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ஓய்வு பெற்ற நீதிெதி ஒருவர் கட்சி அரசியல் 
பெயறெபாட்டில் தலைலையயறெது ஒரு அபூர்வம் 
அவருடய பெயல் மிகவும் ெபாரபாட்டிறகுரியது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு செற்ற நீதிெதி அரிெரநததாமன 

முள்ளிவாய்க்ாலில் ்ளமருத்துவரா் பணியாற்றிய  தரமரத்தினம் வாமன்

இனப்படுக�ொலையில் சிக்கிய 
எமது மக்�ளின் �தறல் சததம் இன்னும்  
எனது �ொதில் ஒலிததுக்க�ொண்டிருக்கிறது

இந்த சின்னஞ்சிறிய த்தசத்திதே அரசிடம்  
கையிதே கைொடுத்்த எமது உறவுைளுக்கு   
என்ன நடந்தது என்பத்த எமது தைள்வி

திருக�ோணமலை மோவட்ட �ோணோமல் ஆக�ப்படக்டோர் சங�த்தின் தலைவி சசல்வரோஜோ சக�ோஜோகதவி

உயிரத்்த ஞொயிறில் உகறந்த உயிரைள். 
க்தொடர குண்டுகெடிப்பில் 

215 த்பர ்பலி, 452 த்பர ைொயம். 
தமலும் அதிைரிக்கும் அ்பொயம்
மூனறு த்தெொேயஙைள், பிர்பே விடுதிைகை இேக்கு கெத்து தெடகட
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சிறிலங்காவில் இடம்பெற்ற ்�காடர் 
குண்டுத் �காக்கு�ல் சமபெவங்ளில் 
உயிரிழந�வர்்ளின் எண்ணிக்்் 215 ஆ் 
அதி்ரித்துள்ளதுடன், ்காயம்டந�வர்்ளின் 

உயிரத்்த ஞொயிறில் உகறந்த உயிரைள். 
க்தொடர குண்டுகெடிப்பில்  

215 த்பர ்பலி 452 த்பர ைொயம். 
தமலும் அதிைரிக்கும் அ்பொயம்

மூனறு த்தெொேயஙைள், பிர்பே விடுதிைகை இேக்கு கெத்து தெடகட
எண்ணிக்்் 452 ஆ் அதி்ரித்துள்ளது.

உயிர்த்� ஞகாயிறு தினமகான (2 1 ) 
இன்று ்கா்ல ்்காழுமபு ்்காச்சிக்்்ட 
புனி� அந்�கானியகார் ்�வகாலயத்திலும, 
நீர்்்காழுமபு ்ட்டுவப்பிட்டிய ்சபெஸ்டியன் 
்�வகாலயம, மட்டக்்்ளப்பு சி்யகான் 
்�வகாலயம ஆகிய ்�வகாலயங்ளிலும 
பி ர பெ ல  வி டு தி ் ்ள கா ன  சி ன ம ன் 
கிரகாண்ட், ஷஙஹிரில்லகா, கிஙஸ்்பெரி 
ஆகியவறறிலும, ்�ஹிவ்்ள ட்்ரகாபி்ல் 
இன், ்�மட்ட்்காட ம்வில பூங்கா 
ஆகியவறறிலும குண்டு்வடிப்புக்்ளும, 
� ற ்் கா ் ல த் � கா க் கு � ல் ் ளு ம 
இடம்பெறறிருந�ன. 

இ � ன கா ல் ,  ் ் கா ழு ம பு  ் � சி ய 
மருத்துவம்னயில் 6 6  சடலங்ள 
்வக்்ப்பெட்டுள்ளன. அஙகு, 260 ்பெர் 
் காயம்டந�  நி்லயில் சிகிச்்ச 
்பெறறு வருகின்்றனர். நீர்்்காழுமபு 
மருத்துவம்னயில், 1 04 சடலங்ள 
்வக்்ப்பெட்டுள்ளன.   அஙகு 1 0 0 
் பெ ர்  ் கா ய ம ் ட ந �  நி ் ல யி ல் 
அனுமதிக்்ப்பெட்டுள்ளனர்.

அ்�்வ்்ள, ்்காழுமபு வடக்கு 

மருத்துவம்னயில் 30 ்பெரும, மட்டக்்்ளப்பு 
மருத்துவம்னயில் 69 ்பெரும, நீர்்்காழுமபு 
மருத்துவம்னயில் 55 ்பெரும, ்லடி 
றிஜ்வ சிறுவர் மருத்துவம்னயில் 14 
்பெரும சிகிச்்ச ்பெறறு வருகின்்றனர்.

சிறிலங்காவில் இடம ்பெற்ற ்வடிப்பு 
சமபெவங்ளில் 11 நகாடு்்்ளச் ்சர்ந� 
33 ்வளிநகாட்டவர்்ள உயிரிழந�்�காடு 
பெலர் பெடு்காயம அ்டநதுள்ளகார்்ள 
பெலியகானவர்்ளின் சடலங்ள 
மருத்துவம்ன சவச்சகா்லயில் 
்வக்்ப்பெட்டுள்ள�கா், ்வளிவிவ்கார 
அ்மச்சின் ்சயலர் ரவிநகா� 
ஆரியசிங் ்�ரிவித்துள்ளகார். 

இ்றந�வர்்ளின்  சடலங்ள  
்்காழுமபு ்�சிய மருத்துவம்னயில் 
்வக்்ப்பெட்டுள்ள�கா் கூறிய்�காடு 
்மலும ஐநது ்பெ்ரக் ்காணவில்்ல 
என்றும அவர் ்�ரிவித்�கார். 

்பெகாலநது. பெகாகிஸ்�கான்,்டன்மகார்க், 
அ்மரிக்்கா, இநதியகா, ்மகாரகாக்்்கா, 
சீனகா ,  யப்பெகான் ,  பெங்்ளகா்�ஷ் 
ந காடு்்்ளச்  ்ச ர் ந�  சு றறுலகாப் 
பெயணி்ள உயிரிழந��கா் �்வல்்ள  
் �ரிவிக்கின்்றன .  எனினும ,  3 5 
்வளி ந காட்டவர் ்ள  ் ் கால்லப் 

குண்டுகெடிபபின் எதிக�ொலி  
7 சந்த� ந்பர�ள் ல�து
பின்னணி வில�வில் கெளியொகும்!

சிறிலங்காவில் இடம்பெற்ற  குண்டுத் 
�காக்கு�ல்்்்ள ஒருஙகி்ணத்�னர் 
என்்ற சந்�்த்தில் 7 ்பெ்ரக் ்்து 
்சய்திருப்பெ�கா் சிறிலங்காவின் 
பெகாது்காப்பு இரகாசகாங் அ்மச்சர் 
ருவன் வி்ேவர்த்�ன ்�ரிவித்துள்ளகார். 
இந� �காக்கு�ல்்ள ்பெருமபெகாலும 
�ற்்கா்லக் குண்டு�காரி்்ளகா்ல்ய 
நடத்�ப்பெட்டுள்ளன என்றும ஒ்ர 
குழு்வ இ�்ன நடத்தியிருப்பெ�கா்வும 
அவர் கூறியுள்ளகார்.

இ்�்வ்்ள இதில் ்பெண்்ணகா 
ருவரும உள்ளடஙகுவ�கா் ்�ரிய 
வருவ்�காடு ்வள்ளவத்்�யில் 
கு ண் டு  � கா க் கு � ல் ் ் ்ள 
நடத்தியவர்்ள பெயணித்��கா் 
சந்�கிக்்ப்பெடுகின்்ற வகான் ஒன்று 
மீட்்ப்பெட்டுள்ள்�காடு சந்�்நபெர்்ள 
சிலரும ,  ்வடி்பெகாருட்்ளும 
மீட்்ப்பெட்டுள்ள�கா் பெகாது்காப்புத் 
�ரப்பு உறுதிப்பெடுத்தியுள்ளது. 

பெட்டுள்ள� கா ்  ஏ . எ வ் . பி  ் ச ய்தி 
்வளியிட்டுள்ளது.

இ்�்வ்்ள, ்்காழுமபின் பிரபெல 
விடுதி்ளில் �ஙகியிருந� ்வளிநகாட்டவர்்ள 
அ்னவரும ்வளி்யறி வருவ்�காடு 
விடுதி்ள அ்னத்தும பெகாது்காப்பு 
பெ்டயினரின் பெலத்� பெகாது்காப்புடன் 
மூடப்பெட்டுள்ளது. 

க்தொடர குண்டுகெடிப்பில் 

33 கெளிநொடடெரைள் ்பலி. ்பேர ்படுைொயம்
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கல்முனையில் தனியாை அலகு தமிழரின் 
இருப்புககாை ககாரிகனககய

இலங்கையில் மாவட்ட ரீதியாகை நிருவாகை அலகுகைள் வகுககைப்படடுள்்ள நி்லயில் 
அம்பா்ை மாவட்டமும அதற்கு விதிவிலககின்றி 20 பிரததச சசயலா்ளர் பிரிவுகை்ளாகை 
பிரிககைப்படடு நிருவாகைம சசயயப்படடு வருகின்ைது. 

அவற்றுள் கைல்மு்ை தமிழ் உ்ப பிரததச சசயலகைமும ஒன்ைாகும. இநத 
உ்பசசயலகைம மடடும தான் அம்பா்ை மாவட்டத்திதலதய அதிகைாரஙகைள் பூரணமாகை 
சகைாண்டிருககைாத கு்ைமாதக குழந்தயாகை இருககின்ைது. தமிழர்கைள் அதிகைமாகை 
வாழ்கின்ை்மயிைாதலா என்ைதவா இநத நி்ல்ம 1989 ஆம ஆண்டு முதல் 
தற்த்பாது வ்ரயில் சதா்டர்கை்தயாகை இருககின்ைது. 

இநத உ்ப சசயலகைத்தி்ை 1993 ஆம ஆண்டிலிருநது முழு்மயாை அதிகைாரஙகை்்ளக 
சகைாண்்ட ஒரு உள்ளூராடசி அலகைாகை மாற்றுவதற்கைாை முயற்சிகைள் எடுககைப்பட்டாலும 
எட்டாககைனியாகைதவ இருநது வருகின்ைது. இநதக தகைாரிக்கை்ய வலுவாககை 
மு்ைகின்ை ஒவசவாரு சநதர்ப்பஙகைளிலும அரசியலும இைவாதமும தாரா்ளமாகை 
உயர்த்தப்படடு அப்படிதய கி்டபபில் த்பா்டப்படுகின்ைை. 

இநத உ்ப சசயலகைமாைது, 29 கிராமசசயலா்ளர் பிரிவுகை்்ளயும, 36346 
மககைள் சதா்கை்யயும சகைாண்டிருககின்ைது. 90 சதவீதமாை பூர்வீகை தமிழிை 
குடிப்பரம்ப்லக சகைாண்டிருககின்ைது. அப்படியிருக்கையில் தற்த்பா்தய சூழலில் 
இநத சசயலகைத்தி்ை தரமுயர்த்தும தகைாரிக்கைககைாை ‘பிடி’்ய விட்டால் கைல்மு்ை 
தமிழர்கைள் கைாணாமலாககைப்படடுவிடும த்பரா்பத்தத ஏற்்படடுள்்ளது. 

கைல்மு்ை வாழ் தமிழர்கைளின் விருபபின்றி உத்ததச கைல்மு்ை அபிவிருத்தி 
திட்டத்தி்ை முன்சைடுப்பதற்கு சிறிலஙகைா முஸ்லிம கைாஙகிரஸ் அ்ைத்து முயற்சிகை்்ளயும 
எடுத்துள்்ளது. இதற்கு சமகைாலத்திதலதய சாயநத மருதுககைாை தகைாரிக்கையும முடுககி 
வி்டப்படடுள்்ளது. 

இநத இருவி்டயஙகைள் சமகைாலத்தில் நகைர்த்தப்படடு ந்்டமு்ைப்படுத்தப்படுமாகை 
இருநதால் கைல்மு்ை வாழ் தமிழர்கைளின் இருபபின் ஆணிதவ்ர அறுத்சதறியும 
நி்லதய உருவாகும. அதைால் கைல்மு்ை தமிழர்கைளின் சமூகை, ச்பாரு்ளாதார, 
அரசியல் இருபபு தகைள்விககுறியாகும. இநத ஆ்பத்தி்ை முதலில் ஒவசவாருவரும 
உணர தவண்டும. 

தமிழ் மககைள் அ்டககுமு்ைககு எதிராகை அகிம்ச வழியில் சதா்டஙகி ஆயுத 
த்பாராட்டம வ்ர ்பல உயிர்த் தியாகைஙகைள் சசயதவர்கைள். ஆகைதவ அவர்கைள் அநத 
வலி்ய உணர்நதவர்கைள். ஆகைதவ அரசியலுககைாகை பிரததசவாதத்்த தூண்டி 
சாயநதமருது மககைளின் நியாயபூர்வமாை தகைாரிக்கை்யயும, தமிழ் மககைளுககைாை 
தனி பிரததச சசயலகை தகைாரிக்கை்யயும இைவாதமாகை சித்தரித்து கைாடடி அரசியல் 
குளிர்கைாய முயற்சிககைப்படுகின்ைது. 

தமிழர்கைள் 12 ஆம வட்டாரத்்த சவன்ைால் நகைரம ்பறிபத்பாய விடும என்ைார்கைள். 
ஆைால் அப்படி ந்டககைவும இல்்ல. இைவாதம தூண்்டப்ப்டவும இல்்ல. சாயநதமருது 
பிரிநதால் தமிழர்கைள் கைல்மு்ையில் முஸ்லிமகை்்ள நசுககி ஆள்வார்கைள் என்்பது 
சைத்சதா்கை வீதத்்த ்வத்து ்பார்ககின்ைத்பாது ச்பாயயாகைதவ உள்்ளது. 

கைாணி அதிகைாரம வநதால் முஸ்லிமகைள் நிலம ்பறிபத்பாகும என்ைால், கைல்மு்ை 
29 கிராம சசயலர் பிரிவில் இருககும மககைளின் கைாணிகை்்ளயும அதற்குட்பட்ட 
அரச கைாணிகை்்ளயும குறித்த வ்டககு பிரததச சசயலகைம தற்த்பாது  மககை்்ள 
நிர்வகிப்பதுத்பால் நிர்வகித்தால் எப்படி முஸ்லிமகை்்ள நசுககை முடியும.

தமிழருககைாை ்பகுதி்ய நிலத்சதா்டர்்பற்ை மு்ையில் பிரிககை முடியாது என்று 
கூைமுடியாது. இலங்கையின் நிருவாகை ரீதியில் மூன்று பிரததச சசயலகைஙகைள் 
இவவாைாகை இயஙகுகின்ைை.

தமலும தகைாை்்ளப்பற்று வா்ழசதச்ை பிரததச சசயலகைத்்த பிரித்து 
முஸ்லிமகைளுககைாகை ஓட்டமாவடி பிரததச சசயலகைம அ்மககைலாசமன்ைால், ஏைாவூர் 
்பற்று பிரததச சசயலகைத்்த பிரித்து முஸ்லிமகைளுககைாகை 15 கிராம தசவகைர் பிரிவுகை்்ள 
சகைாண்டு  ஏைாவூர் நகைர் பிரததச சசயலகைம எை அ்மககைலாம என்ைால், மட்டககை்ளபபு 
கைல்வி வலயத்்த பிரித்து மட்டககை்ளபபு மத்தி கைல்வி வலயம முஸ்லிமகைளுககைாகை 
அ்மககைலாசமன்ைால் ஏன் கைல்மு்ைவாழ் தமிழ் மககைளின் இநத தகைாரிக்கை்ய 
ஏற்கை முடியாது.

தமிழ்த் ததசியக கூட்ட்மபபி்ைப ச்ப ாறுத்தவ்ரயில் , வாககுவஙகி 
தநதிதரா்பாயஙகைளு்டன் சசயற்்படுகின்ைதத தவிரவும, கிராம மட்டத்தில் மககைளின் 
உணர்வுகை்்ள, கை்ளநி்ல்மகை்்ள புரிநதுசகைாண்டு சமூகை இருபபி்ை ்பாதுகைாப்பதற்கைாை 
எவவிதமாை ச்பாறிமு்ைதயா நிகைழ்சசி நிரதலா இல்்ல. 

அப்படியிருககை, தமிழர்கைள் தமிழீழம தகைட்டார்கைள் - கி்்டககைவில்்ல. சுயாடசி 
தகைட்டார்கைள், - கி்்டககைவில்்ல, மாகைாணச்்பகைளுககு அதிகைாரத்்த தகைட்டார்கைள் 
- கி்்டககைவில்்ல, பிரததச சசயலகைம ஒன்்ையாவது தரமுயர்த்தி தருமாறு 
தகைாரிைார்கைள்- அதுவும கி்்டககைவில்்ல என்ை ்கையாலாகைாத நி்ல்ம ஏற்்படடு 
வி்டதவ கூ்டாது. ஆகைதவ கைல்மு்ை வி்டயத்தில் கூட்ட்மபபு த்ல்மதயற்று 
சாத்ை சசயயும என்று நமபுவ்த வி்டவும அம்பா்ை மாவட்டத்தின் அ்ைத்து 
தமிழ் அரசியல் வாதிகைள், சிவில் சமூகைத்திைர், புத்திஜீவிகைள் ச்பாதுமககைள் அ்ைவரும 
த்பதமின்றி இ்ணநத ச்பாதுதவ்லத்திட்டதம இலக்கை அ்்டய வழிச்மககும. 

சிறிலங்காவில் நடத்�ப்பெட்ட குண்டுத் 
�காக்கு�ல்்ளில் நூறறுக்்ணக்்கான ்பெகாதுமக்்ள 
்்கால்லப்பெட்டு ்பெருந்�கா்்யகா்னகார் 
்காயம்டந� சமபெவத்்� உல்த் �்லவர்்ள 
பெலரும ்ண்டித்துள்ளனர். இந� �காக்கு�்லக் 
்ண்டித்துள்ள அ்மரிக்் அதிபெர் ்டகானகால்ட் 
ட்ரமப் சிறிலங்காவுக்கு உ�வத் �யகாரகா் 
இருப்பெ�கா் ்�ரிவித்துள்ளகார். ்்றகாமில் நடந� 
உயிர்த்� ஞகாயிறு ஆரகா�்னயின் ்பெகாது இந� 
�காக்கு�ல்்ளுக்கு ்ண்டனம ்�ரிவித்� பெகாப்பெரசர் 
பிரகான்சிஸ் பெகாதிக்்ப்பெட்டவர்்ளுக்்கா் இரங்ல் 
்�ரிவித்�கார். ்மலும ஐ. நகா ்பெகாதுச் ்சயலகா்ளர் 
அன்்டகானி்யகா குட்்டரிஸ் மறறும பெல்்வறு 
நகாடு்ளின் �்லவர்்ளும இந� ்மகாசமகான 
�காக்கு�ல்்்்ளக் ்ண்டித்துள்ளனர்.

சன காதிபெதி  ்மத்திரிபெ கால  சிறி ் சன 
சிங்ப்பூரில் �ஙகியிருக்கின்்ற நி்லயில், 
்�காடர்குண்டு்வடிப்புக்்ள ்�காடர்பில் அடுத்� 
்ட்ட நடவடிக்்்்்்ள எடுத்து நகாட்டின் 
பெகாது்காப்பி்ன உறுதிப்பெடுத்துவ�ற்கா் பெகாது்காப்பு 
அ்மச்சில் பிர�மர் ரணில் விக்ரமசிங் 
�்ல்மயில் இன்று ்கா்ல பெகாது்காப்புச்ச்பெக் 
கூட்டம கூட்டப்பெட்டது. நகாட்டின் நி்ல்ம்ள 
குறித்து ஆரகாயப்பெட்டு சமபெந�ப்பெட்ட 
அதி்காரி்ளுக்கு உடன் நடவடிக்்்்்்ள 
எடுப்பெ�ற்கான  உத்�ரவு்ள பி்றப்பிக்்ப்பெட்டன. 
அ�்னத்்�காடர்நது பிர�மர் ரணில் அவசர 
அ்மச்சர்வக் கூட்டத்்�க் கூட்டியுள்ளகார்.  
நகாட்டின் �ற்பெகா்�ய நி்ல்ம்ள குறித்து இந� 
அ்மச்சர்வக் கூட்டத்தில் ஆரகாயப்பெட்டிருந�்ம 
குறிப்பிடத்�க்்து. 

அ்னத்துப்  பெல் ்்லக் ் ழ ் ங ்ளும 
்காலவ்ரய்்றயின்றி மூடப்பெட்டுள்ள�கா், 
பெல்்்லக்்ழ் மகானியங்ள ஆ்ணக்குழு 
அறிவித்துள்ளது. சிறிலங்காவில் நகா்்ளயும, 
நகா்்ள மறுநகாளும சி்றப்பு விடுமு்்ற நகாட்்்ளகா் 
அரசகாங்த்தினகால் அறிவிக்்ப்பெட்டுள்ளன. 
அத்துடன், நகா்்ள இரண்டகாம �வ்ணக்்கா் 
ஆரமபெமகா்விருந� பெகாடசகா்ல்ளுக்்கான 
விடுமு்்ற, பு�ன்கிழ்ம வ்ர நீடிக்்ப்பெட்டுள்ளது.

இ்�்வ்்ள வடக்கு மகா்காண நிருவகா் 
எ ல் ்ல க் கு ட் பெ ட் ட  அ ் ன த் து  அ ர ச 
தி்ணக்்்ளங்ளும நகா்்ள இயங்மகாட்டகா்�ன 
வடமகா்காண ஆளுநர் சு்ரன் ரகா்வன் 
அறிவித்துள்ளகார்.

விடுமுலற அறிவிபபு 

்பல்�லைக்�ழ�ங�ளும் மூடப்படடன

கெளிநொடடில் சனொதி்பதி லமததிரி
பி�தமர தலைலமயில் கூடடங�ள்

குண்டுகெடிபபு சம்்பெததிற்கு 
்பொப்ப�சர பி�ொன்சிஸ் உள்ளிடட  
உை�த தலைெர�ள் �ண்டனம்
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குண்டு வெடிப்புகளின் பதிவுகள்
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தகைள்வி : முள்ளிவாயககைால் த்பரவலம நிகைழ்நது 
10 ஆண்டுகைள் ஆகின்ைது. ஒரு மனிதப த்பரவலம 
ந்டநதுவி்டப த்பாகின்ைசதன்்ப்த உணர்நத 
எஙகை்ளது மககைள் ஐ.நாவின் நிறுவைஙகை்்ள 
எ ங கை ள்  மண்ணிலிருநது  ச வளி த ய ை 
தவண்்டாசமை கைதறியழுது மன்ைாடிைார்கைள். 
மனித வரலாறு சநதித்த அலுலஙகைளுககுள் 
மிகை தமாசமாை த்பரவலம  நிகைழ்வ்தயும 
நிகைழபத்பாவ்தயும அறிநதிருநதும அநதப 
த்பரவலத்திலிருநது  ்பாதுகைாபபுககு உத்தரவாதம 
அளிககை தவண்டிய த்பர்மபபு  தஙகை்ளது 
்பணியா்ளர்கைளின் ்பாதுகைாபபுககு உத்தரவாத 
மில்்ல என்று கைாரணம கைாடடி எஙகைள் 
மககை்்ள ்கைசநழிநது சவளிதயறிைார்கைள். 
இது எநத வ்கையில் நியாயமாைது? இநத 
நி்லயில் இநதப த்பர்மபபி்டம நீதி்ய 
எதிர்்பார்ககும தமிழர்கைளின் நி்லப்பாட்்ட 
நீஙகைள் எவவாறு ்பார்ககின்றீர்கைள்?

2009 இல் ஈழத் தமிழிைம அழிககைப்பட்டத்பாது, 
உலகில் இநதியா உட்ப்ட எநத நாடும தமிழிை 
அழிப்்பத் தடுப்பதற்கு குறிபபி்டத்தககை ந்டவடிக்கை 
எ்தயும எடுககைவில்்ல. இதில் ஐ.நா.வும 
அ்டககைம. இது உண்்ம. ஆைால், இரண்்டாம 

உலகைப த்பாருககுப பின்ைர் உருவாககைப்பட்ட 
ஐ.நா. அ்மப்்ப ததசிய இை விடுத்லககைாகைப 
த்பாராடும இயககைஙகைளும மற்ை புரடசிகைர 
இயககைஙகைளும தஙகைளின் தநாககைத்திற்கைாகைப 
்பயன்்படுத்திக சகைாள்்ள தவண்டும. இதுசவாரு 
இராசதநதிர ந்டவடிக்கை. உலகின் மிகைப ்பலம 
ச்பாருநதிய அசமரிககைா த்பான்ை நாடுகைள்தான் 
ஐ.நா.வின் சசயல்த்திட்டத்்த தீர்மானிககின்ைை. 
இருபபினும அநத அ்மப்்பப ்பயன்்படுத்திக 
சகைாள்வதத சரியாை முடிவாகை இருககும. 
த்பரவலத்தின் த்பாது ஐ.நா. ஊழியர்கை்்ளக 
கூ்ட உலகை நாடுகைள் கைாப்பாற்ை முன்வரவில்்ல. 
இநத நி்லயில் அவர்கைள் சவளிதயறும முடி்வ 
எடுத்திருககும த்பாது அ்த கைாரணமாகைச 
சசால்லி ஐ.நா. அ்மப்்ப நிராகைரிப்பது ததச 
விடுத்ல இயககைத்திற்குப பின்ை்்ட்வ 
உண்்டாககும அதத தநரத்தில், ஐ.நா. மூலமாகை 
ததச விடுத்ல்யதய ச்பற்றுவி்டலாம என்று 
கைைவும கைாண தவண்்டாம. இதுவ்ரயில் எநத 
ததச விடுத்லயும அவவிதம ச்பைப்ப்டவில்்ல. 

தகைள்வி : அண்்மயில் ந்டநது முடிநத 
ஐ.நா மனித உரி்மகைள் அ்வயின் 40வது 
கூட்டத்சதா்டரில் சிறீலஙகைாவுககு தமலும 2 
ஆண்டுகைள் கைால அவகைாசம வழஙகைப்படடுள்்ளது. 
உள்நாடடில் நீதி மறுககைப்படடு சதா்டர்சசியாை 
கைட்ட்மககைப்பட்ட இைவழிபபுககு உள்்ளாகும 
ஒரு த்பரிைம உலகைத்தி்டம தைககைாை நீதி்ய 
தவண்டி நிற்கிைது. ஒரு நீதி்பதியாகை இத்ை 
நீஙகைள் எவவாறு ்பார்ககின்றீர்கைள்?

2015 வ்ர இலங்கைதய த்பார்ககுற்ைஙகைள் 
்பற்றி விசாரித்துக சகைாள்்ளலாம என்ை நி்லப்பாத்ட 
ஐ.நா .வின் நி்லப்பா்டாகைவும இருநதது. 
அதாவது, இலங்கை அரதச  கைற்ை ்பா்டஙகைள் 
மற்றும நல்லிணககைத்திற்கைாை ஆ்ணயம 
( LLRC) த்பான்ை ச்பாறிய்மவுகைளின் 
வழி த்பார்ககுற்ைஙகைள் ்பற்றி விசாரிப்பதற்கு 
வாயப்பளித்தும அநத அரசு குறிபபி்டத்தகுநத 
எநத சசய்லயும சசயயவில்்ல என்ை 
முடிவுககு வநது 2015 இல், ்பன்நாடடு 
நீதி்பதிகைள் ்பஙதகைற்பு்டைாை உள்நாடடு 
விசார்ண ந்்டச்பறுவது சம்பநதமாகை 
ஐ.நா. மனித உரி்ம மன்ைம முடிசவடுத்தது. 
இவவாறு முடிசவடுப்பதற்கு உலகை வல்லரசு 
நாடுகைள் இலங்கை்ய நிர்ப்பநதித்ததன் 
த்பரில் இலங்கையும இநத தீர்மாைத்திற்கு 
ஒபபுகசகைாண்்டது என்்பதத ஐ.நா. மன்ைத்்த 
முடிநத வ்ர ததச விடுத்ல இயககைஙகைள் 
்பயன்்படுத்திக சகைாள்்ள தவண்டும என்்பதற்கு 
ஒரு எடுத்துககைாட்டாகும.

 ஆைால், இ்த இரண்்டாண்டுகைள் கைழித்தத 
அமுல்ப்படுத்தப த்பாவதாகை அறிவித்தது. இநத 
இரண்்டாண்டுகைளில் இலங்கை அரசு ்பயஙகைரவாத 
த்்டச சட்டம த்பான்ை மனித உரி்ம மீைல் 
சட்டஙகை்்ள ரத்து சசயது உரிய சட்டத்்த 
இயற்றிக சகைாள்்ள தவண்டும, கைாணாமல் 
த்பாதைார் சம்பநதமாகை விசாரிககை ஓர் அ்மப்்ப 
உண்்டாககை தவண்டும த்பான்ை வாயபபுகை்்ளத் 
தருவதாகை ஐ.நா. மனித உரி்ம மன்ைம 
கூறியது. அதாவது, 2015 தீர்மாைத்்த 
ஆதரிப்பதாகை தவ்டம த்பாட்ட இலங்கை அரசு 
இரண்்டாண்டு அ்த தள்ளிப த்பாடுவதற்கைாை 
தவ்ல்ய சசயதது. இத்தீர்மாைத்்த உ்டதை 
நி்ைதவற்ை தவண்டும என்று அழுத்தம 
சகைாடுககும அ்ளவில் தமிழ் இயககைஙகைள் 
இல்்ல. இபத்பாது மீண்டும இரண்்டாண்டுகைள் 
கைாலநீடடிப்்ப இலங்கை அரசு ச்பற்றுள்்ளது. 
இநத நீடடிபபிற்கும இநதியா உட்ப்ட உலகை 
நாடுகைள் ஆதரவாகை உள்்ளை என்்பதும தமிழ் 
இயககைஙகைள் அழுத்தம சகைாடுத்து உ்டைடி 
்பன்நாடடு விசார்ணககு தீர்மாைம சகைாண்டுவர 
இயலவில்்ல என்்ப்தயும கைணககில் சகைாள்்ள 
தவண்டும.

தகைள்வி :  செனீவாவில் இலங்கைப 
பிரசச்ை சதா்டர்பில் கை்டநத சுமார் ்பத்து 
வரு்ட கைாலமாகை த்பசப்படுகின்ைது. இலங்கை 
சதா்டர்பில் சில தீர்மாைஙகைள் நி்ைதவற்ைப்படடு 
இருககின்ைது. ஆைால் அ்வ எதுவுதம 
ந்்டமு்ைப்படுத்தப்ப்டவில்்ல. சர்வததச 

சட்டஙகைளின் அடிப்ப்்டயிலும ஐ.நா. மனித 
உரி்மகைள் த்ப ர்வயின் ந்்டமு்ை 
சதா்டர்பிலும ்பார்ககுமத்பாது செனீவாவில் 
தமிழ் மககைளுககு நீதி்ய உறுதிப்படுத்தக கூடிய 
ந்டவடிக்கைகைள் எதற்கைாவது வாயபபுள்்ளதா?

முதலாவது தகைள்விககைாை வி்்டயில், ஐ.நா. 
மன்ைத்்த ததச விடுத்ல இயககைஙகைள் எப்படி 
்பயன்்படுத்திக சகைாள்்ள தவண்டும என்று 
எைது கைருத்்த ்பதிவுசசயதததைா அதத 
கைருத்்த ஐ.நா. மனித உரி்ம மன்ைத்திற்கும 
்பதிவி்ட விருமபுகிதைன். ஐ.நா. மனித உரி்ம 
மன்ைத்்த இலங்கை அரசு ்பயன்்படுத்தும 
த்பாது அதன் எதிர் ந்டவடிக்கையாகை ததச 
விடுத்ல இயககைஙகைள் எநத சசயற்்பாடும 
இன்றி இருநதால் இலங்கை அரசு தான் 
விருமபிய்த எளிதில் ஐ.நா. மனித உரி்ம 
மன்ை தீர்மாைமாகை சகைாண்டு வநதுவிடும. 
2015 இல் வநத தீர்மாைத்திற்கு ததச விடுத்ல 
இயககைஙகைளின் ்பஙகும உண்டு. இருபபினும 
உலகை நாடுகைள் இராச்பகதச்வ நீககிவிடடு அநத 
இ்டத்தில் இரண்டு எதிர்முகைாமகை்ளாகை இருநத 
சிறிதசைா்வயும ரணில் விகரமசிஙதகை்வயும 
ஆடசிப பீ்டத்தில் அமர்வத்து இரண்டு 
ஆண்டுகைள் அவகைாசம சகைாடுத்த சசயலில் கூ்ட 

ததச விடுத்ல இயககைத்தின் சசயற்்பாடுகைளுககு 
்பஙகு உண்டு. ஆைால், உ்டைடியாகை ்பன்நாடடு 
விசார்ண்யக சகைாண்டுவரும அ்ளவிற்கு 
அழுத்தம சகைாடுககும நி்லயில் தமிழ் 

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிெதியதாக இருநதவர் நீதிெதி அரிெரநததாமன அவர்கள். இவர் ஓய்வுசெற்ற 
பினனைரும் மககளின உரி்மககதாக மனித உரி்ம தளத்திலே சததாடர்நது குரல்சகதாடுத்து வருகி்றதார். ஈழத் 
தமிழர்களிறகு நீதி லவண்டி கடநத வருடம் சென்னையில் இடம்செற்ற ென்தாட்டு வழககறிஞர் மதா்தாட்டிறகு இவர் 
த்ே்ம ததாங்கி சி்றபெதாக மதா்தாட்்ட வழி்டத்தினைதார். அத்துடன இவர் கடநத வருடம் ஐ.்தா. மனித உரி்ம 
ஆ்ையத்தின கூட்டத்சததாடரில் ெங்லகறறு ஈழத் தமிழர்கள் மீது லமறசகதாள்ளபெட்ட இனை அழிபபிறகு ென்தாட்டு 
விெதார்ை லவண்டும் எனறு வலியுறுத்தியதன மூேம் உேகத் தமிழர்களின இதயங்களில் இடம்பிடித்ததார். 
ஈழத் தமிழர்களின நீதிககதானை ெயைம் குறித்து இேககு மினனிதழுககு அவர் வழங்கிய சி்றபபு ல்ர்கதாைல்.

ஓய்வு பெற்ற நீதிெதி ஒருவர் கட்சி அரசியல் பெயறெபாட்டில் தலைலையயறெது 
ஒரு அபூர்வம். அவருலடய பெயல் மிகவும் ெபாரபாட்டிறகுரியது.
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இயககைஙகைள் இல்்ல. குறிப்பாகை ஈழப த்பாரில் 
மிகைப ச்பரும இை அழிப்்ப சநதித்த தமிழிைம 
இபத்பாதுள்்ள சூழலில் ஐ.நா. மனித உரி்ம 
மன்ைத்தில் கு்ைநத்படசம இநத நீடடிபபு 
மீண்டும நிகைழா வண்ணமாவது ்பார்த்துக 
சகைாள்்ள தவண்டும. அதற்கு இநதியா உள்ளிட்ட 
குறிப்பாகை ்பலம ச்பாருநதிய அரசுகைளி்டம 
மற்றும மற்ை அரசுகைளி்டமும அழுத்தத்்தக 
சகைாடுத்து ஆதர்வப ச்பறுவதற்கைாை தவ்லயில் 
இைஙகை தவண்டும.  உலகைம முழுவதும 
சசயல்்படடுக சகைாண்டிருககும ்பல ததச விடுத்ல 
இயககைஙகைளு்டன் ஒன்றி்ணநது சசயற்்படுவதன் 
மூலம ்பரஸ்்பர ஒத்து்ழப்்பயும ஆதர்வயும 
வ்ளர்த்சதடுககை தவண்டும. அ்தவிடுத்து ஐ.நா. 
மனித உரி்ம மன்ைத்தால் எநத நீதியும 
சசயய முடியாது என்ை முடிவுககு வருவது 
இலங்கை அரசுககு உதவுவதாகைதவ முடியும.

தமலும 2015 இல் நிலவிய உள்நாடடு 
நி்ல்மதய இபத்பாதும நீடிககைவில்்ல. அன்று 
ததசிய அரசாஙகைம என்ை ச்பயரில் சிறிதசைா-
ரணில் விகரமசிஙதகை எை இரு கைடசிகைளும 
ஒன்ைாய நின்று நல்லாடசி, மீளிணககைம 
என்சைல்லாம உலகின் முன்பு கை்தவிட்டை. 
இன்தைா இராச்பகதச, சிறிதசைா - ரணில் 
விகரமசிஙதகை எை இரு முகைாமகை்ளாகைப பி்ளவு்படடு 
நிற்கின்ைைர். இநத கைாலநீடடிப்்பக கூ்ட 
எதிர்த்துப த்பசி சமாத்தமாகை தீர்மாைத்்ததய 
்கைவி்ட தவண்டும எை சிறிதசைா த்பசக 
கைண்த்டாம. இன்சைாருபுைம தமிழ்த்ததசிய 
கூட்ட்மபபின் த்ல்மகைள் உரிய வ்கையில் 
வி்ையாற்ைாமல் தமிழ் மககைளி்டம அம்பலப்படடு 
நிற்கிைது. இநத த்பாககுகை்்ள வ்ளர்ப்பது தமிழ் 
மககைளின் உறுதியாை த்பாராட்டத்தில் தஙகி 
இருககிைது. அப்படி இ்வ வ்ளர்சசியுறும 
த்பாது சாதகைமாை நி்ல்மகைள் உருபச்பறும 
என்்ப்தக கைருத்தில் சகைாள்்ள தவண்டும.

தகைள்வி : செனீவாவில் தமிழ் மககைளுககு 
நீதி கி்்டககைாது என்ை நி்ல்மயில் இநதப 
பிரசச்ை்ய அதாவது  இைப்படுசகைா்ல 
த்பா ர்ககுற்ைசச ாடடுகைள் ச்ப ாறுபபுககூைல் 
த ்ப ான்ை்வ சத ா ்ட ர்பில் ஐ . ந ா .  வின் 
்பாதுகைாபபுச ச்்பககு அல்லது சர்வததச 
குற்ைவியல் நீதிமன்ைத்திற்கு பிரசச்ை்ய 
சகைாண்டு சசல்லதவண்டும என்ை ஒரு கைருத்தும 
முன்்வககைப்படுகின்ைது? அவவாறு சகைாண்டு 
சசல்வதற்கைாை வாயபபுகைள் உள்்ளைவா? 
அதற்கு என்ை சசயய தவண்டும? அதன் 
மூலம தமிழ் மககைளுககு இ்ழககைப்பட்ட 
அநீதிகைளுககு நீதி கி்்டககுமா?

செனீவாவில் உள்்ள ஐ.நா. மனித உரி்ம 
மன்ைம த்பான்ைதல்ல ஐ.நா. ச்்ப. ததச 
விடுத்ல இயககைஙகைள் தநரடியாகை தஙகைள் 
குரல்கைள் ஐ.நா. மனித உரி்ம மன்ைத்தில் 
எழுப்பலாம எழுப்ப தவண்டும. ஆைால், 
ஐ .ந ா .  ச்்ப என்்பது முழுககை முழுககை 
உலகை அரசியல் சார்நதது. குறிப்பாகை ஐ.நா. 
்பாதுகைாபபு அ்வ உலகின் வல்லரசுகைளின் 
கைடடுப்பாடடிதலதய உள்்ளது. இநதியாவால் 
கூ்ட செயஷ்-இ-முகைமது அ்மபபின் த்லவர் 
மசூத் அசா்ரப ்பயஙகைரவாதி என்ை ்படடியலில் 
தசர்ககை முடியவில்்ல. குறிப்பாகை அசமரிககைா 
உள்ளிட்ட நாடுகைள் இநதியாவுககு து்ணயாகை 
இருநதாலும தசர்ககை முடியவில்்ல. இருபபினும 
இநதியா சதா்டர்நது இ்த தடுககும சீைாவு்டன் 
முரண் ஏதும சகைாள்்ளாமல் சீைா்வயும தன் 
முயற்சிககு உ்டன்்ப்ட ்வககை இராசதநதிர 
ந்டவடிக்கை எடுத்துவருகிைது. இதுத்பான்ை 
உலகை அரசியல் நிகைழ்வுகை்்ள ததச விடுத்ல 
இயககைஙகைள் உன்னிப்பாகை கைவைத்தில் சகைாள்்ள 
தவண்டும. 

இன்்ைய உலகை ஒழுஙகில் ததசிய இை 
சிககை்லத் தீர்த்து சகைாள்வதில் ஏற்ைத் தாழ்வாை 
வ்ளர்சசி நி்ல்மகைத்ள இருககின்ைை. 

ஐதராப்பாவிதலதய பிரிட்டன் ஸ்கைாடலாநதின் 
பி ரி நது  த ்ப ா கு ம  உரி்ம்ய ஏ ற்று 
ச்பாதுவாகசகைடுபபு ந்டத்துகிைது. ஆைால், 
ஸ்ச்பயிதைா கைத்டாதலனியாவின் பிரிநது த்பாகும 
உரி்ம்ய ஏற்கை மறுககிைது. ஆசியாவின் 
நி்ல்மதயா இன்னும தமாசம. ததசிய 
இைஙகைள், அவற்றுககைாை சுயநிர்ணய உரி்ம 
ஆகியவற்்ை இஙகுள்்ள அரசுகைள் சகைாஞசமகூ்ட 
மதிப்பதில்்ல. இத்த்கைய நி்ல்மகை்்ளயுமகூ்ட 
ததச விடுத்ல இயககைஙகைள் உற்று கைவனித்து 
தமது வியூகைஙகை்்ள வகுககை தவண்டியுள்்ளது.

தகைள்வி : வ்டமாகைாண ச்்பயிலும தமிழகை 
சட்டபத்பர்வயிலும இலங்கை ்பன்ைாநாடடு 
விசார்ண தவண்டும என்று வலியுறுத்தி 
தீர்மாைம நி்ைதவற்ைப்படடு ஐ.நா.வுககும 
அனுப்பப்படடு இருககின்ைது. ஆைால் அ்வ 
கைணககில் எடுககைப்பட்டதாகை சதரியவில்்ல. 
இதற்கு கைாரணம என்ை?

இவவிரு அ்வகைளும இ்ையாண்்ம 
அற்ை்வ .  இ்ைய ாண்்ம சகை ாண்்ட 
அரசுகைளின் தீர்மாைஙகைள் மடடுதம ஐ.நா.
வில் கைவைத்தில் சகைாள்்ளப்படும. இநதியா 
தன் நி்லப்பாடடில் மாறு்பாடு சகைாண்டு ஈழத் 
தமிழ்த்ததசிய விடுத்ல இயககைத்்த 1980 
கைளில் ஆதரித்தது த்பான்ை நி்லப்பாட்்ட 
எடுப்பதற்கு தகைள்வியில் குறிபபி்டப்படும 
தீர்மாைஙகை்்ள உ்பதயாகைப்படுத்திக சகைாள்்ள 
வாயபபுண்டு. 

தகைள்வி : தமிழ்த் ததசிய கூட்ட்மப்பாைது 
இலங்கை அரசு்டன் இ்ணநது தமிழ் 
மககைளுககு துதராகைம சசயகிைது என்ை 
குற்ைச ச ா ட்்ட முன்்வத்து முன்ைாள் 
வ்டககு மாகைாணச்்ப முதல்மசசர் ஓயவு 
ச்பற்ை நீதி்பதி விகதைஸ்வரன் அவர்கைள் புதிய 
கைடசி ஒன்்ை ஆரமபித்துள்்ளார். அவர் ஒரு 
நீதி்பதியாகை இநத நி்லப்பாட்்ட எடுத்த்த 
நீஙகைள் எவவாறு ்பார்ககிறீர்கைள்?

ஈழத் தமிழ்த்ததசிய விடுத்ல இயககை 
வரலாற்்ை 2009 ககு முன், 2009 ககுப 
பின் என்று பிரித்துப ்பார்ககை தவண்டும. 
2009 இல் ச்பரும இை அழிப்்பத் தமிழிைம 
சநதித்தது. இபத்பாது அதன் முன்னுள்்ள 
ஒதர வழி இருககும சைநாயகை வழி்ய 
முற்றிலுமாகை ்பயன்்படுத்திக சகைாண்டு தஙகைளின் 
இலடசியத்்த அ்்டவது. இ்த ஐ.நா.தவா  
உலகை நாடுகைத்ளா எதிர்ககைாது. ஆைால், 
உலகின் எநத மூ்லயில் ததச விடுத்ல 
இயககைதமா எநத ஒரு புரடசிகைர இயககைதமா 
ஆயுதம தாஙகியப த்பாராட்டம ந்டத்திைாலும 
அ்த குறிப்பாகை 2001 இரட்்ட தகைாபுரத் 
தாககுலுககுப பின் அசமரிககைாவும அதன் பின் 
உள்்ள நாடுகைளும ்பயஙகைரவாத இயககைம 
என்று முத்தி்ர குத்திவிடுகின்ைை. இதற்கு 
ஐ.நா.்வப ்பயன்்படுத்திக சகைாள்கின்ைை. 
1990 ககு முன்ைர் தசாசலிச முகைாம இருநத 
த்பாது ததச விடுத்ல இயககைஙகைள் இப்படி 
ஒரு சநருககைடி்ய சநதிககைவில்்ல. வியடநாம 
ததச விடுத்ல இயககைத்திற்கு இரசியாவும 
சீைாவும தநரடியாகை அசமரிககைா்வ எதிர்த்துப 
த்பாரி்ட ஆயுதம சகைாடுத்துள்்ளை. இன்்ைய 
உலகை நி்ல அப்படியில்்ல. 2009 இல் 
இரசியா, சீைா, கியூ்பா ஆகிய அ்ைத்து 
முந்தய தசாசலிச முகைா்மச தசர்நத நாடுகைள் 
இை அழிபபிற்கு ஆதரவாகைதவ நின்ைை. 
அசமரிககைா உள்ளிட்ட சவளிப்ப்்டயாை 
ஏகைாதி்பத்திய நாடுகைளின் ஆதரவு்டதை இநத 
இைப்படுசகைா்ல ந்டநததறியது. இநதியா 
இநதப த்பாரில் ச்பரும உதவி்ய சசயது 
ந்டத்தியதாகை தகைாத்த்பய இராச்பகதசதவ த்படடி 
அளித்திருநதார். 

இநநி்லயில், ததச விடுத்ல இயககைஙகைள் 
சார்நத அரசியல் அ்மபபுகைள் அ்ைத்தும 
ஒன்ைாகை தசர்நது தஙகைளுககுள் வித்தியாசஙகை்்ளத் 

தூககி எறிநது சிஙகை்ளச்ப்ளத்தப த்பரிைவாத 
அரசுககு எதிராகை நிற்கை தவண்டும. அதற்கைாை 
முயற்சிதான் 2009ககுப பின்னும இருநதுவரும 
தமிழ்த்ததசிய கூட்ட்மபபு. ஆைால், கை்டநத 
ஐநது ஆண்டுகை்ளாகை இககூட்ட்மபபின் 
த்ல்ம ்பன்நாடடு விசார்ண, வ்டககு 
கிழககு இ்ணபபு, ஈழத் தமிழ்த்ததசிய 
இைத்திற்கைாை சுயநிர்ணய உரி்ம, கைாணாமற் 
த்பாைவர்கைளுககைாை ்பன்நாடடு விசார்ண, 
சிஙகை்ள இராணுவ சவளிதயற்ைம த்பான்ைவற்றில் 
சவளிப்ப்்டயாகைதவ இலங்கை அரசுககு 
எதிராை கைடு்மயாை நி்லப்பாட்்ட எடுககைத் 
தவறிவிட்டது. 

இநதப பின்ைணியில்த்தான், தமற்சசான்ை 
பிரசச்ைகைளில் இலங்கை அர்சக கைடு்மயாகை 
எதிர்த்தும இலங்கை வ்டமாகைாண ச்்பயில் 
்பன்ந ா ட டு  விச ா ர்ணககு தீ ர்ம ாைம 
நி்ைதவற்றியும தீர்ககைமாகை சசயற்்படடுள்்ளார் 
வ்ட மாகைாணச்்ப முதல்மசசர் ஓயவு ச்பற்ை 
நீதி்பதி விகதைஸ்வரன். அவர் முதல்மசசராை 
த்பாது அவருககு என்று அரசியல் கைடசி ஏதும 
இல்்ல. ஆைால், இநத சநருககைடியாை 
சூழலில் த்ல்ம ஏற்கை வநதார். அவரு்்டய 
கைாலத்தில் ஊழல், அதிகைார துஷ்பிரதயாகைம 
த்பான்ை எநதக குற்ைசசாடடுககும அவர் 
உள்்ளாகைவில்்ல . இலங்கை அர்சக 
கைடு்மயாகை எதிர்சகைாண்்டார் . குறிப்பாகை 
ஓயவுச்பற்ை உசசநீதிமன்ை நீதி்பதி ஒருவர் 
கைடசி அரசியல் சசயற்்பாடடில் த்ல்மதயற்று 
சசயல்்படுவது ஒரு அபூர்வ சசயதல. அவரு்்டய 
சசயல் மிகைவும ்பாராடடுககுரியது, அவரு்்டய 
சசய்லத் சதா்டர்வதற்கைாகை 81 ஆவது வயதிலும 
புதிய கைடசி சதா்டஙகி இருப்பது ்பாராடடுககுரியது. 
மற்ை தமிழ்த்ததசிய அரசியல் அ்மபபுகை்்ள 
தன்னு்டன் அவர் இணககைமாகை ஒருஙகி்ணத்து 
இநத அரசியலின் இலடசியத்்த அ்்டய 
தவண்டும என்்பது எமது விருப்பம.

தகைள்வி : நீதிககைாை ஈழத் தமிழர்கைளின் 
உரி்மப த்பாரில் தாயத் தமிழகை உைவுகைளின் 
உண்்ம வகி்பாகைம என்ை?

ஈழத்தில் அவர்கைள் ஒற்று்மயாகை ஓர் 
அரசியல் இயககைமாகை மலர்நது எநத அ்ளவிற்கு 
சசயற்்படுகிைார்கைத்ளா அ்த ஒடடித்தான் ஈழத் 
தமிழர்கைளின் உரி்மப த்பாரின் எதிர்கைாலம 
இருககும. அதாவது, ஈழத் தமிழர்கைளின் 
அரசிய்ல முதன்்மயாகை அவர்கைள்தான் 
தீர்மானிககை தவண்டும. 

அவர்கைளுககு குறிப்பாகை உலகில் இயற்்கையாகை 
இரு தந ச  ச க தி கைள் உண்டு .  ஒன்று , 
புலமச்பயர்நத ஈழத் தமிழர்கைள். இரண்டு, 
தமிழகைத் தமிழர்கைள். தமிழகைத் தமிழர்கைளின் 
அரசியல் இயககைஙகைள் இநதியாவிற்கு அழுத்தம 
சகைாடுத்து ஈழத் தமிழர்கைளுககு ஆதரவாை 
நி்லப்பாடு எடுககை ்வககை தவண்டும. 
இதற்கைாை முயற்சிகைள் சதா்டர்நது, சதாயவின்றி 
ந்்டச்பை தவண்டும. இபத்பாதிருப்ப்தவி்ட 
இன்னும கைாத்திரமாகை ந்்டச்பை தவண்டும. 
இநதிய அரசின் நி்லப்பாட்்ட மாற்றும 
அ்ளவுககு ந்்டச்பை தவண்டும. ந்்டச்பறும 
என்று நமபுகிதைன்.

தகைள்வி : கை்டநத வரு்டம தஙகைளின் 
த்ல்மயிதல ச சன்்ையிதல ஈழத் 
தமிழர்கைளிற்கு நீதிதவண்டி மாச்பரும ்பன்நாடடு 
வழககைறிஞர்கைள் மாநாடு இ்டமச்பற்ைததாடு 
நீஙகைள் ஐ.நா.மன்ைத்திலும சசன்று உ்ரயா 
ற்றினீர்கைள். இநத முயற்சிகைளின் தநாககைஙகைள் 
குறித்து கைருத்து கூை முடியுமா?

தமதல சசான்ை்படி, இநதியா  உள்ளிட்ட 
சர்வததச சமூகைத்திற்கு அழுத்தம சகைாடுத்து 
ஈழத் தமிழரின் நீதிககைாகை நி்லப்பாடு எடுககை 
்வககும முயற்சிகைளின் ஒரு ்பகுதிதய இநத 
மாநாடு. இத்த்கைய முயற்சிகை்்ளத் சதா்டர்நது 
முன்சைடுபத்பாம.
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இ று தி யு த் த ம  மு ள் ளி வ ா ய க கை ா ல் 
மண்்ண சநருஙகி எமது மண்ணின் 
கை்்டசி அஙகுல நிலமும எதிரிப ்ப்்டயால் 
முழு்மயாகை ஆககிரமிககைப்படும வ்ரயிலும 
தமிழீழ சுகைாத ா ர தச்வ்ய தசர்நத 
மருத்துவர்கைளும உதவியா்ளர்கைளும அஙகிருநத 
அரசமருத்துவர்கைளு்டன் இ்ணநது மிகைவும 
ஆ்பத்தாை சூழ்நி்லகைளிலும இரவு்பகைல் 
்பாராமல்  த்பாராளிகைளுககும ச்பாதுமககைளுககும 
தஙகை்ளால் முடிநத மருத்துவ தச்வயி்ையும 
ஆற்றுப்படுத்தும ்பணிகை்்ளயும அர்ப்பணிபபு்டன் 
தமற்சகைாண்டிருநதைர்.

மருத்துவர்கை்்ள இ்ைவனுககு அடுத்த 
நி்லயிதலதய ்வத்து மனித சமூகைம 
சகை ாண்்டாடும இநத உலகிதல , இறுதி 
யுத்தத்திதல அஙகு ்பணியாற்றிய ஒவசவாரு 
மருத்துவர்கை்்ளயும இ்ைவனுககு நிகைராகைதவ 
எமது மககைள் தநசித்தார்கைள். எநதசவாரு 
அடிப்ப்்ட வசதிகைளும அற்ை நி்லயிதல 
உயிர் இழபபுககை்்ள தடுப்பதிலும தநாய 
கிருமிகைள் ்பரவுவ்த தடுப்பதிலும இவர்கைள் 
சநதித்த சவால்கை்்ள மருத்துவ உ்ளவியல் 
நிபுணர்கை்ளாதலதய வ்ரயறுககை முடியாத்வ. 
ம க கைளிற்கு அருகில் இருநது ச ாவின் 
நிமி்டஙகை்்ளயும மககைளின் வலிகை்்ளயும,  
கைதைல்கை்்ளயும ஒவசவாரு மணித்துளிகைளும 
சநஞசுரத்து்டன் எதிர்சகைாண்்டவர்கைள்

இவர்கைளில் தர்மரத்திைம வாமனும ஒருவர். 
இவர் தாயகை விடுத்ல என்ை இலடசியதற்கைாகை 
தைது கைா்ல இழநத நி்லயிலும, ஒரு 
மருத்துவ த்பாராளியாகை முள்ளிவாயககைால் 
மண்ணில் கை்்டசி நிமி்டமவ்ர தைது 
்பணியி்ை சிைப்பாகை முன்சைடுத்திருநதார் 

ஐககிய நாடுகைள் ச்்பயும, அ்ைத்துலகை 
சமூகைமும எமது இைத்்த ்கைவிட்ட நி்லயில் 
ச ா டசிகைள் அற்ை இைப்படுசகை ா்ல்ய 
தமற்சகைாண்்ட சிறீலஙகைா அரசின் வான் ்ப்்டயும, 
கைைரகை ஆயுதபபிரிவும ்வத்திய சா்ல்்ள 
ததடித்ததடி தாககியழித்தத்பாதும, தமது 

உயிர்கை்்ள துசசசமை மதித்து மககைளுககைாகை 
்பணியாற்றிய மருத்துவர்கைளில் வாமனும 
ஒருவர். இவர் தமிழீழ சுகைாதார தச்வகைளின் 
து்ணப ச்பாறுப்பா்ளராகை இருநதவர். தற்த்பாது 
பிரித்தானியாவில் தஞசம்்டநதுள்்ள நி்லயில் 
தமிழ் மககைளின் உரி்மககைாகை சர்வததச 
சைநாயகை ச்பாறிமு்ைகைளிற்கு உட்படடு 

தன்ைால் முடிநத்பணிகை்்ள சதா்டர்நது 
முன்சைடுத்து வருகிைார். முள்ளிவாயககைால் 
10வது  நி்ைதவநதல் திைத்்த உலக 
தமிழர்கைள் நி்ைவு கூரவுள்்ள நி்லயில் 
இலககு மின்னிதழுககைாகை அவர் வழஙகிய 
தநர்கைாணல்.

க ே ள் வி :  மு ள் ளி வ ா ய ்க ே ா ல் 
இனப்படுகோலையின் ்பத்ாவது ஆண்டு 
நிலனவு சுமந்து ்மிழினம் ்றக்பாது நிறகின்்றது. 
இந்் நிலையில் சிறீைஙோ அரசு திட்டமிடடு 
கமறகோண்்ட இந்் இனப்படுகோலையானது 
அலனததுைே சமூேத்ால் பு்ற்கேணி்கேப்படுவது 
க்ா்டர்பில் நீஙேள் என்ன ேருதது்கேலை 
முன்லவ்கே விரும்புகின்றீர்ேள்? 

தமிழரின் த்பரா்ச்ய அழித்சதாழிககும 
வரலாற்று அத்தியாயத்தின் முடிவு கைாலத்தில் 
நா்டற்ைவர்கை்ளாகை தமிழர்கைள் உலசகைஙகும 
்பரவித் தபபி வாழ்கின்தைாம. அதன் ஓட்டத்தில் 
ததாற்ைம ச்பற்ை தன் இைத்தின் த்ல்ம்யதய 
தமிழிைம இழநதிருககிைது. 

சதற்கைாசியப பிராநதியத்தின் உலகைப 
ச்பாரு்ளாதாரப த்பாடடியா்ளர்கைளின் நலன்கைளுககு 
த்பாதுமாை அ்ளவுவ்ர மடடுதம இலங்கையின் 
இைப்படுசகைா்ல விவகைாரம எனும ்பநது 

மனிதவுரி்மகைள் ்மதாைத்தில் 
வி்்ளயா்டப்படுகிைது. இநத 
நலன்கைள் சார்நது ்பணிநது 
விடடுக சகைாடுககை முடியாத 
அரசியல் தத்வயாகைதவ 
த மி ழி ை  இ ் ை ் ம 
அடிப்ப்்டயிலாை உரி்ம 
அ்மநது கி்டககிைது.

இநதியாவின் பிர ாநதிய 
ஆதிககைம நி்லச்பறுவதற்கு 
த மி ழ ர்  த ா ய கை த் ்த 
வலுப்படுத்துவது ஒன்று மடடுதம 
தீர்வாகுமாைால் மாத்திரதம 
இலங்கையின் திட்டமி்டப்பட்ட 
இைப்படுசகைா்ல்ய ஒரு 
முதலீ்டாகை இநதியா எடுத்தாழும. 

உலகை ஒழுஙகில் இநதியாவு்டன் சாரும நாடுகைள் 
இநத அடிப்ப்்டயிதலதய இலங்கையின் 
வி்டயத்்தக ்கையாளும இநத வல்லாண்்மப 
த்பாடடிகைள் சதளிவாகைத் சதரியும வ்கையிதலதய 
இலங்கைப ்பாராளுமன்ை இழு்பறியில் ஈழத் 
தமிழரின் சைநாயகை சகதி்ய உலகைம 
்பாவித்துக சகைாண்டுள்்ளது. இநத உலகைத்துககு 

மனிதவுரி்மகை்்ள நிறுவுவது மடடுதம 
தத்வயாகை மாறும நாள் சில நூற்ைாண்டுகைள் 
சதா்லவிதலதய உள்்ளது.

கேள்வி: ஐ்ககிய நாடுேள் சல்பயின் 
உறுபபினர்ேலை வன்னியில் இருந்து 
கவளிகயறறிய சிறீைஙோ அரசு ஒரு சாடசியமற்ற 
இனப்படுகோலைலய கமறகோண்டிருந்்து. 
எனகவ சிறீைஙோ அரசு கமறகோண்்ட 
இந்் இனப்படுகோலையின் சாடசியமாே 
அஙகு ே்டலமயாறறிய லவததியர்ேள் இரு்கே 
கவண்டும் என்்பது க்ா்டர்பில் நீஙேள் என்ன 
ேருதுகின்றீர்ேள்? 

அதிஸ்்ட வசமாகை அதைகைமாை ்வத்தியர்கைள் 
த்பாரில் தபபிப பி்ழத்துத் தமது சாடசியஙகை்்ள 
முடிநத்ளவுககு அ்ைத்து மட்டஙகைளிலும 
்பதிவு சசயதிருககிைார்கைள். அப்படி இருநத 
த்பாதிலும அவர்கை்ளது சாடசியஙகைள் உலகை 
மககைளின் மைசசாடசி்யத் தடடி எழுப்பப 
த்பாதுமாைதாகை இல்்ல. தமது கைண் முன்தை 
ந்்டச்பற்ை ்பல உண்்மகை்்ளக கைண்்ட சில 
நடுநி்லச சாடசியா்ளர்கை்ளாகை அ்மயககூடிய 
்வத்தியர்கைள் வி்்ளவுகை்்ளக கைருதி அ்மதி 
கைாத்து வருவ்த மறுப்பதற்கில்்ல. சர்வததச 
நீதி விசார்ண சாத்தியமாகும தருணத்தில் 
அ்ைவரும சமௌைம கை்லப்பார்கைள் என்்பது 
எைது உறுதியாை நமபிக்கை. இலங்கை அரசின் 
புலைாயவா்ளர்கைளின் அழுத்தத்துககு மத்தியிதலதய 
சி்ையில் அ்்டககைப்படடிருநத ்வத்தியர்கைள் 
ஊ்டகைத்தில் ச்பாயயாகைச சாடசியமளிககை 
தநர்நதது. அசமரிககைாவில் தஞசம்்டநத 
பின்ைர் ்வத்தியர் வரதராொ அழுத்தத்திற்குப 
்பணிநதத தாஙகைள் கூறியதாகைப பின்ைர் 
ஊ்டகைஙகைள் மூலம  ்பகிரஙகைப்படுத்தியுள்்ளார். 
வாகை்ரயில் மற்றும வன்னியில் த்பார் 
ந்டநதத்பாது ஊ்டகைஙகைளுககு உண்்மகை்்ளக 
கூறியதைால் த்பார் முடிநத தவ்்ளயில் 
மூசசுத் திணறும சநஞசுக கைாயத்து்டன் ்கைது 
சசயயப்படடு மருத்துவ உதவி வழஙகைப்ப்டாமல் 
சித்திரவ்தககு உள்்ளாககைப்பட்டார். அதத 
்வத்தியர் வரதராொ . ஐககிய நாடுகைள் 
மனிதவுரி்மச ச்்ப வ்ர சசன்று தைது 
சாடசியத்்த அவர் ்பதிவு சசயதிருப்ப்த இஙதகை 
சுடடிககைாட்ட விருமபுகின்தைன்.  தைது சாடசிய 
ஙகை்்ள ஒரு தி்ரப்ப்டமாககும ்ப்டபபிடிபபு 
முயற்சியிதல அவர் தற்த்பாது உள்்ளார். 
அதற்கைாகை நிதி உதவிகை்்ள ததசப்பற்ைா்ளர்கைளி்டம 
அவர் ச்பரிதும எதிர்்பார்த்து தகைாரிக்கை 
விடுத்துள்்ளார்.

கேள்வி: வன்னிப க்பாரின் க்பாது சிறீைஙோ 
அரசு மருந்ல்யும் உணலவயும் க்பார் 
ஆயு்மாேப ்பயன்்படுததியிருந்்்ா? 

ஆம. அரச மருத்துவ நிர்வாகைம தகைாரிய 
மருநதுகைளில் த்பார்ககைாயஙகை்்ள ்பராமரிககைத் 
தத்வயாை குருதி மாற்றீடடு ்்பகைள் மயககை 
மருநதுகைள் அன்ரி்பாதயாடிக மருநதுகை்்ள 
அனுமதிககைாமல் த்்ட சசயதது இலங்கை 
அரசு. அனுமதிககைப்பட்ட மருநதுகை்்ள எடுத்து 
வரும த்பாது வவுனியா ஓமந்த தசாத்ைச 
சாவடியூ்டாகை சகைாண்டுவர முடியாத்படி இராணுவம 
தடுத்ததாகை முல்்லத்தீவு சுகைாதார தச்வ 
அதிகைாரி வரதராொ சவளிப்ப்்டயாகைதவ 

முள்ளிவாய்க்ாலில் ் ளமருத்துவரா் பணியாற்றிய தரமரத்தினம் வாமன்

இனப்படுக�ொலையில் சிக்கிய எமது மக்�ளின் 
�தறல் சததம் இன்னும் எனது �ொதில் ஒலிததுக்க�ொண்டிருக்கிறது
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கூறியுள்்ளார். ஆ்பத்துககை்்ள எதிர்சகைாண்டு 
அத்தியாவசியமாை மயககை மருநதுகைள் எப்படிதயா 
வன்னிககுள் சகைாண்டுவநது தசர்ககைப்பட்டதால் 
இன்று ்பலர் உயிர் பி்ழத்து வாழ்கிைார்கைள் 
என்்ப்த இஙகு கூறியாகை தவண்டும.

வன்னிககுள் சதாண்டு நிறுவைஙகை்ளால் 
எடுத்துவரப்பட்ட உணவு வாகைைத் சதா்டரணி்ய 
எறிகை்ணத் தாககுதலால் த்்ட சசயய 
முற்்பட்டது இலங்கை அரசு. விசுவமடு கூடடுைவுச 
சஙகைத்தின் ்கையிருபபில் இருநத உணவுச 
தசமிப்்ப இலககு ்வத்து சசல் தாககுதல் 
ந்டாத்தியது. ச்பரும்ளவு அரிசிச தசமிபபு 
எரிநது அழிநது சகைாண்டிருப்ப்தப ்பார்த்ததன். 
தமயசசல் நிலஙகைளில் நின்ை கைால் ந்்டகைள் 
இலககு ்வககைப்படடுத் தாககியழிககைப்பட்ட்த 
தநரில் கைாண முடிநதது. இதைால் ்படடினிச 
சாவு இைவழிபபின் உ்பாயமாககைப்பட்டது. 

க ே ள் வி :  மு ள் ளி வ ா ய ்க ே ா லி ல் 
அலம்கேப்படடிருந்் லவததியசாலை மீது 
சிறீைஙோ இராணுவம் ேனரே ஆயு்ஙேலை்க 
கே ாண்டு ்பை ்்டலவேள் ் ா ்ககு்ல் 
ந்டததியிருந்்து. இந்் ந்டவடி்கலேயானது 
ஒரு திட்டமிட்ட இன அழிபபின் வடிவமாகும் 
என நீஙேள் ேருதுகின்றீர்ேைா? 

சிறீலஙகைா அரச சுகைாதார தச்வகைளின் 
தநாயா்ளர் கைாவு வண்டிகைள், தியாகி திலீ்பன் 
மருத்துவ தச்வ வாகைைஙகைள், தமிழீழ 
சுகைாதார தச்வகைளின் சதாற்று தநாயத் 
தடுபபுப பிரிவு ந்டமாடும மருத்துவ தச்வ 
வாகைைஙகைள் த்பான்ைவற்றின் மீது இலககு 
்வத்து கி்்ளதமார் தாககுத்ல ந்டாத்தியது 
இலங்கை அரசு. இதில் ்பல திைன்மிககை 
மருத்துவ ஆ்ளணிகைள் சகைான்ைழிககைப்பட்டைர். 
இது கைாயப்படுத்தப்படும தநாயவாயப்படும 
மககை்்ள கைாப்பாற்றிவி்டாமல் தடுப்பதாகும. 
அத்து்டன் இது சதாற்று தநாயகைள் ்பரவ ்வத்து 
தநாயால் மககை்்ளச சாகைடிககும இைவழிபபு 
யுகதியாகும. முற்ைாகை ஒழிககைப்படடிருநத 

மதலரியா தநாயக கிருமிகைள் ஊடுருவிய 
இராணுவ அணிகை்ளால் ஏததா ஒரு வழியில் 
மீண்டும வன்னிககுள் சகைாண்டுவரப்பட்டது. 
இதைால் மதலரியா தநாய மீண்டும ஊடுருவும 
இராணுவ வழித்த்டத்தில் உள்்ள கிராமஙகைளில் 
இைஙகைாணப்பட்டது. இத்ை எமது தமிழீழ 
சுகைாதார தச்வ சதாற்று தநாயத் தடுபபுப 
பிரிதவ கைண்டுபிடித்துத் தடுத்தது. 

இநத இைவழிபபு யுகதிகைள் ச ்பரிய 
வி ் ்ள வு கை ் ்ள  ஏ ற் ்ப டு த் தி வி ்ட ா த ்ப டி 
தமிழரின் சுகைாதார அணிகைள் ஓரணியாகி 
மு றி ய டி த் து க சகை ா ண் டி ரு ந த ை . இ த ன் 
கைாரணமாகை ச்பாறு்மயிழநத இலங்கை 
அரசு மருத்துவம்ைகை்்ள தநரடியாகைத் 
த ா க கை த்  சத ா ்டஙகியது .  ச சயற் ்ப ா ட டில் 
இருநத அ்ைத்து மருத்துவம்ைகைளும 
தாககுதலுககுள்்ளாகிை. சசஞசிலு்வச சஙகைம 
மருத்துவம்ைகை்்ளக கைாப்பாற்றுவதற்சகைை 
ஆழ்கூறுகை்்ள எடுத்துச சசன்று ்பாதுகைாபபு 
அ்மசசி்டம சகைாடுத்ததும சில மணி தநர 
இ்்டசவளியில் அதத மருத்துவம்ைகைள் 
தாககியழிககைப்பட்டை. ஒரு சநதர்ப்பத்தில், 
முகைடடில் சதளிவாை சிலு்வக குறியி்டப்பட்ட, 
நான் ்பணியில் நின்ை, உ்்டயார்கைடடு ்பா்டசா்ல 
இ்டமச்பயர் மருத்துவம்ை மீதும, அரசால் 
அறிவிககைப்பட்ட சுதநதிரபுரம த்பார் தவிர்பபு 
வலயத்தில் கூடிய மககைள் மீதும, வீதிகைளில் 
சநரிசலாகை இ்டமச்பயர்நது சகைாண்டிருநத 
மககைள்மீதும ஒதர தநரத்தில் சசறிவாககைப்பட்ட 
எறிகை்ணத் தாககுதல்கைள் ந்டத்தப்பட்டை. 
இதில் தலத்திதலதய ்பல நூற்றுககைணககைாதைார் 
சகைால்லப்படடுவி்ட, நூற்றுககைணககைாதைார் 
எஙகைள் மருத்துவம்ைககு ்பாரிய கைாயஙகைத்ளாடு 
சகைாண்டுவரப்பட்டார்கைள். அநத தவ்்ளயில் 
எஙகைள் மருத்துவம்ை தாககைப்படுவ்த 
தடுப்பதற்கைாகை அரச சுகைாதார தச்வ அதிகைாரி 
ஒருவர் சதா்ல த்பசியில் அரசின் சுகைாதார 
உயர் பீ்டத்துககு சதா்டர்பு சகைாண்டு நி்ல்ம 
்பற்றிப த்பசிைார். மருத்துவம்ை சதா்டர்நதும 
இயஙகுவ்தத் சதரிநதுசகைாண்்ட அரசு 

மீண்டும அடுத்த அ்ரமணி இ்்டசவளிககுள் 
மருத்துவம்ைககுள் துல்லியமாகைத் தாககியதில் 
மின்னியநதிரஙகைள் நின்றுவி்ட கை்ட்மயில் நின்ை 
ச்பண் தாதி சசத்து வீழ்நதார். கைாயம்்டநது 
வநதவர்கைள் மீண்டும கைாயம்்டநதார்கைள். 
கைாயககைாரர்கை்்ளக சகைாண்டு வநதவர்கைள் 
சகைால்லப்பட்டார்கைள். முள்ளிவாயககைால் மருத்துவ 
ம்ைமீது தாககுதல் ந்டத்தப்படுவ்தயும 
மககைள் சிதறி ஓடிய்தயும தவவு விமாைத்தின் 
துல்லியமாை கைாசணாளிக கைருவி மூலம சைாதி்பதி 
உட்ப்ட ்ப்்டயதிகைாரிகைள் ்பார்த்துகசகைாண்த்ட 
இருநதார்கை்ளாம. இ்த நான் பூசாவில் 
அ்்டககைப்படடு இருநதத்பாது மைம திைநத 
விசார்ண அதிகைாரி ஒருவர் என்னி்டதம 
கூறிைார். இது அரசின் உயர்பீ்டம திட்டமிடத்ட 
ந்டத்திய கைட்ட்மககைப்பட்ட இைவழிப்பாகை 
உறுதி்ப்டக கூறுதவன்.

கேள்வி: ே்டந்து கசன்்ற ்பதது வரு்டஙேளில் 
உஙேைால் அஙகு ஏற்பட்ட துயரஙேளில் 
இருந்து விடு்ப்ட முடிந்துள்ை்ா?

இலங்கைக குடிமகைன் ஒருவரின் உயி்ரக 
கைாப்பதற்கைாகை (அரச இராணுவச சிப்பாய உட்ப்ட) 
்பயஙகைரவாதியாகை உலகைால் த்்டசசயயப்பட்ட 
தமிழீழ விடுத்லப புலிகைள் அ்மபபின் 
மருத்துவக குழாமில் ஒருவைாகை தற்கைாபபின்றி 
கைாயப்பட்டத்பாதும உயிர் கைாககும ்பணியில் நான் 
இருககை ஒரு நூறு த்ப்ரக கைணபச்பாழுதில் 
சகைான்று வீழ்த்தியது இலங்கைக குடிமககைளின் 
அரசு .  அத்ை தவடிக்கை ்ப ா ர்த்த்படி 
மனிதவுரி்ம த்பசி முண்டு சகைாடுககிைது 
உலகு. இதற்கைாகை நீதி தகைடடுப த்பாராடுவதிதல 
தசாபதம கை்டநது முரண்்படடுக கி்டககிைது 
தமிழரின் அ்மபபு. இநதப புைநி்லயில் 
இைவழிபபுககு எதிராகை மனித உரி்மககைாகை 
வாழ்நா்்ள அர்ப்பணித்துப த்பாராடி அதன் 
ததால்வியின் நீடசிகை்்ளக கைண்டுணரும 
கைணஙகைள் தமலும சகைாடு்மயாை்வ. 
இநத வ்கையில் சசால்லபத்பாைால் த்பாரில் 
உயிர்தபபியதத என்த்பான்ைவர்கைளுககு மிகைவும 
துரதிஷ்்டமாைது என்தை நி்ைககின்தைன்.  

7  Ý‹ ð‚è ªî£ì˜„C 

சிறீைங�ொவிலும் தமிழர தொய�ததிலும்  
இன்று இடம்க்பற்ற ்பல்்ெறு அனரததங�ளில் 

உயிரநீததெர�ளின் குடும்்பங�ளுக்கு  
இைக்கு மின்னிதழ் ஆழ்நத இ�ங�லை  

கதரிவிததுக் க�ொள்கிறது.

இனப்படுக�ொலையில்
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இலங்கை அரசாைது தமிழர்கை்்ள கைாணாமல் 
ஆககைப்படுவ்த ஒரு த்பார் ஆயுதமாகைதவ 
்பயன்்படுத்தி வநதுள்்ளது. யுத்தத்்த கைாரணம 
கைாடடி இலங்கை அரசின் முப்ப்்டகை்ளாலும 
அவர்கைளின் நிகைழ்சசி நிரலில் இயஙகிய தமிழர் 
விதராதக குழுககை்ளாலும ஆயிரககைணககைாை 
தமிழர்கைள் ்ப ால் வயது தவறு்பாடின்றி  
கைாணாமல் ஆககைப்படடுள்்ளார்கைள்.  முடிவ்்டநத 
செனீவா கூட்டத்சதா்டரிதல இலங்கைககு 
கைால அவகைாசம வழஙகிய்த கைண்டித்து 
கைாணாமல் ஆககைப்படத்டாரின் உைவிைர்கைள் 
மாவட்டம ததாறும சுழற்சி மு்ையில் 
த்பாராட்டஙகை்்ள முன்சைடுத்து வருகின்ைைர். 
தற்த்பாது திருதகைாணம்ல மாவட்டத்திதல 
த்பாராட்டத்்த முன்சைடுப்பதற்கைான் ஒழுஙகுகைள் 
முன்சைடு க கை ப ்ப ட டுவரும  நி்லயிதல 
திருதகை ாணம்ல மாவட்ட கை ாணாமல் 
ஆககைப்படத்டார் சஙகைத்தின் த்லவி சதராஜினி 
அவர்கைளு்டன் இலககு மின்னிதழுககைாகை 
தமற்சகைாண்்ட தநர்கைாணல் 

கேள்வி : உஙேளுல்டய பு்ல்வர் 
வலிந்து ோணாமைா்கேப்பட்டலம ்பறறி 
சுரு்கேமாே கூறுஙேள்?

்பதில்: 2008 ஆம ஆண்டு நவம்பர் 
மாதம 2 ஆம திகைதி கைா்ல சாப்பாட்்ட 
முடித்துவிடடு சவளிதய சசன்ைவர் பின்ைர் 
வரதவயில்்ல. அவ்ர ்ப்்டயிைதரா 
ச்பாலிஸாதரா கை்டத்தவில்்ல. கைருணா 
குழு்வச தசர்நதவர்கைள் தான் கை்டத்திைார்கைள். 
அதற்கைாை த்பாதிய சான்ைாதாரஙகைள் உள்்ளை.  
எைது மகை்ை கை்டத்திய கைருணாகுழு பின்ைர் 
அவ்ர தமது அலுவலகைத்தில் ்வத்திருநத்த 
கைண்்டவர்கைள் என்னி்டத்தில் கூறிைார்கைள். 

ச்பாலிஸாரி்டத்தில் மு்ைப்பாடு சசயதத்பாதும 
தநரில் கைண்்டவர்கைள் சாடசியம அளித்துள்்ளார்கைள். 
அதன் பின்ைர் நாதை கைருணா குழுவின் 
அலுவலகைத்திற்கு தநரில் சசன்று விசார்ண 
சசயத த்பாதும அவர்கைள் தமககு சதரியாது 
என்று மழுப்பலாை ்பதிலளித்துவிட்டார்கைள். 

நான் கை்டநத ்பத்து வரு்டஙகை்ளாகை அவ்ர 
ததடிகசகைாண்டிருககின்தைன். இது வ்ரயில் 
எவவிதமாை தகைவல்கைளும கி்்டககைவில்்ல. 
இருபபினும சவலிககை்்டச சி்ையிலிருநது 
விடுத்லயாை இ்்ளஞர் ஒருவர் எைது 
மகை்ைக கைண்்டதாகைவும, அவர் மைநி்ல 
்ப ா தி க கை ப ்ப ட டிரு ப ்ப த ா கைவும  கூறிை ா ர் . 

அத்தகைவலு்டன் அவ்ர ததடிசசசன்ைத்பாது 
அவவாைாைசவாருவர் இல்்ல என்று மறுத்து 
விட்டார்கைள். மனித உரி்மகைள் ஆ்ணககுழுவும 
தகுநத ஆதாரஙகைளின்றி ந்டவடிக்கைகை்்ள 
எடுககை முடியாது என்று ்கைவிரித்துவிட்டது. 
தற்த்பாதும எைது மகை்ைத் ததடிக சகைாண்டும 
அவன் வருவான் என்ை நமபிக்கையு்டனும 
ஒவசவாரு நாளும கைாத்திருககின்தைன். 

கேள்வி: திருமலை மாவட்டததில் 
எத்லன க்பர் வலரயிைானவர்ேள் வலிந்து 
ோணாமைா்கேப்படடுள்ைனர்?

்பதில்: எமது சஙகைம கிராமஙகைள் ரீதியாகை 
வீடுவீ்டாகைச சசன்று தமற்சகைாண்்ட ்பதிவுகைளின் 
பிரகைாரம 500த்பர் வ்ரயிலாைவர்கைள் 
கைாணாமலாககைப்படடுள்்ளைர் . எனினும 
முழு்மயாை தரவுகை்ளாகை இத்ைக சகைாள்்ள 
முடியாது. இன்ைமும எத்த்ைதயா த்பர் 
்பதிவுகை்்ள தமற்சகைாள்்ளாது இருககின்ைார்கைள். 
எமது சஙகைத்திற்கு த்பாதிய வசதிகைள் இன்்மயின் 
கைாரணத்தால் முழு்மயாை தகைவல்கை்்ள 
திரடடுவதில் பின்ை்்ட்வக கைண்டிருககின்தைாம. 
எனினும எமககு கி்்டகிககின்ை சிறு உதவிகை்்ளப 
்பயன்்படுத்தி ்படிப்படியாகை ்பதிவுகை்்ள தமற் 
சகைாள்ளும ந்டவடிக்கைகை்்ள முன்சைடுத்து 
வருகின்தைாம. 

கேள்வி: வலிந்து ோணாமாைா்கே 
ப ்ப ட ்டவ ர் ேலை ேண்்டறிவ்ற ே ான 
கசயற்பாடுேலை முன்கனடு்ககின்்ற க்பாது 
அச்சுறுத்லு்ககு உள்ைாகின்்ற நிலைலமேள் 
ஏற்படுகின்்றனவா?

்பதில்: எமது சசயற்்பாடுகைளுககு முழு்மயாை 
அசசுறுத்தல்கைள் ஏற்்படுத்தப்ப்டாது விட்டாலும 
தனிப்பட்ட ரீதியில் த்ல்மப்பதவி்ய 

வ கி க கி ன் ை  எ ை க கு 
ஆர்ப்பாட்டஙகை்்ள எபத்பாது 
முன்சைடு க கின்றீ ர் கைள் . 
அ டு த் து  எ ன் ை 
சசயகின்றீர்கைள் த்பான்ை 
வி்டயஙகை்்ள ச்பறுதற்கைாகை 
புலைாயவுப பிரிவிைர் 
சநருககைடிகை்்ள அளிககின்ை 
நி்ல்மகைள் இருப்பததாடு 
எ ம து  ஒ வ சவ ா ரு 
சைநாயகை முயற்சிகை்்ளயும 
அவதானித்து பின்சதா்டரும 
நி்ல்ம சதா்டர்கின்ைது. 
இது எமது மாவட்டத்திற்கு 

மடடுமல்ல வ்டககு கிழககில் உள்்ள அ்ைத்து 
மாவட்டஙகைளுககும இதத நி்லதான்.

கேள்வி: வலிந்து ோணாமைா்கேப்பட்ட 
உ ்ற வு ேளு ்க ே ா ே  மு ன் கன டு ்க கு ம் 
க்பாராட்டஙேளின் அடுத் ேட்டம் என்ன?

்ப தி ல் :  த மிழ ர்  த ா ய கை த் தின்  எ ட டு 
மாவட்டஙகைளிலும சதா்டர்சசியாகை வலிநது 
கைாணாமலாககைப்பட்டவர்கைளுககு நீதிதகைாரி 
த்பாராட்டஙகை்்ள முன்சைடுத்து வருகின்தைாம. 
ம ா ர் ச மாதம செனீவாவில் இலங்கை 
அரசாஙகைத்திற்கு கைால அவகைாசம வழஙகை கூ்டாது 
என்று தகைாரியும வலிநது கைாணாமலாககைப 

்பட்டவர்கைளுககு நீதிவழஙகை சர்வததசம 
ச்பாறுபத்பற்று உரிய ந்டவடிக்கை எடுககை 
தவண்டும என்று வலியுறுத்தியும ்பாரிய 
த்பாராட்டத்தி்ை தமற்சகைாண்டிருநததாம. இதன் 
நீடசியாகை மட்டககை்ளபபிலும, முல்்லத்தீவிலும 
த்பாராட்டஙகைள் முன்சைடுககைப்படடுள்்ளை. 
இநநி்லயில் திரும்லயிலும ்ப ா ரிய 
த்பா ர ாட்டசமான்றி்ை எதிர்வரும 27 
ஆ ம  தி கை தி  முன் சை டு க கை வு ள் த்ள ா ம . 
எமககைாை நீதி கி்்டககும வ்ரயில் நாம 
த்பாராட்டஙகை்்ள ்கைவி்டபத்பாவதில்்ல. 
சர்வததச விசார்ணசயான்று முன்சைடுககைப்படும 
வ்ரயில் அதற்கை ாை அழுத்தஙகை்்ள 
வழஙகி எமது த்பாராட்டஙகைள் சதா்டர்நதும 
முன்சைடுககைப்படும. 

கேள்வி: இைஙலே அரசாஙேததிறகு ோை 
அவோசம் வழஙே்க கூ்டாது என்று நீஙேள் 
க்பாராட்டஙேலை கமறகோண்்டக்பாதும் 
சர்வக்சம் கமலும் இரண்டு ஆண்டுேள் 
ோை அவோசம் வழஙகியுள்ைக்?

்ப தி ல் :  ச ர் வ த த ச  ச மூ கை ம  எ ம து 
தகைாரிக்கைகைளுககு மாைாகை சசயற்்பட்ட்ம்ய 
இடடு நாம மிகைவும மைம வருநதுகின்தைாம. 
எமது உைவுகைள் கைாணாமலாககைப்படடுள்்ளைர், 
சி்ைகைளில் அ்்டத்து ்வககைப்படடுள்்ளைர். 
இநத வி்டயஙகைளில் இலங்கை அரசாஙகைம 
நீதியாகை ந்டநதுசகைாள்்ளாது என்்பது நன்கு 
அறியப்படடுள்்ளது. இலங்கை அரசாஙகைமும 
அத்ை ்பகிரஙகைமாகை கூறுகின்ைது. இவவாைாை 
நி்லயில் நாஙகைள் சர்வததசத்தி்டமிருநதத 
நீதி்ய எதிர்்பார்ககின்தைாம. அப்படியிருககை இநத 
சர்வததசதம இலங்கை அரசாஙகைத்திற்கு கைால 
அவகைாசம வழஙகிய்மயாைது துரதிஷ்்டவசமாை 
சசயற்்பா்டாகும. யுத்தம நி்ைவ்்டநது ்பத்து 
வரு்டஙகை்ளாகின்ைை. இன்ைமும ்பயஙகைரவாத 
த்்டசசட்டம நீககைப்ப்டவில்்ல. தமிழர்கைள் 
்பயஙகைரவாத த்்டசசட்டத்தின் கீழ் அசசமாை 
சூழலில்த்தான் வாழ்ககின்ைார்கைள் என்ை 
புரித்ல சர்வததசம ஏற்றுகசகைாள்்ள தவண்டும.  
தற்த்பாதும கூ்ட சர்வததசத்தின் ஊ்டாகைத்தான் 
எமககைாை நீதி உள்்ளது என்று நமபிக்கையில் 
இருககின்தைாம.  

கேள்வி: ்மிழ்த க்சிய்க கூட்டலமபபின் 
்லைலமயானது திருமலை மாவட்டததிலன 
பிரதிநிதிததுவப்படுததுவ்ாே  உள்ைது. 
ஒவகவாரு ்பாராளுமன்்றத க்ர்ல்ேளிலும் 
அம்மாவட்ட ம்கேளின் ஆலணலயப 
க ்ப று கி ன் ்ற து .  அ வ வ ா றி ரு ்க ே 
அத்லைலமயு்டன் அம்மாவட்டததின் 
பிரலசேள் ோணாமல் க்பாயுள்ைலம 
க்ா்டர்பில் ேைந்துலரயாடினீர்ேைா? 
அபக்பாது என்ன ்பதில் அளி்கேப்பட்டது? 

்பதில்: திரும்ல மாவட்ட தமிழ் மககைளின் 
வாககுகை்்ள ச்பற்று ்பாராளுமன்ைம த்பாைவர் 
என்ை அடிப்ப்்டயில், அவரு்டன் ்பல்தவறு 
சநதர்ப்பஙகைளில் சநதிபபுககை்்ள ந்டத்தியிருநததாம. 
எமது கைருத்துககை்்ளயும ,  த கை ா ரி க்கை 
கை்்ளயும முன்்வககின்ைத்பாது அதற்கு அவர் 
ஒருவார்த்்த கூ்ட ச்பாறுபபு்டன் ்பதிலளிப்பது 

இந்த சின்னஞ்சிறிய த்தசத்திதே அரசிடம்  
கையிதே கைொடுத்்த எமது உறவுைளுக்கு   
என்ன நடந்தது என்பத்த எமது தைள்வி
திருலகதாைம்ே மதாவட்ட கதாைதாமல் ஆககபெட்லடதார் ெங்கத்தின த்ேவி செல்வரதாஜதா ெல்றதாஜதாலதவி
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இன்று மனி� சமூ்ம ்பெகார்்ள, ஆயு� 
்மகா�ல்்ள, வன்மு்்ற்ள அற்ற ஒரு 
உல்் ்காணத்�விக்கி்றது. ஆ்க்கு்்றந�து 
்பெகார்்ள, ்மகா�ல்்ளின் ்பெகாது ்பெரழிவு 
ஆயு�ங்்ளகால்  பெகாரிய உயிரழிவு்ள 
ஏறபெடுவ்�த் �டுக்்்வண்டும என்்ற 
்நகாக்குடன் முயறசி்ள ்மற்்காளகின்்றன. 
அ தி லு ம  கு றி ப் பெ கா ்  அ ப் பெ கா வி ப் 
்பெகாதுமக்்்்ள இத்�்்ய �காக்கு�ல்்ளில் 
இருநது  ்காப்பெ�றகு அவசியமகான 
நடவடிக்்்்ள எடுக்்ப்பெட ்வண்டும 
என்்ற மு்னப்பு ்ம்லகாஙகியுள்ளது.

்பெகார்்ள, ்மகா�ல்்ள ந்ட்பெறும 
்பெகாது ்பெகாதுமக்்்்ள பெகாது்காக்் 
எடுக்்ப்பெட்வண்டிய நடவடிக்்்்ள, 
்்டபிடிக்் ்வண்டிய விதிமு்்ற்ள பெறறி 
பென்னகாட்டு ந்டமு்்ற மரபு்ள   மறறும 
உடன்பெடிக்்்்ள   வகுக்்ப்பெட்டுள்ளன. 
இ்வ  அழிவு த்  �வி ர் ப் பு க் ் கான  
வழி்காட்டு ்்கா்வ்்ளகா் மட்டுமன்றி 
குற்றமி்ழப்பெவர்்்்ள நீதியின் முன் 
நிறுத்�க் கூடிய்வயகா்வும  அ்மகின்்றன. 
இந� வ்்யில் இரசகாயன, உயிரியல் மறறும 
்்காத்துக்குண்டுப் பெகாவ்ன என்பென மி்வும 
பெகாரதூரமகான மகானுடத்திற்்திரகான குற்றச் 
்சயல்்்ளகா்்வ ்்காள்ளப்பெடுகின்்றன.

ஆனகால் இலங்்்யப் ்பெகாறுத்�வ்ர 
அப்பெகாவித்  �மிழமக்்ள, சிறிலங்காவின் 
்பெரழிவு ஆயு�ங்்ளகால் குறி்வத்துக் 
கு�்றப்பெட்ட்பெகாது அ்�த் �டுப்பெ�றகு 
யகாரும முயலவில்்ல.  �்ட்சய்யப்பெட்ட 
ஆயு�ங்ள பெயன்பெடுத்�ப்பெட்ட்ம 
்�காடர்பில் ்பெசப்பெடுகின்்ற நி்ல்மயிலும 
அ�ற்கான ஆ�காரங்ள முன்்வக்்ப்பெடும 
நி்லயிலும நீதிக்்கான எந� முன்ந்ர்வு்ளும 
இடம்பெ்றவில்்ல. 

அண்்மக்்காலத்தில்  சிரியகாவில் 
�்ட்சய்யப்பெட்ட ஆயு�ப்பெகாவ்ன 
்�காடர்பில் ்சய்தி்ள வந�வுட்ன்ய 
ஐ.நகா உளளிட்ட அ்னத்துல் அ்மப்பு்ள 
வரிநது ்ட்டிக்்்காண்டு ்்ளத்தில் குதித்�ன. 
ஐ.நகா வின்  ்வதியியல் ஆயு�ங்்்ள 
�்ட்சய்வ�ற்கானஅ்மப்பின் (OPCW- 
Organisation for the Prohibition of Chem-
ical Weapons) ்ண்்காணிப்பெகா்ளர்்ள 
உண்்ம ்ண்டறியும நடடிக்்்க்்கா்  

அ னு ப் பி ் வ க் ் ப் பெ ட் ட ன ர் .
அஙகு ந்ட்பெற்ற  பெரி்சகா�்ன 
நடவடிக்்்யில் சிரிய அரசபெ்ட்்ளகால் 
� ் ட ் ச ய் ய ப் பெ ட் ட  ் வ தி ய ல் 
ஆயு�ங்ள பெயன்பெடுத்�ப்பெட்டுள்ள்ம 

் � ரி ய வ ரு வ � கா ்  அ வ ர் ் ள 
அறிக்்்யிட்டனர். இ�னடிப்பெ்டயில்  
சமபெந�ப்பெட்ட �ரப்பினர் ்டு்மயகா்த் 
� ண் டி க் ் ப் பெ ட ் வ ண் டு ம  எ ன 
பெ ல � ர ப் பி லு மி ரு ந து ம  பெ ல ம கா ன 
்்காரிக்்்்ள விடுக்்ப்பெடுகின்்றன.

இ ல ங ்் யி ல்  ் பெ கா ரி ன் 
இறுதிக்்ட்டத்தில் சிறிலங்கா 
�்ட்சய்யப்பெட்ட ஆயு�ங்்்ள 
பெயன்பெடுத்தியது என்பெ்� உரத்துப் 
்பெசும �ரப்பு்்்ள, அ�ற்கான 
நீதி வழங்ப்பெட்வண்டும என 
முயறசி்்்ள ்மற்்காளளும 
�ரப்பு்்்ள  ்காணமுடியவில்்ல. 
�த்�மது ்சகாந� நலன்்்்ள 
்பெகாறுத்்� 'மனி�வுரி்ம' ்பெசும 
இன்்்றய உலகில் பெகாதிக்்ப்பெட்ட 
�ரப்பினர் �மக்்கான குர்ல ஓஙகி 
ஒலிக்்்வண்டியது ்ட்டகாயமகாகி்றது. 

�்ட்சய்யப்பெட்டுள்ள ஆயு�ங்்்ள 
சிறிலங்கா பெயன்பெடுத்தியுள்ளது என்பெ்� 
ஐ.நகாவின் அபிவிருத்தி அ்மப்பின் 
் ண் ணி ் வ டி ் ள  ் � கா ட ர் பெ கா ன 
நடவடிக்்்க்குழு ஆ�காரங்ளுடன் 
உறுதிப்பெடுத்தியிருநதும இன்றுவ்ர 
இவ்விடயம ்ண்டு்்காள்ளப்பெடகாமல் 
இருப்பெது ஐ.நகாவின் நமபெ்த்�ன்்ம்ய 
்்ளவிக்குறியகாக்கி  நிறகி்றது. 

ஐ . நகா அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் 
(UNDP) ்ண்ணி்வடி்ள ்�காடர்பெகான 
்�காழில்நுட்பெ ஆ்லகாச்ர் அலன் ்பெகாஸ்டன் 
(Allan Poston) சிறிலங்காவின் ்்காத்துக் 
குண்டு பெகாவ்ன ்�காடர்பில் ஐ.நகாவுக்கு 
�்வல் �நதிருந�கார். கி்டக்்ப்்பெற்ற 
ஒளிப்பெடங்ள மறறும சி�று துண்டு்்்ள 
ஆரகாய்ந�தில்த்�கான் இந� முடிவிறகு 
வருவ�கா் அவர் குறிப்பிட்டிருந�கார். (''Af-
ter reviewing additional photographs from 
the investigation teams, I have determined 
that there are cluster sub-munitions in 
the area'') அஙகு ்ண்்டடுக்்ப்பெட்ட 
்்காத்துக்குண்டின் பெகுதி்ள  ரசியத் 
�யகாரிப்பெகான RBK-500_AO-2,5RT_aerial 
cluster  bomb வ்்்யச் சகார்ந�்வ  
எனவும UNDP வல்லுநர்்ள உறுதி 
்சய்திருந�னர்.

�மிழர் �ரப்பெகால் ்்காத்துக்குண்டு்ள 
் � கா ட ர் பெ கா ன  கு ற ்ற ச் ச கா ட் டு ் ள 
முன்்வக்்ப்பெட்ட ்பெகா்�ல்லகாம அ�்ன 
சிறிலங்கா மறு�லித்து வந�து. ஐ.நகாவின் 
பிரதிநிதி்ள அ�்ன ஆ�காரத்துடன் உறுதி 
்சய்� ்வ்்ளயிலும கூட சிறிலங்கா 
அ�்ன முற்றகா்  நிரகா்ரித்�து. �ங்ளிடம 
இல்லகா�, �காம ஒரு்பெகாதும ்்காளவனவு 
்சய்யகா�  குண்்ட எப்பெடி வீச முடியும 
என ஏ்ளனமும ்சய்�து.

ஆனகால் சிறிலங்கா ்்காத்துக்குண்டு்்்ள 
பெகாக்கிஸ்�கானில் இருநதும  ்்காளவனவு 
்சய்திருப்பெ்�, அநநகாட்டின் ஆயு� 
ஏறறுமதி அ்மப்பின் இயக்குனர் 
்மேர் ்ேனரல் முஹமட் பெகாரூக்  
உறுதி ்சய்திருந�கார் .  அவர் 20 0 8 
யூ்ல பெகாகிஸ்�கானிய ்டகான்(Dawn)  
்சய்த்தித்�காளுக்கு வழஙகிய ்சவ்வியில் 
இ்�த் ்�ரிவித்திருந�கார்.  (It has been 

reported that Sri Lanka has purchased 
cluster bombs, deep penetration bombs 
and rockets and UAVs from Pakistan)

இது �விர சிறிலங்கா �ரப்பெகால் 
வன்னியில் �மிழர்்ள மீது ்வதியல் 

ஆயு�ங்ள பிர்யகாகிக்்ப்பெட்ட்ம 
்�காடர்பிலும ஆ�காரங்்்ளயும  நகாம 
்ண்டு்்காள்ள முடியும. சிறிலங்கா 
அரசகால் பெரவலகா் பெயன்பெடுத்�ப்பெட்ட 
ரசியத்�யகாரிப்பு ஆயு�மகான  RPO-A  
Shmel  thermobaric rocket launcher மி் 
ஆபெத்�கான ்வதியல் ஆயு�மகாகும. சிவிலியன் 
இலக்கு்ளுக்கு மிகுந� பெகாதிப்்பெத் �ரும 
என்்ற வ்்யில் இவ்வகாயு�ம ்பெகாதுவகா் 
�்ட ்சய்யப்பெட்ட்�கான்்றகா்க் 
்்காள்ளப்பெடுகி்றது.

சிறிலங்கா அரசகாங்ம இ�்ன 
உக்கி்ரன் நிறுவன்மகான்றிடமிருநது 
இரசி்மகா் ்்காளவனவு ்சய்திருந�து. 
இந� ்்காளவனவில் இடம்பெற்ற 
ஊழல்்ள ்காரணமகா் இந� விடயம 
்வளிச்சத்திறகு வந�து .  இ�னகால் 
அ�்ன ஏற்்ற ஆ்்வண்டிய நி்லக்குத் 
�ள்ளப்பெட்ட சிறிலங்கா பெ்டத்து்்ற 
அ்வ ்காலகாவதியகான்வ எனக்கூறி 
சமகாளிக்் முயன்்றது. 

ஆயினும இத்�்்ய ஆயு�ங்ள 
சிறிலங்கா பெ்ட்்ளகால்  வன்னியில் 
பெரவலகா்ப் பெயன்பெடுத்�ப்பெட்ட்ம 
்வளிப்பெ்ட. பெயன்பெடுத்�ப்பெட்ட ்வறறு 
எறி்்ணத்்�காகுதி்ள பெல அஙகு 
்ண்்டடுக்்ப்பெட்டிருந�்ம இ�றகுச் 
சகான்்றகாகும. இந� ஆயு�த்தில் உள்ள 
எரி்பெகாருள்வதியல் ்ல்வயகானது (FAE 
fuels) மி்வும நச்சுத் �ன்்மயகானது. 
இந� ்வடி்பெகாருள மி்்மகாசமகான 
எரி்காயங்்்ள ஏறபெடுத்துவதுடன் , 
இ�்ன சுவகாசிப்பெ�காலும மி் ஆபெத்�கான 
வி்்ளவு்ள ஏறபெடுகின்்றன. 

்மலும  இறுதிக்்ட்ட ்பெகாரின் ்பெகாது 
வன்னியில் பெணியகாறறிய ்வத்தியர்்ளின் 
குறிப்பு்ளும, `சகாட்சியங்ள இல்லகா� 
்பெகார்' (War Without Witness)அ்மப்பினரகால் 
்மற்்காள்ளப்பெட்ட சுயகாதீனமகான 
விசகார்ணயின் முடிவு்ளும இரசகாயன 
ஆயு�ப் பெயன்பெகாட்்ட  அறிவியல் ரீதியில் 
நிரூபித்து நிறகின்்றன.

சி றி ல ங ் கா ப்  பெ ் ட யி ன ர கா ல் 
்வதியல் ஆயு�ங்ள பெயன்பெடுத்�ப் 
பெட்ட்மயும அ�னகால் ்பெகாதுமக்்ளுக்கு 
பெகாதிப்பு ஏறபெட்ட்மயும ஆய்வு்ளில்   
்�ரியவநதுள்ளது. இந� ஆரமபெ்ட்ட 
முடிவு்ள இஙகிலகாநதின் அனுபெவம வகாய்ந� 

தலடகசயயப்படட ஆயுதங�ள்
மொறு்படும் ஐ.நொ அளவு்�ொல்
சுடரவன்
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கி்்டயாது. நாஙகைள் ்பார்த்துகசகைாள்கின்தைாம. 
்பாராளுமன்ைத்தில் த்பசுகின்தைாம என்று 
தான் கூறுகின்ைாதர தவிர ஆககைபூர்வமாை 
எவவிதமாை ்பதி்லயும ந்டவடிக்கை்யயும 
அவர் தருவதில்்ல. ்பாராளுமன்ைத்தில் 
இத்த்ை வரு்டஙகைள் த்பசிய்மயால் என்ை 
்பயன் கி்்டத்துள்்ளது. எதுவுதம கிட்டவில்்ல. 
எநதவிதமாை தீர்வும முன்்வககைப்ப்டவில்்ல. 
கைாணாமல்த்பாைவர்கைள் விசார்ண்ய 
முன்சைடுப்பதில தாமதஙகைள் இருககின்ைது 
என்ைால் கு்ைநதது சி்ையில் தடுத்து 
்வககைப்படடுள்்ள அரசியல் ்கைதிகை்்ளயாவது 
விடுவிககைப்படடிருககைலாம , ்பயஙகைரவாத 
த்்டசசட்டம நீககைப்படடிருககைலாம. இ்வ 
எதுவுதம ந்்டச்பைவில்்லதய. இநத நி்லயில் 
அரசியல்வாதிகை்ளால் எமது தகைாரிக்கைககைாை 
கைதவு திைககைப்படும என்று எப்படி எதிர்்பார்ககை 
முடியும. 

க ே ள் வி :  ் ற க்ப ா து  வ லி ந் து 
ே ாண ாமை ா ்க ே ப ்ப ட ்ட  அலுவை ேம் 
அலம்கேப்படடுள்ைது. ோணாமைா்கேப்பட்ட 
கு டு ம் ்ப ங ேளு ்ககு  உ ்வி த க் ா ல ே 
வழஙகுவ்றகு முயறசி்கேப்படுகின்்றது. 
இ்லன வி்ட ோணாமைா்கேப்பட்ட ்றோலிே 
சான்றி்ழ், மரணச் சான்றி்ழ் என்்பன 
வழஙகுவ்றகுரிய ்யார்்படுத்ல்ேளும் 
நல்டக்பறுகின்்றன. இழபபீடடு ்பணியேததிலன 
ஸ்ாபிப்ப்றோன ந்டவடி்கலேேளும் எடு்கேப 
்படுகின்்றன. இந்் வி்டயஙேலை எவவாறு 
்பார்்ககின்றீர்ேள்?

்பதில்: முதலாவதாகை கைாணாமலாககைப்பட்ட 
அ லு வ ல கை த் தி ் ை  ந ா ம  மு ற் ை ா கை 
நிராகைரிககின்தைாம. அநத அலுவலகைத்திைால் 
எவவிதமாை நன்்மகைளும இல்்ல என்்பதத 
உைவுகை்்ள ்பறிசகைாடுத்த தாயமார்கைளின் 
நி்லப்பா்டாகை இருககின்ைது. அதததநரம அநத 
அலுவலகைத்தால் ஆைாயிரம ரூ்பா உதவித்சதா்கை 
வழஙகைப்ப்டவுள்்ளதாகை கூைப்படுகின்ைது . 
அப்படிசயன்ைால் நாச்ளான்றுககு 200 ரூ்பா 
தான் கி்்டககும. இத்ை ்வத்து ஒருந்பராவது 
்பசியாை முடியுமா? எைது பிள்்்ள இருநதிருநதால் 
ஆகைககு்ைநதது தமசன் தவ்லககைாவது 
சசன்று நாச்ளான்றுககு இரண்்டாயிரம ரூ்பா 
சம்பாதித்திருப்பான். நான் உட்ப்ட எநதசவாரு 
தாயிைது பிள்்்ளயிைதும, கைணவரிைதும 
வருமாைத்தி்ை இநத அலுவலகைஙகைள் 
நி ர்ணயிககைவும முடிய ாது .  அவர்கைளின் 
உ்ழபபி்ை அரசாஙகைத்திைால் பூர்த்தி 
சசயயவும முடியாது. 

தமலும தற்கைாலிகை கைாணாமலாககைப்பட்ட 
சான்றிதழ் மற்றும மரணசசான்றிதழ் ்பற்றி 
த்பசப்படுகின்ைது. எமது பிள்்்ளகை்்ள நாஙகைள் 
தான் பிடித்ததாம . அவர்கை்்ள சகைா்ல 
சசயதுவிடத்டாம. இல்்ல கைாணாமலாககைசசசயது 
விடத்டாம அவர்கைள் தற்த்பாது இல்்ல. அதற்கு 
நாதம தான் கைாரணம என்று அரசாஙகைம 
உரியவர்கை்்ள சுடடிககை ாடடி ச ான்றிதழ் 
வழஙகுவதற்கு தயாராகைவுள்்ளதா? அவவாறு 
உரியவர்கை்்ள சுடடிககை ாடடி ச ான்றிதழ்  
வழஙகுவதற்கு தயாராகை இருககுமாகைவிருநதால் 
நாமும அத்ைப ச்பற்றுகசகைாள்வதற்கு 

தயாராகைதவ இருககின்தைாம. எமது பிள்்்ளகைள் 
வீடடிலிருநது இைநதிருநதால் நாம கிராம 
தசவகைரி்டத்திதலதய மரண சான்றித்ழப 
ச்பற்றிருபத்பாம. ஆைால் இவர்கைத்ள கூடடிச 
சசன்று கைாணாமலாககிவிடடு எவவாறு 
மரணசசான்றித்ழ வழஙகை முடியும. எமககு 
எமது பிள்்்ளகைள் தவண்டும. அவர்கைளுககு 
என்ை ந்டநதது என்்ப்த அறிய தவண்டும. 
அதன் பின்ைர் சம்பநதப்பட்டவர்கைளுககு 
தண்்ட்ை ச்பற்றுகசகைாடுககை தவண்டும. 
இத்ைத்தான் நாம உறுதியாகை சர்வததசத்தி்டத்தில் 
முன்்வககின்தைாம. தமலும இழபபீடடு ்பணியகைம 
எல்லாம உள்நாடடில் உள்்ள ்பாதிககைப்பட்ட 
மககை்்ளயும சர்வததசத்தி்ையும ஏமாற்றும 
சசயற்்பா்டாகும. 

க ே ள் வி :  தி ரு க ே ாண மல ையி ல் 
ஒருஙகிலண்கேப்படும்  ஆர்ப்பாட்டம் 
்பறறி கூறுஙேள்?

்பதில்: ஐநது ்பல்கை்லககைழகை மாணவர்கைள் 
்படுசகைா்ல சசயயப்பட்ட இ்டத்திலிருநது 
ஆரமபித்து த்பரணியாகைச சசன்று திரும்ல 
மனித உரி்மகைள் கைண்கைாணிப்பகைத்தில் 
த கை ா ரி க ்கை  ம னு ் வ  ் கை ய ளி க கை 
தீ ர் ம ானித்துள்த்ள ா ம .  த மலும ,  இ ந த 
ஆர்ப்பாட்டத்தி்ை ஒழுஙகு்படுத்துவதில் 
சில சிரமஙகை்்ள எதிர்தநாககுகின்தைாம 
குறிப்பாகை சவளிமாவட்டத்திலிருநது வரு்கை 
தரு்பவர்கைளுககைாை த்பாககுவரத்து, உணவு, 
தஙகுமி்ட வசதிகை்்ள வழஙகுவதில் சில 
சிரமஙகைள் இன்ைமும நீடித்தவாதை உள்்ளது. 
இதற்கைாை உதவிகை்்ளதய நாம எதிர்்பார்த்து 
நிற்கின்தைாம.

்வத்தியர் ஒருவரகால் மறுசீரகாய்வுக்கு 
உட்பெடுத்�ப்பெட்டுள்ளது. மருத்துவ 
மறறும ்வதியல் அறிக்்்யின்பெடி  
் கா ய ங ்ளில்  T r i e t h a n o l a -
mine (C6H15NO3) ,  Phosgene 
( CC l 2O )  ்பெகான்்ற  ்வதியல் 
்பெகாருட்்ள ்காணப்பெடுவது 
உறுதி ்சய்யப்பெட்டுள்ளது. மக்்ள 
்சறிநது வகாழும பெகுதி்ளில் ்வண் 
்பெகாஸ்பெரஸ்(White phosphorous ) 
பெயன்பெகாடு �்ட்சய்யப்பெட்ட 
்�கான்்றகாகும. ஆனகால் வன்னியில் 
இ ந �  ் வ தி ய ல்  ் பெ கா ரு ள 
சி றி ல ங ் கா  பெ ் ட யி ன ர கா ல் 
பெயன்பெடுத்�ப்பெட்ட்ம அப்்பெகாது 
்சட்டிகு்ளத்தில் பெணியகாறறிய 
பிரகான்ஸ் நகாட்டு ்வத்தியர்்்ளகால் 
அறிக்்்யிடப்பெட்டள்ளது. (Tamil 
civilians who escaped the Sri Lan-
kan military bombardment, treated 
by French doctors, included those 
with injuries from phosphorous 
bombs, AFP reported)

இ்வ�விர சிறிலங்காவின் 
' உ ண் ்ம  ் ண் ட றி யு ம ' 
ஆ்ணக்குழுமுன் சகாட்சியமளித்� 
பெகாதிக்்ப்பெட்ட ்பெகாதுமக்்ள பெலர் 
இவ்வகா்றகான �்ட்சய்யப்பெட்ட 
ஆ யு � ப்  பெ ய ன் பெ கா டு பெ ற றி 
� ங ் ள  மு ் ்ற ப் பெ கா டு ் ் ்ள 
பெதிவு்சய்துள்ளகார்.

்மற்ண்ட விடயங்ளின் 
அடிப்பெ்டயில் சிறிலங்கா்வ 
கு ற ்ற வ கா ளி க்  கூ ண் டி ல் 
நிறு த் � ்வண்டிய  � கா ர் மீ ் க் 
்ட்மயிலிருநது அ்னத்துல் 
ச மூ ் ம  வி ல கி  நி ற பெ து 
வியப்பெளிக்கி்றது. �கா்ன ்ண்டறிந� 
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ஆ�காரங்ள கூட   ்ண்முன்்ன 
இருக்், ஐ.நகா ஏன் இன்னும 
ஒரு நீதி  விசகார்ணயி்ன 
முன்்னடுக்்காமல் இருக்கி்றது 
என்பெது ்பெருத்� ஏமகாற்றத்்� 
ஏறபெடுத்தும ஒன்்றகா்்வ உள்ளது.

�்ட்சய்யப்பெட்ட ஆயு�ங்்்ள 
சிறிலங்கா �மிழ மக்்ளுக்கு எதிரகா் 
பெயன்பெடுத்திய்ம ்�காடர்பில் 
்பெகாதுமகான விழிப்புணர்வு்ள, 
்வளிப்பெடுத்�ல்்ள  எமமவர் 
மத்தியில் இல்லகாமல் இருப்பெது 
மி் ்வ�்னயகான விடய்ம. 
இறுதிக்்ட்ட ்பெகாரின்்பெகாது 
வன்னியில் வகாழந� சரகாசரி 
மனி�ன் ஒவ்்வகாருவருக்கும 
இத்�்்ய ஆயு�ங்ள ்�காடர்பெகான 
மு�ல்�ர பெட்டறிவு இருக்கும. 
அவற்்ற அறிவியல் ரீதியில் 
ஆவணப்பெடுத்துவது அவர்்ளுக்கு  
இலகுவகான விடயமல்ல. இந� 
் ் காடூ ர  நடவடிக்்்்்்ள 
உரியமு்்றயில் ஆவணப்பெடுத்தி 
அறிவியல்ரீதியகான நிறுவல்்ளுடன் 
அ்னத்துல்  சமூ்த்துக்கு 
் ் காண்டு் ச ல்ல ் வண்டிய 
்பெகாறுப்பு எமது சமூ்ம சகார்ந� 
ஆ ர்வல ர் ்ள , பு த் திஜீவி்ள , 
து்்றசகார் வல்லுநர்்்்ள்ய சகாரும.

இந� விடயத்தில்  �மிழ சமூ்ம 
்காத்திரமகான ்சயறபெகாடு்்்ள 
முன்்னடுக்்கா� பெட்சத்தில் 
சி றி ல ங ் கா வி ன்  � மி ழ ர்  
இனப்பெடு்்கா்ல ்�காடர்பில் 
வலி்மயகான்�காரு துருப்புச்சீட்்ட 
நகாம இழநதுவிடும நி்ல்ம 
�விர்க்் முடியகா��காகிவிடும.

இந்த சின்னஞ்சிறிய த்தசத்திதே

இநதியப்பிர�மர் ந்ரநதிர்மகாடி மறறும பெகாகிஸ்�கான் 
்வளிவிவ்கார அ்மச்சர் ஷகா மஹ்மூத் கு்ரஷி 
ஆகி்யகார் ்�கா்ல்பெசி ஊடகா் பிர�மர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்விடம  ்�காடர்பு ்்காண்டு  �ற்பெகா்�ய  
நி்ல்ம்ள குறித்து ்லநது்ரயகாடியுள்ளனர்.

இ�ன்்பெகாது, இநதிய பிர�மர் ்மகாடி கூறு்்யில், 
இநதியகா இலங்்க்்கான ச்ல ஒத்து்ழப்புக்்்்ளயும 
வழங் �யகாரகா் இருப்பெ்�காடு பிரகாநதியத்தில் 
அ்மதி்யயும சமகா�கானத்தி்னயும நி்லநகாட்டுவ�ற்கா் 
இலங்் அரசகாங்த்திறகு என்றும ஆ�ரவகா் 
இருக்கும என்றும கூறியுள்ளகார். 

பெகாகிஸ்�கான் ்வளிவிவ்கார அ்மச்சர் �னது 
ஆழந� ்வ்ல்ய ்வளியிட்ட்�காடு முழு்மயகான 
ஆ�ரவி்ன வழஙகுவ�கா்வும குறிப்பிட்டுள்ளகார்.

தமொடி, ்பொக் கெளிவிைொர அகமசசர 
ரணிலுடன க்தொகேத்பசியில் த்பசசு

சிறிலங்கா முழுவதும உடனடியகா் ந்டமு்்றக்கு 
வரும வ்்யில் ்காவல்து்்ற ஊரடஙகுச் சட்டம 
பி்றப்பிக்்ப்பெட்டுள்ள�கா், சிறிலங்கா ்காவல்து்்ற 
மகா அதிபெர் பூஜி� ்ேயசுந�ர அறிவித்துள்ளகார்.

முன்ன�கா், இன்று மகா்ல 6 மணி ்�காடக்்ம, 
நகா்்ள ்கா்ல 6 மணி வ்ர ஊடரஙகுச் சட்டம 
ந்டமு்்றப்பெடுத்�ப்பெடும. என்று சிறிலங்கா அரசகாங்ம 
அறிவித்திருந�து.

எனினும, நகாட்டின் பெகாது்காப்பு நி்ல்யக் ்ருத்தில் 
்்காண்டு உடனடியகா் ்காவல்து்்ற ஊடரஙகுச் 
சட்டத்்�ப் பி்றப்பித்துள்ள�கா், ்காவல்து்்ற 
�்ல்மய்ம ்�ரிவித்துள்ளது.

இந� ஊரடஙகுச்சட்டம எப்்பெகாது நீக்்ப்பெடும 
என்று அறிவிக்்ப்பெடவில்்ல. மறு அறிவித்�ல்வ்ர 
ஊரடஙகுச் சட்டம ந்டமு்்றயில் இருக்கும.

சிறிேஙைொ முழுெதும் உட்னடியொை 
ைொேெகரயறற ஊரடஙகு



சில ்காலம முல்்லத்தீவு மகாவட்டத்தில், 
விவ ச கா ய ப்  பி ரிவில்  அபிவிருத்தி 
உத்தி்யகா்த்�ரகா் பெணியகாறறி்னன். 
தி ன மு ம  கி ளி ் ந கா ச் சி யி லி ரு ந து 
முல்்லத்தீவுக்குச் ் சல்்வன். அக்்காலத்தில் 
என் ்பெகாழுது ஒவ்்வகாரு நகாளும 
முளளிவகாய்க்்காலில்�கான் விடியும. ஒவ்்வகாரு 
நகாளும முளளிவகாய்க்்காலில் ்ண்்ள 
எ�்ன்யகா ்�டிக் ்்காண்டிருக்கும. 
எல்்லகாரு்டய மு்ங்ளும சுறறி 
சுறறி முளளிவகாய்க்்கா்ல பெகார்க்கும. 
எங்ள ஒவ்்வகாருவரது மனங்ளும 
முளளிவகாய்க்்காலில்�கான் அ்லநது 
்்காண்டிருக்கி்றது என்று நி்னத்து 
்்காள்வன்.

முளளிவகாய்க்்கால் ஈழத் �மிழர்்்ளகால் 
எந� யு்த்திலும ம்றக்் முடியகா� 
இனப்பெடு்்கா்ல நிலம. ஈழத் �மிழ 
இனத்தின் ்பெகாரகாட்டத்்� மகாத்திரமல்ல, 
வ கா ழ ்வ யு ம  மு ழு  ம ன ் � யு ம 
்்லத்துப்்பெகாட்ட ்்காடுஞ்சயல் இவ் 
இனப்பெடு்்கா்ல. முளளிவகாய்க்்கா்லச் 
சுமநதிருக்கும முல்்லத்தீவு மகாவட்டம 
இலங்்யி்ல்ய மி்வும பின்�ஙகிய வறிய 
மகாவட்டம. ஐ.நகாவின் �ரங்ணிப்பில்கூட 
இந� விடயம ்சகால்லப்பெட்டிருக்கி்றது. 
இயற்்யகா்்வ வரட்சி மிகுந� இந� 
மகாவட்டத்தின் உயிர்ப்்பெ எல்லகாம ்பெகார் 
முழுவதுமகாய் தின்று தீர்த்திருக்கி்றது.

அஙகு பெணியகாறறிய ்காலத்தில், ஒரு சில 
�ட்வ்ள முல்்லத்தீவு மகாஞ்சகா்ல 
்வத்தியசகா்லக்குச் ்சன்றிருக்கி்்றன். 
மு ள ளி  வ கா ய் க் ் கா லி ன்  பி ன் ன ர் 

்வத்தியசகா்ல்ளில் குழந்�்ள�கான் 
்நகாயகாளியகா் நி்்றநதிருக்கி்றகார்்ள. 
அவர்்ள மகா�காந�ம �ங்ள உட்ல 
பெரி்சகாதித்துக் ்்காள்ள ்வத்தியசகா்லக்கு 
வருவகார்்ள. முல்்லத்தீவு ்வத்திய 
சகா்லயில் அதி்ம ்�காற்றகா்நகாயிறகுரிய 
மருத்துவத்்� ்பெறுவ�றகு வரும 
குழந்�்்்ளத்�கான் ்காண்பெதுண்டு. 
முளளி வகாய்க்்காலின் ்பெரழி்வத்�கான் 
அக்குழந்�்ள சுமநதிருக்கி்றகார்்ள.

நகான் ்றபிக்கும பெகாடசகா்லயில் எனது 
மகாணவன் ஒருவன் ஒருநகாள திடீ்ரன 
மயக்்முற்றகான். அவ்ன ்வத்தியசகா்லக்கு 
்்காண்டு ்சன்று பெரி்சகாதித்�்பெகாது 
அவனு்டய சிறுநீர்ங்ள ்சயலிழநது 
இருந�ன. கிட்டத்�ட்ட ஒரு வருடமகா் 
்வத்தியசகா்லயில் இருநது மருத்துவம 
்சய்து ்்காண்டகான். ஒரு நகாள மீண்டும 
வகுப்பெ்்றக்கு வந�கான். ்�்்மல்லகாம 
உ்டநது ்பெகாயிருந�து. அவனு்டய 

மலர்ச்சியகான அந�ப் 
புன்ன்் மகாத்திரம 
அ வ ் ன  வி ட் டு 
அ ் ல ் வ  இல்்ல . 
மரணத்திற்கா் ்காத்துக் 
் ் கா ண் டி ரு ப் பெ ் � 
அவன் அறிநது�கான் 
இ ரு ப் பெ கா ன் ?  ஒ ரு 
குழந்� மரணத்திற்கா் 
்காத்திருப்பெது எவ்வ்ளவு 
்்காடு்ம?

இன்்னகாரு வகுப்பில் 
ஒரு மகாணவி மகா�த்தில் ஒரு நகாள 
பெகாடசகா்லக்கு வரகாமல் நின்றுவிடுவகாள. 
்நறறு ஏன் பெகாடசகா்லக்கு வரவில்்ல 
என்்்றன். ”பி்றசர் கிளினிக் ்பெகாயிருந�ன் 
்சர்…” என்்றகாள. ்பெகாரில் �ந்�்ய 
இழந� அவள எப்்பெகாதும அழுத்�ம 
மிகுநதிருப்பெகாள. �ந்� ம்னுக்கு எழுதிய 
்டி�ம என்்்றகாரு பெகாடத்்� ்றபித்� 
்பெகாது, எனக்கு அப்பெகா இல்்ல்ய என்று 
அழுதுவிட்டகாள. முளளிவகாய்க்்கால் ்பெகார் 
இப்பெடித்�கான் ஒவ்்வகாரு மனி�ர்்்்ளயும 
பின் ்�காடர்கி்றது.

நீரிழிவு ்நகாய், இரத்� அழுத்�ம, சிறுநீர் 
பெகாதிப்பு என்று குழந்�்ள ்�காற்றகா 
்நகாய்்ளுக்்கான மருத்துக் குறிப்்பெடு்ளுடன் 
்வத்தியசகா்லயில் அமர்நதிருக்கின்்றனர். 
மகா�கா மகா�ம ஒருநகாள பெகாடசகா்லயில் 
ம ரு த் து வ  வி டு மு ் ்ற  எ டு த் து க் 
்்காளகி்றகார்்ள. முளளிவகாய்க்்காலில் 
பி்றந�வர்்ளும முளளிவகாய்க்்காலுக்கு 
சில வருடம முநதிப் பி்றந�வர்்ளும 

இப்்பெகாது பி்றப்பெவர்்ளுமகூட 
இந�ப் பிரச்சி்னக்கு மு்ம 
்்காடுக்கின்்றனர். முளளிவகாய்க்்கால் 
யுத்�ம இன அழிப்புக்்கானது 
என்பெ்� நமமில் பெலரும அதி்மும 
்பெசி வருகி்்றகாம.

முளளிவகாய்க்்காலுடன் யுத்�ம 
முடிநதுவிட்ட�கா? முளளிவகாய்க் 
்காலுக்குப் பின்னர்�கான் ்பெரும 
யுத்�ம நடக்கி்றது .  எல்லகாப் 
் பெ கா ர் ் ளு ம  ் ண் ணு க் கு த் 
்�ரிவதில்்ல .  ஈழத்  தீவில் 
இருநது �மிழ மக்்்்ள எல்லகா 
வி�த்திலும ஒழித்துக் ்ட்டுவ�ற்கான 

்வ்ல மி்வும திட்டமிடப்பெட்ட ரீதியில் 
நடக்கின்்றது. ்பெகாருக்குப் பின்னர், வன்னி 
நில்ம கு்லத்துப் ்பெகாடப்பெட்டிருக்கி்றது. 
விடு�்லப் புலி்ளின் ்காலத்தில் 
்டு்மயகான ்பெகாரு்ளகா�கார �்டயிலும 
மக்்ள �ன்னி்்றவுடன் இருந�கார்்ள. 
அவ ர் ்ளுக்கு  ்வ்ல  இரு ந �து . 
்ட்ட்மப்பெகான வகாழவு இருந�து.

புலி்ள இல்லகா� ஈழம என்பெ்� 
விட, புலி்ள அ்மத்திருந� ஈழம 2009 
இறகுப் பின்னர் இருக்்க்கூடகாது என்பெதும 
அந� ஈழ அ்மப்்பெ ஈழத் �மிழர்்்்ள 
மீண்்டழச் ்சய்யும என்று ்ருதி்ய 
ஈழம நகாடழிப்பு ்சய்யப்பெட்டது. இன 
அழிப்பு எவ்வகாறு திட்டமிடப்பெட்ட்�கா, 
அ் � ப்  ் பெ கா ல ்வ  ந கா டழிப் பு ம 
திட்டமிடப்பெட்டது. அதில் எங்ள வகாழவு, 
பெண்பெகாடு, நி்னவு்ள, ்�கான்்ம்ள, 
்பெகாக்கிசங்ள யகாவும அழிக்்ப்பெட்டன. 
இப்்பெகாது அ்மக்்ப்பெட்டுள்ள நகாடு 

ஏ்�கா ஒரு வி�த்தில் எம்ம அழித்துக் 
்்காண்டிருக்கி்றது.

ஈழத்தில் ்பெண்்்்ள இலக்கு ்வத்து 
பெல்்வறு இன அழிப்புச் ்சயல்்ள 
முன்்னடுக்்ப்பெடுகின்்றன. ்ட்டகாய 
்ருத்�்ட மகிந� ரகாேபெக்ச  ்காலத்தில் 
பெலவந�மகா் ்சய்யப்பெட்டு மகா்பெரும 
பிரச்ச்ன்ள ஏறபெட்டன. இப்்பெகாதும 
்பெண்்ள குழந்�்்்ள ் பெறறுக்்்காளளும 
விகி�த்்� கு்்றப்பெ�ற்கான திட்டமிட்ட 
்சயல்்ள நடக்கின்்றன. ஈழத்தில், 
நுண்்டனகால் பெகாதிக்்ப்பெட்ட ்பெண்்ள 
சுமகார் இருநூறு்பெர் வ்ரயில் �ற்்கா்ல 
்சய்து ்்காண்டுள்ளனர். நி்்றயக் 
குடுமபெங்ள நுண்டன் ்காரணமகா் 
சி�றுண்டு ்பெகாயிருக்கின்்றன.

முன்னகாள ்பெகாரகாளி்ளின் மர்ம 
மரணங்ள இன்்னகாரு பு்றத்தில் இனத்்� 
அழித்துக் ்்காண்டிருக்கின்்றன. விடு�்லப் 
புலி்ளின் முன்னகாள அரசியல்து்்ற 
ம்ளிர் ்பெகாறுப்பெகா்ளர் �மிழினியுடன் 
சுமகார் 150 முன்னகாள ்பெகாரகாளி்ள 
மரணம்டநதுள்ளனர்.  இந� நீரிழிவு, 
உயர் இரத்� அழுத்�ம, புறறு்நகாய் 
்பெகான்்ற ்நகாய்்ளினகால் முன்னகாள 
்பெகாரகாளி்ள மரணிக்கின்்றனர். ்பெகாரகாட்ட 
் காலத்தில்  ்டும  உடல் வலு்வ 
்்காண்டிருந� �னக்கு இப்்பெகாது சிறிய 
பெகாரத்்�க்கூட தூக்் முடியவில்்ல என்று 
இலங்் அரச ஆ்ணக்குழு முன்பெகா், 
முன்னகாள ்பெகாரகாளி ஒருவர் சகாட்சியம 
அளித்திருந�கார். ்பெகாரகாளி்ளுக்கு விச 
ஊசி ஏற்றப்பெட்ட�கா என்்ற சந்�்ம 
வலுத்து வருகின்்றது.

அண்்மயில் ஈழப் பெத்திரி்் ஒன்றில் 
இரண்டு ்சய்தி்ள ்வளியகாகியிருந�ன.  
இலங்் அரசு சர்வ்�ச சமூ்த்திறகு 
அளித்� வகாக்குறுதிக்கு அ்மய, வடக்கில் 
இரகாணுவத்தின் வசமிருந� சில ்காணி்ள 
விடுவிக்்ப்பெட்டிருப்பெ�கா் ஒரு ்சய்தி. 
வடக்கில் எல்்லப் பெகுதியில் �மிழ 
கிரகாமங்ளுக்கு ்பெயர் மகாறறி சிங்்ள 
மக்்ள குடி்யற்றம என்று மற்்றகாரு 
்சய்தி .  குழ ந்�்ள ,  ்பெண்்ள , 
முன்னகாள ்பெகாரகாளி்ள, நிலம இ்வ 
யகாவறறின்மீதும ்�காடரும இவ் யுத்�ம 
்ண்ணுக்குத்  ்�ரியகாமல்  நடநது 
்்காண்டிருக்கி்றது. முளளிவகாய்க்்காலுக்குப் 
பின் பெத்�காண்டு்ளி்ல்ய இத்�்ன 
அழிப்பும இழப்பு்மனில், வரும ்காலம 
எப்பெடி இருக்கும? இது�கான் ஐந�காம 
்ட்ட ஈழப்்பெகார். இந�ப் ்பெகாரிறகு 
எதிரகா் ஈழத் �மிழினம ்பெகாரகாடியகா் 
்வண்டிய நிர்ப்பெந�ம.

முள்ளிெொயக்ைொல்
தீெசசெல்வன
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க ா ற்று  ம ா சின ால்  மனித ர களுக்கு 
ஏற்்படக்கூடிய தாக்கஙகள் குறித்து ஆய்வு 
செய்ததில், சுத்தமற்்ற காற்்றால் இதயந�ாய், 
சுவாெக் நகாளாறுகள், �ாள்்படட சுவாெ 
ந�ாய்கள் மற்றும் புற்றுந�ாய் வரலாம் என்று 
கூ்றப்படுகி்றது.அதிகரித்து வரும் காற்று 
மாசினால், உயிரிழபந்பாரின் எண்ணிக்்க 
கூடியிருக்கி்றது.

உலகளவில் காற்று மாசின் காரணமாக 
கடநத 2017-ம் ஆண்டு மடடும் 49 லடெம் 
ந்பர உயிரிழநதுள்ளதாக ஓர ஆய்வறிக்்க 
கூறுகி்றது.  அசுத்தக் காற்று �ம் ஆயுடகாலத்்த 
ெராெரியாக ஓராண்டு எடடு மாதஙகள் வ்ர 
கு்்றக்கும் என்றும் கண்டுபிடிக்கப்படடுள்ளது.

சுகாதார தாக்கஙக்ள ஆய்வு செய்யும் ஒரு 
நிறுவனம், செயற்்கக்நகாள் கருவிக்ளப 
்பயன்்படுத்தி, சுமார 10 ஆயிரம் கண்காணிபபுக் 
கருவிக்ள ்வத்து காற்று மாசு குறித்த 
த ரவுக்ளச்  ந ெக ரித்தது .  அவற்்்ற , 
காற்று மாசினால் ஏற்்படட தாக்கஙகளின் 
ஆதா ரஙகநள ாடு  ஒபபிடடு ,  2 0 1 7 - ம் 
ஆண்டில் சுத்தமற்்ற காற்்றால் எத்த்ன ந்பர 
உயிரிழநதாரகள் என்்ப்தக் கணக்கிடடது. 
அநத அறிக்்கயில், உலகளவில் அதிக 
நகடுக்ள வி்ளவிக்கும் ந�ாய்கள் குறித்துப 
்படடியலிடப்படடது.

அப்படடியலில் காற்று மாசு ஐநதாவது 
இடத்தில் உள்ளது. உணவுமு்்ற, உயர ரத்த 
அழுத்தம், பு்க பிடித்தல் மற்றும் ெரக்க்ர 
ந�ாய் முதல் �ான்கு இடஙகளிலும், உடல் 

்பருமன் ஆ்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. 
காற்று மாசினால் மனிதரகளுக்கு ஏற்்படக்கூடிய 
தாக்கஙகள் குறித்து ஆய்வு செய்ததில், 
சுத்தமற்்ற காற்்றால் இதயந�ாய், சுவாெக் 
நகாளாறுகள், �ாள்்படட சுவாெ ந�ாய்கள் மற்றும் 
புற்றுந�ாய் வரலாம் என்று கூ்றப்படுகி்றது.

உலகளவில் காற்று மாசினால் மனித 
ஆயுடகாலம் 20 மாதஙகள் கு்்றவதாக 
ஆய்வாளரகள் கூறுகின்்றனர. ஆனால், 
சதற்காசியாவில் இது மிகவும் நமாெமாக 
உள்ளது. இப்பகுதியில் பி்றக்கும் குழந்தகள், 
காற்று மாசினால் தஙகள் வாழக்்கயில் 
30 மாதஙக்ள இழக்கக்கூடும் என்று 
மதிபபிடப்படடிருக்கி்றது.

காற்று மாசினால் மடடும் இஙகு ஆயுடகால 
விகிதம் கு்்றகி்றது என்று கூறிவிட முடியாது. 
சதற்காசிய �ாடுகளில் இத்னக் கடடுப்படுத்த 
ந்பாதிய சுகாதார அ்மபபுகள் இல்்ல என்்பதும் 
ஒரு காரணம். சுத்தமற்்ற காற்்்றச் சுவாசிப்பது, 
்டப 2 நீரிழிவு ந�ா்ய உண்டாக்கும் 
மூன்்றாவது ச்பரிய காரணியாக உள்ளது.

இது சதாடர்பாக அசமரிக்காவில் �டத்தப்படட 
ஓர ஆய்வில் காற்று மாசுக்கும், நீரிழிவு 
ந�ாய்க்கும் சதாடரபு இருப்பது சதரியவநதது.

ஆனால், இது எப்படி நிகழகி்றது என்்பது 
இன்னும் சதளிவாகத் சதரிய வரவில்்ல. 
எனினும், காற்று மாசினால் நு்ரயீரலில் வீக்கம் 
ஏற்்படுவது ்பலருக்கும் சதரிநத ஒன்றுதான். அது 
உடலின் மற்்ற அ்மபபுகளுக்குப ்பரவக்கூடும். 
இன்சுலின் உற்்பத்தியில் ஈடு்படும் செல்கள் 

வீக்கம்டநது, உடலில் ெரக்க்ர்யக் 
கடடுப்படுத்தும் இன்சுலி்ன ்பாதிக்கும் 
என்று ஒரு நகாட்பாடு முன்்வக்கப்படுகி்றது. 
சவளிபபு்ற காற்று மாசு தவிர, வீடடுக்குள் 
நிலவும் காற்று மாசும் ்பாதிப்்ப ஏற்்படுத்துகி்றது. 
வீடடில் ஏற்்படும் காற்று மாசு்பாடடால் 2017-ம் 
ஆண்டில் சுமார 16 லடெம் ந்பர முன்கூடடிநய 
உயிரிழநதிருக்கி்றாரகள்.

ெ்மக்க அல்லது குளிரகாலஙகளில் 
தஙக்ள சவப்பமாக ்வத்திருக்க திட 
எரிச்பாருடக்ள எரிப்பதால் இது ச்பாதுவாக 
நிகழகி்றது. இநதியாவில் 84.6 நகாடி மக்களும், 
சீனாவில் 45.2 நகாடி மக்களும் இநதக் 
காற்்்றச் சுவாசித்துள்ளனர. ஆனால், திட 
எரிச்பாருடகளில் மக்கள் ெ்மப்ப்தக் கு்்றக்க, 
இநதியாவும் சீனாவும் ்பல �டவடிக்்கக்ள 
எடுத்திருக்கின்்றன. அநதந�ரம் ஆபபிரிக்கா 
ந்பான்்ற கண்டஙகளில், 70 ெதவீதத்துக்கும் 
நமற்்படட மக்கள் தஙகள் உண்வச் 
ெ்மக்க திட எரிச்பாருடக்ளநய இன்னும் 
்பயன்்படுத்துகின்்றனர. சுத்தமற்்ற காற்்றால் 
ச்பாதுவாக வயதானவரகள்தான் அதிகம் 
உயிரிழக்கின்்றனர.

காற்று மாசு்பாடடால் ஏற்்படும் தாக்கஙகளில் 
குழந்தகள் ்பாதிக்கப்படுவது குறித்து ்பல்நவறு 
ஊடகஙகளும் கவனம் செலுத்துகின்்றன. 
ஆனால், இதனால் உயிரிழக்கும் ்பத்தில் 
ஒன்்பது ந்பர 50 வய்தக் கடநதவரகளாக 
இருக்கின்்றனர. இது ஒபபீடடளவில் ஒரு 
புதிய விஷயம் ஆகும். 199 0 -ல் ஐநது 
வயதுக்குஉட்படட குழந்தகள்தான் காற்று 
மாசினால் ச்பரிதும் ்பாதிக்கப்படும் நி்லயில் 
இருநதாரகள். அபந்பாது இருநத ச்பரிய 
பிரச்சி்ன, வீடடில் ஏற்்படும் காற்று மாசுதான். 
ஆனால், இநத நி்ல தற்ந்பாது மாறியுள்ளது. 
இன்சனாரு �ல்ல விஷயம், உலகளவில் 
காற்று மாசின் அ்பாயகரமான நி்லயில் 
வாழும் மக்களின் எண்ணிக்்க 1990-ல் 
96 ெதவீதமாக இருநதது. 2017-ல் அது 92 
ெதவீதமாகக் கு்்றநதுள்ளது.இதற்கு முக்கியக் 
காரணம், அசமரிக்காவில் காற்று மாசின் 
அளவு சவகுவாக கு்்றநதிருப்பதாகும். கடநத 
�ான்கு ஆண்டுகளில் சீனாவும் இதில் �ல்ல 
முன்நனற்்றம் கண்டுள்ளது  எது எப்படிநயா, 
காற்று மா்ெக் கடடுப்படுத்த இன்னும் 
தீவிர �டவடிக்்ககள் நமற்சகாள்ளப்படடாக 
நவண்டும்.

உயிர்க்ளக
குடிககும் 
கதாறறு 
மதாசு

நகடடி ்பவுநமன் என்்ற 29 வயதுப 
ச்பண், இதற்கான கணினி செயல் 
நிரலி்ய உருவாக்க பிரதான 
உதவி செய்திருக்கி்றார. அதற்கான 
அணிக்கு,  நகடடி த்ல்ம 
தாஙகியிருக்கி்றார.

பூமியில் இருநது 500 மில்லியன் 
டிரில்லியன் கிநலாமீடடர சதா்லவில் 
உள்ள தூசு மற்றும் வாயுவின் 
ஒளிவடடத்்த காடடும் வியக்கத்தக்க 
கருநது்ள பு்கப்படம் ெமீ்பத்தில் 
சவளியிடப்படடது .  ஆனால் 
இது ொத்தியம் ஆகாது என்று முன்னர 
�ம்்பப்படடதாக ்பவுநமன் கூறுகி்றார . 
மொசூசெடஸ் சதாழில்நுட்பக் கல்வி 
நிறுவனத்தில் ்பயின்்றந்பாது இதற்கான 
செயல் நிரலி்ய நகடடி உருவாக்கத் 
சதாடஙகினார. மொசூசெடஸ் சதாழில்நுட்ப 
நிறுவனத்தின் கணினி அறிவியல் பிரி்வச் 
நெரநத குழுவினர, செயற்்க நுண்ணறிவு 
ஆய்வகம், ஹாரவரடு -ஸ்மித்நகாசியன் 
வானியற்பியல் ்மயம் மற்றும் மொசூசெடஸ் 
சதாழில்நுட்ப நி்லய நஹஸ்டாக் வான் 
கண்காணிபபு நி்லயம் ந்பான்்ற ்பலரின் 

உதவிநயாடு இநதச் செயல்திடடத்்த 
நகடடி நமற்சகாண்டார.

அவரது அணி உருவாக்கிய செயல் நிரலியால் 
ஒன்ந்றாடு ஒன்று சதாடரபு ஏற்்படுத்தப்படட 
ஈவன்ட ஹாரிொன் சதா்லந�ாக்கியால் 
கருநது்ள பு்கப்படம் எடுக்கப்படடுள்ளது. 
இநதப புகழமிக்க பு்கப்படம் சவளியான 
சில மணிந�ரஙகளில், டுவிடடரில் ச்பயர 
டிசரண்ட ஆனதால் டாக்டர நகடடி ்பவுநமன் 
ெரவநதெ அளவில் ந்பெப்படும் �்பர ஆனார. 
மொசூசெடஸ் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் 
ஸ்மித்நகாசியன் வானியற்பியல் ்மயத்தாலும் 

நகடடி ்பாராடடப்படுகி்றார. ‘மூன்று 
ஆ ண் டு க ளு க் கு  மு ன் ன ா ல் , 
ம ெ ாசூச ெ டஸ்  ச த ாழில்நுட ்ப 
நிறுவனத்தின் ்படடதாரி மாணவி 
நகடடி ்பவுநமன் கருநது்ளயின் 
மு த ல ா வ து  பு ் க ப ்ப ட த் ்த 
உருவாக்குவதற்கான புதிய செயல் 
நிரலி்ய உருவாக்குவதற்குத் 
த்ல்ம தாஙகினார. இன்று, இநதப 
பு்கப்படம் சவளியிடப்படடுள்ளது’ 
என்று மொசூசெடஸ் சதாழில்நுட்ப 
நிறுவனமும் அதன் செயற்்க 
நு ண் ண றி வு  ஆ ய் வ க மு ம் 

சதரிவித்துள்ளன. அநதாடடிக்கா முதல் சிலி 
�ாடு வ்ர நவறு்படட இடஙகளில் இருக்கும் 
சதா்லந�ாக்கிக்ளப ்பயன்்படுத்தி இநத 
பு்கப்படத்்த உருவாக்குவதில் 200-
க்கும் நமற்்படட விஞ்ானிகள் ஈடு்படடனர. 
கருநது்ள்ய �மது கண்களால் ந�ரடியாகப 
்பாரக்க முடியாது. பூமி்யவிட முப்பது 
லடெம் மடஙகு ச்பரிதான கருநது்ள, 4 
நகாடி கிநலாமீடடர சதா்லவில் உள்ளது. 
நமஸ்சியர 87 நகலக்சியில் 10 �ாடகளாக 
இது ‘ஸ்நகன்’ செய்யப்படடுள்ளது. 

கருநது்ள ஒளிபெடம் பினனைணியில் செயல்ெட்ட செண்மணி


