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ஈழத் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிமைப்்ாளர் க�ாளத்தூர் தா.கெ.ைணி ப்டடி

ப�ோர்க்கலை வல்லுநர்களின் ்கணிப்பீடு்களு்ககு 
அப்�ோற�ட்டவர  தமிழீழ விடுதலைப்புலி்களின் 

தலைவர பிர�ோ்கரன்
வன்னிக்காட்டில் அவருடன் இருந்த நகாட்்ள் மறக் முடியகா்தவவ

மட்டக்களப்பில் தற்்கொலைதொரி்களின் 
பயிறசி மு்கொம் ்கண்டுபிடிப்பு  

அப்�ோவி மோணவர்கலை �யங்கரவோதி்கைோ்க சிததரிதது 
ல்கது செயதலம ்கண்டி்க்கதத்க்கது

 கிழககு பல்்வைக்ழ் ்வை ்ைகாச்கார பீட மகாணவர் ஒன்றியம்

யொழ்.பல்்கலைக்கழ்க மொணவர்களின் 
்ெயறபொடு இைஙல்க அரசுககு மடடுமல்ை 
கூட்டலமப்பிறகும் ெவொைொ்கவவ இருநதது.
பகாரகாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவ்கதி ஆனந்தன் பபட்டி

`ஏப்ரல் 21'  ஏற்படுத்தப்்போகும் 
்தோக்கங்கள்

பூமி�ன்



2தாயகககளம்05.05.2019

மட்டக்களப்பில் தற்்கொலைதொரி்களின் 
பயிறசி மு்கொம் ்கண்டுபிடிப்பு  

அண்மையில் இலங்கையில் இடம்பெற்ற தாக்குதல் சமபெவஙகை்ை 
அடுத்து பெல்கை்லக்கைழகைஙகைளின் பொதுகைாப்பெ உறுதி  ்சயவதாகை கூறி 
03.05.2019 அன்று யாழ் பெல்கை்லக்கைழகைத்தி்ை சசாத்ை  ்சயவதறகு 
இலங்கை இராணுவம அனுமைதி சகைாரியிருநதது. இதறகு  பெல்கை்லக்கைழகை 
நிரவாகைம அனுமைதி அளித்திருநததுடன் மைாணவர ஒன்றியமும தைது பூரண 
ஒத்து்ழபபி்ை வழஙகி இருநதது. இதுவ்ர கைாலமும பெல்கை்லக்கைழகை 
வைாகைத்தில் இராணுவம நு்ழவதறகு அனுமைதி வழஙகைபபெடுவதில்்ல. 
இருநதும தறகைாலத்தில் இடம்பெறும பெயஙகைரவாத அச்சுறுத்தல்கைளிலிருநது 
பெல்கை்லக்கைழகைத்தின் பொதுகைாப்பெ இராணுவம உறுதி ்சயயும என்்ற 
நமபிக்்கையிசலசய இச்சசாத்ைக்கு அனுமைதி வழஙகைபபெடடது.

இத்ைத் ்தாடரநது யாழ் பெல்கை்லக்கைழகை மைாணவர ஒன்றிய 
கைடடிடத்தில் கைாணபபெடட தமிழீழ சதசிய த்லவரது பு்கைபபெடம மைறறும 
முள்ளிவாயக்கைால் அவலஙகை்ை குறிக்கும பெதா்தகைள்  கைாணபபெடடத்ை 
கைாரணம கைாடடி பெயஙகைரவாத த்டச் சடடத்தின் கீழ் யாழ் பெல்கை்லக்கைழகை 
மைாணவர ஒன்றியத் த்லவர, ்சயலாைர மைறறும சிறறுணடிச்சா்ல 
ஊழியர ்கைது ்சயயபபெடடு 16 ஆம திகைதி வ்ர விைக்கைமைறியலில் 
்வக்கைபபெடடுள்ைைர.

்பொதுமைக்கைளின் பொதுகைாபபி்ை உறுதிபபெடுத்த சவணடிய கைாவல்து்்ற 
மைறறும  இராணுவத்திைசர அபபொவி மைாணவரகைள் மைறறும  ஊழியரி்ை 
்கைது ்சயத்மை  என்பெது மைை சவத்ை அளிக்கின்்றது. தறசபொ்தய 
அசாதாரண சூழ்நி்லகைளுக்கு ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அ்மைபசபெ கைாரணமைாகை 
உள்ைது. இச்சூழ்நி்ல்ய கைாரணம கைாடடி அபபொவி மைாணவரகைளி்ை 
பெயஙகைரவாதிகைள் எை சித்தரித்து ்கைது ்சயத்மை்ய கிழக்குப பெல்கை்லக்கைழகை 
மைாணவர சமூகைம வன்்மையாகை கைணடிபபெதுடன் அவரகைளின் எதிரகைால 
நலன் கைருதி  அவரகை்ை விடுத்ல ்சயய சவணடும என்பெத்ையும 
இலங்கை அரசாஙகைத்திடம சவணடி நிறகின்ச்றாம.

 யுத்தம முடிவ்டநத கைாலத்திலிருநது பெல்கை்லக்கைழகைஙகைளில் மைாணவரகைள் 
இை, மைத, ்மைாழி சபெதம கைடநது ஒறறு்மையாகைசவ எமைது கைல்வி மைறறும 
ஏ்ைய நடவடிக்்கைகை்ை சமைற்கைாணடு வருகின்ச்றாம. நீணட 
கைாலத்திறகு முன்பு ்வக்கைபபெடட பு்கைபபெடத்்த கைாரணம கைாடடி 
அபபொவி தமிழ் மைாணவரகை்ை ்கைது  ்சயத்மையாைது மைாணவரகைளின் 
ஒறறு்மையி்ை சீரகு்லக்கும நடவடிக்்கையாகைசவ கைாணபபெடுகின்்றது. 
்சயயாத தவறுக்கைாகை ்கைது ்சயயபபெடட அபபொவி மைாணவரகைள் மைறறும  
ஊழியரின் விடுத்லக்கு சபெதஙகைள் கைடநது அ்ைவரும ஒருமித்து குரல் 
்கைாடுக்கை சவணடும என்பெத்ை சவணடி நிறகின்ச்றாம.

 மைடடக்கைைபபு தாழஙகுடா ஒல்லிக்குைம 
முஸ்லிம கிராமைத்தில் அ்மைநதிருநத  
தீவிரவாதிகைளின் பெயிறசி முகைாம ஒன்று இன்று 
கைணடுபிடிக்கைபபெடடுள்ைது.  மைடடக்கைைபபு 
தாழஙகுடா ஒல்லிக்குைம பெகுதியில் இன்று  
கைா்ல சிறீலஙகைா அதிரடிபபெ்டயிைரால் 
சமைற்கைாள்ைபபெடட சுறறிவ்ைபபு சதடுதலில் 
இநத தீவிரவாத அ்மைபபிைரின் பெயிறசி 
முகைாம ஒன்று ்கைபபெற்றபபெடடுள்ைது.

ஐ.எஸ். அ்மைபபின் தற்கைா்ல தாரியாை 
ரில்வானின் த்ல்மையில் இயஙகியதாகை 
கூ்றபபெடும குறித்த பெயிறசி முகைாமில் 
்வத்சத தீவிரவாதிகைளுக்கு பெயிறசிகைள் 
வழஙகைபபெடடதாகை கூ்றபபெடுகி்றது. குறித்த 
பெயிறசி முகைாமில் இருநது தற்கைா்ல 
தாக்குதலுக்கு பெயன்பெடுத்தபபெடடதாகை 
சநசதகிக்கைபபெடும எஸ்சலான் குழாய 
்கைபபெற்றபபெடடுள்ைது.

 குழாயில் தயாரிக்கைபபெடட ்வடி்பொருள் 
அண்மையில் கைடடுநாயக்கை  விமைாை 

நி்லய வீதியில் கைண்டடுக்கைபபெடடிருநதது. எைசவ அநத ்வடிகுணடு இஙகு 
தயாரிக்கைபபெடடதாகை இருக்கைலாம எை சநசதகிக்கைபபெடுகி்றது. இநத பெயிறசி 
முகைாமில் இருநத அபதுல் ரகுப என்பெவ்ர விசசட அதிரடிப பெ்டயிைர ்கைது 
்சயது விசார்ண நடத்தி வருகின்்றைர.

குறித்த பெயிறசி முகைாமில் ்வத்சத பெல ்வடி்பொருடகைள் சசாத்ை 
்சயயபபெடடுள்ைதுடன் இநத பெயிறசி முகைாமில் தயாரிக்கைபபெடட சமைாடடார 
்சக்கிள் ்வடி குணசட கைடநத ஏபரல் 13 ஆம திகைதி பொலமு்ையில் பெரீடசித்துப 
பொரக்கைபபெடடிருக்கைலாம எை சநசதகிக்கைபபெடுகி்றது.

அப்�ோவி மோணவர்கலை �யங்கரவோதி்கைோ்க சிததரிதது 
ல்கது செயதலம ்கண்டி்க்கதத்க்கது

இநத பதெம் அல்ைோஹ்வின் பதெம் 
மோணவர்கலை ச்கோல்லுபவோம்  
்கல்லூரி அதி�ரு்ககு எசெரி்கல்க ்கடிதம்

யாழ்பபொணம சுணடுக்குளி மைகைளிர 
கைல்லூரிக்கு எச்சரிக்்கை கைடிதம ஒன்று 
விடுக்கைபபெடடுள்ைதாகை அதிபெரிைால் 
கை ாவல் நி்லயத்தில் மு்்றபபொடு 
்சயயபபெடடுள்ைது.

சதசிய தவ்ஹீத் ஜமைாத் அ்மைபபு 
யாழ்பபொணம என்னும அ்டயாைத்்த 
் கை ாணடு ,  சுணடு க்குளி  கை ல்லூரி 
அதிபெருக்கு இநத எச்சரிக்்கை கைடிதம 
அனுபபெபபெடடுள்ைது. அநதக் கைடிதத்தில் 
இநத சதசம அல்லாஹ்வின் சதசம, இஙகு 
இஸ்லாமிய மைக்கைள் மைடடுசமை வாழ முடியும. 
சிலு்வ தூக்கிகைசைா சவறு யாருசமைா வாழ 
முடியாது, சிலு்வ தூக்கி மைாணவரகை்ை 
்கைால்லுசவாம எை அநதக் கைடிதத்தில் 
்தரிவிக்கைபபெடடுள்ைது. இநதக் கைடிதம 
்தாடரபில் கைாவல்து்்றயிைர தீவிர 
விசார்ணயில் ஈடுபெடடுள்ைைர.

யாழ் பெல்கை்லக்கைழகை மைாணவர ஒன்றியத்தின் 
த்லவர எம .திவாகைரன், ்சயலாைர எஸ்.
பெபில்ராஜ் ஆகிசயார சிஙகைை பெ்டயிைரால் ்கைது 
்சயயபபெடடுள்ை்மையாைது தமிழர தாயகைத்தில் 
சகைாசலாச்சி நிறகும சிஙகைை சபெரிைவாதத்தின் 
பெழிதீரபபுக்கைாை அ்டயாைமைாகும. இத்ை 
வன்்மையாகை கைணடிபபெசதாடு உடைடியாகை அவரகை்ை 
விடுத்ல ்சயயசவணடும என்றும தமிழ்த் சதசிய 
அரசியல் அவதானிபபு ்மையம வலியுறுத்தியுள்ைது. 

யாழ் பெல்கை்லக்கைழகை மைாணவர ஒன்றியத்தின் 
த்லவர எம.திவாகைரன், ்சயலாைர எஸ்.பெபில்ராஜ் 
ஆகிசயார ்கைது ்சயயபபெடடு எதிரவரும 16ஆம 
திகைதி வ்ரயில் விைக்கைமைறியலில் ்வக்கைபபெடடுள்ை்மை 
்தாடரபில் தமிழ்த் சதசிய அரசியல் அவதானிபபு 
்மையம விடுத்துள்ை அறிக்்கையிசலசய சமைறகைணடவாறு 
்தரிவிக்கைபபெடடுள்ைது. அவ்வறிக்்கையில் சமைலும 
்தரிவிக்கைபபெடடுள்ைதாவது, 

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் தீவிரவாதிகைள் தாக்குதல்கைள் 
்கைாழுமபு, மைடடக்கைைபபு, நீர்கைாழுமபு ஆகிய 
பெகுதிகைளிசல தமிழ் மைக்கை்ை இலக்கு ்வத்துத் 
தான் நிகைழ்நதை. தீவிரவாதத்தி்ை சவசராடு 
பிடுஙகுவதறகைாகை அவசரகைாலச் சடடம உடைடியாகை 
அமுலாக்கைபபெடடு, சிறீலஙகைா பெ்டகைளின் ்கையில் 
அதிகைாரஙகைள் வழஙகைபபெடடை என்பெது அ்ைவரும 
அறிநத விடயம. 

இலங்கை சுதநதிரமை்டநததிலிருநது தமிழரகைசை 
எமைது எதிரிகைள். தமிழ் இ்ைஞரகைசை ஆபெத்தாைவரகைள். 
கி்டக்கும சநதரபபெஙகைளில் நாம தமிழைத்தி்ை 
அழிக்கை சவணடும. இபபெடியாை சிநத்ைகைள் 
ஆழமைாகை ஊடடபபெடடு வைரக்கைபபெடடரகைள்தான் 
சிறீலஙகைாவின் பெ்டயில் உள்ைாரகைள். 

2009ஆம ஆணடு பெச்சிைம பொலகைன் பொலச்சநதிரன் 
சபொன்று ஆயிரம ஆயிரம பொலச்சநதிரன்கை்ை அழித்து 
இரத்தம சதாயநத்வதான் இநத சிறீலஙகைா பெ்டகைள். 
இபபெடிபபெடட சித்தாநதத்துக்குள் கைடட்மைக்கைபபெடட 

பல்்கலை்கழ்க மொணவர்களின் ல்கது  
வபரினவொத பழி தீரப்பின் அல்டயொளம்
தமிழ்த் பதசிய அரசியல் அவதானிப்பு மையம் �டும் �ண்டனம்
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்ரணம் ்தரும் முள்ளிவோயக்கோல் ்தசோப்த  
நினை்வந்தனை முடககும் முயறசியோ?

தமிழன வரலாற்றில் ஆற்றுப்படுதத முடியாத அநத ரணமிக்க நாள் 
மே 18. முள்ளிவாயக்காலின் தசாபத நினனமவநதனல சசயவதற்கு 
ஆயததங்கள் நனைச்பறுகின்்றன. 

இஸலாமிய அடிப்பனைவாதததில் எழுச்சி ச்பற்்ற ஐ.எஸ.ஐ.எஸ. உயிரதத 
ஞாயி்றன்று உயிர குடிககின்்றது. இநத உயிரதத ஞாயிறிலும் தமிழனததின் 
உ்றவு்கமே குருதி சிநதி ேரிககின்்றன. விடுதனல மவடன்கயுைனும் நீதிக்கான 
ஏக்கததுைனும் ந்கரநது சசல்லும் ஈழததமிழனததினன ்கடைனேக்கப்படை 
ரீதியில் இன அழிபபுச் சசயவதற்கு அரச ்பயங்கரவாதம் ஒருபு்றததிலும், 
அடிப்பனைவாத தீவிரவாதம் ேறுபு்றததிலும் மவடனை ஆடிகச்காண்டிருககின்்றன. 

ேரபியல் ரீதியான அணுகுமுன்ற்களும் இல்லாது, சனநாய்க ரீதியான 
தததுவாரதத ம்காட்பாடு்களும் இல்லாது, ச்பௌதத சிங்கே ம்பரினவாத 
ஆடசினய தக்கனவப்பதற்்கா்க “முண்டு ச்காடுககும்” நினலககு தமிழ்த 
மதசிய அரசியல் ்பலவீனம் அனைநதுவிடைது. 

அண்னேக்காலோ்க மவடன்கயும், ஏக்கமும் மிக்க இனததிற்்கா்க 
இபம்பாது யார இருககின்்றார்கள் என்்ற பிரதான ம்கள்வி எழுகின்்றது.  
எேக்கா்க நாமே என்று தமிழினம் வீதிககு இ்றஙகுகின்்றது. சனநாய்க 
ரீதியில் ம்பாராடைங்கனே முன்சனடுககின்்றது. 

அன்று தமிழினததின் விடுதனலக்கான ஊற்்றா்க இருநத யாழ்.
்பல்்கனலக்கழ்கம் இன்றும் அமத இனததின் விடுதனலக்கா்க ்பற்றுறுதியுைன் 
ஆதரவளிக்க ்கேமி்றஙகியது. 

விமசைோ்க 2015ஆம் ஆண்டு தமிழ் அரசியல் தனலனே்கள் சிங்கே 
ச்பௌதத ம்பரினவாத ஆடசியாேர்களிைததில் சரணா்கதி அனைநதுவிடை 
பின்னர யாழ்.்பல்்கனல ோணவர்களின் விடுதனலக்கான சனநாய்க 
ரீதியிலான ம்பாராடைங்கள் முழுவீச்னசப ச்பறுகின்்றன.  அதுேடடுேன்றி, 
2017ஆம் ஆண்டு தன்னுயிர்கனே இன்னுயிர்கோ்க ்கருதி ஆகுதியாககிய 
அததனன உ்றவு்கனேயும் நினனவு கூரும் புனித நாோன மே 18 அன்று 
முள்ளிவாயக்கால் முற்்றததில் அரசியல் சுயலா்பம் மதை முற்்படுகின்்றார்கள். 

இதனால் அதற்குப பின்னரான ்காலததில் நினனமவநதல் நி்கழ்வினன 
உணரவு பூரவோ்க ந்கரததும் ்பாரிய ச்பாறுபபினனயும் ்பல்்கனலக்கழ்க 
சமூ்கமே ச்பாறுபம்பற்றிருநதனே சவளிப்பனை. 

அது ம்பான்று, சிறிலங்கா அரசு சசயத இனவழிபபுக்கான ச்பாறுபபுககூ்றனல 
சசயவதற்கு ஐ.நா அரஙகில் சரவமதசம் ்கால அவ்காசம் வழங்க கூைாது என்்ற 
ம்காரிகன்க தாய்கததில் எழுநதம்பாது யாழ்.்பல்்கனலக்கழ்க ோணவர்கமே 
ஒருஙகினணதது அதனன உல்கததிற்கு உரக்கக கூறினார்கள். 

இவவாறு அண்னேக ்காலோ்க யாழ்.்பல்்கனல சமூ்கததின் இனவிடுதனல 
ரீதியான ்பாரனவ ்பரநது்படைதன் ்காரணததால் தமிழ் அரசியல் தனலனே்களுககும் 
அவர்கள் முண்டுச்காடுககும் ஆடசியாேர்களுககும் “்பநது” தங்களின் 
ன்கனயவிடடு ம்பாயவிடுமோ என்்ற அச்சம் ஏற்்படைது.  இநத அச்சததினன 
ம்பாககுவதற்கு நாடடில் ஏற்்படை அவசர்காலச் சடைம் மி்கபச்பாருததோன 
தருணோ்க ோறியது. ்பல்்கனல ோணவர்களின் எழுச்சியும், வீச்சும் மிக்க 
அனனதது சசயற்்பாடு்கனேயும் முைககிபம்பாடுவனதமய திடைோ்க ச்காண்டு 
யாழ் ்பல்்கனலக்கழ்க ோணவர ஒன்றியததின் தனலவர எம்.திவா்கரன், 
சசயலாேர எஸ.்கபில்ராஜ் ஆகிமயானர ன்கது சசயதுள்ோர்கள். 

இவர்களின் ன்கதுககு ்பனையினரும், ்காவல்துன்றயினரும் கூறும் 
்காரணங்கள் மி்கவும் மவடிகன்கயானனவ. தமிழீழ மதசிய தனலவர 
பிர்பா்கரனின் புன்கப்பைததினன னவததிருநதார்கள் என்்பதுதான் பிரதான 
்காரணம். 

விடுதனலபபுலி்கனே தனலதூக்காேல் அழிததுவிடமைாம். அதன் 
தனலனேனய ேரணிக்க சசயதுவிடமைாம் என்று சரவமதசம் பூரா்கவும் ோரபு 
தடடிய ்பனை்களுககு அநத ோவீரனின் புன்கப்பைம் மீது எததனன அச்சம் 
இருககின்்றது. தன்னின விமராதி்கோ்க மூனேச்சலனவ சசயயப்படடுள்ே 
்பனை்கள் தமிழனததினன சநதரப்பம் கினைககும் ம்பாசதல்லாம் தாக்கததான் 
முற்்படும். விடுதனலக்காவும், நீதிக்காவும் ம்பாராடும் இனததில் உள்ே 
ஒவசவாருவனும் ோவீரமன என்்பனத சிங்கே ம்பரினவாதம் அறிவதற்கு 
வாயபபில்னல. 

இனப்பற்று மிக்க இேம் சநததினய அைககுவதா்க நினனதது இரு 
ோணவர்கனே ன்கது சசயவதன் மூலம் முள்ளிவாயக்கால் முற்்றததினன 
சவறுனேயாக்க முடியும் என்று ம்பரினவாதம் தபபுக்கணககுப ம்பாடுகின்்றது. 
ோணவர்களின் சகதி ோச்பரும் சகதி என்்பமத வரலாறு. தனது இனவழிபபு 
மவடனைனய நி்கழ்ததவதற்்கா்க யாழ்.்பல்்கனலக்கழ்க ோணவர்கனே 
ன்கது சசயதுள்ேனே ்பனையினரின் அடிப்பனைச் சடைங்கனே மீறும் 
மிமலச்சததனோன சசயற்்பாடும் ம்பரினவாதததின் இயலானேயுமே 
ஆகும்.  ோணவர்கனே ன்கது சசயது முள்ளிவாயக்கால் நினனமவநதனல 
முைககுவதற்கு முனனயும் ம்பரினவாதி்களும், அவர்களின் முண்டு 
ச்காடுப்பாேர்களும் ஈழததமிழ் இனததின் விமராதி்கமே…! துமராகி்கமே..!

 தமிழர தாயகைம மைறறும ்கைாழுமபு 
உடபெட பெல இடஙகைளில் நடத்தபபெடட 
்தாடர தற்கைா்ல ்வடிகுணடுகை்ை 
தயாரித்த பிரதாை நபெர அ்டயாைம 
கைாணபபெடடுள்ைார. நீர்கைாழுமபு 
கைடடுவபிடடிய சதவாலயத்தில் ்வடி 
குண்ட ்வடிக்கை ்வத்து ்பெருமைைவு 
மைக்கை்ை ்கைா்ல ்சயத தீவிரவாதி 
்தாடரபில் முக்கிய பெல தகைவல்கைள் 
்வளியாகியுள்ைது. வா்ழச்சச்ை 
பிரசதசத்்த ்மைாஹமைட ஹஸ்துன் என்பெவர சதசிய 
தவ்ஹித் ஜமைாத் அ்மைபபின் பிரதாை ்வடிகுணடு 
நிபுணர எை பொதுகைாபபு பிரிவு உறுதி ்சயதுள்ைது.
்வடிகுணடு தயாரிபபு ்தாடரபில் ்மைாஹமைட ஹஸ்துன் 
்வளிநாடடில் பெயிறசி ்பெறறுள்ைார. அவரது மை்ைவி 
சாரா என்பெவர சாயநதமைருது தற்கைா்ல தாக்குதலில் 
உயிரிழநதுள்ைார. சாரா வா்ழச்சச்ையில் வசித்து 
வநதுள்ைார. தற்கைா்ல தாக்குதலுக்கு சத்வயாை 
நிதி ்தமைடட்கைாட இபராஹிம குடுமபெத்திைால் 
வழஙகைபபெடடுள்ை்மை விசார்ணகைள் மூலம உறுதி 
்சயயபபெடடுள்ைது.

தறச்கோலை குண்டுததோ்ககுதலு்ககு 
சவடிகுண்டு்கலை தயோரிததவர 
அல்டயோைம் ்கோணப்�டடுளைோர

இ ந த  வ ரு ட 
இறுதிக்குள் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். 
தீ வி ர வ ா தி கை ளு க் கு 
முறறுபபுள்ளி ்வக்கைபபெடடு 
ச ை ா தி பெ தி  ச த ர த ல் 
சி்றபபொகை நடத்தபபெடும 
எ ன் று   சி றீ ல ங கை ா  
சைாதிபெதி ்மைத்திரிபொல 
சிறிசசை ்தரிவித்துள்ைார.

42 ்வளிநாடடவரகைள் 
உள்ளிடட 2 5 0  றகும 
சமைறபெடடவரகைள் உயிரிழநத 
ஏபரல் 21 தாக்குதல்கைளின் பின்ைணியில் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். 
பெயஙகைரவாதிகைள் உள்ை்த தாஙகைள் நமபுவதாகைவும 
சைாதிபெதி சரவசதச ஊடகைமைாை சராயடடரஸ் ்சயதி 
சச்வக்கு ்தரிவித்துள்ைார.

அவர சமைலும ்தரிவிக்்கையில், “தீவிரவாதிகைளின் இநத 
்சயறபொடுகைளிைால் சதரத்ல தள்ளி்வக்கை முடியாது, 
எைசவ சதரதலுக்கு முன்ைதாகை பெயஙகைரவாதத்தி்ை 
ஒழித்து நாடடில் ஸ்திரத்தன்்மையி்ை ்கைாணடு 
வருசவன்.

ஏறகைைசவ தற்கைா்ல குணடுதாரிகைளின் குழுவுடன் 
்தாடரபு்டய 25 முதல் 30 வ்ரயாை நபெரகை்ையும 
நாஙகைள் அ்டயாைம கைணடுள்சைாம, அவரகைள் 
தற்கைா்லதாரிகைளுடன் ்தாடரபொ என்பெது ்தாடரபில் 
தகைவல்கைள் கி்டக்கைவில்்ல. இருபபினும அவரகை்ை 
்கைது ்சயவதறகைாை நடவடிக்்கைகைள் எடுக்கைபபெடடு 
வருகின்்றை. சமைலும இநத தாக்குதல் பின்ைணியில் 
ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அ்மைபபு இருபபெதைால் இநதத் 
தாக்குதல்கைைாைது, இலங்கை பிரச்சி்ை அல்ல, இது 
சரவசதச பெயஙகைரவாத ்சயறபொடாகும.

குறிபபொகை அ்மைரிக்கைா, பிரித்தானியா, சஜரமைனி, 
ரஷயா மைறறும அவுஸ்சரலியா ஆகிய நாடுகைளுக்கும 
ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். பெயஙகைரவாதிகைைால் அச்சுறுத்தல் 
கைாணபபெடுகின்்றது. இசதசவ்ை இநத விடயத்தில் 
அ்மைரிக்கை ்பெடரல் பீசரா ஆஃப இன்்வஸ்டிசகைஷன் 
மைறறும இன்டரசபொல் உடபெட 8 நாடுகைளில் இருநது 
புலைாயவுப பிரிவிைர இலங்கைக்கு உதவுகின்்றைர.” 
எை சைாதிபெதி ்தரிவித்துள்ைார.

இசதசவ்ை குறித்த தாக்குதலின் பின்ைணியில் 
சதசிய ்தௌஹீத் ஜமைாத் மைறறும ஜமமியத்துல் மைல்லத்து 
இபராஹிம ஆகிய இரு சிறிய குழுக்கைசை தற்கைா்ல 
குணடு தாக்குத்ல நடத்தியது எை கைாவல்து்்ற 
கூறியுள்ைைர. அத்சதாடு இதறகு முக்கிய சூத்திரதாரியாகை 
சதசிய ்தௌஹீத் ஜமைாத் அ்மைபபின் த்லவர சஹரான் 
ஹாசிசமை உள்ைார என்றும ்பொலிஸ் தரபபிைரால் 
்தரிவிக்கைபபெடடு வருகின்்ற்மை குறிபபிடத்தக்கைது.

ஐ.எஸ். �யங்கரவோதம் ஒழிதது்க்கட்டப்�டும் லமததிரி ெ�தம்
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அநநியன் வி்ககிரம் �ோணியில் சுமநதிரன் 
தமிழ்த பதசிய ம்க்கள முன்்னணி ப்களவி?

தமிழ் மைக்கைள் மைத்தியில் கூடட்மைபபின் 
சபெச்சாைர எம.ஏ.சுமைநதிரன் அநநியன் 
தி்ரப பெடத்தின் விக்கிரம சபொல் பொசாஙகு 
்சயகின்்றாரா? எை சகைள்வி எழுபபியுள்ை 
தமிழ்த் சதசிய மைக்கைள் முன்ைணியின் 
்சயலாைர ்ச.கைசஜநதிரன் பெல்கை்லக்கைழகை 
மைாணவரகைளின் விடுத்ல்ய வலியுறுத்தி 
சைநாயகை சபொராடடஙகைள் முன்்ைடுக்கைப 
பெடும எை ்தரிவித்துள்ைார.

யாழ்பபொணம ஊடகை ்மையத்தில்   
சநறறு ந்ட்பெற்ற பெத்திரி்கையாைர 
சநதிபபிசலசய அவர இத்ை ்தரிவித்தார.
அவர சமைலும ்தரிவிக்்கையில்

நாடடில் இடம்பெற்ற குணடு ்வடிபபு 
சமபெவஙகை்ை அடுத்து அவசரகைால 
பிரகைடைம ந்டமு்்றபபெடுத்தபபெடடது.
குணடு ்வடிபபு ந்ட்பெற்ற இடஙகை்ை 
விட வடக்கு மைாகைாணத்திசலசய இராணுவ 
்கைடுபிடிகைள் அதிகைரித்து கைாணபபெடுகின்்றை.
அ்மைதியாகை உள்ை எமைது பிரசதசத்தில் 
சபொரக்கைாலத்்த சபொல பெதற்றமைாை 
நி்ல்மை்ய இராணுவம உருவாக்கை 
முயறசிக்கின்்றது. அதன் ஓர அஙகைசமை 
யாழ்பபொண பெல்கை்லக்கைழகை மைாணவரகைள் 
இருவர ்கைது பெல்கை்லக்கைழகை சிறறுணடிச் 
சா்ல நடத்துைர ்கைது ஆகிய சமபெவஙகைள் 
்வளிபபெடுத்துகின்்றை.

இலங்கையில் இடம்பெற்ற உள்நாடடு 

சபொரின் சபொது கைாணாமைல் ஆக்கைபபெடடவர 
கைளுக்கைாகைவும தமிழ் இை அழிபபுக்கு 
உரி்மை சகைாரியும பெல சபொராடடஙகை்ை 
யாழ்பபொண பெல்கை்லக்கைழகை சமூகைம 
இதுவ்ர கைாலமைாகை முன்்ைடுத்து 
வருகின்்றது. இநத ்சயலுக்கு பெழி தீரக்கைவும 
அவற்்ற முடக்கைவும திடடமிடட வ்கையில் 
்கைது ்சயயபபெடடுள்ைைர. இலங்கை 
இராணுவம, கைாவல்து்்ற ஆகிசயாரது 
சீரு்டகைளில் வித்தியாசஙகைள் இருநதாலும 
அவரகைளின் மைைநி்ல தமிழரகை்ை அதிலும 
குறிபபொகை தமிழ் இ்ைஞரகை்ை அடக்கி 

ஒடுக்கை சவணடும. என்்ற வஞசகை மைை 
நி்லயிசலசய உள்ைைர.

அரசுக்கு நாடாளுமைன்்றத்தில் எல்லா 
வ்கையிலும  ஆத ரவு  ் கை ாடு த்துக் 
்கைாணடிருக்கும தமிழ்த்  சதசியக் 
கூடட்மைபபிைசர இதறகு முழுப 
்பொறுப்பெயும கூ்றசவணடும. ஏ்ைனில் 
பெயஙகைரவாத த்டச் சடடத்தி்ை 
அமுல்பெடுத்த  ந ாடாளுமைன்்றத்தில் 
எவ்வித சயாச்ையும இன்றி ஆதரவு 
்கைாடுத்தைர. இபசபொது மைாணவரகைள் ்கைது 
்சயயபபெடடதும கைாவல் நி்லயத்துக்கு 
ஓடி வருகின்்றைர. ்தன்னிலங்கையில் 
ஒரு முகைத்்தயும வடக்கில் தமிழ் மைக்கைள் 
மைத்தியில் ஒரு முகைத்்தயும அநநியன் 
தி்ரபபெட விக்கிரம சபொல கைாடடி 
கூடட்மைபபு நாடாளுமைன்்ற உறுபபிைர 
நாடகைமைாடி வருகின்்றார.

உ ள் ந ா ட டு  ச பெ ா ரி ன்  ச பெ ா து 
சமைற்கைாள்ைபபெடட இை அழிபபு 
நாைாை முள்ளிவாயக்கைால் நி்ைசவநதல் 
நிகைழ்வின் பெத்தாம ஆணடு நி்ைவு நிகைழ்வு 
ந்ட்பெ்றவுள்ை நி்லயில் இநத சமபெவஙகைள் 
திடடமிடட மு்்றயில் ந்ட்பெறறுள்ைை.
எைசவ பெல்கை்லக்கைழகை மைாணவரகை்ை 
உடைடியாகை விடுத்ல ்சயய சவணடும.
இல்லாதுவிடின் வடக்கில் சைநாயகை 
சபொராடடஙகைள் ந்ட்பெறும என்்றார.

தமிழ் மைக்கைள் மீது சிறீலஙகைா அரசு 
எவ்வாறு ்பொயயாை குற்றச்சாடடுக்கை்ை 
சுமைத்துகின்்றது மைறறும எவ்வாறு ்பொயயாகை 
தணடிக்கின்்றது என்பெதறகைாை அண்மைய 
சாடசியமைாகை வவுணதீவில் இடம்பெற்ற 
சிறீலஙகைா கைாவல்து்்றயிைர மீதாை 
தாக்குதல் ்தாடரபில் ்கைது ்சயயபபெடட 
முன்ைாள் சபொராளி அஜநதன் உள்ைார.  
என்று தமிழ் புத்திஜீவிகைள் விடுத்துள்ை  
அறிக்்கையில் ்தரிவிக்கைபபெடடுள்ைது 
அதில் சமைலும ்தரிவிக்்கையில்

கைடநத வருடம ஒக்சடாபெர மைாதம 
சி றீலஙகை ாவின் ்தன்னிலங்கையில் 
ஏறபெடட அரசியல் குழபபெநி்லயின் 
்தாடரச்சியாகை நவமபெர மைாதம வவுணதீவு 
தாக்குதல் சமைற்கைாள்ைபபெடடிருநதது. 
ஆைால் வழ்மைசபொல எநதவிதமைாை 
ஆதாரஙகை்ையும சசகைரிக்கைாத சிறீலஙகைா 
அரசும அதன் கைாவல்து்்றயும முன்ைாள் 
ச பெ ா ர ாளிகை்ை  ச ந ா க் கி  ் கை்ய 
கைாணபித்திருநதது.

முன்ைாள் சபொ ர ாளி அஜநதன் 
்கைது  ்சயயபபெடடு ஆதாரஙகைள் 
உறுதிபபெடுத்தபபெடாத நி்லயில் தடுத்து 
்வக்கைபெடடுள்ைார .  சிறீலஙகைாவின் 
தடுபபுக்கைாவலில் உள்ை அரசியல் 
் கைதி கை்ைப  ச பெ ா ல சவ  அவரும 
விசார்ணகைள் இன்றி மைறறும குற்றஙகைள் 
உறுதிபபெடுத்தாத சபொதும தடுத்து ்வக்கை 
பெடடிருநதார.

விசார்ணகைள் இன்றி தடுத்து ்வபபெதறகு 
சிறீலஙகைா அரசிடம உள்ை ஓசர ஆதாரம 
தமிழர என்்ற சிறுபொன்்மை இைம மைறறும 
முன்ைாள் சபொராளி என்்ற ்பெயர. 

ஆைால் தறசபொது வவுணதீவு தாக்குத்ல 
சமைற்கைாணடது சிறீலஙகைா அரசில் அஙகைம 
வகிக்கும முஸ்லீம அரசியல்வாதிகைளின் 
து்ணயுடன் இயஙகி வரும சதசிய 
்தௌஹீத் ஜமைாஅத் என்்ற அ்மைபபு 
என்பெது உறுதியாகியுள்ைது.

சிறீலஙகைா பெ்டயிைரால் பெயிறசிகைள் 
வழஙகைபபெடட இநத அ்மைபசபெ கைடநத 
மை ா தம  ் கை ாழுமபில்  இடம்பெ ற ்ற 
த ற ்கை ா ் ல த்  த ா க் கு த ல் கை ் ை 
நிகைழ்த்தியிருநததுடன், அநத தாக்குதல்கைளில் 
250 இறகு சமைறபெடட அபபொவி மைக்கைள் 
்கைால்லபபெடடிருநதைர. தமிழ் கிறிஸ்தவ 
மைக்கை்ை சநாக்கி இலக்கு்வபபெடட இநத 
தாக்குதல்கைளில் ்கைால்லபபெடடவரகைளில் 
் பெ ரு ம பெ ா ல ா ை வ ர கை ள்  த மி ழ் 
மைக்கைைாவாரகைள். வவுணதீவுத் தாக்குதலில் 
்கைது ்சயயபபெடடவரகைசை தறசபொது 
உறுதிபபெடுத்தியுள்ை நி்லயில் தமிழ் மைக்கைள் 
மீதாை சிறீலஙகைா அரசின் ்பொய வழக்குகைள் 
மைறறும ்பொயயாை குற்றச்சாடடுக்கைள் 
அமபெலமைாகி உள்ைது. அதாவது தமிழ் 
மைக்கை்ை நீதிக்குபபு்றமபொகை சிறீலஙகைா 
அரசு தணடித்து வருவது இதன் மூலம 
உறுதிபபெடுத்தபபெடடுள்ைது.

நீதிக்குபபு்றமபொை ்கைதுகைள், கைடத்தல்கைள், 
பெடு்கைா்லகைள் மைறறும கைாணாமைல் சபொகைச் 
்சயதல் என்பெவற்்ற சிறீலஙகைா அரசு 
அபபொவித் தமிழ் மைக்கைள் மீது எவ்வாறு 
நிகைழ்த்துகின்்றது என்பெ்த அ்ைத்துலகை 
சமூகைமும, மைனித உரி்மை அ்மைபபுக்கைளும 
இதன்மூலம அறிநது்கைாள்ை சவணடும. 
அது மைடடுமைல்லாது இநத சமபெவத்்த தமிழ் 
அ்மைபபுக்கைள் அ்ைத்துலகை சமூகைத்தின் 
கைவைத்திறகு ்கைாணடு்சல்வதுடன், 

சிறீலஙகைாவில் உள்ை சடடஙகை்ை சிறீலஙகைா 
அரச பெ்டயிைர எவ்வாறு தமிழ் மைக்கைள் 
மீது தவ்றாகைப பெயன்பெடுத்துகின்்றைர 
என்பெ்தயும நாம ்வளிஉலகின் முன் 
்கைாணடுவர சவணடும.

விசார்ணகைள் எதுவுமின்றி சிறீலஙகைா 
அரசின் சி்்றகைளில் வாடும தமிழ் அரசியல் 
்கைதிகைளும, இவ்வா்றாை பெழிவாஙகைல் 
மைறறும நீதிக்குப பு்றமபொகை சாடசியஙகைள் 
எதுவுமின்றி ்கைது ்சயயபபெடடவரகைசை. 
எைசவ அவரகை்ையும சிறீலஙகைா அரசு 
உடைடியாகை விடுத்ல ்சயயசவணடும 
என்்ற சகைாரிக்்கைகை்ை நாம முன்்வக்கை 
சவணடும. ஒரு சிறுபொன்்மை இைமைக்கை்ை 
சாடசியஙகைள் எதுவுமின்றி எழுநதமைாைமைாகை 
்கைது ்சயவதும விசார்ணகைள் இன்றி 
குற்றஙகை்ை உறுதிபபெடுத்தாது தடுத்து 
்வபபெதும இை ஒடுக்கு மு்்றயின் 
வடிவஙகைசை. அவசரகைாலச்சடடத்்த 
பெயன்பெடுத்தி ்கைது ்சயயபபெடடவரகைள் 
மை ற று ம  துன்புறு த் த ப பெடடவ ர கைள் 
்தாடரபில் சிறீலஙகைா அரசு மீது சுயாதீை 
விசார்ணகைளுக்கைாை சகைாரிக்்கை்ய 
நாம முன்்வபபெதுடன், அதறகைாை 
ஆதரவுகை்ையும அ்ைத்துலகை மைடடத்தில் 
திரடடசவணடும.

சிறீைங்கோ அரசின் இ்ன ஒடு்ககு முலை்க்கோ்ன அண்லமய ெோடசியம் அஜநதன்
தமிழ் புததிஜீவி்கள அறி்கல்க
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ஈழத் தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிமைப்்ாளர் க�ாளத்தூர் தா.கெ.ைணி

ம்கள்வி:  இலஙன்கயிலும் தமிழர 
தாய்கததிலும் தற்ம்பாது இைம்ச்பற்்ற தாககுதல் 
குறிதது இலஙன்க அரசுககு முன்னமர 
த்கவல் கினைததிருநதும் அனத தடுப்பதில் 
இலஙன்க அரசு அக்கன்ற ச்காள்ே தவறியனத 
நீங்கள் எவவாறு ்பாரககிறீர்கள்? 

இநதியாவிலிருநது இலஙன்க அரசுககு, 
அல்லது இநதிய உேவுததுன்ற இலஙன்க 
உேவுததுன்ற ககு  கிறிஸதவ ர  மீ த ான 
ஒரு தாககுதல் நைக்க இருககி்றது என்்ற 
சசயதினய அனுபபியதா்க ்பல்மவறு சசயதி்கள் 
சவளியாகிக ச்காண்டிருககின்்றன. ஆனால் 
தாககுதல் நைநத அன்று இலஙன்க அதி்பர 
எவவன்க அததியாவசியோன, சநருக்கடியான 
மதனவ்கள் அற்்ற நினலயிலும் சவளிநாடடு 
்பயணதனத மேற்ச்காண்டு இருநதிருககி்றார. 
சதன்னிலஙன்கயிலும்,கிழககு ோ்காணததிலும் 
தான் தற்ச்கானலத தாககுதல் நைநதது எனிலும் 
தமிழ்க கிறிஸதவர்கள் வாழும் ்பகுதி்களில், 
தமிழ் ேக்களின் பூனசமவனேயில்ததான் 
நைநதுள்ேன என்்பது, ஏற்்கனமவ தமிழர்களுககும் 

மு ஸ லி ம் ்க ளு க கு ம் 
ஏற்்படுததி னவக்கப்படடுள்ே 
்பன்கனேனய ம்பால ஒரு 
்பன்கனே கிறிஸதவர்களுககும் 
இ ஸ ல ா மி ய ர ்க ளு க கு ம் 
ந ை க ்க ம வண்டும்  என்று 
எண்ணி இருக்கலாம். தமிழீழ 
விடுதனலப ம்பாராடைதனதக 
கு ன ல க கு ம்  ம ந ா க கி ல் 
இஸலாமியர்களினைமய ஆயுதக 
குழுக்கனே உருவாககியமத 
இலஙன்க அரசுதான். அனவ 
தமிழர்களுககு எதிரா்கமவ 
உருவாக்கப்படடிருநதன. தமிழீழ 
விடுதனலப ம்பாராடைததில் 
மதாமோடு மதாள் நின்்ற 

தமிழர்களுககும் தமிழ் முஸலிம்்களுககும் 
்பன்கனய உருவாககி மோதவிடைது இலஙன்க 
அரசு. 2009 முள்ளிவாயக்காலுககுப பின் 
முஸலிம்்களினைமய தான் உருவாககி னவததிருநத 
ஆயுதககுழுக்கனே திடீசரனக ்கனலததது 
இலஙன்க உேவுத துன்ற. அப்படி ்கனலக்கப்படை 
குழுக்களில் இருநது உருவானதுதான் மதசிய 
தவஹீத ஜோத ம்பான்்ற அனேபபு்கள். 
இபம்பாது ன்கது சசயயப்படடிருப்பவர்களில் 
்பலர இலஙன்க உேவுததுன்றயிைம் ்பண 
உதவி, ஆயுத உதவி ச்பற்்றவர்கள் என்று  
சசயதி்கள் வநதுச்காண்டிருககின்்றன.

  மேலும் கிறிஸதவர்களின் எநத ஒரு 
பிரிவும் எபம்ப ாதும் சுதநதிரக ்கடசிககு 
வாக்களிப்பது இல்னல. அவர்கள் ஐககிய மதசிய 
்கடசிககுததான் வாக்களிப்பார்கள் என்்பதால் 
ஏற்்படை உதாசீன உணரவும் ஒருமவனே 
்காரணோ்க இருநதிருக்கலாம். 1980்களில் 
தமிழ் வணி்கர்களிைம் இருநதுவநத ச்காழும்பு 
வணி்கம், இஸலாமியர ன்க்களுககு ோறியனதப 
ம்பால ஈஸைரநாள் தாககுதல் ்காரணோ்க 

சிங்கே வணி்கர்கள் ன்க்களுககு ோறும் வாயபபு 
தனது அரசியல் நலனுககுப ்பயன்்பைலாம் 
என்்ற எதிர்பாரபபும் இருநதிருக்கலாம்.

முதலில் ேனலய்கத தமிழர்கள், பின்னர 
ஈழத தமிழர்கள் அனத சதாைரநது தமிழ் 
முஸலிம்்கள் இபம்பாது தமிழ் கிறிஸதவர்கள் 
என இலஙன்கயில் உள்ே சிறு்பான்னே 
ேக்கள் சிறு்க சிறு்க அழிநது ம்பா்கடடும் என 
இலஙன்க அரசு விரும்புகி்றது.
ம்கள்வி: சிறீலங்காவில் இைம்ச்பற்்ற 

தற்ச்கானலக குண்டு சவடிபபுக்களில் 
ச்பருேேவான அப்பாவிப ச்பாதுேக்கள் 
ச்கால்லப்படை பின்னர விடுதனலபபுலி்கள் 
சதாைர்பா்க சிறீலங்கா அரச தனலவர்கள் 
சதரிவிதது வரும் ்கருததுக்கள் சதாைரபில் 
நீங்கள் என்ன ்கருதனத கூ்ற விரும்பு 
கின்றீர்கள்?

நி ச் ச ய ே ா ்க  வி டு தன ல ப பு லி ்கனே ப 
்பயங்கரவாதி்கள் என்று சிததரிதது வநதவர்கள் 
இபம்பாது நைநத இநத தற்ச்கானலத தாககுதலில் 
்பயங்கரவாதததிற்கும், விடுதனலப ம்பாராடைததிற் 
குோன மவறு்பாடனை உணரநதிருப்பார்கள்.  
ம ்ப ா ர  இலகன்கமயா அல்லது அரசின் 
ச்பாருோதார இலககு்கனேமயா தவிர மவறு 
எனதயும் தாககியிராத விடுதனலபபுலி்களுககும், 
்கண்னண மூடிக ச்காண்டு அப்பாவி ேக்கள் மீது 
தாககுதல் நைததுகி்ற ்பயங்கரவாதததிற்குோன 
மவறு்பாடனை உணரநது இருப்பார்கள்
ம்கள்வி: முன்னர விடுதனலபபுலி்கனே 

்பயங்கரவாதி்கோ்க சிததரிப்பதில் முனனபபுக 
்காண்பிதத சிறீலங்கா அரசு அதில் சவற்றியும் 
ச்பற்றிருநதது. ஆனால் உண்னேயான 
்பயங்கரவாதம்  என்்பது எப்படி இருககும்  
என்்பனத அண்னேயில் நைநத தற்ச்கானல 
த ா க கு தல்  மூலம்  இலஙன்க  அ ர சு 
உணரநதிருககும் இது குறிதது தங்கள் 
்கருதது?

ப�ோர்க்கலை வல்லுநர்களின் ்கணிப்பீடு்களு்ககு அப்�ோற�ட்டவர  
தமிழீழ விடுதலைப்புலி்களின் தலைவர பிர�ோ்கரன்

1989இல் க�ாளத்தூர் தா.கெ.ைணி வன்னியில் வந்து  
பதசிய தமைவர் பிர்ா�ரனு்டன் தங்கியிருந்த ப்ாது.
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வன்னிக்காட்டில் அவருடன் இருந்த நகாட்்ள் மறக் முடியகா்தவவ

அநநியன் வி்ககிரம் �ோணியில் சுமநதிரன் 
தமிழ்த பதசிய ம்க்கள முன்்னணி ப்களவி?

முள்ளிவாய்க்ாலு்ககு முன் எமது மண்ணின் 
விடுதலைப் ப�ாராட்டத்திற்கு ஈ் வரைாறு 
இருப்�து ப�ால் அதற்கு பதாள் க்ாடுத்து 
நின்்ற தாயத் தமிழ்த்திற்கும் ஓர் ஈ் 
வரைாறு உண்டு. ்்டலினும் க�ரிதான 
ஈ் கெஞ்சங்ளின் ஒரு துளி ்சாடசி தான் 
திராவி்டர் விடுதலை்க்ழ்த்தின் தலைவரும் 
ஈழத்தமிழர் வாழ்வுரிலம்க கூட்டலமப்பின் 
ஒருஙகிலைப்�ாளருமான க்ாளத்தூர் 
தா.க்ச.மணி. 1984 ்சனவரி 05 முதல் 
1986 ெவம்�ர் இறுதிவலரயான மூன்று 
ஆண்டு்ளு்ககு புலி்ள் �யிற்சி எடுப்�தற்்ா் 
தன்னுல்டய 1 5  ஏ்க் ர்  நிைத்லத்க 
க்ாடுத்தார். இன்றும் க�ான்னம்மானு்ககு 
ஓர் வீரவை்க் நிலனவுச் சின்னமும் 
�யிற்சி எடு்ககும் ப�ாது உயிரிழநத 
மாவீரர் பராய உ்றஙகும் ்ல்ைல்றயும்  
க்ாளத்தூரில் இரு்ககி்றது.  இ்க்ாைத்தில் 
சிை அரசியல் ்ாரைங்ளு்க்ா் ஒரு 
முல்ற கவளித் கதா்டர்பு்ள் ஏதுமின்றி 
பதசிய தலைவர் இவரு்டன் 23 ொட்ள் 
தஙகி இருநதுள்ளார். 1989 ஆம் ஆண்டில் 
முதல் மாவீரர் ொள் நி்ழ்வு்ககு பதசிய 
தலைவரால் அலழ்க்ப்�டடு தாய்த்திற்கு 
வநது இரண்டு வாரங்ள் வன்னி்க ்ாடடில் 
தஙகி இருநதவர்.  1991 பிப்ரவரியில் 

பதசிய �ாது்ாப்புச் ்சட்டத்தில் ல்து 
க்சயயப்�டடு சில்றயில் அல்ட்க்ப்�ட்டார். 
1994 பம மாதத்தில் புலி்ளு்ககு ஆயுதம் 
்்டத்தியதா் குற்்றஞ்சாட்டப்�டடு த்டாவில் 
ல்து க்சயயப்�டடு ஓராண்டு சில்றயில் 
அல்ட்க்ப்�ட்டார். அப்ப�ாது �றிமுதல் 
க்சயயப்�ட்ட இவரது மகிழுநது இன்றுவலர 
திருப்பி்க க்ாடு்க்ப்�்டவில்லை. 1995 
ஆம் ஆண்டு க்சப்்டம்�ர் மாதம் பவலூர் 
சி்றப்பு மு்ாமில் இருநது புலி்ள் சுரங்ம் 
பதாண்டி தப்பிய வழ்ககில் மீண்டும் ஓர் 
ஆண்டு சில்றயில் அல்ட்க்ப்�ட்டார். 
2009 கதா்ட்க்த்தில் ஒரு முல்றயும் 2013 
இல் ஒருமுல்றயும் ஈழ விடுதலைலய 
ஆதரித்தலம்க்ா் பதசிய �ாது்ாப்புச் 
்சட்டத்தில் ல்து க்சயயப்�டடு சில்றயில் 
அல்ட்க்ப்�ட்டார். தமிழ்த்திற்்ா் அன்றி 
தமிழீழத்திற்்ா் இவர் சில்றயில் ்ழித்த 
ொட்பள அதி்ம். ஓரிரு மாதங்ள் அல்ை, 
ஆண்டு்ள் �ை சில்றயில் ்ழித்தவர். 
அறிவுத் தளம், கவகுஜனப் ப�ாராட்ட 
தளம், ெம்பி்கல் தளம் என மூன்றிலும் 
�யணித்தவர். இவர் இதயம் தி்றநது ப�சினால் 
அது உை்ம் அறியாத உண்லம்ளா் 
மடடும் இரு்க்ாது, விடுதலை்க்ான 
�ாலதயில் ்்டநது வநத ்ாட்டாறு்ள் 

எத்தலன எத்தலன என்�த ா ்வும் 
இருப்�தால் இவர் க்சயதவற்ல்ற இவபரா 
அல்ைது பி்றபரா ப�சுவதில்லை.  எமது 
விடுதலை்க்ா் தமிழ்த்தில் கெருப்ல� 
விழுஙகியவர்்ளில் இவரும் ஒருவர். 
தன்லன எஙகும் முன்னிலைப்�டுத்தாது 
இவர் ஆற்றிய �ங்ளிப்ல� ஈழ விடுதலைப் 
ப�ாராட்டத்லத்க கூர்நது ்வனித்துவரும் 
அலனவரும் அறிவா ர் ்ள் .  பதசிய 
தலைவரால் உரிலமபயாடு ‘அண்ைா’ 
என்று அலழ்க்ப்�டும் இவர் இை்ககு 
மின்னிதழு்ககு வழஙகிய சி்றப்புப் ப�டடி.



6தாயகககளம்05.05.2019

இபம்பாது இநத கிறிஸதவ மதவாலயங்களில் 
வ ழி ்ப ா ட டு க கு  வ ந த வ ர ்க ள்  மீ து ம் 
சவளிநாடடிலிருநது வநது விடுதி்களில் தஙகி 
இருநதவர்கள் மீதும் ்கண்னண மூடிகச்காண்டு 
நைததப்படை தாககுதலுககு பின்னால் அ்றம் சாரநத 
விடுதனலபபுலி்களின் ம்பார முன்சனடுபபு்கனே 
நினனவுககு ச்காண்டு வநதிருககி்றார்கள்,  
சிங்கேத தனலவர்கள். இது ்காலததின் மதனவ 
்கருதி ம்பசப்படை ்பசப்பா்க இருககுமே தவிர, 
விடுதனலபபுலி்களின் - ஈழததமிழர்களின் 
மதசிய விடுதனலப ம்பாராடைதனத அஙகீ்கரிதது 
விடைார்கள் என்று நாம் ்கருத முடியாது 
என்்பமத என் ்கருததாகும். மேலும் அப்பாவி 
தமிழ்ேக்கள் ்பாது்காபபு ்கருதி அனைக்கலம் 
புகுநதிருநத சசயிண்ட பீடைர மதவாலயம், 
ேடு ோதா ம்காயில் மீது நி்கழ்ததப்படை 
குண்டு ேனழத தாககுதல்்களும், ம்பாரநிறுதத 
ஒப்பநத ்காலததிமலமய புலி்கனே மேற்குல 
நாடு்கள் ்பயங்கரவாதி்கள் ்படடியலில் இனணதது 
அறிவிக்கச் சசயதனேயும் நினனவில் வரததான் 
சசயகி்றது.
ம்கள்வி : சிறீலங்காவில் தற்ம்ப ாது 

இைம்ச்பற்்ற இநத தற்ச்கானல  தாககுதல் 
ஈழத தமிழர்களின் நீதிக்கான ்பயணததில் 
எததன்கய தாக்கங்கனே ஏற்்படுததும் 
என்று ்கருதுகீறீர்கள்? 

இ ப ம்ப ா து  ந ை ந தி ரு க கி ன் ்ற  இ ந த 
தற்ச்கானலத தாககுதல் ஈழததமிழர்களின் 
நீதிக்கான ்பயணததில் ச்பரும் எதிரேன்றத 
தாக்கங்கனே உருவாககும் என்்பதுதான் 
உண்னே நினலயாகும். இநத ்காரணதனதக 
ச்காண்டு ஏற்்கனமவ தமிழர ்பகுதியில், வைககு 
ோ்காணததில் ச்பரும் அேவில் நிறுததப்படடிருககி்ற 
்பனைபபிரிவினனர விலககிகச்காள்ே மவண்டும் 
என்று அழுததம் ச்காடுக்கப்படடு வரும் நினலயில், 
்பனையினனர தமிழ் ேக்களின் ்பாது்காபபுக்கா்க 
என்்ற ்காரணம் கூறி சதாைரநதும் அஙகு 
நிறுததப்படுவார்கள். மசாதனன என்்ற ச்பயரால் 
தமிழ் ேக்களின் நைோடைங்கள் மோசோ்கக 
்கடடுப்படுததப்படும். தமிழ் இனேஞர்கள் 
மதனவயற்்ற விசாரனண்களுககு உட்படுததப 
்படுவர. ்பன்நாடைேவில் இலஙன்க மீது ேனித 
உரினே ஆனணயததில் முன்னவக்கப்படடு 
இருககி்ற விசாரனண என்்பமதா , தமிழ் 
ேக்களின் நீதிக்கான அரசியல் தீரவு ்காணும் 
முன்சனடுபபில் நிச்சயம் ச்பரும் பின்னனைனவ 
ஏற்்படுததததான் சசயயும். ்பயங்கரவாத தனைச் 
சடைம் என்்ற ச்பயரால் ்கடடுப்பாடு்கள் மேலும் 
இறுக்கோகும். 
ம்கள்வி: விடுதனலபபுலி்களின் தனலவர 

மேதகு பிர்பா்கரனுைன் சநருக்கோன 
உ்றனவக ச்காண்ைவர என்்பனதயும் ்கைநது 
அவரின் நம்பிகன்கனய ச்பற்்றவர்களில் 
நீங்களும் ஒருவர என்்ற முன்றயில்  அவரிைம் 
நீங்கள் ்கண்ை தனலனேததுவ ்பண்பு்கள்  

சதாைரபில் உங்கள் ்பாரனவ?  
எநத ஒருவனரயும் அடிக்கடி சநதிகன்கயில் 

அவர்கள் மீதான குன்ற்கனே அறியும் 
வாயபன்பததான் அனவ வழஙகும். ஆனால் 
எனகம்கா ஒவசவாரு சநதிபபும் அவரமீதான 
ேதிபன்ப, ேரியானதனய வேரக்கமவ சசயதது.
மேலும், அவரின் அ்றம் பி்றழா ம்பாரமுன்ற 
- நவீன அறிவாற்்றல்்கனே, அரசியல்ரீதியா்க 
ேடடுமின்றி ம்பாரியல், உேவறிதல், சதானலத 
சதாைரபியல், நாடடின் மீள்்கடைனேபபு ம்பான்்ற 
அனனததுத துன்ற்களிலும் ்பயன்்படுததிய 
்ப ா ங கு  – த ா ய ்க த தி லு ம் ,  பு ல ம் ச்ப ய ர 
மதசங்களிலும், தமிழ்நாடடிலும் வாழும் தமிழ் 
ேக்கனே முழுனேயா்கப புரிநது ச்காண்டு, 
அவரவருககுச் சாததியோன வன்க்களில் 
விடுதனலப ம்பாராடைததிற்்கான ்பங்களிபன்பப 
ச்பற்்றனே. ம்பாராளிக குடும்்பங்கள், ம்பாரில் 
்பாதிக்கப்படமைார, குடும்்பம் பிரிநத, இழநத 
குழநனத்கள் மீதான அக்கன்ற ஆகியவற்ன்றயும் 
கூ்றலாம்.

ம ்ப ா ரி ன்  ்ப ன ை யி ய ல் ,  அ ர சி ய ல் 
ந்கரவு்கனே ஒருஙகினணததுக ச்காண்டும், 
முன்ன்கரததிச்காண்டும் இருநத சூழலிலும், 
அனனததுத துன்ற்களிலும் அவர வேரததுக 
ச்காண்டிருநத அறிவு என்னன வியக்கச் 
சசயத ஒன்்றாகும். தான் குன்றநத ்கல்விதான் 
ச்ப்றமுடிநதது என்்பார, ஆஙகில அறினவ 
வேரததுக ச்காள்ே முடியவில்னல என்்பார. 
ஒருமுன்ற ம்பாரியல் சதாைர்பான ்காரடடூன் 
குறும்்பைங்கனே அவருைன் ்பாரக்க மவனே 
வ ாய த தது .  ்ப ை த தின் ்ப ா த தி ரங ்களின் 
உனரயாைல்்கள் ஆஙகிலததில் கீச்சுக குரலில்தான் 
இருககும் என்்பனத நாம் அறிமவாம். எனககுப 
்பல உனரயாைல்்கள் புரியமவ இல்னல. 
ஆனால் தனலவர பிர்பா்கரன் அவர்கமோ, 
்பாததிரங்களின் உனரயாைல்்கனே எனககுத 
தமிழில் விேககிகச்காண்மை இருநதார. அநத 
அேவு அவர ஆஙகிலப புலனேனய வேரததுக 
ச்காண்டுள்ோர. 
ம ்க ள் வி :   மு ள் ளி வ ா ய க ்க ா ல் 

இனப்படுச்கானல இைம்ச்பற்று 10 ஆண்டு்கள் 
அண்மிததுள்ே நினலயில் தமிழ் ேக்கள் 
தேககு கினைக்க மவண்டிய நீதிக்கா்கவும், 
தேது இருபபுக்கா்கவும் தற்ம்பாதும் ம்பாராடி 
வருகின்்றனர. ஆனால் சிறீலங்கா அரசு 
மேற்ச்காண்ை இனப்படு ச்கானல்கள் 
சதாைரபில் அனனததுல்க சமூ்கம் சதாைரநது 
்பாராமு்கோ்க நைநதுச்காள்வதற்கு பிரதான 
்காரணம் என்ன?

முள்ளிவாயக்க ால் இனப்படுச்க ானல 
இைம்ச்பற்று 10 ஆண்டு்கள் ஆன நினலயிலும் 
இபம்பாதுவனர ேனித உரினே ஆனணயததில் 
ஒரு விவாதபச்பாருோ்க இருககி்றமத தவிர 
அது குறிதது குறிப்பான நைவடிகன்க எதிலும் 
முன்மனற்்றம் இல்னல என்்பனத நாம் 
்கண்டு வருகிம்றாம். அதுேடடுமில்லாேல் 
மீண்டும் அவர்களுக்கான ்கால அவ்காசம் 

வழங்கப்படடுள்ேது என்்பது ஒரு ச்பரும் 
பின்னனைவா்கததான் நாம் ்பாரககிம்றாம். 
அனனததுல்க சமூ்கங்களுககு முன்னால் 
இலஙன்க அரசு எபம்பாதும் அவரவரககுத 
தகுநதாற்ம்பால் தன்னுனைய ்பச்மசாநதி மு்கதனதக  
்காடடி வநதிருககி்றது. குறிப்பா்க மேற்குல்க 
நாடு்களுககு முன்னால் ்பயங்கரவாதததிற்கு 
எதிரான ம்பார என்றும், ஆசிய நாடு்களிைம் 
மேற்குல்கததின் ஆககிரமிபபிற்கு அல்லது 
அவர்களுனைய ஆதிக்கததிற்கு இைம் ச்காடுக்காத 
ஆசியவாததனத முன்னவததும், மசாசலிச 
நாடு்களுககு முன்னால் ஒரு முற்ம்பாககு  
மசாசலிசவாதியா்க ராஜ்பகசவின் ்காலததில் 
்காடைப்படைது ம்பால சதாைரநது ்காடடிக ச்காள்ளும் 
முயற்சி்களும் இருககும். எல்லாவற்ன்றயும் 
விை புவியியல் ரீதியா்க இலஙன்கககுள்ே 
முககியததுவதனத அவவபம்பாது நினனவூடடும் 
வன்கயில் ்பன்னாடடு சமூ்கததிைம் தன்னுனைய 
முககியததுவதனத நினனவூடடிய வண்ணமே 
அது இருநது வரும் என்்ற அடிப்பனையில் 
இலஙன்க அரசு தமிழர்களுக்கான நீதினய 
அளிப்பதில் ்காலம் தள்ளுவனத சவற்றி்கரோ்க 
நி்கழ்ததிக ச்காண்மை இருககும் நினலயில், 
எண்சணய வேதனதக ்கணககில்ச்காண்டு 
இஸலாமிய நாடு்கள் மீது தாககுதல்்கனே, 
இஸலாமியர்கள் மீது உருவாககி னவததிருககி்ற 
சவறுபபுணரனவ, இஸலாமியர்கள் என்்றாமல 
்பயங்கரவாதி்கள் என்்ற உேவியனல மேலும் 
உறுதிப்படுததுவதற்கு இநத சவடிகுண்டுத 
தாககுதனலக ்காடடி நிற்கும். அனனததுல்க 
அரசு்கள் எனவயும் அ்றததின் ்பக்கம் நிற்்பதில்னல, 
தங்களின் நலன் சாரநதுதான் நிற்கின்்றன 
என்்ற சூழலில், இப்படிப்படை எநத ஒன்ன்றயும் 
்காடடிகச்காள்ே முடியாத தமிழ் ேக்களின் 
்பக்கம் யாரதான் அக்கன்ற ச்காள்வார்கள்? 
நேககு முன்நிற்்பது ச்பரும் ்பணியாகும்.
ம்கள்வி:  தமிழ் மதசிய கூடைனேபபு 

்பன்நாடடு விசாரனணயிலிருநது இலஙன்க 
அரனச ்பாது்காதது வருகி்றது உள்ளிடை 
்பல்மவறு குற்்றச்சாடடு்கனே கூடைனேபபுககு 
எதிரா்க  முன்னவதது வைககு ோ்காண 
முன்னாள்  முதலனேச்சர ஓயவு ச்பற்்ற 
நீதியரசர விகமனஸவரன் அவர்கள் ்கடசி 
ஆரம்பிததுள்ோர. இனத நீங்கள் எவவாறு 
்பாரககின்றீர்கள்?

தமிழ்த மதசியக கூடைனேபபின் அரசுககு 
சார்பான நைவடிகன்க்களும், இனப்படுச்கானல, 
சரவமதச விசாரனண ம்பான்்ற ோ்காணசன்பயின் 
தீரோனங்களும் வைககு ோ்காண முன்னாள் 
முதலனேச்ச ர ஓயவு ச்பற்்ற நீதியரச ர 
விகமனஸவரன் மீது தமிழ் ேக்களுககு ஓர 
ஈரபன்ப ஏற்்படுததியுள்ேது. எனதத தின்்றால் 
பிததம் தீரும் என்்ற நினலயில் உள்ே 
தமிழ்ேக்களுககு, எதிர்காலததில் அவரின் 
அரசியல் முன்சனடுபபு்களும், கூடைணி அணி 
மசரகன்கயும் அவர மீதான நம்பிகன்கனய 
வேரதசதடுககும் என்று நம்புகிம்றன்.
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சிறீலஙகைா சிஙகைைபபெ்டகைளின் ்கையில்த் 
தான் தறசபொது அதிகைாரம இருக்கின்்றது. 

அத்ைபபெயன்பெடுத்தி பெ்ழய குருடி 
கைத்வ தி்றவடி கை்தயாகை, தமிழைத்தின் 
எதிரகைால சநததியிை்ர இலக்கு ்வத்து 
தைது சவட்ட்ய ஆரமபித்துள்ைது. 
அதறகைாை அஙகுராரபபெண நடவடிக்்கை 
தான் யாழ்.பெல்கை்லயில் அரஙசகைறியுள்ைது. 

யாழ்.பெல்கை்ல மைாணவரகைளுக்கு கைல்விக்கு 
அபபொல் சமூகைம சாரநத சிநத்ையும, 
்பொறுபபும, கைட்மைகைளும இருக்கின்்றது. 
அவரகைள் பெல்கை்லக்கைழகை கைல்வி்ய 
்தாடரும ஏகை கைாலத்தில் இ்வ பெறறியும 
சிநதிக்கைாது விடுவதில்்ல. ் சயறபொடுகை்ை 
முன்்ைடுக்கைாது பின்னிறபெதும இல்்ல. 

அ த் த ் கை ய வ ர கை ் ை  அ ட க் கி 

ஒடுக்கி ்வக்கை சவணடிய சத்வ 
ஆடசியாைரகைளுக்கு இருக்கின்்றது . 
ஆடசிய ாை ர கைளின்  ச த்வ கை்ை 
நி்்றசவற்றசவ சிஙகைைபபெ்டகைள் 
த ாய கை த்தில்  தைது  சவட்ட்ய 
ஆரமபித்துள்ைை. 

தன் இைத்தின் மீதாை பெறறுறுதியி்ைக் 
்கைாணடிருக்கும ஒவ்்வாரு மைாணவ்ையும 
தனித்தனியாகை அடக்குவ்த விடவும அதறகு 
த்ல்மை தாஙகுபெவ்ையும, துடிதுடிபபொகை 
்சயறபெடுபெவ்ையும மு்ையிசலசய 
கிள்ளிைால் எல்லாம சரியாகி விடும 
என்பெது தான் சபெரிைவாதிகைளின் கைணக்கைாகை 
இருக்கின்்றது. 

இத்ை ்மையயம வன்்மையாகை 
கைணடிக்கின்்றது. ்கைது ்சயயபபெடட 
மைாணவன் விடுவிக்கைபபெட சவணடும என்று 
வலிநது சகைாருகின்்றது. இத்த்கைய முதுகில் 

குத்தும ்சயறபொடுகைள் ்தாடரநதால் 
பொரிய எதிரவி்ைகைளுக்கு சபெரிைவாதிகைள் 
முகைங்கைாடுக்கை சவணடும என்றும 
எச்சரிக்கின்்றது. 

அசதசநரம, இைபபெறறுடன் சைநாயகை 
வழியில் நகைரும பெல்கை்ல சமூகைத்தி்ை 
முடக்கை முறபெடும சபெரிைவாதிகைளுக்கு 
முணடு ்கைாடுபபெவரகைளும, அரசியல் 
இலாபெம  ச தட  முயல்பெவரகைளும 
முதலில் மைனிதத்திறகு மைதிபபெளிபபு எமைது 
எதிரகைாலத்தின் இரு நடசத்திரஙகைளின் 
விடுத்ல்யசய இலக்கைாகை ்கைாணடு 
்சயறபெட சவணடும.  சபெரிைவாதத்தின் 
இ ரு ம பு த் தி ் ர  ் ச ய ற பெ ா டு கை ள் 
்தாடருமைாைால் அடுத்த கைடடம குறித்து 
சைநாயகைத்தின் வழி வன்மைமைாகைச் சிநதிக்கை 
சவணடிய்த தவிர சவறு வழியில்லாத 
நி்லக்கு தள்ைபெடசவணடி ஏறபெடும 
என்பெதும குறிபபிடத்தக்கைது. 

பல்்கலை்கழ்க மொணவர்களின்
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ப்ள்வி:- தாய்த்திலும், தலைெ்ரிலும் 
ெல்ட க � ற் ்ற  த ற் க் ாலை  குண்டுத் 
தா்ககுதல்்ள் �ற்றியும் அதற்கு க�ாறுப்பு்க 
கூ்ற பவண்டியவர்்ள் யார்?

்பதில் : -  உயிரதத ஞாயிறு தினததில் 
உயிர்கனே ்பறிககும் வன்கயில் அப்பாவி 
ச்பாதுேக்கனே இலககு னவதது நைததப்படை 
இநத மிமலச்சததனோன தாககுதல்்கனே 
ஈழேக்கள் புரடசி்கர விடுதனல முன்னணி 
மி்க வன்னேயா்க ்கண்டிககின்்றது. 

இநதிய மதசிய புலனாயவு பிரிவு இலஙன்கககு 
ஏபரல் ோதததிமலமய இவவா்றான தாககுதல்்கள் 
நனைச்ப்றவுள்ேதா்க த்கவல்்கனே வழஙகியுள்ே 
ம்பாதும் அது குறிதது எநத விதோன 
நைவடிகன்க்களும் எடுக்கப்படடிருக்கவில்னல. 

இலஙன்க புலனாயவுக ்கடைனேபபுககு 
கினைக்கபச்பற்்ற இததன்கய மதசிய ்பாது்காபபு 
சம்்பநதோன மி்க முககியோன விையங்கள் 
எவவாறு ்கவனிப்பற்்ற நினலககு சசன்றுள்ேது 
என்்பது மி்கபச்பரும் வினாவாகின்்றது . 
அததுைன் ்பாது்காபபுததுன்றககு துன்றசார 
நிபுணததுவம் அற்்றவர்களின் நியேனங்கள் 
இவவ ாறு  ்ப ா ரதூ ர ே ான  வி ை யங ்கள் 
ச்பாருட்படுததப்பைானேககு மி்க முககியோன 
்காரணங்களுள் ஒன்்றாகின்்றது. 

அடுதது ்ப ாது்க ாபபு ்கடைனேபபினன 
வழிநைததுவதற்்கான முழு அதி்காரங்களும் 
அ ர ச ா ங ்க த தி ற் கு  ்க ாண ப ்ப டு கின் ்ற து . 
அ ர ச ா ங ்க ம்  உரிய  அறிவித தல் ்கனே 
சசயதிருநதால் ்பாது்காபபுததுன்ற அதனனப 
பின்்பற்றியிருககும். இஙகு அறிவுறுததல்்கனே 
வழஙகும் ச்பாறுபபிலிருநகும் அரசாங்கததிற்குள் 
்க ாணப்படும் அரசியல் முரண்்பாடு்கள் 
்க ா ரணே ா ்க  உரிய  அறிவுறுத தல் ்கள் 
வழங்கப்பைவில்னல என்்பமத சவளிப்பனையான 
உண்னேய ா கின்்றது .  இ ந த  அ ர சியல் 
முரண்்பாடு்களுககுள் ்பாது்காபபுததுன்றயும் 
அ ர சி ய ல்  ே ய ப ்ப டு த த ப ்ப ட டு ள் ே த ா ல் 
அதனிைமிருநது ்கரிசனன மிக்க வினனததி்றனான 
சசயற்்பாடு்கனே எதிர்பாரக்க முடியாது. 

இதனன விைவும், ஏழு தசாபதங்களுககு 
ம ே ல ா ்க  த ே து  உ ரி ன ே ்களு க ்க ா ்க 
ம்பாராடிகச்காண்டிருககும் தமிழனததினன 
எப்படி அைககி ஒடுக்கலாம் என்்ற சிநதனனயில் 

ததான் தற்ம்பானதய ஆடசியாேர்களும்  
்பயணிததுகச்காண்டிருககின்்றார்கள். அதற்கு 
தேது தரபபில் எததன்கய ஆதரவு்கனே 
வழங்கலாம் என்று தான் ்பாது்காபபுததரபபும் 
சிநதிககின்்றது. தமிழினததினனமய சநமத்க 
்கண்ச்காண்டு ்பாரததுகச்காண்டிருககின்்றது. 

இவவா்றான நினலயில் என்றுமே தேககு 

தமிழினமே எதிரி என்்ற ச்பாதுப்பனையில் 
்பாது்காபபுததரபபு தனது ்கழுகுப்பாரனவனய 
சசலுததியமத தவிர தீவிரவாதம் ்பற்றி எநதசவாரு 
எண்ணப்பாடடினனயும் ச்காண்டிருக்கவில்னல. 
இததன்கய விையங்கள்தான் இநதக ச்காடூரம் 
நி்கழ்வதற்கு அடிப்பனையாகின்்றது. 

இவவ ா ்ற ான நினலயில் சன ா தி ்ப தி , 
பிரதேர உள்ளிடை அரசாங்கததரபபினமர 

ச்ப ாறுபபுககூ்றனலச் ச சயயமவண்டும் . 
அதனனவிடுதது ோறிோறி விரல் சுடடுவதில் 
எவவிதோன ்பயனுமில்னல.  மேலும் இநதக 
குண்டுததாககுதலில் அதிோ்க உயிரிழநதவர்கள் 
தமிழ் ேக்கோ்கமவ உள்ேனர. ஆ்கமவ 
குண்டுததாககுதலுக்கான ச்பாறுபபுக கூ்றலில் 
ஆடசியாேர்கனே ஆடசிபபீைததில் அேரததுவதற்கு 
முண்டுச்காடுதத தமிழ்ததனலனே்களுககும் 
்பதிலளிப்பதற்்கான ்பஙகுள்ேது. 

ப ் ள் வி : -  த ற் க் ா ல ை 
குண்டுத்தா்ககுதல்்லள அடுத்து ஏற்�டடுள்ள 
நிலைலம்ளில் தாய்த்தின் அன்்றா்டச் 
சூழல் எவவாறுள்ளது?

்பதில்:- யுததம் நின்றவுககு வநதாலும் 
வைககில் ேடடும் ஐநது இலடசம் ்பனையினர 
நிறுததப்படடிருநதார்கள் என்்பது தாங்கள் 
அறிநத விையசோன்்றாகும். இநத ்பனையினர 
தமிழர்களின் வாழ்வாதாரங்கனே ன்கப்பற்றி, 
நிலங்கனே ்பறிதது, தேது நினல்கனே 
்பலோ்க னவததுகச்க ாண்டிருநத ா ர ்கள் . 
எநத மநரமும் தமிழ் ேக்களின் அன்்றாை 
வ ா ழ் கன்க ககு  அ ச் சுறுத தல்  விடு ககும் 
வன்கயில்ததான் சசயற்்படடுகச்காண்டிருந 
தவர்கள். புலனாயவாேர்கோ்க இருநதாலும் 
சரி, ்காவல் துன்றயினரா்க இருநதாலும் சரி 
தமிழர்கனே இரண்ைாநதரப பிரனச்கோ்க 
்கருதி ்கழுகுப்பாரனவயுைன் தான் இருநதார்கள். 

இ வவ ா ்ற ா ன  நினலயில்  த ற் ம்ப ா து 
தற்ச்கானலககுண்டு தாககுதல்்கள் இைம் 
ச்பற்்றவுைன் நாடடின் மதசிய ்பாது்காபபினன 
னேயோ்கக ச்காண்டு அவசர்காலச் சடைம் 
அமுலாக்கப்படடுள்ேது. ஏற்்கனமவ அரச 
்பயங்கரவாதததினன ்பயன்்படுததி தமிழ் 
ேக்கனே அைககுமுன்றககுள் னவததிருநத 
ஆடசியாேர்கள் அதற்கு மேலும் வலுச்மசரககும் 
வன்கயில் அனேநதுள்ே இநத அவசர்கால 
நின லனேனய  னே ய ே ா ்க  னவ த து , 
ம்காமலாச்சியுள்ேனர. குறிப்பா்க, தாய்கசேஙகும் 
விமசைோ்க தமிழர்களின் பூரவி்க ்பகுதி்களிலும் 
மதடுதல்்கள், விசாரனண்கள் என்்பனவற்ன்ற 
முன்சனடுககின்்றார்கள். மசாதனனச் சாவடி்கள் 

மீண்டும் உயிரச்பற்றுள்ேன. புலனாயவாேர்களின் 
தாராே நைோடைம் ஓஙகியுள்ேது. 

இவவாறு தமிழர த ாய்கம் எஙகும் 
எநதககுற்்றமும் இனழக்காத தமிழ்ச் சமு்கமும் 
சநருக்கடி்களுககு மு்கஙச்காடுககும் அவலோன 
நினலனே எழுநதுள்ேது. இதனனவிைவும் தேது 
உ்றவு்களுக்கா்கவும், நில உரினே்களுக்கா்கவும் 
சனநாய்க ரீதியில் ம்பாராடியும், ்கவனயீரபன்பச் 
ச ச ய து ச ்க ாண்டுமிரு ந த  உ ்ற வு ்களின் 
சசயற்்பாடு்கனே முைககுவதற்கு ்கங்கணம் 
்க ட டி யி ரு ந த  ஆ ட சி ய ா ே ர ்க ளு க கு ம் 
ம்பாராடைங்கோல் அழுததததிற்கு உள்ோகியிருநத 
கூடைனேபபிற்கும் தக்க தருணம் ஏற்்படடுள்ேது. 

அ ர ச ்ப யங ்க ர வ ா த த தி ற் குள்  ந சுங கி 
கச்காண்டிருநத தாய்கததமிழர்கள் தற்ம்பாது 
தீவிரவாதததிற்கு எதிர ான நைவடிகன்க 
என்்ற  ச ்ப ய ரில்  முன்சனடு க ்க ப ்ப ட டு க 
ச ்க ாண்டிருககும் ந ைவ டி கன்க ்கே ாலும் 
சநருக்கடிககு உள்ோகியுள்ேனர. ்பாதிக்கப்படை 
தாய்க தமிழர்கள் ்பதற்்றோன சூழலுககுள் 
தவிததுகச்காண்டுதான் உள்ேனர. 

ப்ள்வி:- இநத வி்டயங்லள தமிழ் 
ம்க்ளின் ஆலைக�ற்்றவர்்ள் ்வனத்தில் 
க்ாள்ளவில்லையா? 

்பதில்:- 2009ஆம் ஆண்டு யுததம் நின்றவுககு 
வநத பின்னர ேகிநதராஜ்பகச  ஆடசியிலிருநத 
்காலததில் தமிழ்த மதசியக கூடைனேபபு 
தமிழ்த மதசிய சிநதனனயுைனும் அடிபனைக 
ச்காள்ன்கயுைனுமே ்பயணிததது. ஆனால் 2015 
ஆம் ஆண்டுககுப பின்னர அநத நினலனே்கள் 
மநசரதிரா்க ோறியது. இதனால்ததான் நாம் 
அதிலிருநது சவளிமயறிமனாம். தமிழ்த மதசியக 
கூடைனேபபின் தனலவர சம்்பநதன் அனழதது 
வநத வைோ்காண முன்னாள் முதலனேச்சர 
நீதியரசர விககிமனஸவரன் சவளிமயறினார. 
இவவாறு கூடைனேபபு தமிழ்த மதசியக 
ச்காள்ன்கயிலிருநது விலகி அரசாங்கததின் 
மீது அ்பரிதோன நம்பிகன்கனய ்கண்னண 
மூடிகச்காண்டு வழஙகியது.

வலிநது ்காணாேலாக்கப்படைவர்களின் 
உ்றவினர்களின் ம்காரிகன்க்கள், சின்றயில் 
வாடும் தமிழ் அரசியல் ன்கதி்கள், பூரவீ்க 
நிலததிற்்கா்க ம்பாராடு்பவர்கள் , ம்பரினவாதததின் 
இனவழிபபு சசயற்்பாடடில் ்பாதிக்கப்படை 
ேக்களின்  நீதிம்காரிகன்க்கள் என எநதசவாரு 
விையததினனயும் ்கருததில்ச்காள்ோது புதிய 
அரசியலனேபபு உருவாக்கம் என்்ற ஒரு 
விையததினன ேடடும் னேயோ்க னவதது 
அ ர ச ா ங ்க த தி ற் கு  முண்டு ச ்க ா டு க கு ம் 
சசயற்்பாடு்கனேமய சதாைரச்சியா்க முன்சனடுதது 
வருகின்்றது. 

ஆனால் புதிய அரசியலனேபபு ஒரும்பாதும் 
வ ர ப ம்ப ா வ தி ல்னல .  இ த னன  நன் கு 
உணரநதிருநதும் கூடைனேபபு அதனனமய மு
ன்னினல்படுததிகச்காண்டிருககின்்றது. தற்ம்பாதும் 
அதுதான் நினலனே. அரசியலில் அனு்பவம் 
மிக்கவர்கள் என்று கூறு்பவர்கள் இவவாறு 
இன்றும் கூறிகச்காண்டிருப்பனத என்னசவன்று 
கூறுவது? ஆனால் ேறு்பக்கததில் அமத 
்கடசியினனச் மசரநதவர்கள் புதிய அரசியலனேபபு, 
இனழக்கப்படை அநீதி்களுக்கான ச்பாறுபபுககூ்றல் 
கினைக்கபம்பாவதில்னல என்்ற நினலனேனய 

யொழ்.பல்்கலைக்கழ்க மொணவர்களின் ்ெயறபொடு இைஙல்க அரசுககு மடடுமல்ை 
தமிழ்த் வதசிய கூட்டலமப்பிறகும் ெவொைொ்கவவ இருநதது.

பகாரகாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவ்கதி ஆனந்தன் பபட்டி
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உயிரத்த ஞாயிறு திைமைன்று நீர்கைாழுமபு, 
கைடாை, கைடடுவபிடடிய சதவாலயத்தில் 
தற்கைா்ல தாக்குதல் நடாத்தியவர 
வா்ழச்சச்ை, ஏ.எப.சி. வீதி்யச் சசரநத 
அச்சு முஹமமைது ்மைாஹமமைட ஹஸ்துன் 
எை அ்டயாைம கைாணபபெடடுள்ை 
நி்லயில் இவருக்கு உதவியவரகைள் 
மைறறும அவரது குடுமபெ பின்ைணி 
குறித்தும சமைற்கைாள்ைபபெடட ஆரமபெ 
விசார்ணகைளின் பிரகைாரம, இவரு்டய 
மை்ைவிசய புலஸ்தினி ராசஜநதிரன் 
என்பெவர (சாரா) எை அ்டயாைம 
கைாணபபெடடுள்ைார. 

தாக்குதல்கை்ை அடுத்து புலஸ்தினி 
ராசஜநதிரன் (சாரா) எைபபெடுபெவ்ர 
கை ா வல்து் ்றயிை ர  வ்லவிரி த்து 
ச த டி வ ந தி ரு ந த ை ர .  ச மை ற பெ டி 
ந பெ்ர  அ்டைாயபபெடுத்துமைாறு 
கை ா வ ல்து் ்றயிை ர ா ல்  அ றிவி ப பு 
்வளியிடபபெடடிரு ந த  நி்லயில் 
குருமுதல்வர அருடதந்த சஜசுதாஸின் 
கைருத்தின் பிரகைாரம, உயிரத்த ஞாயிறு 
திைமைன்று, கிளி்நாச்சி,புனித.திசரசாள் 
ஆலயத்திறகு புலஸ்தினி ராசஜநதிரன் 
(சாரா) வரு்கை தநதிருநத்தயும, பின்ைர 

அவர எதுவுசமை சபெசாது ்சன்றிருநத்தயும 
அவதானித்திருநசதன் என்று கூறியிருநதார. 

சாயநதமைருது,  ்வாலிசவாரியன் 
வீடடுத்திடடத்தில் உள்ை வீடடில் கைடநத 
்வள்ளிக்கிழ்மை அன்று குண்ட ் வடிக்கைச் 
்சயது தற்கைா்ல ்சயது ்கைாணசடாரில் 
புலஸ்தினி ராசஜநதிரன்(சாரா) என்பெவரும 
உள்ைடஙகுவதாகை கைாவல்து்்றயிைர 
அறிவித்துள்ைைர. 

இநநி்லயில், புலஸ்தினி ராசஜநதிரன் 
எபபெடி சாராவாைார, அவரு்டய 
குடுமபெ பின்ைணி என்ை என்பெது குறித்த 
தகைவல்கை்ைப ்பெறறுக்்கைாள்வதறகைாகை 
அவரு்டய  த ா ய ா ர ாை  கைவித ா 
ராசஜநதிர்ை இலக்கு ஊடகைவியலாைர 
அ ணு கி யி ரு ந த ா ர .  பு ல ஸ் தி னி 
சாராவாைதால் ்பெரும சசாகைத்திறகு 
உள்ைாகியிருநத அவரு்டய தாயார கைவிதா 
தீவிரவாத குமபெலுடன் தைது மைகைளுக்கு 
்தாடரபிருபபெதாகை வநத தகைவலால் 
சபெரதிரச்சிக்கு உள்ைாகியிருநதார. தறசபொது 
சாயநதமைருதுவில் தைது மைகைள் இ்றநது 
விடடார என்்ற அறிவிபபு கி்டத்ததும 
உணரச்சிகைைறறு உ்்றநது சபொயவிடடார. 

அ த் த் கை ய  சூழலில்  கைணணீர 
் பெ ரு க் ்கை டு த் சத ா ட ,  த ை த ை த் த 

குரலில் சசாகைத்்தயும, இழப்பெயும, 
சவத்ை்யயும, ஆதஙகைத்்தயும ஒரு 
மூச்சிசலசய ்கைாடடித்தீரத்து விடடார. 
எது எபபெடியிருநதாலும, ்பெற்றதாய 
பிள்்ை்ய பெறி்கைாடுத்து இன்று 
்வறுங்கையுடன் நிறகும துரபபொக்கிய 
உணர்வ புரிநதவரகைைாகை அவரு்டய 
கைருத்துக்கை்ை அபபெடிசய வழஙகுகின்ச்றாம, 

“அமமைா… உஙகைளு்டய குடுமபெத்்தப 
பெறறி உஙகைள் மைகை்ைபபெறறி கூறுஙகைசைன்” 
என்்றசபொது, 

“என்ைத்்தச் ்சால்ல, என்னு்டய 
மைகை்ைசய பெறி்கைாடுத்திடடு நிக்கி்றன். 
நாஙகை சதத்தா தீவுக்கைாரஙகை. சதத்தா 
தீவிலதான் பி்றநது வைநது இருக்கி்றம. 
நான் ்பெத்த பிள்ை தான். சதத்தாதீவு 
மைகைாவித்தியாலத்தில தான் பெடிச்சுக்்கைாணடு 
இருநதவா. O/L இல்  நல்ல ரிசல்ட 
எடுத்தவா. ஒரு ்டாக்டர ஆகை சவணடும 
எணடு தான் அடிக்கைடி ்சால்லுவா. 
அது சபொலத்தான் பெடிச்சு எடடு ‘ஏ’ 
ஒரு ‘பி’உம எடுத்து O/L இல் நல்லபெடியா 
பொஸ் ஆைவா. பி்றகு கைளுவாஞசிக்குடிக்கு 
சமைல பெடிக்கை சபொயிடடா. வகுபபுக்கு 
கைல்மு்ைக்குத்தான் சபொய வருவா. ஒரு 

நாள் எணட பிள்ை 
வீடடுக்கு வரல்ல. 
எல்லா இடத்தி்லயும 
சதடிைம கி்டக்கைல. 
நான் சவுதியில சவல 
்சயயி்றன். எைக்கு 
அ றி வி ச் ச  உ ட ை 
நான் இஙகை வநதன். 
எல்லா இடமும ஏறி 
இ்றஙகிைன். எணட 
மைகைள் கி்டக்கைசவ 
இல்்ல. 

திடீ்ரன்று ஒரு 
ச ஹ ா ல்  வ ந த து . 
எ ண ட  மை கை ள் 
மைாளிகைாவத்்தயில 
இ ரு க் கி ்ற த ா கை 
்சான்ைாரகைள். எஸ்.

எல்.ரி.சஜ ராஸிக் சபெசு்றதாய ்சான்ைார. 
ஹஸ்துன் என்பெருடன் மைகைள் இருபபெதாய 
்சான்ைார. அவருடன் திருமைணம 
நடக்கைபசபொவதாய ்சான்ைார. அவர 
மைதம மைாறிவிடடதாய ்சான்ைார. 
நான் அதறகு எதிரத்சதன். நாஙகைள் 
இநதுக்கைள் ஏன் இபபெடி மைதமைாற்ற சவ்ல 
்சயகின்றீரகைள் என்று கைதறிசைன். 

மைறுநாசை ்கைாழுமபுக்கு சபொசைன். 
எணட மைகை்ை கைாடடுமபெடி சகைடசடன். 
மைாளிகைாவத்்த ்பொலிஸ் நி்லயத்திறகும 
சபொசைன் எதுவும நடக்கைவில்்ல. 
்வறுங்கையாய வீடடுக்கு வநதன். பி்றகு 
எணட மைகைள் சபொனில அடிக்கைடி சபெச 
ஆரமபிச்சா . ஹஸ்துனுடன் இருக்கை 
முடியாது தன்்ை ் கைாடு்மைபபெடுத்துவதாய 
்சான்ைா. 

எஙகைசைாடசய வநதுவிடு என்று மைகைளிடட 
சகைடடன். மைகைள் ஒரு நாள் என்ைடட வநதா. 
நான் ஊரில ்வச்சிருநதா பெல கை்தகைள் 
வரும என்கி்றதால என்சைாடசய விசா 
எடுத்து கூடடுக்்கைாணடு சபொய விடசடன். 
நான்கு மைாதம அஙகை நல்லபெடியா இருநதா. 
தான் ஊருக்கு சபொய பெடிக்கைபசபொ்றன் 
எணடா. மைகை்ை முதலில் அனுபபிைன். 
எைக்கு சுகைமில்லாமைல் வரவும திருமபெவும 

நானும ஊருக்கு வநதன். 

ஒ ரு ந ா ள்  எ ை க் கு  ் கை ா ஞ ச ம 
வருத்தமைாய இருக்கை நான் மைடடக்கைைபபு 
்வத்தியசா்லக்கு சபொசைன். மைகைளும 
என்சைாடுதான் வநதா. ்டாக்டரிடட 
சபொயடடு வநது பொத்தன். எணட மைகைை 
கைாணல. ்வளியில வநது ஓடசடாகைாரரிடட 
சகைடடன். யாசரா கூடடிக்்கைாணடு 
சபொகிைம எணடாரகைள் .  கை ாவல் 
நி்லயத்துக்கு சபொைன். அவரகைள் 
்கைவிரித்து விடடாரகைள். 

திருமபெவும ராஸிக்குடன் சபெசிசைன். 
அபசபொது எைது மைகைளுக்கு 18 வயது 
ஆகிவிடடதால் அவ சமைஜர. திருணம 
்சயது ்வக்கைபசபொ்றன் எணடு திருமபெவும 
்சான்ைார ராஸிக். நான் அவ்ர 
கைணடபெடி திடடிசைன். எைது மைகைளுக்கு 
நீ எபபெடி திருமைணம ்சயது ்வக்கைலாம 
எணடு சகைடடன். ்கைாழுமபுக்கு வநதன். 
ராஸிக்கிணட கைாலில் விழுநது அழுதன். 
ஆைால் எதுவுசமை நடக்கைல. 

அது 2016 இல் நடநதது. அதுக்கு பி்றகு 
நான் எணட பிள்்ைய கைாணசவ இல்்ல. 
அவா்வ மைல்வா்ையில ்வத்திருக்கிைம 
எணடு ்சால்லிச்சிைம. மைருதமு்ையில 
இருக்கி்றதா ்சால்லிச்சிைம. ஆைால் 
நான் கைாணசவ இல்்ல. ்கைாஞச 
மைாசத்துக்கு முன்ைால எைக்கு பெரதா 
அணிநத பு்கைபபெட்மைான்்்ற மைகைள் 
சபொனுக்கு அனுபபி ்வச்சிருநதா. 

அநத பெடம தான் நான் கை்டசியாய 
பொரத்தது. அதக்கு பி்றகு எணட மைகை்ை 
எணட பிள்்ைய கைாணசவ இல்்ல. 
20 19 ்பெபரவரி 19ஆம திகைதி தான் 
அவா என்சைாட கை்டசியா கை்தச்சா. 
இரணடாம தரமும ஹஸ்துனிடட சபொை 
பி்றகு அவன் தன்ட சபொனில தான் 
என்சைாட சபெசக்்கைாடுபபொன். அவன் 
தான் எணட பிள்்ையின்ட வாழ்க்்கை்ய 
்கைடுத்திடடான். 

கை்டசியாய  மை கைள்  என்சைாட 
கை்தக்சகைக்கை தான் கைஷடபபெடுகி்றதாயும 
தைக்கு பெணம தருமைாறும சகைடடா. நான் 
சபொை ஐநதாம திகைதி ஊருக்கு வநதன். 
ஆைால் மைகை்ை ்தாடரபு ்கைாள்ைசவ 
முடியல .  இபபெ  என்ட பிள்்ைய 
பெறி்கைாடுத்துடடு நிக்கி்றன். எணட 
பிள்்ைக்கு உண்மையாய என்ை நடநதது 
எணடு திருபபியும விசாரியுஙசகைா எணடு 
தான் சகைடகி்றன்” என்று ்கை்யடுத்துக் 
கூபபியவாறு மையிரக்கூச்்சரிய கைதறியழுதார 
புலஸ்தினியின் அமமைா கைவிதா ராசஜநதிரன். 

மருத்துவரொ்க வரவவண்டிய எனது பிளலளயின்  
வொழ்கல்கலய ஹஸ்துன் பொவி நொெமொககிவிட்டொன்.

புைஸ்தினி ெொரொவின் ்கலதலயக கூறி ்கதறியழுதொர தொய் ்கவிதொ
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மருத்துவரொ்க வரவவண்டிய எனது பிளலளயின்  
வொழ்கல்கலய ஹஸ்துன் பொவி நொெமொககிவிட்டொன்.

ப்ள்வி: இைஙல்யில்  உயிர்த்த 
ஞாயிறு தினத்தன்று இ்டம்க�ற்்ற கதா்டர் 
தற்க்ாலை குண்டுத் தா்ககுதலில் 300்ககும் 
அதி்மான ம்க்ள் திட்டமிடடு �டுக்ாலை 
க்சயயப்�டடுள்ளனர். 500்ககும் பமற்�ட்ட 
ம்க்ள் �டு்ாயங்ளு்ககு உள்ளாகியு 
ள்ளனர். இநத க்ாடூர ்சம்�வமானது 
உை்ம்க்ளில்டபய மி்ப்க�ரும் அதிர்ச்சிலய 
ஏற்�டுத்தியுள்ளது. இநத்க க்ாடுலமயான 
்சம்�வம் குறித்து தங்ளின் ்ருத்து?

இநத தாககுல் ்காடடுமிராண்டிததனோன 
சசயலாகும். ேனித ோண்பினனக ச்காண்ை 
எநத ேனிதர்களும் இவவா்றான ச்காடும் 
சசயனல சசயயோடைார்கள். உல்கததில் 
உள்ே அனனதது ேதங்களும் அன்ன்பயும் 
ஈ்கதனதயும் ம்பாதிககின்்றன. ேதங்கள் 
ம்பாதிககின்்ற உண்னேயான உடச்பாருனே 
உணரநத எவரும் இவவா்றான தாககுதனல 
சசயயோடைார்கள் , சசயய விரும்்பவும் 
ோடைார்கள். இநத தாககுதலில் உயிரிழநத 
அனனதது ேக்களுககும் நாங்கள் ்கண்ணீர 
ேல்்க ேன்்றாடுகின்ம்றாம். எங்கள் அனனவரின் 
கூடடு வழி்பாடு  ்பாதிக்கப்படைவர்கனே 
உண்னேயில் மீண்சைழச்சசயயும். அதற்கு முழு 
ஆற்்றனல இன்றவன் நிச்சயம் வழஙகுவார. 
அப்ப ாவி ேக்கனே ச்கானல சசயவது 
இன்றவனுககு, ேனசாடசிககு, இயற்ன்கககு 
எதிரா்க சசயயும் குற்்றோகும். தாககுதல்்களில் 
இ்றநது ம்பானவர்கனே இழநது தவிககும் 

உ்றவினர்களுககு இன்றவன் உைனிருநது, 
ஆறுதலா்கவும் ஆற்்றலா்கவும் சசயற்்படடு, 
தாங்க முடியாத மவதனனனய தாஙகி வாழும் 
வழினய ்காடடுவாரா்க. எங்கேது ேன்்றாடடு 
என்றும் உங்கமோடு இருககும்.

2009 பின்னர இலஙன்கயில் சீனாவின் 
ஆதிக்கம் அதிோகிகச்காண்டிருககி்றது. இது 
அசேரிக்கா, இஸரமவல், இநதியா உள்ளிடை 
நாடு்களிற்கு மி்கபச்பரிய தனலவலியா்க 
இருககி்றது. இநததாககுதலின் பின்புலததில் ஒரு 
புவியியல் நலன்சார வாயபபு்கள் ்பயன்்படுததப 
்படடிருக்கலாம் என்று எண்ணதமதான்றுகி்றது   
.சீனாவின் மேலாதிக்க ்கனவு திடைமும் 
அசேரிக்காவின் நீண்ைநாள் ்கனவா்கவுள்ே 
இ லஙன்கயில்  அ ச ே ரி க ்க  இ ர ாணுவ 
தேதனத அனேப்பது என்்ற மேலாதிக்க 
சிநதனனயும் இலஙன்க அதி்கார வரக்கததிைம் 
எழுநதுள்ே மோதல் ம்பாககு்களும் இநத 
ச்காடூர தாககுதல்்களின் மநாக்கங்களும் ஒமர 
மநரம்காடடில் இருப்பதா்க எழும் விேரசனங்களும் 

ச்பாது சவளியிமல முன்னவக்கப்படுவனத 
நாம் ்கணககில் எடுததுகச்காள்ே மவண்டும்.

வல்லாதிக்க நாடு்கள் தேது வலுச்சேநினலனய 
முன்னினலப்படுததுவதற்்கா்க இலஙன்கனய ஒரு 
ம்பாரக்கேோ்க ்பயன்்படுததுகின்்றன.  இலஙன்க 
சதரிநதும் தனது ச்பாருோதார நலன்்களுக்கா்க 
இநதம்பார வன்முன்றககு துனணம்பாவது 
்கவனலயா்க இருககி்றது. இவர்கேது அதி்கார 
மோ்கம் தீரும்வனர இப்படி்படை சம்்பவங்கள் 
நனைச்பறும். சதாைரகுண்டு சவடிபபு்கள் 
நனைச்ப்றப ம்பாகின்்றசதன்று கூறி எவரும் 
இலஙன்கககு சசல்லக கூைாசதன அசேரிக்காவும் 
அவுஸமரலியாவும் ேக்கனேத தனைசசயகின்்றன. 

ப்ள்வி:இைஙல்யில் இ்டம் க�ற்்ற 
தற்க்ாலைத் தா்ககுதல் கிறிஸத்தவர்்ளு்ககு 
எதிரானது என்று கதரிவி்க்ப்�டடுள்ள 
ப�ாதும் தமிழ்்க கிறிஸத்தவர்்ள் அதி்ம் 
வழி�டும் பதவாையங்ளும் வழி�டும் 
பெரங்ளும் தற்க்ாலைதாரி்ளின் இை்க்ா் 
இருநதலம்ககு என்ன ்ாரைம்? தா்ககுதல் 
குறித்து தங்ளு்ககு முன்னபர கதரியும் 
என்று இைஙல் அர்ச தலைவர்்ள் கூறும் 
நிலையில் இநத வி்டயத்லத நீங்ள் 
எவவாறு �ார்்ககிறீர்்ள்?

த மி ழ் க  கி றி ஸ த வ ரி ன்  இ ்ற ப பி ன் 
எண்ணிகன்கனய அதிோககினால் இலஙன்கககு 
ஆத ாயம் கினை க கி ்றது .  தமிழ ர ்களின் 
எண்ணிகன்கனய குன்றக்க மவண்டும் 

என்்பனதவிை இல்லாேல் சசயய 
மவண்டும் என்்பது இலஙன்க 
அரசின் நீண்ை ்கால திடைம். 
இநத திடைததின் ஒரு ்பகுதி 
ேடடுமே முள்ளிவாயக்காலில் 
அரஙம்கறியுள்ேது. இருககின்்ற 
தமிழர்கனேயும் அழிப்பதற்்கான 
புதிய வழிமுன்ற்கள் குறிதது 
சிங்கேமதசம் சிநதிதது வரும் 
நினலயிமலமய இநத தாககுதலின் 
சதரிவு்கள் ச்பரும்்பாலும் தமிழ் 
கிறிஸதவர்கோ்க இருநதுள்ேனர. 
இஙகு இன்சனாரு விையதனதயும் 
நாம் ்கவனிக்க மவண்டும். ேனித 
உரினே்கள் விையததிமல ஆசிய 

நாடு்கனேவிை மேற்குல்க நாடு்கமே இலஙன்கககு 
அழுததம் ச்க ாடுதது வரும் நினலயில் 
சவளிநாடைவர்கனே ச்கானல சசயதால் 
மேற்குல்கததின் முழுனேயான ஆதரனவ 
ச்ப்றலாம் என்்ற எண்ணததில் தஙகும் விடுதி்கள், 
மதவாலயங்கள் ஆகியவற்ன்ற தாககியுள்ேனர. 
ஏற்்கனமவ தமிழ்க கிறிஸதவர்களுககும் 
இஸலாமியருககும்  உள்ே சிறிய முரண்்பாடனை 
இன்று ச்பௌதத ம்பரினவாதம் தீவிரப்படுததி, 
சவளிதமதாற்்றததில் ேத முரண்்பாடு்கள் 
சதரிநதாலும் அஙகு சிறு்பான்னே சமூ்கங்கோ்க 
வாழும் தமிழ் முஸலீம் சமூ்கங்கனே 
முழுனேயா்க அழிதசதாழிதது ஒடடுசோதத 
இலஙன்க தீனவயும் தனதாக்கமவண்டும் என்்ற 
இலஙன்கயின் ்கனமவ நின்றமவற்்றப்படடுள்ேது. 
இதற்கு ேதம் என்்ற ச்பயரால் அறிவற்்ற சில 
்கயவர்கள் துனணம்பாயுள்ோர்கள்.

இலஙன்க அரசததனலவர்களின் முழு 
்பங ்களி ப பு ை மன மய  இ ந த  த ா க கு த ல் 
இைம்ச்பற்்றதால் அவர்களுககு முன்னமர 
சதரியும் என்்பது ஒன்றும் புதிதல்ல. அவர்கேது 

உதவியுைன் இநத தாககுதல்்கள் நைநதுள்ேன. 
அதனால்ததான் நாடடின் அதி்பர நாடடில் 
இல்னல. இனதவிை கிறிஸதவ அரசியல் 
தனலவர்கள் எவரும் அன்ன்றய தினம் 
மதவாலயங்களுககு சசல்லவில்னல. அவர்கள் 
ஆறு திங்கள் முன்னதா்க நாடடிற்கு வநது, 
அனனதது ஏற்்பாடு்கனேயும் சசயது நைதத, 
அநத ஆளும் அரசு உதவி சசயதுள்ேது. 
ஆளும் அரசின் ம்பராதரவுைன் இநத தாககுதல் 
நைநதுள்ேது. சேயததின் ச்பயரால் தமிழ்க 
கிறிஸதவர்களுககும் தமிழ் இஸலாமியர்களுககும் 
இனைமய ்கலவரதனத தூண்டிவிடடு ஆளும் 
அரசு அதி்காரததில் இருநது ்பயனனையலாம் 
என்்ற எண்ணததுைன் அரசு சசயற்்படைது. 
மி்கவும் ச்காடுனேயான நீதிககு பு்றம்்பான 
ஆடசியில் எதுவும் நைக்கலாம் என்்பதற்கு 
இலஙன்கயில் இைம்ச்பற்்ற ச்காடூர தாககுதல்்கள் 
ஒரு சாடசியா்க அனேநதுள்ேது.

ப்ள்வி: இைஙல்யில் அலமதி திரும்பி 
விட்டதா்வும் அஙகு வாழும் ம்க்ளின் 
�ாது்ாப்பு்ள் உறுதி க்சயயப்�டடுள்ளதா்வும் 
இைஙல் அரசு கதரிவித்து வநதுள்ள 
்ருத்து்லள தற்ப�ாது இ்டம் க�ற்்ற 
தா்ககுதைானது க�ாயயா்ககியுள்ளது. அஙகு 
வாழும் ம்க்ளு்ககும் அஙகு க்சல்லும் 
ம்க்ளு்ககும் �ாது்ாப்பு இல்லை என்�து 
கதா்டர்பில் உங்ளின் �ார்லவ என்ன?

இலஙன்கயின் உள்நாடடு தனலவர்களின் 
அதி்கார சவறி  தீரும் வனர இலஙன்கயில் 
ஒரும்ப ாதும் அனேதி திரும்்ப ாது .  ஊர 
இரண்டு்படைால் கூததாடிககு ச்காண்ைாடைம் 
என்்ற முது சோழிககு ஏற்்ப இலஙன்கயில் 
இரண்டு சேயக குழுக்கள் சண்னையிடும் ம்பாது 
அதி்கார வரக்கததிற்கு ஆதாயம் கினைககி்றது. 
இநத நாடு்கள் அனேதி திரும்்பாேல் இலஙன்க 
இருக்கமவண்டுசேன்று விரும்புகின்்றன. சவறுபபு 
அரசியனலயும் ்பன்கனே உணரனவயும் 
வேரதது அதி்காரதனத மதடிகச்காள்கின்்றன. 
அதனால் அனேதி வருவது மி்கவும் ்கடினோகும். 
தமிழர்களுககு ்பாது்காபபு அளிப்பது இயலாத 
சசயலா்க ோறிவிடுகின்்றது.

ப ் ள் வி :  ஈ ழ த் தி ன்  உண்லம 
நிைவரங்லள அறியும் பொ்ககு்டன் 
அண்லமயில் தமிழ்ொடடிலிருநது இைஙல் 
க்சன்்ற நிபுைர் குழுவில் நீங்ளும் ஒருவர் 
என்்ற வல்யில் அஙகுள்ள உண்லம 
நிைவரங்ள் �ாதி்க்ப்�ட்டவர்்ளின் 
ப்ாரி்கல்்ள் எலவ?

இைஙல்கயில் இ்டம்்பற்ற தொககுதல்்கள தமிழர்களின் நீதிக்கொன 
பயணத்தில் மி்கப்்பரும் தல்ட்கலள ஏறபடுத்தியுளளன.

 கென்மன ்ல்�மைக�ழ� ப்ராசிரியர் அருடதந்மத ஆ.குழந்மத ப்டடி

ªî£ì˜„C 11 Ý‹ ð‚è‹ 



10தாயகககளம்05.05.2019

'சதசிய ்தௌஹீத் ஜமைா-அத்’ அதிரடியாகை 
ஏபரல் 21 இல் இலங்கையில் நடத்திய 
தாக்குதல்கைள் கைை நி்லயில் பொரிய 
மைாற்றத்்த ஏறபெடுத்தியுள்ைது. உள்நாடடு 
அரசியலில் இது ஏறபெடுத்தபசபொகும 
தாக்கைம என்ைவாகை இருக்கும என்பெது 
ஒருபு்றம ஆராயபபெட சவணடும. இலங்கை 
குறித்த சரவசதச உ்றவுகைளிலும இது ஒரு 
வலுவாை தாக்கைத்்த ஏறபெடுத்தும. 

'்சபடமபெர 11' சரவசதச ஒழுஙகை்மைபபில் 
ஒரு மைாற்றத்்த ஏறபெடுத்தியது. குறிபபொகை 
'பெயஙகைர வாதத்துக்கு எதிராை சபொர' 
என்்ற  சபொர்வயில் அ்மைரிக்கைா 
த்ல்மையிலாை சமைறகு நாடுகைள் ஒரு 
'புதிய' யுத்தத்்த ஆரமபிபபெதறகு அது 
கைாரணமைாகை அ்மைநதது. பெயஙகைரவாத 
அ்மைபபுக்கைளுக்கும விடுத்லப சபொராடட 
அ்மைபபுக்கைளுக்கும வித்தியாசத்்தப 
புரிநது்கைாள்ை முடியாமைல், இநதப 
சபொ்ர அ்மைரிக்கைா ்தாடுத்தது. 
அத்ை எதிர்கைாள்வதறகைாை சரியாை 
உபொயத்்த வகுத்துக்்கைாள்ைாததால், 
அதன் வி்ைவுகை்ை அனுபெவித் தவரகைள் 
ஈழத்தமிழரகைள். 

இபசபொது 'ஏபரல் 21' தாக்குதல்.  இதன் 
மூலம புதிய சபொர மு்ை்யான்்்ற 
‘சதசிய ்தௌஹீத் ஜமைா-அத்’ தி்றநது 
்வத்திருக்கின்்றது. சரவசதச ரீதியாகை 
பெயஙகைரவாத அ்மைபபொகை அறியபபெடடுள்ை 
ஐ.எஸ். (இஸ்லாமிய அரசு) அ்மைபபின் 
இலங்கை முகைவராகை ‘சதசிய ்தௌஹீத் 
ஜமைா-அத்’ ்சயறபெடுகின்்றது.

‘ ச தசிய  ்தௌஹீத்  ஜமைா -அத் ’ 
அ்மைபபு இலங்கையில் புதிதாகைத் 
ச த ான்றிய  ஒன் ்றல்ல .  உ யி ர த் த 
ஞாயிறு தாக்குதலுக்கைாை தயாரிபபு 
சவ்லகைள் 7 அல்லது 8 வருடமைாகை 
ந்ட்பெறறிருக்கைலா்மைை முன்ைாள் 
இராணுவத் தைபெதி சரத்்பொன்சசகைா 
கூ றி யு ள் ை ா ர .  அ வ் வ ா ்ற ா யி ன் 
புலைாயவுது்்றயிைர இவ்வைவு கைாலமும 
அறியாது இருநதைரா? அல்லது அறிநதும 
நடவடிக்்கை எடுக்கைாதிருநதைரா? என்்ற 

சகைள்விகைளும எழுகின்்றை. இலங்கையின் 
பு ல ை ா ய வு ப  பி ரி வி ை ர  இ ந த க் 
குழுவிைருடன் ்நருக்கைமைாை உ்றவுகை்ைக் 
்கைாணடிருநததாகைசவ ்தரிகின்்றது. 
கைாத்தான்குடியிலுள்ை இவரகைளு்டய 
பெள்ளிவாசலுக்கு புலைாயவுப பிரிவிைர 
அடிக்கைடி ்சன்று வநதிருக்கின்்றாரகைள். 

விடுத்லப புலிகைளுக்கு எதிராை 
சபொரில்  முஸ்லிம அ்மைபபுக்கைள் 
பெலவும இராணுவத்துக்கு ஆதரவாகைசவ 
்சயறபெடடை. அத்ைவிட, புலைாயவுப 
பிரிவிலும அதிகைைவுக்கு முஸ்லிமகைள் 
உள்வாஙகைபபெடடிருநதைர. முஸ்லிம 
அ்மைபபுக்கைள் பெயஙகைரவாத பெயிறசிகை்ைப 

்பெற்றாலும, தமைக்கு எதிராகைத் திருமபும 
என்பெ்த  இலங்கை  அர ச ா ங கைம 
எதிரபொரக்கைவில்்ல. தமிழரகைளுக்குத்தான் 
அ்வ அச்சுறுத்தலாகை  அ்மையும 
எை அரசாஙகைமும, இராணுவமும 
நமபியிருநதிருக்கைலாம. 

இ ந த  அ்மைபபிலுள்ை   பெ ல ர 
்வளிநாடுகைளில் ்வடி மைருநதுகை்ை 
தயாரிபபெதறகும, தாக்குத்ல நடத்துவதறகும, 
புதியவரகை்ை மூ்ை சல்வ ்சயது 
தமமுடன் இ்ணத்துக்்கைாள்வதறகும 
பெயிற்றபபெடடிருக்கின்்றாரகைள். 

மிகைவும சக்தி வாயநத ்வடி்பொருடகைள் 
எவ்வ ாறு  ் கை ாணடுவர ப பெடடை 
என்பெது  பெ ாது கை ா ப பு த்  த ர ப்பெ க் 
கு்டயும முக்கியமைாை சகைள்வி. விமைாை 
மூலமைாகை இ்வ ்கைாணடுவரபபெடுவது 
சாத்தியமில்்ல. இலங்கை ஒரு தீவாகை 

இருபபெதால் கைடல் வழியாகை இ்வ 
்கைாணடுவரபபெடடிருக்கைலாம. கைட்ல முழு 
அைவில் கைணகைாணிபபெது சாத்தியமில்்ல. 

இவற்்ற பொரக்கும சபொது சதசிய 
்தௌஹீத் ஜமைா-அத்’  அ்மைபபு மிகைப்பெரிய 
வ்லப பின்ை்லக் ்கைாணடதாகை 

இ ரு ந தி ரு க் கி ன் ்ற து 
என்பெது ்தளிவாகின்்றது. 
ஐ . எ ஸ் .  ் த ா ட ர பு 
அ த ற கு  கை ா ர ண ம . 
் வ டி மை ரு ந து கை ள் , 
அ த ற கை ா ை  நி தி 
ஆதாரஙகைள், வாகைைஙகைள், 
ஆடபெலம, குணடுகை்ைச் 
் ச ய வ த ற கை ா ை 
் த ா ழி ல்  நு ட பெ ம , 
இரகைசிய கைாபபிடம, 
திடடமிடல் இவ்வாறு 
பெ ல  வி ட ய ங கை ் ை 
இ ர கை சி ய மை ா கை ச் 
சவணடும. அதறகைாை 
நிபுணத்துவம சத்வ. 
இவற்்ற  பொ ரக்கும 
சபொது நிச்சயமைாகை ஒரு 
வலுவாை பின்புலத்்த 
்கைாணட அ்மைபபொகை 

‘சதசிய ்தௌஹீத் ஜமைா-அத்’ அ்மைபபு 
சதாற்றமைளிக்கின்்றது. 

கைட ந த  எடடுவருட  கை ால த்தில் 
நாடடின் பெல பெகுதிகைளிலும இவ்வ்மைபபு 
வலுவாை மு்்றயில் சவரூன்றியிருபபெதும 
்தரிகின்்றது. மூ்ைச்சல்வ ்சயயபபெடட 
பெல  இ்ைஞர கைள்  த ற ்கை ா்லத் 
தாக்குதல்கை்ை நடத்துவதறகுத் தயாராகை 
இருக்கின்்றாரகைள். இவரகைளில் பெலர 
்வளிநாடுகைளில் பெயிறசி ்பெற்றவரகைள் எைச் 
்சால்லபபெடுகின்்றது. ்கைால்லபபெடடவரகைள், 
பிடிபெடடவரகைள் சபொகை சமைலும சிலர 
த்லமை்்றவாகியுள்ைைர. முஸ்லிம அரசியல் 
த்லவரகைள், ்சல்வநத வரத்தகைரகைள் 

பெலரு்டய ஆதரவும இவரகைளுக்கு 
இருக்கின்்றது. 

இ த ் ை  மு ழு  அ ை வி ல் 
குறுகியகைாலத்துக்குள் கைடடுபபொடடுக்குள் 
்கைாணடுவருவது இலகுவாைதல்ல. இது 
்தாடரபில் முன்ைாள் இராணுவத் தைபெதி 
சரத் ்பொன்சசகைா ்தரிவித்திருபபெ்வ 
கைவைத்துக்குரியது .  அவர ,  “இநத 
பிரச்ச்ை 100 சதவீதம நி்்றவ்டநதது 
என்்ற நி்லக்கு வருவதறகு நிச்சயமைாகை 
இரணடு வருடஙகைைாவது ்பொறு்மையாகை 
கைட்மையாற்ற சவணடும. அவ்வாறின்றி 
இநத  பிரச்ச்ை்ய முடிவுக்குக் 
்கைாணடுவர இலகு வழிகைள் கி்டயாது” 
என்று ்தரிவித்திருக்கின்்றார. ஆகை, 
பிரச்சி்ை சமைலும சில மைாதஙகைளுக்குத் 
் த ா ட ரு ம  ச ா த் தி ய ங கை ள் த ா ன் 
கைாணபபெடுகின்்றை. 

த ா க் கு த ல்  ச ம பெ வ த் ்த ய டு த் து 
மீணடும ஒரு சபொரக் கைாலத்்தப 
சபொல இலங்கை முழுவதும இராணுவ 
மை ய ப பெ டு த் த ப பெ ட டி ரு க் கி ன் ்ற து . 
கைாணாமைல்சபொயிருநத இராணுவச் 
ச ச ா த்ைச்  ச ாவடிகைள்  மீணடும 
மு்ைத்திருக்கின்்றை. புதிதாகை – புதிய 
இடஙகைளிலும இராணுவ கைாவலரணகைள் 
அ்மைக்கைபபெடடுள்ைை. 

வடக்கு – கிழக்கிலிருநது இராணுவம 
்வளிசயற்றபபெடட சவணடும என்்ற 
சகைாரிக்்கை்ய இனியும வலுவாகை முன்்வக்கை 
முடியாத நி்ல ஏறபெடடிருக்கின்்றது. 
இராணுவம இருபபெது அவசியம என்பெ்த 
உணரத்தும வ்கையிசலசய அரசாஙகைமும, 
பொதுகைாபபுப பெ்டகைளின் ்சயறபொடுகைளும 
இடம்பெறுகின்்றை. இராணுவத்்த 
்வளிசயற்ற சவணடும என்்ற சகைாரிக்்கை 
வலுவிழநதால், கைாணிகை்ை விடுவிக்குமைாறு 
எவ்வாறு சகைாரமுடியும? 

அவசரகைாலச் சடடமும ந்டமு்்றக்குக் 
்கைாணடுவரபபெடடிருபபெதால், தமிழ் 
மைக்கைளு்டய சைநாயகைப சபொராடடஙகை்ை 
ஒடுக்குவது அரசுக்கு சிரமைமைாைதாகை 
இருக்கைாது .  அவசரகைாலச் சடடம 
வநதுள்ை நி்லயில், ்கைதிகைளின் விடுத்ல 
குறித்தும குரல் ்கைாடுக்கை முடியாத 
நி்ல ஏறபெடும.  யாழ். பெல்கை்லக்கைழகை 
மைாணவரகைளின் ்கைதுகை்ை இதறகைாை 
ஆரமபெமைாகைக் கைருதலாம. அதாவது, 
மைக்கை்ை அச்சத்துடன் ்வத்திருக்கும 
உபொயத்்த அரசு ்கையாைபசபொகின்்றது. 

அத்ைவிட ,  அ ரசியல்  தீ ரவு , 
அரசியல்மைபபுச் சீரதிருத்தம சபொன்்ற 
விடயஙகைள் குறித்து இபசபொ்தக்குப 
சபெச முடியாத நி்ல ஏறபெடடிருக்கின்்றது. 
“இஸ்லாமிய தீவிரவாதம” என்்ற ்சால்்லப 
பெயன்பெடுத்தி தமைது சபெரிைவாத அரசிய்ல 

`ஏப்ரல் 21'  
ஏற்படுத்தப்்போகும் 
்தோக்கங்கள்

பூமி�ன்

ªî£ì˜„C 11 Ý‹ ð‚è‹ 
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யோழ்.�ல்்கலை்க்கழ்க மோணவர்களின்

ஏப்ரல் 21 இைஙல்கயில் இ்டம்ச�றை

உணரநதுள்ேனர .  அ த தன்கயவ ர ்கள் 
ஏற்்கனமவ ஒகமைா்பரில் நனைச்பற்்ற சனாதி்பதி 
னேததிரியின் அரசியல் புரடசினய ்காரணம் 
்காடடிகச்காண்டிருநதார்கே. அவர்களுககு 
இநத தற்ச்கானல குண்டுததாககுதல்்கள் 
்காரணம் கூறுவதற்்கான மேலும் ஒரு வலுனவ 
வழஙகியுள்ேது. அண்னேய நாட்களிமலமய 
ஒகமைா்பர புரடசியும், தற்ச்கானல தாககுதல்்களும் 
தான் அனனதனதயும் சினதததுவிடைது 
என்று இடடுக்கடடி தமிழ் ேக்கனே மீண்டும் 
ஒருமுன்ற ஆனணம்காருவதற்்கான ஏது 
நினல்கனே உருவாககுவதற்்கா்க ஏோற்்ற 
வினேகின்்றார்கள். கூடைனேபபு தமிழ்ேக்களின் 
நீதிக்க ான ம்க ாரிகன்க ,  உரினேக்கான 
ம்காரிகன்க்கனே எல்லாம் ே்றநது அடுதத 
மதரதலில் தாய்கததில் தனது இருபபினன 
எவவாறு உறுதிப்படுததிகச்காள்ே முடியும் 
என்்பதற்்கான ்கங்கரியச் சசயற்்பாடு்களில் 
தான் தற்ம்பாது ஈடு்படடுகச்காண்டிருககின்்றது 
என்்பமத யதாரததம். 

தீவிரவாதததாககுதல்்களின் பின்னரதான் 
சனாதி்பதி, பிரதேர, இராணுவததே்பதி்கள் 
உள்ளிடை அனனவரும், விடுதனலபபுலி்கள் 
உட்பை தமிழீழ விடுதனல அனேபபுக்கள் 
அனனததுமே விடுதனல என்்ற இலககுைன் 
தான் ம்பாராடைததினன முன்சனடுததார்கள். 
அதற்கு ேக்களின் ஆதரவு இருநதது என்்பனத 
்பகிரங்கோ்க ஏற்றுகச்காண்டுள்ோர்கள் . 
ஆ்கமவ எேககு விடுதனலதான் இலககு 
என்்பனத சிங்கே,ம்பரினவாதததவர்கமே 
தற்ம்பாது ஏற்றுகச்காண்டிருகன்கயில் அநத 
விடுதனலக்கான ம்காரிகன்கனய தமிழ் ேக்களின் 
ஆனணச்பற்்ற அனனவரும் வலுவா்க முன்னவக்க 
மவண்டும் அல்லவா? அதற்்கான சநதரப்பம் 
ஏற்்படடுள்ேதல்லவா? ஆனால் கூடைனேபபு 

அதற்கு தயாரா்க இல்னலமய. 

ப்ள்வி:- வவுனியாவில் அ்திமு்ாம் 
அலமப்�தற்கு எதிர்ப்புத்கதரிவித்து ்ருத்து்க 
்லள முன்லவத்திருநதீர்்பள அதன் 
பின்னணி என்ன? எழுநூறு கவளிொடடுப் 
பி ரல ்ச ்லள வவுனியாவில் தங் 
லவப்�தற்்ான க்சயற்�ாடு கதா்டர்�ா் 

ச்காழும்பில் தஙகியிருநத சவளிநாடடுப 
பிரனஜ்கனே அவர்களின் ்பாது்காபபு ்கருதி 
வவுனியாவில் உள்ே இர ாணுவததின் 
்கடடுப்பாடடில் தற்ம்பாது இருககும் பூநமதாடைம் 
கூடடு்றவு ்கடடிைம், சசடடிகுேம் சேனிக்பாம் 
ேற்றும் ்பததினியார ேகிழஙகுேம் ்பகுதியில் 
அனேநதுள்ே அரச ்கடடிைம் ம்பான்்ற ்பகுதி்களில் 
தங்கனவப்பதற்்க ான நைவடிகன்க்கனே 
அரசாங்கம் மேற்ச்காண்டுள்ேது. 

சவளிநாடடு பிரனச்கள் அ்கதி்கோ்க இருநதால்  
அரசாங்கம் ேனிதாபிோன அடிப்பனையில் 
இவர்கனே அணு்கமவண்டும் என்்பது 
ேறுப்பதற்கில்னல.  ஆனால் தற்ம்பாது நாடடில் 
நிலவியுள்ே அசாதாரண சூழ்நினலயின்ம்பாது 
இஙம்க இவர்கனே தங்க னவப்பது என்்பது 
இபபிரமதச ேக்கள் ேததியில் மதனவயில்லாத 
குழப்பங்கனேயும் அச்ச உணரனவயும் 
ஏற்்படுததுவதா்கமவ அனேயும்.

்பல பிரச்சினன்களுககு வைககு கிழககு ேக்கள் 
மு்கம் ச்காடுதது வருகின்்றார்கள். இநத நினலயில் 
சவளிநாடடுப பிரனச்கனே வவுனியாவில் தங்க 
னவப்பது என்்பது எேது இனேஞர யுவதி்கனே 
மீண்டும் சநருக்கடிககுள் இடடுச்சசல்வதற்்கான 
ச்பாருததேற்்ற சசயற்்பாைாகும். எனமவ யுததம் 
நனைச்பற்்ற வைககு கிழககு தவிரநத ஏனனய 
ோ்காணங்களில் இவர்கனே தங்க னவப்பமத 
ச்பாருததோனதாகும். இநத விையததினன 

சனாதி்பதி, பிரதேர ஆகிமயாரின் ்கவனததிற்கு 
ச்காண்டுவநதுள்மேன். ஆனால், ்பாராளுேன்்ற 
உறுபபினர சுேநதிரன், ேற்றும் வைககு 
ஆளுநர சுமரன் ரா்கவன் ஆகிமயார இதற்கு 
்பச்னசச்காடி ்காடடியுள்ேதா்க அறிய முடிகின்்றது. 
வைககில் அததுமீறி நைககும் சிங்கே ச்பௌதத, 
ஆககிரமிபபுக்களில் ஒன்ன்றமயனும் தடுதது 
நிறுதத துணிவற்்ற இவர்கள் ேக்களின் 
விருபபுககு ோ்றா்க எவவாறு இததன்கய 
்பாரிய விையங்கனே ஆமோதிக்கலாம்.

ப ் ள் வி : - ய ா ழ் . � ல் ் ல ை ்க ் ழ ் 
மைவர்்ளின் ல்தின் பின்னணி என்ன?

்பதில்:- முதலாவதா்க இதுசவாரு திடைமிடை 
சசயற்்பாைாகும். ்பல்்கனலக்கழ்க ோணவர்கள் 
எபம்பாதும் தேது இனம்சாரநத விடுதனலககு 
ம்பாராடிமய வநதுள்ோர்கள். அவவாறு தான் 
்காணாேல்ம்பானவர்களுக்கான நீதிம்காரல், 
அரசியல் ன்கதி்கள் விடுதனல, சரவமதசம் 
அரசாங்கததிற்கு ்கால நீடிபபு வழஙகுதலுககு 
எதிரான குரல் ஆகிய விையங்களில் முழு 
வீச்சில் அண்னேக்காலோ்க சசயற்்படடு 
வநதுள்ோர்கள். குறிப்பா்க யாழ்.்பல்்கனலக்கழ்க 
ே ாணவ ர ்க ளின்  இ ந த  ்ப ற் று தி மி க ்க 
சசயற்்பாடு்கள் கூடைனேபபிற்கும், இலஙன்க 
அரசாங்கததிற்கும் குனைச்சலா்கமவ இருநதது. 
அதுேடடுேன்றி ்கைநத ஆண்னைபம்பான்று 
மு ள்ளிவ ா ய க ்க ா ல்  நி னன ம வ ந த ன ல 
உணரவு ரீதியா்க மேற்ச்க ாள்வதற்கும் 
இம்முன்ற ்பல்்கனலக்கழ்க தரபபுக்கமே 
முன்னின்று உனழக்க ஆரம்பிததிருநதன. 
ஆ்கமவ இது ஒரு ்கல்லில் இருோங்காய 
என்்பது ம்பால் ்பல்்கனல ோணவர்களுககு 
அச்சுறுததல் ேற்றும் அழுததங்கனே விடுதது 
அரசாங்கமும் கூடைனேபபும் தபபிகச்காள்வமத  
பின்னணியாகும்.

முன்்ைடுபபெதறசகை சிஙகைைத் த்ல்மை முறபெடும. 

“ஏபரல் 21” தாக்குதல் உள்நாடடுப பெரிமைாணம 
ஒன்்்றக் ்கைாணடுள்ை அசதசவ்ையில், சரவசதச 
பெரிமைாணம ஒன்்்றயும ்கைாணடிருக்கின்்றது. அதாவது, 
சமைறகு நாடுகைளுக்கு அச்சுறுத்த்லக் ்கைாடுக்கும ‘ஐ.எஸ்.’ 
இலங்கையில் கைாலூன்றியிருபபெதுதான் அது. ஆசியாவில் 
பெயஙகைரவாத சகைநதரமைாகை இலங்கை மைாறிவருகின்்றது 
என்்ற புலைாயவுத் தகைவல்கைள் ்தாடரச்சியாகைக் 
்கைாடுக்கைபபெடடிருநதை .  இலங்கை அவற்்ற 
அலடசியபபெடுத்தியது. தாக்குதலின் ்தாடரச்சியாகை 
சமைறகு நாடுகைளின் புலைாயவு அ்மைபபுக்கைள் அவசரமைாகை 
இலங்கையில் கைைமி்றஙகிவிடடை. 

இலங்கைத் தாக்குத்ல தமைக்குக் கி்டத்த பொரிய 
்வறறியாகைக் கைாடடிக்்கைாணடு ‘ஐ.எஸ்.’ புத்துயிர 
்பெறுவ்த அனுமைதிக்கை சமைறகு நாடுகைள் தயாரில்்ல. 
‘ஐ.எஸ்.’ அ்மைபபின் உள்நாடடு முகைவராகைச் ்சயறபெடும 
‘சதசிய ்தௌஹீத் ஜமைா-அத்’ அ்மைப்பெ து்டத் 
்தறிவதறகுத் சத்வயாை உதவிகை்ை வழஙகை 
அ்மைரிக்கைா உடபெட சமைறகு நாடுகைள் தயாராகை 
உள்ைை. 

இநத உதவிகை்ை வழஙகிக்்கைாணடு, இலங்கையின் 
மைனித உரி்மைகைள் குறித்து, சரவசதச அரஙகில் குரல் 
்கைாடுக்கை முடியாத நி்ல சமைறகு நாடுகைளுக்கு ஏறபெடும. 
சரவசதச பெயஙகைரவாதத்்த முறியடிபபெதறகு இ்ணநது 
்சயறபெடும நி்லயில், இலங்கைப பெ்டயிைர 
மீதாை சபொரக் குற்றஙகை்ை சரவசதச அரஙகில் 
தூக்கிபபிடிபபெது சமைறகு நாடுகைளுக்கு சாத்தியமில்லாமைல் 
சபொகைலாம. 

இ்வ ஏபரல் 21 தாக்குதலின் வி்ைவுகைள். 
்சபடமபெர 11 தமிழ் மைக்கைளின் ஆயுதப சபொராடடத்்த 
சமைாசமைாகைப பொதித்தது. இபசபொது சபொர முடிநது 
10 வருடஙகைளின் பின்ைர ஏபரல் 21 தாக்குதல் 
தமிழ் மைக்கைளின் சைநாயகைப சபொராடடஙகைளுக்குப 
பொதிபபொகை வநதிருக்கின்்றது. இத்ை விரிவாகை 
ஆராயநது எமைது அடுத்த கைடடத்்தயிடடு தமிழ்த் 
தரபபிைர திடடமிடுவது அவசியம.

எேது ்பயணததின்ம்பாது வைககு ோ்காண முன்னாள் முதலனேச்சனரயும் 
சமூ்க அனேபபுக்களின் பிரதிநிதி்கனேயும் சநதிதமதாம். குறிப்பா்க, இறுதி 
யுததததிமல ்பாதிக்கப்படை நூற்றுக்கணக்கான ேக்கனே சநதிததிருநமதாம். 
அவர்கள் அனனவரும் எம்மிைம் தேது ்பாதிபபு்கள் சதாைர்பா்க தேது 
ஆதங்கங்கனே எம்முைன் ்பகிரநது ச்காண்ைார்கள். தம்மீது மேற்ச்காள்ேப்படை 
இனப்படுச்கானலககும் யுததததில் இனழதத ம்பாரககுற்்றங்களுககும் ஒரும்பாதும் 
இலஙன்கயின் நீதிததுன்ற தேக்கான நீதினய வழங்காது. சரவமதச சமூ்கததின் 
ஆதரவுைன் ஒரு ்பன்னாடடு விசாரனண மேற்ச்காண்ைால் ேடடுமே தேக்கான 
நீதி கினைககும் என்்பமத அனனவரினதும் ்கருததா்க இருநதது. மேலும் 
வலிநது ்காணாேல் ஆக்கப்படை தேது சசாநதங்கள் சதாைரபில் அரசு இதுவனர 
ஒரு ச்பாறுப்பான ்பதினல வழங்கவில்னல என்று ஆதங்கப்படைமதாடு தாம் 
இராணுவ ச்கடுபிடி்களுககும் அச்சறுததல்்களுககும் ேததியிமலயுமே ம்பாராடி 
வருவதா்க கூறினார்கள். 

ப்ள்வி: தமிழீழ ம்க்ளது ப்ாரி்கல்்ளு்ககு மா்றா் கஜனீவாவில் 
சீறீைங்ா அரசு்ககு வழங்ப்�டடுள்ள இரண்டு ஆண்டு ்ாை அவ்ா்சம் 
என்�து அலனத்துை் ்சமூ்ம் தமிழ் ம்க்ளு்க்ான நீதிலய க�ற்றுத் 
தரப்ப�ாவதில்லை என்்ற ்சநபத்த்லத தமிழ் ம்க்ள் மத்தியில் 
ஏற்�டுத்தியுள்ளது. இது கதா்டர்பில் உங்ளது ்ருத்து என்ன?

்காலம் தாழ்ததுவது நீதினய ேறுப்பதற்கு சேம். ்கால அவ்காசம் தருவது 
இழிவான சசயலாகும். நீதியற்்ற நனைமுன்றயாகும். ்கால அவ்காசம் உரினேயுைன் 
நீதிம்காரும் ேக்களின் உயினர ்பறிப்பதாகும். ்பாதிக்கப்படை ேக்களுக்கான 
நீதினய உைனடியா்க வழங்க மவண்டியமத ஐ.நாவின் ச்பாறுப்பாகும். ்கால 
அவ்காசம் தங்கேது ்கைனேனய ே்றநது, தங்கேது அநீதியான சசயல்்கனே 
நீதியான சசயல்்கோ்க ோற்றுவதற்கு உதவுகின்்றன. ்காலம் தாழ்ததுவது 
உண்னே்கனேயும் குற்்றங்கனேயும் ேன்றப்பதற்கு உதவுகி்றது. இதில் 
தேது நலன்்களுக்கா்க அசேரிக்கா, இநதியா, சீனா ம்பான்்ற நாடு்கள் 
சரவமதச அரஙகில் இலஙன்கனய ்பாது்காதது வருகின்்றன. தற்ம்பானதய 
தாககுதல்்கள் இலஙன்கககு மேலும்  ஆதரவான நினலனய சரவமதச ேடைததில் 
உருவாககியுள்ேது. இது தமிழர்களின் நீதிக்கான ்பயணததில் மி்கபச்பரும் 
தனை்கனே ஏற்்படுததுவமதாடு இலஙன்கயில் சிறு்பான்னே சமூ்கங்கனே 
மேலும் ஒடுககுவதற்்கான சூழ்நினலனயமய ஏற்்படுததியுள்ேது. அதி்காரசவறி 
பிடிதத நாடு்கள் இலஙன்கயில் அனேதினய ச்காண்டுவநது, தமிழர்கனே 
உரினேயுைன் வாழ தனைம்பாடுகின்்றன.
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ரஷ்யாவில் பயாம்ப ்ைத்து வித்்தை கயாட்டி் ஒருைர், அததை 
பயாமபயால் கழுத்து இறுககபபட்டு உயிரிழநதை சமபைம அதிர்ச்சி்் 
ஏறபடுத்தியுள்ளது. இரு தினஙகளுககு முன்பு ரஷ்யாவில் ஒரு வீடித்யா 
தைகமயாக பரவி்து. அநதை வீடித்யாவில், ஒரு ம்ை பயாம்ப ்ைத்து 
வித்்தைக கயாட்டிக்கயாண்டிருககிறயார். பயாம்ப தைனது கழுத்்தை சுறறி 
இருகக, அதைன் தை்ை்் ்கயில் பிடித்திருககிறயார். திடீ்ரன சரிநது 
கீதழ விழுகிறயார். தைனது ைைது ்க்யால், தைனககு தேர்நதை ஆபத்து 
குறித்து சமிஞ்ஞை ்சய்கிறயார். இ்தை்டுத்து, அநதை சர்ககஸில் உள்ள 
மறறைர்கள, ஓடிைநது அநதை பயாம்ப அைரது கழுத்தில் இருநது 
விடுவிககின்றனர். இருபபினும அைர் சு்நி்னவு இல்ையாமல் தை்ரயில் 
சரிநது கிடககிறயார். பயாமபினயால் தையாககபபட்ட அைர் உயிர் பி்ழத்தையாரயா 
இல்்ை மரணம்டநதுவிட்டரயா என்பதில் குழபபம நீடிககிறது. கயாரணம. 
இதுதபயான்ற ஒரு சமபைம இஙகு ே்ட்பறதை இல்்ை என டயாகஸதையான் 
கயாைல்து்ற ்தைரிவித்துள்ளனர். இருபபினும ஊடகஙகளின் அறிக்கபபடி, 
அைர் உயிரிழநதுவிட்டதையாகதை ்தைரிகிறது. ்ேஞ்ச உ்ற் ்ைககும 
இநதை வீடித்யா சமூக ை்ைதை்ளஙகளில் தைகமயாக பரவி ைருகிறது.

பகாம்வப வவத்து வித்வ்த ்காட்டியவரின் ் ழுத்வ்த இறுககிக க்கான்ற பகாம்பு 

ைட்கயாரி்யா மீண்டும ஏவுக்ணகள 
தசயாதை்ன்் ்தையாடஙகி உள்ளது. இது 
அ்மரிககயாவுககு கடும அதிர்ச்சி்் அளித்து 
இருககிறது. ஐ.ேயா. பயாதுகயாபபு கவுன்சிலும, 
அ்மரிககயாவும விதித்தை ்பயாரு்ளயாதையார 
தை்டக்்ள மீறியும, உைக ேயாடுகளின் 
எதிர்ப்பயும ் பயாருட்படுத்தையாமல் ைட ் கயாரி்யா 
்தையாடர்நது அணு ஆயுதைஙக்்ளயும, கண்டம 
விட்டு கண்டம பயாயும ஏவுக்ணக்்ளயும 
தசயாதித்து ைநதைது. இது அ்மரிககயாவுககும, 
ைட ்கயாரி்யாவுககும இ்டத் தீரயாபப்க்் 
ஏறபடுத்தி்து. ஆனயால் சறறும எதிர்பயாரயாதை 
ை்கயில் கடநதை ஆண்டு ஜூன் மயாதைம 12ஆம 
திகதி , சிஙகபபூரில் உச்சி மயாேயாடு ேடத்தி 
அ்மரிகக சனயாதிபதி டிரமபும, ைட்கயாரி்யா 
தை்ைைர் கிம ஜயாங உன்னும சநதித்து 
உைக்ளவில் பரபரப்ப ஏறபடுத்தினர். அது 
மட்டுமின்றி, ்கயாரி் தீபகறபத்்தை அணு 
ஆயுதைஙகள இல்ையாதை பகுதி்யாக மயாறற 
ைட்கயாரி்யா முன்ைநதைது. இ்தை்்யாட்டி இரு 
தைரபபிலும ஒபபநதைம ்க்்ழுத்தையானது. 
அ்தைத் ்தையாடர்நது அணு ஆயுதைஙக்்ள 
்கவிடுைதைறகு ைட்கயாரி்யா ஆககபூர்ைமயான 
ை்கயில் ்பரி் அ்ளவில் ேடைடிக்க 
எடுககயாதைதபயாதும, ஏவுக்ண தசயாதை்னக்்ள 
நிறுத்தி்து.

 வ்டச்கோரியோ மீண்டும் ஏவு்கலண பெோதல்ன 
அதிரசசியில் அசமரி்க்கோ
இநதை நி்ையில் கடநதை ்பபரைரி மயாதைம 

27, 28 ஆம திகதிகளில் வி்ட்ேயாம தை்ைேகர் 
ஹதனயாயில் மீண்டும உச்சி மயாேயாடு ேடத்தி 
இரு தை்ைைர்களும சநதித்து தபச்சு ேடத்தினர். 
ஆனயால் இநதைப தபச்சு ையார்த்்தை ததையால்வியில் 
முடிநதைது. இநதை நி்ையில் ைட்கயாரி்யா 
மீண்டும ஏவுக்ணகள தசயாதை்ன்் 
்தையாடஙகி உள்ளது. தேறறு கயா்ை அஙகுள்ள 
கிழககு கடதையார ேகரமயான தையான்சயான் 
அருதக அ்மநதுள்ள தஹயாதடயா தீபகறப 
பகுதியில் இருநது கு்றநதை இைககில் 
்சன்று தையாககுதைல் ேடத்துைதைறகு ஏறற பை 
ஏவுக்ணக்்ள ைட்கயாரி்யா தசயாதித்து 
பயார்த்தைது. இநதை தைகை்ை ்தைன்்கயாரி்யாவின் 
ரயாணுை பணி்யா்ளர்களின் கூட்டுத்தை்ை்ம 
்தைரிவித்தைது. ைட ்கயாரி்யா ஏவி் ஏவுக்ணகள 
அ்னத்தும கிழககு கட்ை தேயாககி 70 
முதைல் 200 கி.மீ. ்தையா்ைவுககு பயாய்நதைதையாக 
அநதை தைகைல் தமலும கூறுகிறது. ்தைன் 
்கயாரி்யாவின் ்ைளியுறவு மநதிரி கயாங கியூங 
ையா, “்பயாரு்ளயாதையார தை்டகளில் இருநது ைட 
்கயாரி்யா நிையாரணம ்பற தைண்டுமயானயால், 
அநதை ேயாடு அணு ஆயுதைஙக்்ள ்கவிடுைதைறகு 
தேரில் கயாணத்தைகக, உறுதி்யான, ைலுையான 
ேடைடிக்க எடுகக தைண்டும” என்று தேறறு 
முன்தினம கருத்து ்தைரிவித்தை நி்ையில், 
ைட்கயாரி்யா தேறறு ஏவுக்ண தசயாதை்னக்்ள 
்தையாடஙகி இருபபது அ்மரிககயா்ை அதிர 
்ைத்துள்ளது. ைட்கயாரி்யாவின் து்ண 
்ைளியுறவு அ்மச்சர் தசயா சன் ஹூய், 
“ ்பயாரு்ளயாதையார தை்ட விைகயாரத்தில் 
அ்மரிககயா சறறு தையாரயா்ளத்துடன் ேடநது 
்கயாள்ளயாவிட்டயால், அ்மரிககயா தமயாசமயான 
முடி்ை சநதிகக தைண்டி ைரும” என 

இநதை ையார ்தையாடககத்தில் எச்சரிக்க 
விடுத்திருநதைதும நி்னவு கூரத்தைககது.

ை ட ் க யா ரி ் யா வின்  ஏ வு க ்ணகள 
தசயாதை்ன்்த் ்தையாடர்நது, அ்மரிகக 
்ைளியுறவு அ்மச்சர் ்மக பயாமபித்யா்ை 
்தைன் ்கயாரி்யாவின் ்ைளியுறவு அ்மச்சர் 
கயாங கியூங ையா ்தையா்ைதபசியில்்தையாடர்பு 
்கயாண்டு தபசினயார். அபதபயாது ைட ்கயாரி்யா 
மீண்டும ஏவுக்ணகள தசயாதை்ன ேடத்தி 

இருபபது பறறி எடுத்துககூறினயார். 

ை ட்க யா ரி் யா  மீண்டும ஏவுக்ண 
தசயாதை்னக்்ள ேடத்தி இருபபது தைஙகளுககு 
்தைரியும என்று ையாஷிஙடன் ்ைள்்ள 
மயாளி்க அறிவித்தைது. ைட்கயாரி்யாவின் 
ஏவுக்ணகள தசயாதை்ன்் ்தையாடர்நது 
நி்ை்ம்் உறறு தேயாககி கைனித்து 
ைருகிதறயாம என குறிபபிட்டயார்.

ஆப்்கோனிஸ்தோன் - இரோணுவ தோ்ககுதலில் 2 தலி�ோன் 
தலைவர்கள உள�்ட 52 தீவிரவோதி்கள �லி
ஆபகயானிஸதையான் ேயாட்டில் தைலிபயான் தீவிரையாதிகளுககும, 

அரசு ப்டயினருககும இ்டத் ்தையாடர்நது நீண்டகயாை 
தபயார் நீடித்து ைருகிறது. தீவிரையாதை குழுகக்்ள அ்மதி 
தபச்சுையார்த்்தைககு ைருமபடி அதிபர் விடுத்தை அ்ழபபு 
ததையால்வியில் முடிநதைது. ஆனயாலும தைலிபயான் தீவிரையாதிகள 
அவைபதபயாது தையாககுதைல்கள ேடத்தி ைருகின்றனர்.

இநநி்ையில், ஆபகயானிஸதையான் ேயாட்டின் கஸனி 
மயாகயாணத்தின் கிழககுப பகுதியில் பதுஙகியுள்ள தைலிபயான் 
தீவிரையாதிக்்ள குறி்ைத்து அநேயாட்டு ரயாணுைம 
ையான்்ைளி தையாககுதைல் ேடத்தி்து.  இநதை தையாககுதைலில் 
அபு கயாலித் மறறும குமயாண்டன் சர்ஹயாதி ஆகி் 
2 தைலிபயான் தை்ைைர்கள உளபட 52 தீவிரையாதிகள 
்கயால்ைபபட்டு உள்ளனர் என ரயாணுை அ்மச்சகம 
அறிக்க ஒன்றில் ்தைரிவித்துள்ளது.

பயாைஸதீனம மறறும இஸதரல் 
ேயாடுகளுககி்டயிையான கயாசயா மு்னயில் 
இருநது இஸதரல் ே யாட்டின்மீது 
இஙகுள்ள ஹமயாஸ தபயாரயாளிகள 
அவைபதபயாது ரயாக்கட் மறறும 
ஏவுக்ணகள மூைம தையாககுதைல் ேடத்தி 
ைருகின்றனர். இதைறகு பதிைடி்யாக 
கயாசயா ேகரின்மீது இஸதரல் ேயாட்டு 
தபயார் விமயானஙகளும குண்டும்ழ 
்பயாழிைதுண்டு.  அவை்கயில், கயாசயா 
மு்னயில் இருநது இஸதரல் ேயாட்டின் 
மீது தேறறு ஹமயாஸ தபயாரயாளிகள சுமயார் 
500 ரயாக்கட்டுக்்ள ஏவி மிகப்பரி் 
தையாககுதைல் ேடத்தி்தையாகவும, அைறறில் 
பைைற்ற தைஙக்ளது ஏவுக்ணகள 

இ்டமறித்து அழித்தைதையாகவும இஸதரல் 
அரசு ்தைரிவித்திருநதைது.  , இநதை 
தையாககுதைலில் இஸதரலில் சிை வீடுகள 
தசதைம்டநதைதையாகவும ஓரிருைர் 
உயிரிழநதைதையாகவும ்தைரிவிககபபட்ட 
நி்ையில், இஸதரல் இன்று ேடத்தி் 
எதிர் தையாககுதைலில் ஒரு கர்பபிணி, 13 மயாதை 
்கககுழந்தை உளபட பயாைஸதீனத்்தை 
தசர்நதை 4 தபர் உயிரிழநதைனர்.  
இஸதரல் ரயாணுைத்துககும ஹமயாஸ 
த ப யா ர யாளி களுககும  இ்டயில் 
கடநதை ஆண்டு தம மயாதைம ேடநதை 
உச்சகட்ட தமயாதைலில் 270-ககும 
அதிகமயான பயாைஸதீனி்ர்கள ்கயான்று 
குவிககபபட்டது நி்னவிருககையாம. 

ஹமோஸ் - இஸ்பரல் தோ்ககுதலில் 5 ப�ர உயிரிழப்பு
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உகதரனில் சனயாதிபதி ததைர்தைல் 2019 ஏபரல் 
21ஆம திகதி ேடநது முடிநதைவுடன் அ்தை 
்ம்பபடுத்தி இரசி்யாவும அ்மரிககயாவும 
அரசுறவி்ல் ேகர்வுக்்ள ்சய்துள்ளன. 
அரசி்ல் கறறுக குட்டி்யான புதி் சனயாதிபதி 
்ஜ்ைன்ஸககியின் அரசி்ல் அனுபைம 
ே்கச்சு்ை ேயாடகத் ்தையாடரில் அதிபரயாக 
ேடித்தைது மட்டுதம. உகதரன் ததைர்தைலில் 
இரசி்யாையால் ்பரும பயாதிபபுககள எ்தையும 
ஏறபடுத்தை முடி்வில்்ை. ஒரு ைல்ைரசு 
ேயாட்டின் எல்்ையில் இருககும ேயாட்டில் 
ேடககும ததைர்தைலில் அநதை ைல்ைரசு ேயாட்டயால் 
தை யாககத்்தை ஏறபடுத்தை முடி்யாவிடில் 
அநதை ேயாட்டின் ைல்ைரசு நி்ை தகளவிக 
குறி்யாகிவிடும. 

2014-ம ஆண்டு இரசி்யா உகதரனின் 
ஒருபகுதி்யாக இருநதை கிறிமி்யா்ை தைன்னுடன் 
இ்ணத்தை்தைத் ்தையாடர்நது உகதரன் ைல்ைரசு 
ேயாடுகளின் தபயாட்டிக க்ளமயானது. 

இரசியாவிற்கு உக்ரனின் முககியத்துவம்
உகதரனும அதைன் ஒரு பகுதி்யான 

கிறிமி்யாவும தசயாவி்த் ஒன்றி்த்தின் ஒரு 
பகுதி்யாக இருநதைன. கிறிமி்யா இரசி்யாவின் 
ைசம இல்ையாவிடில் இரசி்யாவிறகு ஒரு 
கயாத்திரமயான கடறப்ட இல்்ை என்ற 
நி்ை உருையாகிவிடும. உகதரன் இரசி்யாவின் 
எதிரிகளின் ்கயில் இருநதையால் இரசி்யா ஒரு 
ைல்ைரசு இல்்ை என்ற நி்ை உருையாகும. 
தசயாவி்த் ஒன்றி்த்தின் வீழ்ச்சிககுப பின்னர் 
உகதரன் தைனி ேயாடயாக உருையானதபயாது 
அதைன் ஒரு பகுதி்யான கிறிமி்யாவில் இரசி்க 
கடறப்ட இருகக ஒத்துக ்கயாள்ளபபட்டது. 

இரசியாவின் மீள் விரிவாக்கம்
இரசி்யா தைனது ஆதிகக நிைபபரப்ப 

விரிையாககுைதைறகு சுதைநதிர ேயாடுகளின் 
்பயாதுேைையா்ம என்னும கூட்ட்மப்ப 
1991ஆம ஆண்டின் இறுதியில் உருையாககி்து. 
இதில் ஆர்மினி்யா ,  அஜர்்பஜ யான் , 
கஜகஸத்தையான், கிர்ககிஸத்தையான், தமயால்தடயாையா, 
ததைர்க்மனிஸத்தையான்,  தைஜிகிஸத்தையான், 
உஸ்பககிஸத்தையான்,உகதரன் ஆகி் ேயாடுகள 
இ்ணநதைன. 1993ஆம ஆண்டு தஜயார்ஜி்யாவும 
இ்ணநது  ் க யாண்டது .  உ க தரன் , 
தஜயார்ஜி்யா, ததைர்க்மனிஸத்தையான்ஆகி் 
ேயாடுகளில் ேடநதை ஆட்சி மயாறறத்தையால் அ்ை 
சுதைநதிர ேயாடுகளின் ்பயாதுேைையா்த்தில் 
இருநது ்ைளித்றின. சுதைநதிர ேயாடுகளின் 
்பயாதுேைையா் ேயாடுகளி்டத் ஒரு 
சுதைநதிரைர்த்தைக உடன்படிக்க ்கச்சயாத்திட 
இரசி்யா மு்றசித்தை தபயாதும அதைறகு சிை 
ேயாடுகள ஒத்துக்கயாள்ள மறுத்தைன. 2013ஆம 
ஆண்டு உகதரன், இரசி்யா, தமயால்தடயாையா, 
ஆர்மீனி்யாஆகி் ேயாடுகள ஒரு ்பயாது சுதைநதிர 
ைர்த்தைக உடன்படிக்க்் ஏறறுக்கயாண்டன. 
தைனது எல்்ையில் உள்ள ேயாடுகள ஐதரயாபபி் 
ஒன்றி்த்தில் இ்ணை்தைத் தைடுககதை இரசி்யா 
சுதைநதிர ேயாடுகளின் ்பயாதுேைையா்த்்தை 

உ ரு ை யா க கி ் து . 
த ஜ யா ர் ஜி ் யா வு ம 
உகதரனும ஐதரயாபபி் 
ஒ ன் றி ் த் தி த ை யா 
அல்ைது தேட்தடயாவிதையா 
இ்ணை்தை இரசி்யா 
கடு்ம்யாக எதிர்த்தைது. 

உ க ்ர னு ம் 
்�ார்ஜியாவும்

த ஜ யா ர் ஜி ் யா 
த ே ட் தட யா வி லு ம 
ஐ த ர யா ப பி ் 
ஒ ன் றி ் த் தி லு ம 
இ்ண்  எ டு த் தை 
மு்றசிக்்ள இரசி்யா 
கடு்ம்யாக எதிர்த்தைது 

. தஜயா ர்ஜி்யாவில் பிரிவி்னையாதைத்்தை 
ஊககிவித்தைதுடன் தஜயார்ஜி்யா மீது 2008ஆம 
ஆண்டு ப்ட்்டுத்து அதைன் ஒரு பகுதி்்த் 
தைன்னுடன் இ்ணத்தும ்கயாண்டது . 
அததை தபயால் உகதரன் மு்றசித்தைதபயாது 
2014ஆம ஆண்டு இரகசி்ப ப்ட்்டுப்ப 
தமற்கயாண்டு கிறிமி்யா்ைத் தைன்னுடன் 
இ்ணத்துக ்கயாண்டது. அ்தை ஆட்தசபித்து 
அ்மரிககயாவும தமறகு ஐதரயாபபி் ேயாடுகளும 
இரசி்யாவிறகு எதிர யாக  கடு்ம்யான 
்பயாரு்ளயாதையாரத் தை்டக்்ள தமற்கயாண்டன. 

இரசியாவின் அதிரடி ந்கர்வு
உகதரனில் சனயாதிபதி ததைர்தைல் முடிநதை 

பின்னர் புதிதையாக ்தைரிவு ்சய்்பபட்ட சனயாதிபதி 
வி்ளடிமீர் ்ஜ்ைன்ஸககிககு இரசி்யாவிடமிருநது 
ையாழ்த்துச் ்சய்தி எதுவும 
அனுபபபபடவில்்ை. மயாறயாக 
உகதரனில் இருககும இரசி்ர்கள 
இரசி்க கடவுச்சீட்டுககளுககு 
விண்ணபபிககையாம என்ற 
அறிவித்தை்ை இரசி்யா முதைலில் 
்ைளியிட்டது. பின்னர் அநதை 
விண்ணபபஙகள துரிதை ைழியில் 
பரிசீலிககபபடும என இன்னும 
ஒரு அறிவித்தை்ையும இரசி்யா 
்ைளிவிட்டது. இநதை அறிவிபபு 
புதி் அதிபருககு சையால்விடும 
்சய்தி என அ்மரிககயா 
க ரு து கி ன் ற து .  உ ட த ன 
உகதரனுககயான அ்மரிககத் 
தூ து ை ர்  இ ர சி ் யா வி ன் 
் ச்ல்  அபத்தைம யானதும 
தி டநி்ைச் சீ ர்கு்ைப பும 
( d e s t a b i l i s a t i o n )ஆகும  என்றது . 
உகதரனின் கிழககுப பிரயாநதி்த்தில் 
உள்ள இரு மயாகயாணஙகளில் இரசி்ர்கள 
்பருமபயான்்ம்யாக ையாழ்கின்றயார்கள. 
இைர்கள இரசி்க கடவுட்சீட்டுகக்்ளப 
்பறறு இரசி்க குடிமககள ஆகின்ற்ம 
இரசி்யாவிறகு அமமயாகயாணகள மீதையான 
பிடி்் அதிகரிககின்றது .  அைர்கள 
தை ற தப யாது  ் சய்து  ் க யாண்டிருககும 
பிரிவி்னப தபயார் தீவிரம்டயும தபயாது 
தைனது குடிமகக்்ளப பயாதுகயாபபது என்ற 
தபயார்்ையில் அமமயாகயாணஙக்்ளப பிரித்து 
தைனிேயாடயாக ்சல்ைதைறகு ஆதைரைளிககையாம 
அல்ைது அைற்ற பிரித்து இரசி்யாவுடன் 
இ்ணககையாம. 

இரசி் சனயாதிபதி வி்ளடிமீர் புட்டீனின் 
கடவுச்சீட்டு அறிவிபபு அபத்தைமயானதும 
உகதரனில் திடநி்ைச்சீர்கு்ைபபுமயாகும 
(destabilisation) என்றயார் உகதரனுககயான 
அ்மரிககத் தூதுைர். அ்தைத் ்தையாடர்நது 
அ்மரிககயா அணுைலுவில் இ்ஙகக கூடி் 
இரண்டு விமயானம தையாஙகிக கபபல்க்்ள மத்தி் 
தை்ரககடலின் கிழககுப பகுதிககு அனுபபி்து. 
அைறறில் ஒன்றயான USS Abraham Lincon 

இல் இருநது உ்ர்யாறறி் அ்மரிககயாவின் 
இரசி்யாவிறகயான தூதுைர் அநதை இரண்டு 
கபபல்களின் ைலி்மயும இரசி்யாவிறகு 
ஒரு அரசுறவி்ல் ்சய்தி்் (Diplomatic 
message)இரசி்யாவிறகு ்சயால்கின்றன என 
எககயா்ளமிட்டயார். உகதரனுககயான அ்மரிககத் 
தூதுைர் இரசி்யா உகதரனில் ையாழும 
இரசி்ர்களுககு கடவுட்சீட்டுககள ைழஙகுை்தை 
விபரிககப பயாவித்தை திடநி்ைச்சீர்கு்ைபபு 
(destabilisation) என்ற அததை பதைத்்தை 
இரசி்யாவிறகயான அ்மரிககத் தூதுைரும 
பயாவித்தையார்.அைரின் உ்ரயில் கைனிககபபட 
தைண்டி்்ை:

1. ஒவ்ையாரு விமயானம தையாஙகிக கபபலும 
ஒரு இைட்சம ்தையான் பன்னயாட்டு அரசுறவி்ல் 
்சய்தி்் பிரதிநிதித்துைம ்சய்கின்றன.

2. இநதை இரண்டு கபபலின் ைலி்மயும 
இரசி்யா அ்மரிககயாவுடன் உண்்ம்யான 
உற்ை விருமபினயால் இரசி்யா உை்கஙகும 
தைனது திடநி்ைச்சீர்கு்ைபபு ேடைடிக்கக்்ள 
நிறுத்தை தைண்டும என்ப்தை இரசி்யாவிறகு 
உணர்த்துகின்றன.

ஒ ற் றும ையில் ா  ் ந ட ்ட ா வு ம் 
நநருக்கடிமய விரும்பும் புடடீனும்

இரசி்யா்ை எபபடிக ்க்யா்ள தைண்டும 
என்பதில் ்ஜர்மனியும அ்மரிககயாவும 
முரண்படுகின்றன. இ்தை இரசி்யா தைனககு 
சயாதைகமயாகப ப்ன்படுத்தி உகதரனில் 
தைனது பிடி்் இறுககக கூடயாது என்ப்தை 

உணர்த்தைதை USS Abraham Lincolnஇல் 
நின்று ்கயாண்டு அ்மரிககத் தூதுைர் ஹண்டர் 
தைனது அ்மரிககயாவின் நி்ைபபயாட்்ட 
முழஙகியுள்ளயார். தேட்தடயா உகதர்ன 
்ம்பபடுத்தி இரசி்யாவுடன் ஒரு தபயார் 
புரிை்தைத்யா அல்ைது ஒரு ்ேருககடி நி்ை 
உருையாகுை்தைத்யா விருமபவில்்ை. வி்ளடிமீர் 
புட்டீன் தை்ை்மயிையான இரசி்யாவும தபயா்ர 
விருமபவில்்ை ஆனயால் ்ேருககடி்யான 
சூழ்ைப ்பரிதும விருமபுகின்றது தபயால் 
்தைரிகின்றது. அதைனயால்தையான் அது உகதரனில் 
தைனது பிடி்்த் தை்ளர்த்தையாமல் தமலும 
இறுககிக ்கயாண்தட தபயாகின்றது.  ததைர்தைலுககு 
முன்னர் இரசி்யா ்தையாடர்பயாக கடு்ம்யான 
நி்ைபபயாட்டில் இல்ையாமல் இருநதை புதி் 
அதிபர் வி்ளடிமீர் ்ஜ்ைன்ஸககி ததைர்தைலின் 
பின்னர் இரசி் அரசுறவி்ல் வி்ளடிமீர் 
புட்டீனின் கடவுட்சீட்டு அறிவிபபயால் தைனது 
நி்ைபபயாட்்டக கடு்ம்யாககியுள்ளயார். 
ஊழல்மிகு சர்ையாதிகயாரிகளின் ஆட்சியில் 
அைைபபடும மககளுககு உகதரனி்க 
கடவுட்சீட்டு  ைழஙகபபடும என்ற யா ர் 
்ஜ்ைன்ஸககி. அைரது தீவிரம உகதரனில் 
ைல்ைரசுப தபயாட்டி தீவிரம்டை்தைச் சுட்டிக 
கயாட்டுகின்றது. 

உக்்ரனில் உககி்ரமனடயும் வல்ை்ரசுப ்்போட்டி
்வல தர்ைா
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உலகிலலலே அதிக லேகத்தில் பறககககூடிே பறவே ‘பால்கன்’ 
எனபபடும் ராஜாளி பறவே ஆகும். இது மணிககு 389 கிலலாமீறறர் 
லேகத்தில் பறககும் திறன் ககாண்டது. ோனில் பறககும் லபாலே 2 
கிலலாமீறறருககுள் இருககிற இவரவே குறிவேத்து விட்டால் அடுத்ே 4 
நிமி்டஙகளில் இவரவேப பிடித்து விடும். பார்வேயும் அதீே லேகமும்ோன் 
ராஜாளி பறவேயின் பலம்.

இநே ேவக ராஜாளி பறவேகள் அரபுநாடுகளில் அதிகம் 

விலஙகுகளில் உருேத்தில் மூன்றாேது 
கபரிே விலஙகு நீர் ோவன. இேறறின் எவ்ட  
1600 கிலலா ேவர இருககும். உ்டலின் நீளம் 
1.5 மீறறர் இருககும். உருணடு, திரண்ட 
உருவள லபான்ற உ்டல் அவமபபு ககாண்டது. 
இத்ேவன கபரிே உ்டல் இருநோலும் 
மணிககு 30 கிலலாமீறறர் லேகத்தில் 
நீர்ோவனகள் ஓ்டககூடிேவே.

நீர் ோவனகளின் பூர்வீகம் 
ஆபிரிகக ேனபபகுதிோகும் . 
பாலூடடி இனமான இவே ோேர 
உணணிகள். இவே கூட்டமாக 
ோழும் இேல்பு ககாண்டவே. 
ஒரு கூட்டத்தில் ஏறககுவறே 40 
நீர் ோவனகள் ேவர இருககும். 
ஏறககுவறே 40 முேல் 50 ஆணடுகள் 
ேவர இவே உயிர் ோழும். ஆண 
நீர் ோவனகவள வி்ட கபண நீர் 
ோவனகள் உருேத்தில் சிறிேோக 
இருககும்.

நீ ர்ோவனகள் நீர்  மறறும் 
நிலத்தில் ேசிககககூடிேவே. 
இருபபினும் கபரும்பாலான லநரம் 
இவே ேணணீருககுள்த்ோன் 
ேஙகி இருககும். ேணணீருககுள் 
மூழ்கி இருநோலும் கணகள், 
காதுகள் மடடும் ேணணீருககு 
கேளிலே நீடடிேபடி இருககும். 
இேனால் கேளிபபரபபில் ந்டபபவே 
பார்ககவும், லகடகவும் அேறறால் 
முடியும். ேணணீருககுள் மூழ்கி இருககும் லபாது 
கணகள் மறறும் காதுகவள மூடிகககாள்ளும். 
இேறகு ஏறப இேறறின் உ்டல் அவமபபு 
உள்ளது. ேணணீருககுள் ஏறககுவறே 6 
நிமி்ட லநரம் மூழ்கி இருககும்.

நீர் ோவனகளுககு விேர்வே சுரபபிகள் 
கிவ்டோது. இேனால் அேறறுககு விேர்பபது 
இல்வல. கபரும்பாலும் இவே ேணணீருககுள் 
மூழ்கிலே இருபபோல் உ்டல் கேபபம் 
அதிகரிபபதில்வல. இேறறின் லோலின் 
அடிபபகுதியில் விலே்ட சுரபபிகள் உள்ளன. 
இேனால் அேறறின் உ்டலில் எணவணை 
பவே லபான்ற திரேம் சுரநதுககாணல்ட 
இருககும். இேனால் இேறறின் லோல் 
பகுதி ேறணடு லபாகாமல் இருககும். நீர் 
ோவனகள் இவ்டலே ேசிபபி்டம் கோ்டர்பாக 
அடிககடி லமாேல்கள் ஏறபடுேதுணடு. ஒரு 
நீர் ோவன ககாட்டாவி விடுேது லபால 
ேனது கபரிே ோவே திறநது காணபித்ோல், 
அது ேணவ்டககு ேோர் ஆகி விட்டது என்று 
அர்த்ேம். ஏறககுவறே 90 கேன்ரிமீறறர் முேல் 

120 கேன்ரிமீறறர் நீளம் ேவர ேனது ோவே 
திறககும். நீர் ோவனகளுககுள் ேணவ்ட 
ந்டபபது வித்திோேமாக இருககும். ஒரு நீர் 
ோவன ேனது ோவே அகலமாக திறநது 
காடடினால், ேனககு எதிலர இருககும் நீர் 

ோவனயு்டன் ேணவ்டலபா்ட ேோர் என்று 
அர்த்ேம். இவேேடுத்து எதிலர நிறகும் நீர் 
ோவன ேனது ேவலவே ோழ்த்தி மணடியிட்டால் 
ேணவ்ட லேண்டாம், நான் ேமாோனத்திறகு 
ேோர் என்று அர்த்ேம். இரணடுககும் இவ்டலே 
ேணவ்ட ேராது. இவேமீறி இநே நீர் ோவனயும் 
ேனது ோவேத் திறநது காணபித்ோல் அவேளவு 
ோன். நானும் ேணவ்டககு ேோர் என்பது 
இேன் கபாருளாகும். அடுத்து இரணடுககும் 
இவ்டலே ேணவ்ட மூணடு விடும். நீர்ோவனயின் 
கவ்டோயபபல் கபரிே ககாம்பு லபால, 
ோவனககு ேநேம் இருபபது லபால, நீணடு 
இருககும். இநே பல்லால் ேனது எதிரிவே 
கடித்து காேபபடுத்தும்.

இ ரணடு நீ ர்  ே ாவனகள் லம ாதும் 
லபாது ஒன்வறகோன்று கடித்துகககாணடு 
காேபபடுத்தும். முகம், உ்டல் மறறும் 
கால்பகுதிவே கடித்துககுேறும். படுகாேம் 
அவ்டநது கீலே விழும் ேவர அல்லது மரணைம் 
அவ்டயும் ேவர நீர் ோவனகள் ஒன்று்டன் 
ஒன்று லமாதும்.

நீர் ோவனகளின் ோயில் உள்ள ககாம்பு 
லபான்ற முன் பறகள், அேன் ஆயுள் முழுேதும் 
ேளர்நது ககாணல்ட இருககும். இருபபினும் 
உணைவு ோபபிடும்லபாது லமல் ோவ்டயும், 
கீழ்த்ே ாவ்டயும் இவணைநது உணைவே 

அவரத்துகககாணல்ட இருககும். 
இேனால் இநே பல் எநே அளவுககு 
ேளருகிறலோ அநே அளவுககு 
லேயநது ககாணல்ட இருககும்.

பகல் லநரஙகளில் ேணணீருககுள் 
இருககும்லபாது ேணணீரில் உள்ள 
ோேரஙகவள நீர் ோவனகள் 
உணைோக  ே ா பபிடும் .  இ ரவு 
லநரத்தில் அவே கவரககு ேநது 
அஙகு விவளயும்  பேஙகள் , 
காயகறிகள், இவல ேவேகள், 
புறகள் லபான்றேறவற ோபபிடும். 
ஒரு நாவளககு ேராேரிோக 60 கிலலா 
எவ்ட ேவரயுள்ள காயகறிகள், 
பேஙகவள இவே ோபபிடும். 
இேறறின் உேடு பகுதி ேடிமனாக 
இருபபோல் அவேகககாணடு இவல, 
ேவேகவள கடித்து ோபபிடும். 
இேன் உேடு பகுதி மடடும் 50 
கேன்ரி மீறறர் நீளம் இருககும். 
நீர் ோவனயின் குடடி பிறககும் 
லபாது ஏறககுவறே 45 கிலலா எவ்ட 
இருககும். ேணணீருககு அடியில் 
ோன் ோய நீர் ோவன ேனது 
குடடிவே பிரேவிககும். பிறநேதும் 

குடடி நீநேத் கோ்டஙகும். பிறநே பிறகு 
முேல் 4 முேல் 6 ோரம் ேவர குடடிகள் 
ோயபபால் மடடுலம குடிககும். அேன்பிறகு 
அவே இவல, ேவே மறறும் புறகவள 
ோபபி்டத்கோ்டஙகும்.

நீர் ோவனகள் கூட்டமாக ேசிககும் லபாது 
ேட்ட ேடிேத்தில் அவே இருககும். குடடிகள் 
நடுவில் இருககும், அவேச்சுறறி ோய மறறும் 
இளம் குடடிகள் இருககும். கேளி ேட்டத்தில் 
ஆண நீர் ோவனகள் இருககும். எதிரிகளி்டம் 
இருநது கபண நீர் ோவன மறறும் குடடிகவள 
காககும் பணிவே ஆண நீர் ோவனகள் 
கேயயும். இருபபினும் குடடி நீர் ோவனகளுககு 
முேவலகள், சிஙகம் மறறும் கழுவேபபுலி 
ஆகிேேறறால் ஆபத்து ஏறபடுேதுணடு. 
நீர் ோவனகளில் குள்ள நீர் ோவன ேவக 
ஒன்று உள்ளது. இது உருேத்தில் சிறிேோக 
இருககும். இேறவற ‘பிகமி நீர் ோவனகள்’ 
என்று அவேபபார்கள். இேறறின் ேவல 
உருணவ்டோக இருககும். இவே குவறநே 
லநரலம ேணணீருககுள் இருககும். இேறறின் 
லோல் கருபபு நிறத்தில் காணைபபடும்.

நீர் யகாவனயின்

காணைபபடுகின்றன. குறிபபாக ஐககிே அரபு அமீரகத்தில் 
பலர் ராஜாளிவே கேல்லபபிராணிோக ேளர்த்து ேருகின்றனர். 
ராஜாளி பறவேகளுககு அநநாடடு அரசு பல்லேறு சிறபபு 
ேலுவககவள ேேஙகி ேருகிறது. குறிபபாக ராஜாளி பறவேவே 
அேன் உரிவமோளர்கள் விமானத்தில் எடுத்து கேல்ல ஏதுோக, 
அநே பறவேகளுகககன ேனிோக க்டவுச்சீடடு ேேஙகபபடுகிறது.

இநநிவலயில் அபுோபியில் ராஜாளிகளுககு என ேனிோக 
சிறபபு மருத்துேமவன முேல் முவறோக திறககபபடடுள்ளது. 
இஙகு அேறறின் அலகு, கால் நகஙகவள சுத்ேம் கேயேல், 
லேவேோன மருநது ேேஙகுேல் லபான்ற முேலுேவி சிகிச்வே 
கோ்டஙகி அறுவே சிகிச்வே ேவர அவனத்து ேவகோன 
மருத்துே லேவேகளும் ேேஙகபபடுகின்றன.

உலகின் அதிவேக பறவேக்கு 
சிறப்பு மருத்துேமவை

ர்சியங்ள்


