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சனநாயக கடமைகளிலிருந்து  
நாம் ஒருப�ாதும் பின்ாஙகப் ப�ா்திலமலை

�யஙகர்ாத தமடசசடடம் தமிழரகள் மீது 
பநரடியாக �ாய்கின்றது என�தற்கு �லகமலைககழக 

ைாண்ரகளின மகது முனனுதாரணம்.
சனாதிபதி சட்டத்தரணி கே.வி.்தவராஜா இலக்கு மின்னி்தழுக்கு சிறப்பு கபடடி 

தீபச்செல்வன்

எைககு இலைஙமக அரசு ஆயுதஙகமை  
்ழஙகியது ப�ாடடுமடததார - ஹிஸ்புலலைா

ப�ற்்றால தான 

அனமனயா?

யாழ்.பல்கலைக்கழ்க ்கலைப்பீட மாண்வர் ஒன்றியத்தலை்வர் 
இராஜரடணம் கிரிசொந்தன் இைககு மின்னி்தழுககு சிறப்பு பபடடி

 எமது உரிமமகள் மறுககப்படுவதறககான  
பினனணிமை புரிந்து கககாள்வதறகு பூகககாள  

அரசிைல் ்பறறிை கதளிவு அவசிைம்.
்கைாநிதி. ந. மாைதி இைககு மின்னி்தழுககு சிறப்பு பபடடி

அன்்னயர் தின சிறப்புக்ேடடு்ர
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தமிழர் தாயகத்தின் முகவாயிலாக 
இருக்கும் வவுனியா மாவட்டத்தில் 
பாக்கிஸதான் உள்ளிட்ட நாடுகளின் 
அகதிகளை தஙக ளவபபதறகான 
ந்டவடிக்ளககள் முன்்னடுக்கபபடுகின்்றன. 
ஏளனய எடடு மாகாணஙகளும் அநத 
அகதிகளை நிராகரித்திருக்கும் நிளலயில் 
வ்டக்கு மாகாணத்திளன அரசாஙகம் 
்தரிவு ்சயததன் பின்னணி என்ன? 
இதறகு தமிழ் மக்களும், பிரதிநிதிகளும் 
அனுமதி வழஙகியுள்ைார்கைா? என 
தமிழ்த் ததசிய அரசியல் அவதானிபபு 
ளமயம் தகள்வி எழுபபியுள்ைது. 

இ வ் வி ்ட ய ம்  கு றி த் த  த ம லு ம் 
்தரிவிக்கபபடடுள்ைதாவது, 

ப ா க் கி ஸ த ா ன் ,  ப ங க ை ா த த ஷ் 
உள்ளிட்ட நாடுகளைச் தசர்நத அகதிகள் 
1 6 7 0  தபர் நீர்்காழும்பு பகுதியில் 
தஙகளவக்கபபடடுள்ைனர். இவர்கள் 
முஸலிம்கைாக இருபபதால் உயிர்த்த 

ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர் அவர்களின் 
பாதுகாபபு தகள்விக் குறியாக்கபபடடுள்ைது. 

இநத நிளலயில் அரசாஙகம் குறித்த 
ம க் களை  இலஙளகயின்  ஏளனய 
மாகாணஙகளுக்கு மாறறும் ்சயறபாடுகளை 
முன்்னடுத்தது. ஆனால் எநத்வாரு 
்பரும்பான்ளம அரசியல் பிரதிநிதிகளும் 
அதறகான இ்டமளிபபிளன வழஙகவில்ளல. 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிஙக வி்டத்தில் 
ஆளும் தரபபின் ்பரும்பான்ளமயான 
பிரதிநிதிகள் எதிர்பபுக்களை தநரடியாகதவ 
்வளியிடடுவிட்டனர். 

இ வ் வ ா ்ற ா ன  நி ள ல யி ல் த் த ா ன் 
தாயகத்தின் இனபபரம்பளல மாறறும் 
சிஙகை, ்பௌத்த ததசியவாத நிகழ்ச்சி 
நிரளல ்சவ்வதன முன்்னடுத்து வரும் 
்பரும்பான்ளம ஆடசியாைர்களி்டத்தில் 
தமறபடி அகதிகளையும் தாயகத்திதலதய 
குடிதயறறிவி்டலாம் என்்ற சிநதளன 
ததாற்றம் ்பறறுள்ைது. இதறகான 

அனுமதிளய தாயகத்தின் ஒடடு்மாத்த 
மக்களின் பிரதிநிதியாக சிஙகை தளலளமகள் 
கருதிவரும் நா்டாளுமன்்ற உறுபபினர் 
சுமநதிரனி்டத்தில் தகாரவும் நக்குண்டார் 
நாவிழநதார் என்்ற நிளலயில் அதறகு 
தளலயளசத்தாகிவிட்டது. 

அத்து்டன் தாயக மக்களின் வலிகளை 
என்றுதம உணநதிராத தபாதும் வ்டக்கின் 
தமிழ் ஆளுநர் என்று மார்பு தடடும் சுதரன் 
ராகவனும் பச்ளசக்்காடி காடடிவிட்டார். 
்பௌத்த மாநாடள்ட வவுனியாவில் 
ந்டத்திய பச்ளசத்தமிழனான ஆளுநர் இதறகு 
மறுபளப ்தரிவிபபார் என்று கருதுவதும் 
தவ்றாகும். இபபடியான பின்னணியில்த்தான் 
வவுனியாவில் பூநததாட்டத்தில் புனர்வாழ்வு 
முகாமாக ்சயறபடடுவரும்  வ்டமாகாண 
கூடடு்றவு பயிறசி நிளலய மண்டபத்தில் 
குறித்த அகதிகளை தஙக ளவபபதறகான 
முயறசிகள் எடுக்கபபடடுள்ைன.  கூடடு்றவு 

வவுனிைகாவில் ்பகாககிஸதகான அகதிகமள தஙக மவப்பதன  
உள்கநகாககம் எனன? கூட்டமமபபு ஆதரவு கதரிவிதததன மரமம் எனன?

ப்கள்வி எழுப்புகிறது ்தமிழ்த ப்தசிய அரசியல அ்வ்தானிப்பு லமயம்

பிதரமதாசா சனாதிபதியாக 
இ ரு ந த  த ப ா து  அ ன் ள்ற ய 
பாதுகாபபு ்சயலாைரினால் 
எமது இளைஞர்களுக்கு ஆயுதஙகள் 
வழஙகபபடடிருநதன. அநத ஆயுதஙகள் 
சட்டபூர்வமானளவ என்று கிழக்கு 
மாகாண ஆளுநர் ஹிஸபுல்லா 
்தரிவித்துள்ைார்

தறதபாது அவர்மீது சுட்டபபடும் 
குற்றச்சாடடுக்களை நிராகரித்து 
கருத்து ்வளியிட்டதபாது இநத 
தகவளலயும் அவர் தபாடடுள்டத்தார். 
இதுபறறி அவர் தமலும் கூறியதாவது, 

1990ஆம் ஆணடு காத்தான்குடி 
ப ள் ளி வ ா ச லி ல்  மு ஸ லி ம் க ள் 
ப டு ் க ா ள ல  ் ச ய ய ப ப ட ்ட 
தபாது நான் அநத ஜனஸாக்களை 
அ்டக்குவதறகு கூ்ட நிறகவில்ளல. 
அ ன் ள்ற ய  ச ன ா தி ப தி  ஆ ர் .
பிதரமதாஸாளவ சநதித்ததன். அதன் 
தபாது சனாதிபதி என்னி்டம் நான் 
என்ன ்சயய தவணடு்மன்று 
தகட்டார். எஙகளுக்கு ஆயுதஙகளை 
தாருஙகள் எஙகளின் இளைஞர்களை 
த ரு கின்த்ற ா ம் .  அவ ர் களுக்கு 
பயிறசிகளை ்காடுத்து எஙகள் 
மக்களை பாதுகாருஙகள் என்த்றன்.  

இத றகு  அளமய  அன்ள்றய 
சனாதிபதி அபதபாது பாதுகாபபு 
்சயலாைராக இருநத ்ஜன்ரல் 
சியபால ஆடடிகலவுக்கு அனுமதி 
வழஙகி உத்திதயாகபூர்வமாக 
இராணுவத்தினரால் ஆயுதஙகள் 
்காணடு வரபபடடு, எஙகளின் 
இ ள ை ஞ ர் க ளு க் கு  ஒ ரு ந ா ள் , 
இரணடு நாள் பயிறசிகளை வழஙகி 
ஓட்டமாவடி காவத்ளதமுளன 

எைககு இலைஙமக அரசு ஆயுதஙகமை ்ழஙகியது 
ப�ாடடுமடததார கிழககு ைாகாண ஆளுநர ஹிஸ்புலலைா

்தா்டக்கம் காத்தான்குடி வளர 
எஙகளின் பிரததசஙகளை நாஙகள் 
பாதுகாத்ததாம். அளவ சட்டபூர்மற்ற 
ஆயுதஙகைல்ல என்பதளன மிகத் 
்தளிவாகச் ்சால்லி ளவக்க 
விரும்புகின்த்றன்.

சஹராதனாடு ளககுலுக்கிய ஒரு 
ப்டத்ளத ளவத்துக் ்காணடுதான் 
எனக்கும், சஹரானுக்கும் ்தா்டர்பு 
இருபபதாக என்னுள்டய எதிரிகள் 
்தரிவித்துக் ்காணடிருக்கின்்றார்கள். 
2015ஆம் ஆணடு பாராளுமன்்றத் 
த த ர் த ல்  வ ந த த ப ா து  ச க ல 
தவடபாைர்களையும் அவர் அளழத்து 
இருநதார் .  தவடபாைர் என்்ற 
அடிபபள்டயில் நானும் கலநது 
்காணத்டன். அஙகு முஸலிம் 
க ா ங கி ரஸில்  த ப ாடடியிட்ட 
்பாறியியலாைர் அபதுர் ரஹமான், 
்பாறியிலாைர் சிபலி பாறூக் 
ஆகிதயார்களும் இருநதார்கள் 
என்்றார். 

தற்காளல குணடுதாரிகளின் பி்றபபி்டமாக 
கருதபபடும் காத்தான்குடி பகுதியில் பல்தவறு 
தசாதளனகள் பள்டயினர் மூலம் ந்டத்தபபட்டது. 
இத்தளகய தசாதளனகளின் தபாது, தற்காளல 
குணடுத்தாக்குதலின் பிரதான சூத்திரதாரியான 
சஹரான் காசீமின் தஙகுமி்டஙகள், சகாக்கள், ஆயுதஙகள் 
என்பன கண்டறியபபடடுள்ைன. 

இவ்வா்றான நிளலயில் காத்தான்குடி பிரததசத்திளன 
முழுளமயான பரிதசாதளனக்கு உடபடுத்துவதறகு 
முடியாது பள்டயினரும், காவல் துள்றயினரும் திண்டாடி 
வருகின்்றனர். குறிபபாக தசாதளன ந்டவடிக்ளககளில் 
காவல் துள்றயினரும் இளணநதத ்சயறபடடு வருகின்்ற 
நிளலயில் காத்தான்குடி காவல் நிளலயத்திலிருநது 
தபாதுமான ஒத்துளழபபுக்கள் கிள்டக்கவில்ளல 
என்று பள்டத்தரபபில் கூ்றபபடுகின்்றது.  குறிபபாக 
காத்தான்குடி காவல் நிளலயத்தில் ்பாறுபபதிகாரி 
உ்டப்ட மூவதர ்பரும்பான்ளம இனத்ளதச் 
தசர்நதவர்கைாக இருக்கின்்றனர். ஏளனயவர்கள் 
முஸலிம்கைாக இருக்கின்்றனர், ஆகதவ தசாதளன 
ந்டவடிக்ளககளுக்கான நகர்வுகளைச் விளனத்தி்றனாக 
்சயய முடியாத நிளல இருபபதாக காவல் நிளலய 
்பாறுபபதிகாரி தனக்கு ்நருஙகிய தரபபினரி்டத்தில் 
கவளல ்வளியிடடுள்ைார். 

அதததநரம் பள்டயினர் காத்தான்குடிளய 
முழுளமயாக தசாதளனக்குடபடுத்த தவணடும் 
என்று முயறசிக்கின்்ற தபா்தல்லாம் அரசியல் 
ரீதியான தளலயீடுகைால் அதறகான கட்டளைகள் 
கிள்டக்காது தபாயவிடுவதாக அறிய முடிகின்்றது.  
விதச்டமாக ஹிஸபுல்லாவின் காரியாலயத்தில் 
துபபாக்கி ரளவகள் மீடகபபட்டதிலிருநது இநத 
நிளலளமகள் அதிகரித்துள்ைதாக பள்டத்தரபபு 
கவளல ்வளியிடடுள்ைது.  இவ்வா்றான நிளலயில் 
காத்தான்குடிளய முழுளமயான தசாதளனக்கு 
உடபடுத்த முடியாது தடுக்கும் நபர் யார்? என்்ற 
தகள்வி பாதுகாபபுத்துள்ற உள்ளிட்ட பல்தவறு 
இ்டஙகளில் தம்லழுநதுள்ைது. காத்தான்குடி 
தறதபாது கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸபுல்லாவின் 
பி்றபபி்டம் என்பததாடு தனது தகாடள்ட என்றும் 
அவர் கூறிவருகின்்றளம குறிபபி்டத்தக்கது. 

ககாததகானகுடியில் க�காதமன 
க�யைகாது தடுப்பது ைகார?
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முள்ளிவாய்க்ால் சடங்ல்்ல 
நீதி்க்ான சசயற்ாடு

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களுக்கு 
பின்னர் தமிழர்களின் நியாயமான 
உ ரிளமப  த ப ா ர ாட்டங களை 
மழுஙகடிக்கும் திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சி 
நிரல் முன்்னடுக்கபபடுகின்்றது. 
இதனடிபபள்டயில்தான் தமிழ் 
மீது திட்டமிட்ட அ்டக்குமுள்ற 
கட்டவிழ்த்து வி்டபபடடுள்ைது என்று 
அரசாஙகத்திறகு முணடு ்காடுத்துக் 
்காணடிருக்கும் தமிழ்த் ததசியக் 
கூட்டளமபபு ்காதிநிளல கருத்துக்களை 
முன்ளவத்துள்ைது. 

கூட்டளமபபின் நா்டாளுமன்்ற 
உறுபபினர் எம்.ஏ.சுமநதிரன் இநத 
கருத்துக்களை ்வளியிடடுள்ைார். 
யுத்தம் நிள்றவுக்கு வநது பத்தாணடுக 
ைாகின்்றதபாதும் வ்டக்கில் எநத்வாரு 
வன்முள்றச் சம்பவஙகளும் நிகழவில்ளல. 
அத்து்டன் தமிழ் மக்கள் 2009 இல் தபார் 
நிள்றவுக்கு வநதபின்னர் தமிழ் மக்கள் 
தமது விடுதளலளயக் தகாரி சனநாயக 
ரீதியிதலதய தபாராட்டஙகளை 
முன்்னடுத்து வநதுள்ைனர். ததசிய 
இனபபிரச்சிளனக்கு நியாயமான 
தீர்விளன வழஙக தவணடும் என்று 
வலியுறுத்தி சர்வததசத்தின் ஊ்டாக 
அழுத்தமளிக்கும் ்சயறபாடுகளைதய 
முன்்னடுத்துள்ைனர்.

நள்ட்பற்ற  வி்டயஙகளுக்கு 
்பாறுபபுக்கூ்றல் தவணடும் என்பதில் 
உறுதியாக தகாரி வநதுள்ைனர். நாடடில் 
நல்லிணக்கம் ஏறப்ட தவணடும் என்்றால் 
சம அநதஸது்டன் தமது அபிலாளசகளை 
பூ ர் த் தி  ் ச ய யு ம்  வ ள க யி ல் 

அதிகாரஙகள் பகிரபபடுவததாடு 
வழங க பபட்ட  அதிக ா ரங கள் 
மீைப்ப்றபப்டாளமளய உறுதி 
் ச ய யு ம்  வ ள க யி ல்  த ம து 
அஙகீகாரத்திளனப ்பற்ற புதிய 
அரசியலளமபபு உருவாக்கபபடுவதறகான 
ந்டவடிக்ளககளைதய முன்்னடுத்து 
வ ந து ள் ை ன ர் .  மு ஸ லி ம் க ள் 
உரிளமகளுக்காக இநத நாடடில் 
தபாரா்டவில்ளல. அவ்வா்றான 
சம்பவஙகள் ஏதும் இஙகு நிகழவும் 
இல்ளல. அவ்வாறு இருக்ளகயில் 
இநத சம்பவஙகளை பயன்படுத்தி 
தமிழ் மக்களை அ்டக்குமுள்றக்குள் 
உ ட ப டு த் த  மு ய ல் வ த ா ன து 
்பரும்பான்ளம தளலளமகளின் 
திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சி  நிரலின் 
அஙகம் என்று தான் கூ்றதவணடும். 
அரசாஙகமும் ்தன்னிலஙளக 
தளலவர்களும் குறுக்குபதபாக்கில் 
்சயறபடடு தமிழர்களின் நியாயமான 
அபிலாளசகளுக்கான தகாரிக்ளககளை 
அழித்து வி்டலாம் என்று கருதக்கூ்டாது 
எ ன் ப ள த  ் த ளி வ ா க  கூ ்ற 
விளைகின்த்றாம் என்றும் காட்டமாக 
உளரத்துள்ைார். 

ஆன ால்  இ ந த  நி லளம கள் 
்தா்டர்நதால் நாஙகள் அரசா 
ஙகத்திறகு முணடு ்காடுபபதிலிருநது 
வி ல கி  வி டு த வ ா ம்  எ ன் று 
எநத்வாரு ்சாறபதத்ளதயும் 
பயன்படுத்தவில்ளலதய என்று தாயக 
உ்றவுகள் தமது மனக்குமு்றல்களை எமக்கு  
்தரிவித்துள்ைனர். 

முள்ளிவாய்க் ால் வா ரம் ஆரம்்பம ாகிவிட்டது . 
்பத்ாண்டு்ளு்ககு முன்னர் எமது இ்னம் குறுகிய ஒரு 
நிலப்பரபபு்ககுள் மு்ட்க்ப்படடு க்ாடூரமா்ன ஆயு்ங்ள் 
க்ாண்டு மிலலச்சத்்னமா் இ்னவழிபபு க்சயயப்பட்ட 
அந் உச்ச நாட்ளின நின்னவு்ள் ல்்சததின மீது ்பற்று்க 
க்ாண்ல்டார் அன்னவர் நின்னவு்னையும் மீண்டும் 
ஆ்ககிரமிதது்க க்ாண்டிரு்ககின்றது. அந் நாட்ளில் அந் 
மண்ணில் நின்றவால்ற அத்ன்னனயயும் லநரடியா் 
அனு்பவிதது இனறும் ்சாடசி்ைாய வாழ்நது க்ாண்டிரு்ககும் 
எமது உ்றவு்ளும் எங்ள் மண்ணில் இவவா்றா்ன ஒரு 
ல்பரவலம் ந்டநதுவி்ட்க கூ்டாக்்ன ்மிழன க்சறிவா் 
வாழ்ந் அத்ன்ன நாடடின வீதி்ளிலும் க்ா்டர்சசியா் 
நினறு ல்பாராடிய எங்ள் ம்க்ளும் அந் நாட்னை 
மீை அன்சல்பாடடுப ்பார்்ககின்ற்னர்.

்ப த ் ாண்டு்ள் ் ்ட நது  ல ்ப ா யவிட ்ட்ன .  இ ந ் 
அநியாயங்ளு்ககும் அ்ககிரமங்ளு்ககும் அ்ற்கு லமலா்ன 
இ்னவழிபபு்ககுமா்ன நீதி எங்ள் ம்க்ளு்ககு கின்ட்ககும் 
என்ப்ற்்ா்ன எந்வி்மா்ன நம்பி்கன்்ளும் அறிகுறியும் 
எஙகும் க்ரிந் ்பா்டா் இல்னல. எங்ள் ம்க்ளு்க்ா்ன 
அரசியல் ்னலவர்்ளும் இந் ம்க்ளு்க்ா்ன அரசியல் ்பணி 
க்சய்பவர்்ளும் அனமபபு்க்ளும் எங்ள் ம்க்ள் வி்டயததிலும் 
எமது அரசியல் விடு்னலனய கவனக்றடுப்ப்ற்்ா்ன 
்சரியா்ன ல்பாராட்ட வழிமுன்ற்னை ஒழுஙகு்படுததுவதிலும் 
்ங்ளு்ககின்டயிலா்ன லவறு்பாடு்னை விருபபு கவறுபபு்க்னை 
்்டநது இன்னமும் முழுனமயா் ஒருஙகினையவில்னல 
என்பது நீதி்க்ா் க்பரும் மூசசு்டன ்ாததிரு்ககும் ம்க்னை 
லமலும் லவ்ன்னயில் ஆழ்ததியுள்ைது 

்மிழ் ம்க்ள் மீது லமற்க்ாண்்ட இ்ன அழிபபிலிருநது 
இலஙன் அரன்ச ்பாது்ாப்ப்ற்கு ஐ.நா மன்றம் ்ால 
அவ்ா்சம் மூலம் கமல்ல கமல்ல நீதினய க்ால்லும் 
அல் லவனை ்மிழ் ம்க்ளின ஆனைனய க்பற்்ற 
்மிழ்த ல்சிய கூட்டனமபபு ்மது ்ப்வி நலன்ளு்க்ா் 
அரசிற்கு ஆ்ரவா் க்சயற்்படுவது முள்ளிவாய்க்ால் 
ல்பரவலதன் அனு்பவித் ம்க்னையும் விரததியன்டய 
க்சயதுள்ைது.   

உயிர்த் ஞாயிறு ்ா்ககு்ல்்ளும் அ்ன பின்னரா்ன 
நினலனம்ளும் அவ்சர்ால ்சட்ட மீைமுலா்க்மும் 
முள்ளிவாய்க்ால் மண்ணில் உைர்கவழுசசிலயாடு 
்பல்லாயிர்க்ை்ககில் இ்டம் க்பறுவ்ற்கு ஏற்்பா்டாகியிருந் 
நின்னலவந்ல் நி்ழ்னவ திட்டமிட்ட்படி க்சயவ்ற்்ா்ன 
்்டங்ல்்னை நிச்சயம் ஏற்்படுததும். அன்யும் ்ாண்டி 
்ங்ைால் முடிந்வனர முள்ளிவாய்க்ால் ல்பரவலதன் 
நின்னலவநதும் முயற்சினய ்ாய் உ்றவு்ள் அன்னவரும் 
ஒனறு்படடு நிச்சயம் லமற்க்ாள்வார்்ள். புலம்க்பயர்ந் 
மண்ணில் வாழ்கின்ற ல்்சப்பற்று்க க்ாண்்ட அத்ன்ன 
ம்க்ளும் ்ாய ்மிழ் உ்றவு்ளும் முள்ளிவாய்க்ால் 
வாரதன்யும் முள்ளிவாய்க்ாலின இறுதி நாைா்ன லம 18 
நி்ழ்வு்னையும் ்ங்ைால் முடிந்வனர ்்னதியா்வும் 
உைர்வுபூர்வமா்வும் நின்னலவந் லவண்டியது ்ாலததின 
்ட்டாயமா்னதும் ஆகும்.

இருந்ாலும் இந் நின்னலவந்லலாடு மடடும் நம் 
்்டனம முடிநது விட்ட்ா் இருநது விடுலவாமா் இருந்ால் 
இது ஒரு ்ச்டங்ா் மடடுலம இருநது விடடுப ல்பாகும். 
முள்ளிவாய்க்ால் ல்பரவலதது்ககும் இ்ன அழிபபு்ககுமா்ன நீதி 
எமது ம்க்ளு்ககு கின்டப்ப்ற்்ா் நாங்ள் ஒருஙகினைநது 
திட்டமிடடு ஆற்றுகின்ற க்சயற்்பாடு்ள் மடடுலம அந் 
மண்ணு்ககும் உயிர்நீத் உத்மர்்ளு்ககும் நாம் க்சயகின்ற 
உண்னமயா்ன அஞ்சலியா்வும் கநஞக்சாலியா்வும் இரு்க் 
முடியும். எங்ள் ்ாயமண் இன்னமும் ஆ்ககிரமிப்பாைர்்ளின 
மிதிபபு்ககு கீலழலய கி்ட்ககின்றது. எங்ைது ம்க்ள் 
்ங்ைது விருப்பத ல்ர்வில்லா் ஆடசி அதி்ாரததின 
கீலழலய இனனும் வாழ்கின்றார்்ள். எங்ள் மண்ணும் 
எங்ைது ம்க்ளும் சு்நதிரமா்ன ்ாற்ன்ற சுவாசி்ககின 
்றவனர ல்்சததில் ்பற்றுறுதி உள்ைவர்்ள் ஓயநதுவி்ட 
முடியாது. நா்ட்ங்னையும் ்ச்டஙகு்னையும் ்்டநது 
எமது ம்க்ளு்க்ா்ன நீதி ல்்டலில் ஒனறு்படுலவாம் 
க்சயற்்படுலவாம்.

தமிழரகள் மீது திடடமிடட அடககுமும்றயான ஆடசிககு 
முண்டுபகாடுககும் கூடடமைப்பு மீது தமிழ் ைககள் விசனம்

விடுதளலபபுலிகள் அளமபபினர் தனது தளலவருக்காகவும், அளமபபுக்காகவுதம 
தற்காளலத் தாக்குதலில் உயிளரவிட்டனர். மா்றாக, இநத ஐ.எஸ. 
பயஙகரவாதிகள் தமது உயிர்களை விடுவது, தாம் தவ்றான முள்றயில் 
விைக்கம் ்பறறுக் ்காணடுள்ை அடிபபள்டயில் என இலஙளக இராணுவத் 
தைபதி ்லபரினன் ்ஜனரல் மதகஷ் தசனாநாயக்க ்தரிவித்தார்.

தநறறிரவு சிஙகை தனியார் ்தாளலக்காடசி்யான்றுக்கு வழஙகிய 
்சவ்வியின் தபாது அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ைார். தற்காளலத் தாக்குதளல 
ந்டத்துவதறகு இவர்களின் பயிறசிளய வி்டவும், மதனாநிளலதான் இஙகு 
முக்கியமானது. நாம் விடுதளலப புலிகள் அளமபபு்டன் ந்டாத்திய 30 
வரு்ட யுத்தத்ளத வி்டவும் மாற்றமான ஒன்்றாக இது உள்ைது. புலிகள் 
அளமபபினர் தமது தளலவருக்காகவும், அளமபபுக்காகவுதம தற்காளலத் 
தாக்குதலில் உயிளர விட்டனர். மா்றாக, இநத ஐ.எஸ. பயஙகரவாதிகள் 
தமது உயிர்களை விடுவது, தாம் தவ்றான முள்றயில் விைக்கம் ்பறறுக் 
்காணடுள்ை சிநதளன ரீதியிலான ஒரு கருத்துக்காகவாகும். இநத 
சிநதளன ரீதியிலான தபாராட்டத்துக்கு உ்டலியல் ரீதியிலான பலத்ளத 
வி்டவும், மனரீதியிலான பலதம முக்கியமாகும். இத்தளகயவர்களுக்கு 
பாரிய பயிறசிகள் ததளவபபடுவதில்ளல. நான் இவ்வாறு கூறுவதறகான 
காரணம் இருக்கின்்றது. நள்ட்பற்ற தற்காளலத் தாக்குதல் சம்பவத்ளத 
பார்க்கும் தபாது, த�ாட்டல் ஒன்றில் ளவத்து தற்காளலக் குணடுதாரி 
குணள்ட ்வடிக்கச் ்சயய முயறசி ்சயகின்்றார். இருபபினும், அது 
்வடிக்கவில்ளல. மீணடும் அவர் பள்ளிவாசலுக்கு ்சன்றுவிடடு, ்தஹிவளை 
விடுதிக்குள் ்சல்கின்்றார். அஙகு இதளன ்வடிக்கச் ்சயயும் விதமாக 
தயார் ்சயயும் தபாதத ்வடித்திருக்கும் என ஊகிக்க முடியுமாக உள்ைது. 
விடுதியில் இதளன ்சயறபடுத்தக் கூடியதாக சரி்சயயபபடடிருநதால், 
அருகிலுள்ை முச்சக்கரவணடி தரிபபி்டத்தில் ்வடிக்கச் ்சயதிருக்கலாம். 
ஆனால், அவ்வாறு ந்டக்கவில்ளல.

இதிலிருநது புரிநது ்காள்ை முடியுமான முக்கிய வி்டயம்தான், இநத 
பயஙகரவாதி மனரீதியாக பித்துப பிடித்தவராக மாறியுள்ைார் என்பதாகும். 
இநத தாக்குதல்கள் இ்டம்்பற்ற வீடிதயா காடசிகளைப பார்க்கும் தபாது 
இவர்கள் பாரிய பயிறசிகளைப ்பற்றவர்கைா? என்்ற சநததகம் எழுகின்்றது 
எனவும் இராணுவத் தைபதி தமலும் குறிபபிட்டார்.

புலிகளின தறகககாமை தகாககுதலுககும் ஐ.எஸ.ஐ.எஸ. ந்டததிை  
தறகககாமைத தகாககுதலுககும் ்பகாரிை கவறு்பகாடு - இைஙமக இரகாணுவத தள்பதி
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 அன்லறய ்வடககு கிழககு மனி்த உரிலம்கள் ்செயை்கததின் (North-East Secretariat on Human Rights 
–NESoHR) முககிய உறுப்பினரும், ்தாய்கததில ்பண்கள் முன்பனறறச ்செயறபாடு்களில ்தன்லன ஈடுபடுததிக 
்்காணட்வரும், மனி்த உரிலம ஆர்்வைரும், எழுத்தாளருமான ்கைாநிதி. ந.மாைதி அ்வர்்கள் இைககு மின்னி்தழுககு 
்வழங்கிய சிறப்பு பபடடி

12.05.2019

கேள்வி- முள்ளிவாய்கோல் கேரவலம் இடம் 
பேற்று ேத்து ஆண்டுேள் ஆகிவிடட இன்றைய 
நி்லயில் நீதி வழஙேபேடுவது, தமிழரேளின 
உரி்ைேள் நி்லநிறுத்தபேடுவது பதாடரபில் 
ஏதாவது முனகனேற்றைம் ஏற்ேடடுள்்ளதாே 
நீஙேள் ேருதுகிறீரே்ளா?
்பதில்- முனல்னற்்றம் ல்பான்ற சில 

ல்ாற்்றப்பாடு்னை ஐ.நா. மனி் உரினம 
்வுனசில் ் ாடடி வருகி்றது .  ந ாமும் 
அதல்ாற்்றப்பாடு்னை ்பார்தது ஏமாநது 
வருகில்றாம் என்பது்ான உண்னம. இந் 
ஐ.நா. மனி்வுரினம ்வுனசின க்சயற்்பாடு்ள் 
நீ ர் ச சுழல் ல ்ப ானறு அ்ப ாயம ா்னது . 
ஈழத்மிழர்்னை உள்ளிழுதது அவர்்ளின 
வைங்னையும் ்ச்கதினயயும் விரயம் 
க்சயவ்ற்்ா்ன ஏமாற்று வழி்ான இது.  
இதுவனர கின்டத் ஒலரகயாரு முனல்னற்்றம் 
கெர்மனியில் உள்ை பிலரமன ந்ரில் 2013 
டி்சம்்பர் மா்ததில் அமர்ந் நிரந்ர ம்க்ள் 
தீர்ப்பாயம் வழஙகிய தீர்பபு ஒனறு மடடுலம. 
ஐ. நா. மனி்வுரினம ்வுனசில் அமர்வு்னை 
ஈழத்மிழர் ஊ்ட்ங்ள் ல்பசும் அைவு்ககு 
நிரந்ர ம்க்ள் தீர்ப்பாயததின தீர்பபு்னை 
எமது ஊ்ட்ங்ள் ல்பசுவதில்னல. இது 
ஏன எனறும் நாம் சிநதி்க் லவண்டும். 
கேள்வி- இவவாறைானேபதாரு நி்ல்கோனே 

மு்ககியைானே ோரணஙே்ளாே நீஙேள் 
எவற்்றைப ோர்ககிறீரேள்?

்பதில்- எமது ல்பாராட்டம் அழி்க்ப்பட்ட்ன 
பின்னணினயயும் க்ா்டர்நது எமது உரினம்ள் 
மறு்க்ப்படுவ்ற்்ா்ன பின்னணினயயும் புரிநது 
க்ாள்வ்ற்கு பூல்ாை அரசியல் ்பற்றிய 
க்ளிவு அவசியம். எமது ல்பாராட்டதன் 
்பற்றிய ஆழமா்ன அறிவுமடடும் இத்ன்ய 
க்ளினவ ்ரமாட்டாது. உல்ைாவிய 
ரீதியில் ம்க்ளின ல்பாராட்டங்ளு்ககு 
என்ன ந்டந்து ந்ட்ககி்றது என்ற வரலாற்று 

அறிவு அவசியம். இன் னமய நீலராட்ட 
ஊ்ட்ங்னை ்படிதது அறிநது க்ாள்ை 
முடியாது. அனவ லமற்குல் நனனம 
்சார்நல் ்பாதி உண்னம்னை மடடும் 
க்சயதி்ைா் கவளியிடும். இலஙன்ததீவின 
பூல்ாை ல்நதிர மு்ககியததுவம் ்பற்றி, 
அ்னு்டன பினனிப பினைநது நிற்கும் 
பூல்ாை அரசியலின ய்ார்த்ம் ்பற்றி 
ஈழத்மிழ் அரசியல்வாதி்லைா லவக்றந் 
்மிழர் ்ரபல்பா ம்க்ளு்ககு க்பரி்ா்  

அறிவூட்டவில்னல. இ்்னால் நாம் இது 
்பற்றிய புரி்ல் ல்பா்ானமயில் இரு்ககில்றாம். 
்மிழரின ஊ்ட்ங்ளும் ்மிழரு்ககு இந் 
விழிபபுைர்னவ க்ாடு்க் ்வறுகின்ற்ன. 
இ ல ங ன் த தீ வி ன  ல ் ந தி ர 

மு்ககியததுவததி்னால் வல்லரசு்ளு்ககு 
இததீவு மி்வும் ல்னவயா் உள்ைது. 
இது இனறு லநற்று ல்ானறிய்ல்ல. 
்ாலனிய ்ாலததிலலலய க்ா்டஙகி விட்டது. 
சிங்ைவர்்னை ஆரியர்்ைா் அனறு 
பிரித்ானிய ஆயவாைர்்ள் சித்ரித்து 
இ்ற்்ா்லவ. ஆரியவா்ம் லமலலாஙகி 
இருந்்ாலம் அது. இததீவின ல்னவ 
வல்லரசு்ளு்ககு இனறும் இருப்ப்ால், 
ஆரியல்பான் ஊட்டப்பட்ட சிங்ை ம்க்னை 
இனறும் அது இலகுவா் ன்யாளுகி்றது. 
முள்ளிவாய்க்ால் ல்பா ர்குற்்றங்னை 
வி்சாரனை க்சயலவாம் எனறு சிங்ைவர்்னை 
்பயமுறுததுவதும் இனறு லமற்குல்ததிற்கு 
கின்டத் ஒரு வரபபிர்சா்ம். உலக்ஙகும் 
க்ட்டவர்்னை அரசியலில் அமர்ததி 
அவர்்னை “நமது க்ட்டவர்்ைா்” நடபு 
க்ாண்்டாடுவது அகமரி்க்ாவின ஒரு 
ன்வந் ்னல. அண்னமயில் ஈஸ்டர் 
ஞாயி்றனறு இலஙன் தீவில் ந்டந் 
்ா்ககு்ல்்ளின பின்னணியிலும் இந் 
லமற்குல் வல்லரசு்ளின ன் இருப்பன் 
வரலாறு க்ரிந்வர்்ள் புரிநது க்ாள்ைலாம். 
இஸலாமியர்்னை ்மிழர்்ளி்டம் இருநது 
பிரிப்ப்ற்்ா் 1980்ளில் இலஙன்யில் 
உருவா்க்ப்பட்டல் இந் இஸலாமிய 
தீவிரவா்ம். 

கேள்வி- வனனியில் இறுதி்கேடடபகோரில் 
இ ட ம் பே ற் றை  க ே ர ழி வு ே ் ்ள  ஏ ன 
அ்னேத்துலே சமூேத்தால் தடுத்து நிறுத்த 
முடியாைற்கோனேது?
்ப தி ல் -  இனன்ற ய  அன்ன தது ல ் 

்சமூ்ம் எனறு நாம் என் ்ருதுகில்றாம். 
லமற்குல்மா? சீ்னாவா? இநதியாவா? 
ஐ.நாடு்ைா? இவற்றில் எனவயாவது 
உலகில்  நீதினய நினல நாடடுவ்ற்்ா் 
்ன்னலம் இனறி உனழ்ககின்ற்னவா? 
இல்னலயல்லவா? அப்படியா்னால் இன்த 
்டுப்ப்ால் இவற்றில் எவரு்ககு இலா்பம்? 
எவரு்ககும் அன்த ்டுப்ப்ால் இலா்பம் 

இல்லாமல்ல்பா்னது ஈழத்மிழரின துரதிஸ்டம். 
இருந்ாலும் இததுனை லமா்சமா் ஒடடு 
கமாத் ம்க்ள் அழி்க்ப்படும் ல்பாது உல்ம் 
ன்்டடி ்பார்தது்க க்ாண்டு நிற்கும் என்பன் 
எம்மவர் எவரும் நம்பியிரு்க்மாட்டார்்ள். 
உலகில் நீதி எவவாறு ல்ாலலாசசுகி்றது 
என்பன்லய இது ்ாடடுகி்றது.
க ே ள் வி -  இ று தி ப  க ே ா ரி ன 

கேரடிசசாடசிேளுள் ஒருவர எனறை வ்ேயிலும், 
ஒரு ைனிதவுரி்ைச பசயற்ோடடா்ளர  
எனறை வ்ேயிலும் அஙகு சிறீலஙோப 
ே் டயினே ர ா ல்  க ை ற் பே ா ள்்ள ப ே ட ட 
ைனிதவுரி்ை மீறைல் பசயற்ோடுே்ளாே,
ைானுடத்திற்பேதிரானே குற்றைசபசயல்ே்ளாே 
நீஙேள் எவற்்றைப ோர்ககிறீரேள்?
்பதில்- 1956ஆம் ஆண்டிலிருந் ந்டந் 

நூற்று்க்ை்க் ா்ன ்படுக் ானல்ள் , 
1983ஆம் ஆண்டு யூனல ்படுக்ானல்ள், 
க்ன்மிழீழததில் ்மிழ் கிராமங்ள் 
க்ா்டர்சசியா் அழி்க்ப்பட்டது, ்மிழீழம் 
எஙகும் ்மிழர்நிலங்ள் அ்ப்ரிபபு , 
அ ர சி யல்ன் தி ் ள்  சி த தி ர வன் ்ள் , 
்மிழ்பக்பண்்ள் லமல் ந்டத்ப்பட்ட ்பாலியல் 
வனமுன்ற்ள், இனறும் க்ா்டரும் நில 
அ்ப்ரிபபு, இராணுவ ஆ்ககிரமிபபு எல்லாலம 
மானு்டததிற்கு எதிரா்ன குற்்றச க்சயல்்ள் 
்ான. முள்ளிவாய்க்ால் இவற்றிற்கு சி்ரம் 
னவத்து. ்ற்்ால உல் நீதி இந் 
க்ாடிய இ்னவழிபன்ப ்டு்ககும் எனறு 
நாம் நம்பியது எமது ்வறு என்பன் 
நாம் புரிநது க்ாள்ை லவண்டும். 
இறுதிப ல ்ப ா ரில் இ்டம்க்பற்்ற ்பல 

்சம்்பவங்னை நில்சார் ்பணியாைர்்ள் 
லநரில் க்சனறு ்பார்னவயிடடு வி்பரங்ள் 
ல்ச்ரித்ார்்ள். அவற்ன்ற க்ா்டர்சசியா் 
நில்சார் அறி்கன்்ைா் கவளியிடல்டாம். 
2008 டி்சம்்பர் மா்ம் க்ாதது்ககுண்டு்ள் 
வனனியில் ல்பா்டப்பட்டது ்பற்றியும் நில்சார் 
்பணியாைர்்ள் எடுதது வந் ்ரவு்னை 
னவதது ஒரு அறி்கன் கவளியிடல்டாம். 
இ்க்ாலததில் நான புது்ககுடியிருபபில் 

இருந் க்சந்ளிர் சிறுவர் இல்லததில் 
்ஙகியிருநல்ன. ஒரு குண்டு ்ா்ககு்லின 
ல்பாது இசசிறுவர் இல்லததிலும் குண்டு்ள் 
விழுந்்ன. அருகிலிருந் வள்ளிபு்னம் 
்பா்ட்சானல வைா்ததில் அனம்க்ப்படடிருந் 
முல்னலதீவு னவததிய்சானலயின ஒரு கினை 
லமல் ்ச்னவரி 2009 இல் எறி்னை 
்ா்ககு்ல் ந்டந்து. 

2009 மார்ச மா்ம் நாம் இ்டம் க்பயர்நது 
முள்ளிவாய்க்ாலு்ககு வநதுவிடல்டாம். 
க்பாதும்க்ள் கநரி்சலா் கூ்டாரங்ளில் 
இருநல்ாம். எமது கூ்டாரதன் சுற்றி 
எறி்னை்ைாலும் விமா்னததில் இருநது 
ல்பா்டப்பட்ட குண்டு்ைாலும் ந்டந் இ்றபபு்க்ள் 
்பற்றி எமது ்ாது்ககு க்சயதி்ள் வந் 
வண்ைம் இருந்்ன.  எமது கூ்டாரதது்ககு 

எமது உரிமமகள் மறுககப்படுவதறககான பினனணிமை புரிந்து  
கககாள்வதறகு பூகககாள அரசிைல் ்பறறிை கதளிவு அவசிைம்.

்கைாநிதி. ந. மாைதி
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ப்கள்வி: - யுத்தம் நிலற்வலடநது 
ப த ்த ாண டு ்க ள ா கி ன் ற  நி ல ையி ல 
இராணு்வததினர் யாழ்.பல்கலைக்கழ்கததினுள் 
பிரப்வசிப்ப்தறகு அனுமதி ்வழங்்கப்படடது 
ஏன்? 
்பதில்:- யுத்்ாலததிலும் ்சரி, அ்ற்கு 

பி ன்ன ரு ம்  ்ச ரி  இ ர ாணுவ த தி ்ன ர் 
்பல்்னல்க்ழததினுள் நுனழவ்ற்கு அனுமதி 
வழங்ப்படடிரு்க்வில்னல. மாைவர்்ளும் 
அ்ன்ன விரும்பியிரு்க்வுமில்னல. 
அப்படியிரு்க், ஏபரல் 21ஆம் தி்தி 

நன்டக்பற்்ற உயிர்த் ஞாயிறு குண்டுகவடிபபு 
்சம்்பவததின பின்னர் நாடடில் அ்சா்ாரை 
சூழகலானறு உருகவடுத்து. இ்க்ாலததில் 
யாழ்.்பல்்னல்க்ழ்மும் குண்டு்ாரி்ளின 
இல்ககிற்கு உள்ைா்லாம் எனறு அச்சமும் 
்ாைப்பட்டது. அல்லநரம் நாடடில் உள்ை 
அன்னதது ்பல்்னல்க்ழ்ங்னையும் 
ல்சா்ன்னயிடடு மாைவர்்ளின ்பாது்ாபபின்ன 
உறுதிப்படுததுமாறு ்பல்்னல்க்ழ் மானிய 
ஆனை்ககுழுவும் ்பாது்ாபபுத்ரபபி்னரு்ககு 
அறிவுறுததியிருந்து. 
இ்ற்கு ்பல்்னல்க்ழ் நிருவா்மும் 

அனுமதி அளிததிருந் நினலயில் ஒடடுகமாத் 
்பல்்னல்க்ழ் ்சமூ்ததின நலன்ன்க 
்ருததிற்க் ாண்டு ம ாைவர்்ை ாகிய 
நாமும் முழுனமயா்ன ஒததுனழபபு்க்னை 
வழஙகியிருநல்ாம். 
ப்கள்வி:- பசொ்தலன இடு்வ்தற்கா்க 

்வருல்க ்தநதிருந்த இராணு்வம் ஒளிப்படம் 
ல்வததிருந்த்தா்க ்காரணம் ்காடடி இரு 
மாண்வர்்கலள ல்கது ்செய்வ்தறகு ஏன் 
விலளந்தது?

்ப தி ல் : -  ்ப ல் ் ன ல ்க ் ழ ் த தினுள் 
ல்சா்ன்ன்னைச க்சயது குண்டுத்ா்ககு்ல் 
்சம்்பந்மா்ன அச்சநினலனய ல்பா்ககி 
்ப ா து ் ா ப பி ன்ன  உறு தி  க ்ச ய வ து 
உள்நுனழநதிருந ்  இ ர ாணுவததின 
லநா்க்மா் இருந்து. இந் லநா்க்ததில் 
வநதிருந் இராணுவம் ்மிழீழ ல்சிய 
்னலவரின ஒளிப்ப்டம் இருப்பன்யும், 
மருததுவ பீ்ட சிற்றுண்டிச்சானலயில் மருததுவ 
பீ்ட ்பனழய மாைவரா்ன தியா் தீ்பம் 
திலீ்பனின ஒளிப்ப்டம் இருப்பன்யும் ்ாரைம் 
்ாடடி யாழ் ்பல்்னல்க்ழ் மாைவர் 
ஒனறியததின ்னலவர் எம்.திவா்ரன, 
க்சயலாைர் எஸ.்பில்ராஜ் ஆகிலயானரயும் 
சிற்றுண்டிச்சானல ஊழியனரயும் ன்து 

க்சய்்னர். 
உண்னமயிலலலய இ்ன விடு்னல்க்ா்ன 

ல்பாராட்டததில் ்னலனமலயற்று ந்டததியவர் 
என்ற  அ டி ப ்பன ்டயிலும் ல ் ்ச த தின 
விடு்னல்க்ா் ஆறு அம்்ச்கல்ாரி்கன்்னை 
முனனவதது ்னனுயினர தியா்ம் க்சய் 
முன்னாள் ்பல்்னல மாைவன என்ற 
அடிப்பன்டயிலும் அந் ஒளிப்ப்டங்ள் 
்பல ஆண்டு்ைா் ்ாைப்படுகின்ற்ன. 
அவவாறிரு்கன்யில் ்ப ாது் ா பபின்ன 
உறுதிக்சயவ்ற்்ா் வந் இராணுவம் 
்்னது லநா்க்ததின்ன மாற்றி ்பயங்ரவா் 
்ன்டச்சட்டமும், அவ்சர்ால ்சட்டமும் நன்ட 
முன்றயில் இருப்பன் ்ம்ககு ்சா்்மா்ககி 
ஒளிப்ப்டம் இருப்பன் ்ாரைம் ்ாடடி 
மாைவர்்னை ன்து க்சய்து. 

நீண்்ட்ாலமா் இரு்ககும் ஒளிப்ப்டங்ளு்டன 
எந் ்சம்்பந்மும் இல்லா்வர்்னை 
இராணுவம் ்ருைம் ்பார்தது ன்து 

க்சய்னமயா்னது ்வனலயளிப்பல்ாடு 
இராணுவததின மு்ததினரனய கிழிதது 
உண்னமயா்ன ல்ாற்்றததின்ன 
உல்றியச க்சயதுள்ைது. இ்ற்கு 
நாம் ்டுனமயா்ன ்ண்்ட்னததின்ன 
கவளியிடுகினல்றாம். 
ப ்க ள் வி : -  இ ர ா ணு ்வ ம் 

பல்கலைக்கழ்க மாண்வர்்கலள  
இைககு ல்வதது திடடமிடடு 
் செ ய ற ப டு கி ன் ற து  எ ன் று 
்கருதுகின்றீர்்களா? 
்பதில்:- இராணுவததின ஆழ்ம்னது 

சி ந ் ன ்ன  ்ப ல் ் ன ல ்க ் ழ ் 
மாைவர்்னை அ்ட்ககுவ்ா்த்ான 
இரு்ககின்றது. யாழ்.்பல்்னல்க்ழ்ம் 

என்பது கவறுமல்ன ்ற்ன்்னை வழஙகும் 
ஒரு ஸ்ா்ப்னம் மடடுமல்ல. ்மிழர்்ளின 
இ்னவிடு்னலப ல்பாராட்டததில் ஆரம்்பம் மு்ல் 
்ற்ல்பாது வனரயில் பினனிபபினைநதுள்ைது. 

ஆ்லவ யாழ்.்பல்்னல்க்ழ் மாைவர்்ள் 
மீ து  இ ர ாணுவ த தி ்ன ர்  எ ன று ல ம 
்ழுகுப்பார்னவயு்டன்ான இரு்ககின்றார்்ள். 
இந் நினலயில் ல்பார் நின்றவு்ககு வநதிருந் 
நினலயில் ்பல்்னல்க்ழ் மாைவர்்ள் ்மிழ் 
ம்க்ளின நியாயமா்ன ல்ாரி்கன்்ளு்க்ாவும், 
உரினம்னை க்பற்று்கக்ாடுப்ப்ற்்ா்வும் 
முனக்னடு்க்ப்பட்ட ்ச்னநாய் ல்பாராட்டங்ளில் 
முனனினறு உனழத்ார்்ள். 
அ திலும் 2 0 1 5ஆம் ஆண்டு்ககு ப 

பின்னர், ்மிழ் ம்க்ளின ல்ாரி்கன்்ள் 

மலி்னப்படுத்ப்படடு வி்ட்ககூ்டாது என்பதில் 
உறுதியா் இருநது வ்ட்ககு கிழ்ககில் 
க ் ா ்ட ர் ச சி ய ா ்  முனக்னடு்க ் ப ்ப ட டு 
வந் ல்பாராட்டங்ளில் ்பல்்னல்க்ழ் 
்சமூ்ததின ்பங்ளிபபு ்ணி்சமா் இருந்து.  
மி்மு்ககியமா் ஐ.நா.வில் இலஙன்யின 
க்பாறுபபு்ககூ்றனல க்சயவ்ற்்ா் ்ால 
அவ்ா்சம் வழங்ப்பட்டல்பாது அ்ன்ன 
மி்்க ்டுனமயா் ்பல்்னல ்சமூ்ம் 
எதிர்த்ல்ாடு ்சர்வல்்சம் வனரயில் ்மிழ் 
ம்க்ளின நியாயமா்ன ல்ாரி்கன்னய ஓஙகி 
ஒலி்க்ச க்சயவ்ற்்ா்ன ந்டவடி்கன்யில் 
லநரடியா்லவ ்பஙல்ற்றிருந்து. 
இதுமடடுமனறி முள்ளிவாய்க் ால் 

நின்னலவந்ல் லமன்டயில் அரசியல் பிைவு்ள் 
ஏற்்பட்டல்பாது ்பல்்னல்க்ழ் மாைவர்்ள் 
உயிர்்னை ஆஃகுதியா்ககியவர்்ளு்க்ா் 
உைர்வு்டன நின்னலவந்னலச க்சயவ்ற்்ா்ன 
்்டந் ஆண்டு முனவநதிருந்ல்ாடு இந் 
ஆண்டும் அ்ற்குரிய க்சயற்்பாடு்னை 
லமற்க்ாண்டுள்ை்னர்.  அதுமடடுமனறி 
உயிர்த் ஞாயிறு குண்டு கவடிபபு நி்ழ்ந் 
மறுதி்னலம ்பல்்னலயில் நின்னவஞ்சலினய 
நாம் க்சயதிருநல்ாம். ஆ்லவ இதுல்பான்ற 
்பல வி்டயங்ளில் யாழ்.்பல்்னல்க்ழ் 
மாைவர்்ள்  ்சமூ்ததின ்பஙகு்ாரர்்ைா் 
முழுவீசசில் ஈடு்படடு வருகின்றனமனய 
ஆடசியாைர்்ள் விரும்்பவில்னலல்பாலும். 
ஆ் லவ ் ற் ல்ப ான்ய  ்ருைததில் 
இராணுவததின்ன ்பயன்படுததி ்பல்்னல 
மாைவர்்ள் மீது அ்ட்ககுமுன்றனய 
பி ர ல ய ா கி த து  அ ச சு று த தி  னவ த து 
வி்டலாம் எனறு ்ருதுகின்றார்்ள் என்பது 
கவளிப்பன்டயா் க்ரிகின்றது. 
ப ்க ள் வி : -  ல ்க து ் செ ய ய ப் ப ட ட 

மாண்வர்்களின் விடு்தலை ்்தாடர்பில 
செ ன ா தி ப தி யு ட ன்  ப ப ச சு ்வ ா ர் தல்த 
நடத்தப்படட்தா? அதில முன்பனறறங்்கள் 
்காணப்படுகின்ற்வா? 
்பதில்:- ்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட்டததின 

கீழ் ன்து க்சயயப்படடுள்ைனமயால் 
அவர்்னை விடு்னல க்சயவ்ற்கு ்சட்டமா 
அதி்பரின ஒபபு்ல் அவசியமாகின்றது. 
அந் ஒபபு்ல் கின்ட்க்ா் நினலயில்த்ான 
அவர்்ள் க்ா்டர்நதும் விை்க்மறியலில் 
னவ்க்ப்படடுள்ைார்்ள். இந் நினலயில்த 
் ான ்ச்னாதி்பதியு்டன ல்பசசு்க்னை 
ந்டததுவ்ற்்ா் 10ஆம் தி்தி கவள்ளி்ககிழனம 
அனறு க்ாழும்பு்ககுச க்சனறிருநல்ாம். 
்ச்னாதி்பதி்ககு அவ்சர அலுவல்்ள் ்ாரைமா் 
்ண்டி்ககுச க்சல்ல லவண்டிலயற்்படடுள்ை்ால் 
அவனர லநரில் ்சநதிததிரு்க் முடியவில்னல. 
இருபபினும் ்ச்னாதி்பதியின க்சயலாைர் 

மற்றும் ்பாது்ாபபுச க்சயலாைர் ஆகிலயாரு்டன 
்சநதிபபு்க்னை ந்டததியிருநல்ாம். அவர்்ளு்ககு 
ஒளிப ்ப ்டம் மற்றும் இ ர ாணுவததின 
க்சயற்்பாடு்னை க்ளிவு்படுததியிருநல்ாம். 
அவர்்ளும் அந்வி்டயம் க்பாருத்மற்்ற 
க்சயற்்பாடு என்பன் ஏற்று்கக்ாண்்டல்ாடு 
்சட்டமா அதி்பர் புதி்ா் ்ப்வி ஏற்றுள்ை 
நினலயில் 13ஆம் தி்தி திங்டகிழனம 
்்னது ்்டனம்னை க்பாறுபல்பற்கின்றார். 
அனன்றய தி்னலம இவவி்டயம் ்சம்்பந்மா் 
்சா்்மா்ன முடிவு கின்ட்ககும் எனறு 

யாழ்.பல்கலைக்கழ்கததின் ்கலைப்பீட மாண்வர் ஒன்றியத்தலை்வர் இராஜரடணம் கிரிசொந்தன்

எததமகய ச்ாலகள் ்ந்தாலும் சனநாயக கடமைகளிலிருந்து  
நாம் ஒருப�ாதும் பின்ாஙகப் ப�ா்திலமலை  
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்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட்டம் ்மிழர்்ள் 
மீது லநரடியா் ்பாயகின்றது என்ப்ற்கு 
்பல்்னல்க்ழ் மாைவர்்ளின ன்து 
முனனு்ாரைம் எ்ன ்ச்னாதி்பதி ்சட்டத்ரணி 
ல் .வி.்வராொ சுடடி்க்ாடடியல்ாடு 
ஆ்பதது்க்ள் நின்றந் புதிய ்பயங்ரவா் 
எதிர்பபுச ்சட்டம் அமுலா்ககுவ்ற்்ா்ன 
முஸதீபு்ள் முனக்னடு்க்ப்படடுள்ை்ா்வும் 
குறிபபிட்டார். 
க ே ள் வி : -  உ யி ர த் த  ஞ ா யி று 

தா்ககுதல்ேளு்ககு பினனேர ோடடில் அவசர 
ோல சடடம் அமுலா்கேபேடடுள்்ள்ை்ய 
எவவாறு ோர்ககினறீரேள்? 
்பதில்:- மி் லமா்சமா் நன்டக்பற்்ற 

்ற்க்ானல குண்டு ்ா்ககு்ல்்னை அடுதது 
்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட்டம் உள்ளிட்ட 
இரண்டு ்சட்டங்ள் அமுலில் இரு்ககின்ற 
நினலயில் எ ் ற் ் ா ்  அவ ்ச ர ் ா ல ச 
்சட்டம் அமுலா்க்ப்பட்டது என்ற ல்ள்வி 
இல்லாமில்னல. 
் ற் க் ா ன ல  குண் டு த ் ா ்க கு ் ல் 

்சம்்பவதது்டன ஒரு சிறு குழுவி்னலர 
க்ா்டர்பு்படடுள்ைனமயால் நன்டமுன்றயில் 
உள்ை ்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட்டததின்ன 
்பயன்படுததி ந்டவடி்கன்்னை எடுப்ப்ற்கு 
ல்பாதுமா்னது. எனினும், ்பயங்ரவா் 
்ன்டச்சட்டமா்னது ்்டந் 41 ஆண்டு்ைா் 
நாடடில் அமுலில் உள்ைது. ஏ்ற்ககுன்றய 
நிரந்ரச்சட்டம் ல்பான்றாகி விட்டது. 
அ வ வ ா றி ரு ்க கு ம்  ்ப ய ங ் ர வ ா ் 

் ன ்ட ச ்ச ட ்ட த தி ன ்ன  க ் ா ்ட ர் ந து ம் 
்பயன்படுததுவது நிரந்ரமா்லவ ்பயங்ரவா் 
சூழனலயும் அ்ற்ல்ற்்ற அரன்சயுந்ான 
உருவா்ககுவ்ற்கு வழி்சனமப்ப்ாய இரு்ககும். 
அவ்சர்ாலச ்சட்டததின்னப க்பாறுத் 

வனரயில் ஒரு மா்ம் வனரயில்த்ான 
அ்ன்ன அமுலில் னவததிரு்க் முடியும். 
ஒவகவாரு மா்ததிற்கு ஒரு ்்டனவ 
்பாராளுமன்றததின அனுமதி அவசியமா் 
இரு்ககின்றது. 
்ற்ல்பான்ய ்ா்ககு்ல்்ளில் இஸலாம் 

அடிப்பன்ட வா்ததின பிர்ாரம் ்பை்பலம் 
உள்ளிட்ட ்ச்ல வ்சதி ்பன்டத்வர்்ள் 
்ான ஈடு்படடுள்ைார்்ள். 1983 ்லவரம், 
30 ஆண்டு விடு்னலபல்ப ா ர ா ட ்டம் 
ஆகியவற்று்ககும் ்ற்ல்பான்ய ்ா்ககு்ல் 
்ளு்ககும் ்பாரிய லவறு்பாடு்ள் உள்ை்ன. 
அப்படிப ்பார்்ககின்றல்பாது, நாடடில் 

அவ்சர்ால சூழல் ஏற்்படடிரு்ககின்றது 
என்ற அடிப்பன்டயில்த்ான அவ்சர்ாலச 

்ச ட ்டம்  அமுல ா ்க ் ப ்ப ட ்டது .  இ் ற்கு 
்ப ா ர ாளுமன்ற த திலும்  ஏ ் ம்ன ் ா்ன 
அஙகீ்ரிபபு வழங்ப்படடுள்ைது. ்பல்லவறு 
நாடு்ளில் இவவாறு நன்டக்பறுவது்ான 
வழனமயா் இரு்ககின்றது. ஆ்னால் அ்ன 
பிரலயா்ததின்னலய நாம் ்வ்னததில் 
க்ாள்ை லவண்டியிரு்ககின்றது. 
கேள்வி:- ேயஙேரவாத த்டசசடடம் 

அமுலில் இருபேதனோல் ேல்ே்லேழே ைாண 
வரேளின ்ேதுவ்ர அதன எதிரவி்னே்ய 
தமிழரேள் உணர்நதவரே்ளாேத்தான 
இரு்ககினறைாரேள். அவவாறிரு்கே, அவசரோல 
சடடமும் அமுலா்கேபேடடுள்்ளது. இ்நத 
இரண்டு சடடஙே்ளால் தற்கோது தமிழர 
தாயேம் பேரு்கேடி்ககுள்்ளாகியுள்்ளதாே 
கூறைபேடுகினறைகத? 
்பதில்:- ்சட்டததின முன அன்னவரும் 

்சமமா்னவர்்ள் என்பது்ான க்பாதுப்பன்ட. 
ஆ ்ன ா ல்  ந ன ்ட மு ன ்ற யி ல்  எ ன ்ன 
நன்டக்பறுகின்றது என்பன் கவளிப்படுத் 
லவண்டியுள்ைது. நான இ்ற்கு இரண்டு 
உ்ாரைங்னை கூ்ற வினைகினல்றன. 
்ற்க்ானல குண்டு்ாரி்ளில் ஒருவரு்டன 
க்ானலல்பசியில் உனரயாடிய குற்்றச்சாடடில் 
ஒரு ்ார் வர்த்்ர் ன்து க்சயயப்படடுள்ைார். 
இவர் ்ார் வியா்பாரம் க்சயவ்ற்்ா்லவ 
குறித் ந்பரு்டன க்ானலல்பசி வாயிலா் 
்ன்ததுள்ைார். இவரு்ககு அந் ந்பர் 
சிரியா க்சன்றாரா? ்பயிற்சி க்பற்்றாரா? 
எனக்றல்லாம் க்ரியாது. 
அப்படியிரு்க் ்ார் வர்த்்ர் ன்து 

க்சயயப்படடு நீதிமன்றததில் முனனினலப 
்படுத் ப ்ப டடுள்ைா ர் .  ஆ்னால் இவர் 
மீது அவ்சர்ால ஒழுஙகு விதி்ளிலலா, 
அல்லது ்பயங்ரவா் 
்ன்டச்சட்டததின கீலழா 
வ ழ ்க கு  ் ா ்க ் ல் 
க்சயயப்ப்டவில்னல. 
க ்ப ா து ச ்ச ட ்ட த தி ன 
கீ ழ் த ் ா ன  அ வ ர் 
ன்து க்சயயப்படடு 
வி ை ்க ் ம றி ய லி ல் 
னவ்க்ப்படடுள்ைார். 
ஆ்ன ா ல்  ஏ ன்ன ய 
வி ்ச ா ர னை  அ றி 
்கன்்ளின பிர்ாரம் 
இவர் க்ா்டர்பு்படடு 
ள்ை ா ர ா  என்பன் 
்ண்்டறியும் வனரயில் 
க ் ா ்ட ர் ந து ம் 
வி ை ்க ் ம றி ய லி ல் 
னவ்க்ப்படடுள்ைார். 
இல் ல்பானறு ்ான கவல்லம்பிடடி 

க ் ாழிற் ்ச ானலயில் ் ்டனமய ா ற்றிய 
்பததுல்பரில் ஒன்பது ல்பரு்ககு பினை 
அனுமதி வழங்ப்படடுள்ைது. ்பயங்ரவா் 
் ன ்ட ச ்ச ட ்ட த தி ன  கீ ல ழ ா  அ ல் ல து 
அவ்சர்ால ்சட்டததின கீலழா ன்து 
க்சயயப்படடிருந்ால் அவர்்ளு்ககு ்சட்டமா 
அதி்பரின அனுமதியினறி பினை அனுமதி 
வழங் முடியாது. ஆ்லவ ்ா்ககு்ல் 
்சம்்பவதது்டன க்ா்டர்புன்டய ்சநல்ததிலும் 
சுற்றிவனைபபு்க்ளின ல்பாதும் நன்டக்பறும் 

அதி்மா்ன ன்து்ள் க்பாதுச்சட்டததின கீழ் 
்ான லமற்க்ாள்ைப்படுகின்றது. அஙகு 
்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட்டலமா அவ்சர்ால 
ஒழுஙகு விதி்லைா ்பயன்படுததுவ்ா் 
இல்னல. 

ஆ்னால், ்ாய்ததில் யாழ்.்பல்்னல்க்ழ் 
ம ாைவ ர் ் ள்  இருவரும் ,  ல ் நீ ர் ச 
்சானல ந்பர் ஒருவருமா் மூவர் ன்து 
க்சயயப்படடுள்ைார்்ள். அவர்்ள் ்பயங்ர 
வா்ததிற்கு ஊ்க்மளி்ககின்றார்்ள் எனறு 
கூறி அவர்்னை ்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட 
்டததின கீழ் வழ்ககு ்ா்க்ல் க்சயதுள்ைார்்ள். 
க்ற்கில், குண்டு்ள் கவடிதது அ்னு்டன 
க்ா்டர்புன்டய எத்ன்னலயா ன்து்ள் 
இ்டம்க்பற்றுள்ை்ன. எத்ன்னலயா க்பாருட்ள் 
ன்ப்பற்்றப்படடுள்ை்ன. அது க்ா்டர்பிலும் 
ன்து்ள் இ்டம்க்பற்றுள்ை்ன. என்ன 
குற்்றம் இனழ்க்ப்பட்டது. அ்னு்டன 
க்ா்டர்புன்டயவர்்னை ்ண்டுபிடிப்ப்ற்்ாலவ 
்ற்ல்பாது ந்டவடி்கன்்ள் எடு்க்ப்படடுள்ை்ன 
என்பன் அன்னவரும் அறிவார்்ள். அந் 
குற்்றததின்ன ்ண்டுபிடிப்ப்ற்்ா்ன முயற்சியில் 
இ்ன,ம் ,கமாழி லவறு்பாடு இல்னல. 
அபபிடியிரு்கன்யில், க்ற்கில் ஒருமுன்றயிலும் 
வ ்ட ்க கி ல்  இனக்ன ாரு  முன்றயிலும் 
க்சயற்்பாடு்ள் அனமநதிரு்ககின்ற்ன. 
இ்்னடிப்பன்டயில் ்பார்்ககின்றல்பாது, அமுலில் 
இரு்ககும் ்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட்டம் 
அவ்சர்ால நினலனமயில் ்மிழர்்னை 
இல்ககுனவதது வலிநது ்பாயகின்றனம்ககு 
்பல்்னல்க்ழ் மாைவர்்ளின ன்து 
உ்ாரைமாகின்றது. 

கேள்வி:- ேல்ே்ல்கேழே ைாணவரேளின 
்ேது மு்றையற்றைபதானறு எனறை ோரிய 
விைரசனேம் ோணபேடுகினறைகத? 

்பதில்:- மு்லாவ்ா், ்பல்்னல்க்ழ் 
வாை்ததினுள் ல்சா்ன்ன ந்டவடி்கன்்ளு்ககு 
அனுமதி அளி்க்ப்பட்டனம்க்ா்ன ்ாரைம் 
என்ன என்ற ல்ள்வி எழுகின்றது . 
இரண்்டாவ்ா் ன்து க்சயயப்பட்ட 
்பல்்னல்ழ் மாைவர்்ள் ்பயங்ரவா் 
க்சயற்்பாடு்ளு்ககு வலு ஊடடி்னார்்ள் எனறு 
கூ்றப்படுகின்றது. ஒளிப்ப்டததின்ன அவர்்ள் 
னவததிருந்்ா்வும் கூறுகின்றார்்ள்.
ஆ்னால் அவர்்ள் ்பயன்படுததிய 

்ட்ட்டம் அவர்்ளு்ககு மடடும் ்னியா்ன 

சனாதிபதி சட்டத்தரணி கே.வி.்தவராஜா சிறப்பு கபடடி 
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அது 1990  சிறிலஙகா தரபபிறகும் தமிழீழ 
விடுதளலப புலிகளுக்குமிள்டதய தபார்நிறுத்த 
உ்டன்பாடு எட்டபபடடு  அளமதி 
நிலவியகாலம். மட்டக்கைபபு-அம்பாள்ற 
மாவட்டஙகளில் விடுதளலபபுலிகள் 
அரசியல் பணிமளனகளை அளமத்து 
தமது அரசியல் பணிகளை முன்்னடுத்து 
வநத தநரம். காத்தான்குடி பகுதியில் 
அளமநதிருநத அரசியல் பணிகளுக்கு 
்பாறுபபாக இருநத தபாராளியின்(இவர் 
இஸலாமிய சமூகத்ளதச் தசர்நதவர்) 
ளகத்துபபாக்கி அஙகுளவத்து சிலரால் 
பறித்துச் ்சல்லபபட்டதாக ்சயதி 
கிள்டக்கி்றது. இநத சம்பவம் பறறி 
ஆராயநத விடுதளலபபுலிகள் அன்றிரதவ  
காத்தான்குடியின் குறிபபிட்ட பகுதிகளை 
சு ற றிவளைத்து  த தடு தல்  ஒன்ள்ற 
தமற்காள்கின்்றனர்.

இ ந த  ச ந த ர் ப ப த் தி ல் 
வி டு த ள ல ப பு லி க ள ை 
த ந ா க் கி  து ப ப ா க் கி ச் 
சூ டு  இ ்ட ம் ்ப று கி ்ற து . 
சுட்டவர்களை துரத்திச் ்சன்்ற 
விடுதளலபபுலிகள் அவர்களில் 
ஒருவளர AKMS ரகதானியஙகி  
சுரிகுழல் துபபாக்கியு்டன் 
ளகது்சயகின்்றனர்.குறித்த நபர் 
மூதூர் பகுதியில் இயஙகி வரும் 
ஜிகாத் அளமபளபச் தசநதவர் 
என்றும் பயிறசியளிபபதறகாகதவ 
அவர்  க ா த் த ான்குடிக்கு 
வநதிருநததாகவும் ்தரியவநதது. 
்தா்டர்நது நள்ட்பற்ற ததடுதலில் 
பலர் ளகதாகினர். இதில் இஸலாமிய 
மததபாதகர்களும் அ்டக்கம்.

குறித்த ஒரு வீடள்டச் தசாதளனயிட்ட 
தபாது அஙகிருநது 22 வளக சுரிகுழல் 
துபப ா க்கி  பன்புல்  கடடுகளுக்கு 
இள்டதய மள்றக்கபபடடிருநத  நிளலயில் 
விடுதளலபபுலிகைால் ளகபபற்றபபட்டது.
அத்து்டன் முஸலீம்  ஜிகாத் அளமபபின் பல 
ஆவணஙகளும் அஙகு ளகபபற்றபபட்டன.
அநத ஆவணஙகள் அரபு ்மாழியில் 
எழுதபபட்டளவயாக இருநதது்டன் சில 
இ்டஙகளில் சஙதகதக் குறியீடுகளும் 
காணபபட்டன. பின்னர் அநத ஆவணஙகள் 
ஆராயபபட்டதபாது இநத  ஆயுத 
அளமபபிறகு காத்தான்குடியில் பயிறசிகள் 
வழஙகபபடுவது, ஆயுதஙகள் ்ப்றபபட்ட 
வழிகள், நிதிந்டவடிக்ளககள் தபான்்ற 
விபரஙகள் ்தரியவநதன.

அதில் இவ்வளமபபிறகு பின்புலமாக 
இருநது உதவுதவார் பறறி குறிபபிட்ட 
பகுதியில் சஙதகத  ்மாழியில் `அளமச்சர்' 
என்று குறிபபி்டபபடடிருநதது. ஆனால் 
்பயர் குறிபபி்டபப்டவில்ளல. ஆயினும் 
அது அபதபாளதய முஸலீம் காஙகிரஸ  
தளலவர் எம் .  எச் எம் அஷ்ரரஃப  
அவர்களைதய குறிபபதாக நம்பபபட்டது.
(அவுஸதரலியாவில் வசித்துவரும் புகழ் 
்பற்ற கல்வியாைரான கலாநிதி அமீர்அலி 

அவர்கள் அணளமயில் ஆஙகில ஊ்டகம் 
ஒன்றிறகு வழஙகிய ்சவ்வியில் முஸலீம் 
காஙகிரதஸ இல்லாமிய தீவிரவாதத்தின் 
ததாறறுவாய எனக்குறிபபிடடிருநதது 
இஙகு சுடடிக் காட்டத்தக்கது.)

இச்சம்பவத்ளத அடுத்து காத்தான்குடி 
இ ஸ ல ா மி ய  ம த த் த ள ல வ ர் க ள் , 
சமூகப்பரியார்கள்,  விடுதளலபபுலிகளு்டன் 
தநரடியாக தபச்சுவார்த்ளதயில் ஈடுபட்டனர். 
இனி தாம் இவர்களின் ந்டவடிக்ளககளை 
அஙகு அனுமதிக்கபதபாவதில்ளல என்றும், 
மூகஙகளுக்கிள்டதயயான நல்லிணக்கம் 
கருதி  அளனவளரயும்  விடுதளல 
்சயயுமாறும் தகடடுக்்காண்டனர்.இதன் 
அடிபபள்டயில்  விடுதளலபபுலிகைால் 
அளனவரும் விடுதளல ்சயயபபட்டனர்.

இலஙளகயில் குறிபபாக, கிழக்கில் 

இத்தளகய இஸலாமிய தீவிரவாத 
இயக்கஙகளின் ததாற்றத்ளத ஆரம்ப 
த்திலிருநதத  சிறீலஙகா இனவாத அரசுகள் 
நன்கறிநதிருநதது மடடுமன்றி, அவறள்ற 
ஊடடி வைர்த்து தமிழர்களுக்கு எதிராக 
பயன்படுத்தியும் வநததத வரலாறறு 
உணளம.

கிழக்கில் முஸலீம் ஊர்க்காவல் 
பள்டயினர் என்்ற ்பயரில் சிறீலஙகா 
பள்டத்துள்றயால் உள்வாஙகபபட்ட 
அதநகர் இநத இஸலாமிய தீவிரவாத 
அளமபபுகளில் அஙகம் வகித்தவர்கதை.  
சிறீலஙகா பள்டயினரு்டன் இளணநது 
இவர்கள் கிழக்கில் தமற்காண்ட 
தமிழினபபடு்காளலகள் அதிகம். தமிழர்கள் 
தமது பூர்வீக வாழ்வி்டஙகளில் இருநது 
விரடடியடிக்கபபட்டார்கள். ்சாத்துக்கள் 
சூள்றயா்டபபட்டன. வழிபாடடி்டஙகள் 
தளரமட்டமாக்கபபட்டன.  இன்று 
தமிழர்களின் பூர்வீக கிராமஙகள் பல 
முற்றாக முஸலீம் கிராமஙகைாக மாற்றம் 
்பறறுள்ைன.

இளவயளனத்தும் சிறீலஙகா தபரினவாத 
அரசுகளின் முழு ஆசிர்வாதத்து்டன், 
முஸலீம் அரசியல்வாதிகளின் வழிகாட்டலில் 
இஸலாமிய தீவிரவாதக் குழுக்களினால் 
அரஙதகற்றபபட்டன.

இஸலாமிய பயஙகரவாதம் பறறி 

இன்று உரத்துக்க கூச்சலிடும் எநத 
அரசியல்வாதியும்  அன்று திராயக்தகணி 
கிராமம் அழிக்கபபட்டதபாது, வீரமுளனயில்  
தமிழர்கள் ்வடடிக் ்கால்லபபட்டதபாது, 
மல்வத்ளதயில் தமிழ் ்பணகள் பாலியல் 
வன்புணர்விறகு உள்ைாக்கபபட்டதபாது 
வாயதி்றக்கவில்ளல. இன்று அறிக்ளகதமல் 
அறிக்ளகவிடும் ஆண்டளககளுக்கும் அநத 
மக்களின் அழுகுரல் தகடகதவயில்ளல.

1990களில் ஜிகாத் என்்ற ஒதர இஸலாமிய 
தீவிரவாதக் குழுதவ இயஙகி வநத 
தபாதும் பின்னாளில் பல்தவறு குழுக்கள் 
உருவாக்கம் ்பற்றன. இநத ஜிகாத்  குழு 
சிறீலஙகா அரசபள்டகளின் துளண 
இராணுவக் குழுவாகதவ  ்சயறபடடு 
வநதது .   2 0 1 9  உயிர்த்த  ஞாயிறு 
தாக்குதலுக்கு காரணமானவர்கள் என 
நம்பபபடும் ததசிய தவ்ஹீத் அளமபபின் 
உறுபபினர்கள் குள்றநதது 26 தபர் சிறீலஙகா 
புலனாயவுபபிரிவின் ஊதியம் ்பறும் 
உறுபபினர்கைாக உள்ைளம  இஸலாமிய 
தீவிரவாதத்திறகு சிறீலஙகா சிஙகை 
்பௌத்த தபரினவாத அரசுகளுக்கும் 
இள்டதயயான ்நருக்கமான நீண்டகால  
உ்றளவ ்வளிபபடுத்தி நிறகி்றது.

2004 காலகட்டத்தில் இஸலாமியத் 
தீவிரவாதக் குழுக்களின் எணணிக்ளக 
எட்டாக உயர்நது  இருநததாக புலனாயவுத் 
தகவல்கள் ்தரிவித்தன.(The Jihad Group, 
The Al Fatah Group, The Saddam Group,The 

Osama Group, The Jetty Group, The 
Knox Group, The Mujahadeen Group 
and The IslamicUnityFoundation)
இத்தளகய குழுக்களின் ததாற்றம், 
்சயறபாடுகள் பறறி சிறீலஙகா 
அரசு மடடுமன்றி அ்மரிக்காவும் 
கூ்ட நன்கறிநததயிருநதது. இது பறறி 
இலஙளகயில் இருநத அ்மரிக்கத் 
தூதுவ ர்  ் வ ா சி ங்டனுக்கு 
அனுபபிய இரகசியச் ்சயதிளய 
விக்கிலீக்ஸ ்வளியிடடிருநதது.
இதில் திருதகாணமளல அம்பாள்ற 
ம ாவட்டஙகளில்  பல்தவறு 
இஸலாமிய ஆயுதக்குழுக்கள் 
்சயறபடுவதாகவும் இதன் 

பின்னணியில் முஸலீம் காஙகிரஸ 
இருபபதாகவும் கூ்றபபடடுள்ைது.

(CONFIDENTIAL//NOFORN and written 
on June 09, 2004. The cable is signed by 
the US Ambassador to Colombo Jeffrey 
J. Lunstead.

“In the eastern Trincomalee District, 
Source identified three primary groups : 
the Knox group (named after a revered 
Englishman), Ossama group, and Jetty 
(primarily harbor workers). These groups 
have the backing of the Sri Lanka Muslim 
Congress. In the eastern Ampara District, 
Source identified the Mujahadeen group, 
comprising 150 armed members, as being 
stronger even than the Ossama group in 
Trinco.”)

காலம் ்சன்்ற முஸலீம் காஙகிரஸ 
தளலவர் எம் .  எச் எம் அஷ்ரரஃப  
வி த் தி ட ்ட  இ ந த  இ ஸ ல ா மி ய த் 
தீவிரவாதம் காலாகாலமாக முஸலீம் 
அரசியல்வாதிகைால் கவனமாகப 
பாதுகாக்கபபடடு பயன்படுத்தபபடடு 
வ ரு கி ்ற து .  சி ங க ை  த ப ரி ன வ ா த 
அரசியல்கடசிகள் தமது ஆடசிக்கு 
முடடுக்்காடுக்க முஸலீம் அரசியல் 
தளலளமகளை நம்பியிருபபதும் அதறகு 
ளகமா்றாக அரசியல் உயர்பதவிகளையும், 

உயிர்ப்பு நாளின் 
உயிர்ப்்லி்ள்..

சு்டரவன்
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உலகின் தளலசி்றநத தபாராளிகள் 
அதிகமும் சூரியனுக்கும் புயலுக்கும் 
் ந ரு ப பி ற கு ம்  த ா ன்  அ தி க ம் 
ஒ பபி்டப படுகின்்றனர் .  ஈ ழ த் தின் 
சூரியனாய, ஈழத்தின் புயலாய, ஈழத்தின் 
்நருபபாய ஒபபி்டபபடுகின்்ற தமிழீழத் 
ததசியத் தளலவர் பிரபாகரன், மனிதப 
பி்றபபில் உன்னதமாக மதிக்கபபடும் 
தாயளமக்கும் ஒபபி்டபபடுகின்்றளமதான் 
தனிச்சி்றபபானது. தாளயப தபான்்ற 
தளலவன் என்்ற ஈரமான முகத்ளத, 
அரவளணபளப, அன்ளப எஙகள் ஈழ 
மண முழுதாய அனுபவித்திருக்கி்றது. 
அதுதவ தளலவர் பிரபாகரன் உலகின் 
தளலசி்றநத தபாராளி, இதுவளர உலகம் 
கணடிராத ஒபபற்ற தபாராளி என்பளத 
்சால்கி்ற வரலாறறு உணளம.

தமிழீழ விடுதளலப தபாராட்டம் உலகின் 
வீரம் ்சறிநத ஒரு தபாராட்டம். தளலவர் 
பிரபாகரன், தமிழீழத்தின் அத்தளன 
பள்டக்கடடுமானஙகளையும் உருவாக்கி, 
உலகத்தின் கவனத்ளததய ஈர்த்த தளலவர்.  
தமிழர்களின் வரலாறறில் தசாழ மன்னன், 
தனது வீரத்தால் அழியாத சரித்திரத்ளத 
எழுதிச் ்சன்்றான். அதன் 
பின்னர் தளலவர் பிரபாகரன் 
ஈழ விடுதளலப தபாராட்டத்தின் 
வ ழி ய ா க  மு ன் ்ன டு த் த 
த ப ா ர்  ம ர பு களும்  நி ல க் 
கடடுமானஙகளும் புதிய்தாரு 
வீர வரலாறள்றயும் நிர்வாகத் 
தி்றளனயும் எழுதியுள்ைளம இநத 
நூற்றாணடின் மிகப ்பரும் 
சாதளனயாகும்.

சி்றநத்தாரு தளலவன், 
வீரமான தளலவனின் ஈரமான 
பக்கஙகள்தான், அவளர தாளயப 
தபான்்ற தளலவன் என்று உலகத் 
தமிழினத்தால் ்மச்ச ளவக்கின்்றது. 
தமிழர்களின் தளலசி்றநத தளலவனாக, 
எமது உரிளமளயயும் நிலத்ளதயும் 
்வன்்்றடுபபதில்  ் க ாணடிருநத 
வீரத்திறகு நிகராக ஈழ நிலத்தின் ஒவ்்வாரு 
உயிர்களையும் ஒரு தாளயப தபால 
தளலவர் தநசித்தார். ஒரு தாளயப தபால 
தளலவர் காத்து நின்்றார். அன்ளனயர் 
தின நாடகளில் அன்ளன தபாலான 
எம் தளலவரின் பக்கஙகளை தபசுவது, 
இன்றும் எமது மணளண எபபடி நாம் 
கட்டளமத்துக்்காள்ை தவணடும் 

என்பளத தான் வலியுறுத்துகி்றது, அல்லது 
வழிகாடடுகி்றது.

இன்று ஈழத்தில் குழநளதகளின் பாதுகாபபு 
்பருஙதகள்விக் குறியாகிவிட்டது. சிறுவர் 
இல்லஙகள் என்்ற ்பயரில் பணம் 

பறிபபுக்கள் நிள்றயதவ 
ந ்ட க் கி ன் ்ற ன . 
த ப ரு ந து க ளி ல் 
குழநளதகள் பிச்ளச 
எடுக்கின்்றனர். ஊது 
பத்தி விறகும், க்டளல 
மா  ்பாதிகளை 
விறகும் குழநளதகளை 
தினமும் வீதிகளில் 
க ா ண கி த ்ற ா ம் . 
அவர்களுக்கு சரியான 
க ல் வி  இ ல் ளல . 
அவர்கள் சிறுவர் 
் த ா ழி ல ா ளி க ள் 
ஆக்கபபடடுள்ைனர். 
த ப ா ள த ப 
்பாருள் சுமக்கும் 
்தாழிலாளியாக , 
அதறகு அடிளமயாகும் குழநளதகைாக 
இன்ள்ற ய  ஈ ழ த் தின்  தளலமுள்ற 
மாற்றபபடடுள்ைது. மிகக் கடுளமயான 
தபார் காலத்தில் - தமிழீழ காலத்தில் 
இநத நிளலயில்ளல.

த ள ல வ ர்  அ வ ர் க ளி ன ா ல் 

உருவ ா க் க ப பட்ட  ் சஞ தச ாளல 
அளமபபு, ஆதரவற்ற குழநளதகளின் 
இல்லமானது. குழநளதகளின் மகிழ்ச்சியான 
பாதுகாபபான வீ்டாக  அளமநத 
்சஞதசாளல, தபாரினாலும், சமூகப 
பிரச்சிளனகைாலும் அனாதரவாக்கபபட்ட 
குழநளதகளுக்கு பாதுகாபபு அளித்தது. 
தமிழீழக் காலத்தில் ்தருக்களில் ஆதரவற்ற 
குழநளதகளைக் காண முடியாது . 
பிச்ளச எடுக்கும் குழநளதகளைக் காண 
முடியாது. தமிழீழ நிலத்தில் எநத்வாரு 
குழநளதகளும் அல்லல்ப்டக்கூ்டாது என்்ற 

்பருநதாயுள்ைத்து்டன் 
் ச ஞ தச ா ள ல 
உருவாக்கபபட்டது.

தளலவர் பிரபாகரனின் 
தநரடிக் கணகாணிபபில் 
இயஙகிய ்சஞதசாளலக் 
கு ழ ந ளத க ள் 
த ப ரன் பு  ் க ாண்ட 
தாயளமயால் வைர்த்து 
ஆைாக்கபபட்டனர் . 
இவ்வாறு ஆைாக்கபபட்ட 
பலரும் இன்று மிகப 
் ப ரி ய  இ ்ட த் தி ல் 
உள்ைனர். தளலவரால் 
வ ை ர் க் க ப ப ட ்ட 
அநதக்  குழநளதகள் , 
எ ம து  த ள ல வ னி ன் 
த ா யு ள் ை த் தி ற கு 
சாடசிகைாக இன்றும் 

வாழ்கின்்றனர். அவர்களுக்கு கல்வி, 
திருமண வாழ்க்ளக என யாவும் சி்றபபாக 
அளமத்துக் ்காடுக்கபபட்டது. பலர் 
பல்களலக்கழகம் ்சன்று இன்று நல்ல 
்தாழில் நிளலகளில் சி்றபபாக வாழ்நது 

்காணடிருக்கி்றார்கள். ்சஞதசாளல 
மாத்திரமின்றி, காநதரூபன் அறிவுச்தசாளல, 
குருகுலம், பாரதி இல்லம் என இல்லஙகளை 
அளமத்து குழநளதகள் காக்கபபட்டனர்.  

தபாராளித் தளலவன், தபாரில் 
மாத்திரதம கவனம் ்சலுத்துவார் என்்ற 

்பாது அபிபராயத்ளத மாறறிய 
்பருளம தளலவருக்கு உணடு. 
ஆதரவற்ற குழநளதகளுக்கு 
மாத்திரமல்ல, ஆதரவற்ற தாய, 
த நளதயருக்குமான தமிழீழ 
மு தி த ய ா ர்  இ ல் ல ங க ள ை 
தளலவர் அளமத்தார். மதிவதனி 
பிரபாகரன் அவர்கள், ஈழத்தின் 
மிகச் சி்றநத முதிதயார் இல்லத்ளத 
கிளி்நாச்சியில் தி்றநது ளவத்த 
அநத நாடகளை எவரும் ம்றநதுவி்ட 
முடியாது. தன் குழநளதகளைக் 
காடடிலும், தன் ்பறத்றாளரக் 
காடடிலும் இநத மணணின் 

குழநளதகளையும் முதியவர்களையும் 
தநசித்தவர் தளலவர் என்பளத சிஙகை 
தளலவர்கதை ஏறறுக்்காணடுள்ைனர்.

இ ன ப ப டு ் க ா ள ல ய ா ளி 
சரத்்பான்தசகாவும், இனவாதி ஞானசார 
ததரரும்கூ்ட பிரபாகரன் அவர்கள் சி்றநத 
தளலவர் என்றும் அவர் தன்னுள்டய 
மக்களுக்கு சி்றநத தளலவராக வாழ்நதார் 
என்றும் அபபடி சிஙகைத் தளலவர்கள் 
எவருமில்ளல என்று கூறியதும் இஙதக 
சுடடிக்காட்ட தக்கது. எதிரிகைாலும் 
நிராகரிக்க முடியாத தளலவன், எமது 
தளலவர் .  அதனால்தான் இன்றும் 
்சஞதசாளல என்்ற ்பயளர சிஙகை 
அரசால் மாற்ற முடியாதுள்ைது. இன்றும் 
்சஞதசாளல இலஙளக அரசினால் 
இயக்கபபட்டாலும், அநதப ்பயர் 
பலளகயு்டன் பள்ளி ்சல்லும் தபருநளத 
காணளகயில் தளலவரின் நிளனவு 
எவருக்கும் வரும்.

அ ண ளம யி ல்  ஒ ரு  மு ன் ன ா ள் 
தபாராளி அணணா, ஒருவர் தபசிக் 
்காணடிருநததபாது, தளலவர் தன்ளன 
பிள்ளை என்றுதான் அளழபபார் என்்றார். 
“என்்ட பிள்ளை“ என்்றளழக்கும் எஙகள் 
தாயுமானவர், தநளதயுமானவர் என்று 
அநத நாடகளை நிளனவுகூர்நதார். 
முள்ளிவாயக்கால் இனபபடு்காளலப 
த ப ா ரி ல்  ப ங கு ப ற றி ய  சி ங க ை 
இராணுவத்தினன் ஒருவன், ்வறறிக் 
பி்றகு, மீன் சநளதயில் மீன் ்வடடி 
பிளழபபு ந்டத்துவதாக ஒரு ்சயதி 
இளணயஙகளை அலஙகரித்தது. தளலவர் 
பிரபாகரன், தபாராளிகளுக்கும் அவர்களின் 

பெற்றால் தறான் 
அன்்னையறா?

தீபச்செல்வன்
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சலுளககளையும் வழஙகுவது மாத்திரமன்றி 
இவர்களின் பின்னணியில் உள்ை இநத 
இஸலாமிய தீவிரவாதக்குழுக்களின் 
ந்டவடிக்ளகளகயும் கணடு்காள்ைாமல் 
இருக்கும் ளகஙகரியத்ளதயும் ்சயது 
வருகின்்றன.

`நாதன தமிழர்களின் காணிகளைப 
பறித்ததன், அவர்களின் ஆலயத்ளதக் 
ள க ப ப ற றி  அ த ள ன  அ ழி த் து 
முஸலீம்களுக்காக சநளத்யான்ள்ற 
அ ள ம த் தத ன் ,  ந ா த ன  மு ஸ லீ ம் 
இளைதயாருக்கு ஆயுதஙகளை வழஙகிதனன், 
நீதியாைரின் தீர்பளப மாறறி எழுத 
ளவத்ததன்” என்று மிக ்வளிபபள்டயாகக் 
கூறும் எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸபுல்லாவினால் 
இன்றும் கிழக்குமாகாண ஆளுநராக நீடிக்க 

முடிகி்றது. ஊழல்தமாசடி, தபாளதப்பாருள் 
க்டத்தல் காடுகளை அழித்து காணி 
பிடித்தளம என குற்றச்சாடடுகள் 
அடுக்கபபடும்    ரிசாட பதியுதீன் 
அளமச்சர் பதவியில் ்தா்டர முடிகி்றது. 
இவறறுக்கு தமலாக  இநத இருவர் மீதும் 
இஸலாமிய தீவிரவாதத் ்தா்டர்புகள் பறறி 
பல்தவறு தரபபுகளில் இருநதும் வலுவான 
குற்றச்சாடடுகள் முன்ளவக்கபபடுகின்்ற 
தபாதும் சிறீலஙகா அரசு ஒபபுக்கு கூ்ட 
விசாரளண ந்டத்த முன்வரவில்ளல. 
உ யி ர் த்்த ழு ந த  ஞ ா யி று  அ ன் று 
ந்டத்தபபட்ட தாக்குதல் ்தா்டர்பில் 
பலரும் பல்தவறு தரபபுகளை தநாக்கி 
விரல்களை நீடடுகின்்றனர். உலகைாவிய 
இஸலாமிய பயஙகரவாத அளமபபின் 
்சயல் என்கின்்றனர் சிலர். இல்ளலயில்ளல 

இதன் பின்னணியில் இருபபது அ்மரிக்கா 
என்கின்்றனர் சிலர். இநதியாவாகக்கூ்ட 
இருக்கலாம் என்கின்்றனர் தவறுசிலர். 
எது எபபடி இருநத தபாதும்  இநத 
பயஙகரவாத ந்டவடிக்ளகயில் தநரடியாக  
ஈடுபட்டவர்கள் இலஙளக முஸலீம் 
தீவிரவாத அளமபளபச் தசர்நதவர்கதை.
இவர்களின்  உருவாக்கத்திலும் வைர்பபிலும் 
பிரதான பஙகுவகித்தது சிறீலஙகா 
தபரினவாத அரதச. அத்து்டன்  இநத 
பயஙகரவாதத் தாக்குதலால் கூ்ட 
நன்ளமயள்டநத ஒருதரபபு இருக்குமானால் 
அது சிஙகை தபரினவாதத் தரபபாக 
மடடுதம இருக்க முடியும். எனதவ 
இஙகு  முதன்ளமக் குற்றவாளிகள் என்்ற 
வளகயில் முதலில் கணடிக்க தவணடியதும் 
தணடிக்க தவணடியதும் சிறீலஙகா சிஙகைப 
தபரினவாதிகளைதய.

உயிர்ப்பு நாளின் உயிர்ப்்லி்ள்..

பயிறசி நிளலய புனர்வாழ்வு முகாமில் 
ஒருவதர தறதபாது புனர்வாழ்வுக்கு 
உடபடுத்தபபடடுள்ைார். வ்டக்கின் 
கூடடு்றவுத்துள்ற  க ாணாமலாகிக் 
்காணடிருக்கின்்றது. இநத பயிறசி 
நிளலயத்திளன இராணுவத்தினரி்டமிருநது 
மீட்ட முடியாத நிளல ்தா்டர்கின்்றது. 
இநநிளலயில் இஙகு முதறகட்டமாக 
158தபளர அஙகு ்காணடு ்சன்று 
தஙக ளவபபதறகாக ்வளிவிவகார 
அளமச்சரும் கை ஆயவு பயணத்திளன 
நிள்றவு ்சயதிருக்கின்்றார். 

அபபடியிருக்க, தாயக தமிழ் உ்றவுகள் 
அவலஙகள் நிள்றநத அகதி வாழ்வின் 
வலிகளை உணர்நதவர்கள். அதளன 
அனுபவித்தவர்கள். அவ்வாறு இருக்ளகயில் 
்நருக்கடியில் அகதிகைாக இருக்கும் 
பிறி்தாரு இனக்குழுவிளன அரவளணக்க 
அவர்கள் ஒருதபாதும் தயஙகியதில்ளல. 

ஆனால், குறித்த இனக்குழுவிறகான 
அ ள ்ட க் க ல ம்  எ ன் ்ற  ் ப ய ரி ல் 
அரசாஙகம் கட்டளமக்கபபட்ட நிகழ்ச்சி 
நிர்லான்ள்றதய தாயகத்தில் அரஙதகற்ற 

நிளனக்கின்்றது. அதறகு இ்டமளிக்க 
முடியாது என்பதறகாகதவ தமறபடி 
குழுவினளர வவுனியாவில் தஙக ளவக்க 
தவண்டாம் என்்ற நிளலபபாடு வலுவாக 
எழுநதுள்ைது. 

வி டு த ள ல ப தப ா ர ா ட ்ட த் தி ள ன 
வலுவிழக்கச் ்சயவதறகு பாகிஸதான் 
ஆயுதஙகள் ,  பள்டகள் ,  உள்ளிட்ட 
பல்தவறு வசதிகளை ்தன்னிலஙளகக்கு 
வழஙகியிருநதது. ஆனால் அநத நாடடின் 
அகதிகளை தனது நிலத்தில் தஙகளவபபதறகு 
கூ்ட ்சயநன்றி ம்றநது ்தன்னிலஙளக 
அச்சம் ்காள்கின்்றது. 

மறுபக்கத்தில் இலஙளகயில் மிகப்பரிய 
நிலபபரபபு ்காண்ட வ்டமத்திய மாகாணம் 
இருக்கின்்றது. அஙகு முஸலிம் மக்கள் 70000 
க்கும் அதிகமாதனார் வாழ்கின்்றார்கள். 
அஙகு இநத மக்களை தஙக ளவபபதில் 
அரசாஙகத்திறகு என்ன பிரச்சிளன 
என்்ற தகள்விளய வவுனியா மக்கள் 
எழுபபிவருவதிலும் நியாயம் உணடு. 

இவறள்ற்யல்லாம் வி்டவும் தன்நாடடு 
அகதிகள் சம்பநதமாக இலஙளகயில் 
உள்ை பாகிஸதான் மறறும் பஙகைாததஷ் 

தூதரகஙகள் கூ்ட அதீத சிரத்ளத 
எ டு த் து க் ்க ா ண ்ட த ா க  இ ல் ளல . 
ஐ.நாஅகதிகள் முகவரலாலயமும் கூடிய 
கவனத்திளனக் ்காண்டதாக இல்ளல. 
கன்டா, மறறும் அவுஸதிதரலியா ஆகிய 
நாடுகளி்டத்தில் இநத அகதிகளை 
்பாறுபதபறகுமாறு தகாரபபடடுள்ை 
தபாதும் அதுகுறித்த ந்டவடிக்ளகள் 
முன்்னடுக்கபபடுவதாக இல்ளல. 

இவ்வா்றான நிளலயில் தனது நாடடின் 
பிரளசகளுக்தக பூரணமான பாதுகாபளப 
உறுதிபபடுத்த முடியாத நிளலயில் 
பரிதவித்துக்்காணடிருக்கும் அரசாஙகம் 
இநத அகதிகள் சம்பநதமாக கூடிய கவனம் 
எடுபப்தன்பது நாஙகள் அகதிகளை 
பராமரிக்கும் அைவிறகு சனநாயக 
தைத்திளன ்காணடிருக்கின்த்றாம் என்று 
உலகிறகு காடடி நற்பயளர ்பறுவதறதக 
ஆகும். 

ஆகதவ அரசாஙகம் ஒரு கல்லில் 
பல மாஙகாயகளை அடிபபதறகாகதவ 
வவுனியாளவ அகதிகளை தஙகளவபபதறகாக 
்தரிவு ்சயதுள்ைது என்பளத புரிநது 
்காள்ை தவணடும் என்றுள்ைது. 

வவுனிைகாவில்

வாழ்வுக்கும் ் காடுத்த முக்கியத்துவத்ளத, 
சிஙகை அரசு, தனது பள்டகளுக்கு 
துளியைவும் ்சயயவில்ளல என்பளத 
ஒவ்்வாரு சிஙகைவர்களும் இனி 
ஏறறுக்்காள்வார்கள்.

தளலவர்  பிரபாக ரன் ,  நவம் 
அறிவுக்கூ்டத்ளத தி்றநது ளவத்து, 
அஙகு தபாராட்டத்தில் அளவயஙகள் 
பாதிக்கபபட்ட, தபாராளிகளுக்கு 
சி்றநத்தாரு வாழ்ளவ அளமத்துக் 
் க ா டு த் த ா ர் .  அ ள வ ய ங க ள் 
பாதிக்கபபட்டாலும் மனதால் எழுநது 
நிறகும் தபாராளி சமூகத்ளத உருவாக்கி 
காடடினார். தறதபாதும் முன்னாள் 
தபாராளிகள் நவம் அறிவுக்கூ்டத்ளத 
மீடக முயறசிகளை தமற்காணடு 
வருகின்்றனர். அது தறதபாது சிஙகை 
இராணுவ பள்டமுகாமாக உள்ைது. 
நவம் அறிவுக்கூ்ட கட்ட்டஙகள், வைாகம் 
யாவும் அளவயஙகள் பாதிக்கபபட்ட 
தபாராளிகளுக்கான வாழ்க்ளக முள்றக்கு 
ஏறப அளமக்கபபடடுள்ைது.

ப ா ள த க ள் ,  ம ண ்ட ப ங க ள் , 
மலசலகூ்டஙகள் என்று எல்லாம் , 
தபாராளிகள் எவரும் எவரிலும் தஙகி 
வாழாது தாமாக வாழக் கூடிய முள்றயில் 

அளமக்கபபடடுள்ைதாக முன்னாள் 
தபாராளி சதகாதரி ஒருவர் கூறினார். 
அதிகம் தபசாதவர் தளலவர். ஆனால் 
அவர் ஈழ விடுதளலப தபாராட்டத்தில் 
உருவாக்கிய ஒவ்்வாரு கட்டளமபபும் 
்சயலும் குறித்து நாம் அதிகம் தபசிக் 
்காணடிருக்கலாம். உணளமயில், வரலாறு 
அதிகமதிகம் தபசப தபாகின்்றது என்பதத 
இதன் அர்த்தமாகும். குழநளதகள், 
தபாராளிகள், மாவீரர்கள், ்பறத்றார்கள், 
மாணவர்கள் என்று ஒடடு்மாத்த 
சமூகத்திறகுமான வாழ்க்ளகளய வளரநது 
அதளன நள்டமுள்றபபடுத்தி வரலாறறின் 
புதிய பக்கஙகளில் இ்டம் பிடித்த அநத 

தளலவனின்றி எமது நிலம் இன்று ்பரும் 
அல்லபபடுகின்்றது.

ம னி த ர் க ளு க் கு  ம ா த் தி ர ம ா 
்பருநதாயளமயாக தளலவர் இருநதார்? 
எ ம து  நி ல த் தி ன்  வ ன த் தி ற கு ம் , 
மரஙகளுக்கும்தான் தாய .  எஙகள் 
மணணிறகும்தான் தாய. மணளணயும் 
வனத்ளதயும் மரஙகளையும் பயிர்களையும் 
க ா க் க வு ம்  த ம ம் ப டு த் த வு ம ா ன 
கட்டளமபபுக்கள் இதளன நள்டமுள்றயாய 
சரித்திரமாய எடுத்துளரக்கின்்றன. வ்டக்கு 
கிழக்கில் பிரபாகரன் காலத்திதலதய 
காடுகள் அபபடிதய பாதுகாக்கபபட்டன 
என்று சிஙகை அதிபர் ளமத்திரிபால 
சிறிதசன ஒபபுக்்காள்கி்றார். உணளமயில் 
எதிரியால்கூ்ட இவறள்ற எல்லாம் 
மறுக்க முடியாது. ஒரு உன்னதமான 
இலடசியத்திறகாக, நியாய வழியில் 
தபாராடிய ஒரு தளலவனால்த்தான், 
மக்களையும் மணளணயும் வனஙகளையும் 
மரஙகளையும் தநசிக்க முடியும். எமது 
தாயளம நிள்றநத தளலவளன சிஙகை 
ததசமும், உலகமும், கள்ை ்மௌனம் விடடு, 
முழு மனததாடு ஏறறுக்்காள்கி்ற ஒரு காலம் 
மலர்நதத தீரும். அநத நாடகளில்த்தான் 
எமது நிலமும் இனமும் விடுதளலளயப 
்பறறு வாழும். 
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மி் அருகில் விழுந் ஒரு குண்டில் 
குழநன்்ள்  உட்ப்ட ்பலர் ்பலியா்னார்்ள்.
கேள்வி -  இனேவழிபபு்கே ானே நீதி 

வழஙேபேடுவ்த உறுதி பசயய தமிழர 
உரி்ைே்்ள மீ்ள நி்ல நிறுத்த தமிழர 
த ர ப பு ேள் முனபனேடு்கே கவண்டிய 
ேடவடி்க்ேே்ளாே நீஙேள் எவற்்றைப 
ோர்ககிறீரேள்?
்பதில்- – நாம் ஒரு ல்பாராடும் ம்க்ள். 

லமற்குல் அரசு்ளு்டன ன்ல்ார்தது 
ல ்ப ா ர ா ட ்ட த தி ல்  கவ ற்றி  க ்ப ்ற ல ா ம் 
என்பது மூ்டத்்னம். நாம் ஒரு ல்பான் 

யூட்டப்பட்ட அரசியல் க்ளிவற்்ற ம்க்ைா் 
இருந்ால் மடடுலம லமற்குல்ம் எம்லமாடு 
ன்ல்ார்்ககும். அபல்பாது்ான எம்னம 
சுல்பமா் அது ன்யாைலாம். ஈழத்மிழர் 
விடு்னல்க்ா் நாம் இரண்டு வழி்னை 
ஒலர லநரததில் பின்பற்்றலாம். மு்லாவது 
உலக்ஙகும் உள்ை ்பல ல்பாராடும் 
ம்க்ளு்டன நாம்ன் ல்ார்்க் லவண்டும். 
நாம் வாழும் நாடு்ளில் உள்ை உல் 
ம்க்ளின ல்பாராட்டதன் ஆ்ரி்ககும் 
ம்க்ளு்டனும், சிங்ைவர்்ள் உட்ப்ட, நாம் 
இனைய லவண்டும்.  இரண்்டாவது, ல்சியம் 
மடடுலம நீதி்க்ா்ன வழியல்ல என்பன் 

5  Ý‹ ð‚è ªî£ì˜„C  எமது உரிமமகள் மறுககப்படுவதறககான உைர்நது எமது அனமபபு்க்ளிலும், எமது 
க்சாந் வாழ்்கன்யிலும் நாம் ்சமூ் நீதினய 
முனனிறுத் லவண்டும். ்சாதி ஒழிபபு, 
்சமததுவம், ஆ்டம்்பரமினனம, கூடடுைர்வு 
ல்பான்றனவ எம்னம உண்னமயா்ன 
விடு்னல்ககு ்யார் க்சயயும்.  விடு்னல 
ஒரு நீண்்ட ்பயைம். ஈழத்மிழராகிய 
நாம் அதில் கநடுநதூரம் வநது விடல்டாம். 
மிகுதி தூரதன்யும் உறுதியு்டன ்்ட்க்லாம். 
இனறு நாம் ்பல பிரிவு்ைா் பிரிநது 
நிற்கில்றாம். பிரிவு்ள் இயற்ன்யா்னல். 
பிரிவு்ளின்டலயயும் ல்சிய விடு்னலயும் 
்சமூ் நீதியும் என்ற இரடன்ட லநா்க்ம் 
்பற்றிய க்ளிவு இருந்ால் நாம் ஒன்றா் 
்பயணி்க்லாம். இல்கன் அன்டயலாம்.

உரிததின்ன்க க்ாண்டிரு்க்வில்னல. ்ப்வி்ள் 
மாறுகின்றல்பாது ்ப்வி்னை ஏற்்பவர்்ள் 
அந்்க ்ட்ட்டததின்ன ்பயன்படுததுவல் 
வழனமயா் இருகின்றது. அப்படியிரு்கன்யில், 
இந் ன்தின ்னனமயிலலலய ்பாரிய 
்ச ந ல் ் ங ்ளு ம்  மு ரண் ்ப ா டு ்ளு ம் 
்ாைப்படுகின்ற்ன. 
இவவாறு இரு்கன்யில் ்ற்ல்ப ாது 

புதிய ்பயங்ரவா் எதிர்பபுச ்சட்டததின்ன 
அமுலா்ககுவ்ற்கு்ற்்ா்ன ந்டவடி்கன்்ள் 
வினர நது  முனக்னடு்க ் ப ்ப ட டு ்க க் ா
ண்டிரு்ககின்ற்ன . குறிப்ப ா ் அடுத் 
வாரமைவில் ்பாராளுமன்றததில் அது 
்சம்்பந்மா்ன விவா்ததின்ன ந்டததுவ்ற்கு 
ந்டவடி்கன்்ள் எடு்க்ப்படடுள்ை்ா் அறிய 
முடிகின்றது. புதிய ்பயங்ரவா் எதிர்பபுச 
்சட்டம் அமுலாகின்றல்பாது ்பயங்ரவா் 
்ன்டச்சட்டததின கீழ் ன்து க்சயயப்பட்டவர்்ள் 
விடுவி்க்ப்படுவார்்ள் எனறு இல்னல. 
அவ்சர்ால நினலனம்ளின ல்பாதும், 

்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட்டததின கீழும் 
ன ் ் ா்னவ ர் ் ள்  அ ந ்  ்ச ட ்ட ங ் ள் 
நீ ்க ் ப ்ப ட ்ட ாலும்  அவ ர் ்ள்  மீ ் ா்ன 
வழ்ககு்ள் அந்ச்சட்டங்ளின ்னனம்ளின 
அடிப்பன்டயில்த்ான இரு்ககும். அதில் 
மாற்்றங்ள் நி்ழும் எனறு கூறுவது 
்வ்றாகும். 
கேள்வி:- புதிய ேஙேரவாத எதிரபபுச 

சடடத்தின மீது ேல்கவறு விைரசனேஙேள் 
ோணபேடுகினறைகோதும் தற்கோது உலேத் 
தீவிரவாதத்தி்னே ேடடுபேடுத்தவதற்கு 
அவ சி ய ை ா னே து  எனறு  ே ா ரணம் 
கூறைபேடுகினறைகத?
்பதில்:- மு்லாவ்ா் புதிய ்பயங்ரவா் 

எதிர்பபுச்சட்டம் அமுலாகின்றல்பாது, அவ்சர்ால 

ஒழுஙகு விதி்ள் நாடடில் நிரந்ரச ்சட்டமா் 
மாற்்றமன்டயும் சூழலல ஏற்்படும் என்பன் 
புரிநதுக்ாள்ை லவண்டும். குறிப்பா் நீதி்க்ா், 
உ்றவு்ளின விடு்னல்க்ா், க்சாந் 
நிலங்ளு்க்ா் ல்பாராடும் ்மிழி்னததின 
்ச்னநாய் உரினம்ளு்க்ா்ன ல்பாராட்டங்ள் 
அன்னததுலம ்டடு்ககுள்ைாகும் ்பாரிய 
ஆ்பதது உள்ைது. 
இ்ன்ன வி்டவும் நாடடின அன்றா்ட 

நினலனம்ள் ஒருவி்மா்ன ்ப்ற்்றதது்டல்ன 
இரு்ககும் நினலனம்லை ஏற்்படும் . 
க்ாழிற்்சங் ல்பாராட்டம் மு்ல் ்னி 
ந்பரின ல்ாரி்கன்்னைலய முழுனமயா் 
்ட்டப்படுததும் வல்லனம இந் ்சட்டததிற்கு 
்ாைப்படுகின்றது. 
லமலும் ்ற்ல்பாது முனகமாழியப்படடுள்ை 

்ச ட ்ட த தி ல்  ம ர ை  ் ண் ்ட ன ்ன 
உள்வாங்ப்ப்டவில்னல. அவவா்றா்ன 
நினலயில் ்ன்ன ்சட்டமா்ககுவக்ன்றால் 
்சர்வ்ச்ன வா்கக்டுபபு அவசியமாகும். இந் 
வி்டயததின்ன உயர்நீதிமன்றம் குறித் ்சட்டம் 
மீ்ா்ன வியா்ககியா்னததில் குறிபபிடடிரு்ககும். 
ஆ்லவ அச்சட்டம் ்பாராளுமன்றததில் 
விவா்ததிற்கு எடுதது்க க்ாள்ைப்படும்ல்பாது 
அந் வி்டயம் மு்ககியமா்ன்ா் ்ரு்ப்படும். 
ஆ்லவ அவ்சார்ால ்சட்டமும், ்பயங்ரவா் 
்ன்டச்சட்டமும் நீ்க்ப்படடு புதிய ்பயங்ரவா் 
எ தி ர் ப பு ச ்ச ட ்ட ம்  அமுல ா ்க ் ப ்ப டுவது 
்மிழர்்னை லமலும் கநரு்க்டியா்ன 
்டடு்ககுள் னவததிரு்ககும் ஒரு சூழனலலய 
உருவா்ககும். 

கேள்வி:- ஒருவர பவளிோடு பசனறு ேயிற்சி 
பேற்றைாகலா ேயஙேரவாத பதாடரபுே்்ளப 
கேணிவ்நதாகலா அவ்ர ்ேது பசயவதற்கு 
கோதுைானே சடட ஏற்ோடுேள் ோடடில் 

கோதுைானேதாே இல்்லபயனே பிரதைர 
ரணில் கூறியிரு்ககினறைாகர?

்பதில்:- உண்னமயிலலலய அது ்சட்டங்ள் 
்பற்றிய அறியானமயின கவளிப்பா்டாகும். 
அவ்சர்ால ்சட்டம் அமுலில் இல்லாது 
விட்டாலும், ்பயங்ரவா் ்ன்டச்சட்டம் அமுலில் 
இல்லாது விட்டாலும், க்பாதுச்சட்டததின கீழ் 
உள்ை குற்்றவியல் ்ண்்டன்ன்க ல்ானவச 
்சட்டததின 120, 121 ஆம் பிரிவு்ளின 
அடிப்பன்டயில் அரசு்ககு எதிரா் எத்ன்ய 
ந்பர்்ள் குற்்றம் புரிந்ாலும் அவர்்ள்  மீது 
வி்சாரனை்னை, வழ்ககு்னை ்ா்க்ல் 
க்சயது ்ண்்டன்ன வழங் முடியும். 
இ்ன்ன வி்டவும், குண்டுத்ா்ககு்ல் 

்ப ற் றி ய  ் ் வ ல் ் ள்  முனகூ ட டி ல ய 
அ றி ய ப ்ப ட ்ட ள் ை ் ா ் வு ம்  அ ் ன்ன 
க்ரிநதுள்ை்ா்வும் கூ்றப்படுகின்றது. 
குண்டுத்ா்ககு்ல்்ள் ்சம்்பந்மா் ஒருவர் 
மீது ஒருவர் விரல் சுடடும் நிலனமயில் 
க்பாறுபபு்ககூறு்பவர் யார்  என்பதும் 
வி்னாவாகின்றது. 
குறிப்பா், ்பாது்ாபபுச க்சயலாைர், 

க்பாலிஸ மா அதி்பர் உள்ளிட்ட மு்ககிய 
்ரபபு்க்ள் அறிநதுள்ை்ா் கூ்றப்படுகின்றது. 
குற்்றவியல் ்ண்்டன்ன்கல்ானவச ்சட்டததின 
கீழ் நடடின ல்சிய மு்ககியததுவம் வாயந் 
வி்டயததில் ்்வல்்னை அறிநது க்ாண்டு 
கமௌ்னம் ்ாப்பதும் குற்்றமாகும்.

அ்்னடிப்பன்டயில் அவர்்ள் மீது வழ்ககுத 
்ா்க்ல் க்சயய முடியும். அல் ல்பானறு 
ல்சிய ்பாது்ாபபு ்சார்ந் வி்டயததில் ்மது 
்்டனமனய ்சரியா் க்சயயவில்னல என்ற 
அடிப்பன்டயிலும் அததுன்ற ்சார்ந்வர்்ளு்ககு 
எதிரா் வழ்ககுத்ா்க்ல் க்சயவ்ற்கும் 
குற்்றவியல் ்ண்்டன்ன்க ல்ானவச ்சட்டததில் 
ஏற்்பாடு்ள் உள்ை்ன.
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நம்பி்கன் அளிததுள்ை்னர். 
ப்கள்வி: -  ம ாண்வர்்களின் ல்கது 

அடுதது நலட்பறவுள்ள முள்ளி்வாயக்கால 
நிலனப்வந்தலிலும்  மக்களின் நீதிக்கான 
பபாராடடததிலும் ஒடடு்மாத்த பல்கலை 
மாண்வர்்களின் பங்்களிப்பிலன ்வலுவிழக்கச 
்செயதுவிடுமா?
்பதில்:- நாம் ம்க்ளின நியாயமா்ன 

நீ தி ்க ் ா ்ன  ல ் ா ரி ்க ன் ் ளு ்க கு ம் , 
உயிர்நீத்வர்்ளு்க்ா்வுந்ான குரல் 
க்ாடுதது வருகினல்றாம். இம்முன்றயும் 
மு ள்ளிவ ா ய ்க ் ா ல்  நி ன்ன ல வ ந ் ல் 
நி்ழ்வு்ளு்க்ா்ன ஏற்்பாடடு்ககுழுவில் 
எமது அங்ததுவமும் இரு்ககின்றது. 
அந் அடிப்பன்டயில் நாம் முழுனமயா்ன 
்பஙகு்ாரர்்ைா் இருபல்பாம் . அதில் 

எவவி்மா்ன மாற்று்க்ருதது்ககும் இ்டமில்னல. 
மாைவர்்ளின ன்து இ்டம்க்பற்்றவு்டல்னலய 
அன்னதது ்பல்்னல்க்ழ் மாைவர்்ளும் 
ல்பாராட்டததின்ன முனக்னடு்க் லவண்டும் 
எனல்ற வலியுறுததி்னார்்ள். இருபபினும் 
்ப்ற்்றமா்ன நினலனமனய ல்ாற்றுவி்க் 
விரும்்பவில்னல. ்சட்டங்னை முன்றயற்்ற 
வன்யில் ்பயன்படுததியுள்ை்ால் அ்ன்ன்ககூ்ட 
்சட்ட ரீதியா் அணு் லவண்டும் என்ற 
ம்னநினலயில் க்பாறுனம ்ாதது வருகினல்றாம்.  
மாைவர்்ளின விடு்னல்க்ா் அரசியல் 
ல்ப்மினறி ்பல்ரபபி்னரும் முனவநதுள்ை்னர். 
அவர்்ளு்ககு எமது நனறி்னை கூறுவது்டன 
ன்து க்சயயப்பட்டவர்்னை விடுவிப்பதில் 
பின்னடிபபு்க்னைச க்சய்ாலலா அல்லது 
எதிர்்ாலததில் திட்டமிட்ட க்சயற்்பாடு்னை 
முனக்னடுத்ாலலா நாம் ன்்டடி லவடி்கன் 
்பார்்க்பல்பாவதில்னல. 
அர்சாங்தது்டன மல்லு்க்ட்ட லவண்டும் 

எ்ன நாம் சிநதி்க்வில்னல. ஆ்னால் 
மாைவர்்ளின ்ச்கதி மாக்பரும் ்ச்கதி 
என ்பன ்யும்  உைர ச க்ச யவ ல ் ா டு  
ஒடடுகமாத் ்பல்்னல்க்ழ் ்சமூ்மும், 
எமது ம்க்ளும் நிச்சயமா் ்ச்னநாய் 
ரீதியில் வீதி்ககு இ்றஙகுவதில் பினனிற்்ப 
ல ்ப ா வ தி ல்னல .  இ ் ற்கு  அன்னதது 
்ரபபி்னரதும் ஆ்ரவும் கின்ட்ககும் என்ற 
க்பருநம்பி்கன்யும் எம்ககுள்ைது. ்ற்ல்பாது 
மாைவர்்ளின விடு்னல்க்ா் நாம் க்சல்லும் 
சுமு்மா்ன ்பயைம் கவற்றியளி்ககும் என்ற 
நம்பி்கன் இரு்ககின்றது. ஒருலவனை அதில் 
ல்ால்வினயச ்சநதித்ால் அவர்்ளின 
விடு்னல்க்ா்ன குரல் ஓஙகி ஒலி்ககும். 
அல்லநரம் ்ச்னநாய் ல்பாராட்டங்னை 
முனக்னடுப்ப்ற்கு நிர்ப்பநதி்க்ப்படுலவாம். 
அச்சமயததில் நாம் பினனிற்்பல்பாவதில்னல 
எ ன ்ப ன ் யு ம்  கூ றி  ன வ ்க ்  
விரும்புகினல்றாம்.
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தாயகககளம்12.05.2019

தமிழ்த் ததசிய இனத்தின் விடிவிறகான 
உ ரிளம க்கு ர ல்  ப ய ங க ர வ ா த த் தி ற கு 
எதிரான யுத்தம் என்்ற தபார்ளவயில் ஒரு 
கட்டளமபபுசார் இனபபடு்காளலயு்டன் 
தமிழர்களின் நீதிக்கான யுத்தம் தம 18 இல் 
்மௌனிக்கச் ்சயயபபட்டது.

27 சர்வததச நாடுகளின் ஆளும் வர்க்கஙகள் 
சிறீலஙகாவின்  ஆடசியாைர்களு்டன் 
ள க த க ா ர் த் து  இ ன ப ப டு ் க ா ள ல 
அரஙதகற்றத்திறகு அச்சாணியாக இருநதன. 
இனபபடு்காளல அரஙதகற்றபபடடு 
பத்தாணடுகைாகிவிட்டன. ஆனால் இன்றும் 
கட்டளமபபு சார் இனவழிபபு ்சவ்வதன 
முன்்னடுக்கபபடடுக் ்காணடிருக்கின்்றது. 

த மி ழனம்  எழுபது  ஆணடுகை ா க 
தபாராடுகின்்றது .  சனநாயக ரீதியில் , 
ஆயுத ரீதியில் என்பளத்யல்லாம் க்டநதத 
வநதிருக்கின்்றது. 2009ஆம் ஆணடு தம 18 
்மௌனிபபுக்கு பின்னர் எம் தமிழினத்தின் 
விடுதளலளய தன் ததாளில் சுமக்கும் 
்பாறுபபிளன தமிழ்த் ததசியக் கூட்டளமபதப 
எடுத்தது. 

தமிழ் மக்களின் ஏகபபிரதிநிதிகள் நாஙகதை 
என்று சிஙகை ்பருநததசியவாதிகளின் 
முன்னிளலயில் மார்பு  தடடினீர்கள் . 
்வளிநாடுகள் உடப்ட எஙகு ்சன்்றாலும் 
உஙகள் மீது தமிழர்களின் ஏகபபிரதிநிதிகள் என்்ற 
முத்திளரளயதய பதித்தீர்கள்.  அதுமடடுமா, 
2009 இலிருநது 2015 ஆம் ஆணடு ஒக்த்டாபர் 17 
பாராளுமன்்ற ததர்தல் வளரயில் நள்ட்பற்ற 
ஒவ்்வாரு ததர்தல்களிலும் தமிழ் மக்களி்டத்தில் 
இன்னுயிர்களை ஈகம் ்சயதவர்களையும், 
உ்றவுகளைத் ்தாளலத்தவர்களையும், 
சிள்றயில் வாடிக்்காணடிருபபவர்களையும் 
பிரதானபபடுத்தி ஆளண தகடடீர்கள். 
பாதிக்கபபட்ட நாமும் ்பரும் நம்பிக்ளகயில் 
்பருவாரியாக  வாக்குகளை அள்ளி 
வழஙகிதனாம்.

எமது நியாயமான தகாரிக்ளகளையும், 
உ ரிளம களையும்  ் ப றறு க்்க ாடு த்து 
அபிலாளசகளை பூர்த்தி ்சயவார்கள் என்்ற 
நம்பிக்ளகயில் ஏகபபிரதிநிதித்துவ அநதஸது 
வழஙகிய கூட்டளமபபினரான நீஙகள் அல்லவா 
இதறகான  அளனத்துப ்பாறுபபிளன ஏறக 
தவணடும்.  தறதபாது உ்றவுகள் ம்றக்கபபடடு 
உரிளமகள் மறுக்கபபடடு மன கிதலச்சத்து்டன் 
அன்்றா்ட ்பாழுளத நகர்த்த தவணடிய 
மிக தமாசமான நிளலக்குள் அல்லவா நாம் 
இருக்கின்த்றாம்.  ஆனால் ்தறகாசியாவின் 
சாணக்கியன் என்று ்பயர் பூத்திருக்கும் 
சிதரஸ்ட தளலவர் சம்பநதன் ஐயா எமது 
நலன்களை ம்றநது அரசாஙகத்து்டன் ததனிலவு 
அல்லவா ்காண்டாடிக்்காணடிருக்கின்்றார். 
இத்தளன காலம் ்சன்றும் ்தன்னிலஙளகளய 
நம்பிக்்காணடிருக்கும் உஙகளின் ்பரும் 
தன்ளமளய என்ன்வன்று ்சால்வது. 

அன்று, முள்ளிவாயக்கால் எனும் ஒரு குறுகிய 
நிலபபரபபில் வன்னி மாவட்ட மக்கைாகிய 
நாம் மு்டக்கபபடடிருக்கித்றாம் என்பளத 
நன்கறிநதிருநத ஐயா சம்பநதரும் அவருள்டய 
பரிவாரஙகளும் எம்ளம விடுவிக்கும்படி 
ஒரு உரத்த குரளல உஙகைால் முன்ளவக்க 
முடியாமல் தபானதததனா?

முள்ளிவாயக்காலில் விளதயாகிபதபான 
ததசிய இன விடுதளலளய தநசித்த ஒவ்்வாரு 
ஜீவனினதும் ஏக்கஙகள் தமிழ்த் ததசியக் 
கூட்டளமபபின் தளலளம உள்ளிட்ட 
ஒவ்்வாரு பிரதிநிதியினதும் மனச்சாடசிளய 

தட்டவில்ளலயா? 

யுத்தம் என்்ற ்பயரில் எம்மீது ந்டாத்தபபட்ட 
்காடூரத்தாக்குதல்கள் முடிவிறகு வநததன் 
பின்னர் நாம் அளனவரும் வவுனியா 
்மனிக்பாம் தி்றநத்வளி சிள்றச்சாளலக்கு 
வநத்பாழுது அரசாஙகம் எஙகளைப 
பார்பபதறகு உஙகளுக்கு அனுமதி மறுத்திருநதது. 

எஙகளை தி்றநத்வளி சிள்றச்சாளலயில் 
ளவத்திருநது சனாதிபதித் ததர்தளலயும், 
2010ஆம் ஆணடின் ்பாதுத்ததர்தளலயும் 
அரசாஙகம் ந்டத்தியிருநதது. அப்பாழுதும் 
நாஙகள் எஙகளின் உயிர்களைத் துச்சம் 
என நிளனத்து  நீஙகள்  ளகக ாடடிய 
சனாதிபதி தவடபாைருக்கும், நா்டாளுமன்்ற 
தவடபாைர்களுக்கும் வாக்களித்ததாம். 
சம்பநதன் ஐயா அவர்கதை, ்பாதுத்ததர்தல் 
மு டி ந த  பி ன் ன ர் ,  மீ ள் கு டி த ய ற ்ற ம் 
ஆரம்பித்திருநத தவளையில், அப்பாழுதுதான் 
மீள்குடிதயறியிருநத எஙகளை நீஙகளும் 
உஙகைது நா்டாளுமன்்ற குழுவினரும் எஙகளை 
வநது எமது இ்டஙகளில் சநதித்தீர்கள். 
மீள்குடிதயற்றம் என்்ற ்பயரில் நாஙகள் 
எபபடி ஒரு ்வட்ட்வளி காணியிலும் 
புல்மணடியிருநத பறள்றகளிலும் இரதவாடு 
இரவாக இ்றக்கிவி்டபபடடிருநததாம் என்பளத 
நீஙகள் தநரில் கண்டறிநதீர்கள்.

இடிநத பா்டசாளல கடடி்டஙகளையும், 
ம ர ங க ளி ன்  கி ள ை க ளி ல்  க ட டி த் 
்தாஙகவி்டபபடடிருநத ஏளணகளையும் கணடு 
உஙகள் குழுவினர் கலஙகி நின்்றளதயும் நாஙகள் 
அவதானித்ததாம்.  ஒவ்்வாரு குடும்பத்தினரும் 
தஙகளுக்கு தநர்நத அவலஙகளை எடுத்துச் 
்சான்னளத நீஙகளும் குறிப்படுத்துக் 
்காணடீர்கதை நிளனவிருக்கா உஙகளுக்கு?

ஆண துளணயின்றி ்காடுத்த தகரஙகளையும், 
இரும்புக் கம்பிகளையும் ்காணடு தாயபபால் 
அருநதும் குழநளதகளை மரக்கிளைகளில் 
கடடிய ஏளணயில் கி்டத்தி ்பணகள் ஒன்று 
திரணடு ்காடடில்கள் அளமத்தளதக் 
கணணுற்றதபாதும் உஙகைது இதயஙகள் 
வலிக்கவில்ளலயா?

எவ்வைவு தபர் தஙகைது இன்னு்றவுகளைக் 
காணவில்ளல என்று உஙகளி்டம் ஓலமிட்டனர். 
ஒவ்்வாரு கிராமத்திலும் குள்றநதபடசம் 
இவ்வைவுதபர் இ்றநதுள்ைனர் என்றும் இவ்வைவு 
்பணகள் கணவளன இழநதுள்ைனர் என்றும் 
எத்தளனதபர் உஙகளி்டம் புள்ளி விபரம் 
வழஙகினர். 

நீ ங க ள்  எ டு த் த  ந ்ட வ டி க் ளக ள ய 
்வளிபபடுத்துவீர்கைா? எத்தளன பா்டசாளல 
அதிபர்கள் உஙகளி்டம் இநதப பா்டசாளலயில் 
குள்றநத படசம் இத்தளன மாணவர்கள் 
இ்றநதுள்ைனர் என்று முள்றயிடடிருபபர்? 
அவறள்ற நீஙகள் கணக்்கடுத்ததுண்டா?

மக்கள் ்தரிவித்த கருத்துக்களையும் 
தவதளனகளையும் ்சவிமடுத்து மீணடும் 
வநது ஆவணபபடுத்துவதறகான தரவுகளைப 
்பறறுக்்காள்வதாக வாக்குறுதி அளித்தீர்கதை 
இன்றுவளர அதளனச் ்சயயாததன் 
காரண்மன்ன? இராணுவம் உள்ளிட்ட 
பாதுகாபபுத்தரபபினரும், ்தால்்பாருள் 
தி ள ண க் க ை த் தி ன ரு ம் ,  வ ன வி ல ங கு 
பாதுகாபபுத் திளணக்கைமும், வனபபாதுகாபபு 
திளணக்கைமும் மகாவலி அபிவிருத்தி 
அதிகாரசளபயும் ளகயகபபடுத்திய காணிகளின் 
்மாத்த அைவும் மக்கள் தபாராட்டத்தின் 
பின்னர் விடுவிக்கபபட்ட காணிகளின் அைவும் 
எஞசிய காணிகளின் அைவும் உஙகளி்டம் 
இருக்கி்றதா?

வ்டக்கு -கிழக்கின் நிலத்்தா்டர்ளப 

நிரநதரமாகப பிரித்து, எமது வாழி்டஙகளிதலதய 
எம்ளம இரண்டாநதரக் குடிகைாக மாறறும் 
தநாக்கில் வலிநது சிஙகைக் குடிதயற்றஙகளை 
தமற்காள்ளும் அரசின் சூழ்ச்சிளய தடுத்து 
நிறுத்துவதறகு முயறசித்தீர்கைா?

உஙகைால்  புதிதா க  அரசியலுக்கு 
அளழத்துவரபபட்டவர்களுக்கு எம்மினம் பட்ட 
துன்பஙகளை எடுத்துளரத்து அவர்களுக்கு 
அரசியல் விழிபபுணர்ளவ ஏறபடுத்தினீர்கைா? 
எமது விடுதளலப தபாராட்டம் பறறியும் 
ந ா ம்  க்ட நதுவ ந த  ப ாளத  ப றறியும் 
்காஞசமாவது அவர்களுக்குத் ்தரியுமா? 
்தரிநதிருநதால் நீஙகள் ்சால்வதற்கல்லாம் 
தளலயாடடியிருபபார்கைா?

எமது உ்றவுகள் ்தரிவித்த கருத்துக்களை 
ளவத்து அறிக்ளக தயாரித்து இலஙளக 
அரசாஙகத்திறகும் சர்வததச சமூகத்திறகும் 
்காடுத்திருநதீர்கள்.  அதன் ்தா்டர்ச்சியாக 
நீ ங க ள்  எ டு த் த  ந ்ட வ டி க் ளக க ள ை 
படடியலிடுவீர்கைா?

கிள்டத்தறகரிய துருபபுச் சீடள்டப 
பயன்படுத்தி இராஜதநதிர அணுகுமுள்றளய 
தமற்காணடு எம்மினத்தின் விடுதளலளய 
்வன்்்றடுபபீர்கள் என்பதறகாகத்தாதன நீஙகள் 
மூடிமள்றத்த வி்டயஙகளையும் திளரமள்றவில் 
தம ற்க ாண்ட ந்டவடிக்ளககளையும் 
சகித்துக்்காணத்டாம்.

உஙகைது அணுகுமுள்ற தறதபாது சர்வததச 
உதவிகளையும் தகள்விக்குடபடுத்திவிட்டதத. 
அரசாஙகத்து்டன் ஒத்தூதி சகல ்தன்னிலஙளக 
ஆளும் வர்க்கத்தினளரயும் காபபாறறிவிடடீர்கள். 
அடுத்த்நாடிதய உஙகளுக்தக பிரதிபலன் 
கிள்டத்தாகிவிட்டது.  இபபடியிருக்க எம் 
விடுதளல தவடளகக்கு முறறுபபுள்ளி ளவத்ததாக 
கருதும் முள்ளிவாயக்கால் நிளனதவநதலின் 
பத்தாவது ஆணடு வருகி்றது. உ்றவுகளை 
நிளனவு கூருவளத யாரும் தடுக்கமுடியாது 
என்று அறிக்ளக விடுவீர்கைா? இல்ளல 
அடுத்து ததர்தல்கள் என்பதால் நீஙகதை 
முள்ளிவாயக்கால் தி்டலுக்கு தநரில் வருவீர்கைா 
என்று ்தரியவில்ளல. அது உஙகளின் 
இராசதநதிரம். 

இ ப தப ா து  வ ள ர யி ல்  ந ா ங க ள் 
ந ம் பி க் ்க ட ்ட வ ர் க த ை !  உ ங க ளி ன் 
வாக்குறுதிகள் அளனத்தும் காறறில் 
ப ்ற ந து  வி ட ்ட ன .  தீ வி ர வ ா த த் தி ன் 
தபரால் எமது உரிளமபதபாராட்டதம 
முற்றாக மு்டஙகும் அபாய நிளலயில் 
இருக்கின்த்றாம். ஆகதவ உஙகள் தளலளமயில் 
்சயறபடடுக்்காணடிருக்கும் எநத்வாரு 
நபரும் புனிதம் நிள்றநத முள்ளிவாயக்கால் 
தி்டலில் காலடி பதிபபளத தவிர்பபதத 
சி்றநதது. அரசியலுக்காக நீலிக்கணணீர் 
வடியுஙகள்.  ஆனால் ஆரஃகுதியானவர்களின் 
்நஞசில் ஏறி நின்று உஙகள் நா்டகத்திளன 
அரஙதகற்றாதீர்கள் என்பதத எமது தயவான 
தகாரிக்ளக. ஆகதவ முள்ளிவாயக்கால் 
நிளனதவநதளல ‘நிளனதவநதல் நிகழ்வு’ 
என்்ற தகாடபாடடில் நள்ட்பறுவதறகு 
வழிசளமத்து ஒதுஙகிவிடுவதத சாலச்சி்றநதது.
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ஆப்கானிஸ்கான் ந கா ட்டின் 
்லைந்ர் ்காபுலின் கிழக்கு பகுதியில் 
வசித்து வருபவர் மீனகா மங்ள் என்்ற 
பபணமணி. பத்திரில்யகாளரகான 
இவர் அநநகாட்டு நகாடகாளுமன்்றத்தின் 
்ைகாச்கார ஆலைகா்்ரகா்வும் இருநது 
வநதுள்ளகார். லமலும், இவர் உள்ளூர் 
ப்காலைக்்காட்சி அலைவரில்யில் 
ப்ய்தி வகாசிபபகாளரகா் இருநதுள்ளகார். 

இநநிலையில், மீனகா மங்ள் மர்ம 
நபர்்ளகால் சுட்டு ப்கால்ைபபட்டு 
உள்ளகார். ்்வைறிந் ்காவல் துல்றயினர் ்ம்பவ இடத்துக்கு 
விலரநது வந்னர். இவரது உடலை ல்பபற்றி, படுப்காலை 
குறித்து வி்காரித்து வருகின்்றனர்.

இந் வருட ப்காடக்்த்தில் ஆப்கானிஸ்கானில் நடந் 
ப்காடர் குணடுபவடிபபு ்ம்பவங்ளில் 15 பத்திரில்யகாளர்்ள் 
ப்கால்ைபபட்டு உள்ளனர். இவர்்ளில் 9 லபர் ஒலர நகாளில் 
பலியகான்கா் அறிக்ல் ப்ரிவித்துள்ளது.

மஙகககாலிைகாவில் வி்பரீதம் அணிமை 
�மமகககாமல் �காபபிட்ட தம்்பதி �காவு

கிழக்கு ஆசிய நகாடு்ளில் ஒன்்றகான 
மஙல்காலியகாவில் அணிலை ்லமக்்காமல் 
உணடகால் உடலுக்கு பைம் கிலடக்கும் என்கி்ற 
நம்பிக்ல் உள்ளது. இ்னகால் கிரகாம பகுதி்ளில் 
உள்ள மக்்ள் அணிலை லவட்லடயகாடி 
்காபபிடுவல் வழக்்மகா் ப்காணடுள்ளனர். 
இந் நிலையில், ரஷியகா மற்றும் சீனகாவின் 
எல்லையில் அலமநதுள்ள பயகான் ஒல்கி 
மகா்காணத்தின் ்்கானூர் ந்லர ல்ர்ந் ஒரு 
்ம்பதி ்டந் வகாரம் அணில் ஒன்ல்ற பிடித்து, 
அ்ன் சிறுநீர்ம், வயிற்றுபபகுதி மற்றும் 
பித்்பலப உள்ளிட்ட உடல் உறுபபு்லள 
்லமக்்காமல் அபபடிலய ்காபபிட்டனர்.

இல்யடுத்து, அவர்்ளுக்கு வகாநதி, லபதி 
மற்றும் ்டுலமயகான ்காய்ச்ல் ஏற்பட்டது. 
அ்லன ப்காடர்நது அவர்்ள் மருத்துவமலனயில் 
அனுமதிக்்ப பட்டனர். அஙகு மருத்துவ 
பரில்கா்லனயில் அவர்்ளுக்கு பிலளக் லநகாய் 
இருபபது ப்ரியவந்து. மருத்துவர்்ள் அவர்்ள் 
இருவருக்கும் தீவிர சிகிசல் அளித்்னர். 
எனினும் சிகிசல் பைன் இன்றி ்ணவன், 
மலனவி இருவரும் பரி்காபமகா் இ்றந்னர். 
இந் ்ம்பவம் அஙகு பபரும் பரபரபலப 
ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இஙகிைகாநதில் உள்ள 
வடலமற்கு ைணடனில் 
வசித்துவருபவர் கிைகான் 
்ந்காரியகா (வயது 33). 
இநதிய வம்்காவளிலய 
ல்ர்ந் இவர் ்டந் 
மகா்ம் 19ஆம் தி்தி 
உபெய்ைகா பட்லடல் 
( 3 1 )  எ ன் ப வ ல ர 
திருமணம் ப்ய்்கார். 4 நகாட்்ள் 
்ழித்து இவர்்ள் ல்னிைவுக்்கா் 
இைஙல் பு்றபபட்டு ப்ன்்றனர். 
அஙகுள்ள ்காலி என்்ற இடத்தில் ஒரு 
்டற்்லர விடுதியில் ்ஙகினகார்்ள். 
அபலபகாது அவர்்ள் ்காபபிட்ட 
உணவு வி்மகான்கா் ப்ரிகி்றது. 
இ்னகால் இருவருக்கும் ்காய்ச்ல் 

மற்றும் ரத்்வகாநதி 
ஏற்பட்டது. உடலன 
அவர்்ள் அஙகுள்ள 
ஒரு லவத்திய்காலையில் 
அனுமதிக்்பபட்டனர். 
அஙகு உபெய்ைகா 
ப ட் லட ல்  சி கி ச ல் 
பைனின்றி இ்றந்கார். 
பிலர் பரில்கா்லன 

அறிக்ல்யில், அதி்மகா் வகாநதி 
எடுத்்்கால் நீர்்த்து குல்றநது 
மரணம் ஏற்பட்ட்கா் கூ்றபபட்டுள்ளது. 
்காவல் துல்றயினர் இதுப்காடர்பகா் 
வி்காரலண நடத்தி வருகி்றகார்்ள். 
இந் வி்காரலண முடியும் வலர 
கிைகான் ்ந்காரியகா ைணடன் திரும்ப 
்லட விதித்துள்ளனர்.

இைண்டனிலிருந்து இைஙமக க�னை  
புதுபக்பண �காவு - கணவர திரும்பிசக�ல்ை தம்ட

ஆப்கானிஸ்கான் - ்லிபகான்்ளின் ்ண்ணிவெடியில் சிக்கி 8 குழந்்்ள் பலி
ஆப்கானிஸ்கான் நகாட்டு வடக்கு பகுதியில் 

்லிபகான் பயங்ரவகாதி்ள் மற்றும் பல்லவறு சிறிய 
பயங்ரவகா் குழுக்்ளின் ஆதிக்்ம் ்மீப்காைமகா் 
மீணடும் ்லைதூக்் ப்காடஙகியுள்ளது. 

பயங்ரவகாதி்ள் மீது ஈவிரக்்ம் ்காட்டகாமல் 
நடவடிக்ல் எடுக்குமகாறு அநநகாட்டின் ரகாணுவம் 
மற்றும் லபகாலீ்கார் ஆகிலயகாலர ப்காணட 
கூட்டுபபலட்ளுக்கு அதிபர் அஷரப ்கானி 
உத்்ரவிட்டுள்ளகார். இந் பலட்ளுக்கு 
உ்வியகா் அபமரிக்்கா ்லைலமயிைகான 
லநட்லட கா  பலடயினரும் வகான்வழியகா் 

ப்ன்று பயங்ரவகாதி்லள லவட்லடயகாடும் 
நடவடிக்ல்்ளில் ஈடுபட்டு வருகின்்றனர். 

இநநிலையில், நகாட்டின் ப்ற்கு பகுதியில் 
உள்ள ்ஸனி மகா்காணத்துக்குட்பட்ட முக்ப்ர் 
மகாவட்டத்தில் ரகாணுவத்தினலர ப்கால்வ்ற்்கா் 
்காலைலயகாரத்தில் ்லிபகான் பயங்ரவகாதி்ள் 
புல்த்து லவத்திருந் ்ணணிபவடியில் 
லநற்று சிக்கிய 8 குழநல்்ள் உடல் சி்றி 
பரி்காபமகா் உயிரிழந்னர்.  ்காயமலடந் 
லமலும் இரு குழநல்்ள் உயிருக்கு ஆபத்்கான 
நிலையில் சிகிசல் பபற்று வருகின்்றனர்.

வபண் பத்திரி்்யகாளர் சுட்டுக்வ்கா்ை

ஈரகான், வல்ைரசு நகாடு்ளுடன் 2015-ம் 
ஆணடு அணு ஆயு் ்விர்பபு ஒபபந்ம் 
ஒன்ல்ற ப்ய்து ப்காணடது. வரைகாற்று 
சி்றபபுமிக்் ஒபபந்ம் என ்ரு்பபட்ட அந் 
ஒபபந்ம், ஈரகான் அணு ஆயு் ப்யற்பகாடு்லள 
்ட்டுக்குள் ப்காணடு வரவும், அ்ற்கு ஏற்ப 
அந் நகாட்டின் மீது அபமரிக்்கா உள்ளிட்ட 
நகாடு்ள் விதித்துள்ள பபகாருளகா்கார ்லட்லள 
திரும்பப பப்றவும் வழிவகுத்்து.

ஒபகாமகா ்காைத்தில் ப்ய்யபபட்ட இந் 
ஒபபந்ம், அபமரிக்்காவின் ்ற்லபகால்ய 
்னகாதிபதி டிரம்புக்கு பிடிக்்வில்லை. இதில் 
அபமரிக்் நைன் ்ருத்தில் ப்காள்ளப படவில்லை 
என்பது அவரது ்ருத்து. இ்ன் ்காரணமகா் 
்டந் ஆணடு திடீபரன இந் ஒபபந்த்தில் 
இருநது அபமரிக்்கா விைகிக்ப்காள்வ்கா் 
டிரம்ப அதிரடியகா் அறிவித்்கார் .  இது 
அபமரிக்்காவுக்கும், ஈரகானுக்கும் இலடலய 
பிரசசிலனலய ஏற்படுத்தியது. ஈரகான் பலடலய 
்ருபபு பட்டியலில் அபமரிக்்கா ல்ர்த்்து.

அபமரிக்்கா விதித்் பபகாருளகா்கார ்லட்ள் 
ஈரகானின் பபகாருளகா்காரத்ல் பின்னுக்கு ப்ல்ை 
லவத்்து. இதுவலர இல்ைகா் வல்யில் 
ஈரகான் நகாணய மதிபபு ்ரிலவ ்நதித்்து. 
இ்னகால் பவளிநகாட்டு மு்லீடு்ள் பகாதித்்ன.

ஈரகாலன புதிய ஒபபந்ம் லபகாட லவக்் 
லவணடும், அந் ஒபபந்ம் அணு ஆயு்ங்ள் 
மட்டுமின்றி ்ணடம் விட்டு ்ணடம் பகாயும் 
ஏவு்லண்லளயும் ்ட்டுபபடுத்தும் வல்யில் 
அலமய லவணடும் என்று அபமரிக்்கா ்ணக்கு 
லபகாடுகி்றது. ஈரகானும் மிரட்டல் விடுத்து 

ஈரான மீது அபைரிககா ப�ார பதாடுககுைா?
 - ப�ாரககப்�லகள், விைானஙகள், தை�ாடஙகள் விமரவு

வருகி்றது. குறிபபகா் ஹகார்முஸ ஜை்நதியில் 
்லடலய ஏற்படுத்தி விடுலவகாம் என்கி்றது. இது 
உை்ளகாவிய எணபணய் லபகாக்குவரத்துக்கு 
பபரும் ்லடசசுவரகா் அலமநது விடும்.
இந் நிலையில் ஈரகான் மீது ்ண லவத்து 
அபமரிக்்கா லபகார்க்்பபல்்லளயும், லபகார் 
விமகானங்லளயும், ்ளபகாடங்லளயும் 
ந்ர்த்துகி்றது. லபட்ரியகாட் ஏவு்லண அலமபலப 
மத்திய கிழக்கு பகுதிக்கு அபமரிக்்கா 
அனுபபுகி்றது. ஏற்்னலவ இந்ப பகுதியில் 
அபமரிக்்காவின் யு.எஸ.எஸ. ஆபிர்காம் லிங்ன் 
லபகார்க்்பபல் ப்காகுதி உள்ளது. அதில் ல்ரும் 
வல்யில் யு.எஸ.எஸ. ஆர்லிஙடன் விமகானம் 
்காஙகி லபகார்க்்பபலையும் அனுபபுகி்றது.

்த்்கார் ்ளத்துக்கு அபமரிக்்காவின் பி-
52 ர் லபகார் விமகானங்ள் லபகாய்ச ல்ர்நது 
விட்டன. ஈரகான் மூைம் மத்திய கிழக்கு 
பகுதியில் உள்ள அபமரிக்் வீரர்்ளுக்கு 
ஆபத்து லநரைகாம் என்்ற எதிர்பகார்பபில்்கான் 
லபகார்க்்பபல்்ள், லபகார் விமகானங்ள், 
்ளபகாடங்லள அனுபபி லவபப்கா் அபமரிக்்கா 
கூறுகி்றது. ஆனகால் இல் ஈரகான் நிரகா்ரித்து 
உள்ளது. இது முட்டகாள்த்்னமகான ப்யல் 
என ஈரகான் விமர்சித்துள்ளது. ஈரகாக்கில் மட்டும் 
அபமரிக்்காவின் 5 ஆயிரத்து 200 பலட வீரர்்ள் 
இருபபது குறிபபிடத்்க்்து. மத்திய கிழக்கு 
பகுதிக்கு அபமரிக்்கா லபகார்க்்பபல்்லளயும், 
லபகார் விமகானங்லளயும், ்ளபகாடங்லளயும் 
அனுபபி லவபபது, அந் நகாடு ஈரகானுடன் 
லபகார் ப்காடுபப்ற்்கான முன் ஏற்பகாடகா 
என்்ற ல்ள்வி ் ர்வல்்  அரசியலில்  
எழுநதுள்ளது.
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முட்லடயில் இருநது ல்காழி வந்்கா? 
அல்ைது ல்காழியில் இருநது முட்லட 
வந்்கா? என்்ற மி்பபழலமயகான மற்றும் 
பிரபைமகான ஒரு விவகா்த்ல்ப லபகாை, 
நரம்பியல் துல்ற விஞ்கானி்ளுக்கு 
இலடயில் நீணட ்காைமகாய் ஒரு விவகா்ம் 
ப்காடர்நது வருகி்றது.

அது என்னபவனில், ஒருவர் பதின்ம 
பருவத்ல் அலடந்வுடன் நியூலரகாபஜனசிஸ 
(neurogenesis) எனபபடும் நரம்பணு 
உற்பத்தியகானது நின்றுவிடுமகா அல்ைது 
ப்காடருமகா? என்பல்.

இபலபகாது, நடுத்்ர வயல்க் ்டந் 
மக்்ளின் மூலளயும் புதிய நரம்பு்ள் 
அல்ைது மூலள உயிரணுக்்லள உற்பத்தி 
ப்ய்கின்்றன என்று ஒரு புதிய ஆய்வில் 
்ணடுபிடிக்்பபட்டுள்ளது. முக்கியமகா், 
புதிய நரம்பு உற்பத்தி என்பது ஒருவரின் 
வகாழநகாள் முழுக்் ப்காடரும் என்றும் 
இந் புதிய ஆய்வில் முடிவு்ள் 
கூறுகின்்றன என்கி்றகார் நரம்பியைகாளர் 
பகால் பிரகாஙக்லைணட்.

லமலும், இந் நரம்பணு உற்பத்தி 
அல்ைது நியூலரகாபஜனசிஸ உ்வியுடன் 
மூலள குல்றபகாட்டு லநகாய்்ளகான 
மனசல்கார்வு மற்றும் அல்ல்மர்ஸ 
ஆகியவற்ல்ற குணபபடுத்் முடியும் 
என் ல்ற  நீணட் கா ைம கா ய்  ்ருதி 
வநதுள்ளனர். ்டந் வருடம் பிரபை 
அறிவியல் வகார இ்ழகான லநச்ர் 
( N a t u r e ) இல்  பவளிய கான ஒரு 
ஆய்வுக்்ட்டுலரயில், நியூலரகாபஜனசிஸ 
எனும் நரம்பியல் நி்ழவு ஒருவர் 
பதின்பருவத்ல் அலடந்வுடலனலய 
நின்று விடுகி்றது என்று ்குந் 
ஆ் கா ர ங ்ளுடன்  நிரூபி க் ் ப ப ட் டு 
இருந்து. ஆனகால் அ்ற்கு முன்பகா்லவ, 
வய்கானவர்்ளின் மூலளயில் புதி்கா் 
நரம்பு்ள் உற்பத்தி ஆகின்்றன என்று 
பல்லவறு வல்யகான பரில்கா்லன்ள் 
மூைமகா் நிரூபிக்்பபட்டு இருந்து 
குறிபபிடத்்க்்து.

இந் ஆய்வு உள்ளிட்ட பை நரம்பியல் 
ஆய்வு்ளில் ஒரு முக்கியமகான சிக்்ல் 
இருபப் கா ்  கூ்றப படுகி்றது .  அது 
என்னபவனில், நரம்பியல் ஆய்வுக்்கா் 

பரகாமரிக்்பபடும் பபரும்பகாைகான மூலள்ள் 
‘லபரகா பகார்மகால்டிலஹட்’ எனபபடும் 
ஒரு ர்காயனத்தில் மூழ் லவக்்பபட்ட 
நிலையிலைலய பை மகா்ங்ள் மு்ல் 
பை வருடங்ள் வலர பரகாமரிக்்பபடும். 
ந கா ள கா ்  ந கா ள கா ்  மூலள  மூ ழ ் 
லவக்்பபட்டிருக்கும் லபரகா பகார்மகால்டிலஹட் 
ர்காயனமகானது நரம்பு்லள உற்பத்தி 
ப்ய்யும் மூைக்கூறு்ளுக்கு இலடயில் 
இலணபபு்லள ஏற்படுத்தும் என்றும், 
இறுதியகா் நரம்பு்லள ஒரு ்ளிம்பு லபகாை 
மகாற்றிவிடும் என்றும் கூறுகி்றகார் ஸபபயின் 
நகாட்லடசல்ர்ந் நரம்பியைகாளரகான மரியகா 
லைகாரன்ஸ மகார்ட்டின்.

இ்ன் ்காரணமகா், முதிர்சசி அலடயகா் 
நரம்பு்லள அலடயகாளம் ்காட்டும் 
ஒருவல்யகான புர்மகான டபுல்்கார்டின் 
(Doub lecor t in or (DCX) pro te in) 
புர்த்துடன் ஒளிரும் ்ன்லம ப்காணட 

அன்ரிபவகாடி இலணவது பகாதிக்்பபடும் 
என்றும் கூறுகி்றகார் மரியகா.

முக்கியமகா், லபரகா பகார்மகால்டிலஹட் 
்ைக்்பபட்ட நகாற்பத்தி எட்டு மணி 
லநரத்துக்கு பின்னர் டபுள்்கா ர்டின் 
நில்றநதுள்ள மூலள உயிரணுக்்ள் 
எணணிக்ல்யில் பவகுவகா்க் குல்றயும் 
என்றும், அ்னகால் லபரகா பகார்மகால்டிலஹட் 
ர்காயனத்தில் மூழ்டிக்்பபட்ட மூலளத் 
திசுவில் புதிய நரம்பு்லள ்ணடறிவது 
என்பது முடியகா் ்காரியம் என்றும் கூறுகி்றகார் 

மரியகா.

இந் புதிய ஆய்வில், சுமகார் 43 
மு்ல் 87 வய்கானவர்்ள் ப்காலடயகா் 
ப் காடுத்் சும கா ர்  1 3  மூலள்ளில் 
நிலனவு்லள உற்பத்தி ப்ய்யும் பகுதியகான 
ஹிபலபகா்காம்பசில் உள்ள படன்லடட் ல்ரஸ 
எனும் உட்பகுதியில் உள்ள திசுக்்ளில், 
டபுல்்கார்டின் நில்றந் ஆயிரக்்ணக்்கான 

உயிரணுக்்ள் ்ணடுபிடிக்்பபட்டன.

இ்ற்குக் ்கா ரணம், இந் 1 3 
மூலள்ளும் லபரகா பகார்மகால்டிலஹட் 
ர்காயனத்தில் பவறும் இருபத்து 
நகான்கு மணிலநரம் மட்டுலம மூழ் 
லவக்்பபட்டன என்று கூ்றபபடுகி்றது. 
லமலும், இந் 13 மூலள்ளில், 43 
வயதில் இ்றநதுலபகான ஒருவரின் 
மூலளத்திசுவில் மட்டும் சுமகார் 42 
ஆயிரம் முதிர்சசி அலடயகா் நரம்பு்ள் 
இருந்து ்ணடுபிடிக்்பபட்டது.

அல்்மயம், வய்கா் வய்கா் 
நியூலரகாபஜனசிஸ அளவு குல்றநது 
லபகாவதும், அ்ன் ்காரணமகா் புதிய 
நரம்பு்ளின் உற்பத்தி 30 ்்வீ்ம் 
குல்றநதுள்ள்கா் ஆய்வகாளர்்ள் 

் ண டு பி டி த் து ள் ள ன ர் .  ல ம லு ம் , 
ஆலரகாக்கியமகான மக்்ளுடன் ஒபபிடுல்யில், 
அல்ல்மர்ஸ லநகாயகால் பகாதிக்்பபட்ட 
மக்்ளின் மூலளயிலும் முதிர்சசி அலடயகா் 
உயிரணுக்்ளின் எணணிக்ல் 30 ்்வீ்ம் 
குல்றநதுள்ளது என்றும் இந் புதிய 
ஆய்வில் ்ணடறியபபட்டுள்ளது.

ஆ் பமகாத்்த்தில், வய்கானவர்்ளின் 
மூலளயிலும் புதிய உயிரணுக்்ள் 
உற்பத்தியகாகும் என்று இந் ஆய்வு 
்குந் ஆ்காரங்ளுடன் நிரூபித்துள்ளது 
என்பது குறிபபிடத்்க்்து.

நாம் சாதாரணமாக பயனபடுத்தும் பச்ச 
மிளகாயில் ஏகபபட்ட நன்மகள் இருபபதாக 
மருத்துவ ஆய்வு ஒனறு படடியல் பபாடடிருக்கிறது. 
அதனால் உணவில் காரத்திறகாக மசாலா 
பபாடிக்ள பசரபபதறகுப பதிலாக பச்ச 
மிளகா்ய பசரத்துக்பகாள்ளலாம். பச்ச 
மிளகாய் காய்ந்து சிவந்து வத்தலாக மாறிவிட்டால், 
அதில் மருத்துவக் குணஙகள் காணாமல் 
பபாய்விடுகிறதாம். அதனால் பச்ச மிளகாபய 
உணவுக்கும் உ்டலுக்கும் நல்லது.

பச்ச மிளகாயில் ‘ஆனடி ஆக்சி்டனட’கள் 
எனற சத்துபபபாருள் மிக அதிக அளவில் 
உள்ளது. நமது உ்டலுக்கு பாதுகாவலனாக 
இது உதவுகிறது. பநாய் எதிரபபு சக்தி்ய 
அளித்து புறறுபநாயில் இருந்து காபபாறறுகிறது. 
இள்ம்ய நீடடிக்க ்வக்கும் வல்ல்மயும் இந்த 
பச்ச மிளகாய்க்கு உண்டு. இதில் ்வட்டமின 
‘சி ’ அதிக அளவில் உள்ளது. மிளகா்ய 
பயனபடுத்தும் பபாது மூக்க்்டபபு சரியாவ்த 
நாம் அனுபவபூரவமாக உணரந்திருபபபாம். 
இதில் விட்டமின ‘ஈ’ சத்தும் அதிக அளவில் 
இருக்கிறது. இது சருமத்்த பாதுகாக்கவும், 
எண்பணய் சுரபபுக்கும் உதவுகிறது. இபபடி 

ெய்கானெர்்ளின் 
மூ்ளயிலும் 
புதிய நரம்பு்ள் 
உறபத்தியகாகும்

பச்சை 
மிளகா்ை 
ஒதுககாதீரகள்

பச்ச மிளகாயால் கி்்டக்கும் அ்னத்து 
நன்மகளும் எந்தவித கபலாரிகளும் இல்லாமல் 

கி்்டக்கிறது. அதனால் உ்டல் எ்்ட்ய 
கு்றபபதறகாக உணவுக்கடடுபபாடடில் 
இருபபவரகளும் இத்ன தாராளமாக உணவில் 
பசரத்துக்பகாள்ளலாம். ரத்தத்தில் உள்ள 
சரக்க்ர அள்வ சமநி்லயில் ்வக்கவும் 
பச்ச மிளகாய் பயனபடுகிறது. இதில் 
நாரசசத்து அதிக அளவில் இருபபதால் உணவு 
பசரிமானம் பவகமாக ந்்டபபறுகிறது.

நல்ல காரசாரமான உணவு சாபபிட்டபபின 
நீஙகள் உறசாகமாக இருந்தால் அது தறபசயலாக 
ந்டந்ததல்ல. அதறகுபபின இந்தப பச்ச 
மிளகாய் இருக்கிறது. இரும்புசசத்து கு்றபாடு 
உள்ளவரகளுக்கும் பச்ச மிளகாய் மிக நல்லது. 
இபபடி ஏகபபட்ட நன்மகள் இருக்கிறது. 
அபத பநரத்தில் பச்ச மிளகா்ய அதிகமாக 
சாபபிடடு வயிற்ற பகடுத்துக்பகாள்ள பவண்டிய 
அவசியமில்்ல. நாம் சாபபிடும்பபாது நம் 
்கயில் சிக்கும் பச்ச மிளகாய்த் துண்டுக்ள 
கறிபவபபி்ல பபால் ஒதுக்கி வி்டாமல் அ்த 
சாபபிட்டாபல பபாதும். கறிபவபபி்லயும் 
அபபடித்தான, அதிலும் ஏகபபட்ட மருத்துவ 
குணஙகள் உள்ளன. அ்தயும் உணபவாடு 
பசரத்து சாபபிடுவது நல்லது.


