ்ப தி  க வ ட ்ப ா ்ள ் ர 
நியமிப்பது மதாடர்்பாக ரணில் 
விககிரமசிஙக சஜித் பிகரமதாசவுடன் 
கலநது்ரயாடியுள்ளார். 

இருவருககுமி்டகய தனியாகச் 
சநதிபபு இடம்ம்பறறதாக ஐககிய 
க த சி ய க  க ட சி த்  த க வ ல் க ள 
கூறுகின்றை. கடசித் த்லவர் என்ற 
மு்றயில் ரணில் விககிரமசிஙக 
கடசியின் மத்திய குழுவில் ஜைாதி்பதி 
கவட்பா்ளர் மதாடர்்பாக வாகமகடுபபு 
நடத்த கவண்டுமமை சஜித் பிகரமதாச 
வலியுறுத்தியுள்ளார்.

வ ா க ம க டு ப பி ற கு  ஆ த ர வு 
மதரிவிப்பதறகாக க்ககா்ளமராருவர் 
மறுக்ம் நியமிககப்படுவார் என்ற 
உறுதிமமாழியிைடிப்ப்டயில் ஆதரவும் 
வ ழ ங க ப ்ப ட ட து .  க ல் மு ் ை யி ல் 
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கரு ஜயசூரிய்வ ஜைாதி்பதி 
கவட்பா்ளராகத் தனிப்படட மு்றயில் 
ரணில் விககிரமசிஙக பிகரரிகக 
முடியாமதைவும் சஜித் பிகரமதாச 
கூறியதாக கடசித் தகவல்கள 
கூறுகின்றை.

மத்திய குழு்வ ரணில் விககிரமசிஙக 
வி ் ர வி ல்  கூ ட டு வ ா ம ர ன் று ம் 
கவட்பா்ளர் மதரிவு இடம்ம்பறுமமைவும் 
கூறப்படுகின்றது. இகதகவ்்ள, 
க ட சி யி ன்  ம த் தி ய  கு ழு வி ல் 
ம்பரும்்பான்்ம ஆதரவு உள்ள 
ஒருவகர கவட்பா்ளராகத் மதரிவு 
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(்படுவான் ்பாலகன்) 

கி ழ க கி ல ங ் க யி ல்  பி ர சி த் தி 
ம்பறறு வி்ளஙகும் தாநதாம்ல 
ஸ்ரீ முருகன் ஆலய தீர்த்கதாறவம் 
கநறறு(15) வியாழககிழ்ம கா்ல 
ஆயிரகக்ககாை மககள பு்டசூழ 
ந்டம்பறறது.

க ட ந த  ம ா த ம்  2 5 ம்  தி க தி 
மகாடிகயறறத்துடன் உறசவம் ஆரம்்பமாகி 
ம த ா ட ர் ச் சி ய ா க  தி ரு வி ழ ா க க ள 
ந்டம்பறறு வநதை. இறுதிநாள 
திருவிழா கடநத14) புதன்கிழ்ம இரவு 
இடம்ம்பறறது. இத்திருவிழாவிறகாை 
உ ்ப ய த் தி ் ை  மு ் ை க க ா டு 
கிராமமககள வழஙகியிருநதைர். 
்பல்லாயிரகக்ககாை மககள ்பல 
்பாகஙகளிலும் இருநது வரு்கதநது 
திருவிழாவில் ்பஙககறறிருநதைர்.

வியாழன் கா்ல முருகபம்பருமானுககு 
பூ்ச ஆராத்ைகள இடம்ம்பறறத்ைத் 
ம த ா ட ர் ந து ,  த ா ந த ா ம ் ல 
மு ரு க ப ம ்ப ரு ம ானி ன்  பு ண்ணி ய 
தீ ர் த் த க கு ்ள த் தி ல்  தி ரு க வ ா ் 
நடசத்திரத்தில் 6மணிககு தீர்த்கதாறசவம் 
ந்டம்பறற்மயும் குறிபபிடத்தககது. 
அத்ைத்மதாடர்நது ம்பான்னூஞ்சல் 
நிகழவும் இடம்ம்பறறது.

தறம்பாழுது நாடடின் கதசிய ்பாதுகாபபு 
மதாடர்பில் எநதவித பிரச்சி்ையும் 
இல்்ல என்று இராணுவ த்ள்பதி 
மலபடிைன் மககஸ் கசைநாயகக 
மதரிவித்துள்ளார்.

க ண் டி யி ல்  ஊ ட க வி ய ல ா்ள ர்க ள 
மத்தியில் அவர் கருத்து மதரிவிக்கயில் 
எதிரியின் தன்்ம மாறி இருப்பாகவும் 
அத்ை எதிர்மகாளவதறகு இராணுவம் 
மதாடர்ந தும் புதிய உத் திக்்ள 
்கயாண்டு வருவதாகவும் அவர் 
கூறிைார்.

வடககில் இராணுவத்தின் கடடுப்பாடடில் 
உள்ள காணிகள மு்றயாக கத்வககு 
அ ் ம வ ா க  ம ்ப ா து ம க க ளு க கு 
விடுவிககப்படடு வருவதாகவும் அவர் 
கூறிைார். இது மதாடர்பில் எநதவித 
பிரச்சி்ையும் இல்்ல என்றுm 
இராணுவ த்ள்பதி கமலும் மதரிவித்தார்.

்கது மசய்யும் நடவடிக்ககள 
இ ன் று  ம ட டு ம ல் ல  ந ா ் ்ள யு ம் 
இடம்ம்பறககூடும். இநத ்பயஙகரவாத 
வ்லபபின்ைல் மதாடர்்பாக நாம் 
பு ல ை ா ய் வு  ந ட வ டி க ் க க ் ்ள 
முன்மைடுககவுளக்ளாம். இன்றும் 
சநகதக ந்பர்கள இருப்பார்க்ளாயின் நாம் 
்கது மசய்கவாம். இதன் மூலம் உலகில் 
அதாவது உலக நாடுகளில் முழு்மயாக 
்பாதுகாபபு உறுதி மசய்யப்படவில்்ல.

திடடமிடட வ்கயில் சர்வகதச ரீதியில் 
வ்லபபின்ைல் ஊடாக மசயற்படும் 
குழுகவ இருககின்றது. இதைால் நாம் 
இதறகி்டயிகலகய நடவடிக்க 
கமறமகாள்ள கவண்டியுள்ளது. இதைால் 
்பாதுகாபபு குறித்து எநதவித அச்சமும் 
மகாள்ளத்கத்வ இல்்ல என்றும் அவர் 
குறிபபிடடார்.

கா்ரதீவு விபுலாநநதா மத்திய 
கல்லூரியின் விவசாய ஆசிரியர்  
க வ லு ப பி ள ் ்ள  வி ஜ ய ்ப வ ா ன் 
எழுதிய உயர்தர விவசாய விஞ்்ாை 
்பாடத்திறகாை '்பண்்் விலஙகு 
வ்ளர்பபு' நூல் மவளியீடடுவிழா கடநத 
சனிககிழ்ம கல்லூரியில் கல்லூரி 
அதி்பர் தி.வித்யாராஜன் த்ல்மயில் 
ந்டம்பறறது.

இ ந நூ ல் ம வ ளி யீ ட டு வி ழ ா வி ற கு 
பிரதம அதிதியாக கிழககு மாகா்க 
கல்விப்பணிப்பா்ளர் எம்.கக.எம்.மன்சூர் 
கலநதுமகாண்டு சிறபபித்தார். 

சிறபபு அதிதிக்ளாக சம்மாநது்ற 
வலய உதவிககல்விப்பணிப்பா்ளர் 
வி.ரி.சகாகதவராஜா, கல்மு்ை வலய 
விவசாய்பாட ஆசிரிய ஆகலாசகர் 
கக.மசல்வராஜா, ்பாடசா்லயின் பிரதி 
அதி்பர் ்பா.சநதிகரஸ்வரன் உதவி 
அதி்பர் எம்.சுநதரராஜன்  ஆகிகயார் 
கலநதுசிறபபித்தைர்.

 ்பணிப்பா்ளர் மன்சூர் அஙகு 
உ்ரயாறறு்கயில்:

‘இ வ வ ா ற ாை ம த ாரு  க ைதி ய ாை 
பு த் த க ம்  ம வ ளி வ ரு வ து க ண் டு 
அ க ம கி ழ வ ் ட கி க ற ன்.  கி ழ க கு  
மாகா்த்திலுள்ள 1314 ்பாடசா்லகளில் 
எநதப்பாடசா்லயாவது மண்ணின்றிய 
விவசாய மாதிரிச் மசய்்க்ய 
காடசிப்படுத்த முன்வநதால் அதறகு 
உதவத்தயார்’ என்று கூறிைார்.

க ட ந த  2 4  ம ணி க ந ர த் தி ல் 
ம து க ்ப ா ் த யி ல்  வ ா க ை ம் 
மசலுத்திய 82 ஓடடுைர்கள ்கது 
மசய்யப்படடுள்ளதாக ம்பாலிஸ் 
த்ல்மயகம் மதரிவித்துள்ளது. 
மதுக்பா்தயுடன் வாகைம் மசலுத்தும் 
சாரதிக்்ள ்கது மசய்வதறகாை 
விகசட நடவடிக்க கடநத 5 ஆம் திகதி 
ஆரம்்பமாகியது. 

அதன்்படி கநறறு முநதிைம் கா்ல 
6 மணி முதல் கநறறு கா்ல 6 மணி 
வ்ரயாை கடநத 24 மணிகநர 
காலத்தில் 82 சாரதிகள ்கது 
மசய்யப்படடுள்ளைர். 
கடநத 5 ஆம் திகதி மதுக்பா்தயில் 
வாகைம் மசலுத்தும் சாரதிக்்ள ்கது 
மசய்யும் நடவடிக்க ஆரம்்பமாை 
திைத்தில் இருநது இதுவ்ர 8717 வாகை 
சாரதிகள ்கது மசய்யப்படடுள்ளதாக 
ம ்ப ா லி ஸ்  த ் ல ் ம ய க ம் 
மதரிவித்துள்ளது.

இலங்கயில் த்ட மசய்யப்படட 
ஜ ம ா க த  மி ல் ல து  இ ப ர ாஹி ம்  
அ ் ம ப பி ன்  க ம லு ம்  3 
உறுபபிைர்கள அம்்பா்றயில் ்கது 
மசய்யப்படடுள்ளைர். 

அரச புலைாய்வு பிரிவிைர் வழஙகிய 
தகவல் ஒன்றின் அடிப்ப்டயிகலகய 
இ வ ர் க ள  மூ வ ரு ம்  ் க து 
மசய்யப்படடுள்ளதாக ம்பாலிஸ் ஊடக 
க்பச்சா்ளர் மதரிவித்துள்ளார். 

சநகதக ந்பர்கள நுவமரலியா மறறும் 
ஹம்்பாநகதாட்டயில் சஹரானுடன் 
ஆயுத ்பயிறசி ம்பறறதாகவும் 
மதரிவிககப்படுகின்றது.

ஜைாதி்பதி மசயலகமும் ்பாதுகாபபு 
அ ் ம ச் சு டன்  உள்ளக  நி ர்வ ாக 
உளநாடடலுவல்கள மாகா் ச்்பகள 
மறறும் உளளுராடசி அ்மச்சும் 
இ்்நது மசயல்்படுத்தி வருகின்ற 
கிராம ்பாதுகாபபு குழுககூடடம் இன்று 
மடடகக்ளபபில் ந்டம்பறறது.

ஜ ை ா தி ்ப தி யி ன்  வி க ச ட 
கவ்லத்திடடத்தின் கீழ நாடு பூராகவும் 
முன்மைடுககப்படடு வருகின்ற கிராம 
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இநதியாவின் முப்ப்டகளுககும் ஒகர 
த்லவர் என்ற ்பதவி்ய ஏற்படுத்தப 
க்பாவதாக இநதியப பிரதம கமாதி 
இநதிய சுதநதிர திைன் உ்ரயில் 
குறிபபிடடுள்ளார்.

்பாதுகாபபுப ்ப்டகளின் த்லவர் என்ற 
ஒரு ்பதவி்ய தமது அரசு உருவாககும் 
என்று தமது சுதநதிர திை உ்ரயில் 
மதரிவித்தார் கமாதி.

இநதப ்பதவி, முப்ப்டகளுககு இ்டயில் 
ஒரு ஒருஙகி்்ப்்ப ஏற்படுத்தி, 
திற்மயாை த்ல்ம்ய வழஙகும் 
என்று அவர் அபக்பாது கூறிைார்.

இநதிய சுதநதிர திைத்்த ஒடடி மடல்லி 
மசஙககாட்டயில் இநதிய கதசியக 
மகாடி்ய ஏறறி்வத்து பிரதமர் நகரநதிர 
கமாதி க்பசும்க்பாது இ்தத் மதரிவித்தார்.

இரண்டாவது மு்றயாக தஙகள 
அரசு ்பதவி ஏறறு 70 நாளகளுககுள 
சடடபபிரிவு 370ஐ நீககுவது, முத்தலாக 
த்ட உளளிடட ்பல முககிய சடடஙகள 
நி்றகவறறப்படடுள்ளை என்றும் கமாதி 
மதரிவித்தார்.

காஷ்மீர் குறித்து க்பசிய கமாதி, " 
சடடபபிரிவு 370 மறறும் 35ஏ்வ ரத்து 
மசய்தது மூலம் சர்தார் வல்ல்பாய் 
்பகடலின் ஒருஙகி்்நத இநதியா என்ற 
கை்வ நைவாககி உளக்ளாம்" என்றார்.

குடும்்பககடடுப்பாட்ட கதச ்பகதியா 
வர்ணித்து அவர் க்பசியுள்ளார்.

“தஙகள குழந்தகளின் கைவுக்்ளயும், 
அபிலா்ைக்்ளயும் நி்றகவறற 
அவர்க்ளால் முடியுமா என்்பது ்பறறி 
ம்பறகறார் ஆழமாக சிநதிகககவண்டும். 
மககள மதா்கப ம்பருககம் ்பறறி ம்பரிய 
அ்ளவில் விவாதமும், விழிபபு்ர்வும் 
கத்வ. மு்றயாக குடும்்பக கடடுப்பாடு 
மசய்தால், சிறிய குடும்்பஙக்ளால் 
மகிழச்சியாக, ஆகராககியமாக, மை 
நி்றகவாடு இருகக முடியும் என்்ப்தப 
்பார்கக முடியும்" என்றும் அவர் 
குறிபபிடடுள்ளார்.
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தமிழர் முறக்பாககு கூடடணியின் 
சார்பிலாை நுவமரலியா மாவடட 
்பாராளுமன்ற உறுபபிைர் திலகராஜா 
அண்்மயில் மதரிவித்த ஒரு கருத்து 
கிழககு மகக்ளால் ஆழநது கநாககப்பட 
கவண்டிய கதான்றாகும். 

"ஒ ரு  உ ்ப  பி ர க த ச  ம ச ய ல க 
தரமுயர்த்தலுககு கிழககில் க்பாராடும் 
க்பாது ம்லயகத்தில் ஐநது ச்்பக்்ள 
மவன்மறடுத்துளக்ளாம்." என்கின்றவாறாக 
அவர் உ்ரயாறறியுள்ளார். 

அடுத்தவர்கள எமது சாத்ைக்்ள 
முன்னுதார்மாக எடுத்துககாடடி 
க்பசுமிடத்தில் நாமில்்ல என்்பது 
இச்மசய்தியின் மூலம் ்பகிரஙகமாவது 
க வத ்ைககுரியதுதான். இதறகு 
கார்ம்   நாம் பின்்பறறுகின்ற  அரசியல் 
்பா்தயின் கதால்விகக்ள ஆகும். ஆைால் 
காறறுளக்ளக்பாகத தூறறிகமகாளகின்ற 
வ்கயில் முஸ்லீம் த்ல்மகளும், 
ம்லயக த்ல்மகளும் சாத்ைகள 
புரிநது வருகின்றார்கள. க்பாடடி 
க்பாடடுகமகாண்டு அபிவிருத்திக்்ள 
முன்மைடுககின்றார்கள. அவர்களுககுள 
யாரும்  யா்ரயும்  துகராகி என்று 
மசால்வதில்்ல. அரசுடன் இ்்நது 
அதிகாரத்தில் ்பஙமகடுப்ப்த அநத 
மககளும் மவறுப்பதில்்ல. மாறாக  
அ்தகய தமது அரசியல் த்லவர்களிடம் 
அவர்கள கவண்டுகின்றார்கள. 

ஆைால் நாகமா இலங்க கதசியத்துடன் 
ஐககியமாவ்த கநாககுகின்ற விதம் 
கவறாைது. கார்ம் நமது அரசியல் 
்பா்த்ய வழிநடத்திய தமிழ கதசியம் 
என்னும் கருத்தியலில் இருநது நாமும் 

நமது த்ல்மகளும் விடு்படத் தயஙகி 
வருகின்கறாம். அதறகு கார்ம்  தமிழ 
கதசியம் என்்ப்தயிடடு நாம் தவறாை 
புரிதல்க்்ள மகாண்டுளக்ளாம்.  தமிழ 
கதசியத்்த  காப்பாறறுவமதன்்பது 
முதலில் சமூக அபிவிருத்தி்ய 
உறுதிப்படுத் துவதுதான் என்்பது 
மர்பார்நத அரசியல் த்ல்மக்ளால் 
மூடி ம்றககப்படுகின்றது. அரசியல் 
தீர்வு என்்பது மடடுகம கதசியமல்ல. 
சமூக, ம்பாரு்ளாதார, கல்வி, கலாசார 
விடயஙகளில் அபிவிவிருத்தி கா்ாத 
ஒரு இைமும்  தைது கதசியத்்த வ்ளர்கக 
முடியாது. தமிழ கதசியம் என்்ப்தயும்  
இ ல ங ் க த்  க த சி ய த் ் த யு ம்  
ஒ ன் று க ம க ா ன் று  எ தி ர ா ை த ா க 
நிறுத்திப்பார்ககின்ற கருத்தியல் 
மா்யயில் வடககு, கிழககு தமிழர்கள 
மடடுகம மூழகிக கிடககின்றைர்.

ஆைால் இலங்க கதசியத்திலும் 
அதன் அதிகார கடட்மபபுககளிலும் 
்பஙமகடுப்பதன் ஊடாககவ முஸ்லீம் 
கதசியமும், ம்லயக கதசியமும் 
நிமிர்ந து நிறகின்றை. இதுக வ 
க்ள  யதார்த்தமாகும். மாறாக அரச 
அதிகாரஙகளில் ்பஙமகடுப்பது தமிழ 
கதசியத்துககு துகராகமாைதாகும் 
என்றால் கதர்தல்களில் க்பாடடியிடுவ்த 
நாம் நிறுத்திக மகாள்ள கவண்டும். 
ஏமைனில் அ்வயும் அரச அதிகாரத்்த 
நிறுவுகின்ற கடட்மபபுககளதான். 
ஒவமவாரு உளளுராடசி ச்்ப 
உறுபபிைர்களும், ஒவமவாரு மாகா் 
ச்்ப உறுபபிைர்களும் ஒவமவாரு 
்ப ா ர ாளு ம ன்ற  உ று ப பி ை ர்க ளு ம் 
இலங்கயின் இ்ற்ம்யயும் 
ஒரு்மப்பாட்டயும் ்பாதுகாபக்பன் 

என்று உறுதி கூறித்தான் ்பதவி 
பி ர ம ா ் ம்  எ டு க கி ன் ற ா ர் க ள .  
அப்படிமயன்றால் இ்வகளும்  தமிழ 
கதசியத்துககு எதிராை்வதான். ஆைால் 
இவற்றமயல்லாம் மசய்துமகாண்டு 
ம க க ளு க கு ப  ்ப ணி ய ா ற று ம் 
ம்பருவாய்பபுள்ள அ்மச்சர்வயிலும் 
அரசிலும் ்பஙமகடுகக தயஙகிவருவது 
மடடும்  விந்தயாைது மடடுமன்றி  அப்படி 
மசய்கவா்ர தமிழ கதசிய துகராகிகள 
எை விழிப்பதும்  விசித்திரமாைதாகும்.  

இநத வ்கயில்தான் தமிழ கதசிய 

கூடட்மபபிைர் மசயற்படுகின்றைர். 
ஒருவ்கயில் தாம் முழு்மயாக 
இலங்க கதசியத்துடன் கலநது 
விடவில்்ல என்கின்ற ஒரு கதாறறத்்த 
மவளிககாடடும் மு்ைப்பாகும். இது 
ஒருவித து்்த் கதசிய உளளு்ர்வு 
மகாண்ட உ்ளவியல் (sub national bias) 
கநாயாகும். 

ஆைால் இநத கநாய்க கூறுகள 
வடககு கிழககு தமிழர்க்்ள தவிர 
ஏ்ைய இைஙகளிடம் மசல்வாககு 
மசலுத்துவதில்்ல. எைகவதான் 
கடநத காலஙகளில் மதாண்டமான் 
க்பான்கறாரும்  இன்று தமிழ முறக்பாககு 
கூடடணியிைரும்  அரசில் இ்்நது 
அ்மச்சர்வயில் ்பஙமகடுத்து வருவதன்  
ஊடாக  வியத்தகு சாத்ைக்்ள புரிநது 
வருகின்றைர். 

இநத நல்லாடசி அரசில் ம்லயகம் 

குறிபபிடத் த க க வ்ளர்ச்சிக்்ளக  
கண்டுள்ளது. 2015ஆம் ஆண்டுதான் 
்பாராளுமன்ற ம்பாது கதர்தலுககு முன்்பாக  
ஜைநாயக மககள முன்ைணி, ம்லயக 
மககள முன்ைணி மறறும் மதாழிலா்ளர் 
கதசிய காஙகிரஸ் க்பான்ற்வ 
இ்்ந து தமிழர் முறக்பாககு 
கூடடணி்ய உருவாககிைார்கள.  2015ஆம் 
ஆண்டு ்பாராளுமன்ற கதர்தலில் மவறறி 
ம்பறபக்பாகும் எை எதிர்்பார்ககப்படட 
ஐககிய கதசிய கடசி்ய ஆதரித்தும் 
அ வ ர் க க ்ள ா டு  இ ் ் ந து ம் 
க்பாடடியிடடதனுடாக அதுவ்ர காலமும் 
ம்லயகத்தின் ம்பரும் அரசியல் 
சகதியாக திகழநத கதாடட மதாழிலா்ளர் 
காஙகிர்ச இநத கூடடணி ஓரம் கடடி 
ஏழு உறுபபிைர்க்்ள ம்பறறைர். 
அதறகு து்்யாக ம்லயக மககளும் 
மதாண்டமான் த்ல்மயிலாை 
கதாடட மதாழிலா்ளர் காஙகிரசுககு  
்பல தசாபதஙக்ளாக  வழஙகிவநத 
ஆதர்வ விடுத்து  மாறறுகக்்ள கதடி 
வாககளித்தைர். அதனுடாககவ இன்று 
ம்லயகம் புதியதும் மசயலூககம் 
மிககதுமாை இ்ளம் த்ல்மக்்ள 
ம்பறறுள்ளது.

'மவல்கின்ற குதி்ர நம்மு்டயது' 
என்்பதாக எப்படி முஸ்லீம் த்ல்மகள 
மசயற்படடு அதிகார பீடஙகளில் 
அமர்கின்றார்கக்ளா அகதக்பான்று இன்று 
ம்லயகமும் விழித்துகமகாண்டுள்ளது. 
ம த ா ண் ் ட ம ா னி ன்  பி ன் ை ா ல் 
மதாடர்ச்சியாக முழு  ம்லயக  
மககளும் நின்றிருப்பார்கக்ளயாைால் 
மகிநத தரபபிைரின் கதால்வியுடன் 
இன்று ம்லயகத்தில் அ்மச்சர்கள 
இருநதிருகக வாய்பபில்்ல. ஆைால் 
நாகம இன்னும் ஒற்றயடிப்பா்தயில் 
ந ட ந து ம க ா ண் டி ரு க கி ன் க ற ா ம் . 
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நான்கு புறமும் கடலால் சூழப்படட 
இ ல ங ் க  உ ள ந ா ட டி லு ம்  நீ ர் 
ஆதாரம் நி்றநத ஒரு நாடு. மத்திய 
ம்லயகத்தில் இருநது ஓடிவரும் ஆடுகள 
நாடடின் அ்ைத்துத் தி்சகளிலும் 
்பாய்கின்றை. அது க்பாதாமதன்று 
நாடடின் ்பல ்பகுதிகளில் இயற்கயாக 
அ்மநத நீர்நி்லகளும் கடநத 
காலஙகளில் ்பண்்டய மன்ைர்க்ளால் 
நி ர் ம ாணி க க ப ்ப ட ட  கு ்ள ங க ளு ம் 
நீர்்களும் இஙகு நி்றநது 
கா்ப்படுகின்றை.

வடககில் யாழகுடா நாடு தனியாக 
அ்மநதிருநதாலும் நாடடின் ஏ்ைய 
முககிய ்பகுகதிள எஙகிலும் ஆறுகள 
ஓடுகின்றை. கு்ளஙகளும் நி்றநது 
கா்ப்படுகின்றை. இயற்கயாககவ 
நீர் ஆதரஙகள நி்றநத ஒரு வ்ளமாை 
மண்தான் இலங்க.

ஆைால், நடப்பது என்ை நாடடின் ஒரு 
்பகுதியில் தறக்பாது மவள்ளபம்பருககும் 
கு்ளஙகள நி்றநது ்பாதுகாபபுககாக  
வ ா ன் க த வு க ் ்ள  தி ற ந து வி டு ம் 
நடவடிக்ககளும் நடகக, மறுபுறம் கிழககு 
மாகா்த்தில் குறிப்பாக மடடகக்ளபபு 
மாவடடத்தில் வறடசி.

இத்ை மறறுமமாரு வ்கயிலும் 
்பார்க கலாம்.  அதாவது நாடடில் 
ஒரு்பகுதியில் வறடசியாை காலப்பகுதி 
நிலவும் நாடடில் மறு தி்சயில் 
அகதகாலப்பகுதியில் கைம்ழககு 
வாய்பபிருககிறது. ஆக இத்ை 
இ்றவன் மகாடுத்த ஒரு மகா்டயாகவும் 

மகாள்ளமுடியும். அதாவது மிகச்சிறிய 
இநத நாடடில் வறடசி கா்ப்படும் 
இடஙகளுககு அடுத்த ்பகுதியில் இருநது 
நீ்ரகமகாண்டுவர வாய்பபிருககுமாயின் 
வருடம் முழுவது நீர் வசதி நி்றநத 
நாடாக இத்ைப க்ப்முடியுகம.

அடுத்த ஒருவிடயமும் இஙகு நடககிறது. 
நாடடின் ்பல ்பகுதிகளில் வருடத்தின் 
ஒரு ்பகுதியில் கைம்ழ ம்பய்து 
மவள்ளபம்பருககு, அதைால் மககளுககு 
்பாதிபபு, அகத ஆண்டின் இன்னுமமாரு 
காலப்பகுதியில் அகத்பகுதியில் வறடசி, 
மககளுககு தண்ணீர் இல்்ல.

ஆக, இஙகு இயற்க கத்வயாை 
ம்ழ்ய மககளுககு மகாடுககிறது. 
ஆைால், அத்ை நிர்வாகம் மசய்ய 
மு டி ய ாத ,  மு ய ற சி க க ாத  எ ம து 
க்பாககுத்தான் எமககு ஏற்படும் 
்பாதிபபுககள அ்ைத்துககும் கார்ம்.

இ ங கு  இ ர ண் டு  வி ட ய ங க ள 
அவசியமாகின்றை. அதாவது ஒரு 
்பகுதியில் ம்ழ ம்பய்யும் காலத்தில் 
இருககககூடிய நீர் ஏநதும் ்பகுதிகளில் 
வசதி்ய, மகாளளிடத்்த அதிகப்படுத்தி 
நீ ் ர ச்  க ச மி த் து  ் வ த் த ா ல் 
மவள்ளமாகப ம்பருகமகடுத்து கசதம் 
ஏற்படுவ்தயும் தடுகக முடியும். பின்ைர், 
வறடசிககாலத்தில் கத்வயாை 
அ்ளவு நீ்ர நீர் ஏநதுப ்பகுதிகளில் 
இருநது மககளுககு ்பயன்்படுத்த  
விநிகயாகிககவும் முடியும்.
இதறகு ஆழமாை திடடமிடலும், அதன் 
மூலமாை கடடுமாைஙகளும், நீ்ர 

முகா்மத் துவம் மசய்வதறகாை 
ஏற்பாடுகளும் கத்வ. இது இல்லா்மகய 
மடடகக்ளபபு க்பான்ற இடஙகளில் 
ம்பரும்ளவு மவள்ளபம்பருககு ஏற்படவும் 
ககா்டகால வறடசியில் மககளுககு 
க்பாதிய நீர் இல்லாமல் க்பாதலுககும் 
கார்ம்.
அடுத்த விடயம் ஒடடுமமாத்த நாடடுககாை 

நீர்  விநிகயாக வ்லய்மபபு . 
அதாவது தறக்பாது கை ம்ழ ம்பய்யும் 
இடஙகளில் இருநது அகதகாலத்தில் 

வறடசியால் வாடும் ்பகுதிகளுககு நீர் 
விநிகயாகம் மசய்வதறகாை ஏற்பாடு. 
இது முன்்ைய்தவிட மகாஞ்சம் 
ம்பரிய திடடமிடலுடன் மதாடர்பு்டயது. 
மசலவும் கூடியது. ஆைால், மிகபம்பரிய 
நாடுகள எல்லாம் ஆயிரகக்ககாை 
்மல்களுககு அப்பால் நீ்ரக மகாண்டு 
மசன்று விநிகயாகம் மசய்யும் நி்லயில், 
இலங்க க்பான்ற ஒரு சிறிய நாடடுககு 
அதுவும் நடுவில் ம்லயும் சூழ 
தாழநிலஙக்்ளயும் மகாண்ட சிறிய 
நாடடுககு இது ஒரு சிறிய விடயநதான்.

சீவகன் பூபாலரட்ணம்

ஆைால், கடநத 30 வருடஙகளில் 
க்பா்ரயும், மதாடர்ச்சியாை அரசியல் 
இ ழி ்ப றி க ் ்ள யு ம்  க ண் டு வ ரு ம் 
இலங்கககு இதறமகல்லாம் கநரம் 
இல்லாமல் க்பாய்விடடது. அதைால்தான் 
ஒருபுறம் மவள்ளமும் மறுபுறம் வறடசியும் 
இலங்க்ய தாககுகின்றை.  

மமாத்தத்தில் இலங்க முழுவதுககுமாை 
ஒடடுமமாத்த நீர்விநிகயாக , நீர் 
மு க ா ் ம த் து வ த் தி ட ட ம்  ஒ ன் று 
கத்வயாகின்றது. அநத விடயத்தில் 
அரசாஙகம் மிகவும் தீவிரமாை கவைம் 
மசலுத்த கவண்டிய அவசியமும் 
இருககின்றது. இல்லாவிடடால், இன்னும் 
சில வருடஙகளில் நி்ல்ம கமலும் 
கமாசம்டயக கூடும்.

இதுவ்ர அப்படியாை முழு்மயாை 
திடடத்துககாை ஏற்பாடுகள எதுவும் 
இ ரு ப ்ப த ா க த்  ம த ரி ய வி ல் ் ல . 
அ்ைவருககும் இயற்க தறக்பாது 
மகாடுககும் மவள்ளமும் வறடசியும் ஒரு 
எச்சரிக்க  மாத்திரகம. உசாராகாவிடடால் 
எதிர்காலம் ககளவிககுள்ளாகிவிடும். நீகர 
எமது ஆதாரம்!
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எஙகள கநாககம். ஓர் அரசசார்்பறற 
நி று வ ை ம ாக த் த ான்  ம ச ய ற ்ப ட ப 
க்பாகிகறாம் என்று ஒன்றியத்்த 
உ்டத்துகமகாண்டுக்பாய் ஆரம்்பத்தில் 
கூறியவர்கள - தஙகள குழு்வ 
அரசசார்்பறற நிறுவைமாகவும் ்பதிவு 
மசய்து மகாண்டு ்பத்திரி்ககளுககு 
அறிக்ககளும் க்படடியும் அளித்தவர்கள 

அவறறின் ்ம காயுமுன்ைகர மகக்்ள 
முடடாளக்ளாக நி்ைத்துகமகாண்டு 
தனியாை அரசியல்கடசிமயான்றி்ை 
அ ங கு ர ா ர் ப ்ப ் ம்  ம ச ய் வ தி ல் 
'ஒன்றி்்ந'துள்ளைர்.

தமிழர்களுககு இபக்பாது இருககின்ற 
க ட சி க ளி ன்  எ ண் ணி க ் க 
க்பாதாகதா என்ற தாரா்ள எண்்ம் 
புத்தி்ய்வத்து ஜீவிககும் இப 
'புத்திஜீவி'க கூடடத்திைருககு வநதகதா 
மதரியவில்்ல.

மககள நலன் சார்நத எநதவிதமாை 
தத்துவார்த்த அரசியல் த்ளமும் இல்லாமல் 
- ஒறறு்ம என்்ப்த 'ஊருககடி உ்பகதசம். 
உைககல்லடி' எனுமாறு உதடட்ளவிகலகய 
உச்சரித்தவர்கள கிழககிகல அம்்பா்ற, 
ம ட டக க ்ள ப பு ,  தி ருக க ா் ம ் ல 
ஆகிய மூன்று மாவடடஙக்்ளயும் 
கசர்நத தமிழர்க்்ள ஒன்றி்்ககப 
க்பாகிகறாம் எைக கூறுவது சாத்தான் 
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கவதம் ஓதுவதறகுச் சமம். 'வாழுஙக்ல'ப 
்பயிறசிககுப க்பாய்வநதால் மடடும் 
க்பாதாது. மைதில் தூய்்ம கவண்டும். 
அதுவும் மககள்பணிமயன்றால் சுயநலம் 
என்்பது மசாடடும் மநருஙகககூடாது.

கி ழ க கு  ம ா க ா ் த் த மி ழ ர் க ள 
தமிழத்கதசியககூடட்மபபின் மீது 
விரகதியும் மவறுபபும் சலிபபும் 
உறறிருககும் அரசியல் இ்டமவளி்யப 
்ப ய ன் ்ப டு த் தி க ம க ா ண் டு,  இ ட ம் 
பி டி ப ்ப த ற க ா க ச்  சி ல  சு ய ந ல 
அ ர சி ய ல் வ ா தி க ள  த னி க க ட சி 
அ ் ம க க வு ம்  கூ ட ட ணி க ள 
அ்மககவும் அண்்மககாலமாகப 
புறப்படடிருககிறார்கள. மககளின் 
அறியா்ம்யயும் அவலத்்தயும் 
மூ ல த ை ம ா க க  ம க ா ண் டு 
தமிழத்கதசியககூடட்மப்்பப க்பாலகவ 
தாஙகளும் ஏமாறறு அரசியல் மசய்யப 
புறப்படடுள்ள இத்த்கய தனிந்பர் மறறும் 
கும்்பல்க்்ளயிடடுக கிழககுத்தமிழர்கள 
எச்சரிக்கயாகவும் விழிபபு்ர்வுடனும் 
இருகககவண்டும்.

'க்பாலி' எது? 'நிஜம்' எது? என்்ப்தப 
்பகுத்தறிநது அ்டயா்ளம்காணும் 
அறி்வயும் வ்ளர்த்துக மகாள்ள 
கவண்டும்.
கிழககின் அரசியல் க்ளநி்ல்யப 
ம்பாறுத்தவ்ர கிழககுமாகா்ச்்பயின் 
முன்ைாள முதல்மச்சரும் தமிழ 
மககள விடுத்லபபுலிகள கடசியின் 
த ் ல வ ரு ம ா ை  சி வ க ந ச து ் ர 
சநதிரகாநத்ைப (பிள்்ளயா்ைப) 
பு ற ந த ளளி வி ட டு  அ க க ட சி க கு ப 

க்பாடடியாக உருவாகும் எந த த் 
தனிககடசிகயா அல்லது கூடடணிகயா 
கிழககுத் தமிழர் மத்தியிகல கமமலழும்்பப 
க்பாவதில்்ல.

ஏ ற ம க ை க வ  க ட ந த வ ரு ட 
இ று தி ப ்ப கு தி யி ல்  கி ழ க கி ல் 
பி ள ் ்ள ய ா னி ன்  த மி ழ ம க க ள 
விடுத்லபபுலிகள கடசியும், டக்ளஸ் 
கதவாைநதா த்ல்மயிலாை ஈழமககள 
ஜைநாயகககடசியும், கலாநிதி எநதிரி 
கா.விககைஸ்வரன் த்ல்மயிலாை 
அகில இலங்க தமிழர் மகாச்்பயும் 
(இ்வ மூன்றும் ்பதிவு மசய்யப்படட 
அரசியல் கடசிக்ளாகும்) ஒன்றி்்நது 
'கிழககுத்தமிழர் கூடட்மபபு' எனும் 
அரசியல் கூடட்மபம்பான்றி்ைத் 
கதர்தல் விதிகளுககு அ்மவாக 
மு்றயாக ஏற்படுத்தி ்பயணித்துக 
ம க ா ண் டி ரு க கி ற து .  இ த ் ை க 
கு ழ ப பு வ த ற க ா க க வ  இ ப க ்ப ா து 
'ஒ ன் றி ் ் ந த'  க ட சி ம ய ன் று ம், 
கூடடணி என்றும் 'திருவிழாகக்டகள 
மு்்ளககத்மதாடஙகியுள்ளை.

ஜைாதி்பதித் கதர்தல் - பின்ைர் 
்பாராளும ன்றப ம்பாதுத்க தர்த ல் 
- அ டு த் து  ம ா க ா ் ச ் ்ப த் 
க த ர் த ல்  தி ரு வி ழ ா க க ளு க க ா ை 
மகாடிகள ஏறியுள்ளதால் அல்லது 
ஏறறப்படவுள்ளதால் வழ்மயாை 
அரசியல் வியா்பாரம் மசய்யும் 
கநாககுடன் மு்்ளககின்ற இத்த்கய 
தி ரு வி ழ ா க க ் ட க ் ்ள யி ட டு க 
கி ழ க கு த் த மி ழ ர் க ள  க வ ை ம ா க 
இருகககவண்டும். 

த மி ழ த்  க த சி ய க 
கூ ட ட ் ம ப பி ன் 
ஏமாறறு அரசியல் 
ம ச ய ற ்ப ா டு க ் ்ள 
முன்கூடடிகய அறிநது 
மகாண்டதால்தாகைா 
என்ைகவா மகாகவி 

்பாரதி,

'மநஞ்சில் உரமுமின்றி கநர்்மத் 
திறனுமின்றி
வஞ்ச்ை மசய்வாரடி – கிளிகய!
வாய்ச் மசால்லில் வீரரடி'

என்ற கவி்த வரிக்்ள வடித்தான்.          

கிழககு மாகா்த் தமிழர்க்்ளத் 
தமிழத்கதசியக கூடட்மபபிைால் 
மடடும்தாைா ஏமாறறமுடியும்? ஏன் 
எஙக்ளாலும் ஏமாறறமுடியும் எை 
இபக்பாது ஒரு 'கும்்பல்' புறப்படடிருககிறது. 
தஙகளு்டய ம்பயர்களுககு முன்ைால் 
சிகரஸ்ட சடடத்தரணி - ் வத்தியகலாநிதி 
– எநதிரி என்ற அ்டமமாழிகள 
இருப்பதால் மடடுகம தஙக்்ளப 
'புத்திஜீவிகள' எைப ம்பயர் ம்பாறித்துக 
மகாண்டு 'ஒன்றி்்நத' அரசியல் 
கடசிமயான்றி்ை அண்்மயில் 
கிழககில் அஙகுரார்ப்ப்ம் மசய்து 
் வ த் து ள ்ள ை ர் .  அ ர சி ய லி ல் 
ஈடு்படபக்பாவதில்்ல. அ்ைத்துத் 
தமிழ அரசியல் கடசிக ்்ளயும் 
கிழக கில் ஒ ன்று்படுத் துவதுதான் 

மவள்ளம், சூறாவளி, சுைாமி எை 
இயற்கயின் சீறறத்்த ்பார்த்தும் 
உ்ர்நதும் அனு்பவித்த மடடகக்ளபபு, 
தறக்பாது வறடசியால் வாடி வதஙகிக 
மகாண்டிருககிறது. குடி நீருககாய் 
அ்லநது மகாண்டிருககிறார்கள மககள. 
இது தறகாலியமாைதா? நிரநதரமாைதா?

உறுகாமம்,  வாகக ைரி, ந வகிரி, 
துண்்பஙககணி, றூகம், மவலிகாகண்டி, 

வடமு்ை, கடடுமுறிவு, உன்னிச்்ச 
க்பான்ற ்பத்து கு்ளஙகள மடடகக்ளபபு 
ம ா வ ட ட த் தி ல்  க ா ் ப ்ப டி னு ம் 
உன்னிச்்ச தவிர்நத ஏ்ைய ஒன்்பது 
கு்ளஙகளும் விவசாயத்திறகு மடடுகம 
்ப ய ன் ்ப டுகி ந ற ை.  உன்னி ச் ் ச க 
கு்ளம் மடடும் குடி நீருககாகவும் 
விவசாயத்திறகும் ்பயன்்படுகிறது. 
மடடகக்ளபபில்  உள்ள ம்பரிய கு்ளம் 
என்்பதைால் இது சாத்தியமாகியது.

இதுவ்ர காலமும் இவவாறாைகதார் 
வ ற ட சி ் ய  இ க கு ்ள ம்  எ தி ர் 
க ந ாக கி ய தி ல் ் ல. கு டி நீ ரு க கு ம் 
விவசாயத்திறகும் க்பாக கமலதிக 
நீர் கு்ளத்தில் இருககும். தண்ணீர் 
்பறறாககு்றககாை பிரதாை கார்ம் 
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நீ ர் ப ்ப ாச ைத்  தி ் ்க க ்ளத் தி ன் 
எதிர்்பார்ப்்ப ம்ழ ம்பாய்பபித்து 
விடடது.

வழ்மயாக விவசாயத்திறகு நீர் திறககும் 
க்பாது 33 அடி நீர்மடடம் இருககும், 
ஆைால் இம்மு்ற திறககுககும் க்பாது 
28 அடிகய இருநதுள்ளது. ம்ழ வரும் 
தாகை எனும் எதிர்்பார்பபில் அவர்களும் 
திறநதுள்ளார்கள. ம்ழ ஏமாறறி விடடது.

இத்ை உ்ர்நத நீர்ப்பாசைத் 
தி்்கக்ளம் ஆறாம் மாதம் 28ம் 
திகதியுடன் விவசாயத்திறகாை நீ்ர 
நிறுத்தி விடடதாகவும் அதன் பின் குடி 
நீருககு மடடும் வழஙகி வருவதாகவும், 
இன்்றய நீரின் அ்ளவு நான்கு அடி எடடு 
அஙகுலம் உள்ளதாகவும் மடடகக்ளபபு 
மாவடட நீர்ப்பாசை தி்்கக்ள 
ம்பாறியியலா்ளர் திருமதி. ரவிநதிரன் 
குறிபபிடடார்.

இநத நீர்ப ்பறறாககு்ற நிரநதரமாைதா 
எை விைவிய க்பாது, ்பருவகால ம்ழ 
இன்னும் ஒரு மாதத்திறகுள வநதுவிடும் 
அதன் பின் இநநி்ல மதாடர 
வாய்பபில்்ல என்றார்.

நீ ர்வ ழ ங க ல்  தி ் ்க க ்ளத் தி ன் 
கருத்துப்படி உன்னிச்்ச கு்ளத்தில் 
உள்ள நீர் இன்னும் ஒன்ற்ர மாதத்திறகு 
க்பாதுமாைது என்றும், தறக்பாதுள்ள 
நீர்மவட்ட க்பணிைால் இரண்டு 
மாதஙகள சமாளிககலாம் எைவும் நீர் 
வழஙகல் தி்்கக்ள ம்பாறியிலா்ளர் 
திகைஷ் குமார் மதரிவித்தார்.

தறக்பாது தஙகளுககு உன்னிச்்ச 
கு்ளத்தில் இருநதும் அம்்பா்றயில் 
இருநதும் நீர் கி்டத்துக மகாண்டு 
இருககிறது. களுவாஞ்சிகுடி, கல்லாறு, 
து்றநீலாவ்் பிரகதசஙகளுககு நீர் 
மவடடுஇல்்ல. அம்்பா்றயிலிருநது 
வரும் நீ்ரப ்பயன்்படுத்துகிகறாம்.

அகதமாதிரி மட/ ம்பாது ்வத்தியசா்ல 
இ ரு ப ்ப த ை ா ல்  பு ளி ய ந தீ வு 
பிரகதசத்திலும் நீர் மவடடு இல்்ல. 
ஆ்ரயம்்பதி பிரகதசத்திலிருநது 
ஓடடமாவடி பிரகதசஙகள வ்ரயுகம 
குறிபபிடட கநரஙகளுககு நீர் மவடடு 
அமுல் ்படுத்தப்படுகிறது. பூர் நீர் 
மவடடு ஏற்பட வாய்பக்ப இல்்ல. 
எனினும் நீ்ர சிககைமாக ்பாவிப்பது 
சிறநதது.

உன்னிச்்ச கு்ளத்தில் வழ்மயாக 15 
அடிககு கீழ நீர் மடடம் கு்றவதில்்ல. 
இம்மு்ற ஐநதடிககு நீர் மடடம் 
மசன்றதைால் ்பாரிய சிரமஙக்்ள 
எதிர்கநாககுகிறார்கள. மூன்று ்பம்பி 
கவ்ல மசய்த இடத்தில் ஒரு ்பம்பிதான் 
கவ்ல மசய்கிறது. ஏ்ைய இரண்டும் 
கவ்ல மசய்ய முடியவில்்ல. நீர் 
மடடம் கு்றநததைால் ்பாசி கூடுதலாக 
வருகிறது. நீ்ர உளளீர்ககும் கவகம் 

கு்றகிறது. வழ்ம்ய விட கூடுலாை 
அசுத்த நீராக கா்ப்படுவதால் 
கடு்மயாக சுத்திகரிகக கவண்டிய 
கத்வப்பாடும் உள்ளது.

முன்பு நீர் கு்றயக கு்றய தாஙகியில் 
நீர் ஏறறப்படடுக மகாண்டிருப்பதால் 
எல்லா இடஙகளுககும் சீராக விநிகயாகம் 
இடம் ம்பறறது. தறக்பாது ஒருதட்வ 
மடடும் நீ்ர ஏறறுவதால் சறறு உயர்வாை 
இடஙகளுககு நீர் மசல்வதில்்ல. 
இதைால் திருபம்பருநது்ற க்பான்ற 
இடஙகளுககு வவுசரில் நீ்ர விநிகயாகம் 
மசய்கின்கறாம் என்றார்கள.

எனினும் நீர் கடடுப்பாடடிைால் 
விவசாயிகள, கமடடு நில ்பயிர்ச் 
மசய்்கயா்ளர்கள, நன்னீர் மீன் 
வ்ளர்ப்பா்ளர்கள, ்பண்்்யா்ளர்கள 
க்பான்கறார் ்பல சிரமஙக்்ளயும் 
நடடஙக்்ளயும் எதிர்கநாககுகின்றார்கள.
இகதகவ்்ள இத்ை அரசியலுடன் 
முடிச்சுபக்பாட சிலர் மு்ைவ்தயும் 
கா்லாம். காத்தான்குடி, ஏறாவூர், 
ஓடடமாவடி க்பான்ற நகரபிரகதசஙகளில் 
குடிநீர் அ்ைத்து கத்வகளுககும் 
்பயன்்படுத்தப்படுவதும் ஒரு கார்ம் 
என்கின்றைர்.
ஊவா பிரகதச காடுகளினூடாககவ 
உன்னிச்்ச கு்ளத்திறகு ம்பரும்ளவு 
நீர் இதுவ்ர காலமும் வநதது எைவும், 
தறக்பாது ஊவாவில் காடடு நீ்ரமறித்து 
அ்் ஒன்்ற கடடி விவசாயத்திறகு 
்பயன்்படுத்த அவர்கள முடிமவடுத்துள்ள 
கார்த்திைால், இனிவரும் காலஙகளில் 
அடிககடி நீர் தடடுப்பாடு இவவாறு  
நிகழ வாய்பபுள்ளதாகவும் சிலர் 
குறிபபிடுகின்றைர். எனினும் இத்ை 
உத்திகயாகபூர்வமாக உறுதி மசய்ய 
முடியவில்்ல.

எனினும் எமது தண்ணீர் கதசம் கண்ணீர் 
கதசமாக மாறாமல் விடடால் மகிழச்சிகய.

r.kzpNrfud;
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தறக்பாது சைாதி்பதித் கதர்தலுககாை 
திருவிழா ஆரம்்பமாகி இருககின்றது. 
கடசித் த்லவர்களும் ்பாராளுமன்ற 
உறுபபிைர்களும் தஙகள தஙகள விருபபு 
மவறுபபுககு ஏறற வண்்ம், எநத 
இடத்தில் வியா்பாரத்்தத் மதாடஙகிைால் 
அதிக இலா்பஙக்்ளப ம்பறலாம், எநத 
இடம் நடடத்்த ஏற்படுத்தும் என்ற 
இலா்ப நடடக க்ககில் இருககிறார்கக்ள 
தவிர மககள தஙகள விருப்பத்துககு 
அல்லது மகாடுப்பைவுககு ஏறற ்பல்ை 
அனு்பவிப்பார்க்ளா என்ற அகக்ற 
எவருககும் இருப்பதாகத் மதரியவில்்ல.

இலங்கயின் 'கடசி ஆடசி' முடிநது கடசித் 
த்ல்மகளின் இலா்ப நடடஙக்்ள 
அடிப்ப்டயாகக மகாண்ட கடசிகளின் 
கூடடு என்்பது கடநத கதர்தல்களிலிருநது 
இடம்ம்பறறு வருகின்றது. உண்்மயில் 
சைநாயக ஆடசியில் இவவாறு 
கடசிகளின் ்பலமாை கூடடுககள மககளின் 
சைநாயக மவறறிககும் நல்லாடசிககும் 
்பலமாக அ்மயக கூடிய்வ. ஆைால் 
இலங்கயில் இ்வ மககளின் 
சைநாயக அடககுமு்றககும் சர்வாதிகார 
ஆடசிககும் வழிவகுப்ப் வயாக 
இருககின்றை. இதறகுக கார்ம் 
கூடடில் இ்்கின்ற கடசிகள, கூட்ட 
உருவாககுகின்ற கடசித் த்ல்மகளின் 
்பதவிக்்ளயும் சலு்கக்்ளயும் ம்பறறு 
அவர்களிடம் சர்ாகதி அ்டநது 
்பதவி்யக காப்பாறறிக மகாளதல் 
என்கின்ற சுயநல அரசியலிைாலாகும். 
இநத சுயநல அரசியல் கார்மாக 3வது 
அணி என்று ஒன்்றப ்பறறி சிநதிககக 
கூட முடியாதவர்க்ளாக இலங்க மககள 
இருப்பதுதான் இநதக கடசிகளின் மிகப 
ம்பரும் ்பலமாகும்.

கஜ.வி.பி 3வது அணியாக தைது 
கவட்பா்ள்ர நிறுத்தப க்பாவதாக 
அறிவித்திருநதாலும் மககள அநத 3வது 
அணி கவட்பா்ளருககு தமது வாககுக்்ள 
அளித்து ஒரு க்பாடடி அரசிய்ல 
உ ரு வ ா க கு வ த ற க ா ை  அ ர சி ய ல் 
மயப்பாடடி்ைக மகாண்டவர்க்ளாக 
இல்்ல. இலங்கயின் அரசியல் 
கடட்மபபில் 3வது அணி என்்பது 
உளளூராடசி மன்றத் கதர்தல்களில் 
இருநது உருவாகி வருதல் கவண்டும். 
அதறகாை கவ்லத் திடடஙக்்ள மககள 
நாடடமு்டய அரசியல் த்லவர்கள 
முன்மைடுகக கவண்டும். அ்த விடுத்து 
சைாதி்பதித் கதர்தலுககுத்தான் 3வது 
அணி என்்பது 'விழலுககு இ்றத்த 
நீர் க்பான்றது' எை மககள கருதி தமது 
வாககி்ை இரு அணிகளில் ஏதாவது 
ஒன்றிறகு அளிககின்றைர்.

இநத நி்லயில்தான் இநத சைாதி்பதித் 
கதர்தல் திருவிழாவில் யாருககு காவடி 

எடுப்பது என்ற நி்லயில் மககள 
உள்ளைர்.

முதலில் கடநத சைாதி்பதித் கதர்தலின் 
க்பாது ஏற்படுத்தப்படட ரணில், ்மத்திரி 
கூட்ட எடுத்துக மகாண்டால் இலங்க 
அரசியல் வரலாறறில் மாறி மாறி ஆடசிககு 
வநத இரு கடசிகளும் இ்்நது கதசிய 
அரசாஙகத்்த அ்மத்ததும் அதறகு 
எதிர்ககடசிப க்பார்்வயில் தமிழத் 
கதசியக கூடட்மபபு முழு்மயாை 
ஆதரவி்ை வழஙகியிருநதும் கூட  
மககள எதிர்்பார்த்த எநத ஒரு கதசியப 
பி ர ச் சி ் ை யு ம்  தீ ர் க க ப ்ப ட ா த து 
மடடுமல்ல ரணில், ்மத்திரியால், 
மகிநத மதாடர்்பாக கூறப்படடு வநத 
ஊழல், அதிகார துஸ்பிரகயாகம், 
ஆடகடத்தல், மகா்ல என்்ப்வ 
மதாடர்்பாக ஏதாவது ஒன்றிறகுக கூட 
தண்ட்ை ம்பறறுகமகாடுகக முடியாத 
மசயல்திறைறற ஒரு அரசாஙகமாகவும் 
சைாதி்பதி, பிரதமர் ஆகியவர்களின் 
அதிகாரப க்பாடடி்ய ்பரீடசித்துப 
்பார்ககும் க்ளமாக ்பாராளுமன்றத்்த 
எடுத்து வி்்ளயாடி காலத்்தக 
கடத்தியிருககின்றார்கள.

கமற்படி அனு்பவத்்த அடிப்ப்டயாகக 
மகாண்டு இம்மு்ற ஏற்படுத்தப க்பாகும் 
கூடடில் சைாதி்பதி கவட்பா்ளராக ஐககிய 
கதசியக கடசியிருநகத கவட்பா்ளர் 
நிறுத்தப்படுவார் என்்பது உறுதியாகி 
விடடது. ஆைால் அதறகுளளும் 
சஜித் அணியிைரு ககும் ரணில் 
அணியிைருககும் கடும் க்பாடடி 
நிலவுவ்த அவதானிகக முடிகின்றது. 
ம்பரும்்பாலும் சஜித் அவர்கக்ள 
கவட்பா்ளராக நிறுத்தப்படுவார் எை 
எதிர்்பார்ககப்படுகின்றது. அவவாறு 
நிறுத்தப்படடு அவர் மவறறியீடடுவாராக 
இருநதால் இம்மு்ற சஜித், ரணில் 
கமாதல் ஒன்று உருவாகலாம். சஜித் 
தைககுத் கி்டககும் மககள ஆதரவுத் 
த்ளத்தி்ையும் சைாதி்பதி என்ற 
அதிகாரத்தி்ையும் இழநது ரணில் 
க்பாடும் தா்ளத்துககு ஆடுவார் எை 
எதிர்்பார்கக முடியாது. சஜித்தினு்டய 
கநாககம் ஐககிய கதசியக கடசியில் 
தைககு எதிராைவர்க்்ள ஓரம் 
கடடி கடசி்ய முழு்மயாக தைது 
கடடுப்பாடடில் மகாண்டுவருவதாக 
இருககும். இத்ை ரணில் எவவாறு 
ச ம ாளி த் து  த ன்் ை யு ம்  த ைது 
அணியிை்ரயும் காப்பாறறிக மகாள்ளப 
க்பாகின்றார் என்்பதுகவ இவர்களு்டய 
ஆடசியின் முககிய விடயமாக இருககும். 
அத்துடன் தமிழர்களு்டய அரசியல் 
பிரச்சி்ைககு எவவாறாை தீர்்வ 

முன்்வப்பார் என்்ப்தயும் சஜித் 
இதுவ்ரக கூறவில்்ல. இது ஏதாவது 
கூறி ம்பரும்்பான்்மயிைத்தவ்ரகயா 
அல்லது சிறு்பான்்மயிைத்தவ்ரகயா 
்ப்கத்துக மகாள்ளவும் விரும்்பாத 
ஒரு நி்லயி்ைக காடடுகின்றது. 
மவளிப்ப்டயாகக கூறி வநத சநதிரிகா, 
்மத்திரி ம்பான்றவர்க்ளால் கூட எதுவும் 
மசய்ய முடியாது க்பாை நி்லயில் 
இவவாறு மமௌைம் காத்துவரு்பவர் 
தமிழர்களுககு ஏதாவது மசய்வார் எை 
எதிர்்பார்ப்பது முடடா்ளத்தைமாைதாககவ 
இருகக முடியும். ஆைால் நல்லாடசி 
மகாண்டு வநத ஊடகச் சுதநதிரத்்தயும், 
பிர்சகளின் அச்சமறற வாழ்வயும் 
இது க்பான்கற க்பணுவார் எை 
எதிர்்பார்ககலாம்.

அடுத்து மகிநதவினு்டய ஆடசி்யயும் 
தறக்பாது அவரால் ச ைாதி்பதி 
கவட்பா்ளராக முன்மமாழியப்படடிருககும் 
ககாத்பாய ராஜ்பகச்வயும் எடுத்துக 
ம க ாண் ட ால் ,  ம கி ந த வி னு ் ட ய 
கடநதகால ஆடசி மிக கமாசமாை குடும்்ப 
சர்வாதிகாரம் என்்பது மவளிப்ப்ட. 
ஆைால் சிஙக்ள மககளு்டய கநாககு 
நி ் ல யி ல்  ம ச ய ல் தி ற னு ் ட ய 
அ ர ச ா ங க ம ா கு ம் .  அ ந த ச் 
மசயல்திறனுககாக சைநாயகத்்தயும் 
மனித உரி்மக்்ளயும் ஊடகச் 
சுதநதிரத்்தயும் ்பலிககடாவாககத் 
தயஙகியதில்்ல என்்பது கடநதகால 
அனு்பவஙக்ளாகும். மகிநதவினு்டய 
மசயறதிறன் தமிழ மககளுககு அவரால் 
்பலமு்ற கூறப்படடு வநத 13 பி்ளஸ் 
என்்ப்தக கூட யுத்தம் நி்றவ்டநதும் 
வழஙகாது தைது ஆடசிககாலத்்தக 
கடநதியிருநதார். ஆைால் தான் எத்த்ை 
மு்ற கவண்டுமமன்றாலும் ்பதவிககு 
வருவதறகு ஏறறாறக்பால் அரசியல் 
யாப்்ப திருத்தி நி்றகவறறிக மகாள்ள 
அவர் தயஙகவில்்ல. மசன்ற மு்ற 
சைாதி்பதித் கதர்தலில் கதால்வியுறற 
க்பாதும் முன்்ைய சைாதி்பதிகள க்பால் 
அரசியலில் இருநது ஒதுஙகாது தான் 
வகித்த அதி உயர் ்பதவி, அதன் மகௌரவம், 
அநதஸ்த்து என்்பவற்றமயல்லாம் 
ம்பாருட்படுத்தாது ்பாராளுமன்றத் 
கதர்தலில் க்பாடடியிடடு ஒரு சாதார் 
்பாராளுமன்ற உறுபபிைராக இருநது 
தைது அதிகாரத்துககாக ம்பரும் அரசியல் 
புரடசிக்்ளச் மசய்து மகாண்டிருககிறவர் 
என்்ப்த மககள மறநது விடககூடாது.

ஏபரல் 2 1  கு ண்டு மவடிபபுககுப 
பின்ைர் ம்பௌத்த க்பரிைவாதத்தின் 
ஒ ப ்ப ற ற  த ் ல வ ர் க ்ள ா க 
ம கி ந த  கு டு ம் ்ப  உ று ப பி ை ர்க ள 
க ம ற கி ்ள ம் பி யி ரு க கி ன் ற ா ர் க ள . 
அநதக குடும்்பத்தின் சாரதியாக 
மகிநத வீறறிருககின்றார். மகிநத 
க்பரிைவாதத்்தக கடடுப்பாடடுககுள 
்வத்திருககின்றாரா அல்லது மகிநத்வ 
க்பரிைவாதம் கடடுப்பாடடுககுள 
்வத்திருககின்றதா எை யாராவது 
விைவிைால், க்பரிைவாதம்தான் 
ம கி ந த ் வ  க ட டு ப ்ப ா ட டு க கு ள 
் வ த் தி ரு க கி ன் ற து  எ ன் ்ப க த 
உண் ் ம ய ா கு ம்.  இ ன் று  அ வ ர் 
கதர்தலுககு தயாராவது அநதப 
க்பரிைவாதத்தின் நம்பிக்கயில்தான். 
அநதப க்பரிைவாதத்தின் விருபபு 
மவறுபபுகக்்ள எதிர்த்துகமகாண்டு அவர் 
சிறு்பான்்மயிைருககாை உரி்மக்்ள 
வழஙகுவார் எை எதிர்்பார்கக முடியாது. 
ஏமைனில் தைககுப பின்ைரும் தைது 

குடும்்ப ஆடசி நி்லக்பறு்டயதாக 
இருகக கவண்டும் என்றால் அதறகாக 
அவர் சிறு்பான்்மயிைர் விடயத்தில் 
கால இழுத்தடிப்்பகய கமறமகாளவார் 
என்்பதில் சநகதகமில்்ல.

க ம லு ம்  ம கி ந த வி ை ா ல் 
முன்னிறுத்தப்படடுள்ள ககாத்த்பாயா 
அவர்கள அரசியலுககூடாக வராதவர். 
இராணுவத்தில் ்பணிபுரிநது ஓய்வு 
ம்பறறபின்ைர் ்பாதுகாபபுச் மசயலா்ளராக 
கட்மயாறறியவர். எைகவ அவரு்டய 
நடத்்தயில் ஒரு இராணுவத்தைம் 
இருககும் என்்பது ்பலரு்டய அச்சமாக 
இருககின்றது. இநத இராணுவத்தைம் 
கடிைமாை விடயஙகள மதாடர்்பாக 
தீர்மாைம் எடுப்பதறகும் அத்ை 
ந்டமு்றப்படுத்துவதறகும் வாய்ப்பாக 
அ்மயும். ஆைால் அநதத் திற்ை 
தமிழர்கள ககாருகின்ற அரசியல் தீர்வு 
விடயத்தில் ்பயன்டுத்துவாரா என்றால் 
நிடசயமாக இல்்ல என்்பகத ்பதிலாகும். 
அவர் மிகத் மதளிவாக கூறியிருககின்றார் 
13வது சீர்திருத்தத்்த தறக்பா்தககு 
காணி, ம்பாலிஸ் அதிகாரஙகள தவிர்த்து 
ந்டமு்றப்படுத்துவதறகு தன்ைால் 
முடியும் என்றும் ்பயஙகரவாதத்தி்ையும் 
அ டி ப ்ப ் ட வ ா த த் தி ் ை யு ம் 
கடடுப்பாடடுககுள மகாண்டுவருவதாகவும் 
கூறியிருககின்றார்.

கிழககுத் தமிழர்க்்ளப ம்பாறுத்தவ்ர 
இஸ்லாமிய அடிப்ப்டவாதத்தி்ை, 
ம்பௌத்த க்பரிைவாதத்்த விட 
ஆ்பத்தாைதாக அவர்கள தறக்பா்தககு 
உ்ர்கிறார்கள. இவவாறாை உ்ர்வு 
நி்ல தனிகய ஒரு சஹரானின் குண்டு 
மவடிபபிைால் வநததல்ல. யுத்தகாலம் 
முதல் அரசின் மசல்லபபிள்்ளக்ளாக 
இருநது தமிழர்களுககச் மசய்த 
துகராகத்தைஙக்ளாலும் ஹிஸ்புல்லா, 
்பாராளுமன்ற உறுபபிைராை ஹரிஸ், 
க்பான்றவர்கள தமிழர்களுககு எதிராக 
மதரிவித்து வரும் கருத்துகளும் 
ம ச ய ற ்ப ா டுக ளு ம்,  த மி ழ ர்க ளி ன் 
்பாரம்்பரிய காணிக்்ள அரசியல் 
ம ச ல் வ ா க கி ை ா ல்  அ ்ப க ரி த் து க 
மகாளளும் வழிமு்றக்ளாலும் முஸ்லிம் 
்பகுதிகளுககு மதாழிலுககுச் மசல்லும் 
ஏ்ழத் தமிழர்க்்ள இஸ்லாமியர்க்ளாக 
மதம் மாறறுவதைாலும் முஸ்லிம்கள 
கமல் தமிழர்களுககு ஒரு மவறுபபு்ர் 
ஏற்படடிருககின்றது என்்ப்த எவரும் 
மறுத்துவிடமுடியாது.

எைகவ தமிழர்களுககு இரண்டு 
விதமாை பிரச்சி்ைகள இருககின்றை. 
ஒன்று கிழககுத் தமிழர்களின் இருப்்ப 
தகக்வத்தல். அடுத்தது தமிழர்களின் 
நீண்டகால அரசியல் ககாரிக்கககு தீர்வு 
கா்ல் என்்பதாகும். தமிழத் த்ல்மகள 
தமிழர்களின் பிரச்சி்ைககு நிரநதரத் 
தீர்வு கா்ல் எனும் விடயத்தில் கவைம் 
மசலுத்தி கிழககுத் தமிழர்களின் 
இருப்்ப ககளவிககுறியாககிகய 
வநதுள்ளார்கள. இம்மு்ற அநத 
அணுகுமு்றயி்ை விடுத்து கிழககுத் 
தமிழர்களின் இருப்்ப ்பாதுகாத்துக 
மகாண்டு நிரநதர தீர்வுககுப ்பதிலாக 
தறகாலிக தீர்வுக்்ள ஏறறுக மகாண்டு 
அதில் ம்பரும்்பான்்மயிைத்துககு 
நம்பிக்கயி்ை ஏற்படுத்தி நியாயமாை 
பி ர ச் சி ் ை க ் ்ள  மு ன் னி று த் தி 
்படிப்படியாக நிரநதர அரசியல் தீர்்வ 
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காத்தான்குடி சவுதி நாடடின் அ்மப்்ப 
மகாண்டிருப்பது ்பலருககு கண்்் 
உறுத்துகின்றது . ்பாராளுமன்றத்  
மதரிவுககுழுவில் கூட ஈச்சமரம் 
நடட்தப ்பறறி ககளவி எழுப்பப்படடது. 
உலகத்தில் ்பல நாடுகளில், உதார்மாக  
சிஙகபூர், மகலசியா, ஐககிய ராஜ்ஜியம் 
க்பான்ற நாடுகளில் லிடடில் இநதியா 
உள்ளது, சீைா டவுன் உள்ளது, 
லண்டனில் அராபியர் மதரு உள்ளது. 
ஏன் இலங்கயில் காத்தான்குடியில் 
லிடடில் சவுதி இருகககூடாது என்று 
நான் நி்ைத்ததுண்டு. ஆைால் நான் 
கமல் குறிபிடட நாடுகளில் அவர்கள 
த ங க ளு க ம க ன் று  ம த ரு க க ் ்ள 
அ ் ம த் து  அ ங க க  கி ் ட க கு ம் 
உ்வு, உ்ட மதரிவின் வடிவ்மபபு 
க்பான்ற்வ இருநதாலும் சடடதிடடம் 
என்று வரும்க்பாது அநத நாடடின் 
சடடதிடடஙகளிகலகய  வாழகின்றைர்.

ஆைால் காத்தான்குடியில் அவவாறு 
இல்்ல. இலங்க பூராவும் ்ாயிறு 
வி டு மு ் ற ,  ஆ ை ா ல்  மு ஸ் லி ம் 
பிரகதசஙகளில் மவளளி விடுத்ல சவுதி 
க்பால, வீதி ஒழுஙகு காத்தான்குடிககு 
மடடும் த னிகயா என்று ்பலர் 
என்னிடம் கு்றப்படடதுண்டு. அஙகக 
இலங்கயின் ம்பாதுச் சடடம் மசல்லு்படி 
ஆவதில்்ல என்ற சநகதகம் ்பலருககு 
உள்ளது. இஙககதான் பிரச்சி்ை 
ஆரம்்பமாகிறது. அரசியல் யாபபில் 
சடடத்தின் முன் யாவரும் சமம், ஆைால் 
ஒரு இைத்தவருககு சடடம் கவறு விதம் 
என்றால் எப்படி?

இக தக்பால் இஸ்லாமிய ம்பண் 
விவாகரத்து ம்பற கவண்டுமாயின் அவள 
மூன்று மாதஙகள மவளியில் க்பாகாமல் 
வீடடினுள இருகக கவண்டும். இதுகவ அரச 
அல்லது அரச சார்்பறற தனியார் மதாழில் 
மசய்்பவ்ளாக இருநதால் சம்்ப்ளத்துடன் 
அல்லது இல்லாமல் அவளுககு  மூன்று 

இநத வாரம் ஒரு ்பர்பரப்பாககவ 
நகர்கிறது. ஒன்று ம்பாது ஜை ம்பரமுை 
தைது சைாதி்பதி கவட்பா்ளராக 
ககாத்த்பாயா்வ அறிவித்ததும் அதன் 
த்ல்மப ம்பாறுப்்ப மகிநத ஏறறுக 
மகாண்ட்மயும், இரண்டாவதாக 
ஐ.கத.க சைாதி்பதி கவட்பா்ள்ர 
அறிவிகக தடுமாறுவ்தயும் சஜீத் தைது 
ஆதரவு மாகாநாட்ட ்பது்்ளயில் 
கூடடி த்ல்மககு மநருககடி்ய 
மகாடுத்த்மயும்  மதாடர்நது அது 
கண்டி, மாத்த்ற எை நீளவதாலும் 
மதன்னிலங்கயில் ்பர்பரபபு சூழல் 
நிலவ,
மூன்றாவது கிழககில் த.கத.கூடட்மபபு 
மீது விமர்சைஙகளும் அதிருபதிகளும் 
கடசிககுளளும் மவளியிலும் மதாடர்நது 
நீடித்து  மகாதிநி்லயில் இருகக, 
கதர்தல்கள மநருஙகும் காலஙகளில்  
அவவ்ளவு நல்லதல்ல எனும் வ்கயில் 
அத்ை கு்றககும் வ்கயில் 
விழிபபு்ர்வுக கூடடஙகள ்படடிருபபு, 
கறகுடா கதர்தல் மதாகுதிகளிலும் 
அம்்பா்ற மாவடடத்திலும் மடடு கடசி 
அலுவலகத்திலும் நடநகதறியது.

இதறகாக ஊடக க்பச்சா்ளர் சுமநதிரன் 
அவர்கள வரு்க தந து கடசி 

மாத விடுமு்ற மகாடுகககவண்டும். அரச 
தி்்கக்ளஙகளும் தனியார்து்றகளும் 
இநத வசதி்ய முஸ்லிம்களுககு 
வழஙக நிர்ப்பநதிககப்படுகின்றைர். 
இ ந த  ச லு ் க  க வ று  ஏ து ம் 
கார்ஙகளுககாக  மற்றய இை 
ம்பண்களுககு வழஙகப்படுவதில்்ல. 
இது சமூகத்தில் பிரச்சி்ை்ய 
உருவாககுகின்றது.  முஸ்லிம் சடடத்தின் 
கீழ திரும்மாை ம்பண்ணுககுத்தான் 
இநத வரபபிரசாதஙகள,  முஸ்லிம் 
ம்பண்களுககு மடடும் மகாடுப்ப்த ஏறறு 
மகாள்ள முடியாது. இது ஏறற தாழ்வ 
உருவாககுகின்றது.

ம்பாதுச்சடடத்தில் திரும்ம் ஆை தமிழ, 
சிஙக்ள ஆண்கள, மறு்படியும் முஸ்லிம் 
ம்பண்்் முஸ்லிம் மதத்துககு 
மாறி முஸ்லிம் சடடப்படி திரும்ம் 
மசய்கிறார். இது நடககிறது. ம்பாதுச் 
சடடத்தின்கீழ திரும்மாை ஆண் 
சடடபூர்வமாக விவாகரத்து ்பண்்ாமல் 
இன்மைாரு ம்பண்்் திரும்ம் 
மசய்வது தண்ட்ைககுரிய குறறம், 
ஆைால் முஸ்லிம் சடட்படி திரும்ம் 
நடககிறது. மதம் மாறி ம்பயர் மாறறம் 
ம்பறறு திரும்ம் மசய்கின்றைர். இ்த 
இஸ்லாமிய விவாகப ்பதிவா்ளர்கள 
மசய்கின்றைர். திரும்த்்த நடாத்தி 
்வககின்றைர்.  இது எவவ்கயில் 
நியாயமாகும்? நீதியும் கநர்்மயும் 
இருநதால் இஸ்லாமியப ம்பண்்் 
மதம் மாறி திரும்ம் மசய்யும் ஆடவன், 
ஏறகைக வ திரும்மாைவைாக 
இருககும் ்படசத்தில் அவ்ை வறபுறுத்தி 
விவாகரத்து ம்பறறு மகாண்டுவா என்று 
மசால்லகவண்டியது ்பளளிவாசல் மறறும் 
்பதிவா்ளரின் கட்ம அல்லவா?

இரண்டு பிள்்ளகளின் தந்தயாை 
தமிழ மகன் சவூதிககு க்பாை பின் 
ம்ைவியுடன்  மதாடர்பு இருககவில்்ல, 
அவளும் கதடாத இடம் இல்்ல. 

அண்்மயில் கவறு ஒரு மாவடடத்தில் 
இருநது அவர் இறநது விடடதாக  
மசய்தி வநதது, ஓடிப க்பாைாள, அவர் 
முஸ்லிம் மதத்துககு மாறி, தன்னு்டய 
ம்பய்ரயும் மாறறி, ஒரு இஸ்லாமியப  
ம்பண்்் இஸ்லாமிய  மு்றப்படி 
திரும்ம் மசய்து மூன்ற்ர வயதில் 
குழந்தயும் உண்டு. இபக்பாது பிரச்சி்ை 
என்ைமவன்றால், தமிழ ம்ைவிககு 
இறபபு சான்றிதழ  கத்வப்படுகிறது. 
இறபபு சான்றிதழில் ்பதியப்படும் ம்பயரும் 
அவரின் உண்்ம ம்பயரும் மாறு்படுகிறது. 
இஙகக குறறம் ஒன்று ஏறகைகவ 
திரும்ம் மசய்தவனுககு கவறு ஒரு 
திரும்ம் இஸ்லாமிய மு்றப்படி மசய்து 
இருப்பது, ம்பயர் மாறறம் இரண்டாவது 
பிரச்சி்ை. இலங்கயில் ம்பயர் மாறறம் 
மசய்வதறகு அவர் வாழநத கிராம 
கசவகர், பிரகதச மசயலர் கடிதஙகள 
கத்வ, இவவாறு இருநதும் கவறு 

மாவடடத்தில் இருநது கிராம கசவகர் இநத 
மாதிரியாை மசய்ல மசய்திருப்பது 
தண்ட்ைககுரிய குறறம். மவவகவறு 
திரும்ச் சடடஙகள ஒரு நாடடில் 
இருப்பதன் வி்்ளவுதான் இது. இப்படி 
இருப்பதைால் தமிழ, சிஙக்ள ம்பண்கள 
மிகவும் துன்்பத்துககு ஆ்ளாகின்றைர். 

இகதக்பால் இநத ஆ்ட பிரச்ச்ை 
புதிதாக த்லதூககி உள்ளது. அரசாஙக 
தி்்கக்ளஙகள ்பாடசா்லகளில்  
அரச வஙகிகளில் ்பணிபுரி்பவர்கள 
இ ப ்ப டி த் த ா ன்  உ ் ட  உ டு க க 
கவண்டும் என்ற கடடுப்பாடு உண்டு. 
விரும்பிகயா விரும்்பாமகலா அநத 
கடடு்பாடுக்்ள நாம் பின்்பறறிகய ஆக 
கவண்டும். உ்ட அணிவது அவரவர் 
உரி்ம்யயும் மசௌகரியத்்தயும் 
ம்பாறுத்தது. இஸ்லாமிய ம்பண்களுககு 
வி ரு ம் பி ய ் த த் த ா ன்  அ வ ர் க ள 
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உடுத்துகவாம் என்றால் அதுக்பால் தமிழ 
ம்பண்களுககும் வழஙகப்படகவண்டும். 
ஏன் நாஙகள மடடும் சுறறு நிரு்ப 
சடடதிடடப்படி உடுகககவண்டும். கச்ல 
மிகவும் அமசௌகரியமாை உ்ட . ஆககவ 
நாஙகளும் சல்வார், ்பாவா்ட சட்ட  
அல்லது ஜீன்ஸ் ்பான்ட க்பாட அரசு ஆவை 
மசய்ய கவண்டும்.

கு றி ப ்ப ா க  இ ஸ் ல ா மி ய ரு க கு 
தஙகளு்டய மார்ககத்தின் ்படி 
நடகக அவர்களுககு உரி்ம உண்டு. 
உஙகளுககு கவறு்படட திரும்ச் 
சடடஙகள இருநதால் அ்த ஒழுஙகாக 
கநர்்மயாக  ந்டமு்றப்படுத்துஙகள 
கண்காணியுஙகள, யாராவது குறறம் 
மசய்தால் தயவு தாடசண்யம் இன்றி  
நீதியின் முன் நிறுத்துஙகள. காதி 
நீதிமன்றஙகளும் ந்டமு்றகளும் 
நீ தி ் ய  நி ் ல  ந ா ட ட 
முயலகவண்டும்.   அநியாயஙகள 
அரஙககறுகின்றை. குறிப்பாக ம்பண்கள 
்பாதிககப்படுகின்றைர்.

மூவிைமும் வாழும் நாடடில் சடடம் 
ஒழுஙகு கடடுப்பாடு எல்லாம் சாதி மதம் 
கடநது எல்கலாருககும் ஒன்றாககவ 
இருகக கவண்டும். ஒரு இைத்துககு 
மடடும் சடடத்தின் மூலம் பிரத்திகயக 
சலுக்ககள, உரி்மகள  வழஙகுதல் 
்பார்படசஙக்்ள உண்டு ்பண்ணுகின்ற 
விடயம். இஸ்லாமியரின் சடடஙகள, 
உரி்மகள  விழுமியஙகள மறறவரின் 
உரி்ம்ய ்பாதிப்ப்த ஒருககாலும் 
அனுமதிகக முடியாது.  இது சமூக 
நல்லி்ககத்்தப  ்பாதிககும். நாடடின் 
அபிவிருத்தி்ய ்பாதிககும். இ்த 
எல்கலாரும் புரிநது மகாள்ளகவண்டும். 
இப்படி இஸ்லாமியரின் வாழக்க 
மு்றயும் சடடதிடடஙகளும்  மற்றய 
இைத்தவரின் உரி்மக்்ளப ்பறித்து 
ம ற ற வ ர் க ளி ன்  வ ா ழ க ் க ் ய 
்ப ா தி க க ா ம ல்  இ ரு ப ்ப த ற க ா ை 
முழுபம்பாறுப்்பயும் முஸ்லிம் சமூகம் 
ஏறறுகமகாள்ளகவண்டும்.

முககியஸ்தர்களும் உளளூராடசி 
உறுபபிைர்களும் தீவிர ஆதரவா்ளர்களும் 
அ ் ழ க க ப ்ப ட டு  வி ்ள க க வு ் ர 
ஆறறப்படடது. சநகதகஙகள, ககளவிகள 
எழுத்து மூலம் ககாரப்படடு, அவறறிககாை 
்பதில்கள சுமநதிரனின் க்பச்சினூகட 
வழஙகப்படடை.
கூடடத்தில் கடசிப பிரமுகர்கள, 
உளளூராடசி ச்்ப உறுபபிைர்கள, தீவிர 
ஆதரவா்ளர்கள, இனிவரும் கதர்தல்களில் 
ஆசைஙக்்ள எதிர்்பார்ககும் பிரமுகர்கள 
எை விசுவாசிக்்ளகய கா்ககி்டத்தது. 
ம்பாதுவாை ம்பாது மககளின் வரு்க 
நிகழவில்்ல.
சு ம ந தி ர னி ன்  உ ் ர ய ா ை து 
்பல்தயும் மகாண்டதாகவும் இருநத 
அகதகவ்்ள, இது விசுவாசிக்்ள 
ஒ ர ்ள வு  தி ரு ப தி ப ்ப டு த் து ம் 
வ்கயில் அ்மநதிருநது என்கற 
க ரு த க கூ டி ய த ாக வு ம்  இ ரு ந த து . 
கூடடத்தில் இருநத அ்மதியும் 
த்லயாடடுதல்க்்ளயும் சாதகமாகக 
மகாள்ளலாம். கூடட்மப்்ப கநாககி 
எறியப்படும் க்்களுககு ்பதில்க்்ள 
தயாரிககக கூடிய புளளிக்்ள கதடும் 
மைநி்லகய ்பல விசுவாசிகளிடம் 
கா்ப்படடது. களுவாஞ்சிகுடியில் 
அரியகநத்திரனின் ஆரம்்ப உ்ரகய 
இதறகு கடடியம் கூறியது. கிழககு மாகா் 

ச்்ப்ய முஸ்லிம் காஙகிரசிடம் விடடுக 
மகாடுககவில்்ல. ்பதிமைான்றுககு ஏழு 
அல்ல நான்கு கடசிகளின் கூடடு என்ற 
சப்்பக கடடு வி்ளககம்.
கல்மு்ை வடககு பிரகதச மசயலக 
விடயம்தான் ம்பரும்்பாலாகைாரின் 
எ தி ர் ்ப ா ர் ப ்ப ா க  இ ரு ந த து . 
சுமநதிரனின் ்பதில் விசுவாசிக்்ள 
திருபதிப்படுத்தியகதா இல்்லகயா, 
மடடகக்ளபபு ம்பாது மககளுககு 
உவப்பாக இருககவில்்ல,  சுமநதிரனின் 
உ்ர ஊடகஙகளில் மவளிவர, உடகை 

அத்ைப ்பார்த்த ஹாரிஸ் எம்பியின் 
்பதில்கள தறக்பாது ஊடகஙகளில் 
வநதுமகாண்டிருககின்றை. ஹரிஸ் எம்பி 
கூடடத்தில் க்பசிய க்பச்கச அதறகுச் 
சான்று.

என்ைதான் இருநதாலும் ரணில் 
அரசாஙகம் முஸ்லிம் தரப்்ப மீறி 
எ ந தம வ ாரு  ச ந த ர் ப ்ப ங க ளி லு ம் 
தமிழர் தரபபிறகு ஒன்றும் தராது. இது 
சுமநதிரனுககு புரிநததா? உண்்மயில் 
புரியவில் ் லயா ?  யாமறிகயாம். 
இவவாறுதான் க்ககா்ளர் வருவார் 
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என்றார்கள, ஹரிஸ் வரமாடடார் என்றார், 
இறுதியில் ரணில் நமககு க்ககு விடடு 
விடடார்.
இது கடசிக கூடடம்தான், எனினும் 
கூடடம் ஒரு கலநது்ரயாடலாக, 
க ரு த் து ப  ்ப ரி ம ாற ற  அ ர ங க ாக , 
தஙகள கடசி்யத் தாஙகக்ள சுய 
விமர்சைம் மசய்து மகாளளும் திறநத 
மவளியாக அ்மநதிருகக கவண்டும். 
மாறாக எழுதப்படட விைாககளுககு 
அளிககப்படட தனி மனித உ்ரதான் 
வி்டயாகக மகாள்ளப்படடது. ககளவிகள 
மவளிப்ப்டயாக வாசிககப்படவில்்ல. 
உண்்மயில் என்ை ககளவிகள 
எழுதப்படடை, எத்த்ை ககளவிகள 
எழுதப்படடை என்ற மவளிப்ப்டத் 
தன்்ம க்ப்ப்படவில்்ல.

சூடு பிடிககத் மதாடஙகியுள்ள சைாதி்பதித் 
கதர்தலில் தமிழ கதசியக கூடட்மபபின் 
நி்லப்பாடு என்ை என்்ப்த பூடகமாக 
மதரிவித்தார். எககார்ம் மகாண்டும் 
எக காலத்திலும் ககாத்தாவிறகு ஆதரவு 
இல்்ல. எதிரணி கவட்பா்ளர்கள யார் யார் 
எை மதரிவதறகு முன்க்ப, தமிழ மககளின் 
ககாரிக்கக்்ள   முன்்வப்பதறகு 
முன்க்ப தீர்மாைஙக்்ளத் திணிப்பதும் 
நியாயஙக்்ளத் கதடுவதறகுமாககவ 
கிழக்க கநாககிய சுமநதிரனின் வரு்க 
அ்மநதகதா?
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அமமரிககா தமது நாடடில் குடியுரி்ம்ய 
இழநதவர்களின் ்படடிய்ல மூன்று 
மாதஙகளுககு ஒரு தட்வ எை 
வருடத்துககு நான்கு தட்வகள 
மவளியிடுவது வழககம். இநத வருடம் 
ஏறமகைகவ மவளியிடப்படடிருநத 
்படடியலில் ககாடட்பாயவின் ம்பயர் 
இருககவில்்ல. ஆைால் தைது 
குடியுரி்ம்ய ரத்து மசய்வதறகாை 
வி ண் ் ப ்ப த் ் த  எ ப க ்ப ா க த ா 
மசய்துவிடடதாகவும் தறக்பாது அமமரிகக 
குடியுரி்ம்ய இழநதுவிடடதாகவும் 
ககாடட்பாய கூறிவநதார். எதிர்தரபபிைர் 
அவரின் அநத அறிவிபபுககுச் சவால் 
விடுத்து வநதைர். முடிநதால் அத்ை 
மவளிப்படுத்துமாறு ககடடிருநதார்கள. 
ஆைால் அது தன்னிடம் இருப்பதாகவும் 
அத்ைக காடடகவண்டிய அவசியம் 
இ ல் ் ல ம ய ன் று ம்  க க ா ட ட ா ்ப ய 
கூ றி யி ரு ந த ா ர் .  இ ல ங ் க யி ன் 
ஜைாதி்பதித்கதர்தல் அறிவிப்பதறகு 
முன்ைர் மவளிவரபக்பாகும் அமமரிகக 
அ றி க ் க யி ல்  க க ா ட ட ்ப ா ய வி ன் 
ம்பயர் மவளியிடப்படலாம் என்கற 
எல்கலாரும் நம்பியிருநதைர். இநத 
நி்லயில் வியாழைன்று அதாவது 
15 .08 . 2019  மவளியிடப்படடிருககிற 
17 ்பககஙக்்ளக மகாண்ட இறுதிப 
்படடியலில் ககாடட்பாயவின் ம்பயர் 
மவளியாகவில்்ல.

இலங்கயின் அரசியல் அ்மபபின் 
19வது திருத்தச் சடடத்துககு அ்மய 
இலங்கப பிர்ஜ ஒருவர் மடடுகம 
ஜைாதி்பதி கவட்பா்ளராக ஆக முடியும். 
ஒன்றுககு கமற்படட குடியுரி்ம ம்பறற 
எவரும் கதர்தலில் க்பாடடியிடும் தகுதி்ய 
இழநதவராகக கணிககப்படுவார்.

ராஜ்பச்க தரப்்பப ம்பாறுத்த்ளவில் 
மவறறி ம்பறககூடிய கவட்பா்ளராக 
“நநதகசை ககாடட்பாய ராஜ்பகச”்வத் 
தான் நம்பியிருகின்றைர். அதறகாை 
ஆயத்தஙக்்ள அவர்கள இரண்டு 
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ஆ ண் டு க ளு க கு  மு ன் ை க ர 
மதாடஙகிவிடடக்பாதும் ககாடட்பாய 
அமமரிகக குடியுரி்ம்யயும் மகாண்ட 
ஒருவராக இருப்பதால் அவ்ர முதலில் 
அககுடியுரி்ம்ய ரத்துமசய்துவிடடு 
வரும்்படி ராஜ்பக ச அணியிைர் 
மதரிவித்திருநதைர்.

ஜைாதி்பதித் கதர்தலில் ராஜ்பகச 
குடும்்பத்்தச் கசர்நத ஒருவ்ரத் தான் 
க்ளமிறகக கவண்டும் என்்பகத ராஜ்பகச 
தரபபிைரின் ஒகர லடசியம். ஆைால் 
19வது திருத்தச் சடடம் அவர்களின் அநதக 
கை்வக க்லத்திருநதது.

19வது திருத்தச்சடடத்தில் முககிய மூன்று 
திருத்தஙகள ராஜ்பகச குடும்்பத்தின் 
எதிர்கால கை்வ நாசமாககுவதறகாககவ 
மகாண்டுவரப்படடதாக குறறச்சாடடு 
உண்டு. ஒருவர் இரண்டு தட்வககு 
கமல்  ஜைாதி்பதியாக ஆக முடியாது. 
அதாவது மகிந தவால் மீண்டும் 
ஜைாதி்பதியாக முடியாது. இரட்டக 
குடியுரி்ம உள்ளவர்கள கதர்தலில் 
க ்ப ா ட டி யி ட மு டி ய ா து .  அ த ா வ து 
ககாத்த்பாய, ்பசில் ஆகிய மகிநதவின் இரு 
சககாதர்களும் ஜைாதி்பதித் கதர்தலில் 
க்பாடடியிட முடியாது. மகிநதவின் 
மக்ை ஜைாதி்பதித் கதர்தலில் 
நிறக்வககவும் முடியாது. ஏமைன்றால் 
ஜைாதி்பதி கவட்பா்ளர் ஒருவர் 35 
வய்தத் தாண்டியிருகககவண்டும் 
என்்பது அரசியல்மபபு விதி. 2015 வ்ர 
வயமதல்்ல 30ஆக இருநதது. 1986இல் 
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பிறநத நாமல் ராஜ்பகச 35 வய்தக கடகக 
2021 ஆக கவண்டும். 2019 ஜைாதி்பதித் 
கதர்தலில் நாமல் ்பஙகும்பறமுடியாது.  
அதாவது 2024 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் 
ந ட க க வி ரு க கு ம்  ஜ ை ா தி ்ப தி த் 
கதர்தலில் தான் ்பஙகும்பறலாம். 
அல்லது 2021குப பின்ைர் ஜைாதி்பதி 
்பதவி மவறறிடம் ஏற்படகவண்டும் 
கவண்டும். இநத இ்டககாலத்துககுள 
“ராஜ்பகசவாத”த்துககாை மககள மவுசுககு 
என்ை நிகழும் என்றும் மதரியாது.

அமமரிககாவின் அறிக்க மவளிவரும் 
வ்ர ஜைாதி்பதி கவட்பா்ளராக 
மகாடடா்பயவின் ம்பய்ர அறிவிப்ப்த 
இ ழு த் த டி த் க த  வ ந த  ர ா ஜ ்ப க ச 
தரபபு ஓகஸ்ட 11 கவறு வழியின்றி 
ககாடடா்பயவின் ம்பய்ர அறிவித்தைர். 
வரபக்பாகும் அமமரிகக அறிக்க்ய 
அவர்கள ம்பரிதும் நம்பியிருநதைர். 
ஆைால் இன்்றய அறிக்க அநத 
கைவுகளுககு ஆபபு ்வத்து விடடதாக 
கருதப்படுகின்றது.

அமமரிகக உளது்ற வருமாை கச்வ 
(IRS - Internal Revenue Service) தான் 
இநத அறிக்க்ய மவளியிடும் 

அதிகாரபூர்வமாை உரி்ம்யக 
மகாண்டது. 20 1 9 - 1 74 98  என்கிற 
இலககத்்தக மகாண்ட இன்்றய 
அதிகார பூர்வமாை அறிக்க்ய https://
s3.amazonaws.com/public-inspection.
federalregister.gov/2019-17498.pdf என்கிற 
இ்்பபில் நீஙகள கா்லாம்.

இரட்டக குடியுரி்ம்யக மகாண்ட 
ஒருவர் ஜைாதி்பதித் கதர்தலில் 
க்பாடடியிடும் ்படசத்தில் இலங்கயின் 
எநதமவாரு பிர்ஜயும் அ்த எதிர்த்து 
வழககு மதாடர முடியும் என்று (PAFFREL 
- PEOPLE'S ACTION FOR FREE & FAIR 
ELECTIONS) இயககம் அறிவித்திருககிறது. 
கவடபுமனுத் தாககல் இடம்ம்பறறதும் 
அத்ை எதிர்த்து மு்றயீடு மசய்ய 
கால அவகாசம் வழஙகப்படும். அது 
இயலாவிடடால் நீதிமன்றத்துககு 
மசல்லவும் பிர்ஜ ஒருவருககு உரி்ம 
உண்டு என்றும் ம்பபரல் அ்மபபின் 
த்லவர் கறாகை மஹடடிஆராச்சி 
கநறறு 14 அன்று மதரிவித்திருநதார்.

19வது திருத்தச்சடடத்தின் பிரகாரம் 
கவட்பா்ளர் ஒருவர் கவடபுமனு்வத் 
தாககல் மசய்யும் க்பாது உண்்மயாை 
த வ ல் க ் ்ள  வ ழ ங கக வ ண் டி ய து 
க வ ட ்ப ா ்ள ரி ன்  ம ்ப ா று ப ்ப ா கு ம் . 
எ ன் ்ப ் த யு ம்  ம ஹ ட டி ஆ ர ா ச் சி 
குறிபபிடடிருநதார்.  இனி என்ை 
நடககும்? அடுத்து வரும் நாடகள மிகவும் 
முககியமாை்வ.
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மடடகக்ளபபில் கிரிகமகட வி்்ளயாட்ட 
கமம்்படுத்தும் கநாககுடன் மடடகக்ளபபு 
ககாட்டமு்ை வி்்ளயாடடு கிராமம் 
்பல்க வறு க வ்லத் திடடஙக்்ள 
மசய்து வருகின்றது. அதில் புதியமதாரு 
கவ்லத்திடடம் தான் புலம்ம்பயர்நது 
வாழும் உறுபபிைர்களின் ்பஙகளிபபுடன் 
இன்று ஆரம்பித்து ்வககப்படடுள்ளது. 

வ்ளர்நது வரும் இ்ளம் கிரிகமகட வீரர்க்்ள 
உருவாககும் கநாககுடன் எனும் ம்பயரில் 
13 மறறும் 15 வயதிறகுட்படட இ்ளம் 
வீரர்க்்ள இைம் கண்டு ்பயிறசியளிககும் 
கநாககுடன் இன்று Emerging Players 
Programme அஙகுரார்்ப்ம் மசய்து 
்வககப்படடுள்ளது.

  இவகவ்லத்திடடத்தின் முககிய 
கநாககம் இ்ளம்  கிரிகமகட வீரர்க்்ள 
உருவாககி கதசிய அணியில் இ்்கக 
முயறசிப்பது. இதில் இன்று 30 இ்ளம் 
கிரிகமகட வீரர்கள உளவாஙகப்படடு, 
இவர்களுககாை சீரு்ட மறறும் 
்பாதணிகள இலவசமாக வழஙகி 
் வ க க ப ்ப ட ட து .  இ வ வீ ர ர்க ் ்ள 
எதிர்காலத்தில் கதசிய அணியில் 

இ்்த்துக மகாளவதறகாை சகல 
முயறசிக்்ளயும் ககாட்டமு்ை 
வி்்ளயாடடு கிராமம் கமற மகாள்ள 
நடவடிக்க எடுககவுள்ளது.

 இன்னும் புதிய வீரர்க்்ள இனி 
வரும் காலஙகளில் இ்்த்துக 
மகா்ளவதறகாை நடவடிக்ககளும் 
கமற மகாள்ளப்படவுள்ளது. இதறகாை 
ஏ ற ்ப ா டு க ் ்ள  க க ா ட் ட மு ் ை 
வி்்ளயாடடு கிராமம் கமறமகாள்ள  
Emerging Players Programme என்ற 
ம ்ப ய ரி ல்  இ வ க வ ் ல த் தி ட ட ம் 
ம ச ய ற ்ப டு த் த ப ்ப ட வு ள ்ள து 
இப்பணிக்்ள மசயற்படுத்துவதறகாக 
ஒ ரு ங கி ் ை ப ்ப ா ்ள ர ா க  தி ரு .
வ ச ந த க ம ா க ன்  அ வ ர் க ் ்ள 
ககாட்டமு்ை வி்்ளயாடடு கிராமம் 
நியமித்துள்ளது. இதில் முககிய விடயம் 
என்ைமவன்றால் 10 ்பயிறசியா்ளர்கள 
நி ய மி க க ப ்ப ட வு ள ்ள து ட ன் 
இவர்களுககாை கமலதிக ்பயிறசிகள 
மிக வி்ரவில் வழஙகப்படவுள்ளதாகவும் 
மதரிவிககப்படடது.
இ ந நி க ழ வி ல்  பு ல ம்  ம ்ப ய ர் ந த 

நாடுகளில் இருநது கலநது மகாண்ட 
தி ரு . ர க ம ஸ் கு ம ா ர்  அ வ ர் க ள 
உ்ரயாறறு்கயில் இவவ்மபபில் 
உளவாஙகப்படும் வீரர்களுககு அதி 
சிறநத ்பயிறசி வழஙகப்படவுள்ளதாகவும் 
இதறகாக மகாழும்பில் இருந து 
மாத்திரமல்ல மவளி நாடுகளிலும் 
இ ரு ந து ம்   ்ப யி ற சி ய ா ்ள ர் க ள 
வ ர வ ் ழ க க ப ்ப ட வு ள ்ள த ா க வு ம் 
இவர்க்்ள மதன் மாகாைத்தில் பிர்பல 
கழகஙகள மறறும் ்பாடசா்லகளுடன் 
கடிை ்பநது கிரிகமகட க்பாடடிக்்ள 

ஏற்படுத்தி சுறறுலா க்பாடடிக்்ள 
நடத்தவுள்ளதாகவும் இது மாத்திரமின்றி 
இ ந தி ய ா,  ம க ல சி ய ா  க ்ப ா ன் ற 
நாடுகளுககும் ்பயிறசி க்பாடடிகளுககாக 
அ்ழத்து மசல்லப்படவுள்ளதாகவும் 
எல்லாவறறிககும் கமலாக மதாடர்சியாக 
்பயிறசி, கடடுப்பாடாை மசயற்பாடு 
க்பான்றவற்ற க்டபபிடபக்பாருககக 
இவவாய்பு வழஙகப்படவுள்ளதாகவும்; 
மதரிவித்தார்.

  இநநிகழவில் இலங்க கிரிகமகட 
அணியின் முதல் மடஸ்ட அணித்த்லவர் 
திரு.்பநதுல வர்்புர அவர்கள பிரதம 
அதிதியாக கலநது மகாண்டு தன் 
ஆரம்்பகால கிரிகமகட அனு்பவஙக்்ள 
்பகிர்நது மகாண்டதுடன் ககாட்டமு்ை 
வி்்ளயாடடு கிராமம் மடடகக்ளபபு 
மாவடடத்திறகு மசய்து வரும் ்பாரிய 
்பணிகளில் இது சிறபபு வாய்ததாகவும் 

குறிபபிடடார்.
இ ந நி க ழ வி ல்  க க ா ட் ட மு ் ை 
வி்்ளயாடடு கிராமத்தின் த்லவர் 
திரு.சிவநாதன், மசயலா்ளர் திரு.
அருளமமாழி,  ம்பாரு்ளா்ளர் திரு.
ரஞ்சன், ககாட்டமு்ை வி்்ளயாடடு 
கழகத்தின் த்லவர் திரு.சடாறசரராஜா, 
ம ்ப ாரு ்ள ா்ள ர்  தி ரு . த ய ாசி ங க ம், 
ககாட்டமு்ை வி்்ளயாடடு கழகத்தின் 
நம்பிக்கயா்ளர் ச்்ப பிரதிநிதி 
திரு.காசிபபிள்்ள, புலம் ம்பயர்நத 
நாடுகளில் இருநது வரு்க தநத திரு 

ரகமஸ்கண்்ா  மறறும் ககாட்டமு்ை 
வி ் ்ள ய ா ட டு  கி ர ா ம த் தி ன் 
அஙகத்தவர்கள, ககாட்டமு்ை 
வி்்ளயாடடு கழகத்தின் அஙகத்தவர்கள 
எை ்பலரும் கலநது மகாண்டைர்.
   
ககாட்டமு்ை வி்்ளயாடடு கிராமம் 
்பாடசா்ல மடடத்தில் கிரிகமகட 
வி ் ்ள ய ா ட ் ட  க ம ம் ்ப டு த் து ம் 
கநாககுடன் ்பாடசா்லகளுககாை 
கிரிகமகட உ்பகர்ஙக்்ள வழஙகி 
்வககப்படடதுடன் புறத்ரயிலாை 
கி ரி க ம க ட  ் ம த ா ை த் த ் த 
சத்துருகமகாண்டான் கிராமத்தில் 
அ்மத்து வருவதுடன் தறக்பாது 
வ்ளர்நது வரும் இ்ளம் கிரிகமகட 
வீரர்க்்ள உருவாககும் இப்பணிககு 
நாமும் உறுது்்யாக இருபக்பாம்.
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இநதிய அணிககு எதிராக இடம்ம்பறவுள்ள  
மடஸ்ட க்பாடடி மதாடருககாை 
கமறகிநதிய தீவுகள  அணியில் புதிதாக 
அதிக எ்ட மகாண்ட வீரர் ஒருவர் 
கசர்ககப்படடுள்ளார். ரஹீம் கார்ன்வால் 
என்ற அவவீரரின் உயரம் 6.6 அடி மறறும் 

gf;f mDruiz : Nfhl;ilKid 
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Koddamunai Sports Club 
Batticaloa

மதன்ைாபிரிகக அணியின் முன்ைணி 
வீரராை ஹாசிம் அம்லா சர்வகதச 
கிரிகமகடடிலிருநது ஓய்வு ம்பறுவதாக 
அறிவித்துள்ளார். இவர் இதுவ்ர 
124 மடஸ்ட க்பாடடிகள, 181 ஒருநாள 
க்பாடடிகள, 44 இரு்பதுககு 20 க்பாடடிகளில் 
வி்்ளயாடியுள்ளார்.

இவர் மமாத்தமாக சர்வகதச கிரிகமகட 
க ்ப ா ட டி யி ல்  1 8 6 7 2  ஓ ட ட ங க ள 
எடுத்துள்ளதுடன் மமாத்தமாக 55 சதஙகள 

கா்ரதீவு  சகா 

ம ட ட க க ்ள ப பு  க ம ற கு  க ல் வி 
வலயத்திறகுட்படட ்பாடசா்லகளுககு 
32வி்்ளயாடடு ்பயிறறுவிப்பா்ளர்கள 
கடநத(29) திஙகடகிழ்ம நியமைம் 
மசய்யப்படடைர்.

நியமைககடிதஙக்்ள மடடகக்ளபபு 
கமறகு வலயககல்விப ்பணிப்பா்ளர் 
சி.சிறீதரன், வலய பிரதிககல்விப 
்பணிப்பா்ளர்க்ளாை கசா.சுரநுதன், 
க.ஹரிகரராஜ் மறறும் உதவிககல்விப 
்பணிப்பா்ளர்கள, ஆசிரிய ஆகலாசகர்கள 

மறறும் 88 அ்ரச்சதஙகள ம்பறறுள்ளார்.
க ம லு ம்  ம ட ஸ் ட  க ்ப ா ட டி யி ல் 
மதன்ைாபிரிககா சார்பில் 300 ஓடடஙக்்ள 
கடநத ஒகர வீரர் அம்லா ஆவார்.

இநநி்லயில் 36 வயதாை ஹாசிம் அம்லா 
சர்வகதச கிரிகமகட க்பாடடிகளிலிருநது 
ஓய்்வ அறிவித்துள்ளார். இது மதாடர்்பாக 
க்பசிய அம்லா, மதன்ைாபிரிகக 
அணிககாக நான் வி்்ளயாடியதறகு 
கடவுளுககு நன்றி. இநதக கிரிகமகட 
்பய்த்தில் நான் நி்றய ்பாடஙகள 
கறறுக மகாண்டுளக்ளன்.
அத்துடன் கிரிகமகட வாழவில் நல்ல 
நண்்பர்கள ்பல்ரயும் சம்்பாதித்துளக்ளன். 
எைது கிரிகமகட ்பய்த்திறகு உதவியாக 
இருநத எைது தாய் மறறும் தந்தககு 
நன்றிக்்ள மதரிவித்துக மகாளகிகறன்.

அகதக்பான்று என்னுடன் வி்்ளயாடிய 
கிரிகமகட வீரர்களுககும் எைது நன்றி்ய 
மதரிவிககிகறன். கமலும் என்்ை 
எபக்பாதும் ஊககுவித்த ரசிகர்களுககும் 
எைது மைமார்நத நன்றி எைத் 
மதரிவித்துள்ளார்.

இவரது எ்ட 140 
கிகலா ஆகும். 
க ா ர் ன் வ ா ல் 
க ம ற கி ந தி ய 
தீ வு க ள 
அ ணி க க ா க 
வி ் ்ள ய ா டு ம் 
்ப ட ச த் தி ல் 
கி ரி க ம க ட 
வ ர ல ா ற றி ல் 
அதிக எ்டயுடன் 
வி ் ்ள ய ா டி ய 

வீரர் என்ற விகைதமாை சாத்ை்ய  
்ப்டப்பார். 

கார்ன்வால் 55 முதல் தர க்பாடடிகளில் 
வி்்ளயாடி 2,224 ரன்களும்,  260 
விகமகடடுக்்ளயும் வீழத்தியுள்ளார். 

கமறகிநதிய தீவுகளுககு  சுறறுப்பய்ம் 
கமறமகாண்டு வி்்ளயாடி வரும் இநதிய 
கிரிகமகட அணி 20 ஓவர் மதாட்ர 3-0 
என்ற க்ககில் முழு்மயாக மவன்றது. 
தறக்பாது ஒருநாள க்பாடடி மதாடர் 
ந்டம்பறறு வருகிறது. இத்ைத் 
மதாடர்நது இவவிரு அணிகளுககும் 
இ்டகயயாை  மடஸ்ட க்பாடடித் மதாடர் 
எதிர்வரும் 22-ம் திகதி  ஆரம்்பமாகவுள்ளது.

இ்்நது வழஙகி ்வத்தைர்.

மகாழும்பு இசுரு்பாய மத்திய கல்வி 
அ்மச்சிலிருநது இவர்களுககாை 
நியமைககடிதஙக்்ள திஙக்ளன்று 
வ ழ ங கு ம ா று  ம ாக ா்க க ல் வி ப 
்பணிப்பா்ளருககு அவசர உத்தரவு 
பிறபபிககப்படடதன் அடிப்ப்டயில், 
வலயககல்விப ்பணிப்பா்ளருககு குறித்த 
கடிதஙகள அனுபபி ்வககப்படடு, 
உரிய ்பயிறறுவிப்பா்ளர்களு ககு 
நி ய ம ைக க டி த ங க ள   வ ழ ங கி 
்வககப்படடை.

அறுகம்க்ப சர்வகதச 'Half Marathon'  
ஓடடபக்பாடடியின் 21.1 கி.மீறறர் பிரதாை 
மரதன் க்பாடடி நிகழச்சியில், ஆண்கள 
பிரிவில் வத்கதகம்யச் கசர்நத 
நிசான் மதுரஙக முதலாமிடத்தி்ையும், 
நுவமரலியா்வச் கசர்நத அருை 
்பண்டார இரண்டாமிடத்தி்ையும், 
அவிசாவ்்ள்யச் கசர்நத  மகளும் 
தர்மரத்ை மூன்றாமிடத்தி்ையும் 
ம்பறறுகமகாண்டைர்.

இபக்பாடடி நிகழச்சியின் ம்பண்கள 
பிரிவில் பிரான்ஸ் நாட்டச் கசர்நத 
எமிலி ஒலிவியர் முதலாமிடத்தி்ையும், 
இஙகிலாநது நாட்டச் கசர்நத 
அ ஞ் ச லி ை ா  ம ்ப ன் டி ன் பு க ர ா 
இரண்டாமிடத்தி்ையும், பிரான்ஸ் 
நாட்டச் கசர்நத பிரான்ஸஸ்கா 
ம்பாைாசிகயா மூன்றாமிடத்தி்ையும் 
ம்பறறுகமகாண்டைர்.

அறுகம்க்ப அபிவிருத்தி ஒன்றியத்திைால் 
ஏற்பாடு மசய்யப்படட சர்வகதச அ்ர 
மரதன் ஓடடபக்பாடடி அறுகம்க்ப 
அபிவிருத்தி ஒன்றியத்தின் த்லவரும், 
மருத்துவருமாை டாகடர் இஸட.எம்.
ஹாஜித் த்ல்மயில் ் ாயிறறுககிழ்ம 
(11) அறுகம்க்பயில் மிகவும் ககாலாகலமாக 
இடம்ம்பறறது.

இ ம் ம ர த ன்  ஓ ட ட ப க ்ப ா ட டி யி ல் , 
12நாடுகளிலிருநது 60 மவளிநாடடு 
வீரர்களும், 140 உளநாடடு வீரர்களும் 
எை சுமார் 200க்பர் கலநதுமகாண்டைர். 
தைது இரு கண்க்்ளயும் இழநது 
்பார்்வயறற மாறறு திறைாளியாை 
ம க ா ல ன் ை ் வ ் ய ச்  க ச ர் ந த 
காலித் உஸ்மான் இபக்பாடடியில் 
கலநதுமகாண்ட்ம விகசட அம்சமாகும்..
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முன்ைால் வாகைம் க்பாைா பின்ைால் 
க்பாற நமககு அகதா கதிதான் 
எ ன் கி ற ா ர்  ச ந த ் ப பி ள ் ்ள. 
மாவடிமுன்மாரி சநதியில் உள்ள 
வயலூர் முருகன் ஆலயத்தில் 
சிறிதுகநரம் இருநது இ்்ளப்பாறிவிடடு 
மசல்கவாம் எை சநதைபபிள்்ள 
மதய்வா்ையுடன் கூற இருவரும், 
ககாயிலின் முன் மண்ட்பத்தில் இருநது 
க்பசிகமகாண்டிருநதைர். தாநதாம்ல 
ஆ ல ய த் தி ற கு  ம ச ல் வ த ற க ா க 
க ா ல் ந ் ட ய ா க  வ ரு ் க த ந த 

இருவருகம இனிநடகக இருககின்ற 
வீதியி்ை நி்ைத்கத இத்ைப 
க்பசிகமகாண்டிருநதைர்.

ம்றபிடடியில் இருநது மாவடிமுன்மாரி 
சநதிவ்ர காப்படவீதி அ்மத்ததிைால் 
புழுதியில்்ல.  தாநதாம்லககு  
இன்ைமும் க்பாகவிருககின்ற ்பகுதி்ய 
நி் ைத் தால் ம ைப்பயமாக வும் 
இரு க கின்றது. இனி இருப்பது 
வீதியில்்ல, கிறவல் புழுதியும், 
்பள்ளமும், ்படுகுழியும், ம்லும், 

கு ட ் ட க க ற க ளு ம் 
நி ் ற ந த  ்ப கு தி . 
இத்ை வீதி எண்டு 
ம ச ா ல் ல  மு டி ய ா து . 
ஏக தா தாந தாவிறகு 
ம ச ல் வ த ற க ா ை 
வ ழி ம ய ன் க ற 
ம ச ா ல் ல ல ா ம் . 
தாநதாம்ல முருகன் 
ஆ ல ய  உ ற ச வ ம் 
மதாடஙகிைால், இநத 
வீ தி ய ா ல்  நி ் ற ய 
ச ைமும்,  வாக ைமும் 
க்பாககுவரத்துச் மசய்யும். 
இநத வருடமும் கடநத மாதம் 25ம் திகதி 
உறசவம் மதாடஙகிைதில் இருநது 
நி்றய அடியார்கள ஆலயத்திறகு 
வாகைஙகளிலும், கால்ந்டயாகவும் 
மசன்றுவநதாஙக. மசன்று வநததில் 
முககாவாசிககு கமலாைவர்களுககு 
தடுமலும், தும்மலும், மூகக்டபபுமாம். 
என்றுதான் க்பசிகமகாளகின்றைர். 
ஏமைன்றால் மாவடிமுன்மாரி சநதியில் 
இருநது மாவடிமுன்மாரி ்பாடசா்ல 

வ்ரயும் கிறவல் புழுதி, வா்ழககா்ல 
்பாலத்தில் இருநது தாநதாம்ல 
முருகன் ஆலயம் வ்ரயும் கிறவல் 
புழுதியும், ம்லும் இதைால் உடம்பு 
பூராகவும் கிறவல்தான். எநத நிற 
உ்ட அணிநது ஆலயம் மசன்றாலும் 
கிறவல் நிறத்தில்தான் எல்கலாரு்டய 
உ்டயும் ஆலயத்தி்ை அ்டநததும் 
இருககின்றது. ஒவமவாரு வருடமும் 
இ க த  நி ் ல ் ம ய ா க த் த ா ன் 
இருககின்றது. எத்த்ை மு்ற 
மசால்லியும் யாரும் ஏமறடுத்தும் 
்பார்ககின்றார்கள இல்்ல.

ம ்ழயும் ம்பய்து க ைகாலம். 

எஙகும் வறடசியாத்தான் இருககு. 
ம்ழமயண்டாை ம்பய்திருநதால் 
புழுதி எல்லாம் அடஙகி இருககும். 
அதுவும் நடககல்ல. நம்ம புழுதியிலதான் 
தவண்டு வ்ளர்நத எை சநதைபபிள்்ள 
மதய்வா்ையிடம் கூறிைாள. இதைால் 
புழுதி்ய தாஙகிக மகாளளும் சகதி 
உடம்பில் இருககு. ஆை இபக்பா்தய 
பிள்்ளகள எல்லாம் மண்ணிகல 
இறஙகி வி்்ளயாடுறதும் இல்்ல. 
பிறபபிகல அஸ்மா கநாய் மறறும் 
என்ைன்கைாகவா கநாமயல்லாம் 
பிள்்ளகளு ககு ஏற்படடிரு ககு. 
இதைால் சின்ைபபிள்்ளகள எல்லாம் 
அதிகம் ்பாதிக கப்படுகின்றைர். 
ஒவமவாரு நாளும் கஷ்டத்தி்ை 
அனு்பவிப்பவனுககுதான் அதுட 
வலியும், கவத்ையும் மதரியும். 
வருடத்தில் ஒருதட்வ ககாயிலுககு 
வநது மசன்ற ஒருநாளி்லகய 
தாநதாம்ல ககாயிலுககு மசல்வதறகு 
தயஙகும் ்பலர் மத்தியிலும், என்ைதம்பி 
இப்பவும் அநத வீதி அப்படிதாைா 
இருககு?, வீதி திருத்திைபிறகுதான் 
க க ா யி லு க கு  க ்ப ா க க வ ணு ம் 
என்று கூறுகின்ற அக ைகரும் 
இருநதுமகாண்டிருககின்றைர்.

ஆைால் புழுதிமயன்றாலும் சரி, 
விழுநது எழுநதாலும் சரிமயை 
நி்ைநது ஒவமவாரு நாளும் 
இஙகுள்ள ்பாடசா்லகளுககும், 
தமது இல்லஙகளுககும், ஏ்ைய 
தி ் ் க க ்ள ங க ளு க கு ம் 
ம ச ன் று வ ரு கி ன் ற வ ர் க ள 
எதிர்மகாளளும் க வத ் ை்ய 
மசான்ைால் புரியாது. ஒருநாள 
அ னு ்ப வி த் த வ னு க கு  ம த ரி யு ம். 
இவவாறு நா்ளாந தம் மசன்று 
வரு்பவர்களில் ்பலருககு முள்ளநதண்டு 
பிரச்சி்ையும் ஏற்படடிருககு எை 
மதய்வா்ைபபிள்்ள கூறுகிறாள.

ம்ழ காலத்தில் மவள்ளமும், மவயில் 
காலத்தில் புழுதியும் கசர்நத வீதி்யப 
்பறறி ்பலதட்வ கூறியும், மககள 
மனு மகாடுத்தும், அநதத்திடடத்தில் 
உ ள வ ா ங க ப ்ப ட டு ள ்ள து ,  இ ந த 
திடடத்தில் உளவாஙகப்படடுள்ளது, 
நா்்ளககு கவ்ல ஆரம்பிப்பாஙகள, 
ந ா ்ள ன் ் ற க கு  க வ ் ல 
ஆரம்பிப்பாஙகள என்று மசால்லிச் 
மசால்லி ஏமாறறிய வருடஙகள ்பல. 
இன்ைமும் எத்த்ை வருடஙகளுககு 
நா்்ள, நா்்ள எைச்மசால்லி 
ஏ ம ா ற ற ப க ்ப ா கி ன் ற ா ர் க க ்ள ா 
மதரியவில்்ல. எைககூறிகமகாண்டு, 
இருவரும் தாநதாம்லகநாககி 
ந ட க க த் ம த ா ட ங கி ை ர்.  த ா ந த ா 
முருகனுககு அகராகரா!!!
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மசய்யப்படுவாமரை கடசியின் 
த வி ச ா ்ள ர்  க பீ ர்  க ா சி ம் 
மதரிவித்துள்ளார்.

ச ்ப ா ந ா ய க ர ா க ப  ்ப த வி 
வகிககும் கரு ஜயசூரியவுககு 
கடசியின் மத்திய குழுவில் 
ஆதரவு இல்்லமயை கடசித் 
த க வ ல் க ள  கூ று கி ன் ற ை. 
இ க த க வ ் ்ள ,  ம த் தி ய 
குழுவின் அஙகீகாரத்துடன் ரணில் 
விககிரமசிஙக ஜைாதி்பதி கவட்பா்ளராக 
அறிவிககப்படலாமமைவும் மறறுமமாரு 
தகவல் கூறுகின்றது.

அகதகவ்்ள, சஜித் பிகரமதாச்வ 
க வ ட ்ப ா ்ள ர ா க  நி ய மி ப ்ப து 
மதாடர்்பாக அ்மச்சர் மஙக்ள 
சமரவீர ரணில் விககிரமசிஙகவுடன் 
கலநது்ரயாடியுள்ளார். கதர்தல் 
க்ள நில்மக்்ள அறிநது இறுதி 
கநரத்தில் ரணில் விககிரமசிஙக்வ 
கவட்பா்ளராக நியமிககலாமா என்்பது 
குறித்தும் அ்மச்சர் மஙகய சமரவீர 
கடசியின் மூத்த உறுபபிைர்களுடன் 
கலநது்ரயாடியுள்ளதாக உள்ளகத் 
தகவல்கள கூறுகின்றை.

அ்மச்சர் மஙக்ள சமரவீர அமமரிககா 
இராஜாஙகதம் தி்்கக்ளத்திறகு 
மிகவும் கவண்டப்படட ஒருவர் 2015 
ஆம் ஆண்டு ்மத்திரி - ரணில் 
அரசாஙகத்்த அ்மபபில் மஙக்ள 
சமரவீர தீவிர ்பஙகாறறியிருநதார் 
என்்பது குறிபபிடத்தககது.

க்ளநிலவரப்படி ரணிலுககு நல்ல 
ஆதரவு இருப்பதாக ஐகதக வடடாரஙகள 
நம்புவதந கார்மாக அவ்ரகய 
கவட்பா்ளராக நிறுத்தலாமா என்றும் ஒரு 
தரபபு முயறசிப்பதாகக கூறப்படுகின்றது. 
அடுத்து வருகின்ற வாரஙகளில் 
இ்வ குறித்த கமலதிக தகவல்கள 
மவளியாகலாம்.
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்பாதுகாபபு நிகழச்சித்திடட (கமமறககும)
முதல் ஆரம்்பக கூடடம் இன்று கா்ல 
9.30 மணிய்ளவில் மாவடட மசயலா்ளரும் 
அரசாஙக அதி்பருமாை மாணிககம் 
உதயகுமார் த்ல்மயில் மண்மு்ை 
வடககு பிரகதச மசயலக ககடக்பார் 
மண்ட்பத்தில் ந்டம்பறறது.

இ க கூ ட ட த் தி ற கு  ஜ ை ா தி ்ப தி 
மசயலகத்தின் கிராம ்பாதுகாபபு 
நிகழச்சித்திடடத்தின் ்பணிப்பா்ளர் 
நாயகம் எச்.டீ.கமல் ்பத்மசி ஸ்ரீ அவர்கள 
விகசட அதிதியாக கலநது மகாண்டு 
மசயலமர்வி்ை முன்மைடுத்தார்.

இ ந  நி க ழ ச் சி த் தி ட ட த் தி ற கு 
ம ட ட க க ்ள ப பு  ம ா வ ட ட த் தி ன் 
்பதிைான்னு பிரகதச மசயலா்ளர்கள 
மறறும் கிராம கசவகர்கள,்பாதுகாபபு 
்ப்டயிைர், ம்பாலிஸ் அதிகாரிகள, 
மாவடடத்தின் கமலதிக அரசாஙக 
அதி்பர் சுதர்சினி ஸ்ரீகாந ஆகிகயார் 
கலநது கருத்து்ரக்்ள வழஙகிய்ம 
குறிபபிடத்தககது.
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ஒ ரு  நி க ழ ம வ ான்் ற  ஒ ழு ங கு 
மசய்திருநகதாம். எழுத்தா்ளர் ஒருவர் 
அதிதிகளில் ஒருவர். ஆைால், அவர் ஒரு 
முன்ைாள அரச நிர்வாகி. எழுத்தா்ளர் என்ற 
ரீதியிகலகய அ்ழககப்படடிருநததால், 
அ்ழபபிதழிலும் அந த இடகம 
அவருககுக மகாடுககப்படடிருநதது.

நிகழவு நடநத அன்று அவர் வரு்க 
தரவில்்ல. கநாய்வாய்ப்படடதாக 
அறிவித்திருநதார். நிகழவு முடிநது 
இரண்டு நாடகளின் பின் அவரது நண்்பர் 
ஒருவ்ர சநதிககக கி்டத்தக்பாது, 
அ்ழபபிதழில் தைது தகுதிகககறற இடம் 
வழஙகப்படாமல் அவமதிககப்படடதாக 
வருநதிைாராம்.

ம்பாதுவாக அரச நிகழவுக்்ள, 
அ ல் ல து  க ் ல  நி க ழ வு க ் ்ள 
ஒழுஙக்மத்தவர்களுககு  இநத சிககல் 
நன்கு புரிநதிருககும். அ்ழபபிதழில் 
அல்லது வரகவறபில் தைககு உரிய 
ம க ௌ ரவ ம்  வ ழ ங க ப ்ப டவி ல் ் ல 
என்றும், தான் அவமதிககப்படடதாகவும் 
கூறி கம்டயிலிருநது இறஙகிச் 
மசன்றவர்களகூட உண்டு.  கல்வி, 
அனு்பவம், மதாழில் அடிப்ப்டயில் தான் 
குறிபபிடட சில்ர விட கமம்்படடவன் 
என்ற ்பாவத்கதாடு இருககும் சிலருககு 
இது ஆ்வத்தில் விழும் அடி கூட.

ஆைால், அநத ஒழுஙகு சமூக ரீதியிலும் 
முககியமாைதுதான் என்்ப்த மறுகக 
முடியாது. கம்டமயான்றில் ஒருவருககு 
வழஙகப்படும் முன்னுரி்மகய அவரது 
அதிகாரத்்தயும், ஆளு்ம்யயும் 
தீர்மானிககும் கூறாக ம்பாதுமகக்ளால் 
அஙகீகரிககப்படுகிறது. அதில் உயர்வு 
தாழவுகள ஏற்படடால், தமது சுய 
மகௌரவம் ்பாதிககப்படுவதாக அவர்கள 

எண்ணுவதில் தவமறான்றுமில்்ல.

தனியார் அ்மபபுகள நடத்தும் க்ல 
நிகழவுகளில் இ்த ஒன்றும் மசய்ய 
முடியாதுதான். ஆைால், அரச நிகழவுகளில் 
இநத ஒழுஙகில் தான் ஒவமவாருவருககும் 
முன்னுரி்ம வழஙகப்படகவண்டும் 
என்று அரசாஙககம அஙகீகரித்த ஒரு 
்படடியல் இருககிறது என்று உஙகளுககுத் 
மதரியுமா?

இநத முன்னுரி்மப ்படடிய்ல 
உளநாடடலுவல் க ள அ்மச்சின் 
வ்லத்த்ளத்தில் நீஙகள தரவிறககிக 
மகாள்ளலாம். அரச நிகழவுகளிகலா, 
்பண்்பாடடு விழாககளிகலா இநத 
ஒழுங்க மைதில் ்வத்து நீஙகள 
நிகழச்சி நிர்லயும் அ்ழபபித்ழயும் 
தயார் மசய்யும் க்பாது, கத்வயறற 
குழப்பஙக்்ளத் தவிர்த்துகமகாள்ளலாம்.

த ற க ்ப ா து ள ்ள  தி ரு த் த ப ்ப ட ட 
முன்னுரி்மப ்படடியல், கடநத 2018 
ஜைவரி 9ஆம் திகதி மவளியிடப்படடது. 
இநத ஒழுஙகில் மாறறஙக்்ள ஏற்படுத்த 
இலங்க அரசின் ஜைாதி்பதிககு 
அதிகாரம் உண்டு.

ஜைாதி்பதி, பிரதமர், ச்பாநாயகர், பிரதம 
நீதியரசர், எதிர்ககடசித் த்லவர், 
அ்மச்சர்கள, இராணுவக கடட்்ளத் 
த்ள்பதி, மாகா் ஆளுநர்கள, மாகா் 
முதல்மச்சர்கள, மாகா் அ்மச்சர்கள 
என்க்பார் இதில் மு்றகய முதல் ்பத்து 
இடஙக்்ளப பிடித்துக மகாளகிறார்கள.

 பிரதி ச்பாநாயகர், பிரதிய்மச்சர்கள, 
ஆ்்ககுழுககளின் பிரதித்த்லவர்கள, 
பிரதம மகாறடா, அரச தூதர்களும் 
உயர்ஸ்தானிகர்களும், ஐ நாவின் 

வதிவிடப பிரதிநிதிகள, அரசியல்மபபுச் 
ச்்பயின் உறுபபிைர்கள,  சடடமா 
அதி்பர், உயர்நீதிமன்ற நீதி்பதிகள, 
க ம ன் மு ் ற யீ ட டு  நீ தி ம ன் ற த் 
த்லவர், கமன்மு்றயீடடு நீதிமன்ற 
நீதி்பதிகள ஆகிகயார் அடுத்தடுத்த 
முன்னுரி்மகளுககு உரியவர்கள.

இதறகுப பின்க்ப, ்பாராளுமன்ற 
உறுபபிைர்கள, மாகா் ச்்பத் 
தவிசா்ளர்கள, மாகா் அ்மச்சர்கள, 
மாகா் எதிர்ககடசித்த்லவர்கள, 
மாகா் ச்்ப உறுபபிைர்கள, ஜைாதி்பதி 
மசயலா்ளர், பிரதமர் மசயலா்ளர், 
அ்மச்சர்களின் மசயலா்ளர்கள, 
க்ககாய்வா்ளர் நாயகம், மத்திய 
வஙகி ஆளுநர் ஆகிகயார் மு்றகய 
வருகிறார்கள.

இ த ன்  பி ன்ை ர்  அ ் ம ச் ச ர் வ 
அ்மச்சுககளின் மசயலா்ளர்கள, 
்பாராளுமன்ற மசயலா்ளர் நாயகம், 
ஆ்்ககுழுககளின் தவிசா்ளர்கள, 
ஒம்புடஸ்மன், ஜைாதி்பதி ஆகலாசகர்கள, 
தி ் ற க ச ரி யி ன்  பி ரதி ய ் ம ச் ச ர், 
அரசியல்மபபுச் ச்்பயின் மசயலா்ளர் 
நாயகம், ்பல்க்லககழக மானியஙகள 
ஆ ் ் க கு ழு வி ன்  த வி ச ா ்ள ர் , 
்பல்க்லககழக து்்கவநதர்கள, 
அ்மச்சுககளின் மசயலா்ளர்கள 
இடம்பிடிககிறார்கள.

இ்த அடுத்து முப்ப்டத் த்ள்பதிகள, 
ம்பாலிஸ் மா அதி்பர், மசாலிஸ்டர் 
நாயகம், கமல்நீதிமன்ற நீதி்பதிகள, 
இலங்கககாை வரு்க தரு தூதர்கள 
மறறும் உயர்ஸ்தானிகர்கள, கமலதிக 
அ்மச்சர்கள, ஐநா அ்மபபுககளின் 
பிரதிநிதிகள, தி்்கக்ளத்த்லவர்கள, 
மாநகரச்்பயின் நகரபிதாககளும் 

தவிசா்ளர்களும், மாநகர, நகர, பிரகதச 
ச்்பகளின் தவிசா்ளர்கள மறறும் 
உறுபபிைர்கள ஆகிகயார் மு்றகய 
இடம்ம்பற கவண்டும்.

ஒரு குறித்த அ்மச்்ச, அல்லது 
மாகா்த்்த, அல்லது பிரகதசத்்த 
முன்னி்லப்படுத்தி இநத நிகழவு 
ஒழுஙகு மசய்யப்படும் க்பாது, அநத 
அ்மச்சு அல்லது மாகா்ம் அல்லது 
பிரகதசம் சார்நத நிர்வாகிகளுககு அதிக 
முன்னுரி்ம மகாடுககப்படகவண்டும். 
மு ன் ை ா ள  ஜ ை ா தி ்ப தி க ளு க கு 
பிரதமருககு அடுத்த இடம் மகாடுககலாம். 
அது அவர்கள ்பதவி விலகிய நாளின் 
அடிப்ப்டயில் வழஙகப்படும்.

மு ன் னு ரி ் ம  ஒ ழு ங கி ல்  ஒ க ர 
இ ட த் தி ல்  இ ரு ப ்ப வ ர் க ளு க கு 
அ வ ர் க ்ள து  க ச ் வ க க ா ல ம் 
கருத்தில் மகாள்ளப்படகவண்டும். 
ஒகர கச்வககாலம் உள்ளவர்கள 
என்றால், அகரவரி்சப்படி அவர்க்்ள 
முன்பின்ைாக ஒழுஙகு்படுத்தலாம்.  
இ ந த  ஒ ழு ங கி ல்  ம த கு ரு க க ள 
கத்வ்யப ம்பாறுத்து முன் பின்ைாக 
வரி்சப்படுத்தப்பட முடியும்.

கமலதிக வி்ளககஙக்்ளப ம்பற, 
உளநாடடலுவல் க ள அ்மச்சின் 
வ்லத்த்ளத்தில் அல்லது கீழககுறிபபிடட 
முகவரிககுச் மசன்று, இநதப ்படடிய்ல 
தரவிறககிக மகாளளுஙகள.

http://www.moha.gov.lk/web/images/
downloads/National_Items/Table_of_
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ம வ ளி யி ட டு  வ ரு த் த த் ் த யு ம் 
மதரிவித்திருநதார். அதன் பிறகு அகத 
கல்கியில் ''்பழிககுப ்பழி'' என்கின்ற 
சிறு க்த்யயும் இவர் எழுதியுள்ளார். 
அண்்ரின் சிறுக்தத் மதாகுதியாை 
' ' மி ஸ் க ை க ம் ' '  அ ந த க க ா ல த் தி ல் 
மிகச்சிறப்பாை க்தத் மதாகுதிமயை 

்பலராலும் ்பராடடப ்படட்த இநகநரத்தில் 
நி்ைவு கூரக கடற்பாடுண்டு.

ககாபுரம் இதழில் ''மாநகர் மது்ர'' என்ற 
த்லபபிலும் ''்ாைபபிரகாசமுனிவர்'' 
என்ற த்லபபிலும் கடடு்ரக்்ள 
எழுதியிருநதார்.

1979ம் ஆண்டு ்பாராளுமன்றத்தில் இவர் 
ஆறறிய உ்ரகள ''அன்பும் அகிம்்சயும் 
கதசிய ஒறறு்மககு வழி'' என்ற ம்பயரில் 
மவளிவநதது.

1979ம் ஆண்டு டிசம்்பர் மாதம் 6நதிகதி 
அண்்ாம்ல ்பல்க்லககழகத்தில் 
ஆறறிய உ்ர ''அண்்ாம்ல அரசர் 
இமயச்சாத்ை'' என்ற ம்பயரில் மவளியாகி 
உள்ளது. அகத 1979ம் ஆண்டு நவம்்பர் மாதம் 
08ம்திகதி சுவாமி விபுலாைநதரின் முத்தி்ர 
மவளியீடடு விழாவில் இராஜது்ரயவர்கள 
இலங்க வாமைாலியில் நிகழத்திய 
உ்ர ''அருடதிரு விபுலாைநதர் உ்ர'' 
என்ற த்லபபில் மவளியாகியிருநதது. 
இப்படி அவரின் க்பச்சுககள புத்தக வடிவில் 
மவளிவநதிருப்பது நாம் ம்பரு்மப்படக 
கூடிய முதுசஙகள என்்ப்த மறநதுவிடக 
கூடாது.

அண்்ரின் க்பச்சில் நான் ரசித்த அவரின் 
சமகயாசித க்பச்்சயும் துணுககுகள  
சில்தயும் உஙகக்ளாடு ்பகிர்நது 
மகாளகிகறன்.

முன்பு தமிழர் விடுத்லக கூடடணியின் 
யாபபு விதிகளிமலான்று  தமிழர் விடுத்லக 
கூடடணியின் பிரதிநிதிகள மநதிரிகளின் 
வி ழ ா க க ளி க ல ா  கூ ட ட ங க ளி க ல ா 
்பஙகு்பறறககூடாது என்்பது.

1 9 7 9 ம் ஆ ண் டு  ம ட ட க க ்ள ப பு 
திரும்லவீதியில் அ்மக கப்படட 
ம்பாலிசாரின் விடுதி்ய திறபபு விழாச் 
மசய்ய அநகநரம் பிரதமராகவிருநத 
திரு.ஆர். பிகரமதாசா அவர்கள வரு்க 
தநதிருநதார்கள. அவவிழா்வ நானும் 
எைது நண்்பர்களும் மமடறாஸ் கக்பககு 
முன்ைால் கூடடத்தில் க்பசுகவாரின் 
க ்ப ச் சு க க ் ்ள  ம ச வி ம டு த் து க 
மகாண்டிருநகதாம்.

அம்கம்டயில் பிகரமதாசா அவர்க்்ள 
இராஜது்ரயவர்கள வரகவறகும் க்பாது 
கூறியது. “பிகரம” என்றால் அன்பு “தாச” 
என்றால் அடி்ம. நீஙகள மககளின் 

அன்புககு அடி்ம. நான் தமிழ ்பண்புககு 
அடி்ம. என்றாகர ்பார்ககலாம். ்கதடடல் 
அடஙக ்பலநிமிடம் எடுத்தது. 
                          1999ம் ஆண்டு 10ம்மாதம் 
03நதிகதி “கலதாரி கஹாடடலில்' ' 
இராஜது்ரயவர்களின் எழுத்து வாழவின் 
50வது ஆண்டு ம்பான்விழா நிகழச்சி்ய 
மகாழும்பு வாழ தமிழ எழுத்தா்ளர்கள 
ஒழுஙகு மசய்திருநதைர். அவவிழாவுககு 
எைககும் அ்ழபபு விடுத்திருநதைர். 
அவவிழாவில் ஜைாப அஸ்ரப அவர்கள 
க்பசும்க்பாது மசான்ைார். நான் ்பல 
ஆண்டுகளுககு முன் கல்லடிக கூடடத்தில் 
அண்்ரின் கம்டயில் க்பசும் க்பாது 
்பார்த்த அகத இ்ள்மகயாடு இன்றும் 
அவ்ரப ்பார்ககின்கறன். இவரின் 
இ்ள்மககு என்ை மர்மகமா மதரியவில்்ல 
என்றார். நன்றியு்ரயாறற வநத இராஜது்ர 
மசான்ைார். தமிழுககு மசநதமிழ 
்்பநதமிழ முது்மத்தமிழ இனி்மத்தமிழ 

இராஜது்ரயின் 
க்பச்சு..

இ ர ா . த வ ர ா ஜ ா 
1 6 . 0 6 . 2 0 1 3 
்ாயிறறுககிழ்ம 
க த வ ந ா ய க ம் 
ம ண் ட ்ப த் தி ல் 

த்ல்ம தாஙகி இராஜது்ரயவர்க்்ளப 
்பறறிப க்பசிய க்பச்சின் மசன்ற இதழின் 
மதாடர்ச்சி...

அமரர் கல்கி அவர்கள தைது சஞ்சி்கயில் 
''்பரதநாடடியம் மசய்த ்பாககியம்'' என்ற 
த்லபபில் ஒரு கடடு்ர எழுதியிருநதார். 
அதில் கல்கி அவர்கள இமயம்லயிலிருநது 
தி ரு க க ா ் ம ் ல  வ ் ர  எ ன் ற 
மசாறமறாடமரான்்ற குறிபபிடடிருநதார். 
அண்்ர் இராஜது்ர இ்தக கண்டதும் 
ம்பாருமிைார் கவத்ைப்படடார்.

திருககா்ம்லககு அப்பால் மடடகக்ளபபு 
என்கின்ற ஊர் இருப்பது மதரியவில்்லயா? 
அல்லது நாஙகம்ளல்லாம் தமிழர்கள 
இல்்லயா? எை நீண்ட கடிதமமான்்ற 
எழுதிச் சுடச்சுட கல்கிககு அனுபபி்வத்தார். 
கல்கி அவர்கள அண் ்ரின் கடிதத்்த 
' 'மடடகக்ளப்்ப மறவாதீர் ' '  என்று 
த்லபபிடடு தைது கல்கி சஞ்சி்கயில் njhlHr;rp gf;fk; 15

fyhG+rzk; muq;fk;  ,uh. jtuh[h
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(எல்லா இைத்துப க்பரப பிள்்ளகளுககும் ஒரு ்பாடடன் மசால்லும் ்பழம் க்தகள - 9)

அறபுதமாை இைபபி்்பபும் 
புரிநது்ர்வும்  எம் கிராமத்தில் அன்று  
நிலவியது.

இநத அறபுத இ்்பபில் மண்்் 
வாரிபக்பாடடது 1956 ஆம் ஆண்டு இைக 
கலவரம்.        ்பத்திரி்ககள கலவரம்   
்பறறிப ம்பரிதாகக கூறிை. வாமைாலி 
கதறியது . சாரி சாரியாக தமிழ மககள 
அடி்படடு,மசாத்துகக்்ள இழநது, 
மசாநதஙக்்ள இழநது, அகதிக்ளாக 
நடநத்படி வருகிறார்கள என்னும் 
க்தகள காடடுத் தீக்பாலப ்பரவிை.

ம க ா ழு ம் பி ல்  த மி ழ ர் க ளு க கு 
இ் ்ளக கப்படட வன்மு ்ற க ள 
கண்ணும் காதும் மூககும் ்வத்துப 
ம்பரிது ்படுத்த்படடை.

கர்பபிணிப ம்பண்ணின் வயிற்றப 
பி ழ ந து  க ரு ப ் ்ப யி லி ரு ந து 
குழந்த்ய எடுத்து அத்ை 
சிஙக்ளவர் மநருபபில் வீசி எறிநதைர் 
எனும் க்தகள கவகமாகப ்பரவிை.  

சிஙக்ள மககள தமிழ மககளின் 
வீடுக்்ளத் தீயிடடுக மகாளுத்திைர், 
அவர்கள உட்மக்்ளச் சூ்றயாடிைர், 
வா்ளால் மவடடிக மகா்லகள 
மசய்தைர்,  தமிழபம்பண்களின் 
த ா லி க ் ்ள  அ று த் த ை ர் , 
அ ப ம ்ப ண் க ் ்ள க  கூ ட ட ா க க 
கற்பழித்தைர். தமிழச் சிசு ஒன்்றப 
ம ்ப ற க ற ா ரி ன்  மு ன்னி ் ல யி ல் 
இரண்டு கால்களிலும் பிடித்துத் 
தூககித் த்ரயில்  அ்றநது 
சின்ைாபின்ைமாககிக மகான்றைர், 
மகாதிககும் தார்பபீப்பாககளுள 
தமிழர்க்்ளத் தூககிப க்பாடடைர், 
தமிழர்க்்ளத் கதடித் கதடி அழித்தைர்   
என்ற உ்ர்ச்சியூடடும் க்தகள 
தமிழர் மத்தியில் மவகு  கவகமாகப 
்பரவலாயிை.

ம ்ப ால ைறு ் வ யி லி ரு ந து  ஒ ரு 
மலாறியில் சிஙக்ளக கா்டயர்கள 
ம ட டக க ்ள ப பு  க ந ாக கி  வ ந து 
மகாண்டிருககிறார்கள என்ற வதநதி 
கவறு. அ்மதியாக வாழநத  அப்பாவி 
மககள அலமநது விடடார்கள.

ஒரு தனி மலாறியில் வநது முழு 
மகக்்ளயும் அழிகக முடியுமா? என்று 
சிலர் சிநதிககாமல் இல்்ல. எனினும் 

்பயம், பீதி, தறகாபபு என்்பை மகக்்ளப 
பீடித்துக மகாண்டை.

காலிமுகத் திடலில் த்லவர்க்்ளப 
்பதம் ்பார்த்த சிஙக்ளக கா்டயர் கூடடம் 
இபக்பாது மசாநத ஊர்களுககுள 
சாதார் தமிழ மகக்்ளப ்பதம் 
்பார்கக வருகின்றது என்ற க்த கவறு.  
வதநதிகள காடடுத் தீ க்பால ்பரவ 
ஆரம்பித்து விடடை   நி்ல்மகள 
மவகு கமாசமாகிவிடடை.  

கடவிட சிஙககாவின் மலாறி்ய 
ஓடடிகமகாண்டு பியகஸைா வார் 
கராடடால் முகத்துவாரப ்பககம் 
மசன்றார்.

ராஜது்ரயின் க்டயில் கூடிய தமிழ 
இ்்ள்ர் குழாம் ஒன்று அநத மலாறி 
திரும்பி வரும் வழியில் அதறகு வார் 
கராடடின் இரு புறமும் இருநத நச்சு 
மரககாடடுககுள இருநது கல்மலறிய 
கவண்டும் எை முடிமவடுத்தது. ்பல 
ஊர்பம்பரியவர்கள அது பி்ழ எைக 
கூறிைர்.

“யாகரா மசய்த தவறுகளுககு நம்கமாடு 
்பழகியவர்க்்ளத் தண்டிப்பதா?”என்று 
்பலர்  கூறிய    கூறறுககள    
எடு்படவில்்ல.   எைககுப ம்பரியவர்கள 
கூறியது சரிமயைப்படடது.   நான் அநத 
இ்்ள்ர்களுடன் மசல்லவில்்ல.

நி ச் ச ய ம ா க  இ ச் ம ச ய ல்  எ ன் 
அப்பாவுககும்,அம்மாவுககும் அறகவ 
பிடிககாது என்்பது எைககு நன்கு 
மதரியும்.

ராஜது்ரயின்  க்டககு அருகக 
இருபுறமும் மிக அடர்த்தியாை  
நச்சுமரக காடு. நச்சுமரக காடடுள நின்று 
இ்்ள்ர்கள கல்லால் எறிவதறகுப 

்பதில் காய்நத  நச்சுக காய்க்ளால் 
எறிநதார்க்ளாம்.

“இது ஒரு குழந்தப பிள்்ள 
வி்்ளயாடடு” என்று என் தந்த 
மைவருத்தத்கதாடு கூறிைார்.

அ ப க ்ப ா து  அ மி ர் த க ளி யி ல் 
காலியிலிருநது வநத சிஙக்ள 
மீைவர்கள வாடி அடித்து அதிகமாகக 
குடியிருந தைர். அவர்களு ககும் 
அமிர்தகளித் தமிழ மககளுககுமி்டகய 
மிக மநருககமாை, அநநிகயாநநியமாை 
உறகவ நிலவியும் வநதது.

இ்்ள்ர்கள பு்ட சூழ நாடடு 
ந ட ப பு க ் ்ள க  க ் த த் து க 
மகாண்டிரு க கிறார்  க்டக கார 
ராஜது்ர, அவருடன் கூட இன்னும் 
சிலர் சாதார் சிஙக்ளத் மதாழிலா்ளர் 
கூடடம் ஒன்று – அதில் ்பத்துப 
்பன்னிரண்டு க்பர் இருககலாம் 
கலவரத்துடன் தமககுள க்தத்துக 
மகாண்டு மீன் வாடிகள இருககும் ்பககம் 
மசல்ல வநது மகாண்டிருநதைர்.  

சிஙக்ளக கா்டயர்களின் குத்து,மவடடு, 
மகா்லக க்தக்்ளக க்தத்துக 
மகாண்டிருநத ஆலமரத்தடித் தமிழக 
கூடடம் அவர்க்்ளப ்பார்த்து என்ை 
மசய்வமதன்றறியாது நின்றது.

திடீமரை அதில் ஒருவர்  அருகில் 
கிடநத மவறும் வா்ழத்தண்்டக 
்கயில் எடுத்து  “எஙகடா க்பாறீஙக 
சிஙக்ள நாய்கக்ள” என்று அநத எளிய 
வா்ழத் தண்டால் எறிய அத்த்ை 
க்பரும் அலறிப பு்டத்துக மகாண்டு 
“அம்கம” எை ஓடிய்ம எைககு மைதில் 
ம்பருத்த சஞ்சலத்்த ஏற்படுத்தியது.

அதில் ஒருவர் கிழவர், மவறறுடம்பு, 
கதாழில் ஒரு துவாய். அவர் முகம் க்பாை 
க்பாககும் ்பயநது நடுஙகிய அவரது 
உடலும், ஏ்ைகயார்களின் முகஙகளில் 
கா்ப்படட மர் ்பயமும் அறு்பது 
வருடஙக்ளாகியும் என் மை்த விடடு 
இன்னும் அகலகவில்்ல.

அப்பாவிக்்ள  ஒகர  ஒரு  
வா்ழத்தண்டு மகாண்டு க்லத்த 
இன்மைாரு அப்பாவிகள.

மறுநாள ்பண்டா ஒரு சிறு ்்பயுடன் 

வீடடுககு வநது அம்மா்வ நமஸ்காரம் 
்பண்ணிவிடடு “நான் க்பாகிகறன் 
அம்மா” என்றான்.

அம்மாவின் மைதுள என்மைன்ை 
எண்்ஙகள ஓடிைகவா கண்களில் 
கண்ணீர் மல்க அம்மா முநதா்ை 
முடிச்்ச அவிழத்து அதில் இருநத 
அத்த்ை காசுக்்ளயும் அவன் 
்ககளில் அவன் மறுகக மறுககத் 
திணித்தாள, “க்பாயித்து வா ்பண்டா” 
என்றாள அம்மா “க்பாகறன் அம்மா 
வருகவகைா மதரியாது” ்பண்டா 
கலஙகும் கண்களுடன் வி்ட 
ம்பறறான்.

நாஙகளும் கலஙகும் கண்கக்ளாடு 
வி்ட மகாடுத்கதாம். அ்ைவரும் 
சூழ நி்லயின் ்கதிகள.  சில நாடகள 
அம்மா ்பண்டாவின் கவ்லயில் 
இருநதாள. எபக்பாதும்  ்பண்டாவின் 
க்பச்சு  வதநதிகள அவள மை்த  
மாறறி விடவில்்ல.   

இைச்சண்்ட்ய அவள முறறாக 
மவறுத்தாள.

பியதாஸாவும் வநது எஙகளிடம் 
வி்ட ம்பறறுச் மசன்றான், ஒன்றாக 
வி்்ளயாடியவர். எஙகள இன்்ப 
துன்்பஙகளில் ஒன்றாகக கலநது 
மகாண்டவர். ஒன்றாகச் சிரித்து 
மகிழநதவர்.  இபக்பா பிரியாவி்டககு 
வநது நிறகிறார்.  சில நண்்பர்கள 
பியதாஸா்வ எதிரியாகக கருதி 
அவனுடன் க்தககவில்்ல.சிலர் 
கண்கலஙகிைார்கள.  எைககும் கண் 
கலஙகியது.

அ த ற கு ப பி ன்  இ வ ர் க ள 
இருவ்ரயும் நான்  வாழக்கயில் 
சநதிகககவயில்்ல.

ஒறறு்ம்யக கு்லத்த இநத 1956 
இைககலவரம்  மககள மநஞ்சில் இை 
உ்ர்ச்சி்யயும், இைமவறி்யயும் 
வி்தத்துச் மசன்றது.

நாமும் காலத்தின் ்கதிக்ளாகைாம்.
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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;.

nkd;lypd; jj;Jtq;fspd; gpufhuk;> F1 kw;Wk; F2 re;jjpfspy; gpwg;Gupikaikg;G 
tpfpjq;fs;>  nghJthd Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G ,df;fyg;gpy; fhz;gpf;fg;gLtJ Nghd;w 

gpwg;Gupik tpfpjq;fis xj;jjhf vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wd. vdpDk;> Nkyhl;rpapd; 

jhf;fk; fhuzkhf> nghJthd Jtpf;fyg;Gg;gpwg;G ,dq;fyj;jYf;fhd Njhw;wtikg;G 

tpfp;jk; tpyfpr; nry;tjhf cs;sJ. F2 Njhw;wtikg;G tpfpjk; 9:3:3:1 ,y; ,Ue;J 
13:3 vd khw;wkilayhk;. 

gpd;dpilthd Nkyhl;rp (Recessive epitasis)
xU Fwpj;j epw%u;j;jj; jhgdj;jpd; rkEfj;Jf;Fupa gpd;dilthidnjhU 

gpwg;Gupikaikg;G> NtnwhW jhdj;jpYs;s jdpj;jnjhU guk;giuayfpd; 

ntspg;ghl;il khw;Wk;nghOJ / kiwf;lFk; nghOJ> mJ gpd;dpikthd Nkyhl;rp 

vdf; Fwpg;gplg;gLfpd;wJ. 

gpd;dpilthd Nkyhl;rpf;F ey;ynjhU cjhuzkhf ,dpg;Gg; gl;lhzpj; jhtuj;jpd; 

(Lathyrus) G+tpd; epwkhFk;. ,j; jhtuj;jpy; Cjh epwg; G+f;fs; kw;Wk; nts;is 

epwg; G+f;fs; nfhz;l Ngjq;fs; cs;sd. 

rkEfj;Jf;Fupa Ml;rpahd Cjhepwg;G+ (AABB) kw;Wk; rkEfj;Jf;Fupa nts;isepwg;G+ 
(aabb) Ngjq;fSf;fpilNa eilngw;w xU ,dq;fyj;jy; F1 re;jjpapy; 100% 
Cjhepwg;G+f;fis cw;gj;jpgz;zpaJ. F1 jhtuq;fSf;fpilapyhd ,df;fyg;G> 

Cjhepwg;G+f;fSf;F nts;isg;G+f;fs; 9:7 vd;w tpfpjj;ijf; nfhz;l F2 re;jjpia 
cw;gj;jp nra;jJ. ,dpg;Gg; gl;lhzpg; G+tpy; CjhepwkhdJ A kw;Wk; B Mfpa ,uz;L 

Ml;rpAila guk;giuayFfshy; Ml;rpnra;ag;gLfpd;wJ. Cjh epw ntspg;ghl;Lf;F 

mj;jpahtrpakhd Nru;itfis A kw;Wk; b Mfpa ,U vjpUUf;fSk; FwpaPL 

nra;fpd;wd. vdNt ,uz;L ml;rpahd vjpUUf;fSk; (A kw;Wk; B) ,Uf;Fk;nghOJ 

khj;jpuNk Cjh epwk; Njhd;Wk;. 

ve;jnthU jhdj;jpYk; cs;s ,ul;ilg; gpd;dpilthd gpwg;Gupikaikg;Gk; 
(AAbb> aaBB Aabb my;yJ aabb) cCjh epwk; ntspg;gLjiy kiwg;gjd; %yk; 

nts;isg;G+f;fisf; nfhLf;Fk; NkNyAs;s VjhtnjhU jhdj;jpYs;s ,ul;ilg; 

gpd;dilthd gpwg;Gupikaikg;G xd;wpy; rkEfKs;s Ml;rpahd epiyikf;F (AA 
kw;Wk; BB) my;yJ ,juEfKs;s epiyikf;F (Aa kw;Wk; Bb) Nkyhl;rpAs;sjhf 
,Uf;Fk;. (AAbb, Aabb, aaBB, aaBb – kw;Wk; AaBb, AaBB, AABb, AABB- Cjh) 

cU 6.13

F1 re;jjpapd; vy;yhj; jhtuq;fSk; ,uz;L jhdq;fspYk; (AaBb) ,juEfKs;s 

epiyikiaf; nfhz;Ls;sjhy; Cjh epwg;G+f;fis ntspg;gLj;jpd. 

F2 re;jjpapy;> A kw;wk; B vjpUUf;fNshL (9/16) $ba gpwg;Gupikaikg;igf; 

nfhz;l jhtuq;fs;> Cjh epwg; G+f;fis ntspg;gLj;Jfpd;wd. mj;Jld; ‘aa’ 
kw;Wk; xU ‘B’ vjpUU (3/16) my;yJ ‘A’ vjpUU kw;Wk; ‘bb’ vjpUUf;fis 
gpwg;Gupikaikg;Gf;fshff; nfhz;l jhtuq;fSk; ‘aabb’ gpwg;Gupikaikg;G (1/16) 
ck; nts;isg; G+f;fis cw;gj;jp nra;fpd;wd. ,t;thW ,uz;L Njhw;wtikg;Gf;Fupa 

tFg;Gf;fs; khj;jpuk; - Cjh kw;Wk; nts;is> ntspg;gLj;jg;gLfpd;wd. ,t;thW 

nkd;lypd; jj;Jtq;fspd; gbahd 9:3:3:1 vd;w Jtpf;fyg;Ggpwg;G Njhw;wtikg;G 

tpfpjkhdJ F2 re;jjpapy; 9:7 vd;w tpfpjq;fSf;F khw;wg;gLfpd;wJ. 
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f.ngh.j. (rh/j) - jkpo;nkhopAk; ,yf;fpaKk; 

- kl;Lefu; Atd; -      

gf;f mDruiz

njhlHr;rp... tpQ;Qhdk;

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

11.  epahak; Nfl;ly; vd;Dk; nghUs; jUk; kuGj;njhlu;
 (1) jl;bg;NgRjy;  (2) jl;bg;ghu;j;jy; (3) jl;bf;Nfl;ly;  (4) jl;bf;nfhLj;jy; 

12.  ‘vg;gbAk; ntspehL nry;y Ntz;Lk; vd;W mtd; xw;iwf;fhypy; epw;fpwhd;’ 
– ‘xw;iwf;fhypy; epw;wy;’ vd;w kuGj;njhlupd; nghUs;
 (1) gykw;W epw;wy;; (2) gpbthjkhf epw;wy;; (3) cWjpaw;W epw;wy;; (4) Mirg;gLjy;
 

 ,t;thW 2017,y;> 2018,y;> kuGj;njhlu; njhlu;ghf te;j tpdhf;fisAk; 
ftdj;jpw;nfhs;Sq;fs;.
 ,q;F te;j tpdhf;fisf; ftdpAq;fs;.

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

 (2)kuGj;njhlu; jug;gl;L> mk;kuGj;njhlu; czu;j;Jk; fUj;ij ,dq;fhZkhW 
  Nfl;fg;gl;Ls;sJ. 

•xU kuGj;njhlUf;F xj;j ,d;ndhU kuGj;njhliu ,dq;fhZk; Mw;wiyAk; 
ngw;wpUg;gJ ey;yJ.

01.   ‘epiyngWjy;’ vd;Dk; nghUs; jUk; kuGj;njhlu;
    (1) fhY}d;Wjy; (2) ifitj;jy; (3) mbg;NghLjy;;;;  (4) Muk;gpj;jy;;;

02.   ‘taJf;F kPwpa nraw;ghL’ vd;Dk; nghUs; jUk; kuGj;njhlu;;
    (1) kjpahj;jd;ik (2) vjpu;j;Jg;NgRjy; (3) tha;fhl;Ljy;;; (4) gpQ;rpw;gOj;jy;;;

03.  ‘nfl;lope;J Nghjy;’ vd;Dk; nghUs; jUk; kuGj;njhlu;
    (1) frf;fpg;gpopjy; (2) Fl;br;RtuhFjy;(3) mbNahlopjy;;;;; (4) Ml;lk;fhZjy;;

04.   ‘xUtupd; Fw;wq;Fiwfisg; gfpuq;fg;gLj;jp gopg;gpw;F ,lkhf;fy;’ vd;Dk; 
     nghUs; jUk; kuGj;njhlu;;
    (1) re;jpf;fpOj;jy; (2) rPl;Lf;fpopj;jy;;;; (3) mtkhdg;gLj;jy;;; (4) ehrk;nra;jy;;;

05.   ‘jdf;Fupaijg; gpwUf;Fj; jhdkhff; nfhLj;Jtply;’ vd;Dk; nghUs; jUk; 
     kuGj;njhlu;
    (1) ms;spapiwj;jy; (2) kz;zhf;Fjy; (3) jhiuthu;j;jy;;;;; (4) fiuj;Jf;Fbj;jy;;;;

06.   ‘mbtpsf;Fjy;’ vd;Dk; kuGj;njhlupd; nghUs; 
    (1) tpsf;fpd; mbg;ghfj;ijg; G+rpf;f fOTjy;; 
    (2) jdJ tk;rj;ijg; Gfo;ngwr; nra;jy;; 
    (3) xUtupd; fhybia tpsf;Fjy; ey;yJ  
    (4) mbia tpsf;fhJNghdhy; Edp gOjhFk;;

07.   ‘ehf;Ftisj;jy;’ vd;Dk; kuGj;njhlupd; nghUs;
    (1) ehf;F tisj;Jg; gy;Yj;jPl;Ljy; (2) ed;whf xUtiu tho;j;Jjy;;; 
    (3) xUtiug; gopj;Jg; NgRjy; (4) ehf;fhy; tpj;ij fhl;Ljy;

08.   ‘Kjiyf;fz;zPu;’  vd;;Dk; kuGj;njhlupd; nghUs;
    (1) Kjiy fbj;jhy; fz;zPu; tUjy;; (2) tplhky; fz;zPu; tbj;jy;;;; 
    (3) mjpfkhff; fz;zPu; tbj;jy;; (4) ghrhq;F nra;jy;;

09.   ‘tapW fps;Sjy;’  vd;gij xj;j ,d;ndhU kuGj;njhlu;
    (1) tapW epiwjy; (2) tapWfbj;jy;;; (3) tha;tpLjy;; (4) tapW tsu;j;jy;

10.   ‘mbgpwf;fply;;’  vd;gij xj;j ,d;ndhU kuGj;njhlu;
    (1) GwKJfply;; (2) mbnjhOjply;;;; (3) tzq;Fjy;; (4) mr;rg;gly;

gy;guk;giuayFg; ghuk;gupak; (jiyKiwAupik) (polygenic inheritance)
,uz;L my;yJ $Ljyhd guk;giuayFfspd; $l;lj;jfTila ntspg;ghl;bd; 
ngWNgwhfj; Njhd;Wk; mstwpapay;Gfshd cauk;> Njhypd; epwk;> Nghd;w 
Njhw;wtikg;Gf;Fupa njhU ,ay;gpd; jiyKiwAupik gy;guk;giuayFj; 
jiyKiwAupik vdg;gLk;.

c.k;. kdpjupy; Njhypd; epwk; gy guk;giu myFfshy; jPu;khdpff;g;gLfpd;wJ. vspjhf 
tpsq;fpf; nfhs;tjw;F %d;W ,ay;Gfs; khj;jpuk; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLfpd;wd. 
xt;nthU guk;giuayFk; (A,B my;yJ C)  Njhw;wtikg;Gf;Ff; fWg;Gj; jd;ikia 
toq;Fk; xU ‘myif’ toq;Fk; fWg;Gepwj; Njhypw;fhd xU vjpUUitf; 
nfhz;bUg;gJld;> mJ kw;iwa vjpUUtpw;F C> a my;yJ C) epiwtw;w 
Ml;rpAilajhff; fhzg;gLk;.
AA,BB,CC egu; - kpff; fUikahd Njhy;
aa,bb,cc egu; - kpfTk; ntspwpa Njhy;
Vnddpy; gy;NtW jhdq;fspypUe;Jk; Ml;rpahd vjpUUf;fs; Njhypd; epwj;jpd; kPJ 
Xu; $l;lj;jfTj; jhf;fj;ijf; nfhz;bUg;gNj fhuzkhFk;.  

xU gy;guk;iuayFf;Fupa ,ay;igj; jPu;khdpg;gjpy; rk;ge;jg;gl;Lf; fhzg;gLk; 
guk ;giuayFfspdJ vz;zpf ;ifapd; mbg;gilapy; njhd;wy;fspy; 
Njhw;wtikg;Gf;Fupa kw;Wk; gpwg;Gupikaikg;Gf;Fupa Nru;f;iffs; khWglyhk;. 
Fbj;njhFiag; gpujpepjpj;Jtk; nra;Ak; xU gy;guk;giu ,ay;Gf;fhd juT (data) 
Xu; nghJthd  toq;fy; tisitj; (Normal distribution curve) juyhk;. vr;rq;fspd; 
ngUk;gFjp cldbahd Njhw;wtikg;Gf;fisfg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLk;. 
(,ilahd tPr;rpy; Njhypd; epwk;) 

gpwg;GupikapaYf;Fupa ,izg;G (Genetic linkage)
Fwpj;j ,ay;Gfisf; FwpaPL nra;Ak; rpy guk;giuayFfs; xNu epw%u;j;jj;jpy; 
mJTk; Fiwe;jnjhU J}uj;jpy; mikag;ngw;wpUf;Fk;. ,t;thW it Gzupahf;fj;jpy; 
fyj;jpd; xLf;fw;gpuptpd;NghJ eilngWk; FWf;Fg;gupkhw;wj;jpypUe;Jk; RahjPd 
jd;taj;j njhFg;Gf;fspy; ,Ue;Jk; jg;gp xd;whfNt jiyKiwAupikailfpd;wd. 
Nkw;gb Njhw;wg;ghL gpwg;GupikapaYf;Fupa ,izg;G vd miof;fg;gLfpd;wJ. 
c.k;. Drosophila go <apd; clypd; epwk; kw;Wk; rpwfpd; gUkd; Mfpatw;wpd; 
jiyKiwAupik.

Drosophila tpy; thd; tif <f;fs; rhk;gy; epw  cly;fisAk; rhjhuz 
gUkidAila rpwFfisAk; nfhz;L fhzg;gLfpd;wd. Nkw;gb ,ay;GfSf;fhd 
tpfhuk; fhuzkhf> clypd; epwk; fWg;ghf tu> rpwFfs; gjhq;fkilfpd;wd. 
,U ,ay;GfSNk jd;%u;j;jq;fSf;Fupa epw%u;jj;q;fspd; guk;giuayFfshy; 
jPu;khdpf;fg;gLfpd;wd. 

,e;j cjhuzj;jpy; tpfhup vjpUUf;fs; thd; tif vjpUUf;fSf;Fg; gpd;dpilthf 
cs;sd. clypdJ epwq;fSf;fhd vjpUUf;fs; G (rhk;gy;) vdTk; g (fWg;G) vdTk; 
fhl;lg;gl;Ls;sd. rpwfpd; gUkd; N (rhjhuzkhdJ) MfTk; n (gjhq;fj;Jf;FupaJ) 
vdTk; Fwpf;fg;gl;Ls;sJ. 

NkYs;sijg; gupNrhjpg;gjw;fhf> thd; tid <f;fs;> clypd; epwj;Jf;Fk; 
rpwfpd; gUkDf;Fk; tpfhupfshff; fhzg;gl;l <f;fSld; ,dq;fyf;fg;gl;L> xU 
jtpf;fyg;Gg;gpwg;G Nrhjid ,df;fyg;gpdhy; gpd;njhlug;gl;lJ. 
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ஒற்றயடி ்பா்தயில் மசன்றால் 
ஒருக்பாதும் திரும்பி வர முடியாது 
என்கின்ற சாதார் உண்்ம்யககூட 
புரிநது மகாள்ளமுடியாதவர்க்ளாக 
நாமிருககின்கறாம்.

இநத அரசாஙகத்தில் 84 அ்மச்சர்கள 
இ ரு க கி ன் ற ை ர்.  அ ் ம ச் ச ர ் வ 
அநதஸ்துள்ள 45 அ்மச்சர்களும், 
19 இராஜஙக அ்மச்சர்களும், 20 
பிரதிய்மச்சர்களும் இதில் அடஙகுவர். 
அதைடிப்ப்டயில் ம்லயக மககள 
சார்பிலாை உறுபபிைர்களில் ஒருவர் 
இராஜாஙக அ்மச்சராகவும் மூவர் 
அ ் ம ச் ச ர ் வ  அ ந த ஸ் து ள ்ள 
அ்மச்சர்க்ளாகவும் ்பதவி வகிககின்றைர். 
ம்லயகத்துககு அ்மச்சர்கள உண்டு, 
மு ஸ் லி ம் க ளு க கு  அ ் ம ச் ச ர்க ள 
உண்டு, வடககு தமிழர்களுககு ஒரு  
அ்மச்சராவது உண்டு. வியஜகலா 
மககஸ்வர்ை  வடககில் யாரும் 
துகராகி என்று மசால்வதில்்ல. 
ஆைால் கிழககு தமிழர்கள மடடுகம  
எவவிதமாை அ்மச்சர்களும் இன்றி 
வாழகவண்டிய நிர்ப்பநதத்தில் உள்ளைர். 
இதறகு கார்ம் என்ை அதிகாரத்தில் 
்பஙமகடுப்பதறகுத்தாகை மககள 
வாககளிககின்றைர். ஆைால் நாம் 
தமிழர்களின் ஒறறு்மயின் ம்பயரில் 
அளித்து வரும்  வாககுகள ஊடாக  
மவறும் 'கசா்லககாடடு ம்பாம்்மகள' 
க்பான்ற எம்பிகக்்ள மடடுகம  உருவாககி 
்வத்துளக்ளாம்..  

ம்லயகத்தில் இதுவ்ரகாலமும் 
ஆஙகிகலயர்காலத்து அடி்ம சின்ைமாை 
லயஙகக்ள கதி என்று கிடநதவர்களுககு 
ஒரு அஙகுல நிலம் கூட மசாநதம் 
கி்டயாது. ஒரு அ்ற்ய மடடும் 
மகாண்ட அநத லயஙகளுககுளதான் 
குடும்்ப உறுபபிைர்கள அ்ைவரும் 
வ ா ழ கி ன் ற ை ர் ,  உ ண் ணு வ து ம் 
உறஙகுவதும், உ்ட மாறறுவதும் 
கூட அஙகு தான். வயது வந த 
பிள்்ளகளுககும் இகத நி்லதான். 
அந த லயஙகளு ககுள பிரக த ச 
ச்்பகளகூட மூககு நு்ழகக முடியாத 
அ்ளவுககு கதாடட து்ரமாரின் முழு 
அதிகாரஙகளுககுள முடஙகி கிடநதை. 
ஆைால் அண்்மயில் 1987ஆம் ஆண்டு 
பிரகதச ச்்ப  சடடத்்த திருத்தி 2018ஆம் 
ஆண்டு 30 தாம்  இலகக சடடத்்த 
்பாராளுமன்றத்தில் நி்றகவறறியதன் 
ஊடாக அநத லயஙகள  கதசிய ரீதியில் 

இபக்பாதுதான் முதன்முதலாக நாடடில் 
ஒரு அஙகமாக உளவாஙகப்படடுள்ளை. 
அதைடிப்ப்டயில்  உருவாககப்படட 
ம்பருநகதாடட பிராநதிய அதிகார 
ச்்பயின் உருவாககமும் இன்று அஙகக  
உருவாககப்படடுவரும் நூறறுககும் 
கமற்படட  புதிய கிராமஙகளின் கதாறறமும் 
குறிபபிடத்தகக சாத்ைக்ளாகும். 
இநத புதிய கிராமஙகள என்்பை நமது 
்பகுதிக்்ள க்பாலன்றி வரலாறறிகலகய 
ஓரடி நிலம் கூட மசாநதமாக ்வத்திராத 
ம ் ல ய க  ம க க ளு க கு  ம ்ப ரு ம் 
வரபபிரசாதஙகள ஆகும்.  இதுவ்ர 5000-
6000 வீடுகள ்கயளிககப்படடுள்ளதாக 
அறிய முடிகின்றது.

நுவமரலியா மாவடடத்தில் நான்கு புதிய 
பிரகதச ச்்பக்்ள உருவாககிய்ம, 
கதசிய ஆட்பதிவு தி்்கக்ளத்தின் 
கி்்ள காரியாலயத்்த  அ்மத்த்ம, 
கதசிய அ்டயா்ள அட்டகளில் 
ம்லயக வம்சாவளி மக க்்ள 
கவறு ்படுத்தி அ்டயா்ளம் கடடி 
வநத  'x'  என்னும் அ்டயா்ளத்்த 
நீககி எல்லாவித இலங்கயருககும் 
உரிய அநதஸ்்த மீடமடடுத்த்ம, 
ம்பருநகதாடட சுகாதார கச்வக்்ள 
கதசிய சுகாதார மு்ற்மககுள 
முதன்மு்றயாக உளவாஙக ்வத்த்ம,

கதாடட உடகடட்மபபு அ்மச்சு 
எை 1996ஆம்  ஆண்டிலிருநது 
ம ச ய ல் ்ப ட டு வ ந த க ்ப ா தி லு ம் 
2009ஆம் ஆண்டு அநத அ்மச்சு 
இல்லாமலாககப்படட்ம. அத்ை 
மீண்டும் ம்லநாடடு புதிய கிராமஙகள 
உடகடட்மபபு  சமுதாய அபிவிருத்தி 
அ ் ம ச் சு  என்கி ன் ற  ம ்ப ய ரி ல் 
உருவாககிய்ம, இபக்பாது  கதாடடகமா 
கதாடடககாடடாகைா  அல்ல ம்லநாடு 
ம்லநாடடு மககள என்கின்ற மதானிககு 
அரச அஙகீகாரம் ம்பறறுத்தநத்ம என்று 
்பலவிதமாை வ்ளர்ச்சிக்்ள இன்று 
ம்லயகம் கண்டு வருகின்றது.

மவறும்  ஆகறா  ஏழு ்பாராளுமன்ற 
உறுபபிைர்க்்ள ்வத்துகமகாண்டு 
அ வ ர் க ்ள ா ல்   கு றி த் த 
நான்காண்டுகளுககுள இத்த்ை்யயும் 
சாதிகக முடியுமாைால் நம்மால் அது ஏன் 
முடியாமல் க்பாைது. இநத நல்லாடசி 
நமககு ம்பறறுத்தநதமைன்ை?

கநாககி நகர்வதறகாை அரசியல் 
அணுகுமு்றயி்ைப பின்்பறறுதல் 
கவண்டும்.

ஆககவ குறிப்பாக கிழககுத் தமிழர்கள 
இநத சைாதி்பதித் கதர்தலில் தஙகளுககு 
ஒரு தறகாலிக தீர்்வயாவது தரககூடிய 
க வட்பா்ள்ர மதரிவு மசய்யப 
க்பாகின்றார்க்ளா அல்லது நிரநதரத் 
தீர்வு எனும் மாயவ்லயில் மூழகி 
சிககுண்டு எதுவும் இல்லாது கிழக்கயும் 
இழககப க்பாகின்றார்க்ளா என்்ப்த 
மதரிவு மசய்யகவண்டியவர்க்ளாக 
இருககின்றார்கள.   

கன்னித்தமிழ என்மறல்லாம் ம்பயர். 
அ்வகளில் கன்னித்தமி்ழ கடு்மயாக 
காதலிப்பவன் நான் அதைால்தான் இன்றும் 
இ்ள்மயாக இருககிகறன். என்றார்.

மடடகக்ளபபு கல்லடி பிரசாரக கூடடத்தில் 
நான் அறிநத சம்்பவத்்தயும் இஙகு 
கூறி்வககின்கறன். பிரசாரக கூடடத்தில் 
க்பச்சா்ளர் ஒருவர் க்பசிக மகாண்டு இருககும் 
க்பாது. கூடடத்்தக குழபபுவதறகாக 
எதிராளிகள கறக்்ள வீசிைர். க்பச்சா்ளர் 
க்பச்்ச நிறுத்தி விடடு இராஜது்ர்யப 
்பார்த்தார். உடைடியாக இராஜது்ர 
துளளிமயழுநது ஒலி வாஙகிககு முன் 
எழுநது நின்றார். நான் இஙகு வநதக்பாது 
மலர் மா்லகள சூடடி மகிழநதீர்கள. 
இபக்பாது இவவூரின் ம்பயருககு ஏறறாற 
க்பால் வரகவறபு கி்டத்தது. உஙகள 
ஊரின் ம்பயர் கல்லடி. கல்லால் அடி 
அநத கல்லடி இபக்பாதுதான் கி்டத்தது. 
நாஙகள மசால்லடியும் கல்லடியும் ம்பறறு 
வ்ளர்நதவர்கள. இககறக்்ளக கண்டு 
அஞ்சமாடகடாம். நாஙகள காக்ககள 
கூடடமல்ல கல்மலறிநதால் க்லநது 
மசல்ல. இது தமிழ உ்ர்வு மகாண்ட கூடடம். 
உஙகளுககு மநஞ்சில் துணிவிருநதால் 
கநகர வநது எறியுஙகள ்பார்ககலாம் 
என்றார். நி்ல்ம அ்மதி நி்லககு 
வநதது. மதாடர்நது கூடடம் நடுநிசி வ்ர 
ந்டம்பறறு முடிநதது. 

இராஜது்ரயின் வாழவு நிர்லப 
்ப ா ர் த் த ா ல்  எ தி லு ம்  மு த ல ா வ து 
இடத்தில்தான் இருககிறார். மடடகக்ளபபின் 
தமிழரசுககடசியின் முதல் ்பாராளுமன்றப 
பிரதிநிதி. இரட்ட அஙகத்தவரில் முதல் 
பிரதிநிதி.  முன்பு நான் சிறுவைாக 
இருககும் க்பாது இவ்ரயார்? என்று என் 
தந்தயிடம் ககடக்பன். தந்த மசால்வார். 
இவர்தான் மடடகக்ளபபின் முதல் எம்.பி 
என்று. இககூடடத்துககு வரும்க்பாது என் 
மகன் ககடடான். இவர் யாரப்பா என்று. 
நான் மகனுககுச் மசான்ைது.  இவர் 
மடடகக்ளபபில் முதல் எம்.பி. இதுமடடுமல்ல 
மடடகக்ளபபு மாநகரச்்பயின் முதல் கமயர். 
ஸ்ரீலஙகா அரசாஙகத்தின் அரசியல் சடடம் 
இவருககாக மாறறப்படடது. அரசியல் 
சடடகம மாறறப்படட முதல் ந்பர் இவர். 
இநது சமயத்தின் முதல் அ்மச்சர் இவர். 
இப்படி ்பலவறறில் முதலாவதாக இருப்பவர் 
இவர். இவரிடம் இருநத முதல். மககளின் 
அன்புதான். அநத முதலால்தான் இப்படியாை 
முதல்க்்ளப ம்பறறுக மகாண்டார். எைக 
கூறி கநரம் க்பாதா்ம கார்மாக என் 
க்பச்்ச இத்கதாடு முடிககிகறன். நன்றி! 
வ்ககம்.
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இ ர க வ ா டி ர வ ா க  ம வ டி யு ம் 
மகாழுத் தப்படடது. உண்்மயில் 
உ ண் ் ா வி ர த ம்  இ ட ம் ம ்ப ற ற து 
பிரகதசமசயலக தரமுயர்த்தலுககக 
அன்றி க்ககா்ள்ரபம்பறுவதறகாக 
அல்ல.  ஆைால் இதுவ்ர தறகாலிக 
க்ககா்ளகரா நிரநதரகக்ககா்ளகரா 
யாரும்  கல்மு்ைககு வரவில்்ல. 
க்ககா்ளர் க்தகூட தறக்பாது 
க்பசப்படுவதில்்ல.

அதன் பின்ைர் கடநதவாரம் மகாழும்பில் 
சரமாரியாக இரு த்ல்மகளும் 
க்பச்சுவார்த்்தயிலீடு்படடதாக கூறப்பட, 
ஓரிருவாரஙகளில் விடடுகமகாடுபபுடன் 
தீர்வுகா்ப்படடுவிடும் எை அ்மச்சர் 
வஜிர மதரிவித்திருநதார்.அதாவது 
கல்மு்ை வடககு பிரகதசமசயலகம் 
சில விடடுகமகாடுபபுகளுககு மத்தியில் 
தரமுயர்த்தப்படுகிறது என்ற மறறுமமாரு 
மசய்தி ்பரவலாக அடிப்படடது.கடநத 
மசவவாய்ககிழ்ம அ்மச்சர்வயில் 
்பத்திரம் தாககல்மசய்யப்படடு வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் மவளியிடப்படும் என்றும் 
உளளுர்அரசியல்வாதிகள மககளிடம் 
கூறிைர்.தறக்பாது அநதகக்தகூட 
க்த்படாமல் தீர்வுத்திடடம் புதிய 
அரசியல்மபபு்பறறி க்பசப்படுகிறது.

மமாத்தத்தில் க்ககா்ளரும் இல்்ல 
தரமுயர்த்தலும் இல்்ல. சம்்பநதப்படட 
த ் ல ் ம க ள,  உ று ப பி ை ர்க ளு ம் 
மமௌனியாகிவிடடதாக ம்பாதுமககள 
கவ்ல மதரிவிககிககின்றைர்.

க ்ப ா ர ா ட ட த் தி ல்  ஈ டு ்ப ட ட 
வ ர் க ளி ல்  இ து வ ் ர  ஐ வ ர் 
மர்ம்டநதுள்ள்மயால் கநற்றய  
திைத்்த அவர்கள துகக திைமாக 
அனுஷ்டிப்பதாக இககாணி மீடபுப 
க்பாராடடத் த்லவி புஞ்சுமாத்்தயா 
ரஙகத்தைா மதரிவித்தார்.

இ க கி ர ா ம  ம க க ள  யு த் த ம் 
கார்மாக இடம்ம்பயர்நது மவளிப 
பிரகதசஙகளில் அகதிக்ளாக வாழநத 
நி்லயில் 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் 
நி்றவ்டநத பின்ைர் தஙகளின் 
காணிகளு ககு ச் மசல்வதறகாை 
அ னு ம தி க ் ்ளக  க க ா ரி ய க ்ப ாது 
வை்பரி்பால தி்்கக்ளத்துககும் 
மககளுககும் இ்டயில் முரண்்பாடுகள 
ஏற்படடு அனுமதிகள வழஙகப்படாது 
இழுத்தடிபபுச் மசய்யப்படுவதாக அவர் 
குறறஞ்சாடடிைார்.

அரசியல்வாதிகளின் உறுதிமமாழிகள 
மசல்லாககாசாககவ இருப்பதாகத் 

மதரிவித்த அவர், பிரகதச மசயலா்ளர் 
அரசாஙக அதி்பர் ஆகிகயார் தமது 
ககாரிக்கககு மசவிசாய்த்து வருகின்ற 
க்பாதிலும் வை்பரி்பாலை தி்்கக்ளகம 
இ்டயூறு மசய்வதாகத் மதரிவித்தார்.

அத்துடன், அரசாஙக அதி்பர் மடடத்தில் 
க ா ணி க ளு க க ா ை  ஆ வ ் ங க ள 
்பரிசிலிககப்படடுள்ளதாகவும் ம்பாத்துவில் 
பிரகதச மசயலகத்தால் 172 க்பரின் ம்பயர் 
்படடியல் ஒன்றும் மவளியிடப்படடுதாகவும் 
அவர் சுடடிககாடடிைார்.

தாம் இஙகு வாழநத்மககாை சகல 
ஆவ்ஙகளும் இருககின்ற க்பாதிலும் 
்பல்கவறு்படட சாடடுபக்பாககுக்்ள 
அரசாஙகம் கூறிகமகாண்டு தம்்ம 
மதாடர்நதும் அதிக்ளாக வீதி ஓரத்தில் 
்வத்து கவடிக்கப ்பார்ப்பதாகவும் அவர் 
கமலும் மதரிவித்தார்.

த ா ம்  வ ா க க ளி த் து த்  
மதரிவுமசய்த அரசியல்வாதிகள 
ஒருவருடமாகியும் இன்னும் தமது 
பிரச்சி்ை்யத் தீர்த்து்வககாமல் 
க்தய்ளநதுமகாண்டிருப்பதாகவும் 
அவர்கள விசைம் மதரிவித்தைர்.

  வயிரமுத்து துசாநதன் 

்பத்து திஙகள சுமநது
்பகதிகயாடு வ்ளர்த்து
்பண்புடன் க்பச்வத்து
்பணிவுடன் நடகக ்வத்து

்பண்்டத் மதாழில் விவசாயம்
்பருகும் நீ்ரயும் மகாண்டு
்பகல் இரவாக கண்விழித்து
்பகடடாக மசய்யககறறுகமகாடுத்து

்படுக்க தவிர்த்து
்பயிர் அறுவ்டமசய்து
்பஞ்சம் தவிர்கக – மநல்்ல விறறு
்ப்த்்தயும் ம்பறறு

்பழ்ம மறநது
்பரவிககிடககும் ்வகககால்
்பதப்படடு மநல்வயலிகல
்பச்்ளயாக விடாமல்

்படும் துன்்பம் அறியாது
்படட கஸ்டம் உ்ராது
்படித்த அறி்வயும் ்பயன்்படுத்தாது
்படடறி்வயும் மசயற்படுத்தாது

்பரண் அ்மகக ்பயன்்படுத்தாது
்பற்வககும், மிருகத்திறகும் உ்வு 
மகாடுககாது
்பலகாலம் வாழும் மண்புழுவிறகும் இ்ர 
வழஙகாது – ்வகககா்ல
்பறறி எரிககின்றைர் மானிட ஜடஙகள

்பன்ைா்டக்ளாய் சில மனிதர்கள
்பரநத உலகிகல
்பரகதசிக்ளாய் வாழகின்றைர் - இதைால்
்பயன்்படா ம்பாரு்ளாய் ்வகககால் 
எரிகிறது!
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