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விடுதலைப்புலிகள்  
தமிழரகளுக்கு மட்டுமலை  
முழு இைஙலகக்குமம பாதுகாப்பு அரண். 

தீவிரவாதத்தின் ககாடூரம்  
அவரகளின் கவற்றிடத்லத உணரத்துகிறது
அருடதந்த சக்திவேல் சிறப்பு வேடடி

இைஙலக தாக்குதலகள் 
விடுதலைப் புலிகளின் மபார அறத்திலை  
சிஙகளமதசத்திற்கு உணரத்தியுள்ளது.
தமிழ் பேரரசுக் கட்சியின் தலைவரும் இயக்குநருமான ே.க�ௌதமன் சிறப்பு பேட்டி

பவல்ஸ் இல் இருந்து அருஷ்

ககாழும்பு தாக்குதலகள் 
கதாடரபாை புைைாய்வுத் தகவலகள் 
தவறவிடப்பட்டதன் ம�ாக்கம் என்ை?

எது 
பயங்கரவாதம்

தீேசகசல்ேன்
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மீண்டும் தாக்குதல கதாடரும்

சிறிலங்கா அரசகாங்த்தின் அலட்சியமகான 
ப�காகப் மிபலசசத்்தனமகான தீவிரவகா்தம் 
்தகாண்டவமகாடுவ்தற்கு முழுக் முழுக் 
்காரணமகா் இருந்துள்ள்தகா் ்தமிழ்த் ப்தசிய 
அவ்தகானிப்பு மமயம் த்தரிவித்துள்ளது. 

ஆ்பவ சிறிலங்காவின் சனகாதி�தி, 
பிர்தமர், உளளிட்்ட அரசகாங்த்தின் 
எ ந் ்த த வ கா ரு வ ரு ம்  இ ்த ற் ் கா ன 
த�காறுப்புககூறலிலிருந்து வில்பவ முடியகாது 
என்றும் அது சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 

உயிர்த்்த ஞகாயிறு தினமகான ்்டந்்த 21ஆம் 
தி்தி ்காமலயில் மூன்று ப்தவகாலயங்ள 
மற்றும் நட்சத்திர விடுதி்ள உளளிட்்ட 
�ல்பவறு முககிய �குதி்ம்ள இலககு 
மவத்து ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் �யங்ரவகாதி்்ளகால் 
ந்டத்்தப்�ட்்ட ்தகாககு்தல் த்தகா்டர்பில் 
்தமிழ்த் ப்தசிய அவ்தகானிப்பு மமயம் 
விடுத்துள்ள அறிகம்யில் பமற்்ண்டவகாறு 
த்தரிவிக்ப்�ட்டுள்ளது. 

அ ந் ்த  அ றி க ம் யி ல்  ப ம லு ம் 
த்தரிவிக்ப்�ட்டுள்ள்தகாவது, 

உயிர்த்்த ஞகாயிறு தினமகான அன்று 
் காமலயில்  த ச கா ற் �  நி மி்டங ்ள 
வித்தியகாசத்தில் மட்்டக்்ளப்பு சிபயகான் 
ப்தவகாலயத்திலும் ,  த்காசசிக்ம்ட 
அந்ப்தகானியகார்  ப்தவகாலயத்திலும் , 
நீர்த்காழும்பு தச�ஸ்டியன் ப்தவகாலயத்திலும் 
்தற்த்காமல குணடு்தகாரி்ள மிபலசசத்்தனமகா் 
குணடு்ம்ள தவடிக் மவத்்தனர். இ்தற்கு 
ஏ் ்காலத்தில் த்காழும்பின் முககிய 

நட்சத்திர விடுதி்ள மூன்றிலும் குணடு்ம்ள 
்தற்த்காமல குணடு்தகாரி்ள தவடிக் 
மவத்்தனர்.

சு்தகா்ரிப்�்தற்குள �காரிய இழப்பிமன 
்தமது ஈவு இரக்மற்ற மிபலசசத்்தனமகா் 
்த கா க கு ்தல்  மூலம்  தீவி ரவ கா தி ்ள 
ஏற்�டுத்திவிட்்டனர். மட்்டக்்ளப்பு 
சிபயகான் ப்தவகாலயம் முழுமமயகான 

்தமிழ்  கிறிஸ்்தவர்்ள  ஒன்றுகூடும் 
இ்டமகாகும். த்காசசிக்ம்ட அந்ப்தகானியகார் 
ப்தவகாலயத்தில் குணடு தவடித்்த ்தருணத்தில் 
்தமிழ் தமகாழியிலகான பிரகார்த்்தமனபய 
நம்டத�ற்றுகத்காணடிருந்துள்ளது . 
நீர்த்காழும்பு தச�ஸ்டியன் ப்தவகாலயத்திலும் 
அதி்மகா் ்தமிழர்்ப்ள வழி�காடு்ம்ள 
ந்டத்தியுள்ளனர். 

இந்்த  அடிப்�ம்டயில் பமற்�டி 
்தற்த்காமல குணடுத்்தகாககு்தல்்ள ்தமிழ் 
கிறிஸ்்தவர்்ம்ள பிர்தகானப்�டுத்திபய 
முன்தனடுக்ப்�ட்டிருககின்றது. அப்த 
பநரம், பமற்குல் நகாடு்ளுககு ்தமது 
�லத்திமன ்காணபிப்�்தற்்கா்பவ நட்சத்திர 
விடுதி்ளுககுச தசன்று அஙகு உணவருந்தும் 
இ்டங்ளில் ்தமது ்தகாககு்தல்்ம்ள இந்்த 
தீவிரவகாதி்ள பமற்த்காணடிருககின்றகார்்ள. 

பமற்�டி ்தகாககு்தல் நம்டத�றப் 
ப�காகின்றது என்ற வி்டயம் ஏற்்னபவ 
இந்திய ப்தசிய புலனகாய்வுககுழு (NIA) 
சந்ப்த்த்தின் ப�ரில் ம்்தகான ஒரு 
தீவிரவகாதிமய விசகாரமண தசய்யும் 
ப�காது ்தற்தசயலகா்த் த்தரிய வந்்தது. 
ஏப்ரல் மு்தல் வகாரத்தில் இந்்த ்த்வமல 
இந்தியகா சிறிலங்கா அரசுககு அளித்துள்ளது. 
குறித்்த ்த்வல் சிறிலங்கா புலனகாய்வு 
்ட்்டமமப்புககு ஏப்ரல் நகான்்காம் தி்தி 
கிம்டத்திருந்்த ப�காதும் 9ஆம் தி்தி வமரயில் 
ப்தசிய �காது்காப்புக்ட்்டமமப்பு்ளின் 
்தமலமம்ளி்டத்தில் �ரிமகாறப்�ட்டு 
�காது்காப்புச தசயலகா்ளரின் ம்ககு 
தசன்றிருககின்றது. பின்னர் அவர் அ்தமன 
்ருத்தில் த்காள்ளகாது இரு நகாட்்ள 
்தனது த�ட்்ட்த்தில் மவத்திருந்து விட்டு 
சகா்தகாரண புலனகாய்வுத் ்த்வல்்ம்ள 
அனுப்பும் முமறயில் த�காலிஸ்மகா அதி�ர் 
உட்�்ட �காது்காப்புத்துமறயினருககு 
அனுப்பியுள்ளகார். 

தமிழ்த் ததசிய அரசியல் அவதானிப்பு மையம் கடும் கண்டனம்

சிறிலங்கா அரசகாங்த்தின் அலட்சியத்்காலல 
மிலலசசத்்னமகான தீவிரவகா்ம் ்காண்டவம்

் ்ட ந் ்த  வ கா ர ம் 
சி றீ ல ங ் கா வி ல் 
இ்டம்த�ற்ற ்தகாககு்தல் 
ச ம் � வ ங ் ளி ல் 
அதி்்ளவு த�காதுமக்ள 
� டு த ் கா ம ல 
தசய்யப்�ட்்ட்தற்கு 
சிறீலங்கா அரசின் 
த � கா று ப் � ற் ற 
்தன்மமபய பிர்தகான 
்காரணம் .  ்தனககு 
கி ம ்ட க ் ப் த� ற் ற 
புலனகாய்வுத் ்த்வல்்ம்ள புறம்்தளளியம்த அரபச ஒத்துகத்காணடுள்ள 
நிமலயில் இந்்த ்தகாககு்தலுக்கான முழு த�காறுப்ம�யும் சிறீலங்கா 
அரபச ஏற்றுகத்காள்ள பவணடும்  என்று ்தமிழ் புத்திஜீவி்ள ்ருத்து 
த்தரிவித்்தப்தகாடு ்தகாககு்தமல ்காரணங்காட்டி ்தமிழர் பிரப்தசங்ளின்  
இரகாணுவ நிமல்ம்ள �லப்�டுத்துவம்த ஏற்றுகத்காள்ள 
முடியகாது என்றும் ்ருத்து தவளியிட்டுள்ளனர்.

வழமமப�கால ்தனது ப்தகால்விமய மமறப்�்தற்கு சிறு�கான்மம 
இன மக்ளின் மீது அதி் அழுத்்தங்ம்ள பிரபயகாகிப்�ம்தபய 
சிறீலங்கா அரசு பமற்த்காணடுள்ளது. அவசர்காலசசட்்டத்தின் 
மீளவரவு என்�து ப�காரினகால் �காதிக்ப்�ட்்ட மற்றும் ஒரு 
இனப்�டுத்காமலமய சந்தித்்த ்தமிழ் இனத்ம்த பமலும் 
�காதிககும் என்�து த்தளிவகானது.

ப�காரின் ப�காது சிறீலங்கா �ம்டயினர் த�ரும்ளவில் மனி்த 
உரிமம மீறல்்ள மற்றும் ப�கார்க குற்றங்ம்ள பமற்த்காணடிருந்்தனர். 
த�ரும்ளவு ்தமிழ் மக்ள �லவந்்தமகா் ்காணகாமல்ப�கா்ச 
தசய்யப்�ட்்டனர். �ம்டயினர் பமற்த்காண்ட �டுத்காமல்ள 
மற்றும் மனி்த உரிமம மீறல்்ள த்தகா்டர்�கான ஆ்தகாரங்ள 
த�ரும்ளவில் அமனத்துல் மனி்தகாபிமகான அமமப்புக்ளி்டம் 
சமர்ப்பிக்ப்�ட்்டப�காதும் அது த்தகா்டர்பில் ந்டவடிகம் 

தாக்குதலை காரணஙகாட்டி தமிழர பிரமதசஙகளின் 
இராணுவ நிலைகலள பைப்படுத்துவலத ஏற்றுக்ககாள்ள முடியாது 

தமிழ் புத்திஜீவிகள் கருத்து

எதிர்வரும் ்காலங்ளில் 
உல் நகாடு்ள பூரகா்வும் 
ஆ ச சி ரி ய மூ ட் டு ம் 
வம்யில் ்தகாககு்தல்்ம்ள 
மு ன் தன டு க ் வு ள ்ள 
அ ப ்த ப வ ம ்ள  
இ ல ங ம் யி ல் 
முன்தனடுக்ப்�ட்்ட 
்தகாககு்தல் முடிவல்ல 
என்றும் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் 
அ ம ம ப் பு  ச மூ ் 
வமலத்்த்ளங்ள ஊ்டகா் 
எசசரிகம் விடுத்துள்ளது.

பநற்று முன்தினம் இரவு சம்மகாந்துமற பிரப்தச 
வீத்டகான்றில் இ்டம்த�ற்ற ்தற்த்காமலத் ்தகாககு்தலில் 
�லியகான தீவிரவகாதி ஒருவரும் ப்தசிய த்தௌஹீத் ஜமகாத் 
அமமப்பின் ்தமலவரகான சஹரகான் ஹசீம் இருவரும் 
ஒன்றகா் எடுத்துள்ள பும்ப்�்டங்ம்ள ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் 
அமமப்பு சமூ் வமலத்்த்ளங்ளில் �திபவற்றியுள்ள 
த்தன SITE இமணய புலனகாய்வு பிரிவு த்தரிவித்துள்ளமம 
குறிப்பி்டத்்தக்து.

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் எச்சரிகமக

நீக்�ப்ேட்டது ஊர்டங்கு சட்டம்
ஊர்டஙகு சட்்டம் இன்று அமுல்�டுத்்தப்�்டமகாட்்டகாத்தன 

அறிவிக்ப்�ட்டுள்ளது. எனினும் சம்மகாந்துமற , சவ்ளக்ம்ட, 
்ல்முமன த�காலிஸ் பிரிவு்ளில் ஐந்து மணிககு ஆரம்�மகான 
ஊர்டஙகுச சட்்டம் மறு அறிவித்்தல் வமர அமுலில் 
இருககும் என்று த்தரிவிக்ப்�ட்டுள்ளது.
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ஈஸரர் தாக்குதலும் 
அதன் பின்னுள்ள சக்தி்களும்

தீ வி ர வ கா தி ் ளி ன் 
்தகாககு்தல்்ள த்தகா்டர்பிலகான 
்த்வல்்ம்ள இந்தியகா 
அறிந்திருந்தும் இலஙம்யின் 
உளநகாட்டு வி்டயமகான 
�காது்காப்பில் அ்ளவுககு 
மீறி ்தமலயிட்்டகால் அது 
இலஙம்  அ ர சி யலில் 
இ ந் தி ய  எ தி ர் ப்ம� 
பமதலழச தசய்வ்தற்ப் வழி 
வகுககும் என்�்தகாபலபய 
த�காறுமமயகா் இருந்்தது 
என்று இந் திய இரகா ணு வத்தின் ஓய்வுநிமல  புல னகாய்வு 
நிபு ணர்  ப்ர்ணல் ஆர்.ஹரி ்  ரன் த்காழும்பிலிருந்து 
தவளிவரும் ப்தசிய வகாரதவளியீடு ஒன்றுககு வழஙகிய 
தசவ்வியில் குறிப்பிட்டுள்ளகார்.

அசதசவ்வியில், இந்திய �யங்ரவகா்த எதிர்ப்புக 
குழுக்ளுககு எதிரகா் விபச்டமகா் அமமக்ப்�்ட 
ப்தசிய ஆய்வுக குழு (NIA -National Invest iga-
tion Agency) சந்ப்த்த்தின் ப�ரில் ம்்தகான ஒரு 
தீவிரவகாதிமய விசகாரமண தசய்யும் ப�காது ்தற்தசயலகா்த் 
த்தரிய வந்்தது. ஏப்ரல் மு்தல் வகாரத்தில் இந்்த 
்த்வமல இந்தியகா இலஙம் அரசுககு அளித்து 
த்காழும்பில் உள்ள இந்தியத் தூ்தர்த்திற்கு 
�காது்காப்ம� �லப்�டுத்தியது. இலஙம் அரசுககு 
அளித்்த குறிப்பில் கிறிஸ்்தவ வழி�காட்டு ்தலங்ள 
்தகாக்ப்�்டலகாம் என்ற விவரமும் அளிக்ப்�ட்டு 
இருந்்தது. பமலும் ்தற்த்காமலத் ்தகாககு்தல்்ம்ள ப்தசிய 
த்தௌஹீத் ஜமகாஅத் ்தமலவர் மு்மது சஹரன் ந்டத்்த 
திட்்டமிடுவ்தகா்வும் குறிப்பி்டப்�ட்டுள்ளது என்றும் அவர்  
கூறுகின்றகார்.

பமலும், இலஙம்யு்டன் இந்தியகா தநருஙகிய 
நட்புறவு த்காண்ட நகாடு. ஆனகால், இந்தியகா 
வலிமம வகாய்ந்்த நகாடு என்�்தகால் இலஙம்யின் 
உளநகாட்டு வி்டயமகான �காது்காப்பில் அ்ளவுககு 
மீறி ்தமலயிட்்டகால் அது இலஙம் அரசியலில்  
இந்திய எதிர்ப்ம� பமதலழச தசய்வ்தற்ப் வழி 
வகுககும். 1987 இல் இந்தியகா த�ரும்ளவில் இலஙம்யின் 
வி்டயங்ளில் ்தமலயிட்்ட்தகால் ஏற்�ட்்ட  �க் 
விம்ளவு்ள ்தற்ப�காதுவமர நீடித்துகத்காணடிருககின்றது. 
அ ்த ன கா ப ல ப ய  ்த ம ல யீ டு  த ச ய் வ ம ்த  
இந்தியகா ்தவிர்த்திருந்்தது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளகார்.

தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலை அறிந்திருந்தும்
இந்தியா தலையிடாலமக்காை காரணம் என்ை?

இந் திய இரா ணு வத்தின் ஓய்வுநிலை  
புை னாய்வு நிபு ணர் பகர்ணல் ஆர்.ஹரி க ரன் 

சிறிலங்காவில் தீவிரவகாதி்ளின் ்தகாககு்தல்்ள 
நம்டத�றவிருப்�்தகா் ்தமககு எவ்வி்தமகான ்த்வல்்ளும் 
கிம்டக்வில்மல என அந்நகாட்டுக்கான தூதுவர் 
அதலய்ன் பி.த்டப்லிஸ் த்தரிவித்திருந்்தகார்.

எனினும் குறித்்த ்காலப்�குதியில் அதமரிக்காவின் 
முன்னணி ப�கார்க்ப்�ல்்்ளகான, 'மிலிதநகாஹட்' மற்றும் 
'ஸ்புன்ஸ்' ஆகியன இலஙம் இரகாணுவத்து்டன் CARAT 
கூட்டு ்்டற்�ம்ட �யிற்சிக்கா் அம்�காந்ப்தகாட்ம்ட 
துமறமு்த்தில் ்தரித்திருந்துள்ளன. அதமரிக்காவின் 
முககிய ப�கார்க்ப்�ல்்ள பிறித்தகாரு நகாட்டில் 
நுமழவ்தற்கு முன்ன்தகா் அந்நகாட்டில் ச்ல ஆய்வு்ளும் 
இர்சியமகா் தசய்யப்�டுவது வழமமயகாகும். 
ஆ்பவ அதமரிக்காவின் மி்ப்த�ரும் புலனகாய்வுக 
்ட்்டமமப்பு இ்தமன அறியவில்மலயகா என்�து 
த�ரும் வினகாவகா்வுள்ளது.

இப்தபவம்ள தீவிரவகா்த ்தகாககு்தல் ந்டத்்தப்�ட்டு 
சுமகார் மூன்று தினங்ளில் 26ஆம் தி்தியிலிருந்து 
28ஆம் தி்தி வமரயிலகான ்காலப்�குதியில் பமலும் 
்தகாககு்தல்்ள ந்டத்்தப்�்டலகாம் என்று அதமரிக்கா 
்தனது தூ்தர்ம் ஊ்டகா் உ்டனடியகா் அறிவித்திருந்்தது. 
ஆ்பவ இந்்த வி்டயங்ம்ள மவத்துப்�கார்கின்றப�காது 
அதமரிக்கா இலஙம் மீ்தகான தீவிரவகா்த ்தகாககு்தல்்ள 
த்தகா்டர்பில் முன்னுககுபின் முரணகான ்ருத்துக்ம்ள 
த்தரிவித்துகத்காணடிருககின்றமமமய ் காணமுடிகின்றது. 
இவ்வகாறகான ்ருத்துக்ள மூலமகா் அதமரிக்கா 
நழுவிச தசல்ல விம்ளகின்ற்தகா என்ற ப்ளவியும் 
எழுகின்றது,

அமெரிக்்கா நழுவுவது ஏன்?

ஈஸ்ரர் தினத்தன்று த்தவாலயங்களிலும் உலலாசப் பயணி்கள் பபருமளவில 
்தஙகுகின்்ற விடுதி்களிலும் இடம்பபற்ற குண்டுத ்தாக்கு்தல்களும் அ்தனால 
ஏறபடட மனி்த இழப்புக்்களும் அவலங்களும் உள்்ாடடிலும் சர்வத்தச 
ரீதியா்கவும் தப்ரதிர்வு்களள ஏறபடுததி உள்ளன. ஒரு வா்ர்காலமாகியும் 
அ்தளனபயாடடிய ப்தாடர்ச்சியான சம்பவங்கள் இன்று வள்ர இடம்பபற்ற 
வண்்ணதம இருக்கின்்றன. இலஙள்கத தீவில பத்தாண்டு்களுக்கு பின்னர் 
நி்கழ்ந்த பாரிய சம்பவங்களா்கவும் வ்ரலாறறில இது பதிவாகி உள்ளது. இ்ந்தச் 
சம்பவங்களும் அள்தபயாடடி பவளிவ்நது ப்காண்டிருக்கின்்ற விடயங்களும் 
அதி்க ்கவனயீர்ப்ளபயும் பபருத்த த்கள்வி்களளயும் ச்நத்த்கங்களளயும் 
எழுப்பியவாத்ற உள்ளன.

 கிறிஸ்தவர்்களும் குறிப்பா்க ்தமிழ கிறிஸ்தவர்்களும் பவளி்ாடடு உலலாசப் 
பயணி்களுதம ்தாக்கு்தலாளி்களின் முக்கியமான இலக்கு்களா்க இரு்நதுள்ளனர். 
அதி்கமான உயிர்ச் தச்தங்களள ஏறபடுத்தக் கூடிய வள்கயில ்தாக்கு்தலுக்கு 
இலக்்கானவர்்களின் ளமயப்பகுதிக்கு பசன்று மனி்த பவடிகுண்டு்களால ்தாக்கி 
அழிக்கும் அளவுக்கு ்தாக்கு்தலாளி்களின் த்ாக்்கம் இரு்நதுள்ளள்த ்தாக்கு்தல 
சம்பவங்களும் அ்தற்கான அவர்்களது உததி்களும் பவளிப்படுததி உள்ளன. 
அம்பு்களள விட எய்தவர்்கள் யார் என்பது ப்தாடர்பில உரிளம த்கா்ரல்களும் 
பவளிதப்தரிகின்்ற பவளிதப்தரியா்த சக்தி்களும் இ்தன் பின்னணியில இரு்நதுள்ளார்்கள் 
என்பள்த ஆழமான பார்ளவ உள்ளவர்்கள் புரி்நது ப்காள்வார்்கள்.

இன்ள்றய ்வீன உல்க இயஙகியல என்பது உல்கப் புலனாயவாளர்்களின் 
ள்க்களிதலதய ்தஙகி இருக்கின்்றது. இ்ரண்டு வா்ரங்களுக்கு முன்பிரு்நத்த 
புலனாயவு எச்சரிக்ள்க்கள் விடுக்்கப்படடிரு்நதும் அளவ உரியவர்்களுக்கு 
ப்தரியப்படுத்தப்படாமல இரு்ந்ததும் உரிய முன்பனச்சரிக்ள்க உடனான 
ஏறபாடு்கள் இடம்பப்றாமல இரு்ந்ததும் பலத்த ச்நத்த்கங்களளயும் மக்்களுக்்கான 
அ்ரசாங்கமா்க இ்ந்த அ்ரசாங்கம் ப்தாட்ர முடியுமா என்்ற பலமான த்கள்விளயயும் 
எழுப்பி உள்ளது. முப்பளட்களளயும் ்தன்னுளடய ்கடடுப்பாடடின் கீழ 
ளவததிருக்கின்்ற சிறிலங்காவின் சனாதிபதியும் மறறும் பி்ர்தம ம்நதிரியும் 
்தங்களுக்த்க இ்ந்த விடயம் ப்தரியப்படுத்தப்படவிலளல எனப் பகி்ரங்கமா்க 
பவளிப்படுததி உள்ளளமயானது ஏளனதள்தயும் அப்படியாயின் சிறீலங்காவின் 
புலனாயவுததுள்ற யார் ்கடடுப்பாடடில இருக்கின்்றது என்்ற பபரிய த்கள்விளயயும் 
எழுப்பி உள்ளது. எ்ந்தபவாரு திடடமிடலுக்கும் ்தாக்கு்தலுக்கு பின்னாலும் 
வலுவான ்கா்ர்ணங்கள் இருக்கும். ்ாடடின் பல இடங்களில ஒத்ர த்்ரததில 
அதுவும் இ்ராணுவ த்ாக்்கமிலலா்த ஒன்றின் தமல மனி்த பவடிகுண்டு்கள் 
பாவிக்்கப்படடுள்ளளமயானது இ்தன் பின்னாலுள்ள சக்தி மி்கவும் பலமானது 
என்பள்தயும் இ்ந்த ்தாக்கு்தல்களின் த்ாக்்கங்கள் யார் யாருக்ப்கலலாம் 
்ன்ளமயளிக்்கக் கூடியளவ என்்ற பார்ளவளயயும் ்தாக்கு்தலாளி்களின் 
உண்ளமப் பின்னணிளய ப்தளிவாக்்கவும் உ்தவும்.

 ்கட்ந்த ஒக்த்ராபரின் பின்ன்ரான அ்ரசியல குழப்பங்களும் அடுத்த த்தர்்தளல 
இலக்கு ளவதது தமறப்காள்ளப்படுகின்்ற ்காய்்கர்த்தல்களிலுதம அ்ரசியலவாதி்கள் 
அக்்கள்றயா்க இருக்கின்்றார்்கதள அன்றி மக்்களுக்்கான அ்ரசியலில இவர்்கள் 
யாரும் இலளல என்பதும் மீண்டும் ச்நத்த்கததுக்கு இடமின்றி நிரூப்ணமாகி 
உள்ளது. ஏறபடுத்தப்படடுள்ள அலலது ஏறபடடிருக்கின்்ற வாயப்ளப பயன்படுததி 
த்காத்தபாய, ்தான் சனாதிபதி த்தர்்தலில தபாடடியிடும் எண்்ணதள்த பவளிப்படுததி 
இருப்ப்தளனயும் ்ாம் இ்ந்த த்்ரததில ்கவனிதத்தயா்க தவண்டும். முள்ளிவாயக்்கால 
தப்ரவலததின் பத்தாமாண்டு நிள்றவு நிளனதவ்ந்தளல எதிர்த்ாக்கி இருக்கின்்ற 
எங்களளயும் இ்ந்த நி்கழவு்கள் நிடசயம் பாதிப்புக்குள்ளாக்கும். அவச்ர்கால 
சடட அமலாக்்கமும் மீண்டும் முளளக்கும் தசா்தளனச்சாவடி்களும் ்காவல 
துள்றக்கு வழங்கப்படடிருக்கின்்ற அதீ்த அதி்கா்ரங்களும் சுறறிவளளப்புக்்களும் 
ள்கது்களும் ்கா்ணாமல தபா்தல்களும் ்கா்ர்ணமின்றி எங்கள் மக்்கள் தமலும் 
பி்ரதயாகிக்்கப்படும்.

்கடும்தபாக்குளடய ம்தவா்தச் சி்ந்தளன என்பது இலஙள்கத தீவில இன்று 
த்ற்றலல இலஙள்க சு்த்நதி்ரம் அளட்ந்தா்க பசாலலப்படுகின்்ற ்காலம் 
ப்தாடதட இ்ந்தப் பி்ரச்சளன புள்ரதயாடிப் தபாயிருக்கின்்றது. சமய அலலது 
மார்க்்க சி்ந்தளன்கபளன்பது ஒரு மனி்தனிடம் இருக்கின்்ற மிரு்கக் கு்ணங்கள் 
பவளிப்படாமல அவளன மனி்த த்யதத்தாடு ளவததிருப்பள்ததய பி்ர்தான 
த்ாக்்கமா்கக் ப்காண்டது. ஆனால அ்ந்த ம்தங்களின் தப்ராதலதய மனி்தன் 
மிரு்கமாகின்்ற ்தன்ளம்களளளயதய அண்ளமக்்கால வ்ரலாறு உ்ணர்ததி 
நிறகின்்றது. அதுதவ எங்கள் விடயததிலும் வ்ரலாறறு பதிவா்க உள்ளது. 
எ்நப்த்ந்த ்ாடு்களில ம்தவா்த சக்தி்கள் அ்ரசியலில பசலவாக்கு பசலுததுகின்்றத்தா 
அலலது எ்நப்த்ந்த ்ாடு்களின் ்தளலவர்்கள் ம்தவா்த சக்தி்களிடம் மண்டியிடடு 
கிடக்கின்்றார்்கதளா அ்ந்த ்ாடு்களின் அ்ரசியல நிடசயம் மக்்கள்அ்ரசியலா்க 
இருக்்க முடியாது. ்கடும்தபாக்கு ம்தவா்த சக்தி்கள் அது எ்ந்த வடிவததில 
இரு்ந்தாலும் அது அடிதயாடு ்களளயப்பட தவண்டும். ்கடும்தபாக்குளடய ம்தவா்த 
சக்தி்களளயும் அ்ந்தம்த ்ம்பிக்ள்கதயாடு இருக்கின்்ற மற்றவர்்களளயும் ஒத்ர 
பார்ளவதயாடு பார்க்கின்்ற நிளலயும் அடிதயாடு மா்ற தவண்டும். மனி்தன் 
மனி்தத்தன்ளமளய இழ்நது தபாவானா்க இரு்ந்தால அவனும் இ்ந்த உலகில 
மிரு்கமா்கதவ ்கரு்தப்பட தவண்டும்.
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�யங்ரவகா்தத் ்தகாககு்தமலயடுத்து 
சர்வப்தசத்தி்டம் உ்தவிப்காரும் இலஙம் 
அரசகாங்ம் ,  யுத்்தக்காலத்தின்ப�காது 
்தமிழர்்ள �டுத்காமல தசய்யப்�ட்்டப�காது 
ஏன் இவ்வகாறகானத்தகாரு ந்டவடிகம்மய 
பம ற்த் காள்ளவில்மலதயன வ்டககு 
மகா்காணசம�யின் முன்னகாள அமமசசர் 
அனந்தி சசி்தரன் ப்ளவிதயழுப்பியுள்ளகார்.

யகாழில், இன்று (ஞகாயிற்றுககிழமம) 
இ்டம்த�ற்ற ஊ்ட்வியலகா்ளர் சந்திப்பில் ்லந்துத்காணடு 
உமரயகாற்றும்ப�காப்த அவர் இ்தமன த்தரிவித்துள்ளகார்.

இஙகு த்தகா்டர்ந்தும்  ்ருத்து தவளியிட்்ட அவர் , 
அரசியல்வகாதி்ளின் ஒத்துமழப்பு இல்லகாது இலஙம்யில் 
�யங்ரவகா்த ்தகாககு்தல்்ள பமற்த்காள்ளப்�ட்டிருக் 
முடியகாத்தன்றும் குறிப்பிட்டுள்ளகார்.

நகா்டகாளுமன்றில் கூ்ட இந்்த வி்டயம் த்தகா்டர்�கா் �கிரங்மகா் 
ப�சப்�ட்டுவரும் நிமலயில், உணமம நிமலமய மக்ளுககு 
த்தரியப்�டுத்்த பவணடுதமன்றும் அவர் ப்காரிகம் விடுத்துள்ளகார்

தாக்குதல கதாடரபுலடய சகைரும் அலடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளதாக இைஙலக கபாலிஸ் கதரிவிப்பு

சிறிைஙகா அரசு தமிழரகளுக்காக ஏன் சரவமதசத்திடம்  
உதவி மகாரவிலலை? - அைந்தி சசிதரன்

இ ல ங ம் யி ல் 
நம்டத�ற்ற ்தற்த்காமல 
்த கா க கு ்த லு ்ட ன்  
த ்த கா ்ட ர் பு ம ்ட ய 
ச்லரும் அம்டயகா்ளம் 
்காணப்�ட்டுள்ள்தகா்  
இ ல ங ம்  ் கா வ ல் 
்த ம ல ம ம ய ் ம் 
த ்த ரி வி த் து ள ்ள து . 
பமலும் ப்தசிய ்தவ்ஹீத் 
ஜமகாத்  இயக்த்தின் 
இ ்ட த ம கா ன் றி ல் 
உளநகாட்டில் ்தயகாரிக்ப்�ட்்ட 
ஐ ந் து  ம ் க கு ண டு ் ள 
ம்ப்�ற்றப்�ட்டுள்ளன எனவும் 
த ்த ரி வி க ் ப் � ட் டு ள ்ள து . 
் கா வ ல் து ம ற யி ன ரு க கு க 
கிம்டக்ப்த�ற்ற ்த்வலின் 
அ டி ப் � ம ்ட யி ல்  இ ம வ 
ம்ப்�ற்றப்�ட்டுள்ளன எனவும் 
சம்�வம் த்தகா்டர்பில் ஒருவர் 
ம்து தசய்யப்�ட்டுள்ளகார் 
எனவும் த்தரிவிக்ப்�ட்டுள்ளது. 
இப்தபவம்ள சகாய்ந்்தமருதில் 
்த கா ககு்தல்  பமற்த்காண்ட 
்தற்த்காமல்தகாரி்ள அந்்தத் 
்த கா க கு ்த லு க கு  மு ன் ன ர் 
இ ம ண ய த் ்த ்ள த் தி ல் 
தவளியிட்டுள்ள வீடிபயகா 
த ்த கா ்ட ர் பி ல்  ்த ் வ ல் ் ள 
கிம்டக்ப்த�ற்றுள்ள்தகா்வும் 

த்தரிவிக்ப்�ட்டுள்ளது. பமலும் 
உயிர்த்்த ஞகாயிற்றுககிழமம 
ப ம ற் த் கா ள ்ள ப் � ட் ்ட 
கு ண டு த் ்த கா க கு ்த லு ்ட ன் 
த ்த கா ்ட ர் பு ம ்ட ய 
�யங்ரவகாதியகான தமகாஹம்மட் 
சஹரகான் என்�வரின் சகாரதி 
ம்து தசய்யப்�ட்டிருப்�்தகா் 
த்தரிவித்துள்ள ்காவல்துமற 
்த ம ல ம ம ய ் ம்  ் பூ ர் 
எ ன் ற ம ழ க ் ப் � டு ம் 
த ம கா ஹ ம் ம ட்  ஷ ரீ வ் 
்காத்்தகான்குடி பிரப்தசத்தில் 
மவத்து ம்து தசய்யப்�ட்டு 
பமலதி் விசகாரமண்ளுக்கா் 
கு ற் ற ப் பு ல ன கா ய் வு த் 
தி ம ண க ் ்ள த் தி ்ட ம் 
ஒப்�ம்டக்ப்�ட்டுள்ளகார் 
எனவும் த்தரிவித்துள்ளது.

ஈரகாக , சிரியகா நகாடு்ளில் 
ந்டத்்தப்�ட்்ட ்தகாககு்தல்்ம்ளப் 
ப�கான்று இலஙம்யிலும் 
அதிரடித் ்தகாககு்தல்்ம்ள ந்டத்்த 
தீவிரவகாதி்ள திட்்டமிட்்ட்தகா் 
அதிர்சசித் ்த்வதலகான்று 
த்தரிய வந்துள்ளது. இலஙம் 
வந்்த அதமரிக்ப் �காது்காப்பு 
நிபுணர்்ள ந்டத்திய புலனகாய்வு 
வி ச கா ர ம ண ் ளி ல்  இ து 
த்தரிய வந்துள்ளது. ட்பரகான் 
்மரகாக்ளில் ம்க குணடு்ம்ள 
த�காருத்தி ரிபமகாட் ் ன்ட்பரகால் 
மூலம் ஒபர பநரத்தில் இரணடு 
அல்லது மூன்மற அனுப்பி 
்தகாககு்தல்்ம்ள ந்டத்்த இவர்்ள 
திட்்டம் மவத்திருந்்தனர் எனத் 
த்தரியவந்துள்ளது.

முககிய பிரமு்ர்்ம்ள இலககு 
மவத்து அல்லது முககிய ப்ந்திர 
நிமலயங்ம்ள இலககுமவத்து 
்தகாககு்தல் ந்டத்்த இவர்்ள 
திட்்டம் வகுத்திருந்்தனர் எனத் 
த்தரிகிறது. பநற்றுமுன்தினம் 
சம்மகாந்துமறயில் மீட்்ப்�ட்்ட 
ட்பரகான் ்மரகாக்ள மூலம் 
கிழககில் ்தகாககு்தல் ந்டத்்த 
மவத்திருந்்த திட்்டம் அம்�ல 
மகாகியுள்ள்தகா்ப் த�காலிஸ் 
்தரப்பு தசகால்கிறது. ஈரகாக 
மற்றும் சிரியகாவில் ஐ.எஸ். 
அமமப்பு ந்டத்திய இப்�டியகான 
்தகாககு்தல்்ள த�ரும் பச்தத்ம்த 
ஏற்�டுத்தியிருந்்தன. அப்�டியகான 

்தகாககு்தல்்ம்ள எதிர்த்காளவது 
அ ல் ல து  தி டீ த ர ன 
முறியடிப்�து �காது்காப்புத் 
்தரப்புககும் சிரமமகானத்தனச 
தசகால்லப்�டுகிறது.

இலஙம் வந்து விசகாரமண் 
ளுககு உ்தவிவரும் அதமரிக் 
நி பு ண ர் ் ள  த ச ய் ம தி ப் 
�்டங்ளின் உ்தவி்ளு்டன் நவீன 
த்தகாழில்நுட்� அடிப்�ம்டயில் 
விசகாரமண்ம்ள ந்டத்தி 
வ ரு கி ன் ற ன ர்  எ ன ச 
தசகால்லப்�டுகிறது.

சகதிவகாய்ந்்த வம்யில் 
குணடு்ம்ளத் ்தயகாரித்துக 
த்காடுக் தவளிநகாட்டில் 
இ ரு ந் து  ய கா ரு ம்  வ ந் து 
ப�கானகார்்்ளகா என்�து �ற்றியும் 
விசகாரமண ந்டககிறது. குணடு 
்தயகாரிக்ப்�ட்்ட தவல்லம்பிட்டி 
வீடு மற்றும் ்தற்த்காமல்தகாரி்ள 
�காவித்்த 130 சிம் ்கார்ட்டு்ள 
கு றி த் து  வி ச கா ர ம ண ் ள 
ந்டககின்றன.

சிரியப் பாணியில �டக்கவிருந்த 
அதிரடித் தாக்குதல திட்டஙகள்

கிளிதநகாசசி �ரந்்தன் �குதியின் நகான்்காம் வீதியில் ்காணப்�ட்்ட 
குணடு ஒன்று இரகாணுவத்தினரகால் தவடிக் மவக்ப்�ட்டுள்ளது.

அத்ப்தகாடு �ரந்்தன் சிவபுரம் �குதியில் வீதியில் வீசப்�ட்டிருந்்த 
ரமவ்ளும் �ம்டயினரகால் மீட்்ப்�ட்டுள்ளன.

நகாட்டில் இ்டம்த�ற்ற குணடு ்தகாககு்தல்்ம்ள த்தகா்டர்ந்து 
�காது்காப்ம� �லப்�டுத்தும் பநகாககில் கிளிதநகாசசியில் �ல பிரப்தசங்ள 
சுற்றிவம்ளக்ப்�ட்டு ப்தடு்தல் ந்டவடிகம்்ள பமற்த்காள்ளப்�ட்டு 
வருகின்றன.

இ்தன் ்காரணமகா் ்தங்்ளது வீட்டில் �துககி மவத்திருந்்த குணடு மற்றும் 
ரமவ்ம்ள இனம் த்தரியகா்த ந�ர்்ள வீதியில் வீசி தசன்றிருக்லகாம் 
என ்ரு்தப்�டுகிறது. இவ்வகாறு ்காணப்�ட்்ட குணடு �ம்டயினரகால் 
தவடிக்மவக்ப்�ட்டுள்ளது. 

பரந்னில் மரம நபர்ளகால் வீசபபட்்ட குணடு

அ த ம ரி க ் 
தூ ்த ர ் ம்  ம ற் று ம் 
இலஙம்யில் உள்ள 
அமனத்து அதமரிக் 
இ்டங்ளும் பம மகா்தம் 
3 ஆம் தி்தி வமர 
மூ்டப்�ட்டிருககும் என 
அறிவிக்ப்�ட்டுள்ளது.

இ ரு ப் பி னு ம் 
அதமரிக் குடியுரிமம 
ப சமவ்ள  மற்றும் 
�யண ஆபலகாசமன்ள 
ப�கான்ற பசமவ்ள 
த்தகா்டர்ந்தும் இ்டம்த�றும் என்றும் இலஙம்யில் உள்ள 
அதமரிக் தூ்தர்ம் அறிவித்்தல் விடுத்துள்ளது.

இப்தபவம்ள இலஙம்யிலுள்ள அதமரிக் பிரமச்ம்ள 
நகாட்டிலிருந்து தவளிபயறுமகாறு அதமரிக் இரகாசகாங் 
திமணக்்ளம் முன்னர் அறிவித்்தல் விடுத்்தது.

குறிப்�கா் இலஙம்யில் �ணியகாற்றுகின்ற அதமரிக் 
அரசகாங் அதி்காரி்்ளது குடும்� அங்த்்தவர்்்ளகான 
முன்�ளளி மகாணவர்்ள மு்தல் 12ம் ்தர மகாணவர்்ள 
வமரயகானவர்்ம்ள நகாட்டில் இருந்து அதமரிக்காவிற்கு 
அனுப்புமகாறு அறிவுறுத்்தப்�ட்டிருந்்தமம குறிப்பி்டத்்தக்து.

அகமரிக்க தூதரகம் மூடப்படுகின்றது!
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விடு்தளலப்புலி்கள் ்தமிழர்்களுக்கு மடடுமலல 
தமறகுலததின் பூத்காள தபாடடித்தளமா்க 
இலஙள்க மாறுவ்தறகு இடமளிக்்காது பாது்காப்பு 
அ்ர்ணா்க இரு்ந்தார்்கள். 2009இறகு பின்னர் 
ஏறபடட அவர்்களின் பவறறிடதள்த ்தறதபாது 
தீவி்ரவா்தததின் ப்காடூ்ரம் உ்ணர்ததியுள்ளது என்று 
அருட்த்நள்த சக்திதவல சுடடிக்்காடடியுள்ளார். 
இலக்கு வா்ரமின்னி்தழுக்கு அளித்த விதசட 
பசவ்வியின் தபாத்த அவர் இவ்வாறு ப்தரிவித்தார். 

அச்பசவ்வியின் முழுவடிவம் வருமாறு, 

கேள்வி:- உயிர்த்த ஞாயிறு சம்பவ்ததினை 
எவவாறு ்பாரக்கின்றீரேள்?

பதில:- அப்பாவி பபாதுமக்்கள் த்தவாலயததில 
வ்ணக்்கம் பசலுததிக்ப்காண்டிரு்ந்ததபாது 
அ வ ர் ்க ளி ன்  உ யிள ்ர க் 
்க ா வு ப ்க ா ள்ளுவ்த ற ்க ா ்க 
த ம ற ப்க ா ள் ள ப் ப ட ட 
இ்ந்தக் ப்காடூ்ரததிளன 
மு்தலில ்ான் வன்ளமயா்க 
்க ண் டி க் கி ன் த்ற ன் . 
த ்த வ ா ல ய ங ்க ளு ட ன் 
் ட ச த தி ்ர  வி டு தி ்க ளு ம் 
்த ா க் ்க ப் ப ட டுள்ளன .  இ்ந ்த 
்தாக்கு்தல்களுக்்கான உரிளமளய 
ஐ.எஸ.ஐ .எஸ எனப்படும் 
சர்வத்தச தீவி்ரவா்த அளமப்பு 
பபாறுப்தபறறுள்ளது. 

இ து  ப வ று ம த ன 
இலஙள்க கிறித்தவர்்களள 
ள ம ய ப் ப டு த தி ய ்த ா ்க 
இலளல. இலஙள்கயின் 
சுறறுலாததுள்றளய வீழத்த 
தவண்டும் என்்ற த்ாக்்கததில 
பசயயப்படட்தா்க இலளல. 
ஐ.எஸ.ஐ.எஸ எனப்படும் 
இ்ந்த தீவி்ரவா்த அளமப்பு 
இத்தள்கய மிதலச்சத்தனமான 
்த ா க் கு ்த ல ்க ளின்  மூ ல ம் 
தமறகுல்கததிற்கான எச்சரிக்ள்க 
அ றி வி ப் பப ா ன் ள்ற த ய 
வி டு த தி ரு க் கி ன் ்ற து  எ ன் று 
்கருதுகின்த்றன். ஆ்கதவ பவறுமதன 
கிறித்தவர்்களுக்கு எதி்ரா்க, தப்ராயருக்கு 
எதி்ரா்க முன்பனடுக்்கப்படடது என்று 
விளளயாடட ா்க தமதலாடடம ா்க ்கருதி 
விடமுடியாது. 

கேள்வி:- கேற்குலே்ததிற்ோை சசய்தினை 
கூறுவ்தற்கு இலஙனேனை ஏன் ச்தரிவு 
சசய்ை கவண்டும? 

ப தி ல : -  இ லஙள்கய ானது  பூ த ்க ா ள 
த்க்நதி்ர முக்கியததுவமான ஸ்தானததில 
அளம்நதுள்ளது. அததுடன் தமறகுல்கமானது, 
ஐஎஸ.ஐஎஸ அளமப்புக்கு எதி்ரா்க ்கடுளமயான 
்டவடிக்ள்க்களள எடுக்கின்்றது. குறிப்பா்க 
அபமரிக்்கா தபான்்ற ்ாடு்கள் மி்கக்்கடுளமயா்க 
பசயறபடுகின்்றது. ஆ்கதவ ஐஎஸ.ஐஎஸ 
அளமப்பு தமறகுல்கததிறகு எவ்வா்றாவது 
பதிலடி வழங்கதவண்டும் என்று ்கங்க்ணங 
்கடடிதய இருக்கின்்றளம பவளிப்பளட. 

அ்ந்த வள்கயில த்்ரடியா்க தமறகுல 
்ாடு்களில ்களமி்றஙகுது சிக்்கலான நிளலயில 
அபமரிக்்காவின் பாது்காப்பு ளமயங்களா்கச் 
பசயறபடும் ்ாடு்களள ்தாக்குவள்ததய 
இலக்்கா்க ப்காண்டிருக்கின்்றது. குறிப்பா்க 

ப்தற்காசியப்பி்ரா்நதியததில 2009இறகு பின்ன்ரான 
்காலப்பகுதியில இலஙள்க அபமரிக்்காவின் முக்கிய 
பாது்காப்பு ளமயமா்க இயஙகி வருகின்்றது. 

அப்படியிருக்்க, எங்கள் அளமப்ளபயும், 
எங்களளயும் அழிதது எமது நிலததிளன 
பிடி க் ்க  முயலும் தமறகுல ் ா டு ்களில 
குறிப்பா்க அபமரிக்்கா ்ாங்கள் வலிளமயா்க 
இருக்கின்த்றாம். உங்களள அடக்்க முறபடடால 
உங்களின் பாது்காப்பு ளமயங்கள் மறறும் 
அவறறின் அ்ரசியல,  பபாருளா்தா்ர, சமூ்க 
்கடடளமப்புக்்கள் அழியும் என்்ற பசயதிளயத்தான் 
இ்ந்த ்தாக்கு்தல மூலம் கூறியிருக்கின்்றார்்கள். 

தமலும் இ்ந்த பசயதிளய கூறுவ்தறகு 
இலஙள்களய ப்தரிவு பசயவ்தறகு இலஙள்கயில 
்கா்ணப்படுகின்்ற அ்ரசியல பலவீனமும், த்தசிய 
பாது்காப்பில ்கடடளமப்பில ்கா்ணப்படுகின்்ற 
பாரிய குள்றபாடு்களும் ்கா்ர்ணமாகின்்றன. 
இ்தளன ்ன்்றா்க ஆயவு பசயத்த தீவி்ரவாதி்கள் 
இலஙள்களய த் ாக்கி ்்க ர்விளனச் 
பசயதுள்ளனர்.

க ே ள் வி : -  நி யூ சி ல ா ந் தி ல் 
கேற்சோள்்ளப்பட்ட ்தாக்கு்தலுக்கு 
்ப தி ல டி ை ா ே  இலஙனேயில் 
்தாக்கு்தல் ந்ட்த்தப்பட்ட்தாே 
அரசாஙே்த்தரபபில் அர்த்தம 
ேற்பிக்ேப்படுகின்்றக்த? 

பதில:- அது ்தவ்றாகும். 
நியூசிலா்நதில ்ளடபபற்ற 
்த ா க் கு ்த லு க் கு 
பழிதீ ர் ப் ப ப ்தன்்ற ா ல 
த வ ப ்ற ங ்க ா வ து 
்ளடபபறறிருக்கும். 
ஆனால இவ்வா்றான 
ப ாரிய ்த ாக்கு்தல 
்டத்தப்படுகின்்றது 
என்்றால நிச்சயமா்க 
தமறகுல்கததிளன 
உள்றயச்பசயவத்த 
த ் ா க் ்க ம ா கு ம் . 

குறிப்பா்க மடடக்்களப்பு 
த்தவாலயததிளன தமறகுல 

மிசன்்கதள வளர்தது வருகின்்றன. 
அ த ்த த ப ா ன்று ,  ப ்க ா ச் சி க் ்கள ட , 

மறறும் நீர்ப்காழும்பு த்தவாலயங்களும் 
பி்ரபலயமானளவ. ஆ்கதவ ்தான் அளவ 
இலக்கு ளவக்்கப்படடிருகின்்றன. அததுடன் 
பவளி் ா ட டவ ர் ்கள் அதி்கம ா ்க  ்தஙகும் 
த்காடடல்களும் ்தாக்்கப்படடிருக்கின்்றன. 
இது முழுக்்க முழுக்்க தமறகுல்கததிறகும், 
தீவி்ரவாததிறகும் இளடயிலான உக்கி்ர தமா்தலின் 
பி்ரதிபலிப்தப ஆகும். 

கேள்வி:- ஏற்ேைகவ புலைாய்வு்ததுன்றக்கு 
்தேவல்ேள் கின்டக்ேப்படடுள்்ள்தாேவும சில 
அரசிைல் பிரமுேரேள் அறிந்துள்்ள்தாேவும 
கூ்றப்படுகின்்றக்த? 

பதில:- புலனாயவு துள்றக்கு ்த்கவல்கள் 
கிளடததுள்ளன என்ப்தறகு பல சான்று்கள் 
உள்ளன. ஆனால ்ாடடில அ்ரசியல நிளலளம 
மி்கவும் பலவீனமா்க உள்ளது. சனாதிபதியும், 
பி்ர்தமரும் அதி்கா்ரததிற்கா்க முடடிதமாதிக்ப்கா
ண்டிருக்கின்்றார்்கள். இவ்வா்றான நிளலயில 
்ாடடின் த்தசியப்பாது்காப்பு ப்தாடர்பிதலா 
அலலது பபாதுமக்்களின் பாது்காப்பு ப்தாடர்பிதலா 
அவர்்களுக்கு எள்ளளவும் ்கரிசளன கிளடயாது. 

மக்்களள பவறுமதன ்தமக்கு வாக்்களிக்கும் 
இய்நதி்ரங்களா்கதவ ப ா ர்க்கின்்றா ர்்கள் . 
இவ்வா்றான அ்ரசியல ஸதி்ரமற்ற ்தன்ளமயால 
்ாடளட நிருவகிப்பதில பபரும் சிக்கிலான 
நிளலளம இரு்நது வருகின்்றது. குறிப்பா்க 
ஒக்தடாபர் 26ஆம் தி்கதிக்கு பின்னர் இ்ந்த 
நிளலதய ப்தாடர்கின்்றது. 

இ்தளன விடவும் ்ாடடின் பாது்காப்புததுள்றயும் 
அ ்ர சி ய ல  ம ய ம ா கிவி ட ட து .  ் ா ட டி ன் 
ப ாது்க ா ப் பு ததுள்ற சன ாதி ப தி  ்த ்ர ப்பின் 
பக்்கமா அலலது பி்ர்தமரின் பக்்கமா அலலது 
எதிர்க்்கடசித்தளலவரின் பக்்கமா இரு்நது 
பசயறபடுகின்்றது என்பள்த கூ்றமுடியாதுள்ளது. 
அதுமடடுமன்றி புலனாயவு ்கடடளமப்பு உடபட 
அளனதது பாது்காப்பு ்கடடளமப்புக்்களும் மி்கவும் 
தமாசமான நிருவா்க ்கடடளமப்பிளனதய 
ப்காண்டிருக்கின்்றன. இ்ந்த விடயங்கள் எலலாம் 
குறித்த ்தாக்கு்தல சம்பவம் குறித்த புலனாயவு 
்த்கவல எவ்வாறு பரிமாற்றப்படடிருக்கின்்றது 
என்பதிலிரு்நது உ்ண்ர முடிகின்்றது. 

தமலும் ,  இலஙள்கயின் புலன ாயவு 
்கடடளமப்பு உடபட பாது்காப்பு ்த்ரப்பின் 
அளனதது ்கடடளமப்புக்்களும் ்தமிழர்்கள் மீத்த 
ச்நத்த்கக் ்கண்ணுடன் பூ்தக்்கண்்ணாடி ப்காண்டு 
அவ்தானிக்்க தவண்டும் என்த்ற மூளளச்சலளவ 
பசயயப்படடிருகின்்றார்்கள். ஆ்கதவ அளனதது 
்தமிழர்்களளயும் பயங்க்ரவாதி்களா்க சி்நதிக்கும் 
மனப்தபாக்ள்க ப்காண்ட ்த்ரப்பின்ரால அ்தறகு 
அப்பால சி்நதிப்ப்தறகு இடமிரு்நதிருக்்காது. 

கேள்வி:- இந்்த ்தாக்கு்தல்ேன்ள ஆழ்ந்து 
அவ்தானி்த்தால் ்தழிழரேக்ள அதிே்ளவு 
உயிரிழந்்தவரே்ளாே உள்்ளைர. அந்்த 
அடிப்பன்டயில் ்பாரக்கின்்ற க்பாது ்தமிழ் 
கிறிஸ்தவரேன்ள கநாக்கிை ந்டவடிக்னே 
என்று சோள்்ள முடியுோ?

பதில:- உண்ளமயிதலதய ்தமிழ மக்்கள் 
வாக்்களித்த ்தமிழத த்தசியக் கூடடளமப்பு 
்தறதபாது அபமரிக்்கா உள்ளிடட தமறகுல 
்ாடு்களின் பசலலப்பிளளயா்க இருக்கும் பி்ர்தமர் 
்ரணில விக்கி்ரமசிங்களவ ஆ்தரிதது நிறகின்்றது. 

விடுதலைப்புலிகள் தமிழரகளுக்கு மட்டுமலை முழு இைஙலகக்குமம  
பாதுகாப்பு அரண். தீவிரவாதத்தின் ககாடூரம் அவரகளின் கவற்றிடத்லத உணரத்துகிறது
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அருடதந்த சக்திவேல் சிறப்பு வேடடி
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ஆ்கதவ அ்தன் பி்ரதிபலிப்பா்க இருக்குதமா 
என்்ற ஐயப்பாபடான்று இலலாமிலளல.

கேள்வி:- இந்்த ்தாக்கு்தலின் பின்ைணியில் 
உள்்ளே அரசிைல் உள்ளிட்ட கவச்றந்்த 
ே ா ரணஙேளும  இரு க் கு ம  என்று 
ேருதுகின்றீரே்ளா? 

பதில:- ஆம், குறிப்பா்க, இலஙள்கயில 
தமறகுல ்ாடு்கள் ்காலடி ளவப்பள்த சீனா 
விரும்பவிலளல. ஆ்கதவ அ்ந்த ்ாடு்கள் 
இலஙள்கயுடன் ப்காண்டிருக்கும் அ்நநிதயான்யம் 
மறறும் அ்ரசியல வர்த்த்க உ்றவு்களள துண்டிதது 
விடடால பின்னர் ்தன்ளன மடடுதம  ்ம்பி 
வாழதவண்டிய இக்்கடடான நிளலளம ஏறபடும் 
என்று சீனா ்க்ணக்குப் தபாடடிருக்்கலாம். 
அ்தனடிப்பளடயில இவ்வா்றான ஒரு முயறசிளய 
ள்கயிபலடுததிருக்்கலாம் என்்ற நியாயமான 
ச்நத்த்கம் இலலாமிலளல. 

அ்தளனவிடவும், அ்ரசியல ரீதியா்க முன்னாள் 
பாது்காப்புச் பசயலாளர் த்காத்தாபய ்ராஜபக்சளவ 
மீண்டும் அரியாசனததில அமர்ததுவ்தற்கான 
் ட வ டி க் ள்க ய ா ்க  இ ரு க் கு ம ா  எ ன் ்ற 
த்கள்வியும் உள்ளது. ்கா்ர்ணம், ்தாக்கு்தல்கள் 

்டத்தப்படடவுடதனதய த்காத்தபாய ஆடசிக்கு 
வ்ந்தார் என்்றால ்தான் சரி என்்ற மதனாநிளல 
பபாதுவா்க மக்்களிடததில எழு்நதுள்ளது. 
குறிப்பா்க பபரும்பான்ளம மக்்களிடததில 
எழு்நதுள்ளன. அ்தறகு ஏற்றால தபால இத்தளன 
்காலமும் ்தனது சத்கா்த்ர்ரான மகி்ந்ததவ இறுதி 
முடிபவடுப்பார் என்று கூறிவ்ந்த த்காத்தபாய 
்தறதபாது ்தான் தபாடடியிட ்தயார் என்று 
கூறிவிடடார். ஆ்கதவ இவறள்ற ளவதது 
பார்க்கின்்ற தபாது நியாயமான த்கள்வி்கள் 
எழுகின்்றன. 

கேள்வி:- இலஙனேயின் தீவிரவா்த 
்ப்தற்்ற்ததிற்கு முற்றுபபுள்ளி னவக்ேப்படும 
என்று ேருதுகின்றீரே்ளா?

பதில:- ்தாக்கு்தல்கள் ்டத்தப்படடவுடதனதய 
முக்கியமானவர்்கள் ப்தாடர்புபடடவர்்கள். 
பபாருட்கள் என்ப்றலலாம் ்கண்டறியப்படடுள்ளன. 
ப்தாடர்்நதும் ்கண்டுபிடிக்்கப்படடு வருகின்்றன. 
உண்ளமயிதலதய குறித்த  தீவி்ரவ ா ்த 
அளமப்பிளனச் தசர்்ந்தவர்்கள் தவ்கமா்கச் 
பசயறபடடார்்கதள ்தவி்ர அவர்்களிடததில 
விதவ்கம் இரு்நதிருக்்கவிலளல .  அ்ந்த 
பலவீனததின் ்கா்ர்ணத்தால ்தான் அவர்்கள் 
்த ற தப ா து  அ ்க ப் ப ட டு ள் ளன ர் .  இ ்ந ்த 

விடயததிளன ்தற்காலி்கமா்க முறறுப்புள்ளிக்கு 
ப்காண்டுவ்நதிரு்ந்தாலும் ஆடசியாளர்்கள் 
தமறகுல்கததிறகுள் சிக்கியிருக்கும் வள்ரயில 
ஆபதது இரு்நதுப்காண்டு ்தான் இருக்கும். 

தமலும் ்தமிழ மக்்கள் சன்ாய்க ரீதியில 
உரிளம்களள த்க ாரியதப ாது அ்தளன 
அ்ரசாங்கம் வழங்க மறுத்த்தது. அ்தன் பின்னர் 
ஆயு்தப்தபா்ராடடம் முன்பனடுக்்கப்படடது. 
குறிப் ப ா ்க  ்தமிழீழ விடு்தளலப் புலி்கள் 
இயக்்கம் 2009ஆம் ஆண்டு வள்ரயில 
்களமாடியது. இ்ந்தக்்காலப்பகுதியில தமறகுல்க 
் ாடு்களின் பூத்க ாள தப ா ட டித்தளம ா்க 
இ ல ஙள்க  இ ரு க் ்கவி லளல .  ஆன ா ல 
அவர்்கள் பமௌனிக்்கப்படட்தா்க அ்ரசாங்கம் 
அறிவிக்்கப்படட்தன் பின்னர் இலஙள்க பூத்காள 
்ாடு்களின் தபாடடித்தள த்க்நதி்ரமாகிவிடடது. 
இனி இத்தள்கய ்ாச்தாரி்களின் இலக்கு்களுக்கும் 
மு்கஙப்காடுக்்க தவண்டிய நிளலளம்கள் ்தான் 
ஏறபடும். ஆ்கதவ விடு்தளலப்புலி்கள் ்தமிழ 
மக்்களுக்கு மடடுமலல முழு இலஙள்கக்குதம 
பாது்காப்பு அ்ர்ணா்க இரு்ந்தார்்கள். இப்தபாது 
அவர்்களின் பவறறிடம் தீவி்ரவா்தததின் 
்தாண்டவததிறகு வழி சளமததிருக்கின்்றது 
என்பள்த அ்ரசாங்கம் உள்ளிடட அளனவரும் 
உ்ண்ர தவண்டும்.

த ்த வ ா ல யங ்கள்  மீது  ் ட த ்த ப் ப ட ட 
்தாக்கு்தல சம்பவங்களின் பின்னர் ்ளடபபற்ற 
சர்வம்தத்தளலவர்்கள் கூடடம் , உடபட 
பலதவறு பகி்ரங்க ச்நதிப்புக்்களின் தபாது 
தப்ராயர் ்கர்தினால மல்கம் ்ரஞ்சித ஆண்டள்க 
ஊட்கவியலாளர்்களால எழுப்படட த்கள்வி்களுக்கு 
அளித்த பதில்களின் ப்தாகுப்பு வருமாறு,

கேள்வி:- மூன்று க்தவாலைஙேளின் மீது 
நன்டச்பற்்ற மிகலசச்த்தைோே ்தாக்கு்தல்ேள் 
்பற்றி?

பதில : -  உயிர்த்த ஞாயிறு தினமான 
அன்று பி்ரா ர்த்தளனயில ஈடுபடடிரு்ந்த 
அப்பாவிபபாதுமக்்கள் மீது ்தாக்கு்தல்கள் 
்ளடபபறறிருக்கின்்றன. இதில இ்ரண்டு 
த்தவாலயங்கள் எமது ்கடடளமப்பின் கீழ 
பசயறபடுவாகும். ப்காழும்பு ப்காச்சிக்்களட 
மறறும், நீர்ப்காழும்பு பசபஸடின் ஆகியன 
அளவயாகின்்றன. அஙகு பலத்த இழப்புக்்கள் 
இடம்பபறறிருக்கின்்றன .  அத்ததப ான்று 
மடடக்்களப்பிலும் இழப்புக்்கள் ஏறபடடிருக்கின்்றன.

எவ்வா்றாயினும், உயிரிழ்ந்தவர்்களுக்்கா்கவும், 
்காயமளட்நது சிகிச்ளச பபறறு வருபவர்்களுக்்காவும் 
்ாம் இள்றவனிடததில விதசட பி்ரார்த்தளன 
பசயய தவண்டும். அ்தளன அளனவரும் 
தமறப்காள்ள தவண்டும்.

கேள்வி: - ்தற்க்பாது க்தவாலைஙேள் 
அனை்ததும மூ்டப்படடிருக்கின்்றைகவ?

பதில:- ஆம், பாது்காப்பு ்கா்ர்ணங்களுக்்கா்க 
மூடப்படடிருக்கின்்றன. விள்ரவில நிளலளம்கள் 
சீ்ராகும் என்்ற ்ம்பிக்ள்க உள்ளது. அதுவள்ரயில 
அளனவள்ரயும் வீடு்களில பி்ரார்த்தளன்களள 

பசயயுமாறு த்காரியுள்தளன். யாருக்கும் 
எ்ந்தவி்தமான தீஙகும் ஏறபடா்த வள்கயில 
அளவ முன்பனடுக்்கப்பட தவண்டும். விதசடமா்க 
்ாடடில விள்ரவில அளமதியான நிளலளம்கள் 
ஏறபட தவண்டும் என்றும் இள்றவரிடததில 
இ்ரஞ்சுமாறு த்காரியுள்தளன்.

கேள்வி:- ்தாக்கு்தல்ேள் குறி்தது ஏற்ேைகவ 
்தேவல்ேள் கின்ட்த்த்தாே கூ்றப்படுகின்்றக்த?

ப தி ல : -  அ வ் வ ா ்ற ா ன  ்த ்க வ ல ்க ள் 
கூ்றப்படுகின்்றன. அளமச்சர் ஒருவருக்கும் அ்ந்த 
்த்கவல அவ்ரது ்த்நள்தயால ப்தரிவிக்்கப்படட்தா்க 
கூ்றப்படுகின்்றது. எப்படியிருப்பினும் அளனததும் 
்ட்நது முடி்நதுவிடட்தாகிவிடடது. ்தறதபாது 
மீண்டும் நி்கழாளமளய சிறிலங்கா அ்ரசாங்கம் 
உறுதி  ப ச யய தவண்டும் .  அ ்த ற ்க ான 
்டவடிக்ள்க்களள முன்பனடுக்்க தவண்டும். 
விதசடமா்க புலனாயவுக் ்கடடளமப்பிளன 
வலு ப் ப டு த ்த  தவண்டும் .  நிளலய ான 
அளமதிக்குரிய ்டவடிக்ள்க்களள எடுக்்க 
தவண்டும். இ்ந்தக் த்கா்ரததின் பின்னணியில 
உள்ளவர்்கள் அளனவரும் ்கண்டறியப்படடு 
சடடததின் முன் நிறுத்தப்படடு ்தண்டளன 
பபறறுக்ப்க ாடுக்்க தவண்டும் .  அதுதவ 
மரித்த அப்பாவி பபாதுமக்்களுக்கு பசயயும் 
பி்ரதியுப்கா்ரமாகும் என்று ்கருததுகின்த்றன். 
இ்தளன சிறிலங்கா அ்ரசாங்கத்த்ரப்பினரிடததிலும் 
கூறியுள்தளன்.

கேள்வி:- சிறிலஙோவின் சைாதி்பதி, 
பிர்தேர, எதிரக்ேடசி்த்தனலவர எை ்பல 
அரசிைல் ்தரபபிைர ்தஙேன்ள ்தனி்த்தனிைாே 
சந்தி்த்தக்பாது என்ை கூறிைாரேள்?

பதில:- ்தங்களுளடய ஆழ்ந்த இ்ரங்கல்களள 
பவளியிடடார்்கள். மீண்டும் இவ்வா்றான 
சம்பவங்கள் ்ளடபப்றாது இருப்ப்தற்கான 
அளனதது ்டவடிக்ள்க்களளயும் எடுப்ப்தா்கவும் 
ஆளும், எதிர்க்்கடசி இன்றி முழுளமயான 
ஒததுளழப்புக்்களள ்லகுவ்தா்கவும் கூறினார்்கள். 
இனங்களுக்கிளடயில முறு்கல நிளலளம்களள 
ஏறபடுவள்த ்தடுப்ப்தறகு எனது பக்்கததிலிரு்நது 
பூ்ர்ண ஒததுளழப்புக்்களளயும் த்காரினார்்கள். 
அ்தறகு ்ான் பூ்ர்ணமான ஒததுளழப்புக்்களள 
வழஙகுவ்தா்க கூறியுள்தளன்.

கேள்வி:- அப்பாவி கிறிஸ்தவ ேக்ேன்ள 

இஸலாமிை அடிப்பன்டவாதிேள் இலக்கு 
னவப்ப்தற்கு என்ை ோ ரணம என்று 
ேருதுகின்றீரேள்?

பதில:- அன்பினதும்  ்கருள்ணயினதும் 
்காருண்ணியததினதும் பவளிப்பாடா்க இள்றவன் 
்கா்ணப்படுகின்்றார். அவ்வாறு இருக்கும்தபாது 
்கடவுளின் பபய்ரால எவ்வாறு மனி்தர்்களின் 
உயிர்்களள பறிக்்க முடியும். ஆ்கதவ ப்காடூ்ரச் 
சம்பவததிறகு இள்றவளன ்கா்ர்ணம் ்காடடுவது 
மு்ர்ணா்க அளம்நதுள்ளது.

கேள்வி:- ்தாக்கு்தல்ேளின் பின்ைர நீஙேள் 
நாடடு ேக்ேளுக்கு கூறும சசய்தி என்ை?

பதில:- எமது ்ாடு பலதவறுபடடவள்கயிலும், 
த ்க ா்ணததிலும் ப ா ர் க்ள்கயில மி்கமி்க 
அழகிய்தா்க இருக்கும். இ்ந்த அழகிளன ்கண்டு 
்களிப்ப்தற்கா்கதவ பலர் இஙகு பளடபயடுதது 
வருகின்்றார்்கள். அத்ததபான்று ்தான் எமது 
மக்்களுக்கும் பலதவறுபடட தவறுபாடு்கள் 
இருக்கின்்றன. ஒவ்பவாருவருளடய மு்கம் கூட 
இன்பனாருவரிடததிலிரு்நது தவறுபடுகின்்றது. 
இ்ந்த தவறுபாடு்கள் ்தான் எமது ்ாடடிறகு 
உள்ள சக்தியாகும். இ்ந்த சக்திளய ்தவ்றா்க 
்கரு்தக்கூடாது.

சிலர் ்ாம் இப்படி இருப்ப்தால அளனவரும் 
இவ்வாறு ்தான் இருக்்க தவண்டும் என்று 
்கருதுகின்்ற ா ர் ்கள் .  இது  மனி்த கு்ண 
இயலபு்களுடன் மு்ரண்படட்தா்க இருக்கின்்றன. 
ஒவ்பவாருவருக்கும் தவறுபடட கு்ண இயலபு்கள் 
்கா்ணப்படலாம். அவறள்ற ்ாம் ஒத்ரமாதிரியா்க 
இருக்்க தவண்டும் என்று எண்்ணக்கூடாது. 
அவ்வா்றான தவறுபாடு்கள் ்தான் எமது ்ாடடின் 
சுபாபமும் பலமும் என்பள்த புரி்நது ப்காள்ள 
தவண்டும். உ்ணர்்நது ப்காள்ள தவண்டும்.

ஆ ்க த வ  ஒ ரு  சி று  கு ழு வின ரி ன் 
பசயறபாடு்களள ளமயப்படுததி அளனவள்ரயும் 
்ாம் அ்ந்த ்கண்த்ணாடடததிதலதய பார்க்்க 
முடியாது . பலலின சமு்கங்கள் வாழும் 
இ்ந்த ்ாடு அளமதியா்கவும், நிளலயான 
சமா்தனததுடனும் இருக்்க தவண்டும் என்்ற 
சி்ந்தளன அளனதது சமூ்கததினரிடததிலும் 
உள்ளததிலிரு்நது எழதவண்டும். அ்தளனபயாறறி 
பசயறபாடு்கள் முன்பனடுக்்கப்பட தவண்டும்.

 

அப்பாவிகள் மீதாை தாக்குதலுக்கு இலறவலை காரணம் கூறமுடியாது
சிறிலங்�ா அரசு நீதி்ய நி்லநாட்டவேண்டும் வேராயர் மல்�ம் ேலியுறுத்து
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உல�த் தமிழர்�ள் மட்டத்தில் மி�வும் அறியப்ேட்ட கேயர் இயக்குநர் �வுதமன் ஒரு ே்்டப்ோளி என்ே்தயும் 
�்டநது தமிழ� மக்�ளின் உரி்ம�ளுக்�ா�வும் ஈழத் தமிழர்�ளின் உரி்ம�ளுக்�ா�வும் சனநாய� �ளத்திவல 
கதா்டர்நது குரல்க�ாடுத்து ேருகின்றார். அண்்மயிவல தமிழ� மக்�ளின் உரி்ம�்ள முன்நிறுத்தி  
இ்டம்கேறற வோராட்டங்�ளில் இேர் �ாத்திரமான ேங்�ளிப்பி்ன ேழங்கி இளம் த்லமு்றயினரின் �ேனத்்த 
கேறறுள்ள நி்லயில் தமிழ்த் வதசிய சிநத்ன்ய ேலப்ேடுத்தும் கதா்லவநாக்கு்டன் தமிழ் வேரரசுக் �டசி 
என்ற கேயரிவல �டசி்ய ஒன்்ற ஆரம்பித்து அதற�ான ேணி�்ள தீவிரப்ேடுத்தியுள்ளார் இன்நி்லயில் 
இலங்்�யில் இ்டம்கேறற தாக்குதல் கதா்டர்பில் இலக்கு மின்னிதழுக்கு அேர் ேழங்கிய சிறப்பு வேடடி

கேள்வி: அண்னேயில் சிறீலஙோவில் 
இ்டமச்பற்்ற ்தற்சோனல்த ்தாக்கு்தல்ேள் 
ச்தா்டரபில் சிறீலஙோ அரசுக்கு முன்ைகர 
சில அறிவுறு்த்தல்ேள் விடுக்ேப்பட்ட 
க்பாதிலும அ்தனை ்தடுக்ே  கவண்டும 
என்்பது ச்தா்டரபில் இலஙனே ேவைம 
சசலு்த்தவில்னல என்்ற  குற்்ற சாடடு 
முன்னவக்ேப்படுகி்றது இது குறி்தது ்தஙேள் 
ேரு்தது?   

்தர்மததிறகு பு்றம்பா்க ஆடசி பசயயும் 
எ்ந்தபவாரு த்தசமும் ஒரு த்ர்த்காடடில நீதியுடன் 
பயணிக்்காது என்பத்த உல்கநியதி. சிங்கள 
அதி்கா்ரவர்க்்கம் என்பது எ்ந்தபவாரு ச்ந்தர்ப்பதிலும் 
நீதியுடன் ்ட்ந்த்தா்க வ்ரலாறு இலளல. நீதிக்கு 
பு்றம்பா்க எ்ந்த எலளலக்கும் சிங்களத்தசம் 
பசலலும் என்ப்தறகு முள்ளிவாயக்்கால இன 
அழிப்பு சாடசியா்க உள்ளது. அண்ளமயில 
இடம்பபற்ற இ்ந்த ப்காடுளமயான ்தறப்காளல 
்தாக்கு்தல குறிதது சிங்கள ்தளலவர்்கள் 

அ க் ்கள ்றயின்றி  ப ச ய ற ப ட ட  வி ்தமும் 
அவர்்களிடமிரு்நது பவளிவரும் மு்ரண்படட 
்கருததுக்்களும் இலஙள்க தீவில வாழும் 
சிறுபாண்ளம சமூ்கங்கள் ப்தாடர்பில  இவர்்கள் 
எவ்வளவு தூ்ரம் பபாறுப்பற்ற முள்றயிதல 
்ட்நது ப்காள்கி்றார்்கள் என்பள்த மீண்டும்  
ஒரு முள்ற உ்ணர்ததியுள்ளது.

்த ா க்கு்தல குறிதது இ்நதியா மூன்று 
்தடளவ்கள் முன்பனச்சரிக்ள்க ப்காடுத்த்தா்க 
்த்கவல்கள் பவளிவ்நதுள்ளது. சிறிலங்காவின் 
புலனாயவுததுள்ற ்தாக்கு்தல ்டக்்கலாம் என்று 
முறகூடடிதய எச்சரிததுள்ள்தா்க கூ்றப்படும் 
நிளலயில இள்த ்தடுக்்கதவண்டிய பபாறுப்பிலிரு்நது 
அ்ந்ாடடு அ்ரச ்தளலவர் சிறிதசனாவும், பி்ர்தமர் 
்ரணில விக்கி்ரமசிங்கவும் ்தவறியளம ப்தாடர்பில 
அஙகு பசன்றுள்ள சர்வத்தச பபாலிஸ பிரிவான 
இன்டர்தபால விசா்ரள்ண ்டததினால இ்ந்த 
்தாக்கு்தல பின்னணியில உள்ள அளனதது 
உண்ளம்களும் பவளிவரும். அள்தவிடுதது 
அஙகுள்ள பாது்காப்பு பசயலாளள்ரதயா அலலது 
பபாலிஸமா அதிபள்ரதயா ப்தவி விலகுமாறு 
கூறுவ்தன் மூலம் ்தங்களள நியாயப்படுததும் 
சிறிலங்காவின் அதி்கா்ர வர்க்்கததின் நீதியற்ற 

பபாயமு்கதள்த அம்பலப்படுததியுள்ளது.

க ே ள் வி :  இ ல ங னே யி ல் 
க்தவாலைஙேளில் இ்டமச்பற்்ற 
்த ா க் கு ்த ல் ே ள்  அனை ்த து ம 
்தமிழரேள் ச்பருே்ளவில் வழி்பாடு 
சசய்யும இ்டஙே்ளாேகவ இலக்கு 
னவக்ேப்படடுள்்ளது. ்தாக்கு்தல்ேளிலும 
இ்றந்்தவரேளில் மூன்றில் இரண்டு 
்பகுதியிைர ்தமிழரேக்ள. இன்த 
நீஙேள் எவவாறு ்பாரக்கிறீரேள்?

இ்ந்த ்தாக்கு்தலானது சிங்கள பபௌத்த 
தமலாதிக்்கததின் அனுமதியுடனும் 
துள்ணயுடனும் தமறப்காள்ளப்படட ஒரு 
்தறப்காளலத ்தாக்கு்தலா்கதவ ்ான் 
பார்க்கித்றன்.இ்ந்த ்தாக்கு்தலுக்்கான 
்கா்ர்ணமா்க அபமரிக்்காவின் ்டபு 
்ாடு்களள இலக்கு ளவதத்த ்தாக்கு்தல 
தமறப்காள்ளப்படட்தா்க ப்ரப்புள்ர பசயயப்படுகி்றது. 
உண்ளமயிதலதய இ்ந்த கூறறுப்படி பார்த்தால 
்தாக்கு்தளல தமறப்காண்ட சக்தி்களுக்கு சிங்கள 
மக்்கள்்தான் முழுளமயான இலக்்கா்க இரு்நதிருக்்க 
தவண்டும். ஆனால இஙகு அதி்களவில 
்தமிழர்்கதள ப்கான்ப்றாழிக்்கப்படடுள்ளார்்கள். 
இதிலிரு்நது இ்ந்த ்தாக்கு்தலின் பின்னணியில 
்தமிழ மக்்களள மீண்டும் ஒரு இன அழிப்பு 
பசயய தவண்டும் என்்ற உள்த்ாக்்கம் இரு்ந்தளம 
புலனாவத்தாடு ்தமிழ முஸலிம் சமூ்கததிறகிளடயில 
மு்ரண்பாடு்களள த்தாறறுவிதது சிறுபாண்ளம 
சமூ்கதள்த முழுளமயா்க அழிதப்தாழிதது ஒடடு 
பமாத்த இலஙள்க தீளவயும் பபௌத்த ்ாடா்க 
மாறறுவத்த இலஙள்க அ்ரசின் வியூ்கமா்கவும் 
அளம்நதுள்ளது.  

கேள்வி: இலஙயினேலும ்தமிழர 
்தாைே்ததிலும ்தற்க்பாது ந்டந்்த இந்்த 
சோடூர்த ்தாக்கு்தல் குறி்தது ேகிந்்த 
ராஐ்பக்ச ேற்றும இலஙனேயின் ஓய்வு 
ச்பற்்ற புலைாய்வு பிரிவின் உைர ேட்ட 
்தனலவரேள் விடு்தனலபபுலிேள்கூ்ட 
இவவா்றாை ்தாக்கு்தல்ேன்ள சசய்ைக் 
கூடிை சூழ்நினலேள் இருந்தும அவரேள் 
இவவாறு ந்டந்து சோள்்ளவில்னல என்று 
ேரு்தது கூறிைனே ச்தா்டரபில்?  

வி டு ்த ள ல ப்  த ப ா ்ர ா ட ட த தி ற கு ம் 
பயங்க்ரவா்தததிறகும் இளடயிலான தவறுபாடளட 
்தறதபாது சிங்களத்தசம் ்ன்கு உ்ணர்்நதிருக்கும். 
நீதியின்வழி நின்று தபா்ராடிய விடு்தளலப் 
புலி்களின் பபயள்ர அ்ரச பயங்க்ரவா்தததின் 
பமாத்த உருவமா்கவுள்ள மகி்ந்த்ராஐபக்ச 
உள்ளிடட ்தளலவர்்கள் உச்சரிப்பது மி்கவும் 
அருவருக்்கத்தக்்கது. ்தமிழ மக்்கள் உயி்ரா்க 
மதிக்கின்்ற த்தசிய ்தளலவர் பி்ரபா்க்ரன் 
தபான்்ற  ஒரு பரிசுத்தமான ்தளலவள்ர 
இ்ந்த உல்கம் இதுவள்ர ்கண்டி்ராது. இனியும் 
்கா்ணப் தபாவதிலளல. எமது ்தளலவர் 
்தளலளமயிலான விடு்தளலப் புலி்கள் தபாரியல 

ப்றிமுள்ற்களுக்கு உடபடடு தபார் புரி்ந்தவர்்கள் 
என்பது ்தமிழர்்களுக்கு மடடுமலல உல்கததிறத்க 
ப்தரியும். ஒரு சிங்கள பபண்ள்ணக்கூட புலி்கள் 
ப்ருஙகிய்தா்க வ்ரலாறு இலளல. ஆனால 
வயது தவறுபாடின்றி எமது பபண்்களள கூடடு 
பாலியல வன்ப்காடுளம பசயது படுப்காளல 
பசய்தத்தாடு எமது பச்சிளம் குழ்நள்த்களளயும் 
சிங்கள இ்ராணுவம் ப்கான்ப்றாழித்தது. 
சிங்கள இ்ராணுவததிறகும் ்தறதபாது ்தாக்கு்தல 
்டததியவர்்களுக்கும் ஏ்தாவது தவறுபாடு 
உள்ள்தா?    

கேள்வி: நீஙேள் ்பலமுன்ற செனிவா 
அரஙகிகல ஈழ்த்தமிழரேளின் உரினேே 
ளுக்ோே குரல்  எழுபிைவர என்்ற முன்றயில் 
அண்னேயில் ந்டந்்த செனிவா  கூட்ட்த 
ச்தா்டரிகல  ்பாதிக்ேப்பட்ட ்தமிழ் ேக்ேளின் 
கோரிக்னேேன்ள முழுனேைாே பு்றந்்தள்ளி 
மீண்டும இலஙனே அரசிற்கு 02  வரு்ட 
ோல அவோசம வழஙேப்பட்டன்த நீஙேள் 
எவவாறு ்பாரக்கிறீரேள்?

இலஙள்கக்கு ்கால அவ்காசம் வழஙகிய 
ஐ.்ாவின் இ்ந்த பசயலானது ஒரு அ்றமற்ற ஒரு 
பசயலா்கதவ பார்க்்க தவண்டியுள்ளது. சிங்கள 
ஆளும்வர்க்்கம் ்தமிழ மக்்களள ப்தாடர்்நது 
ஏமாறறுகி்றார்்கள் என்று பார்த்தால உல்கததின் 
மனி்த உரிளமக்்கான நீதி மன்்றமா்க ்ாம் 
்ம்பிக்ப்காண்டிருக்கும் ஐ.்ா.மனி்த உரிளம 
தப்ரளவயும் ்தமிழ மக்்களள வஞ்சிதது 
வருவது தவ்தளனயளிக்கி்றது.

இ ்ரண்டு  ்த டளவ ்க ள்  ் ா ன்  ஈ ழ த 
்தமிழர்்களின் உரிளமக்்கா்க ஐ.்ா.மனி்த 
உரிளம தப்ரளவயில உள்ரயாறிதனன், ஒரு 
பளடப்பாளியா்க என்்ற ஒரு ஆவ்ணப்படதள்த 
ஐ.்ா. அ்ரஙகிதல பவளிடுவ்தற்கா்கவும் அஙகு 
பசன்றிருக்கின்த்றன். ச்ணல 4 உடபட எனது 
ஆவ்ணப்படம் உடபட ்தமிழீழததில பாதிக்்கப்படட 
்தமிழ மக்்கள் எத்தளனதயா ஆவ்ணங்கள் 
சாடசியங்கள் ஐ.்ா.மனி்த உரிளம சளபயிடம் 
வழஙகிய பின்னரும் ப்தாடர்்நது ்கண்ள்ண 

இைஙலகயில இடம்கபற்ற தாக்குதலகள் விடுதலைப் புலிகளின் மபார அறத்திலை 
சிஙகளமதசம் உணரந்துககாள்வதற்காை சந்தரப்பத்லத உருவாக்கியுள்ளது.
தமிழ் பேரரசுக் கட்சியின் தலைவரும் இயக்குநருமான ே.க�ௌதமன் சிறப்பு பேட்டி
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த்தமட்்டகத்கா்டவில் உள்ள ஆ்டம்�ர வீடு 
ஒன்றின் முன்னகால் வீட்டு உரிமமயகா்ளரின் 
தவளம்ள நிற பி.எம்.்டபிளயூ ்கார் 
நிறுத்்தப்�ட்டுள்ளது. அந்்த வீட்டினுள 
்தற்ப�காதும் சிறீலங்கா ்காவல்துமறயினர் 
ப்தடு்தல்்ம்ள பமற்த்காணடு வருகின்றனர். 

்தகாககு்தல் திட்்டமி்டல் மற்றும் ஒன்று 
கூ்டல்்ள என்�ன அந்்த வீட்டிலபய 
இ்டம்த�ற்றிருந்்த்தகா் த்தரிவிக்ப்�டுகின்றது. 
இசகானகா ஏற்றுமதி நிறுவனம் மற்றும் 
தசப்பு உபலகா் உற்�த்தி நிறுவனங்ளின் 
உரிமமயகா்ளரும் தசல்வந்்தருமகான 
முஹமட் யூசூப் இப்ரகாகிம் என்�வரின் 
வீ ப ்ட  அ து வ கா கு ம் .  த ் கா ழு ம் பு 
குணடுதவடிப்புக்ம்ளப் த�காறுத்்தவமரயில் 
அ்தற்்கான முககிய ்காரணம் ப்தசிய 
த்தௌஹீத் ஜமகாஅத் அமமப்பு என்�து 
்தற்ப�காது உறுதிப்�டுத்்தப்�ட்டுள்ளது.

இப்ரகாகிமின் பிளம்ள்ள ப்தசிய 
த்தௌஹீத் ஜமகாஅத் என்ற இஸ்லகாமிய 
தீவிரவகா்த அமமப்பின் ்தமலவர் ஷ்ரகான் 
ஹசீம் உ்டன் ஏற்�டுத்திக த்காண்ட 
தநருக்மகான உறவின் பின்னபர ்்டந்்த 
ஆறு மகா்தங்்ளகா் இப்ரகாகிமின் வீட்டில் 
அதி் தசயற்�காடு்ளும், தவளியகாட்்ளின் 
ந்டமகாட்்டமும் ்காணப்�ட்்ட்தகா் அந்்த 
பிரப்தசவகாசி்ள த்தரிவித்துள்ளனர்.

அ்தகாவது மி்வும்  ப ந ர்த்தியகா் 
திட்்டமி்டப்�ட்்ட இந்்த ்தகாககு்தலகானது 
உளளூர் அரசியல்  மற்றும்  எதிர் 
விம்ளவு்ம்ள அடிப்�ம்டயகா்க த்காணப்ட 
வகுக்ப்�ட்டிருந்்தது. எனபவ ்தகான் ்தமிழ் 
மக்ளும், தவளிநகாட்்டவர்்ளும் அதி்ம் 
த்கால்லப்�டும் வம்யில் ்தகாககு்தல் 
நி்ழ்த்்தப்�ட்டுள்ளது.

இ ந் ்த  ்த கா க கு ்த ல்  த ்த கா ்ட ர் பில் 
அதமரிக் புலனகாய்வுத்துமற ்்டந்்த 
மகார்ச மகா்தம் சிறீலங்கா அரசுககு 
்த்வமல த்தரிவித்திருந்்தது. பின்னர் 
ஏப்பிரல்  4  ஆம்  ந காள  இந்தியகா 
சிறீலங்கா புலனகாய்வுத்துமறககு அ்தமன 
உறுதிப்�டுத்தியுள்ளது. இந்தியகாவின் 
்த்வல்்ளின் அடிப்�ம்டயில் கிறிஸ்த்்தவ 
ப்தவகாலயங்ளும், ஆ்டம்�ரவிடுதி்ளும் 
இந்திய தூ்தர்மும் ்தகான் ்தகாககு்தல் 
இலககு. அ்தன் பின்னர் ஏப்பிரல் 10 ஆம் 
நகாள மீணடும் ்தனது ்த்வல்்ம்ள இந்திய 
புலனகாய்வுப் பிரிவு உறுதி தசய்்தது்டன், 
்தகாககு்தல் இ்டம்த�றப்ப�காகும் இ்டங்ள 
மற்றும் ்தகாககு்தலகாளி்ள த்தகா்டர்�கான 
்த்வல்்ளும் சிறீலங்கா ்தரப்புககு 
வழங்ப்�ட்டிருந்்தது. உ்தகாரணமகா் 

ஷ்ரகானின்  சப்கா்தரர் இரவு 1 1 
மணிய்ளவில் வந்து ்தனது மமனவிமயப் 
�கார்த்்ததும் உறுதிப்�டுத்்தப்�ட்டுள்ளது. 
இறுதிய கா ்  ்த கா ககு ்தலுககு  மு்தல் 
நகாளும் இது த்தகா்டர்பில் ்த்வல்்ள 
உறுதிப்�டுத்்தப்�ட்டிருந்்தன. ஆனகால் 
அமவ யகாவும் சிறீலங்கா ்தரப்�கால் 
புறம்்தள்ளப்�ட்டிருந்்தன.

அது மட்டும்லகாது ப்தசிய 
த்தௌஹீத் ஜமகாஅத் என்ற 
இஸ்ல காமிய  தீவி ரவ கா ்த 
அமமப்பின் உருவகாக்மும் 
்தமலவர் ஷ்ரகான் ஹசீம் 
இன் சடுதியகான வ்ளர்சசியும் 
கிழககு �குதி மக்ளி்டம் 
அ தி ்  ச ந் ப்த ் த் ம்த 
ப ்த கா ற் று வி த் தி ரு ந் ்த து . 
்தனககு  என ்தனியகான 
�ளளிவகாசல் நிர்மகாணித்துக 
த்காண்ட அவர் தசகாந்்தமகா் 
அடிப்�ம்ட சிந்்தமனவகா்தக 
த ் கா ள ம் ் ம ்ள யு ம் 
வகுத்துகத்காண்டப்தகாடு கிழககில் 
உ ள ்ள  மு ஸ் லீ ம்  ம க ் ம ்ள  ஒ ரு 
ஆ யு ்த ப் ப� கா ர கா ட் ்ட த் தி ற் கு 
்தயகார்ப்�டுத்தியிருந்்தகார்.

அவரின் இந்்த ந்டவடிகம்்ளுககு 
எஙகிருந்து �ணம் வருகின்றது என்�ம்த 
்ண்டறிவ்தற்கு அரசு ்தவறிவிட்்டது எளறு 
கூறுவம்த வி்ட அ்தமன ்ணடுத்காள்ள 
அரசியல்வகாதி்ள விரும்�வில்மல என்பற 
கூற முடியும். அ்தற்கு ்காரணம் கிழககு 
மற்றும் த்தன்னிலஙம்யில் உள்ள முஸ்லீம் 
அரசியல்வகாதி்ள த்தன்னிலஙம் 
அரசியலில் த்காணடுள்ள அதி்காரம். 

ஆனகால் மக்ள வி்டவில்மல. ஷ்ரகானுககு 
எதிரகா் ப�காரகாடினகார்்ள, நல்லகாட்சி 
அரபச ஏன் ஆயு்தக்லகாசசகாரத்ம்த 
ஊககுவிககின்ற கா ய்  என  ப ்ளவி 
எழுப்பினகார்்ள, மக்்ளகா்பவ ஷ்ரகாமன 
கிழககில் இருந்து துரத்தினகார்்ள, அ்தன் 
பின்னர் அவர் மகாமலதீவுககுச தசன்றகார். 
இஙகு நகாம் இரணடு வி்டயங்ம்ளக 
்வனிக் பவணடும். மகாமலதீவு முன்னர் 
சீனகா சகார்ப்பு அரசின் ஆதிக்த்தில் 
இருந்்தது. ஆனகால் ்தற்ப�காது இந்திய 
அதமரிக் சகார்ப்பு அரசு அஙகு ஆட்சியில் 
உள்ளது. இரண்டகாவது சிறீலங்காவின் 
நல்லகாட்சி அரசு தசய்ய பவணடிய 
பவமலமய மக்ள தசய்திருந்்தனர்.

ஆனகாலும் சிறீலங்காவின் நல்லகாட்சி 
அ ர சு  மு ஸ் லீ ம்  தீ வி ர வ கா ்த த் ம்த 
வ்ளர்ப்�ம்த நிறுத்்தவில்மல, ஷ்ரகானின் 
தநருஙகிய நண�ரும், இனவகா்த சிந்்தமன 
த்காண்டவருமகான ஹிஸ்புல்லகாமவ கிழககு 

மகா்காண ஆளுநரகா் 
நியமித்்த்தன் மூலம் 
மீணடும் ஷ்ரகானுககு 
ஒரு சந்்தர்ப்�த்ம்த 
வழஙகியது சிறீலங்கா 
அரசு. ்தன்மன துரத்திய 
கிழககு ்தமிழ் மக்ம்ள 
�ழிவகாஙகுவ்தற்கு அவர் 
த்தரிவுதசய்்த இலககுத் 
்தகான் மட்்டக்்ளப்பில் 
உள்ள ப்தவகாலயம்.

சி - 4  எனப்�டும் 
அ தி உ ய ர்  த வ டி 
மருந்து்ள ்தலகா 25 
கி பல கா  ஒவ்தவகாரு 

்தகாககு்தலுககும் �யன்�டுத்்தப்�ட்டுள்ள்தகா் 
சிறீலங்கா �ம்டத்்தரப்புத் த்தரிவித்துள்ளது. 
அ்தகாவது ஏறத்்தகா்ள 150 த்தகா்டக்ம் 200 
கிபலகா தவடிமருந்து்ள சிறீலங்காவுககுள 
த் காணடுவரப்�ட்்ட்தகா ?  அல்லது 
சிறீலங்கா இரகாணுவத்தினரி்டம் இருந்து 
த�ற்றுகத்காள்ளப்�ட்்ட்தகா என்�து குறித்்த 

சந்ப்த்மும் எழுந்துள்ள்தகா் த்காழும்பு 
வட்்டகாரங்ள த்தரிவித்துள்ளன.

ஏதனனில் சிறீலங்கா இரகாணுவத்தின் 
புலனகாய்வுத்துமறயில் அதி்ம் முஸ்லீம் 
இனத்்தவபர உள்ளதும், தமகாஹமட் 
மும்டீன் என்ற முன்னகாள சிறீலங்கா 
இரகாணுவச சிப்�காய் இந்்த குணடுதவடிப்பில் 
�ஙகுத்காணடுள்ளதும் இந்்த சந்ப்த்த்ம்த 
வலுவகாககியுள்ளது.

சிறீலங்கா அரசியலில் ்்டந்்த ஒகப்டகா�ர் 
மகா்தம் ஏற்�ட்்ட விரிசலகானது ்தற்ப�காதும் 
த்தகா்டர்கின்றது. எதிர்வரும் அரச ்தமலவர் 
ப்தர்்தலில் ப�காட்டியிடுவ்தற்கு முன்னகாள 
�காது்காப்புச தசயலகா்ளரகான ப்காத்்த�காய 
ரகாஜ�கசமவ மகிந்்த ்தரப்பு நியமித்திருந்்த 
நிமலயில் அவரின் மீது அதமரிக்காவில் 
வழககுத் ்தகாக்ல் தசய்யப்�ட்்டது. மகிந்்த 
்தரப்ம� முறியடிககும் அதமரிக்காவின் 
்காய்ந்ர்த்்தல் என்�து த்தளிவகானது. ்தனது 
அதமரிக் குடியுரிமமமய ம்விடுவ்தகா் 
ப்காத்்த�காய அறிவித்்த சில தினங்ளில் 
த்காழும்பில் குணடு்ள தவடித்்ததும் 
�லத்்த சந்ப்த்த்ம்த ப்தகாற்றுவித்துள்ளது.

சில வரு்டங்ளுககு முன்னர் வன்னிப் 
�குதியில் மீணடும் ஆயு்தப்ப�காரகாட்்டத்திற்கு 
்தயகாரகாகின்றனர் என கூறி த்தய்வீ்ன் 
உட்� 3 ்தமிழ் இம்ளஞர்்ள மீது இரபவகாடு 
இரவகா் சுற்றிவம்ளத்து ்தகாககு்தல் 
ந்டத்தியது சிறீலங்கா �ம்டத்்தரப்பு, 
அவர்்ள த்தகா்டர்�கான புலனகாய்வுத் 
்த்வல்்ம்ள துல்லியமகா் வழஙகியிருந்்தது 
சிறீலங்கா புலனகாய்வுத்துமற.

ஆனகால் ்தற்ப�காது ்தனககு கிம்டத்்த 
துல்லியம கான  ்த ் வல் ்ம்ள ககூ்ட 
சிறீலங்கா �ம்டத்்தரப்பு புறம்்தளளியது. 
சிறீலங்காவில் மட்டுமல்லகாது அமனத்துல் 
ஆய்வகா்ளர்்ம்ளக கூ்ட வியப்பில் 
ஆழ்த்தியுள்ளது. அது மட்டுமல்லகாது 
ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் என்ற அமமப்பில் 66 
சிறீலங்கா முஸ்லீம்்ள இமணந்திருந்்த்தகா் 
த்தரிவித்்த சிறீலங்கா அரசு அவர்்ளில் 
�லர் நகாடு திரும்பியுள்ள்தகா்வும் முன்னர் 
த்தரிவித்திருந்்தது.

அவர்்ள நகாடு திரும்பியுள்ளப�காதும் 
அவர்்ள மீது ந்டவடிகம் எடுப்�்தற்்கான 
சட்்டம் சிறீலங்காவில் இல்மல என 
சிறீலங்கா பிர்தமர் ரணில் விககிரமசிங் 

பவல்ஸ் இல் இருந்து அருஷ்

ககாழும்பு தாக்குதலகள் கதாடரபாை புைைாய்வுத் 
தகவலகள் தவறவிடப்பட்டதன் ம�ாக்கம் என்ை?
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இலஙம்த் தீவில் ஏப்ரல் 21 அன்று 
இ்டம்த�ற்ற த்தகா்டர் தவடி குணடு 
்தகாககு்தல், உல் நகாடு்ள அமனத்ம்தயும் 
அதிர்சசியம்டயச தசய்துள்ளன. ஈழத்்தமிழ் 
மக்ம்ளப் த�காறுத்்தவமரயில் இது ப�கான்ற 
சம்�வங்ம்ள ்டுமமயகா் எதிர்த்து 
வகாழ்கின்ற ஓர் இனம். முப்�்தகாணடு்்ளகா் 
சிங்்ள அரசகால் ்தமிழ் ஈழ நிலத்தில் 
இது ப�கான்ற த்காடுஞ் தசயல்்ம்ள 
சிங்்ள அரசு தசய்து வந்துள்ளது. எனபவ 
உலகில் எந்்த ஒரு இ்டத்திலும் இப்�டி 
ந்டக்ககூ்டகாது என்�ப்த ஈழ மக்ளின் 
நிமலப்�காடும் உறுதியகான எதிர்�கார்ப்பும். 
ஆனகால் இலஙம் அரசு இந்்த �யங்ரவகா்த 
்தகாககு்தமல மவத்துக த்காணடு ்்டந்்த 
்காலத்தில் ஈழத் ்தமிழ் இனத்திற்கு தசய்்த 
அநீதி்ம்ள மூடி மமறக் முயல்வம்தயும் 
அவ்தகானிக் முடிகின்றது.

இக குணடு தவடிப்புக்ள குறித்து 
முன்னபர எசசரிக்ப்�ட்்டப�காதும், இது 
்தடுக்ப்�்டகாமமககு இதில் ஈழத் ்தமிழ் 
மக்ள �லர் இலககு மவக்ப்�ட்்டமமபய 
்காரணமகா? என்ற பநகாககிலும் ்ருத்துக்ள 
முன் மவக்ப்�டுகின்றன. த்காழும்பு 
த்காசசிக்ம்ட அந்ப்தகானியகார் ஆலயத்ம்த 
�கார்ககும்ப�காது, இடிந்துப�காய் நீக்ல் 
விழுந்்த அந்்தக கூமரமய �கார்ககின்ற 
ப�காது சிங்்ள அரசகால் நவகாலி ப்தவகாலயம் 
குணடு வீசி அழிக்ப்�ட்்டமம்தகான் 
நிமனவுககு வருகின்றது.  இன்மறய 
நல்லிணக் நகாயகி, சமகா்தகான ப்தவம்த என்ற 
பவ்டமிட்்ட சந்திரிக்கா �ண்டகாரநகாயக்கா, 

சனகாதி�தியகா் இருந்்தப�காப்த இக 
த்காடுஞ்தசயல் இ்டம்த�ற்றது.

1995ஆம் ஆணடு, யூமல 9ஆம் நகாள, 
யகாழ்ப்�காணம், நவகாலி தசன் பீற்றர் 
ப்தவகாலயத்தின் மீது சிங்்ள அரசின் 
விமகானங்ள குணடு வீசியதில், 65 
த�காதுமக்ள அந்்த இ்டத்திபலபய 
உ்டல் சி்தறி �லியகாகினர். 150ககும் 
பமற்�ட்ப்டகார்  ் காயங்ளுககு 
உள்ளகாகினர். இலஙம் அரசின் 
முன்பனறிப் �காய்்தல் ந்டவடிகம்யின் 
சகா்தமன இது. ஒரு புறம் �லகாலியில் 
இருந்தும் அ்ளதவட்டியில் இருந்தும் 
தசல்லடி, யகாழ்ப்�காணத்தின் �ல்பவறு 
�குதி்ளிலிருந்தும் இ்டம்த�யர்ந்்த 
மக்ள நவகாலி ப்தவகாலயத்தில் 
சி றிது  ப ந ர ம் 

்த ஞ் ச ம ம ்ட ய 
புகு ந் ்தனர் .  ய காழ் 
ந்ரத்திலிருந்து வந்்த 
புக்காரகா விமகானங்ள 
1 3  கு ண டு ் ம ்ள 
த ்த கா ்ட ர் ந் து  வீ சி 
இ த்  ்த கா க கு ்தமல 
ந்டத்தினகார். ஈழத் 
்த மி ழ்  ம க ் ளி ன் 
வ ர ல கா ற் றி ன் 
ம ற க ்  முடிய கா ்த 
இனப்�டுத்காமல 
இது.

இ ம ்த ப் ப� கா ல 
ந ந்்தகாவில் அம்மன் ஆலயத்திலும் 
்தஞ்சமம்டந்்த மக்ளமீது இலஙம் அரசு 
விமகான ்தகாககு்தல் ந்டத்தி அந்்த மக்ம்ள 
�டுத்காமல தசய்்தது. இ்தன்ப�காதும் 
நூற்றுக்ணக்கானவர்்ள �டுத்காமல 
தசய்யப்�ட்்டனர். சிங்்ள அரசின் 
குணடு்ளில் மக்ள த்கால்லப்�்ட, 
நந்்தகாவில் அம்மன் குருதியில் குளித்்தகாள. 
மடுப்தவகாலயம் மீது 1999இல் சிங்்ளப் 
�ம்ட்ள ந்டகாத்திய விமகான ்தகாககு்தலில் 
44 த�காதுமக்ள அழிக்ப்�ட்்டகார்்ள. 
இலஙம் அரசின் அ்ளவுககு கிறிஸ்்தவ 
ப ்தவ காலயங்ம்ள  அழித்்தவர் ்ள 
எவருமில்மல.

யகாழ் நகா்ர் ப்காவிலில், சிங்்ள அரசின் 
புக்காரகா குணடுத் ்தகாககு்தலில் 21 �கா்டசகாமல 
சிறகார்்ள �லி த்காள்ளப்�ட்்டனர். த�ரும் 
்னவு்ளு்டன் �ளளி தசன்ற சிறுவர்்ளமீது 
வீசப்�ட்்ட குணடு்ளினகால் அவர்்ள 
�லிதயடுக்ப்�ட்டு, அவர்்ளின் �ளளிச 
சீரும்ட குருதியில் நமனந்திருந்து. மக்ள 
�யணிககும் எத்்தமன ப�ருந்து்ம்ள இலககு 
மவத்து கிம்ளபமகார் ்தகாககு்தமல சிங்்ள 
அரசு ந்டத்தியுள்ளது? மன்னகாரில் 2008இல் 
நம்டத�ற்ற கிம்ளபமகார் ்தகாககு்தலில் �ளளி 
மகாணவர்்ள உ்டல் சி்தறிப் �லியகாகினர்.

1983இல் த்காழும்பிலும் இன்ன பிற 
இ்டங்ளிலும் ஈழத் ்தமிழ் மக்ள எவ்வகாறு 
பவட்ம்டயகா்டப்�ட்்டகார்்ப்ளகா, அவ்வகாபற 
த்தகா்டர்ந்து �ல்பவறு வம்யில், மக்ள 
அழிக்ப்�ட்டிருககிறகார்்ள. ஆலயங்ள, 
�ளளி்ளமீது குணடு்ம்ள வீசி மக்ம்ள 
அழிப்�தில் சிங்்ள அரசு உலகிற்ப் 
�யங் ரவகா்த த்ம்த  ப� காதித்துள்ள 
அரசகாகும். உல்ப் �யங்ரவகாதி்ளுககு 
ஆலயங்ளமீதும் �ளளி்ள மீதும் 
குணடு்ம்ள வீச ்ற்றுக த்காடுத்்த்த சிங்்ள 
அரசு, ஒரு �யங்ரவகா்த அரசு்தகாபன? 
1995இல், கிளிதநகாசசி மவத்தியசகாமலமீது 
இலஙம் அரசு விமகான ்தகாககு்தமல 
ந்டகாத்தியது.

அந்்த ்தகாககு்தலில் மு்தன்மம இலக்கா் 
பிரசவ விடுதி்தகான் இருந்்தது. அந்நகாட்்ளில் 
பிறந்்த ஏதும் அறியகாக குழந்ம்த்ம்ளயும் 
அவர்்ம்ளப் த�ற்ற ்தகாய்மகார்்ம்ளயும் 
மவத்திய ஊழியர்்ம்ளயும் த்கான்றது 

எது 
பயங்கரவாதம்

சிங்்ள அரசு. உலகிபலபய மருத்துவமமன 
மீது குணடு்ம்ள வீசிய அரசும் இலஙம் 
அரசு்தகான். இம்ததயல்லகாம் தசய்துவிட்டு, 
�யங்ரவகாதி்ளுககு எதிரகா் குணடு வீசி 
்தகாககிபனகாம் என்று அறிவிககும் இப் 
�டுத்காமல அரசு. 2006ஆம் ஆணடில், 
தசஞ்பசகாமல சிறகார்்ளமீது குணடு 
வீசியதில், 54 மகாணவி்ள �டுத்காமல 
தசய்யப்�ட்்டகார்்ள. அவர்்ம்ளயும் 
�யங்ரவகாதி்ள என்றது சிங்்ள அரசு? 
தமௌனித்திருந்்தது உலகு.

2006 ஆம் ஆணடில் நகான்்காம் ஈழ 
யுத்்தத்ம்த சிங்்ள அரசு துவஙகியது. 
அ்தன் பின்னர், மருத்துமமன, �ளளி்ள, 
�காது்காப்பு வலயங்ள என்று எத்்தமன 
இ்டங்ளில் குணடு ்தகாககு்தமல இலஙம் 

அரசு ந்டத்தியுள்ளது? புதுககுடியிருப்பு 
மவத்தியசகாமல மீது சிங்்ள அரசு ந்டத்திய 
விமகானத் ்தகாககு்தமல ஈழத் ்தமிழினம் 
மறககுமகா? இலஙம்யில் இப்�டி ஒரு 
த்தகா்டர் குணடு்தகாககு்தல் ந்டத்துவ்தற்கு �ல 
வம்யில் இலஙம் அரசு்தகான் ்காரணம். 
இலஙம் அரச �யங்ரவகா்தம், உல்ப் 
�யங்ரவகாதி்ளுககு முன்பனகாடியகான 
ப�கா்தமனயகா் உள்ளது.

ஏப்ரல் 2 1 �டுத்காமல ப�கான்ற 
்தகாககு்தல்்ள உலகில் இனி எஙப்னும் 
இ்டம்த�றககூ்டகாது என்றகால், இலஙம் 
அரமச குற்றவகாளிக கூணடில் நிறுத்்த 
பவணடும். ்்டந்்த முப்�து ஆணடு்ளுககு 
பமலகா் ஈழத்தில் �ல்பவறு வம்யில், 
ஈழத் ்தமிழ் மக்ம்ள அழித்து வரும் 
அ்தன் �யங்ரவகா்தச தசயற்�காடு்ளுககு 
்தண்டமன அளிக்ப்�்டபவணடும். ஈழத் 
்தமிழர்்ளமீது சிங்்ள இரகாணுவத்ம்த 
குவித்து, அவர்்ம்ள அ்டககி ஒடுககி 
வரும் அரசு, இத் ்தகாககு்தல் குறித்து 
சிரத்ம்த ்காட்டியிரகாமமயும் குற்றபம. இன 
அழிப்பு குற்றங்்ளகால் ்ட்்டமமக்ப்�ட்்ட, 
ஆட்சியில் இதுப�கான்ற �டுத்காமல்ம்ள 
நி்ழ்த்்தவும் வழிவகுக்வுபம முடியும். 

9-7-1995 அன்று இைஙலக 
விமானப்ேலையினர் நவாலி சென்பீறபறஸ் 
பதவாையம் மீது பமறசகாணை தாக்குதலில் 
ேலியான தமது உறவுகளுக்கு அஞெலி 

செலுத்தும் சிறுவர்கள்.இைஙலகயில் 21-4-2019 பதவாையத்தில் 
நலைசேறற தாக்குதலில் ேலியான தமது 
உறவுகளின் உைல்கள் மீது கதறி அழும் 

உறவினர்கள்

தீேசகசல்ேன்
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எடுப்�்தற்கு மறுத்துவரும் சிறீலங்கா 
அரசு ்தற்ப�காது அப்த �ம்டயினரி்டம் 
அவசர்காலசசட்்டம் என்ற த�யரில் 
அதி ்்ளவில கான  அதி ் கா ர ங ்ம்ள 
த்காடுத்துள்ளது. இது ்தமிழ் மக்ள 
மீ்தகான இனஅழிப்ம� மமறமு்மகா் 
ஊக்ப்�டுத்தும் தசயலகாகும். 

சிறு�கான்மம மக்ம்ள த்தகா்டர்சசியகா் 
அ்டககுமுமறககுள மவத்திருப்�து என்ற 
்தனது த்காளம்ககு வலுசபசர்ககும் 
மு்மகா் ்தமிழ் மக்ளுககும் இஸ்லகாமிய 
மக்ளுககுமிம்டயில் 1980 ்ளிபலபய 
பமகா்தல்்ம்ள உருவகாககி அ்தமன ்தனது 
அரசியல் நலன்்ளுக்கா் �யன்�டுத்திய 
வரலகாறு சிறீலங்கா அரசு்ளுககு உணடு.

சிறீலங்காவில் ப�கார் நிமறவம்டந்்த 
பின்னரும் ்்டந்்த �த்து வரு்டங்்ளகா் 
்தமிழ் மக்ளின் நிலங்ம்ள இரகாணுவ 
ஆககிரமிப்பின் கீழ் மவத்துள்ள சிறீலங்கா 
அரசு ்தற்ப�காம்தய ்தகாககு்தல்்ம்ள 
்காரணம் ்காட்டி பமலதி் �ம்டககுவிப்ம� 
வ்டககு மற்றும் கிழககு �குதி்ளில் 
பமற்த்காளவது என்�து ப�காரினகால் 
�காதிக்ப்�ட்்ட மக்ளின் இயல்பு 
வகாழ்கம்மய த�ரும்ளவில் �காதிககும் 
என்�து்டன் சிறு�கான்மம மக்ளின் 
சனந காய ்  உரிமமமய  மறுககும் 
தசயலுமகாகும்.

எனபவ சிறீலங்கா அரசு ்தகான் 
ஒரு ப்தகால்வியம்டந்்த நகாடு என்�ம்த 

ஒப்புகத்காளவது்டன், த்காழும்பிலும், 
கிழககு மகா்காணத்திலும் இ்டம்த�ற்ற 
்தகாககு்தல் த்தகா்டர்பில் ஒரு சுயகாதீன 
அமனத்துல் விசகாரமணககுழுமவ 
அமமக் பவணடும்.

பமலும்  சிறீலங் கா  �ம்டயினர் 
பமற்த்காண்ட இனப்�டுத்காமல்ள மற்றும் 
மனி்த உரிமம மீறல்்ம்ள விசகாரமண 
தசய்யும் த�காறுப்ம�யும் �ன்னகாட்டு 
நீதிமன்றத்தி்டம் அல்லது ஐககிய நகாடு்ள 
சம�யி்டம் ஒப்�ம்டக் பவணடும். 
அதுபவ சிறீலங்காவில் வகாழும் �ல்லின 
மக்ளும் ்தமது சனநகாய் உரிமம்ளு்டன் 
வ கா ழ்வ ்த ற் கு  ஏ துவ கான  சூழமல  
உருவகாககும்.

தாக்குதலை காரணஙகாட்டி தமிழர பிரமதசஙகளின் இராணுவ நிலைகலள 

வ்டககில் ்தமிழர்வகாழ்  இ்டங்ளில் 
�ம்டயினரின் பசகா்தமன ந்டவடிகம் 
தீ வி ர ம ம ்ட ந் து ள ்ள து .  வீ தி ் ளி ல் 
வீதிசபசகா்தமன்ள ஏற்�டுத்்தப்�ட்டு வீதியகால் 
தசல்லும் மக்ம்ள பசகா்தமன தசய்யும் 
ந்டவடிகம்யில் �ம்டயினர் ஈடு�ட்டுள்ளகார்்ள.

இ ப ்த பவம்ள  ்தமிழ ர்  ்த கா ய ் த் தில் 
�ல கிரகாமங்ள சுற்றிவம்ளக்ப்�ட்டு 
பசகா்தமனககு உட்�டுத்்தப்�ட்டுகின்றது்டன் 
வீடு்ளில் வகாழ்�வர்்ள அம்டயகா்ளம் 
உறுதிப்�டுத்்தப்�டுகின்றகார்்ள.

அ ம ்ட ய கா ்ள ம்  இ ல் ல கா ்த வ ர் ் ள 
ம ்துத ச ய் ய ப் �ட்டு  த � காலீ ச கா ரி்டம் 
ஒப்�ம்டக்ப்�டுகின்றனர்.

அதி்்ளவகான �ம்டயினர் வீதி்ளில் 
இறககிவி்டப்�ட்டுள்ளகார்்ள. மக்ள ்தங்ள 
அன்றகா்ட ந்டடிகம்யிமன தசய்யமுடியகா்த 
நிமலயில் வீடு்ளுககுள மு்டக்ப்�ட்டுள்ளகார்்ள

தமிழர தாயகத்தில பலடயிைரின் 
மசாதலை �டவடிக்லக தீவிரம்

்த ற் த் கா ம ல ப வ ண ்ட கா த ம ன் பற 
த ச கா ன் பன கா ம் .  எ ன் று  பி டி � ட் ்ட 
தீவிரவகா்த உறுப்பினர்்ள இருவரும் 
வகாககுமூலம் ்தற்த்காமல தசய்வம்தபயகா 
அல்லது ்தற்த்காமல ்தகாககு்தல்்ம்ளபயகா 
இஸ்லகாத் அனுமதிக்வில்மல என்று 
கூறினகாலும் அவர்்ளில் சிலர் தீவிர 
அடிப்�ம்டவகா்தத்து்டன் இருந்்த்தகால் 
ஒன்றும் தசய்ய முடியகாமற் ப�கானது..” 
இவ்வகாறு ்தற்த்காமலத் ்தகாககு்தல்்ள 
த்தகா்டர்பில் ம்து தசய்யப்�ட்டுள்ள சந்ப்த் 
ந�ர்்ள சி.ஐ.டியினரி்டம் வகாககுமூலம் 
வழஙகியப�காது த்தரிவித்்த்தகா் த�காலிஸ் 
உயர்மட்்ட ்த்வல்்ள த்தரிவித்்தன.
ப்தசிய ்தவ்ஹீத் ஜமகாத் –  அரசியல் 
பிரிவு மற்றும் இரகாணுவப்பிரிவு என்று 
இயஙகிய்தகா்வும் அதில் இரகாணுவப்பிரிவு 
்தற்த்காமலத் ்தகாககு்தல்்ம்ள ந்டத்்தத் 
தீ ர்மகானித்்த்தகா்வும்  ம்்தகாபனகார் 
விசகாரமனயில் த்தரிவித்துள்ளனர்.

இது த்தகா்டர்பில் பமல்மட்்டத்தி்டம் 
கூ றி ய ப � கா து  அ து  ் ண க கி ல் 
எடுக்ப்�்டவில்மல என்றும் ்தற்த்காமல 
்தகாககு்தல் ந்டத்துவம்த த�ருமமயகா் 
சிலர் ்ருதினகார்்ள என்றும் ம்்தகான 
சந்ப்த் ந�ர்்ள த்தரிவித்துள்ள்தகா் 
அறிய முடிந்்தது .

்தற்த்காமலத் ்தகாககு்தல்்ள குறித்து 
�ல முககிய ்த்வல்்ம்ள வழஙகியுள்ள 
ம்்தகானவர்்ள – ஆயு்தங்ள இருககும் 

இ்டங்ள குறித்தும் முககியமகான 4 ந�ர்்ள 
குறித்தும் த்தரிவித்துள்ளனர்.

அதுப�கால்  இந்்த  ்த ்வல்்ளின் 
பிர்காரம் ்தற்த்காமல ்தகாககு்தலுக்கா் 
த ்த ரி வு த ச ய் ய ப் � ட் ்ட வ ர் ் த ்ள ன 
சந்ப்தகிக்ப்�டும் 34 ப�மர சந்ப்த்த்தில் 
ம்து தசய்துள்ள  த�காலிஸ் அவர்்ளி்டம் 
இருந்தும் �ல முககிய ்த்வல்்ம்ள 
த�ற்றுள்ளது. ்தற்த்காமல ்தகாககு்தலுககு 
முன்னர் முககியமகான ்தற்த்காமல்தகாரி்ள 
அமனவரும் சம்மகாந்துமற வீத்டகான்றில் 
ஒன்றகா் அமர்ந்து உணவருந்திய்தகா்வும் 
அ்தற்கு முன்னர் த�ரும்ளவிலகாபனகார் 
்காத்்தகான்குடி வீத்டகான்றில் ஒன்றகா் 
உணவருந்திய்தகா்வும் த்தரியவந்துள்ளது. 
்தற்த்காமல்தகாரி்ளில் சிலர் இந்தியகாவில் 
�யிற்சி்ம்ள எடுக் தசன்றிருப்�தும் 
விசகாரமண்ளில் த்தரியவந்துள்ளது.

தறம்காலைதாரி்களில் சிைர் இந்தியாவில் பயிறசி

் ்ட ந் ்த  த வ ள ளி க கி ழ ம ம 
ச கா ய் ந் ்த ம ரு து ப் � கு தி யி ல் 
்தகாககு்தல்்தகாரி்ள ்தஙகியிருந்்த 
வீட்ம்ட விபச்ட அதிரடிப்�ம்டயினர் 
மு ற் று ம ் யி ட் ்ட ப � கா து  அ ங கு 
இருந்்த ்தகாககு்தல்்தகாரி்ள குணம்ட 
தவடிக்மவத்்ததில் ஆறு ஆண்ள,ஆறு 
சிறுவர்்ள,மற்றும் மூன்று த�ண்ள 
உயிரிழந்்தமம குறிப்பி்டத்்தக்து.

அ ப் து ல்  ் கா ்த ர்  � கா த் தி ம கா 
ச காதியகா  மற்றும்  தமகாஹம்மட் 
ஸஹரகான் ருமஸனகா ஆகிபயகார் 
சகாய்ந்்தமருது தவடிப்புச சம்�வத்தில் 
்காயமம்டந்திருப்�்தகா்வும் அவர்்ள 
சஹரகானின் மமனவி மற்றும் பிளம்ள 
என்றும் த�காலிஸ் ப�சசகா்ளர் 

அறிவித்துள்ளகார்.

இ ந் ்த  ச ம் � வ த் தி ல் 
்காயமம்டந்்த  த�ணணும் 
சி று மி யு ப ம  ச ஹ ர கா னி ன் 
மமனவி மற்றும் பிளம்ள என 
்ண்டறியப்�ட்டுள்ளது.

இலஙம்யில் நம்டத�ற்ற 
உயிர்த்்த ஞகாயிற்றுககிழமம 
� டு த ் கா ம ல  ்த கா க கு ்த ல் 
ச ம் � வ த் தி ன்  மு க கி ய 
சூத்திர்தகாரியகா் ்காத்்தகான்குடிமய 
பசர்ந்்த தமௌலவி ஸஹரகான் 
்காசிம் தசயற்�ட்டுள்ளகார் 
அத்து்டன் இவர்  ஐ . எஸ் . 
தீவிரவகா்த அமமப்பினகால் 

�யிற்றப்�ட்்ட ஒரு தீவிரவகாதி எனவும் 
அவர்்ப்ளகாடு பசர்ந்து மத்திய கிழககில் 
அணமமக்காலமகா் நம்டத�ற்ற 
ப�காரிலும் ஒரு ப�காரகாளியகா் 
�ஙகுத்காணடுள்ளகார். அத்ப்தகாடு 
இவர் இலஙம்யில் ப்தசிய த்தௌஹீத் 
ஜமகாத் (NTJ) அமமப்பின் (ISIS இன் 
இலஙம்ககு உரிய அமமப்�கா்) 
முககிய தசயற்�காட்்டகா்ளரகா்வும் 
்தமலவரகா்வும் இயஙகி இலஙம்யில் 
�ல முஸ்லிம் இம்ளஞர்்ம்ள 
உளவகாஙகி இப்த�ரும் �யங்ரவகா்த 
�டுத்காமலமய பமற்த்காணடுள்ளகார் 
என்றும் சர்வப்தச ஊ்ட்ங்ள 
த்தரிவித்துள்ளமம குறிப்பி்டத்்தக்து.

்ற்்காலல்காரி சஹரகானின் மலனவி 
மறறும் பிளலள உயிரு்டன் மீட்பு

விசார்ையில் த�ேல்
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மூடிக்ப்காண்டு ஐ.்ா.மன்்றம் சிங்கள த்ததள்த 
்காப்ப ாறறிவருவது ஐ .்ா .மன்்றம் எ்ந்த 
த்ாக்்கததிற்கா்க உருவாக்்கப்படடது என்்ற 
த்கள்விளய உல்கத ்தமிழர்்கள் மததியில 
எழுப்பியுள்ளது.  

க ே ள் வி :  எ தி ர வ ரு ம  ே ா ்த ம 
முள்ளிவாய்க்ோல் இைப்படுசோனலயின் 10 
ஆவது ஆண்டு நினைவு திைம வருகின்்றது. 
முள்ளிவாய்க்ோலின் பின்ைராை இந்்த 10 
வரு்டஙேளில் ்தமிழரேளுக்ோை நீதிக்ோை 
்பைண்ததில் எந்்தசவாரு முன்கைற்்றமும 
ஏற்்ப்டவில்னல. இந்்த ்தன்டேன்ள உன்ட்தது 
்தமிழிைம எவவாறு ்தைது ்பைண்தன்த 
ச்தா்டரகவண்டும?

்தமிழீழததில ்தமிழ மக்்கள் மீது இலஙள்க 
அ்ரசு தமறப்காண்ட இன அழிப்பிறகு 10 
ஆண்டு்களிறகுள் எப்படியாவது ஒருநீதி கிளடக்கும் 
என்று ஒடடுபமாத்த ்தமிழர்்களும் ்ம்பினார்்கள். 

இ்ந்த ்ம்பிக்ள்கயின் அடிப்பளடயிதலதய 
ஈழததில வாழும் ்தமிழர்்களுக்கு நி்க்ரா்க 
புலம்பபயர்்ந்த ்தமிழர்்களும்   ்தமிழ்க மக்்களும் 
தபா்ராடிதனாம். ஆனால இன்று ஐ.்ா.மனி்த 
உரிளம தப்ரளவயும் சர்வத்தச ்ாடு்களும் 
எம்ளம ஏமாறறி விடடார்்கள்.

2009 யுத்தம் முடிவளட்ந்த பின்னர் 
அபமரிக்்கா ஒரு ்கருதள்த பதிவு பசயதிரு்ந்தது. 
அ்தாவது 10 வருடங்களுக்குள் பாதிக்்கப்படட 
மக்்களுக்கு ஒரு நீதிளய வழங்கவிலளல 
என்்றால மீண்டும் அ்ந்த மண்ணில ஒரு பு்ரடசி 
பவடிக்கும் என்்ற பசயதிளய அன்று தினத 
்த்நதி பததிரிள்கயில படிதத்தன். இ்ந்த ்கருதள்த 
்தனது த்தளவக்்கா்க அபமரிக்்கா பசாலலியத்தா 
அலலது ய்தார்த்ததள்த ்கணிதது பசாலலியத்தா 
ப்தரியவிலளல. இள்த பார்த்ததும் நிச்சயம் 
ஒரு தீர்வு கிளடக்கும் என்று ்ம்பிதனன். 10 
ஆண்டு்கள் ப்ருஙகியதபாது உல்கம் எம்ளம 
ள்கவிடடள்த உ்ணர்்ந்த ்தமிழினம் சன்ாய்க 

்களததிதல மி்கவும் எழுச்சியுடன் ஒருஙகிள்ண்நது 
்தன் பனழு ச் சி யு டன்  த ப ா ்ர ா ட ட ங ்களள 
முன்பனடுத்தள்தயும் ்கட்ந்த வருடம் ஈழததிதல 
மாவீ்ரர் தினங்களிதல மக்்களின் உள்ளக் 
குமு்றல்கள் தீவி்ரததுடன் பவளிப்படடளமயும் 
அபமரிக்்காவின் 10 ஆண்டு்களிறகு பின்ன்ரான 
ஈழத ்தமிழர்்களின் நிளலப்பாடு ப்தாடர்பில 
முறக்கூடடிதய பவளிவ்ந்த அறிக்ள்கக்கும் 
்தறதபாது இடம்பபற்ற ்தாக்கு்தல்களுக்கும் 
்தமிழர்்களின் எழுச்சிளய திடடமிடடு முடக்குவ்தறகு 
இ்ந்த ்தாக்கு்தல பயன்படுத்தப்படட்தா என்்ற ஐயம் 
எழுகின்்றது. உயிர் இழப்பு,  உடளம இழப்பு, 
எலலாவறள்றயும் விட மானம் இழப்பு என்று 
அளனதள்தயும் இழ்நது நிறகும்  ஈழத ்தமிழ 
இனம் ஒருதபாதும் ஓய்நதுவிடாது அ்தாவது 
அடித்தவன் தூஙகினாலும் அடிவாஙகினவன் 
தூங்கமாடடான் என்பள்தப்தபால ஒருதபாதும் 
்தனது  நீ தி த ்க ா ரி ய  ப ய்ணத திலிரு்நது  
ஈழத்தமிழர்்கள் பின்வாங்கமாடடார்்கள் என்பள்த 
சிங்கள த்தசமும் இ்தறகு பின்னால உள்ள 
்ாடு்களும் நிச்சயம் உ்ணர்்நது ப்காள்வார்்கள்.

அமனத்துல்  ஊ்ட்ம்  ஒன்றிற்கு 
த ்த ரி வி த் து ள ்ள  ் ரு த் து  ப ம லு ம் 
அதிர்வமல்ம்ள ஏற்�டுத்தியுள்ளது. 
அ்தகாவது 30 வரு்டங்ள உளநகாட்டு ப�காரில் 
ஈடு�ட்்ட ஒரு நகாட்டி்டம் அவ்வகாறகான 
சட்்டம் இல்மலயகா என்ற ப்ளவிககு 
அவரி்டம் �தில் இல்மல.

அது மட்டுமல்லகாது  ்த கா ககு்தல் 
இ்டம்த�ற்ற ப�காது சிறீலங்கா அரச 
்தமலவர் நகாட்டில் இல்மல என்�தும் இஙகு 
்வனிக்த்்தக்து. அ்தகாவது ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் 
என்ற அமமப்பின் த�யரில் சிறீலங்காவில் 
உள்ள இஸ்லகாமிய அமமப்பு பமற்த்காண்ட 
்தகாககு்தலகானது ஏப்தகா ஒருவம்யில் 
சிறீலங்காவில் உள்ள ஒரு அரசியல் 
்தரப்புககும், பிரகாந்திய ஆதிக் சகதி 
ஒன்றுககும் ப்தமவயகா் இருந்துள்ளது்டன், 
அந்்த ்தரப்ப� சிறீலங்கா �ம்டத்்தரப்ம� 
ம்யகாணடுள்ளது.

இருந்்தப�காதும் இந்்த ்தகாககு்தலில் 
்தனது த�யர் இ்டம்த�றபவணடும் என்ற 
ஆவல் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் என்ற அமமப்புககும் 
உணடு. ஏதனனில் 2006 ஆம் ஆணடு 
அபு ஓமகார் அல் �க்தகாதி ்தமலமமயில் 
உருவகாக்ம் த�ற்ற இந்்த அமமப்பு 2014 
ஆணடு ்காலப்�குதியில் பிரித்்தகானியகாவின் 
தமகாத்்த நிலப்�ரப்பின் அமரவகாசி �குதி 
அ்ளவு நிலத்ம்த ்தனது ஆளுமமயின் 
கீழ் த்காணடிருந்்தது்டன் �ல ஆயிரம் 
ப�மரயும் உல்ம் முழுவதிலும் இருந்து 
்தன்னு்டன் இமணத்திருந்்தது. 

ஆனகால் த்தகா்டர்சசியகா் இ்டம்த�ற்ற 
ப�காரில் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் ்தன்வசம் இருந்்த 

இறுதியகான நிலப்�ரப்ம�யும் ்்டந்்த 
மகா்தம் இழந்திருந்்தது்டன் ஏறத்்தகாழ 70 
ஆயிரம் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் தீவிரவகாதி்ளும், 
20 ஆயிரம் கூட்டுப்�ம்டயினரும் ்்டந்்த 
ஐந்து வரு்டங்்ளகா் இ்டம்த�ற்ற ப�காரில் 
த்கால்லப்�ட்்டனர். அப்தசமயம் 30,000 
ப�ர் ்தமலமமறவகாகிவிட்்ட்தகா்வும், 
அவர்்ள ஒரு த்ரில்லகா ப�கார்முமறககு 
மகாற்றம் த�ற்றுள்ள்தகா்வும் அதமரிக் 
�ம்டயினர் ்்டந்்த மகா்தம் த்தரிவித்திருந்்த 
நிமலயில் சிறீலங்காவின் ்தமலந்ரில் 
மி்ப்த�ரும் ்தகாககு்தல் இ்டம்த�ற்றுள்ளது.

ஆனகால் சிறீலங்காவில் இ்டம்த�ற்ற 
இந்்த ்தகாககு்தலுககும் சிரியகா மற்றும் ஈரகாக 
எல்மலப் �குதியில் ்காணகாமல்ப�கான 
ஐ .எஸ் .ஐ .எஸ் தீவிரவகாதி்ளுககும் 
பநரிம்டயகா் த்தகா்டர்பு்ள இல்மல. 
இருந்்தப�காதும் இழந்துப�கான ்தனது 
ஆதிக்த்ம்த மீணடும் நிமலநிறுத்துவ்தற்கு 
இந்்த ்தகாககு்தமல உரிமமப்கார பவணடிய 
்ட்்டகாயம் ஒன்று அந்்த அமமப்புககு 
்தற்ப�காது ஏற்�ட்டுள்ளது. ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் 
என்ற அமமப்புககும் இது நன்மமமயபய 
த்காடுத்துள்ளது. எனபவ ்தகான் சில 
நகாட்்ள ்்டந்்த நிமலயிலும் உரிமம 
ப்காரும் �்டலம் ந்டந்துள்ளது. 

ஆனகால் இந்்த ்தகாககு்தலில் அதி் 
இழப்ம�ச சந்தித்்தது ்தமிழ்மக்ள்தகான். 
உயிரிழப்புக்ளுககு அப்�கால் அவர்்ளின் 
உரிமமககும் நீதிககுமகான ப�காரகாட்்டம் 
ஒரு இக்ட்்டகான ்ட்்டத்ம்த த்தகாட்டு 
நிற்கின்றது. 2001 ஆம் ஆணடு அதமரிக்காவில் 
இ்டம்த�ற்ற இரட்ம்டகப்காபுர ்தகாககு்தலின் 
பின்னர் உலகில் விடு்தமலககு ப�காரகாடிய 

இனங்ள எவ்வகாறு �யங்ரவகாதி்்ளகா் 
சித்்தரிக்ப்�ட்டு மி்ப்த�ரும் தநருக்டிமய 
சந்தித்்தனபவகா அ்தமன ஒத்்த ஒரு 
நிமலமய இந்்த ்தகாககு்தல் ்தமிழ் மக்ளுககு 
ஏற்�டுத்தியுள்ளது.

முளளிவகாய்க் காலில்  சி றீலங் கா 
அரசினகால்  ப ம ற்த் காள்ளப்�ட்்ட 
இனப்�டுத்காமலக்கான நீதி ்்டந்்த 10 
வரு்டங்்ளகா் கிம்டக்கா்த நிமலயில் 
�த்்தகாவது ஆணடு நிமனவு நகாம்ள 
சிறீலங்கா அரசுககு எதிரகா் மி்ப்த�ரும் 
எடுப்பில் முன்தனடுக் ்தமிழ்ச சமூ்ம் 
திட்்டமிட்டுள்ள நிமலயில் சிறீலங்காவுக்கா் 
பிரகார்த்தியுங்ள என்ற ப்காசம் அமனத்துல் 
மட்்டத்தின் முன்தனடுக்ப்�ட்டு வருவது 
ஈழ மக்ளின் விடு்தமலப் ப�காமர 
பின்பநகாககி ந்ர்த்தியுள்ளது.

இ ்த ம ன  ச ரி த ச ய் து  எ ம து 
விடு்தமலப்ப�காமர முன்ந்ர்த்தும் மகாற்றுத் 
திட்்டங்ம்ள அல்லது இரகாச்தந்திர 
மூபலகா�காயங்ம்ள வகுத்துகத்காளவ்தற்கு 
நகாம் ஒரு அணியில் ஒருஙகிமணய 
பவணடிய ்ட்்டகாயம் ஒன்று ்தற்ப�காது 
ஏற்�ட்டுள்ளது.

ஏ த ன னி ல்  அ ம ன த் து ல ் 
அரசியலுககுள சிககிகத்காணடுள்ள 
சிறீலங்காவில் எதிர்்காலத்தில் இன 
முரண�காடு்ள விரிவகாக்ம் த�றுபம 
்தவிர குமறயப்ப�காவதில்மல. அ்தமனபய 
இந்்த �த்தி எழு்தப்�டும் ப�காது கிழககு 
மகா்காணத்தின் சகாய்ந்்தமருது �குதியில் 
சிறீலங்கா �ம்டயினருககும் முஸ்லிம் 
தீவிரவகாதி்ளுககும் இம்டயில் இ்டம்த�றும் 
பமகா்தல்்ள ்காட்டுகின்றன.

ககாழும்பு தாக்குதலகள் கதாடரபாை புைைாய்வுத்

7  Ý‹ ð‚è ªî£ì˜„C 

8  Ý‹ ð‚è ªî£ì˜„C 

2   Ý‹ ð‚è ªî£ì˜„C 

இசசமயத்தில் த�காலிஸ்மகா அதி�ர் 
பிரதித�காலிஸ்மகா  அதி�ர்்ளுககு 
அ னு ப் பி வி ட் டு  அ ம ம தி ய கா ் 
இருந்துவிட்்டகார். அப்ப�காது குறித்்த 
்த்வல் பிரமு்ர்்ம்ள �காது்காககும் 
்தரப்பின் ்தமலமமககு கிம்டத்திருககின்றது. 
அவர் அ்தமன உ்டனடியகா் ஏமனய 
அதி்காரி்ளுககு வழஙகி ந்டவடிகம்்ம்ள 
எடுககுமகாறு �ணித்துள்ளகார் .  ஆ் , 
்தகாககு்தல்்ள த்தகா்டர்�கான விரிவகான 
்த்வல்்ம்ள �காது்காப்பு ்ட்்டமமப்பு 
அறிந்திருந்திருககின்றது என்�து இ்தன் 
மூலம் உறுதியகாகின்றது. 

இப்தபநரம், சிறிலங்காவின் சனகாதி�தி 
மற்றும், பிர்தமர் ஆகிபயகாருககு இம்டயில் 
்காணப்�டுகின்ற அதி்கார, ஆட்சியில் 
ஏற்�ட்்ட ்காழ்ப்புணர்சசியும் இதில் 

எதிதரகாலித்திருககின்றது .  எனபவ 
உயிர்ப்�லி்ள ஏற்�ட்்ட பின்னர் 
அ்தற்கு ்காரணம் நகானில்மல, நீ என்று 
்தமககுளப்ள குடுமிசசணம்ட பிடிக் 
ஆரம்பித்து விட்்டகார்்ள சிறிலங்காவின் 
ஆட்சியகா்ளர்்ள.  எவ்வகாறகாயினும், 
உயிர்த்்த ஞகாயிறில் மரித்்த உயிர்்ள 
மீணடு வரப்ப�காவதில்மல. குழந்ம்த்ள, 
த�ண்ள, ஆண்ள, இம்ளஞர்்ள, 
யுவதி்ள என உயிர் துறந்து விட்்டகார்்ள. 
இன்னும் சிலரின் உயிர்்ள ்தற்ப�காதும் 
ஊ ச ல கா டி க த் கா ண டி ரு க கி ன் ற து . 
மனி்தகாபிமகான யுத்்தம் என்ற ப�கார்மவயில் 
்தமிழினத்தின் உரிமமப்ப�காரிமன 
உமறயச தசய்வ்தற்்கா் இரத்்தக்மறமய 
ஏற்�டுத்திய சிங்்ளப் ப�ரினவகா்தம் 
அ்தற்்கான த�காறுப்புககூறமலச தசய்வம்த 

்்டந்்த �த்்தகாணடு்்ளகா் ்தட்டிக்ழித்து 
வருகின்றது.  

இந்நிமலயில், ்தற்ப�காதும், தீவிரவகா்தத்தின் 
த�யரகால் ்தமிழர்்ப்ள ்தம் இன்னுயிர்்ம்ள 
மணணுயிர்்்ளகாககியுள்ளகார்்ள. இந்்த 
வி்டயம் திமர மமறவில் இருந்்தகாலும் 
சிறிலங்கா அரசகாங்ம் ஆ்ககுமறந்்த 
மனி்தகாபிமகானத்து்டன் தசயற்�டுவ்தகா் 
இல்மல. மரித்்த உயிர்்ம்ளயகாவது மனதில் 
நிறுத்தி த�காறுப்ம� கூறுவ்தற்கு கூ்ட 
திரகாணியற்று இருப்�ப்தகாடு மட்டுமன்றி 
இந்்த வி்டயத்திமன �யன்�டுத்தி சிங்்ள, 
த�ௌத்்த ப�ரினவகா்தத்திமன எப்�டி 
முன்ன்ர்த்்தலகாம் என்று்தகான் சிந்திககின்றது. 
சிங்்ள, த�ௌத்்தவகா்த ்ருத்தியல் ரீதியகான 
சிந்்தமன மகாறகா்த வமரயில் சிறிலங்கா 
என்றும் மீ்ளப்ப�காவப்தயில்மல என்றுள்ளது. 

சிறிலங்கா அரசகாங்த்தின் அலட்சியத்்காலல

இைஙலகயில இடம்கபற்ற தாக்குதலகள் விடுதலைப் புலிகளின்

த்ரில்லகா
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சென்னை க ாவல் து்ை 
கட்டுப்ாட்டு அ்ைக்கு மரம 
ப்ான ஒனறு வந்தது. அதில் 
ப்சிய ந்ர ்தனைது ச்யர 
குருெஙகர எனறும் திண்டுக்கல் 
மாவட்்டம் வத்தலகுண்டில் இருநது 
ப்சுவ்தாகவும் ச்தரிவித்தார.

மு்தல்-அ்மசெர எ்டப ்ாடி 
்ழனிொமி சகா்்டக்கானைல் 
வ ரு ம் ப் ா து  அ வ ் ை 
்ாரததுக்சகாள்கிபைாம் எனறு 
சவடிகுண்டு மிைட்்டல் விடுத்தார.

இ்தனைால் அதிரசசி அ்்டந்த காவல் 
து்ையினைர மிைட்்டல் விடுத்த ந்்ை பிடிக்க 
ந்டவடிக்்க எடுத்தனைர. குருெஙக்ை 
பிடிக்க வத்தலகுண்டு வி்ைநதுள்்ளனைர.

்யஙகைவாதிகள் ஊடுருவி இருப்்தாக 
வந்த ்தகவ்ல ச்தா்டரநது ைாமநா்தபுைம் 
மாவட்்டம் முழுவதும் ்லத்த ்ாதுகாபபு 
ஏற்ாடுக்்ள ப்ாலீொர செய்துள்்ளனைர. 
பமலும் ்ாம்்ன ்ாலஙகள் தீவிை 
கண்காணிபபில் உள்்ளனை.

்யஙகைவாதிகள் ஊடுருவலா?

இலங்கயில் க்டந்த 21-ந ப்ததி 
ப்தவாலயம் உள்ளிட்்ட இ்டஙகளில் 
சவடிகுண்டுகள் சவடித்ததில் ஏைா்ளமாபனைார 
்லியாகினைர. 500-க்கும் அதிகமானைவரகள் 
்டுகாயஙகளு்டன ்வததியொ்லகளில் 
சிகிச்ெ ச்றறு வருகினைனைர. இந்த 
நி்லயில் ்தமிழகததில் முக்கிய நகைஙகள், 
ச ையில் நி்லயஙகள் ,  ் ாலஙகள் 
ப்ானைவற்ை ்தகரக்க ்யஙகைவாதிகள் 
திட்்டமிட்டு இருப்்தாகவும், இ்தறகாக 
ைாமநா்தபுைம் மாவட்்டததுக்குள் 19 
்யஙகைவாதிகள் ஊடுருவி இருப்்தாகவும் 
கரநா்டக காவல்து்ைக்கு வந்த ்தகவலின 
அடிப்்்டயில் ்தமிழக ப்ாலீொருக்கு 
ச்தரிவிக்கப்ட்்டது.

அ்த்னை ச்தா்டரநது ைாமநா்தபுைம் 
மாவட்்டததில் ப்ாலீொர உஷார்டுத்தப்ட்டு, 
தீவிை கண்காணிபபு மறறும் வாகனை 
பொ்த்னைகள் ந்்டச்றறு வருகினைனை. 
மாவட்்டம் முழுவதும் ்லத்த ்ாதுகாபபு 
ஏற்ாடுகள் செய்யப்ட்டுள்்ளனை. அ்த்னை 
மாவட்்ட காவல் து்ை சூபபிைண்டு 
ஓம்பி ை க ாஷ் மீனைா  கண்க ாணிதது 
வருகிைார. ைாமநா்தபுைம் நகைம் மறறும் 
முக்கிய இ்டஙகளில் காவல் து்ையினைர 
குவிக்கப்ட்டு உள்்ளனைர. ெநப்தகப்டும் 
வ்கயில் யாைாவது ந்டமாடினைால் அல்லது 
செயல்களில் ஈடு்ட்்டால் உ்டனைடியாக 
ச்தரிவிக்க பவண்டும் எனை ச்ாதுமக்களுக்கு 
காவல் து்ையினைர  பவண்டுபகாள் 
விடுததுள்்ளனைர.

அகமரிக்க �ாடாளுமன்ற மதரதலில 
இந்திய கபாறியியைாளர மபாட்டி?

தமிழக முதலவர எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கவடிகுண்டு மிரட்டல
அசமரிக்க நா்டாளுமனை ப்தர்தலில் 

இநதிய ச்ாறியியலா்ளர ப்ாட்டியி்ட 
உள்்ள்தாக கூைப்டுகிைது.

அசமரிக்காவில் அடுத்த ஆண்டு 
நவம்்ர மா்தம் 3-ந ப்ததி ெனைாதி்தி 
ப்தர்தல் ந்டக்கிைது . அதது்டன 
மாகாண கவரனைர, நா்டாளுமனை 
செனைட் ெ்், பிைதிநிதிகள் ெ்் 
ப்தர்தலும் ந்டக்கிைது.

நியூ செரசி மாகாணததில் இருநது செனைட் 
ெ்்க்கு ந்டக்க உள்்ள ப்தர்தலில் இநதிய வம்ொவளி 
ச்ாறியியலா்ளர ஹிரஷ் சிங (வயது 33), குடியைசு கட்சி 
ொரபில் ப்ாட்டியி்ட விரும்புகிைார. இவர ெனைாதி்தி 
டிைம்பின தீவிை ஆ்தைவா்ளர ஆவார. ஹிரஷ் சிங, 
செனைட் ெ்் பவட்்ா்ளர ப்ாட்டியில் குதிததுள்்ளார.

நியூசெரசியில் ்தறப்ாது ெனைநாயக கட்சி்ய பெரந்த 
பகாரி புக்கர செனைட் ெ்் எம்.பி.யாக உள்்ளார. அவர 
அடுத்த ஆண்டு ந்டக்க உள்்ள ப்தர்தலில் மீண்டும் 
ப்ாட்டியிடுவாைா எனை ச்தரியவில்்ல. குடியைசு கட்சி 
பவட்்ா்ளர ப்ாட்டியில் மு்தலில் ஹிரஷ் சிங இைஙகி 
இருப்து குறிபபி்டத்தக்கது.

்ாம்்ன ்ாலஙகள்

்ாம்்ன சையில் மறறும் பைாடு 
் ாலததில் ை ா பமசுவைம் க ாவல் 
து்ை  து்ண சூபபிைண்டு மபகஷ் 
்த்ல்மயில் ஏைா்ளமானை காவல் 
து்ையினைரும், சவடிகுண்டு ்தடுபபு 
நிபுணரகளும், தீய்ணபபு ்்்டயினைரும் 
குவிக்கப்ட்டு அஙகுலம் அஙகுலமாக 
பொ்த்னையிட்்டனைர. பநறறு முனதினைம் 
இைவில் ச்தா்டஙகி விடிய, விடிய 
்ாம்்ன பைாடு ்ாலததில் பொ்த்னை 
ந்டத்தப்ட்்டது. அபப்ாது ்ாலததின 
வழியாக செனை அ்னைதது வாகனைஙகளும் 
தீவிைமாக பொ்த்னையி்டப்ட்்டனை. 
இப்தப்ால ்ாம்்ன சையில் ்ாலததிலும் 
சையில்பவ ்ாதுகாபபு ்்்ட ஆ்ணயர 
செகநா்தன ்த்ல்மயில் 20-க்கும் 
பமற்ட்்ட காவல் து்ையினைர  ்ாதுகாபபு 
்ணியில் ஈடு்டுத்தப்ட்்டனைர. பமாப்நாய் 
வைவ்ழக்கப்ட்டு ்ாலம் முழுவதும் 
பொ்த்னையி்டப்ட்்டது. ்ாலததின இரு 
மு்னைகளிலும் துப்ாக்கி ஏநதிய காவல் 
து்ையினைர ்ாதுகாபபு ப்ா்டப்ட்டுள்்ளது.

தீவிை பொ்த்னை

இப்த ப்ால் ைாபமசுவைம் உள்ளிட்்ட 
முக்கிய பகாவில்களிலும் ்ாதுகாபபு 
்லப்டுத்தப்ட்டுள்்ளது. அ்னைதது 
்க்்தரகளும் தீவிை பொ்த்னைக்கு பினனைபை 
பகாவிலுக்குள் அனுமதிக்கப்டுகினைனைர 
என்து குறிபபி்டத்தக்கது.

பயஙகரவாதிகள் ஊடுருவைா? ராம�ாதபுரம்  
மாவட்டம் முழுவதும் பைத்த பாதுகாப்பு

சென்னை ப்தனைாம்ப்ட்்்ட 
அப்ல்பலா ்வததியொ்ல 
அருபக பநறறு இைவு மரம 
சூட்பகஸ் ஒனறு கி்டந்தது. 
அதில் சவடிகுண்டு ச்ாருட்கள் 
ஏ ப ்தனு ம்  இரு க் க ல ா ம் 
எனகிை ெநப்தகததின ப்ரில் 
க ா வல்  து்ையினைருக்கு 
்தகவல் ச்தரிவிக்கப்ட்்டது. 
இ்த்னையடுதது சவடிகுண்டு 
நிபுணரகளு்டன வி்ைநது 

செனை காவல் து்ையினைர பொ்த்னை 
ந்டததினைர. பொ்த்னைக்கு பினனைர 
சூட்பகசில் எதுவும் இல்்ல என்தும் 
அது காலியானை சூட்பகஸ் எனறும் 
ச்தரிய வந்தது. இ்தன பிைபக காவல் 
து்ையினைர நிம்மதி ச்ருமூசசு விட்்டனைர.

இ ல ங ்க யி ல் 
கிறிஸ்்தவ ஆலயஙகள், 
நட்ெததிை ஓட்்டல்களில் 
ஐ.எஸ். ்யஙகைவாதிகள் 
ந ்ட த தி ய  ச ்த ா ்ட ர 
கு ண் டு ச வ டி ப பு 
்தாக்கு்தலில் இதுவ்ை 
2 5 3  ப் ர  ்லியாகி 
உள்்ளனைர. 500-க்கும் 
பமற்ட்ப்டார காயம் அ்்டநதுள்்ளனைர. ச்தா்டரநது 
அஙகு அவவபப்ாது ்தாக்கு்தல்கள் ந்்டச்றறு 
வருகிைது.

இலங்க ைாணுவமும், காவல் து்ையினைரும் 
்யஙகைவாதிக்்ள தீவிைமாக ப்தடி வருகிைாரகள். நாடு 
முழுவதும் ்லத்த ்ாதுகாபபும் ப்ா்டப்ட்டுள்்ளது.

இநநி்லயில் இநதிய சவளியுைவுதது்ை அ்மசெகம் 
சவளியிட்டுள்்ள அறிக்்கயில் கூறியிருப்்தாவது:-

இலங்கயில் க்டந்த 21ஆம் திகதி ந்்டச்றை 
்யஙகைவா்த ்தாக்கு்த்ல ச்தா்டரநது அஙகு ஏற்ட்டுள்்ள 
சநருக்கடி நி்லயும், இைவு பநை ஊை்டஙகு உத்தைவும், 
கடு்மயானை ்ாதுகாபபு ஏற்ாடுகளும் இலங்கக்கு 
்யணம் செய்வ்்த ்ாதிப்்தாக உள்்ளது. எனைபவ 
அஙகு ்தறப்ாது நிலவும் சூழ்ல கருததில் சகாண்டு 
இநதியரகள் அததியாவசிய ப்த்வயில்லாமல் இலங்கக்கு 
்யணம் செய்வ்்த ்தவிரக்க பவண்டும்.

இலங்கக்கு அததியாவசிய ப்த்வக்காகவும், 
அவெைம் கருதியும் ்யணம் செய்யும் இநதியரகள் 
சகாழும்பில் உள்்ள இநதிய தூ்தைகம், கண்டியில் உள்்ள 
இநதிய து்ண தூ்தைகம் மறறும் அம்்ாநப்தாட்்்ட, 
யாழப்ாணம் தூ்தைக அதிகாரிக்்ள எந்த உ்தவிக்கும் 
ச்தா்டரபுசகாள்்ளலாம்.

இந்தியரகள் மதலவயின்றி இைஙலக கசலவலத 
தவிரக்கவும் - கவளியுறவு அலமசசகம் அறிவுலர

ஐக்கிய அரபு �ாடுகளில முதலமுலற - இந்து தந்லதக்கும் முஸ்லிம் தாய்க்கும் பிறந்த குழந்லதக்கு சான்றிதழ்
ஐக்கிய அைபு நாடுகளில் உள்்ள ெட்்டததிட்்டஙகளின்டி ஒரு 

முஸ்லிம் ஆண்மகன பிைம்தத்்த பெரந்த ச்ண்க்்ள திருமணம் 
செய்துசகாள்்ள அனுமதி உண்டு. அப்தபவ்்ளயில், ஒரு முஸ்லிம் 
ச்ண் பிைம்தஙக்்ள பெரந்த ஆண்க்்ள திருமணம் செய்துசகாள்்ள 
அனுமதி கி்்டயாது. 

இநநி்லயில், இநதியாவின பகை்ள மாநிலத்்த பெரந்த கிைண் 
்ாபு என்வர அப்த மாநிலத்்த பெரந்த ெனைம் ொபூ சிததிக் எனை 
முஸ்லிம் ச்ண்்ண கா்தலிதது திருமணம் செய்து சகாண்்டார. 
பினனைர, பி்ழபபுக்காக ஐக்கிய அைபு நாடுகளின ்த்லநகைானை 
அபு்தாபி நகருக்கு ்தனைது ம்னைவியு்டன வநது இஙகு குடிபயறினைார.  
க்டந்த ஆண்டு யூ்ல மா்தம் இஙகுள்்ள ஒரு மருததுவம்னையில் 
இந்த ்தம்்தியருக்கு ஒரு ச்ண் குழந்்த பிைந்தது. ஆனைால், 
முஸ்லிம் ்தாய்க்கு பிைந்த அந்த குழந்்தயின ்தந்்த இநது என்்தால் 

அக்குழந்்தயின பிைபபுச ொனறி்தழ கி்்டப்தில் ெட்்டரீதியானை 
சிக்கல் எழுந்தது.  பிைபபுச ொனறி்த்ழ ச்றுவ்தறகாக இஙகுள்்ள 
நீதிமனைததில் ‘்த்்டயின்ம ொனறி்தழ’ ச்ை கிைண் ்ாபு ச்தா்டரந்த 
வழக்கு 4 மா்தஙகளுக்கு பினனைர ்தள்ளு்டியானைது.  பினனைர, இநதிய 
தூ்தைக அதிகாரிகளின து்ணயு்டன இந்த 2019ஆம் ஆண்்்ட 
ெகிபபுத்தன்ம ஆண்்டாக க்்டபிடிக்கும் ஐக்கிய அைபு அமீைகததின 
அைசு அளித்த ெலு்க்ய ்யன்டுததி நீண்்ட, சநடிய ப்ாைாட்்டததுக்கு 
பினனைர அைசின ச்ாதுமனனிபபு மு்ையில் ்தறப்ாது ்தஙகள் 
மகளின பிைபபு ொனறி்த்ழ ச்றறுள்்ளார கிைண் ்ாபு.  ்த்ல்ம 
நீதி்திக்கு அவர அனுபபிய விண்ணப்க் கடி்தததுக்கு நீதிமனைம் 
ஒபபு்தல் அளித்த்்தயடுதது, ஐக்கிய அைபு நாடுகளின வைலாறறில் 
மு்தனமு்ையாக இநது ்தந்்தக்கும் முஸ்லிம் ச்ண்ணுக்கும் பிைந்த 
குழந்்தக்கு ்தறப்ாது பிைபபுச ொனறி்தழ கி்்டததுள்்ளது.



28.04.2019 சர்வததசக களம் 13

பி ை ா ன சி ன  ப ந ா ட் பை - ப ்ட ம் 
ப்தவாலயததில் தீ வி்த்தால் ஏற்ட்்ட 
பெ்தம் ஆனமிகவாதிக்்ளத ்தாண்டி, 
உலகம் முழுவதும் உள்்ள க்ல, 
வைலாறறு ஆரவலரக்்ளயும் பவ்த்னை 
சகாள்்ள ்வததிருக்கிைது 

ப்தவாலயச சீை்மபபுக்கானை நிதியு்தவி 
குவி்கயில், அ்்த முன்் வி்ட அழகாக 
மறுநிரமாணம் செய்யப ப்ாவ்தாக 
பிைானஸ் ெனைாதி்தி இமானுபவல் 
சமக்ைாங அறிவிததுள்்ளார

ப்தவாலயததில் ச்ரும் பெ்தஙகள் 
ஏற்ட்டிருப்்தாக ்ாரிஸ் நகரின 
து்ண பமயர இமானுபவல் கிரிபகாபை 
ச்தரிவித்தார .  அ்தன உட்புை மை 
பவ்லப்ாடுகள் அழிநதுவிட்்டனை.

ஆனைால் 850 ஆண்டு காலம் ்ழ்மயானை 
பகாதிக் காலததிய இந்தக் கட்டி்டம், ்ாரிசின 
அ்்டய ா்ளச  சினனைஙகளில் ஒனை ாக 
இருப்்தறகுக் காைணமாக பவறு சில சிைபபு 
அம்ெஙகளும் உள்்ளனை.

அ்வ குறிதது...

இந்தத ப்தவாலயததில் 13-ம் நூறைாண்்்டச 
பெரந்த ச்ரும் கண்ணாடி ெனனைல்கள் மூனறு 
இருந்தனை. பைாஸ் ொ்ளைஙகள் எனைப்டும் 
அ்வ, ப்தவாலயததின மிகவும் புகழமிக்க 
அம்ெஙகளில் ஒனைாக இருந்தனை.

பமறகுப ்குதியில் இருந்த மு்தலாவதும், 
சிறியதுமானை ொ்ளைம் கி.பி. 1,225 வாக்கில் 
முடிக்கப்ட்்ட்தாகும். கண்ணாடி்யச சுறறி 
கறகள் ்திததிருந்த பவ்லப்ாட்டுக்காக 
அது சிைபபுப ச்றறிருந்தது. ச்தறகு பைாஸ் 
ொ்ளைம் சுமார 13 மீறைர விட்்டம் சகாண்்டது. 
84 ப்னைல்க்்ளக் சகாண்்டது.

இருந்தப்ாதிலும், முனபும் இப்தப்ானறு 
தீ வி்ததுகளில் ்ாதிபபு ஏற்ட்்ட்தால், 
கண்ணாடியில் அ்தன அெலானை, ்்ள்்ளப்ானை 
்தன்ம  இல்்ல .  ்த ற ப் ா து  ப ை ாஸ் 
ொ்ளைஙகளுக்கு தீயினைால் எந்தப ்ாதிபபும் 
ஏற்்டவில்்ல எனைாலும் ,  கட்டி்டபம 
்ாதிக்கப்ட்டிருப்்தால், இவறறின ்ாதுகாபபு 
குறிதது அசெம் இருப்்தாக கதீட்ைலின 

செய்தித ச்தா்டர்ா்ளர ஆண்ட்பை பிபனைாட் 
கூறுகிைார.

ப ந ா ட் பை - ப ்டமுக்கு  வரு்வ ர களில் 
ச்ரும்்ாலானைவரகள் பகாதிக் காலதது இைட்்்ட 
பகாபுைப ்குதியில் சிறிது பநைம் நிற்ாரகள். 
ப்தவாலயததின பமறகுப ்குதியில் கிரீ்டம் 
ப்ால இந்தக் பகாபுைஙகள் அ்மநதுள்்ளனை.

பமறகு முகபபுப ்குதியில் கி.பி. 1200ல் 
்ணிகள் ச்தா்டஙகினை. ஆனைால் வ்டக்கில் 
உள்்ள மு்தலாவது பகாபுைம் 40 ஆண்டு 
கள் வ்ை முடிக்கப்்டவில்்ல. அ்தனபிைகு 
்தது ஆண்டுகள் கழிதது 1250-ல் ச்தறகு 
பகாபுைம் கட்டி முடிக்கப்ட்்டது.

இைண்டு பகாபுைஙகளும் 68 மீறைர உயைம் 
சகாண்்ட்வ. 387 ்டிக்கட்டுகள் சகாண்்ட 
அந்தக் பகாபுைததின மீது ஏறினைால் வானில் 
இருநது ்ாரிஸ் நக்ைப ்ாரக்கும் காட்சிகள் 
கி்்டக்கும். மணி பகாபுைஙகள் இைண்டும் 
அப்டிபய உறுதியு்டன இருப்்தாக அதிகாரிகள் 
கூறியுள்்ளனைர.

் ா ரிஸ்  ந க ் ை க்  க ாண் ் ்த ற க ா க 
்டிக்கட்டுகளில் ஏறிச செல்்வரகள் யாைாக 
இருந்தாலும், ப்தவாலயததின மறசைாரு சிைபபு 
அம்ெமானை 'மனி்த விலஙகு' சிற்த்்தக் 
க்டநது்தான செல்ல பவண்டும். கற்்னையின 
அடிப்்்டயிலானை இந்த உருவம், ஒனறுக்கும் 
பமற்ட்்ட விலஙகுகளின உருவஙக்்ள 
உள்்ள்டக்கிய்தாக இருக்கிைது.

'ஸ்டிரிஜ் சிற்ம்' எனைப்டும் மிகப புகழச்றை 
சிற்ம், கட்டி்டததின உசசியில் அமரந்த 
நி்லயில், ்த்ல்யக் ்ககளில் ்தாஙகி, 
நக்ைப ்ாரத்தவாறு அ்மக்கப்ட்டுள்்ளது.

ப்தவாலயததில் 10 மணிகள் உள்்ளனை. 
மிகப ச்ரிய மணியின ச்யர, இமானுபவல் 

என்்தாகும் .  அது 2 3  ்டன எ்்ட 
சகாண்்டது. ச்தறகுக் பகாபுைததில் 1685-ல் 
அ்்த நிறுவியுள்்ளனைர. ப்தவாலயததின 
8 5 0 - வது  ஆண்டு விழ ா  2 0 1 3 - ல் 
சகாண்்டா்டப்ட்்டப்ாது வ்டக்கு பகாபுைததில் 
சிறிய மணிகள் அ்மக்கப்ட்்டனை. பிசைஞ்சுப 
புைட்சியினப்ாது பீைஙகி குண்டுகளுக்காக 
உருக்கப்ட்்ட அெல் மணிக்்ளப ப்ால 
உருவாக்கப்ட்்ட ஒவசவாரு மணிக்கும் 
ஒரு துைவியின ச்யர சூட்்டப்ட்்டது.

1831-ல் 'தி ஹனசப்க் ஆப பநாட்பை-
ப்டம்' எனை ்தனைது ்்்டபபுக்காக இந்தத 
ப்தவாலயத்்த மாதிரி அ்மப்ாக 
எழுத்தா்ளர விக்்டர ஹுபகா ்யன்டுததிக் 
சகாண்்டார.

பநாட்பை-ப்டமின புகழமிக்க உயர 
பகாபுைம் ெமீ்ததிய தீ வி்ததில் ெரிநதுவிட்்டது. 
இது 12-வது நூறைாண்்்டச பெரந்தது. இந்தக் 
கட்டி்டததின வைலாறறில் இந்தக் பகாபுைம் ்ல 
மாறு்தல்க்்ளச ெநதிததுள்்ளது. அவறறில், 
பிசைஞ்சுப புைட்சியினப்ாது இடிக்கப்ட்டு 1860-
களில் மீண்டும் உருவாக்கப்ட்்டதும் அ்டஙகும். 
சிலு்வயில் அ்ையப்டுவ்தறகு முனபு இபயசு 
கிறிஸ்து அணிநதிருந்த்தாகக் கரு்தப்டும் 
புனி்த முள் கிரீ்டம், சிலு்வயின ஒரு ்குதி 
மறறும் ஓர ஆணி ஆகிய நி்னைவுசசினனைஙகள் 
பநாட்பை-ப்டமில் இருந்தனை.

ப்தவாலயததின உள்ப்ள உயைமானை சுவரகளில் 
இருந்த ச்ரிய ஓவியஙகள் மிகவும் கனைமாக 
இருந்த்தால் அவற்ைப ்ததிைமாக ்ாதுகாதது 
கீபழ சகாண்டு வருவது கடினைமாக இருந்த்தாக 
தீய்ணபபு வட்்டாைஙகள் ச்தரிவித்தனை. இந்தத 
ப்தவாலயததில் மூனறு இ்ெக் கருவிகள் 
உள்்ளனை. அவறறில், 8 ஆயிைம் குழல்கள் 
சகாண்்ட கிபைட் ஆரகன கருவியும் ஒனறு. 
1401-ல் மு்தலில் அ்மக்கப்ட்டு, 18 மறறும் 
19-வது நூறைாண்டுகளில் மறு கட்்ட்மபபு 
செய்யப்ட்்டது அது. காலபப்ாக்கில் ்ல 
மு்ை புதுபபித்தல் மறறும் பெரத்தல்கள் 
ந்டந்தப்ாதிலும், மததிய காலகட்்டததில் 
மு்தலில் அ்மக்கப்ட்்ட சில குழல்களும் 
அதில் உள்்ளனை. இந்த இ்ெக் கருவி 
்ாதிபபில்லாமல் அப்டிபய உள்்ளது எனறு 
்ாரிஸ் து்ண பமயர கிரிபகாபை கூறினைார.

எரிநத ததவாலயத்தின் 
அரிய ப�ாககி்சஙகள்

சர்வதேச ஆயுே ்வர்தேக ஒப்பநே்ததில் இருநது 

அமெரிகககா விலகல் - டிரம்ப அறிவிபபு
ஒ்ாமா ெனைாதி்தியாக இருந்தப்ாது 

ெரவப்தெ ஆயு்த வரத்தக ஒப்ந்தததில் 
அசமரிக்கா ்கசயழுதது ப்ாட்்டது. 
2013இல் ப்ா்டப்ட்்ட இந்த ஒப்ந்தம் 
2014ஆம் ஆண்டு டிெம்்ர மா்தம் 
24ஆம் திகதி அமுலுக்கு வந்தது.

இந்த ஒப்ந்தமானைது ெரவப்தெ 
அ்ளவில் மைபு ரீதியிலானை ஆயு்த 
வரத்தகத்்த ஒழுஙகு்டுததும். 
குறிப்ாக சிறிய ைக ஆயு்தஙகள் 
ச்தா்டஙகி ப்ார விமானைம் வ்ை 
இ்தன கட்டுப்ாட்டுக்குள் வரும்.

இந்த  ஒப்ந்தம்  டி ைம்புக்கு 
பிடிக்கவில்்ல. இதில் இருநது 
அசமரிக்கா விலகுவது ்றறி அவர 
்ரிசீலிதது வந்தார. இந்த நி்லயில் 
இண்டிய ானை ாச ் ாலிஸ் நக ரில் 
பநறறு முனதினைம் ந்டந்த ப்தசிய 
துப்ாக்கி ெஙகததின ஆண்டு விழா 
கூட்்டததில் டிைம்ப கலநதுசகாண்டு 
ப்சினைார. அபப்ாது அவர ெரவப்தெ 

ஆயு்த வரத்தக  ஒப்ந்தததில் 
இருநது அசமரிக்கா விலகுவ்தாக 
அறிவித்த ா ர .  இது்றறி  அவர 
குறிபபிடு்கயில் “ெரவப்தெ ஆயு்த 
வரத்தக ஒப்ந்தததில் நாம் ப்ாட்்ட 
்கசயழுத்்த திரும்்பச்றுகிபைாம். 
இது ச்தா்டர்ானை அதிகாைபபூரவ 
பநாட்டீ்ெ அசமரிக்காவி்டம் இருநது 
ஐ.நா. ெ்் ச்றறுக்சகாள்ளும்” 
எனறு கூறினைார.

பேஷன் பஷோவில் பிரேல மோடல் 
அழகி மயங்கி விழுந்து மரணம்
பிபைசிலில் ந்டந்த ப்ஷன 

பஷாவில் பிை்ல மா்டல் அழகி 
மயஙகி விழுநது ம ைணம் 
அ்்டந்த அதிரசசி ெம்்வம் 
ந்்டச்றறுள்்ளது.

பிபைசிலில் உள்்ள ொபவா 
்ாபலா நகரில் ப்ஷன பஷா 
ந்்டச்றைது. இதில் பிை்ல 
பிபைசில் மா்டல் அழகி ச்டல்ஸ் 
பைாைஸ் கலநது சகாண்்டார. 
ப்ஷன பஷாவின ப்ாது 
பகட்வால்க் எனைப்டும் பூ்னை 
ந்்ட ந்டநது விட்டு திரும்பினைார. 
அபப்ாது திடீசைனை யாரும் 
எதிர் ா ரக்க ா்த  வ்கயில் 
மயஙகி விழுந்தார. அவரு்்டய 
முகம்  ்குதியில்  ்ல த ்த 
காயம் பநரிட்்டது. ஆனைால் 
அஙகிருந்தவரகள் நிகழசசியின 
ஒரு்குதியாக இருக்கும் எனை 

அப்டிபய இருநது விட்்டனைர. 
ஆனைால் சு்தாரிததுக் சகாண்்ட 
நிகழசசி ஏற்ட்்டா்ளரகள் வி்ைநது 
செனறு உ்டனைடியாக பைாை்ை 
மீட்டு மருததுவம்னைக்கு சகாண்டு 
செனைனைர.  மருததுவம்னையில் 
அவ்ை ்ரிபொ்த்னை செய்்த 
மருததுவரகள் இைநது விட்்டார 
எனைக் கூறியுள்்ளனைர. இசெம்்வம் 
அ ங கு  அ தி ர ச சி ் ய யு ம் 
பொகத்்தயும் ஏற்டுததியுள்்ளது.
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இனறு உலகம் முழுவதிலும் மிகப ்ைவலாகப 
ப்ெப்டும் ஒரு வாரத்்த ‘நாபனைா ச்டக்னைாலஜி’ 
என்து்தான.

நாபனைா ச்டக்னைாலஜி எனைால் எனனை, 
இன்ைய கால கட்்டததில், நாபனைா ச்டக்னைாலஜி, 
மனி்த ெமு்தாயததிறகு எவவாறு ்யனைளிக்கிைது 
என்்்தப ்றறி இஙகு ்ாரபப்ாம்.

அடிப்்்ட இயறபியலில் நீ்ளத்்த மீறைர 
எனைவும், எ்்ட்ய கிபலா கிைாம் எனைவும், 
பநைத்்த வினைாடி எனைவும், மினபனைாட்்டத்்த 
அம்பியர எனைவும், மினனைழுத்தத்்த பவால்ட் 
எனைவும் அ்ளக்கிபைாம். இதில் சிறிய அ்ளவுக்்ள, 
அ்தாவது ஆயிைததில் ஒரு ்குதி்ய மில்லி 
எனறும், 10 லட்ெததில் ஒரு ்குதி்ய ்மக்பைா 
எனறும், 100 பகாடியில் ஒரு ்குதி்ய நாபனைா 
எனறும் அ்ழக்கிபைாம். நீ்ளம் அல்லது 
்தடிமன, நாபனைா மீறைர அ்ளவில் இருக்கும் 
ச்ாருட்கள் நாபனைா ச்ாருட்கள் (நாபனைா 
சமறறீரியல்) எனறு அ்ழக்கப்டுகினைனை.

20-ம் நூறைாண்டின சிைந்த ச்தாழில்நுட்்ம் 
எலக்ட்ைானியல் (எலக்ட்ைானிக்ஸ்) எனைால் 
21-ம் நூறைாண்டின ச்தாழில்நுட்்ம் நாபனைா 
ச்தாழில்நுட்்ம் (நாபனைா ச்டக்னைாலஜி) ஆகும். 
நாபனைா அறிவியல் எஙசகல்லாம் ்யன்டுகிைப்தா 
அஙசகல்லாம் ச்தாழில்நுட்்த்்தப ் யன்டுததி 
புது்மயானை உ்பயாகமானை எண்ணறை 
்யன்ாடுகள் காணப்டுகினைனை. விவொயம், 
்தகவல் ச்த ாழில்நுட்்ம் ,  சுக ா்த ா ைம் , 
மருததுவம், வாகனைத ச்தாழில்நுட்்ம், ஆறைல், 
கணிபச்ாறியியல், மினனைணுவியல், விண்ணியல், 
அசசுத ச்தாழில், சுறறுசசூழல், இயறபியல், 
பவதியியல் மறறும் உயிரியல் ப்ானை 
அ்னைததுத து்ைகளிலும், ஓர அறிவியல் 
புைட்சி்யபய ஏற்டுததி, அ்னைவ்ையும் 
பிைமிக்க ்வததுள்்ளது.

நாபனைா அறிவியலின ்யன்ாடுகள் எனறு 
சொல்லும்ப்ாது அ்வ ்யன்்டா்த து்ைகப்ள 
இல்்ல எனறு கூைலாம். எனினும் முக்கியததுவம் 
வாய்ந்த ஒரு சில ்யன்ாடுக்்ளப ்ாரபப்ாம். 
மருததுவ ம்னைகளில், கானெர ஏற்டுததும் 
்க்ரீரியாக்க்்ள ஆைம்்நி்லயிபலபய 
கண்டுபிடிப்்தறகு நாபனைா அறிவியல் 
்யன்டுகிைது. உ்டலில் ைத்த ஓட்்டத்்தச 

சீர்டுத்தவும் இது ்யன்டுகிைது. உணவுப 
்்தப்டுதது்தல், வண்ணமிடு்தல், மணபமறறு்தல் 
மறறும் ச் ாதியிடு்தல் ஆகியவறறில் 
்்தப்டுததும் ச்ாருட்களின திைன மறறும் 
அ்தன மூலம் பவதியல் வி்னைகளின 
்ண்புக்்ள நிரணயிப்்தறகும் இந்த அறிவியல் 
்யன்டுகிைது. ப்ாக்குவைததுத து்ையில் 
முக்கிய ்ஙகு வகிக்கும் கனைைக வாகனைஙகள் 
்தயாரிக்கும் ச்தாழிறொ்லகளில் நாபனைா 
அறிவியல் ச்ரிதும் ்யன்டுகிைது.

ம னி ்தனின  வ ா ழ க்்க  மு் ை ் ய 
மாறறுவ்தறகும், பநாயறை, சுகா்தாைமானை 
வாழக்்கயில் உயிரிழபபுக்்ளக் கு்ைக்கக் 
கூடிய முக்கிய ்யன்ாடுகளில் நாபனைா 
அறிவியல் ச்ரும்்ஙகு 
வகிக்கிைது .  ‘ஆள்்ாதி 
ஆ்்ட்ாதி’ என்ாரகள், 
இ ந ்த  ஆ ் ்ட க ளி ல் 
சுருக்கஙகப்ளா, க்ைகப்ளா 
்்டாமலும், ்க்ரீரியாக்கள் 
வ்ளரவ்்தத ்தடுக்கவும் 
ந ா ப னை ா  ச ் ா ரு ட் க ள் 
் ய ன ் டு கி ன ை னை . 
கம்பயூட்்ட ர  தி்ைகள் , 
கறுபபு கண்ணாடிகள் , 
பு்கப்்டக் கருவிகள் மறறும் 
யனனைல்களில் ்தண்ணீபைா, 
க்ைகப்ளா ஒட்்டாமலும், புை 
ஊ்தாக் கதிரகள் மறறும் 
அகசசிவபபுக் கதிரகள் 
ஊடுருவாமல் ்தடுக்கவும், 
நாபனைா பிலிம்ஸ் எனைப்டும் நாபனைா ்்டலஙகள் 
்யன்டுகினைனை.

இருெக்கை வாகனை ஓட்டிகள் கட்்டாயம் 
சஹல்சமட் அணியபவண்டும் எனை ெட்்டத்்த, 
மகிழசசிபயாடு ஏறறுக்சகாள்்ள மறுப்தின ஒரு 
காைணம் அ்தன எ்்டயாகும். அ்தனைால் நாபனைா 
ச்ாருட்க்்ளப ்யன்டுததி, மிகவும் எ்்ட 
கு்ைவானை சஹல்சமட்டுக்்ள ்தயாரிக்கினைனைர. 
்தறப்ாது, அவவாபை ்தயாரிக்கப்டும் காரகள், 
டிைக்குகள், லாரிகள் முக்கியமாக விமானைஙகள், 
்்டகுகள் பமலும் சைாக்சகட்டுகள் எ்்ட 
கு்ைவாகத ்தயாரிக்கப்டுவ்தால், எரிச்ாருள் 
சிக்கனைம் எளி்தாகக் கி்்டக்கிைது.

‘நாவனா’ 
அறிவியல் புரியும் 
விந்த�ள்

டிைானசிஸ்்டர என்து சகாம்பயூட்்டரகள் 
மறறும் மினனைணுவியலில் ்யன்டும் மிக 
முக்கியமானை உ்கைணம் ஆகும். இந்த 
நூறைாண்டின ஆைம்்ததில் இ்தன அ்ளவு 
250 நாபனைா மீறைைாக இருந்தது. 2014-ம் 
ஆண்டு இனச்டல் எனை நிறுவனைம் அ்தன 
அ்ள்வ 14 நாபனைா மீறைைாகக் கு்ைத்தது. 
2015-ம் ஆண்டு ஐ.பி.எம். எனை நிறுவனைம் 
அ்்த 7 நாபனைா மீறைைாகக் கு்ைத்தது. 
2016-ம் ஆண்டு லாைனஸ் ச்ரக்லி எனை 
நிறுவனைம் அ்தன அ்ள்வ 1 நாபனைா மீறைைாகக் 
கு்ைததுப ச்ரு்மப்ட்்டது. மிகமிகச சிறிய 
இந்த டிைானஸ்சிஸ்்டரக்ளால் எனனை ்யன 
எனறு பகட்கத ப்தானறுகிை்தல்லவா? ஆம். 
இனிபமல் சகாம்பயூட்்டர ‘சமமரி’ என்து 
ச்ரிய ்தட்டுக்ளாக (ப்னைல்) இல்லாமல் 
மிகசசிறிய ‘சிப’க்ளாக மாறிவிடும். இ்தனைால், 
சகாம்பயூட்்ட்ை ‘ஆன’ செய்்தவு்டபனைபய 
அது இயஙகத ச்தா்டஙகிவிடும். ‘ஆப’ 
செய்யும்ப்ாது பநைத்்த வீணடிக்காமல், 
ப்டட்்டாக்க்்ள சவகு வி்ைவாகச பெமிதது 
நினறுவிடும். இபப்ாச்தல்லாம் மக்களுக்கு 
ச்தா்லக்காட்சியில் ்ஹ ச்டபனிஷன எனைப்டும் 
எச.டி. ெனைல்களின பமல் மிக ஈரபபு உள்்ளது. 
அப்தப்ால அல்ட்ைா ்ஹ ச்டபனிஷன (யு.எச.
டி) ெனைல்களும் உள்்ளனை. அ்வ ்்டஙக்்ள 
மிகத ச்தளிவாகக் கண்களுக்கு விருந்தாகக் 
காட்டுகினைனை. இ்தறகுத ச்தா்லக்காட்சித 
தி்ைகளில் நாபனைா ச்ாருட்கள் ்யன்டுவப்த 
காைணமாகும்.

நமது உ்டல் எலும்புக்ளாலும், ெ்்தக்ளாலும் 
ஆனைது. ெ்்தகள் திசுக்க்ளால் ஆனை்வ. 
திசுக்கள் செல்க்ளால் ஆனை்வ. ஒரு செல்லின 
அ்ளவு ்மக்பைா மீறைர ஆகும். நாபனைா 
ச்ாருட்களின அ்ளபவா 100 பகாடியில் ஒரு 
்குதி ஆகும். அ்தாவது ஒரு செல்்லவி்ட 
நாபனைா ச்ாருட்களின அ்ளவு ஆயிைம் ம்டஙகு 
சிறிய்தாகும். எனைபவ பநாய்க்கு மருநது 
சகாடுக்கும்ப்ாது, அ்்த ஊசி வழியாகச 
செலுத்தாமல், நாபனைா அ்ளவில் உள்்ள நாபனைா 
பைாப்ாட்களில் மருந்்த நிைபபி பநாயுள்்ள 
செல்களுக்கு பநைடியாகச செலுததும்ப்ாது 
சவகுவி்ைவில் பநாய் குணமாகும்.

நாபனைா அறிவியல் மறறும் நாபனைா 
ச்தாழில்நுட்்ம் எனறு சொல்லும்ப்ாது 
இைண்டு விஞ்்ானிக்்ள நாம் நி்னைதப்தயாக 
பவண்டும். ஒரு இயறபியல் ப்ைாசிரியர 
ரிசெரடு ச்பினபமன. 1959-ம் ஆண்டு 
அணுக்க்்ளப்றறியும், மூலக்கூறுக்்ளப 

்றறியும் வி்ளக்கினைார. ்தது ஆண்டுகளுக்குப 
பினனைர யப்ான நாட்்்டச பெரந்த ப்ைாசிரியர 
ப்டாரிபயா்டானிக்குசசி என்வர ்தான ‘நாபனைா 
ச்தாழில்நுட்்ம்’ எனை வாரத்்த்ய மு்தன 
மு்தலாக உலகிறகு அறிமுகப்டுததினைார. 
இவரகள் ச்தா்டஙகி்வத்த ‘நாபனைா’ எண்ணிப 
்ாரக்க முடியா்த பமலும் ்ல விந்்தக்்ள 
மனி்தகுலததிறகு அளிக்கும் என்தில் எவவி்த 
ஐயமும் இல்்ல. இ்தன மூலம் இயற்கயின 
விந்்தக்்ள முழுவதுமாக அறிநது சகாள்ளும் 
நாட்கள் சவகு ச்தா்லவில் இல்்ல.

 மபராசிரியர கைாநிதி பி.எஸ்.ம�ாசப், 
்தமிழநாடு.


