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அடுத்த வாரததில் இருந்து 
வடக்கு மாகாணததில் வாரததில் 
5 நாடகளும் பாடசாலை நடக் 
கும் என்று அறிவிக்கபபடடுள் 
ளது. மாகாண ஆளுநர் ஜீவன் 
தியாகர ாஜ ாவினால் இது 
த்தாடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் 
வழஙகபபடடுள்ள்தாக ்தலை 
லமச் தசயைாளர் சமன் பந்துை 
சசன அறிவிததுள்ளார்.
இைஙலக முழுவதும் அடுத்த 
வாரம் திஙகள், தசயவாய, பு்தன் 
கிழலம என மூன்று நாடகள் 
மடடுசம பாடசாலை நலட 
தபறும் என்று கல்வி அலமச்சு 
அறிவிததுள்ளசபாதும் வடக்கு 
மாகாணததில் வாரததில் ஐந்து 
நாடகளும் பாடசாலை நலட 
தபறும் என அறிவிக்கபபடடுள் 
ளது.
கடந்்த சிை வாரஙகளாக நாடடில் 
உள்ள பாடசாலைகள் வாரததில் 
திஙகள், தசவவாய, வியாழக் 
கிழலம என மூன்று தினஙகள் 
மடடுசம 

அலனததுக் கடசி ஆடசி ஒன்று அலமக்கபபடுமானால், நான்கு நிபந் 
்தலனகளின் கீழ் அ்தலன ஆ்தரிபப்தற்குத ்தயார் என்று தபாது ஜன 
தபரமுன கடசியின் டைஸ் அணி த்தரிவிததுள்ளது.

இந்்த வாரம் நாடாளுமன்்றததில் உலரயாற்றிய அரச ்தலைவர் 
ரணில் விக்கிரமசிஙக, அலனததுக் கடசி ஆடசிலய அலமப 
ப்தற்கு அலனததுத ்தரபபினரும் ஆ்தரவு ்தரசவண்டும் 
என்று சவண்டுசகாள் விடுததிருந்்தார்.
அவரது சகாரிக்லகலய ஏற்றுக்தகாள்ளபசபாவதில்லை 
என்று சஜ.வி.பி. ்தலைலமயிைான ச்தசிய மக்கள் 
சக்தி ஏற்கனசவ அறிவிததுள்ளது. அலனததுக் கடசி 
ஆடசி அலமந்்தால் நாடாளு

இைஙலக அணு மின் 
உற்பததியில் ஈடுபட 
ை ா ம ா  என் பது 
த்தாடர்பில் ஆயவு 
அ றி க் ல க ல ய ப 
தபறுவது த்தாடர்பில் 
கவனம் தசலுத்தபபட 
சவண்டும் என்று 
த்தரிவிததுள்ளார் 
அரச ்தலைவர் ரணில் 
விக்கிரமசிஙக.
அ ட வ ச க ட ட ா 
இன்ஸ்டிடியூட என்்ற 
மூசைாபாயக் குழு 
ஒழுஙகு தசய்த நிகழ் 
வில் 

இைஙலக நிைலமகள் த்தாடர்பில் 
இந்திய மற்றும் அதமரிக்கப பிரதிநி 
திகள் திடீர் சந்திபபு நடததியுள்ளனர். 
சீன ஆயவுக் கபபல் அம்பாந்ச்தாட 
லடத துல்றமுகததிற்கு வருலக 
்தருவது த்தாடர்பில் ராஜீய தநருக்க 
டிகள் அரசியலில் ஏற்படடிருக்கும் 
பின்னணியில் இந்்தச் சந்திபபு 

அரசியல் கவனதல்த ஈர்ததுள்ளது.
த்தற்காசிய நாடுகளின் கூடடலமப 
பான ஆசியான் அலமபபின் மாநாடு 
கம்சபாடடியா நாடடின் புுஃசனாம் 
தபன் நகரில் நடந்து வருகின்்றது. 
அதில் கைந்துதகாள்வ்தற்காக வருலக 
்தந்துள்ள இந்திய அயலு்றவுததுல்ற 
அலமச்சர் 

அனைத்துக் கட்சி ஆட்சிக்கு

அலனததுக் கடசி ஆடசி அலமபப்தற்கான முயற் 
சியில் இ்றஙகியிருக்கும் அரச ்தலைவர் ரணில் விக் 
கிரமசிஙக தவள்ளிக்கிழலம மு்தன்லம எதிர்க்கட 
சியான ஐக்கிய மக்கள் சக்தியுடன் நடததியய சபச்சு 
முழுலமயாக தவற்றியலடயவில்லை என்று த்தரிய 
வருகின்்றது.
தபாருளா்தார தநருக்கடிகளால் பாதிக்கபபடட இைங 
லகலய மீளக் கடடிதயழுபபுவ்தற்கு அலனததுக் கடசி 
ஆடசி ஒன்ல்ற அலமபப்தற்கு 

ஆசியான் மாநாடட்ில் பக்க நிகழ்வாக
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சீனக கபபல் வரும் பினனணியில் அரசியல் திருபபம்

அமைச்சுப் பதவிகள் வேண்டாம்
4 நிபநதமைகவ�டாடு ஆதரவு!
       டலஸ் அணி அறிவிபபு



வாரப் பத்திரிகை
551 A, ைஸ்தூரியார் வீதி, யாழப்பாணம்

மின்னஞ்சல்: shemman.redsoil@gmail.com
த�ாடர்பு எண்: 021 492 7781

உரிகை ைற்றும் தவளியீடு: கிறீன மீடியா ைவுஸ் பிகர. லிட்
ஆசிரியர்: தே.பிதேமானந்த் 

thukyu;02
 06 - 12 ஆவணி  2022

எரிப�ொருள் �ொஸ் ப�றுவதற் 
கொன புதிய �திவுகள் 48 மணி 
நேரத்திற்கு நிறுத்தி வவககப் 
�டுவதொக தகவல் மற்றும் 
பதொடர�ொடல் பதொழில்நுட� 
அவமப்பு பவள்ளிககிழவம 
அறிவித்தது.
நமொடடொர ந�ொககுவரத்துத் 
திவைககளத்தில் ஏற்கனநவ 
திடடமிடப்�டடிருநத �ரொ 
மரிப்புப் �ணிகள் கொரை 
மொக இநதத் தடஙகல் ஏற்�ட 
டுள்ளதொக அது பதரிவித்துள் 

ளது.
இதனொல் சனி மற்றும் ஞொயிறு 
தினஙகளில் எரிப�ொருள் 
�ொஸ் ப�றுவதற்கொன புதிய 
�திவுகவள நமற்பகொள்ள 
முடியொது. எனினும் ஏற்க 
னநவ �திவு பசயதவரகள் 
தமது கியூ.ஆர. �திவுக 
வளக பகொண்டு எரிப�ொருள் 
ப�றுவதில் எநதத் தடஙகலும் 
ஏற்�டொது என்று அவமசசர 
கொஞசன விஜயநசகர பதரி 
வித்தொர.

இலஙவகயிலிருநது சடடத் 
துககுப் புறம்�ொகக கடல் 
மொரககமொக ஆஸ்திநரலியொ 
விற்குள் பசல்ல முயன்ற 46 
ந�வர அநத ேொடு திருப்பி 
அனுப்பியுள்ளது. அநத 
ேொடடின் எல்வலப் �வடக 
கப்�ல் மூலம் அவரகள் 
பவள்ளிககிழவம கொவல 
பகொழும்புத் துவறமுகத்வத 
வநதவடநதனர.
அனுமதியற்று இலஙவகயிலி 
ருநது புறப்�டட �டகில் ஆடி 
21ஆம் திகதி ஆஸ்திநரலி 
யக கடற்�ரப்புககுள் நுவழய 
முயன்ற சமயத்தில் இவரகள் 
46 ந�ரும் வகது பசயயப் 
�டடு எல்வலப் �வடக கப் 
�லில் தடுத்து வவககப்�டடி 

ருநதொரகள்.
திருப்பியனுப்�ப் �டடவர 
கள் அவனவரும் வொவழச 
நசவன, மடடககளப்பு, �ொசிக 
குடொ, அம்�ொவற, மூதூர 
ஆகிய இடஙகவளச நசரநத 
17 வயதுககும் 49 வயதுககும் 
இவடப்�டடவரகள் என்று 
அதிகொரிகள் பதரிவித்தனர.
இவரகள் அவனவரும் 
வொவழசநசவனயிலிருநது 
கடல் வழியொக ஆடி 6ஆம் 
திகதி புறப்�டடவரகள். இவர 
களுககு எதிரொன சடட ேட 
வடிகவககளுககொக அவன 
வரும் இலஙவகக கடற்�� 
வடககூடொக குடிவரவு குடிய 
கல்வு அதிகொரிகளிடம் ஒப்� 
வடககப்�டடுள்ளனர.

சனி மற்றும் ஞாயிறன்று
வாகனப் பதிவு இல்லை

ேடநது வநதது. அடுத்த வொரம் வியொழககிழவம முழுமதி 
தினம் வருகின்ற கொரைத்தொல் அநதப் �ொடசொவல ேொவள 
புதன் கிழவமககு மொற்றி கல்வி அவமசசு அறிவித்துள்ளது.
அநதநேரம் ந�ொககுவரத்து வசதிகள் நதவவப்�டொத �ொட 
சொவலகள் வொரத்தில் 5 ேொடகளும் இயஙகமுடியும் என்றும் 
கல்வி அவமசசு பதரிவித்துள்ளது. �ொடசொவல அதி�ர, ஆசி 
ரியரகள், வலயக கல்விப் �ணிப்�ொளரகள் இவடநய கொைப் 
�டும் இைககத்தின் அடிப்�வடயில் இது பதொடர�ொன முடிவு 
எடுககப்�டமுடியும் என்றும் அவமசசு பதரிவித்துள்ளது.
ஆனொல், வடககில் வொரத்தில் 5 நவவல ேொடகளும் வழககம் 
ந�ொல �ொடசொவல ேடத்தப்�டநவண்டும் என்று ஆளுேர அறி 
வித்துள்ளொர. �ொடசொவலககுச பசல்வதற்கொன ந�ொககுவரத்து 
வசதி கடினமொக இருககும் ஆசிரியரகளுககு மடடும் வொரத் 
தில் மூன்று ேொடகளுககு கற்பறொழுஙகு வசதி பசயயப்�ட 
நவண்டும் என்றும் ஆளுேர நகடடுள்ளொர.
அவனத்து நிவலவமகளிலும் 5 ேொள்களும் கல்விச பசயற் 
�ொடடில் ஈடு�டககூடிய �ொடசொவலகள் வொரம் முழுவதும் 
இயஙகநவண்டும் என்றும் ஆசிரியரகள் முழு ேொடகளும் 
�ொடசொவலககுச சமூகமளிககநவண்டும் என்றும் அளுேர 
அறிவுறுத்தியுள்ளொர.

வடக்கில...

புதிய பார்வையும்
செயலும் தே்வை

அவனத்துக கடசி ஆடசி ஒன்வற அவமப்�து பதொடரபில் பகொழும் 
பில் ந�சசுககள் ேடககின்றன. அத்தவகய ஆடசி ஒன்று அவம 
யும் �டசத்தில் அதில் தமிழ்த் நதசியக கூடடவமப்பு �ஙநகற் 
கலொமொ இல்வலயொ என்�து குறித்து தமிழ் அரசியல் தரப்பில் 
விவொதஙகள் ேடககின்றன.
தமிழ்த் நதசியக கூடடவமப்புககுள்நளநய அது பதொடரபில் இரு 
தரப்புக கருத்துககள் இருப்�தொகத் பதரிகிறது. கூடடவமப்புககுள் 
மடடுமன்றி தமிழ் அரசுக கடசிககுள்ளும் இரு நவறு கருத்துக 
கள் இருககின்றன.
கூடடவமப்பில் �ஙகொளிக கடசியொன புபளொட, நிரநதர அரசியல் 
தீரவு ஒன்று ஏற்�டுவதற்கு முன்னதொக அவமசசுப் �தவிகவளப் 
ப�ற்று ஆடசியில் �ஙகொளியொக முடியொது என்கிறது. அநதக கடசி 
யின் தவலவவர த.சித்தொரத்தன் இதவன அரச தவலவர ரணில் 
விககிரமசிஙகவுடனொன சநதிப்பின்ந�ொதும் அதன் பின்னர பசயதி 
யொளரகளிடம் ந�சும்ந�ொதும் பவளிப்�வடயொகநவ பதரிவித்தி 
ருநதொர.
இருப்பினும் கடசியின் தவலவர சம்�நதனும் ேொடொளுமன்ற 
உறுப்பினர எம்.ஏ.சுமநதிரனும் அவனத்துக கடசி ஆடசிபயொன்று 
ஆவமயும்�டசத்தில் அதநனொடு நசரநதியஙகுவது பதொடரபில் 
சொதகமொன �ொரவவவயக பகொண்டிருப்�வரகளொகநவ பதரிகிறொரகள்.
இதற்கிவடயில் தமிழ் அரசுக கடசிவயச நசரநதவரொன பகொழும் 
புக கிவளத் தவலவர சடடத்தரணி நக.வி.தவரொசொவும் ஆடசி 
யில் கூடடவமப்புப்  �ஙபகடுப்�வத எதிரககிறொர. அது பதொடர  
பில் அவர கடசித் தவலவர சம்�நதனுககு கடிதம் ஒன்வறயும் 
எழுதியுள்ளொர. அதில் கவடசிக கொலத்தில் தவறொன முடிபவடுத்து 
விடொதீரகள் என்று அரத்தப்�டககூடிய வவகயில் எழுதியுள்ளொர.
இவவொறு கூடடவமப்புககுள்ளும் தமிழ் அரசுக கடசிககுள்ளும் 
ஒரு தரப்�பு அவனத்துக கடசி அரசில் �ஙநகற்�தற்கு எதிரொ 
கவும் மறு தரப்பு ஆதரவொகவும் இருககின்றன. எதிரககின்ற 
தரப்பு முன்வவககும் ஒநர கொரைம் அரசியல் தீரவு இல்லொமல் 
ஆடசியில் �ஙநகற்கககூடொது என்�துதொன்.
ஆனொல், ந�ொரொல் �ொதிககப்�டட ஒரு சமூகமொன ஈழத் தமிழ் 
இனம் தற்ந�ொது ப�ொருளொதொர பேருககடியொலும் மிக நமொசமொகப் 
�ொதிககப்�டடுள்ளது. �வனயொல் விழுநதவவன மொநடறி மிதித்த 
நிவல இது. அத்தவகயபதொரு நிவலயில் இநதச சமூ கத்வத 
எப்�டி பேருககடியிலிருநது, �ொதொளத்திலிருநது மீடபட டுப்�து 
என்�து குறித்துச சிநதிககநவண்டும். அவதவிடுத்துப் �வழய 
�ல்லவிவயப் �ொடிகபகொண்டிருப்�தில் �யனில்வல.
ஆடசியில் �ஙபகடுககககூடொது என்று வலியுறுத்தும் சித்தொரத்த 
னும் சடடத்தரணி தவரொசொவும் ப�ொருளொதொர ரீதியொக மிக உசசத் 
தில் இருப்�வரகள். ேொடடின் தற்ந�ொவதய ப�ொருளொதொர பேருக 
கடிகள் அவரகவளப் �ொதிப்�தற்கு வொயப்பில்வல. ஆனொல் சொதொ 
ரை தமிழ் மகன் ஒருவன் ந�ொரொலும் இழநது இப்ந�ொது ப�ொருளொ 
தொரப் �ொதிப்�ொலும் இழப்புககவளச சநதிககும்ந�ொது அவன் தனது 
மீபளழுசசி குறித்நத அதிகம் சிநதிப்�ொன். அதற்கு ஆதரவொக யொர 
இருககிறொரகநளொ அவரகளுடன் நசரநது நிற்கநவ விரும்புவொன்.  
சொதொரை மககளின் எண்ைத்வதப் புரிநதுபகொண்டு பசயற்�டுவது 
அரசியல் தவலவரகளின் கடவம. முப்�து ஆண்டுகளுககு நமலொக 
அவரகள் பசயதுவரும் அரசியவல இனியும் அநத �ொணியில் 
பசயய முயற்சிப்�து மடத்தனம். நிலவமகநகற்� தமது அரசி 
யவல நமம்�டுத்திகபகொள்ளநவண்டியதும் தம்வமப் புதுப் 
பித்துகபகொள்ளநவண்டியதும் அவசியம்.
எனநவ �ொதிககப்�டட தமிழ் மககளின் �ககம் நின்று அவரகளின் 
மீபளழுசசிககொக புதிய நகொைத்தில் சிநதிப்�தும் திடடமிடுவதும் 
தமிழரகவள ப�ொருளொதொர ரீதியொகத் தவலநிமிர வவப்�தற்கொக 
உவழப்�துநம தமிழ் அரசியல் தவலவவரகளிடமிருநது எதிர 
�ொரககப்�டுவது. இத்தவகய பேருககடி நிவலககுள்ளும் வொககு 
அரசியவல மடடும் குறிவவத்துச பசயற்�டுவவத அவரகள் 
தவிரககநவண்டும்.
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கலாநிதி எஸ்.ஜெய்சஙகரும் அஜெரிகக ராொஙகச் ஜ்சயலா 
ளர் (அமெச்்சர்) அனரனி பிளிஙகன ஆகிய இருவரும் 
பகக நிகழவாக இந்தச் ்சநதிபமப நடத்தியுளளனர்.
இலஙமகயின ஜபாருளா்தார ெற்றும் அரசியல் நிலவரம் 
குறித்து இந்தச் ்சநதிபபில் ஆராயபபடட்தாக அஜெரிகக இரா 
ொஙகச் ஜ்சயலர் ்தனது கீச்்சக (ருவிற்்றர்) பதிவில் ஜ்தரிவித் 
துளளார். உகமரன மீ்தான ரஷயாவின பபார் ஜ்தாடர்பிலும் 
இந்தச் ்சநதிபபில் கலநதுமரயாடபபடட்தாக அந்தப பதி 
வில் அஜெரிககச் ஜ்சயலர் ஜ்தரிவித்துளளார்.
உகமரன மீ்தான ரஷய பபாமர அஜெரிககா கடுமெயாகக 
கண்டித்து ரஷயா மீது ஜபாருளா்தாரத் ்தமடகமளயும் ஏற்ப 
டுத்தியிருககின்றபபாதும் இநதிய ரஷயாமவக கண்டிககபவா 
ஜபாருளா்தார ரீதியாக அந்த நாடடுடனான உறுவுகமள 
ஜநருககடிககுளளாககபவா இல்மல.இப்தபவமள, ஆசியான 
ொநாடடின ஜ்தாடககத்தில் இலஙமக அயலு்றவுத்தும்ற அமெ 
ச்்சர் அலி ்சபரிமயயும் அஜெரிகக ராொஙகச் ஜ்சயலர் பபச்சு 
நடத்தினார். இலஙமக ்சவால்க மளயும் ஜநருககடிகமளயும் 
எதிர்ஜகாண்டாலும்கூட இனனும் ெககளாடசிமய உறுதிப 
படுத்்தவும் அமனவமரயும் உளளடககிய ஆடசிமய 
அமெககவுொன வாயபபும் கிமடத்துளளது எனறு இந்தச் 
்சநதிபில் அஜெரிகக ராொங கச் ஜ்சயலர் ஜ்தரிவித்்தார்.
இநதிய அயலு்றவுத்தும்ற அமெச்்சர் ஜெய்சஙகமரயும் அலி 
்சபரி ்சநதித்துப பபசினார். ஆசியான ொநாடடின பககச் 
்சநதிபபுககளில் ்தனது மு்தலாவது ்சநதிபபு இது எனறு இந 
திய அமெச்்சர் ெகிழச்சி ஜ்தரிவித்்ததுடன அலி ்சபரி ஏற்றுக 
ஜகாண்டுளள புதிய அமெச்சுப ப்தவி ஜ்தாடர்பில் பாராட 
டுககமளயும் ஜ்தரிவித்்தார்.
அயலவர் மு்தலில் எனகி்ற இநதியாவின ஜகாளமகககு ஏற்ப 
இலஙமக ்தனது ஜநருககடியிலிருநது மீண்டுவருவ்தற்கான 
இநதியாவின உ்தவிகள ஜ்தாடரும் எனறு அமெச்்சர் ஜெய 
்சஙகர் அபபபாது கருத்துத் ஜ்தரிவித்்தார்.
ஐபராபபிய ஒனறியத்தின அயலு்றவு ெற்றும் பாதுகாபபு 
தும்றச் ஜ்சயலாளர் பொ்சப பபார்ஜரல் ஜபானஜடல்லமையும் 
்சநதித்துப பபசினார். ''இலஙமகயில் ்தற்பபாது நிகழநது 
வரும் ொற்்றஙகள மீது கவனம் ஜ்சலுத்்தபபடடதுடன, இரு 
்தரபபுகளுககும் இமடயிலான உ்றவு ெற்றும் ஒருஙகிமைப 
புத் ஜ்தாடர்பிலும் ஆராயபபடடது'' எனறு ஜபானஜடல்லஸ் 

்தனது கீச்்சகப பதிவில் ஜ்தரிவித்துளளார்.இலஙமகயில் அர 
சியல், ஜபாருளா்தார, நிதி உறுதிபபாடமடப பபணும் வமக 
யில் ஐபராபபிய ஒனறியம் ்தனது ஆ்தரமவ வழஙகும் 
எனறும் அவர் ஜ்தரிவித்துளளார்.

இந்திய..

அர்ச ்தமலவர் ரணில் விககிரெசிஙக 
கடந்த 3ஆம் திகதி நாடாளுென்றத்தில் 
அமழபபு விடுத்திருந்தார்.
அம்தத் ஜ்தாடர்நது அமனத்துக 
கடசி ஆடசிமய அமெபபது ஜ்தாடர் 
பாக அவர் பல ்தரபபினருடனும் பபச்சு 
நடத்தினார். ்தமிழத் ப்தசியக கூடட 
மெபபினர், ஜபாது ென ஜபரமுனவின 
டலஸ் அணியினர் ஆகிபயாருடன 
ஏற்கனபவ பபச்சு நடத்்தபபடட நிமல 
யில் மு்தனமெ எதிர்க கடசியான 
்சஜித் பிபரெ்தா்ச ்தமலமெயிலான ஐக 
கிய ெககள ்சகதியுடன ஜவளளிக 
கிழமெ ொமல ரணில் விககிரெசிஙக 
பபச்சு நடத்தினார்.
இந்தச் ்சநதிபபில் ஐககிய ெககள ்சகதி 
அமனத்துக கடசி ஆடசியில் இமை 
நது ஜகாளவ்தற்கான இைககம் எது 
வும் எடடபபடவில்மல எனறு ஜ்தரிகி 
்றது. இருபபினும் அமனத்துக கடசி 

அரசில் இமைநதுஜகாளவ்தற்கான 
்சம்பிர்தாயபூர்வ அமழபமப ்சஜித் 
பிபரெ்தா்சவிடம் விடுத்்தார்.
இந்தச் ்சநதிபபில் ஐககிய ெககள 
்சகதியில் அஙகம் வகிககும் கடசிகளின 
்தமலவர்களான ெபனா கபை்சன, 
ரவூப ஹககீம் ெற்றும் ஐககிய ெககள 
்சகதியின முகாமெத்துவக குழு 
உறுபபினர்களும் கலநதுஜகாண்டனர்.
ஒன்றமர ெணி பநரம் நடந்த இந்தச் 
்சநதிபபிற்கு ்சஜித் பிபரெ்தா்ச தி்றந்த 
ெனதுடபனபய வநதிருந்தார் எனறு 
நாடாளுென்ற உறுபபினர் ஹர்்ஷ டி 
சில்வா ஜ்தரிவித்்தார். நாடாளுென்றத் 
திற்கூடாக அமனவரும் இமைநது எப 
படி பணியாற்்றலாம் எனபம்த அறிநது 
ஜகாளவ்தற்கு அவர் ஆர்வொக இருந 
்தார் எனறும் அவர்  ஜ்தரிவித்்தார்.
அவ்சரகாலச் ்சடடத்ம்த நீககபவண் 
டும், மகது ஜ்சயயபபடட அரகலய 

பபாராடடககார்கமள விடுவிகக பவண் 
டும், ஆர்பபாடடத்தில் ஈடுபடடவர் கமள 
இலககு மவத்து பெற்ஜகாளளபபடும் 
ஜநருககாவரஙகள ெற்றும் பொ்சொன 
மகதுகள நிறுத்்தபபடபவண்டும் ஆகிய 
பகாரிகமககமள ஐககிய ெககள 
்சகதியினர் இந்தச் ்சநதிபபினபபாது 
வலியுறுத்தினர் எனறும் ஹர்்ஷ டி 
சில்வா ்தனது கீச்்சகப பதிவில் ஜ்தரி 
வித்திருககி்றார்.
''சில விடயஙகள ்சா்தொக இருந்தன. 
சில பா்தகொக இருந்தன. இந்த ஜநருக 
கடியிலிருநது இலஙமகமய மீடபது 
என்ற விடயத்தில் அமனவரும் ப்சர் 
நது உமழபபது எனபதில் இரு ்தரபபி 
னரும் இைஙகிப பபாயினர். அ்தனால் 
அமனத்துக கடசி ஆடசியில் பஙஜக 
டுககுொறு ரணில் விககிரெசிஙக 
அமழபபு விடுத்்தார்'' எனறு ஹர்்ஷ 
டி சில்வா ஜ்தரிவித்்தார். 

ரணில்...

தமிழ்நாட்டை வ்ைத்து பிடிக்க

்கனிம�நாழியுடைன் மிலிநத பேச்சு
்தமிழ நாடடுடனான இலஙமகயின உ்றவுகமள பெலும் 
பலபபடுத்தும் வி்தத்தில் இநதிய நாடாளுென்ற 
உறுபபினரான கனிஜொழிமய பநரில் ்சநதித்துப 
பபச்சு நடத்தியுளளார் இநதியாவுககான இலஙமகத் 
தூதுவர் மிலிந்த ஜொ்றஜகாட.
நமடஜபற்றுவரும் நாடாளுென்றக கூடடத்ஜ்தாடருக 
காக புதுடில்லியில் ்தஙகியுளளார் கனிஜொழி. இவர் 
்தமிழநாடடின ெம்றந்த மு்தலமெச்்சர் மு.கருைாநிதி 
யினது ெகளும் ்தற்பபாம்தய மு்தலமெச்்சர் 
மு.க.ஸ்டாலினின ்சபகா்தரியுொவார்.
கடந்த ஆனி ொ்தம் ்தமிழநாடு மு்தலமெச்்சருடன 
இலஙமகத் தூ்தர் நடத்திய பபச்சுககளின ஜ்தாடர்ச்சி 
யாகபவ கனிஜொழியுடனான ்சநதிபபு நடத்்தபபடட 
்தாக இலஙமகத் தூ்தரக வடடாரஙகள ஜ்தரிவித்்தன.
்தமிழநாடடுககும் இலஙமகககும் இமடயிலான 
இன, ெ்த, கலா்சார விவகாரஙகள குறித்து இருவரும் 
ஆழொகக கலநதுமரயாடினர் எனறும் ஜ்தரிவிககப 
படடது. இரு ்தரபபுககளுககும் இமடயிலான உ்றவு 
கமளப பலபபடுத்துவப்த இ்தன பநாககம்.
்தனது நாடாளுென்ற உமரகளின ்தமிழ ஜொழி 
ஜபயர்பபு நூல் ஒனம்றயும் தூதுவர் மிலிந்த ஜொ்ற 
ஜகாட கனிஜொழிககுப பரி்சளித்்தார். இப்தபபான்ற 
புத்்தகம் ஒனம்ற 2006ஆம் ஆண்டு அவரது ்தநம்த 
மு.கருைாநிதி மு்தலமெச்்சராக இருந்தபபாதும் 
்தாம் அனபளிபபுச் ஜ்சய்தார் என்ற ்தகவமலயும் 
மிலிந்த பகிர்நதுஜகாண்டார். 



(கடந்தவாரத் த்தாடர்ச்சி)

1999ஆம் ஆண்டு 
இறுதிக் காலகடடத்தில் 
படடத்்தரப்பு மீது புலி 
கள் உக்கிரமாகத் ்தாக் 
கினார்கள். 2ஆயிரமாம் 
ஆண்டு படடத் ்தரப்பு 
தபரியளவான இழப்பு 
களுடன் புளியங்குளம் 
வடர பின்வாங்க வவண் 
டிய நிடல ஏறபடடது. 
இந்தத் ்தாக்கு்தல் புலிகளுக்கு மிக உற்ாகத்ட்தயும் படட 
யினருடன் வபாரிடடு தவல்லமுடியும் என்்ற நம்பிக் 
டகடயயும் தகாடுத்்தது. இந்தத் ்தாக்கு்தலின் பின் புலிகள் 
மன்னாரிலும் ்ாவகச்வ்ரியூடாகக் காங்வக்ன்துட்றடய 
வநாக்கிச் த்ல்வ்தறகாகவும் ்தாக்கு்தல்கடள ஆரம்பித் 
்தார்கள். ்ாவகச்வ்ரி, ்தனங்களப்பு, தகாழும்புத்துட்றப் 
பகுதிகடளத் ்தாக்கினர்.

வகரதீவு, ்தனங்களப்புப் பகுதிகளில் படடயினர் 
புலிகளால் சுறறிவடளக்கப்படடனர். படடயினடர மீடப 
்தறகு 'எக்வகா' படடயணி ்தடலடமயில் பகல் 2மணிய 
ளவில் ் ாவகச்வ்ரியிலிருநது படட நடவடிக்டக ஒன்ட்ற 
ஆரம்பித்வ்தாம். ் ாவகச்வ்ரி மயானத்தில் அன்றிரவு ்தங் 
கிவனாம். மீண்டும் முன்வனறி இரவு 1மணியளவில் ்தனங் 
களப்புப் பகுதிடயக் டகப்பறறிவனாம். கடுடமயான துப் 
பாக்கி வவடடுகள், மறறும் வமாடடார் குண்டுத் ்தாக்கு்தல் 
கள் நடந்தன. இ்றந்த படடச் சிப்பாயகளின் ் டலங்கடள 
யும், காயப்படட சிப்பாயகடளயும் மீடக முடியவில்டல. 
புலிகள் 5.0 ரக (பிப்ரி கலிபர்) துப்பாக்கிகள் இரண்டட 
இரண்டு வகாணங்களில் டவத்துக் கடுடமயாகத் ்தாக்கிக் 
தகாண்டிருந்தார்கள். இ்தனால் காயப்படடவர்கடளயும் 
இ்றந்தவர்களின் ்டலங்கடளயும் மீடப்தறகு 2நாள்கள் 
வபாராட வவண்டியிருந்தது. பின்னர் வபருநது ஒன்றில் 

அவர்கடள ஏறறி அனுப் 
பிவனாம். அ்தன் பின்னர் 
வகரதீடவ வநாக்கி முன் 
வனறியவபாது த்தாடலத் 
த்தாடர்புக் கருவியின் 
உ்தவியுடன் எமது நகர் 
வுகடளத் துல்லியமாக 
அறிநது எறிகடண 
வீசினார்கள்.

உச்ச வெப்பத்தில்
நகார்காவிலில்
்சண்டை
1999 நவம்பர் மா்தத் 

தில் இயக்கச்சி, படளப் 
பகுதியூடாக யாழப்பா 
ணம் வநாக்கிய படட 
நகர்வு ஒன்ட்றப் புலிகள் முன்தனடுத்்தார்கள். நாங்கள் 
நாகர்வகாவில் பகுதியூடாக அட்த எதிர்தகாண்வடாம். 
நாகர்வகாவில் பகுதி நிழலில்லா்த மணல் ்தடரயாக இருந 
்தது. புலிகளுக்கும் படடயினருக்கும் கவர் எடுக்கமுடியா்த 
களநிடல காணப்படடது. கடும் தவப்பம், குடிநீர்த் ்தடடுப் 

கம
ல
நா
தன்

புலிகளின் 
ஓர்ம்மான 
்மனநிலை 

உயர்ந்தது

கடு்மயான 
துப்பாக்கி 

்ெட்டுகள், 
மற்றும் 

்மாட்டைார 
குணடுத் 

தாக்குதல்கள் 
நடைநதன. 

இறநத ்ப்டைச 
சிப்பாயகளின் 

்சடைலங்
க்ையும், 

காயப்பட்டை 
சிப்பாய

க்ையும் மீட்க 
முடியவில்்ல. 

புலிகள் 5.0 
ரக (பிபரி 
கலி்பர) 

துப்பாக்கிகள் 
இரண்டை 
இரணடு 

்காணங்களில் 
்ெத்துக் 

கடு்மயாகத் 
தாக்கிக் 

வகாணடிருந
தாரகள்.
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பாடு நிலவின. நாகர் ககாவில் 
பகுதியிலிருந்து புலிகளின் பகு 
திக்குள் புகுந்து தாக்க முயன் 
க�ாம். புலிகள் தமது காவலரண் 
கவலிகளைத் தகரம், சீற், ஓளல, 
கிடுகு ஆகியவற்�ால் மள�த்தி 
ருந்தார்கள். வவளிகய நின்று 
பார்க்கும்கபாது எமக்கு எதுவும் 
வதரியாது. ஆனால், அவர்கள் 
சிறுதுவாரஙகள் மூலம் எமது 
நகர்வுகளை அவதானித்துக் 
வகாண்டிருந்தார்கள். பளையி 
னர் பதுஙகுகுழிகளில் இருந்து 
தளலளய உயர்த்தினாகலகய 
கபதும், சிளனபபரால் தாக்கு 
வார்கள்.

நிலளம இவவாறிருக்கும் 
கபாது ஓர் அடிகூை முன்கன� 
முடியாது என்பளத உணர்ந்து 
அவர்களின் எல்ளலளய 
உளைத்துசவசென்று 3கிகலாமீற்�ர் 
தூரத்ளதயாவது கட்டுபபாட்டில் 
வகாண்டுவரத் திட்ைமிட்கைாம். 
ஒரு நாள் இரவு மிக இரகசியமாக 
எமது வகாமாண்கைா அணி 
உள்நுளைந்தது. புலிகளின் 
எல்ளலக்குப பின்னால் நிளல 
வயடுத்கதாம். வளரபைஙகளைப 
பார்த்து எவவாறு உள்நுளைவது 
என்பது ஒரு வாரகாலம் சி�ப 
புப பயிற்சியாக கமற்வகாண்டு 
உள்நுளைந்து 3கிகலாமீpற்�ர் 
தூரத்ளதச வசென்�ளைந்கதாம்.

எமது அணியில் 8கபர் 
வகாண்ை இரண்டு அணிகளும் 
சிளனபபர் சிபபாயகள் இருவர் 
என 18கபர் இருந்கதாம். எமது 
அணியில் இருந்தவர்களில் 
வபரும்பாலானவர்கள் எல்ளலப 
பு�ச சிஙகைக் கிராம இளைஞர் 
கைாக இருந்ததால் எதற்கும் 
தயாரான உைற்பலமும், மனப 
பலமும் உள்ைவர்கைாக இருந் 
தனர். தாக்குதல் விையத்தில் 
முழு இரகசியத்ளதப கபண 
கவண்டியிருந்தது. இந்தத் 
தாக்குதலுக்காக கைற் கழிமுகப 
பகுதிக்குள்ைால் (கண்ைல்பகுதிக் 
குள்ைால்) இ�ஙகிகனாம். கசெற் 
றில் புளதந்துவகாண்டு கைற் 
தாவரஙகளையும் செமாளித்த 
வாறு 30கிகலா நிள�யுளைய 
வபாதி, துபபாக்கிகளைக் காவிச 
வசெல்வது மிகச சிரமமாக இருந் 
தது. இதன் வதாைர்சசியாக 
நாகர்ககாவில் வசெம்பியன்பற்றுப 
பாளதளயக் கட்டுபபாட்டுக்குள் 
வகாண்டுைவந்கதாம்.

(வதாைரும்)

அதி க ரி த் த ம து ப ப ா வ ள ன , 
கபாளதப வபாருள் பாவளன, கபாளதப 
வபாருள் கைத்தல், வாள்வவட்டு எனப 
பல்கவறு உத்தரிப புகளைப கபார் முடி 
வுற்� பின்பான காலத்தில் தமிழ் மக்கள் 
அனுபவித்து வரு கின்�னர். இதில் ஈடு 
படும் அைாவடிக்  காரர்கள் கவற்று இனத் 
ளதச கசெர்ந்தவர்க ளில்ளல. வாள்வவட்டு, 
கைவு, வகாள்ளை, வகாளல, அசசுறுத்தல்கள் எனப பல 
ளதயும் நிள�கவற்றி வந்த இந்த அைாவடிக் குழுக்களின் 
கவனம் தற்கபாது வபற்க�ால் விையத்தில் திளசெ திரும்பியிருக்கி 
�து. வபற்க�ால் வநருக்கடி ஏற்பட்டு அதன் விளல 4 - 5 ஆயிரம் ரூபா 
வளர கள்ைச செந்ளதயில் விற்கபபட்ைது. தாடி, தளலமுடி வைர்த்துக் 
ககாவில்நூல்கள் பலவற்ள�க் கட்டிக் கடுக்கன் அணிந்து எபகபாதும் உரத் 
துத் தூஷணம் கபசும் பூதஙகைாக உலாவரும் இந்தத் தாடித் தம்பியர்களின் 
சீவியத்துக்கு இது வாயபபாகியது. வபற்க�ால் மாபியாக்கைாகினர். தமது 
அைாவடித் தனஙகளைப வபற்க�ால் நிரபபுவதற்குப பயன்படுத்தினர். 
இதனால் பாதிக்கபபட்ை வபாதுசெனஙகள் ஏராைம்.

தாடித் தம்பிகளின் தனித்துவம்
எரிவபாருள் நிரபபு நிளலயஙகளில் தாடித் தம்பிகளின் வசெயற்பாடுகளைத் 

தனித்து அளையாைம் கண்டுவகாண்ை மக்கள் அவர்கள் நிளலவகாண்டிருக்கும் 
பகுதிளய நாசுக்காகத் தவிர்க்கின்�னர். அவர்கைது செகவாசெகம கவண்ைாம் 
என்பவர்கைாக வரிளசெயில் நிற்கின்�னர். கவனித்தும் கவனிக்காததுகபால 
அவர்களைக் கைக்ககவண்டிய நிர்பபந்தத்துக்கு உள்ைாகியவர்கைாக வரி 
ளசெயில் நின்று நகர்கி�ார்கள். தாடித்தம்பிகளுக்கு அண்ளமயாக வரிளசெ 
யில் நிற்பவர்கள் அனுபவிக்கின்� வளதகள் பல. வரிளசெ வமதுவாக நக 
ரும்கபாது கமாட்ைார் ளசெக்கிைால் இடிபபது, உராயவளையுமாறு வசெயவது, 
இருக்ளகளயக் காயபபடுத்துவது எனத் தாடித் தம்பிகளின் அட்டூழியஙகளை 
அடுக்கிக்வகாண்கை கபாகலாம். கபாதாக்குள�க்கு வாயக்குள் வவற்றிளல, 
பாக்குப கபான்� ஏகதா ஒன்ள� வமன்று அருகில் நிற்பவருக்கு அருவ 
ருபபூட்டும் விதமாகக் கால்களின் ஓரமாகத் துபபுவது, அளதவிை அவவப 
கபாது வாயிலிருந்து வவளிக்கிைம்பும் பி�பபுறுபபுச வசொற்களின் புளனவு 
எனத் தாடித் தம்பிகளின் கூட்ைத்ளத எரிவபாருள் வரிளசெயில் தனித்து 
அளையாைம் காணும் விதத்தில் அவர்களின் தனித்துவம் மிக்க வசெயற்பாடு 
கள் அளமந்திருக்கின்�ன.
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பெற்றோல் பெறுவதில் மும்முரம்
தாடித் தம்பிகள் வேலை வேட்டிக் 

குப் வ�ாய் ஏதாேது வேட்டி விழுத் 
தும் ந�ரகளா? குடும்�ப் வ�ாறுப் 
புள்ளேரகளா? இேரகளில் தங்கி 
ோழவோர எேராேது உள்ளனரா? 
யாலரயாேது �ராமரிக்கிறாரகளா? 
ஏதாேது சமூகப் �ணிகளில் ஈடு�டு 
கிறாரகளா? என்று எவேலகயில் வதடி 
னாலும் ஒன்றுக்கும் உதோத உதோக் 
கலரகளாக இருந்து சமூகத்துக்குத் 
வதால்லையளிக்கும் ந�ரகள் இேர 
கள் என்�து வதரியேரும். இலரச் 
சலை ஏற�டுத்தும் வ�ரிய வமாட்்ார 
லசக்கிள்களில் ஓடித் திரிந்து அ்ாே 
டித் தனங்கள் புரிேதாலும், வகாள்லள, 

மிரட்்ல், களவுகளில் ஈடு�டுேதா 
லும், இேரகலளப் �யன்�டுத்தி 
நன்லம வதடுவோர ேழங்கும் �ணத் 
திலும் ோழக்லகலய ஓட்டி ேந்த 
இேரகள் இப்வ�ாது தன்னிச்லசயா 
கவே �ணம் வத் முற�ட்்தன் 
விலளவே இந்தப் வ�றவறால் 
வியா�ாராம்.  தமது திருகுதாளங்கலள 
யும், அ்ாேடித் தனத்லதயும் வ�ற 
வறால் வ�றுேதறகுப் �யன்�டுத்தி 
அதில் வேறறிலயக் கண்தும் 
அலதத் வதா்ரகின்றனர.

வ�றவறால் நிலைய உரிலமயாளர 
கலள மிரட்டித் தாம் அனுப்பு�ேரக 
ளுக்குப் 'புள் ராங்' வ�றவறால் 
அடிக்க ேறபுறுத்துேது,  ேரிலசயில் 
நிற�ேரகலள மிரட்டி ேரிலசக்கு 
இல்வய நுலழேது, �திவுகலள 
வமறவகாள்ளக்கூ்ாது என்று மிரட்டி 
மீணடும் மீணடும் ஒவர வமாட்்ார 
லசக்கிளுக்குப் வ�றவறால் நிரப்பு 
ேது, ேரிலசயில் �க்க ோட்டில் 
அடுக்கியோறு வ�றவறாலுக்குக் 
காத்திருக்கும் வமாட்்ார லசக்கிள் 
கலள வமலும் வநருக்கி அதறகுள் 

தமது வமாட்்ார லசக்கிள்கலளச் 
வசாருகுேது, இத்துப்வ�ான �லழய 
வமாட்்ார லசக்கிலள எடுத்துேந்து 
ேரிலசயில் நிறுத்தி இ்ம்பிடித்துப் 
பின்னர அந்த இ்த்லத விற�து, 
கல்களுக்கு முன்னால் வமாட்்ார 
லசக்கிலள நிறுத்த அனுமதிக்காத 
கல்க்காரரகளு்ன் முரண�ட்டு 
ேரிலசக்கு இல்யில் வசாருகுேது 
எனப் �ை அ்ாேடித்தனங்கலளச் 
வசய்வத இேரகள் வ�றவறால் வ�று 
ேதில் முன்னிலை ேகிக்கின்றனர.

்வலை பவட்டியறற கூட்்டம்
தாடிக்காரத் தம்பிகள் எரிவ�ாருள் 

ேரிலசயில் குலறந்தது 15வ�ர 

ேலரயிைாேது தமது வமாட்்ார 
லசக்கிள்கலள ேரிலசப்�டுத்தி 
அங்கு முகாமிட்டிருப்�ாரகள். வ�ற 
வறால் ேழங்கும் நாளில் தமது ஆட் 
கலள அலழத்து இல்யில்வேறு 
வசாருகுகின்றனர. இலதப் பின்னால் 
நிற�ேரகள் வகள்விக்குட்�டுத்தினால், 
அேர இதிை நிப்�ாட்டிப்வ�ாட்டுத்தான் 
வ�ானேர என்�துவ�ாை காரணம் 
ஏதாேது வசால்லிப் 'வ�சாமல் வ�ாத் 
திக்வகாணடிரு' என்று வேருட்டுகின் 
றனர. நிரப்பு நிலைய உரிலமயாளர 
கள், காேல்துலறயினர, அரச அதி 
காரிகளின் தயவு இந்தத் தாடிக்காரத் 
தம்பிகளுக்கு இருப்�தாவே வதரிகி 
றது. காரணம் இேரகளின் வசயல் 
கலள வமறவசான்ன தரப்பினர கண 
டும் காணாததுவ�ால் இருக்கின்றனர.

இலதவி் வ�ருந்வதாலகயில் 
வ�றவறால் வதலேப்�டுவோர 
இந்தத் தாடிக்காரத் தம்பிகலளவய 
நாடுகின்றனர. அளவு, விலை என் 
�லதவயல்ைாம் அறிவித்தபின்னர, 
உரிய இ்ங்களுக்குத் தமது வமாட் 
்ார லசக்கிள்களில் நிரப்பிச் வசன்று 

ேயரகளால் வேளிவயறறிக்  வகாடுக் 
கின்றனர.

அலனத்து நிலையங்களிலும் �ை 
கறல்பிடித்த, இத்துப்வ�ான லசக்கிள் 
கள் நிரந்தரமாக நிறுத்தப்�ட்டுத் 
வதன்வனாலை, சாக்கு, �்ங்கு 
வ�ான்றேைறறால் மூ்ப்�ட்டுள்ளன. 
அேறறுக்குப் வ�றவறால் நிரப்புே 
தில்லை. மாறாகப் வ�றவறால் அடிக் 
கும் நாளில் அேறலற லேத்து இ்ம் 
பிடித்து அந்த இ்த்லத விறகின்றனர. 
அலத அரச அதி�வரா, காேல்துலற 
யினர, �ல்த்தரப்பினவரா அகறறுே 
தில்லை.

 மக்கள் ெோதிக்கபெ்டக ்கோரணம்...!
வ�றவறால் தட்டுப்�ாடு நிைவு 

கின்ற இந்தக்காைத்தில் சாதரண 
மக்கள் �ைருக்கு அது வகாஞசமும் 
கில்க்காமல் வசய்திருக்கிறாரகள்  
இந்தத் தாடித் தம்பிகள். இறுதிப்வ�ார 
ந்ந்த 2009 காைப்�குதியில் தாடித் 
தம்பிகளுக்குப் �த்து அல்ைது அதற 
குக் குலறோன ேயதிருந்தது. வ�ாவரா, 
வ�ார இழப்புகவளா, அே ைங்கவளா 
இேரகளுக்கத் வதரிந்தி ருக்கவில்லை. 
தறவ�ாது தமிழர �குதியில் சட் 
்த்லத இேரகள் லகயிவைடுத்திருப் 
�து ஆவராக்கியமானதல்ை. இது 
ேலர வ�றவறால் வ�றறேரகலளவி் 
எரிவ�ாருள் அட்ல்க்வகா, கியூ.
ஆர முலறயிவைா வ�றவறால் கில்க் 
காது, �ை த்லேகள் ேரிலசயில் 
காத்திருந்து இந்தத் தாடித் தம்பிகளின் 

அட்ரூழியத்தால் வீடு திரும்பியேர 
கள் �ைர என்�து வேதலனக்குரியது.

தோடி, தலைமுடி 
வளர்த்துக 

்்கோவில்நூல்்கள் 
ெைவறலறக ்கட்டிக 
்கடுக்கன் அணிந்து 
எப்ெோதும் உரத் 
துத் தூஷணம் 

்ெசும் பூதங்களோ்க 
உைோவரும் இந்தத் 

தோடித் 
தம்பியர்்களின் 

சீவியத்துககு இது 
வோயபெோகியது
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சிங்களச் சிறை்களில் பல்்வேறு ் ்கோரிகற்க்கறள 
முனறவேத்துப் பல்்வேறு ்கோல்கட்டங்களில்  

உணவு தவிர்ப்புப் ் போரோட்டங்களில் தமிழ் அரசியல் 
ற்கதி்கள் ஈடுபட்டனர். அவேர்்களின ் போரோட்டங்கள் 
பற்றிய செய்தி்கறளச் சிறை நிர்வேோ்கத்துககுத் சதரி 
யோமல் ஊழியர்்கள் சிலர் இர்கசியமோ்க சவேளி்ய 
ச்கோண்டுசெனறு ் ெர்த்தனர். அநத ஊழியர்்களுககும், 
அநதச் செய்தி்கறள உணர்வுபூர்வேமோ்கச் செய்தியோக 
கிய செய்தியோளர்்களுககும் அநதச் செய்தி்கறள 
சவேளியிட்ட உள்்ோடடு, சவேளி்ோடடு ஊ்ட்கங்களுககும் 
எப்்போதும் ற்கதி்கள் ் னறிக்க்டனபட்டவேர்்கள்.

தமிழீழப் ் போரோட்டத்தின பின விறளவு்களில் ஒனறு 
இலஙற்கயிலுள்ள பல சிறை்களில் தமிழ் இறளஞர், 
யுவேதி்கள் அரசியல் ற்கதி்களோ்க அற்டக்கப்பட்டறம 
ஆகும். சிங்கள அரசு்கள் தமிழ் மக்கறள இரண்்டோம் 
தரக குடிமக்களோ்க ்்டத்தியதன விறள்வே தமிழர் 
தரப்பில் ஆயுதப்்போரோட்டமோ்க உருவேோனது. அநத 

ஆயுதப்்போரோட்டத்துககுத் துறண்போன குற்ைச் 
ெோடடின்பரில் அரசியல் ற்கதி்களோ்கத் தமிழர்்கள் 
சிறை றவேக்கப்படடு ் மோெமோ்க ் ்டத்தப்பட்டனர்.

சிறைச்ெோறல்களில் ்மற்ச்கோள்ளப்பட்ட எல்லோ 
ஒடுககுமுறை்கறளயும் தடடிக்்கட்க, அல்லது 
நியோயம் சபை உணவு தவிர்ப்பு ஒன்ை ற்கதி்களி்டம் 
இருநத மி்கப் சபரிய ஆயதமோ்க இருநதது. இது 
ற்கதி்களின வி்டோப்பிடியோன ஓர்மத்தோலும் துணி 
வேோலும் எழுநத ஓர் அர்ப்பணிப்போன அணுகுமுறை 
யோகும். 1995 மோர்ச் மோதத்திலிருநது இற்றை வேறர 
(2002) இநத உணவுதவிர்ப்புப் ்போரோட்டங்கள் 
முறனப்பற்டநதன. அவவேப்்போது ஏதோவேது ஒரு 
்்கோரிகற்கறய முனறவேத்து அறவே ் மற்ச்கோள்ளப் 
பட்டன.

ற்கதி்கள் மீது வேழககுத் சதோடுக்கோதிருப்பது, 
விெோரறணயினறி றவேத்திருப்பது, சிறைச்ெோறல 
ஊழியர்்களோல் முரடடுத்தனமோ்கத் தோக்கப்படுவேது, 
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மிகத் தரம் குறைநத உணவுகறை 
வழங்குவது, சிங்கைத் தீங்கியல் றகதி 
களுடன் சேர்த்துத் தடுத்து றவப் 
பது என இன்சனோரரன்ன அநீதி 
களுககோன தீர்வுகறை உணவு 
தவிர்ப்புப் சபோரோடடங்கள் மூலம் றகதி 
கள் ேோதித்தோர்கள். இநதக கடுறை 
யோன வன்றைப் சபோரோடடங்கள் பல 
வற்றில் ஈடுபடடதோல் பல நீணட 
கோலக றகதிகள் உடல் அவயவங் 
கள் ரேயற்போடு திைன் குறைநதவர் 
கைோக ைோறியிருநதனர். பலருககுக 
கணபோர்றவ இழககுைைவுககு 
அநத நிறல கோணப்படடது.

உணவுதவிர்ப்புப் சபோரோடடத் 
தில் ஈடுபடுவதற்கோகக றகதிகைோல் 
முன்றவககப்படும் சகோரிகறககள் 
ஒருசபோதும் முழுறையோகத் தீர்த்து 
றவககப்படுவதில்றல. ஆனோல், 
அது சிறை நிர்வோகத்தின் அநீதிக 
ளுககும், அரசின் ைனித உரிறை 
மீைல்களுககும் ரபரும் இறடயூைோக 
இருநதது. உணவு தவிர்ப்பிலிருக 
கும்சபோது பன்னோடடுச் ரேஞ்சிலு 
றவச் ேங்க அதிகோரிகளும், அரசி 
யல்வோதிகளும், ைனித உரிறை 
அறைப்புகளும் றகதிகறைச் ேந 
திப்பதற்குக கைம் அறைநதது 
என்பது ைறுப்பதற்கில்றல. '

உணவு தவிர்ப்றப ஆரம்பிகக 
முன்னர் றகதிகள் எழுழுத்துமூலம் 
சிறை நிர்வோகத்துககு அறிவிப்பது 
வழககம். என்ன கோரணத்துககோக 
உணவுதவிர்ப்றபச் ரேயயவுள் 

சைோம் என்று அதில் ரதளிவுபடுத்தப் 
படடிருககும். அநதக கடிதம் கிறடத் 
ததும் குறிப்பிடட சிறைநிர்வோகம் 
றகதிகளுடன் சபசி அறதத் தீர்ப் 
பதற்கு முயற்சிககும். றகதிகள் அத 
ற்கு இணங்கோத படேத்தில் ரவலிக 
கறடயிலுள்ை சிறைத் தறலறைக 
கோரியோலயத்துககுச் சிறை நிர்வோகம் 
அறிவித்து அவர்களின் ஆசலோே 
றனப்படி சிறைநிர்வோக ைடடத்தில் 
பல விடயங்களுககுத் தீர்வு 
கோணப்படடிருககிைது.

ஒரு பிரச்சிறன ஒரு நோளில் 
சதோன்றுவதுமில்றல, ஒரு தீர்வு 
ஒரு நோளில் கிறடப்பதுமில்றல. 
அதுசபோலசவ உணவுதவிர்ப்புப் 
சபோரோடடங்களின் ரவற்றி என்பது 
ஒசர நோளில் றகதிகளின் வயிறுகள் 
கோயவதோல் ரபைப்படுவதுமில்றல. 
பல வருடங்கைோகப் பல்லோயிரம் 
றகதிகளின் வயிறுகள் படடினி 
கிடநததன் பின்னணியில் ஒரு சில 
உரிறைகைோவது நிறல நிறுத்தப் 
படடன. இலங்றகயில் அரசியல் 
றகதிகளுகசக இநத நிறல இருக 
கிைரதன்ைோல் தமிழ்க குற்ைவியல் 
றகதிகளின் நிறல மிக சைோேைோ 
னதோக இருககும்.

1995கோலப்பகுதியில் கோறல 
உணவு, சதநீருககோக வரிறேயில் 
நிற்கும்சபோது தமிழ்க றகதிகறைச் 
சிங்கைக றகதிகள் அடிப்போர்கள் 
என்றும் அனுரோதபுரச் சிறையில் இது 
மிகசைோேைோக நடககும் என்றும் 

ரவலிககறட, ைகசீன் ஆகிய சிறை 
களிலும் இநத நிறல கோணப்படடது 
என்றும் பறழய றகதிகள் சிலர் 
மூலம் அறிநசதன். உணவு ரகோடுப் 
பதில் மிகவும் சைோேைோக நடநது 
ரகோணடதோலும் சிறைச்ேோறல 
உணவுதவிர்ப்புககுச் ேோர்போகச் 
ரேயற்படடோலும் கணடபடி சவறு 
சிறைகளுககு ைோற்றுவது நடநதது. 
இறதத் தடுப்பதற்கோகரவல்லோம் 
பல கோலகடடங்களில் பல்சவறு 
சிறைகளில் தமிழ் அரசியல் றகதி 
கள் உணவுதவிர்ப்பிருநதிருககிைோர்
கள். அதற்கோகச் சிறைச்ேோறல 
ஊழியர்கைோல் தோககப்படடுமுள்ை 
னர்.

1997இல் அனுரோதபுரம் சிறை 
யில் தமிழ் அரசியல் றகதிகளுககு 
என்று தனியோன ஒரு பகுதிறயக 
சகடடு உணவுதவிர்ப்பில் ஈடுபட 
டனர். சிங்கைத் தீங்கியல் றகதி 
களுடன் தமிழ் அரசியல் றகதிக 
றைச் சேர்த்து அறடப்பதோல் 
தமிழ்ச்சிறுவர்கள் பலறர சிpங்கைத் 
தீங்கியல் றகதிகள் தன்னினச் 
சேர்கறகயில் ஈடுபடுத்துவது, 
ரகோடடியோ என மிரடடுவது, ஆகி 
யவற்றுககு எதிரோகவும் உணவு 
தவிர்பிபருநது தமிழ்க றகதிக 
ளுககுத் தனியோன பகுதி ஒதுககிக 
ரகோடுககப்படடது.

(ரதோடரும்)

'சிங்கைப் பறடயினர் சபோர்ககுற்ைம் புரிநதிருககின்ைனர். சகோத் 
தோபய ரோஜபகே, இறுதிப்சபோரில் தமிழ் ைககறைக ரகோன்ை குற்ை 

வோளி'  என்ரைல்லோம் 'சகோத்தோ சகோ ச�ோம்' சபோரோடடத்தில் ஈடுபட;ட 
இறைஞர்களில் பலர் இப்சபோது கருத்து ரவளியிடுகிைோர்கள். இநதப் 
சபோரோடடத்துககு முன்னர் ஒருதடறவகூட 
அவர்கள் அப்படிப் சபசியதோகத் ரதரிய 
வில்றல. சபோர் முடிநது 13ஆணடுகள் கடநது 
விடட பின்பும்கூடச் சிங்கைவர்களில் எவரும் 
இறுதிப்சபோர் பற்றிசயோ அதில் பறடயினர் 
இறழத்த அநீதிகள் பற்றிசயோ தகவல்கறைச் 
சேகரித்து அறிகறகயோககி ஐ.நோ ைனித உரி 
றைகள் ேறபககு வழங்கியிருககவில்றல. இனி 
சைலும் அறிவிககப்சபோவதுமில்றல. அவவோ 
ைோயின் இப்சபோது ஏனிவவோைோகக கருத்துரவளியிடுகிைோர்கள் என்று 
சதடிப்போர்த்தோல், அது தமிழ் ைககளுககு இறழககப்படட அநீதிகளுககோகக 
அவர்கள் ரகோடுககின்ை  குரல் என்கிைோர்கள் சிலர், சிங்கைப் பறடகள் 
தம்றைத் தோககும்சபோதுதோன் தமிழர்கறை எவவோறு கோடடுமிரோணடித் 
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தனமாகத் தாக்கியிருப்ாரகள் என்து அவரகளுக்குத் 
ததரிகிறது. இதனாலதான அவரகளைத் திட்டுகினறனர 
எனகிறாரகள் வவறுசிலர. த்ாருைாதார தெருக்கீட்்ால 
ஏற்ட்டுள்ை வாழக்ளகச் சூழவல அவரகள் இவவாறு 
வ்சக் காரணம், அநத நிளல மாறினால அவரகள் 
வ்ாரா்பவ்ாவதுமிலளல இவவாறாகப வ்சபவ்ாவது 
மிலளல எனகிறாரகள் இனனும்சிலர. எது எவவாறிருப 
பினும் ் ள்த்தரபள்ச் சிஙகை மக்கள் திட்டுகினறனர 
என்துதான உணளம. ஆனாலும் அநதத் திட்டுதலால 
்ள்யினருக்கு ஏதாவது ் ாரதூரமான நிலளமகள் ஏற 
்டுமா? ஏற்டுத்துவாரகைா? என்தறதகலலாம் ் தில 
தவகு ததாளலவில இலளல. ்ள்யினர மீது வ்ாரக் 
குறற ெ்வடிக்ளககள் ஏதாவது எடுப்தறகு தமிழர 
தரபபில எவராவது முற்ட்்ால இபவ்ாது திட்டித் தீரப 
்வரகள் தமது நிளலப்ாட்டிலிருநது உ்னடியாகத் 
திளச திரும்பிவிடுவளதக் காணமுடியும். அவரகளில 
எவரும் ் ள்யினளரக் காட்டிக்தகாடுக்க மாட்்ாரகள்.

'படையினடைக் காட்டிக் ககாடுக்க மாட்்ைாம்'
்ள்யினர வ்ாரக்குறறம் புரிநததறகான ஆதாரம் 

தனனி்ம் இருக்கிறது எனறு ஊ்கஙகளிலும் ொ்ாளு 
மனற உளரகளிலும் முனனாள் ்ள்த் தை்தியும் 
வ்ாளர முனனினறு ெ்த்தியவருமான பீலட் மாரசல 
சரத் த்ானவசகா கூறியிருநதார. ஆனால, இதுவளர 
அவர ் ள்யினருக்கு எதிராக ஒரு வசனம்கூ் எழுத்து 
மூலம் அறிவிக்கவிலளல. ்ள்யினளரக் காட்டிக் 
தகாடுக்க மாட்வ்ாம் என ராஜ்க்சாக்கள் தவளிப்ள் 
யாகவவ வ்சித்திரிநதது யாவரும் அறிநதவத. எலலாவற 

ளறயும்வி் தரலும்ளமக்வர தவளியிட்் சணல 4வின 
்்ஙகளிலுள்ை ்ள்யினளர அள்யாைம் கணடு 
்ள் நீதிமனறத்தில தண்ளன வழஙகயிருக்கவிலளல. 
தரலும் ளமக்வரயின ஆவணப ்்ம் சிஙகை தமாழி 
த்யரபபு்ன அணளமயில தவளியி்ப்ட்்து. அப 
வ்ாதுகூ் சிஙகைவரகளில எவரும் இது்றறி வாய் 
திறக்கவிலளல. ் ள்யினளரத் தண்ளனக்குட்்டுத்தும் 
வி்யத்தில  த்ௌத்த பிக்குகள், சிஙகைப புத்திஜீவிகள், 
அரசியலவாதிகள், ் ள் உயரதிகாரிகள், தகாமினிஸ்ட் 
கட்சிகள் என யாருவம முனவரபவ்ாவதிலளல.

மக்களில் இருந்து அதிகாைத்தைப்பு வடை 
அைசியல் விழிப்புணணர்வு
ொட்டிலுள்ை சக இனத்தவரகளைவி்ச் சிஙகை 

அடித்தட்டு மக்களில இருநது அரசியலவாதிகள், அதி 
காரிகள் வளர வமம்்ட்் அரசியல விழிபபுணரரவு்ன 
இருப்தாவவ ததரிகிறது. இறுதிபவ்ாரினவ்ாது வ்ாரக் 

குறறம் ெ்நதது எனறு ்லத்ளவகள் கூறும் சரத் 
த்ானவசகா கூ் ஐ.ொ மனித உரிளம சள்க்கு ஒரு 
வாக்குமூலத்ளத வழஙகத் தயாரிலளல. 30வரு் ஆயு 
தப வ்ாராட்்த்தில தகாலலப்ட்் ் ள்யினர, சிஙகை 
மக்களுக்குப பிக்குகள், சிஙகை மக்கள் தகாடுத்துவரும் 
முக்கியத்துவம் ் ள்யினளரத் திட்டும் இநதச் சிறு தூசி 
ளயக் கணத்தில துள்த்ததறிநதுவிடும் தனளம தகாண 
்து. வ்ார தவறறிளயக் தகாண்ாடித் தீரப்திலும், 
வ்ாரில தகாலலப்ட்் தமது இனத்தவரகளை நிளனந 
துருகுவதிலும் காட்டும் கரிசளன இநதத் திட்டுதளல 
வி்வும் அதிகமானது - ஆழழமானது.
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ப�ோரோட்டக் களத்தில்
தமிழ் உணர்வு
'க�ோத்ோ க�ோ க�ோம்' 

க�ோரோட்டததினக�ோது 
�ோலிமு�ததி்டலில் முள்ளி 
வோய்க�ோல் நினைகவந் 
னைத தீ�கேற்றியும் முள்ளி 
வோய்க�ோல் �ஞ்சி �ோயச்சிப் 
�கிர்நதும் செய்யப்�ட்ட 
கூதது�ளில் சிங�ள ே்க� 
ளில் �ைர் ஈடு�்டவில்னை. 
இன்ச்யல்ைோம் ்மிழரு்க 
கு்க கின்டத் மி�ப்ச�ரி்ய 
அஙகீ�ோரம்க�ோைத ்மிழ் 
ஊ்ட�ங�ளும், அரசி்யல் 
புைததிைரும் செயதி்யோ்ககி 
ைோலும், சிங�ள ே்க�ளில் 
ச�ரும்�ோைோகைோர் இன்்க 
�ண்டுச�ோள்ளவில்னை.

இறுதிப்க�ோரில் �ஙகு 
�ற்றி்க குற்்றங�ள் இனழத் 
�ன்டச் சிப்�ோய�ள், ்ள� 
தி�ள் இனனும் உயிரு்டன 
உள்ளைர். அவர்�னள்க 
�ோடடி்கச�ோடு்ககும் எந் 
ந்டவடி்கன�யிலும் சிங�ள 
ே்க�ள் இ்றங�ப்க�ோவ 
தில்னை. ்ோம் ்ற்க�ோது 
மு�ம்ச�ோடு்ககும் சநரு்க�டி 
�ோரணேோ�ச் சிங�ளப் �ன்ட 
யிைர் ்மிழனர்க ச�ோடு 
னேப்�டுததி்யன் ஓர் ஒப் 
பீ்டோ்ககுகின்றைகர ்விர 
அது ் மிழ் ே்க�ளு்ககு நன 
னே்யோை ஒன்றோ� இரு்க 
�ப்க�ோவதில்னை.

அவசரகோல,
�யஙகரவோதத்
தட்டசசட்டம்
நோடடில் எவவளகவோ 

ந்ட்டநக்றிவிட்ட நினையில் 
அவெர�ோைச் ெடதன் 
நோ்டோளுேன்றததில் வோ்க  
ச�டுப்பு்ககு விட்டக�ோது 
120வோ்ககுள் ஆ்ரவோ�வும் 
63வோ்ககு�ள் எதிரோ�வும் 
கின்டத்ை. 41வோ்ககு�ள் 
அளி்க�ப்�்டவில்னை என 
�துகூ்ட அந் வோ்ககு�ள் 
120 வோ்ககு�ளு்ககுச் ெோர் 
�ோைனவ எனக்ற ச�ோள்ள 
முடியும். எைகவ சிங�ள 
ே்க�ள் �ன்டயிைனரத 
திடடுவச்ன�து ச�ரும் 
சவறுப்�ோ� எழுநது ்மிழ 
ரு்ககுச் ெோர்�ோை்ோ� ேோற் 
்றேன்டயும் என�து ��ற் 
�ைவு. இ்ற்குப் க�ோர் 
முடிந் இவவளவு �ோைமும் 
்ோன ெோடசி.
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்யோழ்ப்�ோண ே்க�ள் ேததியில் க�ெப்�டுகின்ற க�ச்சு வழ்ககுத ் மிழ்ச் 

செோற்�ள் �ைவற்ன்றச் செம்ேண் ஞோ��ப்�டுத் மு்யற்சி்ககி்றது. இத்ன�்ய 
செோற்�னள முதி்யவர்�ளும் கிரோேங�ளில் வோழும் பூர்வீ�ததிைர் சிைருகே 
இனன்ற்ககும் �்யன�டுததி வருகின்றைர். பிரக்ெ வோரி்யோ�வும் ச்ோழில் 
ரீதி்யோ�வும் �ண்�ோடடு விழுமி்யங�ளின வழி்யோ�வும் க�ெப்�டு�னவ்யோ� 
இனவ இரு்ககின்றை.

க�ச்சு சேோழியில் இருநது வருகின்ற இத்ன�்ய ்யோழ்ப்�ோணத ் மிழ்ச் 
செோற்�ள் �ைவும் ்ற்க�ோது அருகி வருகின்றை. அ்ற்குப் �திைோ� 
ஆஙகிைச் செோற்�ளும் இநதி்யப் க�ச்சு சேோழிச் செோற்�ளும் க�ெப்�டுவது 
அதி�ரிதது வருகி்றது. ஆைோலும் ்யோழ்ப்�ோணப் �ோரம்�ரி்யப் க�ச்சு சேோழிச் 
செோற்�னள அழி்யவி்டோது �ோது�ோப்�்ற்�ோ�வும், நினைவு �டுததுவ்ற் 
�ோ�வும் வோரம் ஒரு செோல் என்ற அடிப்�ன்டயில் அவற்ன்ற சவளி்கச�ோணர 
இரு்ககிக்றோம்.

இவவோ்றோை அருகிவரும் செோற்�னளச் செம்ேண் �ததிரின�்ககு உள் 
நோடடிலும் சவளிநோடு�ளிலும் வசி்ககின்ற நீங�ளும் அனுப்பி னவ்க�ைோம். 
அ்ற்�ோை விள்க�தன்யும் - அது எடுததி்யம்பும் �ருதன்யும் விரிவோ�்க 
குறிப்பி்டைோம். அவவோறு அனுப்புவ்னமூைம் எதிர்�ோைததில் இந்ச் செோல் 
வளதது்க�ோை ஓர் அ�ரோதின்யத ் ்யோரிதது அந்ப் �ோரம்�ரி்யச் செோற்� 
னளப் க�ணவும் ் மிழ் ே்க�ளின பூர்வீ�தன் உறுதிப்�டுத்வும் அடுத் 
ெந்தியிைரு்ககு்க �்டத்வும் முடியும்.

இந்ச் செோற்�னள அறிமு�ப்�டுதது�வர்�ள் அந்ச் செோல் எந் அர்த 
்ததில் க�ெப்�டுகி்றது என்ற �ருதன் முழுனே்யோ�த ் ருவது்டன அது 
ச�்யர்ச் செோல்ைோ�வோ அல்ைது வினைச்செோல்ைோ�வோ அல்ைது எவவன�ச் 
செோல்ைோ�ப் �்யன�டுத்ப்�டுகி்றது என�ன்யும் குறிப்பிடுவது சி்றந்து 
- வரகவற்�த்்க�து. அதக்ோடு ்யோழ்ப்�ோணத்வர்�ளின க�ச்சு வழ்ககி 
லுள்ள ் மிழ்ச் செோற்�னள ேடடுேல்ைோது ேட்ட்க�ளப்பு, வனனித ் மிழ்ச் 
செோற்�னளயும் இந்ப் �குதியில் குறிப்பி்டைோம். அந்ச் செோற்�னளயும் 
செம்ேண்ணு்ககு அனுப்பி னவயுங�ள். இது அருகிவரும் ஈழத ் மினழ்க 
�ோ்ககும் ஒரு சிறு மு்யற்சிக்ய.

இவவோரச் செோல்

"இதண்டுஙபகோ"

'இ்ண்டுஙக�ோ'  எனகி்ற க�ச்ெோ்டல் ்யோழ்ப்�ோணத்வர்�ள் ேததியில் 
�ோணப்�டுகி்றது. ஊ்ோவது ஒரு வி்ட்யம் அல்ைது கவனை �ற்றி ஏற்�ைகவ 
�ன்ததுத தீர்ேோனிததிருந்ோல் பினைர் அது�ற்றி்ய ெம்�ோெனைத ் ருணங 
�ள் வரும்க�ோது கநரடி்யோ� அது�ற்றி்ய செோல்ைோ்டனைத கநரடி்யோ�த 
்விர்தது வினைச் செோல்ைோ� இந்ச் செோல்னைப் �்யன�டுததுகின்றைர்.

உ்ோரணதது்ககு வ்யலில் அரிவு சவடடும் கவனைன்ய நோனள சவயி 
லு்ககு முன�ோ�ச் செயவ்ற்குத தீர்ேோனிதது்கச�ோண்்டோர்�ள் எனறு னவத 
்ோல் ேறுநோள் �ோனை அன்த ச்ோ்டங�த திட்டமி்டப்�டடிருப்�ோர்�ள். அனறு 
�ோனையில் ஒருவர் ேற்்றவனரப் �ோர்தது ''நீங�ள் முனனு்ககுப்க�ோய இ்ண் 
டுஙக�ோ நோன வோ்றன'' என�ர். அ்ன அர்த்ம் அரிவு சவட்டத ச்ோ்டஙகு 
ஙக�ோ என�க்.

உ்ோரணேோ�, இரண்டு ச�ண்�ள் புடடு அவிப்�்ற்குத திட்டமிடடிரு்க 
கி்றோர்�ள் என்றோல், 'நீங�ள் ் ண்ணி்ய்க ச�ோதி்க� னவச்சு இ்ண்டுஙக�ோ 
நோன மிச்ெதன்ப் �ோர்்ககி்றன'' எனறு ஒருவரு்ககு ேற்்றவர் செோல்வோர். 
இப்�டி்யோ� ''இ்ண்டுஙக�ோ'' என்ற செோற்�்ம் எல்ைோ வன� கவனை�ளி 
லும் எல்ைோச் ெந்ர்ப்�ங�ளிலும் �்யன�டுத்ப்�டுகி்றது. ''நீ �ோதது 
இ்ண்்டன''எைவும் �்யன�டுத்ப்�டுவதுண்டு. இ்ண்டு்ல் என�து ஒரு 
குறிப்பிட்ட கவனைன்யச் செய்ல் என்ற நினை்யோ� ஏவப்�டுகி்றது.
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சிறுவயதிலிருந்தே பென்சில்களைப் 
ெயன்ெடுத்தி வருெவர்களில ெலருக்கும், 

தேற்ெோது பென்சில்களைப் ெயன்ெடுத்தி வரும் 
சிறுவர்களில ெலருக்கும் பென்சில்களில உளை 
குறியீடு்கள ெறறித் பதேரிவதிலளல, புரிவதிலளல. 
பென்சில்களில ஏன் அப்ெடி எழுதேப்ெட்டிருக் 
கின்்றன..? அப்ெடி எழுதியுளைதேன் அரத்தேம் 
என்ன? அநதே எழுத்து்கைோல அப்ெடி என்ன 
தேோன் சுட்டிக்்கோட்்டப்ெடுகி்றது? என்ப்றலலோம் 
்தேடிப்ெோரப்ெதிலளல.

''பென்சில ஒன்று தேோங்்கோ'' என்று ் ்கட்கும் 
்ெோது ்கள்டக்்கோரர வழஙகும் பென்சிளல 
வோஙகும் ெழக்்க்ே ெலருக்கு இருக்கி்றது. தேே 
க்கு எநதே வள்கயோன பென்சில ் வண்டும் எனக் 
்்கோரும் ெழக்்கம் ெலருக்கு இலளல. பென் 
சில்களில வள்க்கள இருக்கின்்றன என்று பதேரி 
யோேலகூ்டப் ெலர இருக்கின்்றனர. அட்லஸ், 
ந்டரோஜோ என்று இஙகுளை சில தேயோரிப்பு நிறு 
வனங்களின் பெயர்களைச் ப�ோலலி வோஙகும் 
ெழக்்கம் இருக்கும் அைவுக்குப் பென்சிலின் 
வள்களயக் ்்கட்டு வோஙகும் ெழக்்கம் இருப் 
ெதிலளல. எழுத்துத் ் தேளவக்குப் ெயன்ெடும் 
எச்.பி வள்க பென்சில்களை்ய பெோதுவோ்கப் 
ெலரும் ெயன்ெடுத்துவதேோல விறெளனதேோரர  
்களும் அளதே்ய வழங்கப் ெழக்்கப்ெட்டிருக் 
கின்்றனர. எழுத்துத் ்தேளவக்கு ேோத்திர்ே 
பெோதுவோ்கப் ெலரும் பென்சில வோஙகுவதேோல  
்வறு வள்கப் பென்சில்கள குறித்து அலட்டிக் 
ப்கோளை்வண்டிய ் தேளவயும் ெலருக்கு இருப் 
ெதிலளல. அளதேத் தேோண்டி ஒருசிலர பென்சில 
்களின் வள்க்களை அறிநது ்்கட்டு வோஙகு 
கின்்றனர. ஓவியம் ெயிலும் ேோணவர்கள, 

ஓவியர்கள, வளரெ்டக் ்களலஞர்கள, பெோறியிய 
லோைர்கள, ேறறும் சிலர இதேறகுள அ்டஙகுகின் 
்றனர.

பென்சில்கள அவறறின் கூரளேயின் அடிப் 
ெள்டயில வள்கப்ெடுத்தேப்ெட்டுளைன. பென் 
சில்களின் தேளலப்ெகுதியில அலலது இள்டப் 
ெகுதியில அநதேப் பென்சிலின் வள்க குறித்தே 
அள்டயோைம் இ்டப்ெட்டிருக்கும். து்வ அவற 
றின் ்கருளேளயயும் அளவ எழுதும் அலலது 
வளரயும் ெரப்பின் துலலியம் ேறறும் வி�ோலத் 
ளதேயும் தீரேோனிக்கின்்றது.

இதில எச்.பி (HB) என்று குறிப்பி்டப்ெட்டி 
ருப்ெது நடுத்தேரப் பென்சில. இதேன் கூரளே 
்கடினேோன ்கறுப்ெோ்க (HARD BLACK) இருக் 
கும் எழுத்துத்்தேளவக்குப் ெலரும் ெயன்ெடுத்து 
வது இளதேத்தேோன். இநதே எச்.பியிலிருநது ்கறுப் 
பின் தேன்ளே கூரளேயில அதி்கரித்துச்ப�லலும்
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 ஒரு வரிசையும், கடினத்தின் 
தன்சமை அதிகரித்துச் சைல்லும் 
எதிர் வரிசையும் என இரண்டு 
பிரிவுகளாகப் சென்சில்கசள 
வசகப்ெடுத்தலாம். அதாவது 

எச்.பிக்கு மமைற் புறமைாகக் 
கருசமை அதிகமுளள 

சென்சில்கசள அடுக்கி 
மவறுொடசடை அறிவது சுலெம். 

அசவ மமைமல சைல்லச் 
சைல்லக் கூர்சமையின் கருசமை 

அதிகரித்துச் சைல்ெனவாக 
இருக்கும். அது இலக்கஙகள 

மூலம் குறிப்பிடைப்
ெடடிருக்கும். 

அதாவது, B, 2B, 3B, 4B, 
5B, 6B, 7B, 8B, 9B என 

ஒன்ெது வசரயிலான 
இலக்கஙகளுடைன் BLACK 
(கறுப்பு) என்கிற அவற்றின் 

கூர்சமையின் 
கருசமைப் ெரப்பு அதிகமைாகிச் 

சைல்லும். இதற்கு 
மைறுதசலயாகக் கருசமை 
கடினமைசடைந்து சைல்லும் 

சென்சில்கசள 
வசகப்ெடுத்தலாம். 

அசவ 2H, 3H, 
4H 5H 6H, 7H 8H, 9H 
என ஒன்ெது வசரயான 

இலக்கஙகளுடைன் ஆஙகில 
எழுத்தான H ஐயும் (கடினம் 
- HARD) சகாண்டிருக்கும். 

இவவாமற சென்சில்கள 
வசகப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

தமைது மதசவக்கு ஏற்ெ 
சென்சில்கசள இந்த 
அசடையாளஙகசள - 

குறியீடுகசளச் சைால்லிக் 
மகடடுவாஙக முடியும்.  

சென்சில்களில் 
குறியீடுகள ஏன் உளளன....? 

ஏன் அப்ெடிக் 
குறிக்கப்ெடடுளளன...? 

என்சறல்லாம் மதடியமொது 
எமைக்குக் கிசடைத்த ெதில் 
இதுதான். மமைலதிகமைாக 

அறிவதற்கு ஏன்... அப்ெடி... 
என்று நீஙகளும் ைற்றுத் 

மதடிப்ொர்க்கலாம்...!

'ச�ான் ஸ்ரிக்'' ொத்திரஙகள ெற்றி உஙகளுக்குச் சைால்லித் சதரிய 
மவண்டியதில்சல. எண்சணையில்லாவிடினும் செரிக்கலாம்...! உணைவு 
ஒடடிக்சகாளளாது. கருகிவிடைாது, அடிப்பிடிக்காது. ைசமைக்கின்ற 
உணைவு ஒடடிக்சகாளளாத மமைற்ெரப்புகசளக் சகாண்டை இந்த வசகச் 
ைசமையல் ொத்திரஙகசளத் சதரியாதவர்கள இருக்க முடியாது. உங 
கள வீடுகளிலும் வாஙகி சவத்து அதன் ெயசன அனுெவிப்ெவர்களாக 
நீஙகள இருப்பீர்கள. சதாழில்நுடெ வளர்ச்சியின் ெயனாக இந்த 
''ச�ான் ஸ்ரிக்''  வசகச் ைசமையல் ொத்திர உருவாக்கத்தில் புகுத்தப் 
ெடடுளள இரைாயனக் கலசவயானது ைசமையல் ொத்திரஙகளில் மைாத் 
திரம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுவதில்சல. துணிகள தயாரிப்பு, மூக்குக் 
கண்ணைாடி வில்சலகள தயாரிப்பு, உராய்வு நீக்கிகள தயாரிப்பு, 

',Us ; e Pu ;"

(dark waters)
கதையல்ல நிஜம்
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கட்ட்டத் த�ொழில் எனப் பல துறைகளில் 
பயனபொடடில் உள்ளது. கொபன சேரறவை 
யொல் ஆன அந� இரேொயனக் கலறவைறய 
அதெரிக்க நிறுவைனம் ஒனறு�ொன கண்டு 
பிடித்�து. அந�க் கலறவை அந�த் �யொ 
ரிப்பு நிறுவைனத் த�ொழிறேொறலயின சுற 
றுச் சூழலில் ஏறபடுத்திய விற்ளவுக்ளொல் 
விவைகொரம் நீதிெனைப் படிசயறி அ�ற 
கொகப் தபருெ்ளவு �ண்்டப்பணத்ற�யும் 
தேலுத்தியிருக்கிைது அந� நிறுவைனம். 
த�ொழிறேொறலச் சுறறுச்சூழலு்டன ெொத் 
திரம்�ொன அந� ஆபத்துகள நினறுவி்டவில்றல என 
பற� வி்ளக்கும் ப்டம்�ொன 2019ஆம் ஆண்டில் தவைளி 
யொன ''இருள நீர' (dark waters). த�ொன ஸ்ரிக் வைறகப் 
பொத்திரஙகள உலகம் முழுதும் பரவிச் ேறெயல 
றைகளில் இருநதுதகொண்டு உயிர பறிக்கும் 
சவைறலகற்ள எவவைொறு அறெதியொகச் தேய் 
கினைன எனபது பறறிச் சிநதிக்க றவைக் 
கும் கற� ப்டத்தினுற்டயது. அந� 
இரேொயனச் சேரக்றக அதெரிக்கொவின 
ெொநிலம் ஒனறிலுள்ள ெக்கற்ளப் 
பொதித்� உண்றெக் கற�றய அடிப் 
பற்டயொகக் தகொண்டு எடுக்கப்படடி 
ருக்கிைது.

கதை
ச�ர தகொண்்ட பொரறவை ப்டச் ேட்டத் 

�ரணிப் பொத்திரெொன அஜித்ற�ப்சபொ 
லசவைொ, தெய்பீம் ப்ட சூரயொறவைப்சபொலசவைொ 
இல்லொெல் பணம் ேம்பொதிப்ப�றகொக 
வைழக்குகளில் வைொ�டும் ேட்டத்�ரணி 
யொக இருக்கிைொர ெொரதவைல் கறலய 
கத்தின ஹல்க் சுப்பர ஹீசரொவைொகப் 
பொரத்துப் பழக்கப்பட்ட ெொரக் ரபொசலொ. 
அவைரது பொடடி அனுப்பி றவைத்�ொர 

எனறு தேொல்லிக்தகொண்டு அவைறரத்ச�டி விவைேொயி 
ஒருவைர வைருகிைொர. அவைரது ெொடுகள த�ொ்டரநது இைநது 

வைருகினைன எனறும் �னது கிரொெத்திலுள்ள 
ெனி�ரகளுக்கும் நிறைய பிரச்சிறனகள 

ஏறபடுகினைன எனறும் அ�றகு 
அஙகுள்ள நிறுவைனம் ஒனறு�ொன 
கொரணம் எனறும் தேொல்கிைொர.

�னக்குத் த�ரிந�வைரகற்ளத் 
த�ொ்டரதகொண்டு அந�க் கிரொ 
ெத்தின  �ண்ணீர, சுறறுச்சூழல் 
பறறி ஆரொய்கிைொர ரபொசலொ. 
அவைறறில் ஒரு பிரச்சிறனயும் 
இல்றல எனபதும் அற�க் 
றகவிடடுவிடுகிைொர. ஆனொசலொ 

அந� விவைேொயி மீண்டும் வைநது 
அஙகு பிரச்சிறன இருக்கிைது எனறு 

வி்ளக்கி ரபொசலொ சிறுவையதில் அந�க் 
கிரொெத்தில வைொழந� ஒளிப்ப்டஙகற்ளக் 

கொடடுகிைொர. அ�றகுப் பினனர ச�ரடியொகக் 
க்ளத்தில் இைஙகும் ரபொசலொ அஙகு விலஙகுகள, 
ெனி�ரகள பொதிக்கப்படடிருப்பற�யும் அ�றகுக் 
கொரணம் அஙகுள்ள த�ொழிறேொறல தவைளிசயறறும் 
கழிவு எனறும். அந�க் கழிவைொல் அந� ஊர 

ெொத்திரெல்ல முழு அதெரிக்கொவும், ஏன �ொம் 

தைொழிற்ொதைச் சுறறுச்சூழலுடன் மொத் 
திரமைொன் அநை ஆபத்துகள் 

நின்றுவிடவிலதை என்பதை விளக்கும 
படமைொன் 2019ஆம ஆண்டில தெளியொன 

"இருள் நீர்" (dark waters)
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கூடப் பாதிக்கப்படுகிற�ாம் என் 
றும் ்கணடறிந்து அந்்த நிறுவனத் 
துககு எதிரா்க வழககுத் த்தாடுக 
கி�ார். அந்்தக ்கழிவு என்ன? 
அ்தனால் உணடாகும் பாதிப்பு்கள் 
என்ன? அத்தத் ்தட்டிகற்கட்்க 
முறபடுகின்� ரபாற�ா எதிர் 
ற�ாககும் பிரச்சிதன்கள், த�ருக 
்கடி்கள், ஆபத்து்கள் என்தனன்ன, 
முடிவு என்ன, தீர்ப்பு எப்படி 
அதைந்்தது என்பத்ததெல்�ாம் 
விறு விறுப்பா்கச் த�ால்கி�து 
மீதிக்கத்த.

நிஜம்
உணதைச் �ம்பவத்த்த அடிப் 

பதடொ்கக த்காணடிருந்்தாலும், 
ஆவணப் படச் �ாெத� ஒத்தி 
ருந்்தாலும் ்கத்தயின் றபாக்கால் 
ஈர்ககி�து படம். 2016இல் நியூ 
றொர்க தடம்ஸ் இ்தழில் �்தானி 
றெல் ரிச் என்பவர் எழுதிெ The 
Lawyer Who Became DuPont’s 
Worst Nightmare' ்கட்டுதரதெ 
அடிப்பதடொ்கக த்காணட இந் 
்தக ்கத்த டுதபாணட் நிறுவனத் 
துககு எதிரா்க 20 வருட்கா�ச் 
�ட்டப் றபாராட்டத்த்த �டத்திெ 
�ட்டத்்தரணி ஒருவதர தைெப் 
படுத்திறெ படைாக்கப்பட்டுள் 
ளது. 'டுதபான்ட்' என்பது  இற 
த�ககு உங்கள் �தைெ�த�்க 
ளில் இருககின்� த�ான் ஸ்ரிக 
பாத்திரங்களில் பென்படும் 
தரவத�ான் (Teflon) என்கி� 
இர�ாெனக ்க�தவதெக ்கணடு 
பிடித்்த நிறுவனம். 1938இல் 
மு்தன்மு்த�ா்க டுதபாணட்டின் 
ஆய்வுகூடம் ஒன்றில்்தான் ்தற 
த�ெ�ா்க அது ்கணடுபிடிக்கப்பட் 
டது. அ்தன் விபரீ்தங்கதளப் 
றபசுகி�து படம். இத்த இெககி 
யிருககி�ார் றடாட் தெய்ன்ஸ்.

ஓன்த�ன் றைா�டி்கதள வாசிக 
கும் �ணபர்்கள் ்தவ�ாது 

எழுப்பும் ஒரு ற்கள்வி, ''எப்படி என் 
னுதடெ முககிெத் ்த்கவல்்கள் றைா� 
டிொளர்்களுககுக கிதடககின்�ன?'' 
இற்த ற்கள்வி்தான் றைா�டிககு ஆளா 
றனாரிடத்திலும் எழுகி�து. ஒறர 
அதழப்பு. ஓ.டி.பி. (ஒரு ்தடதவ 
ைட்டும் அனுப்பப்படும் ்கடவுச் த�ால்) 
கூட த�ால்�வில்த�. ஆனால், 
பணம் ்கணமுன்றன பறிறபாகி�து. 
என்ன ைாெம் இது?

�ா்தாரணைா்க �ம் வஙகிக ்கண 
கத்க �ாம் அணுகுவ்தறற்க பெனர் 
தபெர், ்கடவுச்த�ால், புதிெ ்கணிப் 
தபாறி / தைாதபலில் இருந்து அணு 
கினால் உங்களின் பி�ந்்த ஊர் எது 
றபான்� பாது்காப்புக 
ற்கள்வி்கள், இதவ 
தெல்�ாம் ்கடந்து 
பணப் பரிைாற�த்தின் 
றபா்தான இறுதிக்கட்ட 
ஓடிபி என ஏழு ்கடல் 
ஏழு ைத� ்தாணடி 
தவக்கப்பட்டிருககும் 
என் ற�மிப்தப எப் 
படி றைா�டிொளர்்கள் 
இவவளவு எளி்தா்க 
அப்கரிககி�ார்்கள்? 
எத்தயுறை � ான் 
அதழப்பின்றபாது 
த � ால்�றவ இல் 
த�றெ? பி�கு எப் 
படி இது த்தரிவ்தறகு �ாத்திெம்!

த்தாழில்நுட்பத்தில் எதுவும் 
�ாத்திெம். ்தனி�பர் குறித்்த ்த்கவல் 
என்பது ்தங்கம், தவரம், தவடூரிெங 
்கதளவிட வித� ைதிப்பற�து. அ்த 
றகு வித�றெ இல்த�.

ஒரு தபண ்தங்கள் அர� ்தத�வ 
ரா்க வர றவணடும் என்பது அதைரிக 
்கப் தபண்களின் நூற�ாணடுக ்கனவு; 
்கா�ம் அ்தற்கான அதனத்து வாய்ப் 
பு்கதளயும் ஹி�ாரி கிளின்டனுககு 
அளித்்தது. �ம்பிகத்கயுடன் ்தனது 
தவறறி உதரதெககூட ்தொரித்து 
தவத்திருந்்தார் ஹி�ாரி. ற்தர்்தலுககு 
இன்னும் ஐந்து �ாட்்கள் இருககும் 
றபாது அவரது இர்கசிெ மின்னஞ் 
�ல்்கள் குறித்்த ்த்கவல் ்கசிவு தபரும் 
பின்னதடதவ ஏறபடுத்திெது.

ஹி�ாரி, அவரது மு்தன்தை 

உ்தவிொளர் ெுயுைா, இத்்த்கவல் 
்கசிவுககு ்காரணைான அவரது ்கண 
வர் தவய்னர் ஆகிறொதர ‘எஃப்பிஐ’ 
(FBI) த்கதுத�ய்து வி�ாரிககி�்தா என 
ஆ்தாரைற� ஒரு ்த்கவல் த்தாடர்ந்து 
வத�்தளங்களில் றபசுதபாருளானது. 
இ்தன் விதளவு, ்கனிெத் த்தாடஙகிெ 
நூற�ாணடுக ்கனவு அதைரிக்கப் தபண 
்களின் த்க்களுககு கிட்டவில்த�.

இதுறபா� ப� ராஜாங்கங்கதள 
வீழத்்தவும், றபார்்கதளத் த்தாடங்க 
வும், வர�ாறத� ைாறறி எழு்தவும் 
வல்�து ்தனி�பர் குறித்்த ஒரு ்த்க 
வல். �ரி, அர� குடும்பங்கதள விடுங 
்கள், ொழப்பாணவாசி �ான், என் ்த்க 
வல் எனகற்க எந்்தப் தபறுைதியுற�து, 
ஆனால் இத்த இவர்்கள் எப்படி 
எடுககி�ார்்கள், இத்த தவத்து என்ன 
த�ய்கி�ார்்கள்?

cq ;fs ; nry ;Ngr p vz ;zpd ; 
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ஹரி

தனிநபர் குறிதத 
தகவல் எனபது 
தஙகம், வவரம், 
வவடூரியஙகவை

விட விவை 
மதிபபற்றது. 

அதறகு விவையய 
இல்வை.
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பத்து வருடங்கள் முன்புவரை 
இலஙர்கயில் இரையம் இவவளவு 
பைவலா்க இல்ரல. திறன்்பசி 
(ஸ்ார்்பான்) கூட தனது ் ழரலப் 
பருவத்தில் இருநதது. அப்்பாததல் 
லாம் ஷாப்பிங ் ால், திரையைங்கம் 
என எஙகு தென்றாலும் அதிர்ஷட குலுக் 
்கல் என ஒரு கூப்பரனக் ர்கயில் 
த்காடுத்து ந்து தபயர, மு்கவரி, 
த்ாரபல் எண், இன்னபிற சில ் ்கள் 
விக்்கான பதில்்கள் ஆகியவறரற 
எழுதி ஒரு தப்டியில் ் பாடச் தொல் 
வார்கள். அதிர்ஷடம் வரு்ா ததரி 
யாது. ஆனால், அதன் பிறகு நிரறய 
தடலி்ாரக்த்கடிங அரழப்பு்கள் 
வரும்.

இது ் பால்வ த்ாரபல் ரீொரஜ் 
்கரட்கள், ததாரலத்ததாடரபு நிறு 
வனத்தில் பணியாறறும் விறபரனப் 
பிைதிநிதி்கள் ஆகிய வர்க்களில் 
இருநது தனிநபர குறித்த விவைங்க 
ரளப் தபறும் ் ட்டா நிறுவனங்கள், 

தெயல்பா்டில் இருக்கும் ஆயிைம் 
்பரின் த்ாரபல் எண், தபயர 
விவைங்கள் என இரவ ஒரு ்கணிெ 
்ான ததார்கக்கு தடலி்ாரக்த்கடிங 
நிறுவனங்களிடம் விறறுவிடும்.

வாஙகுபவர்களுக்கு இது ஒரு 
தங்கம்்பால, ததாடரபில் இல்லாத 
எண்்கள், ்காலாவதியான எண்்கள் 
ஆகியவறரற அரழத்து ்நை விை 
யம் ஆவரதத் தவிரத்து, தெயல் 
பா்டில் இருக்கும் எண்்கரள ்் 
டு்் அரழப்பதால் நூறு ெதவீதம் 
அவர்கள் உரழப்பு, வியாபாை்ா்க 
பயனளிக்கும்.

ஒரு தபயர, த்ாரபல் எண்்க 
ரளப் தபறுவதற்்க இவவளவு உத் 
தி்கரளக் ர்கயாண்டு, பைம் பாரத்த 

நிறுவனங்கள், இரையத் ததாழில்நு் 
பம் இவவளவு பைவியிருக்கும் ்காலத் 
தில் சும்்ா இருக்கும் என நிரனக்கி 
றீர்களா? ்்றதொன்ன அதிர்ஷட 
குலுக்்கல், ரீொரஜ், என்பவறரறவிட 
இப்்பாது உங்கள் த ா்ரபலில் இருக் 
கும் ஒ்ை ஒரு தெயலி அதி்க த்கவ 
ரலக் த்காண்டிருக்கும்.

அது்பால்வ, யாழப்பாைத்தில் 
வீறறிருக்கும் நம் த்கவல் ந்க்்்ககூட 
பயன்படா்ல் ் பா்கலாம். ஆனால், 
வியாபாைம் என வநதுவி்டால் அரன 
வரும் வாடிக்ர்கயாளர்க்ள. வாடிக் 
ர்கயாளர அைெனுக்கு நி்கைானவர, 
ஆ்க்வ நம் த்கவலும் ஹிலாரிக்கு 
ஒன்றும் குரறநததில்ரல.

த்கவல் ்கசிவில் முதலில் இருக்கும் 
நாடு அத்ரிக்்கா. தனது ் க்்கள் குறி 
த்த 200 மில்லியன் பயனர த்கவல் 
்கரள அது இழநதிருக்கிறது. அரதத் 
ததாடரநது ஈைான், பிறகு மூன்றாவது 
இநதியா (86 மில்லியன் பயனர 

த்கவல்்கள்).

எப்படி நமது ்பயனர் தகவலகள் 
இணையத்தில கசிகின்றன?

இதற்கான முதன்ர்க் ்காைைம், 
பயனரின் த்கவல்்கரள ரவத்திருக் 
கும் நிறுவனங்கள் பலவீன்ான 
இரைய / ்கணினிக் ்க்டர்ப்ரபக் 
த்காண்டிருநதால், ் ேக்கிங ் பான்ற 
இரையத் தாக்குதல்்களால் நிறுவனத் 
தின் ர்கவெம் இருக்கும் அரனத்துத் 
த்கவல்்களும் வீதிக்கு வநதுவிடும்.

உதாைைத்திறகு பீ்ொ விறபரன 
தெய்யும் ்டாமி்னாஸ நிறுவனம், 
தனது இநதியப் பயனர்களின் த்கவல் 
்கரள ெமீபத்தில் இழநதது. இரத 
எடுத்த ் ேக்்கர டாரக் தவப் தளத் 

தில் தபாதுவில் இரத தவளிப் 
படுத்திவி்டார. உங்கள் த்ாரபல் 
எண்ரைக் த்காண்டு ்தடினால் 
்பாதும். உங்கள் வீ்டின் மு்கவரி, 
தபயர, மின்னஞெல் மு்கவரி, எத் 
தரன ரூபாய்க்கு பீ்ொ வாஙகினீர 
்கள், எநத ்நைத்தில் வாஙகினீர்கள் 
என முதன்ர்த் த்கவல்்கள் கிரடத் 
துவிடும். வாஙகியதறகுப் பயன்படுத் 
திய க்தைடி் / தடபி் அ்ரட 
உபரி விவைங்கரளயும் தவளியிடு 
்வன் என ்ேக்்கர இன்னும் 
தடாமி்னாரை மிை்டிவருகிறான்.

ஒரு பீ்ொ நிறுவனத்திட்் 
நம்ர்ப் பறறிய த்கவல் இவவளவு 
இருக்கிற்த, இது்வ ஒரு வஙகி 
தனது பயனர த்கவல்்கரள இழநதால் 
என்ன ஆகும்? ந்து தபயர, மு்க 
வரி, இன்ன பிறரவ்கள் அடஙகிய 
முழு பயனர விவைம், க்தைடி் / 
தடபி் அ்ரட விபைங்கள், மூன்றி 
லக்்க சிவிவி எண், தெல்லுபடி ்காலம், 

ந்து ்லான் ததார்க, 
்ெமிப்புத் ததார்க , 
ஏடிஎம் பின் எண், க்தை 
டி் லிமி், தினெரி பரி 
வரத்தரன அளவு என 
அரனத்ரதயும் ஒரு 
எக்தைல் ஷீ்டில் இ்டு, 
டாரக்தவப் ெநரத்களில் 
விறறுவிடுவார்கள். அது 
வும் எப்படி ததரியு்ா?

ரூ.10,000  ்ெமிப்பு 
ரவத்திருக்கும் நூறு பய 
னாளர விபைம் - விரல 
10 டாலர.

ரூ.10 ல்ெம் ் ெமிப்பு 
ரவத்திருக்கும்  1 0 
பயனாளர விபைம் - 
விரல 50 டாலர.

ரூ.50 ல்ெம் க்தைடி் 
லிமி் ரவத்திருக்கும் 5 
ப்ரீமியம் ்கடன் அ்ரட 
்கள் (சிவிவி, பின் எண், 

தெல்லுபடி ்காலம் உ்பட) - விரல 
100 டாலர.

்காய்்கறிச் ெநரத்பாலக் கூறு 
ரவத்து வர்கப்படுத்துவார்கள். 
பிறகு,  'நீங்கள் வாஙகும் அரனத்தும் 
நூறு ெதவீதம் தெயல்பா்டில் இருக் 
கும் ்கைக்கு்கள்... உங்கள் அரடயா 
ளத்ரத ் ரறத்து கிரிப்்டாவில்கூட 
வாங்கலாம்... இச்ெலுர்க இன்்ற 
்கரடசி!' எனக் ்கண்்கவரும்படி 
விளம்பைம் தெய்வார்கள்.

எப்படி பத்து வருடங்களுக்கு முந 
ரதய தடலி்ாரக்த்க்டிங நிறுவனங 
்களுக்கு தெயல்பா்டில் இருக்கும் 
த்ாரபல் எண் த்கவல் உதவிய்தா, 
அது்பால்வ ்்ாெடியாளர்கள் 
்றறும் ்ேக்்கர்களுக்கு இரவ 
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ம�ோசடியை வெற்றிகர�ோக நிகழ்த்திட மிகவும் உத 
விடும்.

ஆக ம�ோசடிைோளரகளது மதயெவைல்ோம் உஙக 
ளிடம் இருக்கும் ஓடிபி எண், அதுமெ வ�ோக்கிஷத்யதத் 
திறப�தற்கோன கயடசிச் சோவி. அயத எப�ோடு�டடோெது 
வ�ற்றுவிடடோல அயதக் வகோண்டு கடவுச்வசோலய்க்கூட 
�ோற்றிவிட்ோம். ஆகமெ ஒரு ம�ோசடி அயைபபு ெரு 
கிறவதனறோல நம் குறித்த 99% தகெலகள் ஏற்கனமெ 
அெரெசம் இருக்கிறவதனறு வ�ோருள் எநதச் சூழ்நிய்யி 

லும் உஙகள் ெோழ்நோள் மசமிபய�க் கோக்கும் கயடசி 
சோவியை அெரகளிடம் தநதுவிட மெண்டோம். மதயெ 
யில்ோத வசைலிகயள வ�ோய�லில நிறுெோதீரகள்.

'இயத கிளிக் வசய்யுஙகள், அயதத் தரவிறக்குஙகள், 
ம�ோனஸ், இ்ெசம், கயடசி நோள்' எனவறல்ோம் ெரும் 
கண்கெர குறுஞவசய்திகயளச் சடயடமை வசய்ைோதீரகள். 
அடுத்த முயற அயைபபு ெநதோல, 'இது எனது �யைை 
முகெரி தம்பி, புதிை முகெரியை ெோஙகிவிடடு ம�சுங 
கள்!' என அயைபய�த் துண்டித்துவிடுஙகள்.

அண்ய�க் கோ்�ோக, �க்கள் 
�த்தியில �ரெ்ோகிெரும் 

�ருத்துெச் வசோற்களில ‘பி.சி.ஓ.எஸ்.’ 
(PCOS) முக்கிை�ோனது. அதிலும் 
திரு�ணத்துக்குக் கோத்திருக்கும் வ�ண் 
களுக்கும், அண்ய�யில திரு�ண 
�ோன வ�ண்களுக்கும் இநத ெோரத்யத 
வதரிநதிருக்கிறது. அெரகளின வ�ற் 
மறோருக்கும் இநதப வ�ைர அத்துப 
�டி!  

அது என்ன ‘பி.சி.ஓ.எஸ்.’?
‘�ோலிசிஸ்டிக் ஒமெரிைன சினட 

மரோம்’ (Poly Cystic Ovarian Synd 
rome). இதன சுருக்கப வ�ைரதோன 
‘பி.சி.ஓ.எஸ்.’ தமிழில வசோனனோல, 
சூ்க நீரக்கடடி. ‘கடடி’ எனறதும் 
�ைநதுவிடமெண்டோம். வ�ண்களுக்கு 
ஏற்�டும் கடடிகளில ஆ�த்து இல 
்ோத கடடி இது.

இரு�து ெருடஙகளுக்கு முனபு 
ெயர �ரம்�யர கோரண�ோக எஙமகோ, 
எெருக்மகோ ஏற்�டும் ‘பி.சி.ஓ.எஸ்.’, 
தற்ம�ோயதை ெோழ்க்யகமுயற �ோற் 

றஙகளோல, ‘இது ைோருக்குத்தோன 
இலய்?’ எனறு மகடகும் நிய் 
ய�க்கு ம�ோச�ோகிவிடடது.  

புள்ளிவிெரப�டி வசோனனோல, திரு 
�ண ெைதில உள்ள வ�ண்களில 20% 
ம�ருக்கு இது இருக்கிறது. திரு�ண 
�ோன வ�ண்களுக்குக் குைநயத ‘தங 
கோ�ல’ ம�ோெதற்கு இதுதோன முக்கிை 
கோரணம். குறிப�ோக, இது உடற்�ரு�ன 
உள்ள வ�ண்கயளத்தோன அதிக�ோகக் 
குறியெக்கிறது.

கருபய�யின இரண்டு �க்கமும் 
�ோதோம் �ருபபு அளவில த்ோ ஒரு 
சூ்கம் (Ovary) இருக்கிறது. �ருெ 
�ோன வ�ண்களுக்கு �ோதோ�ோதம் 
‘வி்க்கு’ ஏற்�டுெதற்கும், �ண�ோன 
வ�ண்களுக்குக் குைநயத உண்டோெ 
தற்கும் சியனமுடயடயை (Ovum) 
�ோதம் ஒனறு வீதம் உருெோக்கித் தரும் 
அடசைப �ோத்திரம் இது.

சூ்கச் சுரபபிகள் வ�ண்ணுக்கோன 
ஈஸ்டமரோவென, பமரோவெஸ்டிரோன 
ஹோரம�ோனகயளச் சுரப�மதோடு, 
ஆணுக்கோன ஆனடமரோவெயனயும் 
சிறிதளவு சுரக்கினறன. அளமெோடு வகோட 
டும் குற்றோ் அருவியில குளிப�து 
சுக�ோக இருக்கும்.; ஆரப�ரித்துக் 
வகோடடும் அருவியில குளித்தோல 
ஆ�த்துதோமன ெரும்? அது�ோதிரி 
உடற்�ரு�ன உள்ள வ�ண்களுக்கு 
ஆனடமரோவென ஹோரம�ோன அள 
வில்ோ�ல சுரக்கும்ம�ோது பி.சி. 
ஓ.எஸ். ‘ஆெர’ ஆகி பிரச்சியன 
வசய்கிறது.

நீர்க்கட்டியின ஊற்று்க்கண்!
இனயறக்குப �ோடசோய்களில 

வியளைோடடுக்கு முக்கிைத்துெம் 

g p.r p.X.v];: 
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கு.்கணேசன

உடற்
பருமன்ன்க 
்கட்டுபபடுத்

தாமல் 
திருமேம் 
சசய்து

ச்காள்ளும் 
சபண்்களு்ககு்க 

குழநனத 
உண்டாவது 
தனடபபடும்.
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க�ொடுப்பது குறைந்துவிட்டது. ்படிக்கும் �ொலத்தில் 
க�ொ்டங்கும் இந்�ப ்பழக்�ம் வேறலக்குச் கெல்லும் 
வ்பொதும் க�ொ்டர்கிைது. ்படிக்கும் �ொலத்திலொேது ந்டந்து 
கெல்ேது, றெக்கிள் ஓடடுேது எனச் சில ்பழக்�ங்�ள் 
இருக்கும். வேறலக்குச் கெனைதும், அறேயும் 
மறைந்துவிடும். உ்டற்பயிறசிக்கு வநரவம இருக்�ொது.

அடுத்து, அேர்�ள் அலுேல�த்தில் நீண்ட வநரம் 
அமர்ந்வ� வேறல கெய்யும்வ்பொது, உ்டல் உறழபபு 
குறைந்து வ்பொகிைது. வ்பொ�ொக்குறைக்கு �ற்டச் ெொப்பொடு, 
வநரங்க�ட்ட வநரத்தில் கநொறுக்குத் தீனி�ள், இரவில் 
துரி� உணவு�ள் என எல்லொவம அணி வெர்ந்து இேர்� 
ளுக்கு உ்டல் எற்டறைக் கூடடிவிடுகினைன. இது�ொன 
சூல� நீர்க்�டடிக்கு ஊறறுக்�ணணொ கிைது.

வமலும், அலுேல�த்தில் ‘கேொர்க் ஹொலிக்’�ொ� இருப 
்பது, க�ொழில் வ்பொடடியில் கேறறிக்பைப புதுபபுது 
வைொெறன�றைச் கெொல்லவேணடிை நிர்ப்பந்�ம், ெக் 
திக்கு மீறிை இலக்கு�ள், அேறறை எடடுே�றகு வமற 
க�ொள்ளும் தூக்�ம் இல்லொ� ேொழக்ற�, அேறைொல் ஏற 
்படும் மன அழுத்�ம், அற�க் குறைக்� சி�கரட, மது, 
ேொர இறுதிக் க�ொண்டொட்டம் என இனறைை இைம் 
க்பண�ளின ேொழக்ற�முறை நிறைைவே மொறிவிடுகிைது. 
இ�னொல், அேர்�ளுக்குச் சுரக்கிை ஹொர்வமொன�ளுக்குப 
‘வ்பொற�’ ஏறிவிடுகிைது. அறே சுைமிழந்து சீரில்லொமல் 
சுரக்�, அது சூல� நீர்க்�டடிக்கு 
உரமிடுகிைது.

என்னெனனெ பிரச்சினனெகள்?
க்பொதுேொ�வே, க்பண�ளுக்குச் 

சூல�த்ற�ச் சுறறி வ�னற்டவ்பொல் 
ஆயிரக்�ணக்�ொன சிறனமுடற்ட 
�ள் முதிர்ச்சி அற்டைொமல் இருக் 
கும். இேறறில் சில அவேபவ்பொது 
நீர்க்�டடி�ைொ�த் வ�ொனறி மறை 
யும். இந்� நீர்க்�டடி�ள் 12க்கும் 
வமல் இருந்�ொல், அற� பி.சி.ஓ. 
எஸ். எனகிவைொம்.

இந்�க் �டடி�ள் அடுத்�டுத்து 
அதி�மொ� ஆனடவரொகெறனச் 
சுரக்�றேப்ப�ொல், இந்�ப க்பண� 
ளுக்கு ஆண�னறம அதி�ரிக்கி 
ைது. மு�த்திலும் உ்டலிலும் வ�றே 
யில்லொமல் முடி�ள் முறைக்கினைன. 
அவ�வநரம் �றலமுடி மடடும் உதிர்கிைது. மு�ப்பரு 
க�ொல்றல �ருகிைது. மொ�விலக்குத் �ள்ளிபவ்பொகிைது.

இேர்�ளுக்கு இனசுலினும் அதி�மொ�ச் சுரக்கும். 
ஆனொல், அற�ப ்பைன்படுத்� முடிைொ� அைவுக்கு உ்ட 
லில் இனசுலினுக்கு எதிர்பபுத்�னறம (Insulin Resis 
tance) அதி�ரிக்கும். இ�னொல், சினன ேைதிவலவை நீரி 
ழிவு ேந்துவிடும். இேர்�ளுக்குத் ற�ரொய்டு சுரபபியும் 
குறைேொ�ச் சுரக்கும். அபவ்பொது சூைொேளி சுனொமி ஆேது 
வ்பொல் பி.சி.ஓ.எஸ். பிரச்சிறன இனனும் தீவிரமொகும்.

கிட்டாத குழநனத படாக்கியம்
உ்டற்பருமறனக் �டடுப்படுத்�ொமல் திருமணம் 

கெய்துக�ொள்ளும் க்பண�ளுக்குக் குழந்ற� உண்டொேது 
�ற்டப்படும். �ொரணம், இேர்�ளில் ்பல வ்பருக்கு கமல 
வ்டொனின ஹொர்வமொனும் குருதியில் அதி�ரிக்கிைது. 
இதுவும் ஆனடவரொகெறன அதி�ப்படுத்துகிை அசுரன 
�ொன. இந்� நிறலறமறைச் சீரொக்� பிடயூட்டரி சுரபபி 
யிலிருந்து சில ஹொர்வமொன�ள் வீறுக�ொணடு எழுகினைன. 

ஆனொலும், க்பொங்கி ேரும் �ொவிரியும் �டுப்பறண�ள் 
இல்லொமல் �்டலில் �லந்து வீணொேதுவ்பொல், இறே எல் 
லொவம க்பருத்� உ்டலின க�ொழுபபில் �றரந்து வீணொ 
கினைன. இ�னொல், அேர்�ளுக்குச் சூல�த்தில் சிறன 
முடற்ட உண்டொேதில்றல. சீரொன மொ�விலக்கு ஏற்படுே 
தில்றல. குழந்ற� ்பொக்கிைம் கிடடுேதில்றல!

அப்படிைொனொல், ''அேர்�ைொல் அம்மொ ஆ�வே முடி 
ைொ�ொ?'' முடியும். "எபவ்பொது?" இேர்�ள் சூல�த்ற�ச் சீரொக் 
கும் சிகிச்றெ�ளுக்கு மடடும் முக்கிைத்துேம் க�ொடுக் 
�ொமல், உ்டல் எற்டறைக் குறைக்� உ்டற்பயிறசியும் 
கெய்ை வேணடும். அபவ்பொது�ொன ‘�ொரிைம்’ ற�கூடும்.

எனனெ சிகிச்னசை?
ேழக்�மொன குருதிப ்பரிவெொ�றன�ளு்டன, ஹொர் 

வமொன ்பரிவெொ�றன�ள் மறறும் ஸ்வ�ன கெய்துவிடடு, 
பி.சி.ஓ.எஸ். உறுதிைொனொல், ஹொர்வமொன மொத்திறர�ள் 
க�ொடுத்து சிறனமுடற்ட பிைக்�ச் கெய்ேது சிகிச்றெயின 
மு�ற�ட்டம்.

இதில் மொ�விலக்குச் சீரொ�வில்றல எனைொல், அடுத்� 
�ட்டம் அறுறே சிகிச்றெ�ொன. அதில் சூல�த்ற�ச் சுற 
றியுள்ை நீர்க்�டடி�றை அ�றறுகிைொர்�ள் அல்லது 
வலபரொஸ்வ�ொப ேழிைொ� வலெர் ஒளிறைச் கெலுத்தி, 
சூல�த்திலுள்ை வ�றேயில்லொ� திசுக்�றை அ�றறுகிைொர் 

�ள். இப்படி, ஆனடவரொகென சுரபபுக்குக் ‘�டிேொைம்’ 
வ்பொடுகிைொர்�ள்.

எனைொலும், இறே எல்லொவம �ற�ொலி�த் தீர்வு�ொன. 
சிகிச்றெறை நிறுத்திைதும், �ைேொ்டப்பட்ட ேைர்பபுப 
பிரொணி மறு்படியும் நம் வீடடுக்வ� ேந்துவிடுேதுவ்பொல் 
பி.சி.ஓ.எஸ்்ஸும் திரும்பி ேந்து, அடுத்� குழந்ற�க்குத் 
�ற்ட வ்பொடும்.

எனவே, இேர்�ளுக்�ொன ெரிைொன சிகிச்றெ என்பது 
உ்டற்பருமனுக்கு ‘விலங்கு’ பூடடுேது மடடுவம! அ�றகு 
‘மந்திரத்தில் மொங்�ொய் �ொய்க்கும்’ எனறு எதிர்்பொர்க்�க் 
கூ்டொது. மருந்து, மொத்திறர எங்வ� கிற்டக்கும் எனறு கூகு 
ளில் வ�்டக் கூ்டொது.

ஒவர ேழி. வநர்ேழி! உணறேக் குறைக்� வேணடும். 
உ்டற்பயிறசி�றைக் கூட்ட வேணடும். நற்டப்பயிறசி 
நல்லது. நீச்ெலடிப்பதும் றெக்கிள் ஓடடுேதும் சூல�த் 
துக்குத் வ�ொள் க�ொடுக்கும். வைொ�ொவும் உ�வும். சினன 
ேைது மு�வல இேறறைப பின்பறறு்பேர்�ளுக்குப 
பி.சி.ஓ.எஸ். பிரச்சிறன கெய்ேதில்றல. 



சளிக்கு உகந்தது தூதுவளை. மாத்திரமல்ல தூதுவளை 
யிலுளை மருத்துவப் பயனகள ஏராைம். சளி, மூச்சுத் 
திணறல, ந�ாய் எதிரப்பாறறல குளறவு ஆகியவறறுக்குத் 
தீரவு ்தரும் ஆறறலும் வல்லளமயும் தூதுவளைக்கு 
உண்டு. தூதுவளையில நிளறநதிருக்கினற மருத்துவக் 
குணஙகளை ளவத்தியரகள அடுக்கிக் 
ககாண்நடே நபாவாரகள. அந்த 
அைவுக்குத் தூதுவளை சிறந்த 
மருத்துவ மூலிளக. சடுதியில 
ந�ாய்களை நீக்கநவண்டி 
ஆஙகி்ல மருநதுகளை உள 
கைடுப்பள்தவிடே அனறா 
டேம் தூதுவளைநபானற 
மருத்துவச் கசடிகளை 
உணவாக்கி வந்தால எவ் 
வி்த ந�ாய்களும் அணு 
காது எனபதும் உணநவ 
உடேலுக்கு மருநது எனப 
தும் ளவத்தியரகள ப்லரது 
வா்தம். இவ்வாறிருக்ளகயில 
இந்த வாரம் தூதுவளையில இர 
சம் கசய்வது எப்படி எனறு பாரப் 
நபாம்.

தேவையான ப�ாருள்கள...!
தூதுவளை இள்லகள இரண்டு ளகப்பிடியைவு. 

சின்னகவஙகாயஙகள 6, உளளி - 6 பறகள, கசத் 
்தலமிைகாய்கள -3, சீரகம், மிைகுஈ ககாளளு ஆகிய்ன 
-  ்த்லா ஒரு ந்தக்கரண்டி, ககாத்்தமலலி - ஒரு நமளசக் 
கரண்டி, புளி - 50கிராம், உப்பு, ந்தஙகாய் எண்ளண, 
கறிநவப்பிள்ல ஆகிய்ன சிறி்தைவு.

ரசம் கூட்டுைது எவைாறு?
மு்தலில புளிளய நீரில ஊற ளவத்துக் களரத்துக் 

ககாளைநவண்டும். ்தாச்சி ஒனறுக்குள எண்ளண விட்டு 
உளளிளய வ்தக்கிக் ககாளளுஙகள. ளகநயாடு தூது 
வளை இள்லளயயும் நசரத்து வ்தக்குஙகள. ககாத்்த 
மலலி, மிைகு, சீரகம், ககாளளு, கசத்்தல மிைகாய் ஆகி 
யவறளற ஒனறாக்கி அளரத்துக்ககாளளுஙகள, அ்தனு 
டேன நசரத்து வ்தக்கி ளவத்துளை உளளி - தூதுவளை 
இள்லகளுடேன சிறிது கறிநவப்பிள்ல நசரத்து ந்தளவக் 
நகறப ்தாண்ணீர நசரத்து அளரயுஙகள.  அளரத்்த க்ல 
ளவயுடேன புளித்்தண்ணீளரச் நசரத்துந்தளவக்கு ஏறப 
உப்புச் நசருஙகள.

சட்டி ஒனளற அடுப்பில ளவத்து �றுக்கிய சின்ன 
கவஙகாயம், சிறிது கறிநவப்பிள்ல நபாட்டு வ்தக்கிவிட்டு 
அளரத்து ளவத்துளை தூதுவளைக் க்லளவளயச் நசரத்து 
�னகு ககாதிக்க ளவயுஙகள. ககாதித்்ததும் இறக்கி ருசி 
யுஙகள. தூதுவளை ரசத்தின ருசிளயயும் பயள்னயும் 
அறிவீரகள.

இந்த வார 
சமையல்

J}Jtis urk ;...! வளகப்படுத்்தப்பட்டே பிரநயா 
கத் ்தகுதியுளை பட்டேறிவு, ய்தார 
த்்தமா்ன இயலுளம, அந்த இய 
லுளமயுடேன ய்தாரத்்தத்தில ஒத் 
துப்நபாகக்கூடிய திட்டேமிடேல 
எனபவறறி்னது கூட்டு முயறசி 
்தான அடுத்து என்ன எனப்தாக 
அளமயநவண்டும் எனபது முக் 
கியமாக கவ்னத்தில ககாளை 
நவண்டியது. �ாம் இவ்வாறா்ன 
முக்கூட்ளடே அதிக கவ்னத்துடேன 
அளடேயாைப்படுத்்த நவண்டும். 
அ்தள்ன எம்தா்ன்தாக ஏறறுக் 
ககாளைநவண்டும். அ்தள்ன 
கள்தயைவாகநவா கறபள்ன 
யிந்லா அனறி ய்தாரத்்தமா்ன 
கைச்சூழலில பிரநயாகப்படுத்்த 
நவண்டும். முடியும் எனகிற �ம் 
பிக்ளக ய்தாரத்்தமா்ன்தாக இருப் 
ப்தள்ன உறுதிகசய்வது அவசி 
யமா்னது.

கைச்சூழல எனபது எப்படியா 
்னது? அது சா்தகமா்ன்தா? இல 
ள்லயா? இதுகூடே ஒருவி்த ஐயம் 
்தாந்ன? சா்தகம் எதிர பா்தகம் 
(அல்லது சா்தகமினளம) எனப 
க்தல்லாம் என்ன? இஙகு பட்டே 
றிவு எனபது முக்கிய பஙகாறறு 
கிறது. அ்தள்ன அனுமதிக்க 
நவண்டும். எமது ந்தளவ, அ்தள்ன 
அளடேவ்தறகா்ன கசயக்லாழுஙகு 
க்தாடேரபா்ன ஒழுஙகில கைம் 
எனபது முக்கியமா்னது. �ாம் 
எடுக்கும் முயறசியி்னது இடேம் எனறு ககாளை 
முடியும்.

இந்த இடேம் எனபது கவறுமந்ன ்தளரத்ந்தாற 
றத்்தால மட்டுநம வளரயறுக்கப்படே முடியா்தது. 
அது ்தளரயளமப்பு, கா்லநிள்ல, க்லாசார அளம 
ப்பு, பண்பாட்டுக் கட்டேளமப்பு, �ம்பிக்ளககளசார 
கட்டேளமப்பு எனபவறளறயும் ்தனனுளநைககாண் 
டேது. குறித்்த கட்டேளமப்புகைால நிளறக்கப்பட்டே 
ஒரு பரப்பி்னது எண்ண ஓட்டேஙகள இடேத்திறகிடேம் 
நவறுபடுகினற்ன எனபள்த ம்னதிற ககாளவது 
அவசியமா்னது. இத்்தளகய நவறுபட்டே காரணி 
களின கசலவாக்கிறகுட்பட்டே கைச்சூழள்ல அறி 
யவும் அ்தள்னக் ளகயாைவும் நிச்சயமாகப் பட்டே 
றிவு அவசியமாகிறது.

�ாம் ந்தளவளய இ்னஙகாண்கிநறாம், எம்ளம 
இ்னஙகாண்கிநறாம், அ்தனவழி திட்டேமிடுகிநறாம். 
கைச்சூழள்ல அந்னகமாகக் கவனிப்பதிலள்ல. 
அல்லது சரியாக மதிப்பிடுவதிலள்ல. முழு 
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ஈடுபாட்டாடுதான் குறிதத ஒரு 
்ேலைலைச் செய்தாம் பைன் 
இலலை்ை என்று அங்கைாயக் 
கி்�ாம். அப்பாதுதான் ்காைத 
தின் மீது, முன்பி�வியின் மீது, 
பாேம்-பழி மீது என்ச�லைாம் 
எமது எண்ணங்கலை பரேவிடடு 
அநதரிக்கி்�ாம். எம் மீதான நம் 
பிக்ல்கலை நா்ம தூரோக்குகி 
்�ாம். பதிலுக்கு ைதாரததமற� 
விடைங்கலை நம்பதசதாடஙகுகி 
்�ாம்.

முன்னர பகிரநதுச்காணடது 
்பாை இலைாத ஒன்று எபபடித 
துல்ணசெயயும்? செைல விலைவி 
னது பைன் எதிரபாரததது ் பாை 
இலைாமைாகிவிடடதா்கப புைம்பு 
ேதறகுப பதிைா்க எமது திடடமிட 
லில ்கைச்சூழல சதாடரபான பட 
டறிவினது துல்ணயுடனான மதிபபீடு 
சதாடரபா்க நாம் ச்காடுதத முக்கிைதது 
ேம் என்ன என்று எணணியிருக்கி 
்�ாமா? அ்ன்கமா்க இலலை என் 
ப்த பதில.

்கைச்சூழல பறறிை மதிபபீடு அலை 
அது சதாடரபான அறிவுகூட அ்ன 
்கமா்க ்கேனிக்்கபபடடிருக்்காது என் 
பது ைதாரததமானது. ்கடற்கலர்ைாரம் 
சநல பயிரிடுேதும், சபண்கள் சதாடர 
பான ்கடுலமைான ்கடடுபபாடு்கள் 

உள்ை ெமூ்கததில சபண்களுக்்கான 
நாடடிைபபள்ளி அலமபபதும், 
ேரணட நிைததில அபபிள் ் தாட 
டம் அலமபபதும் என்று ்கடுலம 
ைான உலழபலபயும் சபாரு 
ைாதாரதலதயும் ச்காடடிவிடடு 
பைனிலலை்ை என்று அழுேதில 
ஏதாேது நிைாைம் இருக்்கமுடி 
யுமா?

்மறகுறிததலே ் பான்� விட 
ைங்கள் ்கைச்சூழல பறறிை மதிப 
பீடு, அறிவு என்பேறறினது பற 
�ாக்குல� அலைது முற�ான அறி 
வின்லம்ை தவிர ்ேச�ான்று 
மிலலை என்பதுதான் ைதாரதத 
மானது. இநதக் ்கைச்சூழல என்ப 
தனது பாததிரம் எததல்கைது என் 
பது உ்ணரபபடல ்ேணடும். 
அதலன எழுதிபபடிபபலதவிட 

படடறிோல புரிநதுச்காள்ை முற 
பட்ேணடும் என்பதும் ்கேனததில 
எடுக்்கபபடுேது குல�வு அலைது 
இலலைசைன்்� கூ�முடியும்.

அதிலை சுபபிரமணிைம் மாஸரர வீடலட 
்பானன். மாஸரரதான் தனிை ் பபப்ராலட 

இருநதார. என்லனக் ்கணடு உறொ்கமாய ேர்ேற�ார. 
'என்னோம் மாஸரர ் பபபரிலை சொலலு�ாங்கள்?' 
எணடுச்காணடு இருநதன். '்பபபரிலை என்ன! ெர 
ே்கடசியும், எரிசபாருள் ேரிலெயுநதான்' எணடு ெலிப 
்பாலட சொலலிச் சிரிச்ொர.

அநத ் நரம் பாதது சுதனும் ரணடு சபடிைளும் ேந 
தாங்கள். லெக்கிளிலைதான். 'என்ன தம்பி லெக்கிளுக்கு 

முழுொய மாறிைாச்சுப்பாலை?' எணடன். '்ேல� 
சைன்னதான் செயை? ்ேலை்ைாலட திரியி�ம்… 
்ேலையிலலைசைணடாததான் சபற்�ால எணடி 
�தல்ை இபப நிைலம?' எணடான் சுதன். 'ரணடு மூணடு 
நாைாய ் மாடடச்ெயிக்கிலை சேயயிலுக்ல்க விடவு 
மல்ை மனம் ேருகுதிலலை… எனிவிடடதுக்குக் ்காே 
லுமல்ை நிக்்க்ேணும்… அலதவிட இது ப�ோயில 
லைததா்ன?' எணடான் ஒருததன்.

முரு்்கெரும் ெம்பரும் ேநது இருக்்க தம்பர ேந 
தார. 'இபப சபற்�ாலை விடடால ் ேல�சைாணடும் 
்கலதக்கி�துக்கு இலலைசைணடல்ை ஆகிப ்பாச் 
சுது…' எணடு முரு்்கெர சிரிச்ொர. 'ஏன் எரிோயு? 
அதுகுமல்ை ்கலதக்்கக் கிடக்குது?' எணடார ெம்பர. 
'அலத நாங்கள் ஒதுக்கி லேச்சிடடம்… அது இன் 
னும் தீரயிலலை' எணடு நிபபாடடினார மாஸரர. 'அலத 
்ைன் ் ்கக்கிறிைள்… சேக்்கஙச்கடட ்கலத…' எணடு 
எலைாலரயும் ஒருக்்காப பாததார முரு்்கெர.

'பின்லனசைன்ன ்கன்கணல்ணலைக் ்்கடடால 
ேடிோச் சொலலுேர… அேறல� ்கலடயிலை உநத 
எரிோயுோலை அேர படுகி�பாடு…' எணடு நான் 
சொலை 'அது நானும் ் ்கள்விபபடடதுதான்… ஆனால 
உணலம்ைா?' எணடு மாஸரர ் ்கடடார. 'உணலம 
தானாம்… அேருக்கு மடடுமிலலை ்கன ஏசென்றமா 
ருக்கும் உதுதான் நிலைலமைாம்…' எணடான் சுதன்.

'உசதன்னபபா ரணடு்பரும் உங்களுக்குள்லை 
்கலதபல�யிறிைள்…' எணடு முரு்்கெர ஆேைானார. 

கதிரேசன் காத்தவோயன்
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'அதய்யா கயாஸ் கடை்ளுக்குக் ககயாடையா 
விடை வயாறதும் அடவ்டவக்்கண்டு 
வயாடிக்டகக்கயாறர் வயாங்கிறதும்தயாகே 
வழடை?' எண்டு ஒரு்ெடி்ன் ் தயாைங்க 
'அதுதயாகே நடைமுடற… அதுக்குப் 
ெதிையா்லகை விதயாடேக்கூையாய ெதிஞ்சு 
குடுக்கிேம்.. அப்பிடி்லகை?' எண்டு 
சுவயாரசி்ையாேயார் முருககசர். தம்ெர் 
ஓ்ைண்டு தடை்யாடடிேயார்.

'அதுதயான் கடத… கே இைங்களிடை 
ஏ்ென்ருக்குத் ்தரி்யாத ஆக்களின்டர 
கெருகளதயான் கெயாயிருக்குது… ஏ்ென் 
ரின்டர கெரும் எத்திடே சிலிண்ைர் அவ 
ருக்கு வருகு்தண்ை விவரமும் வந்திடு 
குது… அடதப்ெயாத்த ்றகுைர் கஸ்ர 
கைர்ஸ் கடையிடை கெயாய தங்களுக்கு 
எங்டக்்ண்டு பிரசசடே்யாகியிருக்கு… 
கடைக்கயாறருக்கு குடுத்த லிஸ்ற் உத்திக்யா 
கக்கயாறற்டற ெடடி்ல. அடவக்குத்தயான் 
முன்னுரிடை எண்ை ையாதிரி்யாே விளக்க 
்ையாண்டு குடுெடடிருக்கு' எண்டு விளங் 
கப்ெடுத்திேயான் சுதன்.

'அை.. கேகன் எேக்குத் தகரலடை 
எண்டு கெசிப்கெயாடைன்… அதுசரி உந்த 
விளக்கத்டத ஆர் ் சயான்ேதயாம்?' எண்டு 
தம்ெர் ககடையார். 'ெடடி்டைக் குடுத்த 
டவதயான்' எண்ைதுக்கு 'அதுதயான் அது 
ஆர்?'எண்ை திரும்ெவும் ககடையார் தம் 
ெர். 'தம்பு…வயாடழப்ெழத்டதத் தந்தயால 
உரிசசுத் தின்ே கவணும்.. அடதவிட 
டிடடு..?' எண்டு சம்ெர் அதடடிேயார். பிறகு 
அவகர ் சயான்ேயார் 'சிை விதயாடேையாருக்கு 
தங்கடை ெகுதியிடை என்ே நைக்கு 
்தண்கை ் தரியுதிலடை… ெதியிறகதயா? 
ஆர் ஏ்ென்ற்? எண்டும் ககக்கிேம்.' 
எண்ையார்.

'சூடு மிதிக்கிற ையாடு டவக்கடைத் தின் 
ேயாைலுக்ககயா? எண்டு ்சயாலலுறடவ 
்லகை… அடத விடுங்ககயா இப்ெ எரி 
்ெயாருள விநிக்யாகம் என்ேையாதிரி்யாம்?' 
எண்ையார் ையாஸ்ரர். 'குழப்ெமும் கையாசடி 
்ளும் தடடுப்ெயாடும் ஒண்டுதயான் நடை 
முடற்ளதயான் நயாளுக்குநயாள ையாறுது…' 
எண்டு ஒரு ் ெடி்ன் ் சயாலை ைற்றவன் 
'குழப்ெத்டதத் தீர்க்கிறதுக்குப் ெதிையாய 
புதுப்புதுக் குழப்ெையாே திடைங்களதயான்… 
ஒழுங்கயாேவங்கள சடைத்டதப் ெயாக்கிறயாங் 
கள… ைற்றவங்கள எரி்ெயாருடள எடுத்து 
விக்கிறயாங்கள…' எண்ையான் எரிசசகையாடை.

'ஒவ்வயாரு ்சற்றிடையும் நிக்கிற 
நயாடையாடைப் ்ெடி்ளதயான் முழுதும்' 
எண்டு முருககசர் ் சயாலை 'ஏன் ் ெயாலிஸ் 
இலடைக்யா?' எண்ையார் தம்ெர். 'அடவ 
அந்தப் ்ெடி்ளிடடை வலு ைரி்யாடத 
்யா்லகை நிக்கிேம்' எண்ையார் சம்ெர். 
'கெப்ெரிடை வயாற திடைங்களும் நடை 
முடற்ளும் ஐ்யாகவன்டர அைப்ெடற 
தயான்… உங்டக கவடற ஒண்டுமிலடை' 
எண்டு்கயாண்டு வந்திடைன்.

''இப்போ்ே மறுசீரமமபபு'' 
(றிஃ்போம் ந�ௌ) என்ற ேமைப 
பில் உமரயோற்றய ரணில், அணு 
மின உற்பத்தி நேோடர்பிைோன 
ேனது அக்கம்றமய நெளிபபடுத் 
தினோர்.
''இைஙம்கயில் அணு மின உற் 
பத்திமய ் மற்ந்கோளெது நேோடர் 
பில் ஓர் ஆயெறகம்கமயப நபறு 
ெது குறத்து �ோம் முழு அக்கம்ற 
நெலுத்ே்ெண்டும் எனறு �ோன 
நிமனககி்்றன'' என்றோர் அெர்.
நபோருளோேோரத்மே ெளர்பபேற் 
்கோன ெழிெம்க்கள குறத்துப 
்பசும்்போ்ே அெர் இேமனத் 
நேரிவித்ேோர்.
''எம்மிடம் கூடுேைோன மினெோரம் 
இருநேோல் அேமன இநதியோ 
விற்கு விற்்கைோம். அ்ே்�ரம் 
புதுபபிக்கத்ேக்க மும்ற்கள மூைம் 
மினெோரம் இங்்க கிமடபபமே 
யும் உறுதிநெயய முடியும்'' என 
்றோர் அெர்.
இைஙம்க ேற்்போது ேனது மின 
ெோர உற்பத்திககு டீெல் மற்றும் ்கரி 
எனபெற்ம்ற்ய நபரிதும் ெோர்ந 
துளளது. இெற்றல் எதுவும் இைங 
ம்கயில் உற்பத்தி நெயயபபடு 
ெதில்மை. இ்றககுமதி்ய நெய 
யபபடுகின்றன.
ேற்்போமேய நடோைர் பற்்றோக 
கும்ற ந�ருக்கடி ்கோரணமோ்க 
நபற்்்றோலியப நபோருட்கமளயும் 

்கரிமயயும் இ்றககுமதி நெயெதில் 
ஏற்படடுளள இடர்போடு்களோல் 
மினெோர உற்பத்தி நபருமளவில் 
போதி்கபபடடுளளது. �ோடு �ோளோந 
ேம் மினநெடமட எதிர்ந்கோண் 
டுளளது.
2015ஆம் ஆண்டு ரணில் - மமத் 
திரி கூடடு ஆடசிமயப பிடித்ே 
்போதும் இநதியோவுடன இது 
நேோடர்போன ஒபபநேம் ஒனறு 
அனம்றய ஆடசியினோல் நெயது 
ந்கோளளபபடடது. இநே ஒபபந 
ேத்தின கீழ் இைஙம்கயில் அணு 
மின உற்பத்தி நிமையம் ஒனம்ற 
அமமபபேற்்கோன திடடத்திற்கு 
இநதியோ உேவும். அேன பணி 
யோளர்்கமளயும் பயிற்றுவிககும்.
சிறய அளவிைோன அணு மின 
உற்பத்தித் நேோகுதிமய இநதியோ 
இைஙம்கககு விற்பதும் இநே 
உடனபடிகம்கயில் அடஙகும். 
இேன மூைம் 2030ஆம் ஆண் 
டுககுள 600 நம்கோ ெோற் மின 
ெோரத்மே உற்பத்தி நெயயககூடி 
யேோ்க இருககும் எனறும் நேரி 
விக்கபபடடது. எனினும் இநேத் 
திடடம் பினனர் நெயற்படுத்ேபபட 
வில்மை.
இநேப பினனணியி்ை்ய ேற் 
்போது மீண்டும் அணு மின உற் 
பத்தி நேோடர்பில் ரணில் ்கருத்துத் 
நேரிவித்திருககி்றோர்.

அணு மின்...

மன்றத் நேரிவுக குழுக்கள மூைம் 
ேமது ஆேரமெ ெழஙகுெேோ்கத் 
நேரிவித்திருநேது.
இநே நிமையில் அரெ ேமைெர் 
ரணில் விககிரமசிங்க வியோழக 
கிழமம டைஸ் அணியினருடன 
அமனத்துக ்கடசி ஆடசி நேோடர் 
பில் ்பச்சு �டத்தினோர். இநேச் 
ெநதிபபில் ேமது ேரபபிலிருநது 
4 நிபநேமன்கள முனமெக்கப 
படடேோ்க �ோடோளுமன்ற உறுபபி 
னர் டைஸ் அழ்கபநபரும நேரி 
வித்ேோர்.
1. ேற்்போமேய அமமச்ெரமெ 
யில் ் மைதி்கமோ்க அமமச்ெர்்கள 
எெரும் ் ெர்த்துகந்கோளளபபடக 
கூடோது. பதில் அமமச்ெர்்கள 
அல்ைது ரோஜோங்க அமமச்ெர்்க 
ளும் நியமிக்கபபடககூடோது.
2. �ோம் அமனத்துக ்கடசி ஆடசி 
என்ற எண்ணக்கருமெ ஏற்றுக 

ந்கோளகின்ற அ்ே்ெமள, �ோடோ 
ளுமன்றத்தில் ேனிக குழு ெோ்க 
இருககும் எமது ேரபபு எநே 
அமமச்சுப பேவி்கமளயும் ஏற் 
்கமோட்டோம்.
3. �ோடோளுமன்ற உப குழுக்கள 
மூைமோ்க அமனத்துக ்கடசி ஆட 
சிககு ெம்பநேபபடட விடயங்க 
ளில் முழுமமயோன ஆேரமெ 
ெழஙகு்ெோம்.
4. ந்கோ்ரோனோவிற்கு முனமனய 
்கோைபபகுதியில் இருநே நிை 
மமககு ்கல்வி �டெடிகம்க்கள 
விமரவில் திரும்ப்ெண்டும்.
ஆகிய 4 விடயங்கமளயும் முன 
மெத்து எமது ஆேரமெ ெழங 
்கத் ேயோரோ்க இருபபேோ்க அரெ 
ேமைெரிடம் ேோம் உறுதியளித் 
துளளனர் எனறு டைஸ் நேரி 
வித்ேோர். 

அமைச்சுப்...
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