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ஆப்கானிஸ்கானில் இருந்து 
அமெரிக் படையினர் மெளி 

யேறிே பினனர், யபகாரில் ஈடுபடு 
ெதில்டலை என ம்ரிவித் அமெரி 
க் அதிபர் ய�கா டபைன ்றயபகாது 
்ை ந்் ஆணடைவிை அதி் நிதிடே 
பகாது்பபுககு ஒதுககியுள்கார்.
 777.7 பில்லிேன மைகாலைர் 
்ட் இந்் ெருைம் அமெரிக்கா 
ப கா து ் கா ப பு க கு ஒ து க கி யு ள ் து . 
அ்ற்கான அனுெதிடே மெனற 

ெடப ெழங்கியுள்து. சீனகாவுககு 
எதிரகான படை பலைபபடுத்ல் என்ற 
்காரணதட் முனடெதது மெனற 
ெடபயிைம் ஆ்ரவு்ள மப்றபபட்டு 
ள்ன.
 ்ைந்் 20 ெருைங்்்கா் 
பேங்்ரெகா்ததிறகு எதிரகான யபகார் 
என்ற மபேரில் அதி் நிதி ஒதுக்ப 
பட்ைது. ்றயபகாது ஆப்கான யபகார் 
நிட்றவு மபற்றதும் அமெரிக்கா 

ghJfhg;Gf;F mjpf epjpia 

xJf;fpa mnkupf;fh

்மிழ் ெக்ளுைன நல்லு்றவு்ட் 
பலைபபடுத் சீனகா விருபபம் 

ம்காணடுள்்கா் இந்் ெகாரம் 
ேகாழ்பபகாணததிறகு பேணம் யெற 
ம்காணை சீனகா தூதுெர் கி மென 
ம்காங் ம்ரிவிததுள்கார்.
 இதுயெ நகான ேகாழ்பபகாணத 
திறகு யெறம்காளளும் மு்லைகாெது 

பேணம், நீணை ெரலைகாறட்றக 
ம்காணை ேகாழ். நூலை்ததிறகு மென்ற 
தில் நகான ெகிழ்ச்சி அடைகிய்றன. 
அ்ன ்றயபகாட்ே நிடலை ம்காைர் 
பில் ெகாந்ர மு்ல்ெர் ெணிெணண 
னிைம் ய்ட்டு அறிந்து ம்காணயைன 
என அெர் ம்ரிவிததுள்கார்.

jkpo; kf;fSld; ey;Ywit 
Vw;gLj;j tpUg;gk; - rPdh

ரஸேகாவின எல்டலைபபு்ற நகாடு் 
ளில் அமெரிக்கா ்டலைடெயி 

லைகான யநட்யைகா படையினரின 
நைெடிகட்்ட்க ்ட்டுபபடுத் 
யெணடும்.  அபயபகாது ் கான உகயரன 
மீ்கான படை நடைெடிகட் அச்சு 
றுத்ல் நீங்கும் என ரஸேகா ்ைந்் 
மெளளிககிழடெ (17) ம்ரிவிததுள 

்து.
 உகயரனின எல்டலைப பகுதி 
யில் இரு நகாடு்ளும் படை குவிபபு 
க்ட் யெறம்காணடு ெருெ்கால், 
ரஸேகா உகயரன மீது படை நைெடி 
கட் ஒனட்ற யெறம்காள்லைகாம் 
என்ற அச்ெம் யெறகுலை் நகாடு்ளில் 

cf;Nud; tptfhuk;

இலை ங் ட ் யி ல் ம ் கா ை ர் ந் து 
இைம்மபறறுெரும் எரிெகாயு 

ம்காள்லைன்ளின மெடிபபினகால் 
உணெ்ங்்ள ெறறும் விடுதி்ள 
மபருெ்வில் மூைபபடும் நிடலை 
ஏறபட்டுள்்கா் ம்ரிவிக்பபடுகி 
ன்றது.
 ்ைந்் 6 ெகாரங்்ளில் 727 
இைங்்ளில் எரிெகாயு ம்காள்லைன 

்ள மெடிததுள்ன. மபருெ்ெகான 
மெடிபபுக்ள எரிெகாயு குழகாய் 
ளில் ஏறபட்டுள்்கா் ்காெல்துட்ற 
யினர் ம்ரிவிததுள்னர்.
 இ்டனத ம்காைர்ந்து பகாது 
்காபபுக ்ருதியும், எரிமபகாருள பற 
்றகாககுட்ற ்காரணெகா்வும்

ெட்ைக்்பபு ெகாெட்ைததில் 
் மி ழ ர் ் ளி ன ெ ழி ப கா ட் டு 

இைங்்ட் ம்கால்மபகாருள இைங் 
்்கா் அடைேகா்பபடுததும் பணி 
்ள முனமனடுக்பபட்டுள்டெ 
ம்காைர்பில் ெக்ள விெனம் ம்ரிவி 
ததுள்னர்.
 ெட்ைக்்பபு ெகாெட்ைத 
தின படுெகான்டர பகுதியில் பண 
டைே ் காலைம் ம்காட்டு கிரகாமிே ெழி 
பகாடு்ட் இவெகாறு அடைேகா்ப 
படுததும் பணி்ள முனமனடுக்ப 
பட்டுள்ன.

 ெட்ைக்்பபு, யபகாரதீவு 
பறறு பிரய்ெ மெேலைகா்ர் பிரிவுககு 
உட்பட்ை வியெ்கானந்்புரம் 
அம்ென கு்ம் கிரகாெததில் ்காணப 
படும் மி்வும் பிரசிததி மபற்ற 
புல்லுெடலையில் அடெேபமபற்ற 
ஸ்ரீ ெகதி யெயு்ர் ஆலைே ெ்கா்த 
திறகுள மென்ற ம்கால்மபகாருள 
ஆரகாயச்சி திடணக்் அதி்காரி்ள 
கிரகாெெகாசி்ளுககு ம்ரிேபபடுத 

்காெல் ‘குறித் பகுதி  ம்கால்லிேல்  
இைம்’ என ப்காட்டே நட்டு மென 
றுள்னர்.

 இந்் ெடலையில் ஆதிேகா் 
முரு் ெழிபகாடு இருந்்்கா்வும்   
்ைந்் சிலை ெகா்ங்்ளுககு முனப்கா் 
சிலை மபௌத் ெ் பிககு்ள ெந்து 
பகார்டெயிட்டு மென்ற்கா்வும் 
அ்ன பினனர் ்றயபகாது  இவெகாறு 
ம்கால்லிேல் இைெகா் ப்காட்்ள 
நைபபட்டுள்்கா்வும் அப பகுதி 
ெக்ள ம்ரிவிககின்றனர்.
 பிரச்சிடனககு உரிே தீர்டெ 
மபறறு ்ருெதுைன ்ெது ஆலைே 
ெ்கா்தட் பகாது்காதது ்ருெகாறும் 
பிரய்ெ ெக்ள ய்காரிகட் விடுதது 
ள்னர்.
 ெரலைகாறறுததுட்ற யபரகாசிரி 
ேர் பதெநகா்ன அெர்்ள இபபகுதி 
்ட் ஆயவு மெயது இபபகுதியில் 
சுெகார் 3000ெருைங்்ளுககு முனனர் 
்மிழர்்ள ்லைகாெகார பணபு்ளுைன 
ெகாழ்ந்துள்்கா்ம்ரிவிததுள் 
நிடலையிலும் இவெகாறு மபௌத் 
ய்ரர்்ளுைன இடணந்து ம்கால் 
மபகாருள நைெடிகட்்ட் முன 
மனடுபபது குறிதது இபபகுதி ெக 
்ள பல்யெறு ெந்ய்்ங்்ட் எழுப 
பியுள்னர்.

jkpou;fspd; topghl;L ,lq;fis njhy;nghUs; 
,lq;fshf milahsg;gLj;Jk; muR

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

aho; ,irf;fUtpapd; 

kPs; mwpKfk;
aho;g;ghzj;jpy; mwpKfk; nra;ag;gl;lJ

 - u];ah tpjpj;j epge;jid ்காணகாெல் யபகானெர்்ளுக 
் கா ன அ லு ெ லை ் த ட ் 

இ ழ ப பீ ட் டு க ் கா ன அ லு ெ லை ் 
ெகா்யெ பகார்ககினய்றகாம் என ஈழத 
்மிழர் சுேகாட்சிக ்ழ்ததின  ்டலை 

ெர் அனந்தி ெசி்ரன ம்ரிவிததுள 
்கார்.
 ்மிழர் ்காே்ததில் நடை 
மபற்ற யபகார்ச் சூழலில் இலைங்ட் 
அரெ படை்்கால் ட்து மெயேப 
பட்டும், அெர்்ளிைம் ெரணடைந் 
தும்  ்காணகாெல் ஆக்பபட்ைெர்் 
ளின உ்றவினர்்ள ்ெக்கான நீதி 
டேக ய்காரி ம்காைர்ந்து யபகாரகாட்ைத 
தில் ஈடுபட்டு ெருகின்றனர்.

fhzhky; Mf;fg;gl;ltu;fSf;fhd mYtyfk;  
,og;gPl;Lf;fhd mYtyfNk - mde;jp

த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

njhlu; vupthA ntbg;Gf;fs; 
- cztfq;fs; %ly;

எதியேகாபபிேகாவில் இைம் 
மபற்ற ெனி் உரிடெ மீ்றல் 

்ள ம்காைர்பில் அடனததுலை் 
விெகாரடண ஒனறு யெறம்காள் 
பபை யெணடும் என்ற தீர்ெகானதட் 
ஐககிே நகாடு்ள ெடபயின ெனி் 
உரிடெ்ள ஆடணககுழு நிட்ற 
யெறறியுள்து.

vjpNahg;gpah tptfhuk;
midj;Jyf tprhuizf;F gupe;Jiu

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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இலைங்ட்யில் பேங்்ரெகா்த ்டைச் ெட்ைதட் 
இல்லைகாெல் ஒழித்காயலை அரசிேல் ட்தி்ளின 

விடு்டலை உறுதிபபடுத்பபடும் என அரசிேல் ட்தி 
்ட் விடு்டலை மெயெ்ற்கான ய்சிே அடெபபின 
இடணபபகா்ர் அருட்்ந்ட் ெகா.ெததியெல் ம்ரிவிதது 
ள்கார்.
 சிட்ற டெக்பபட்டுள் அரசிேல் ட்தி்ட் 
விடு்டலை மெயெ்றகு உலை் நகாடு்ள முனெர யெணடும் 
என அமெரிக் இரகா�காங்்ச் மெேலைகா்ர் அனரனி 
ய�.பிளிங்ம்ன அணடெயில் ெலியுறுததியுள்கார். 
அெருடைே இந்் ்ருதது ம்காைர்பகா் இலைககு ஊை் 
ததிறகு   அருட்்ந்ட் ெகா.ெததியெல் ்ருததுத ம்ரிவிக 
ட்யில்,
 “சிட்ற டெக்பபட்டுள் அரசிேல் ட்தி்ட் 
விடு்டலை மெயெ்றகு உலை் நகாடு்ள முன ெர யெண 
டும்” என அமெரிக் மெளிவிெ்கார அடெச்சுைன 
இடணந்து அமெரிக் இரகா�காங்்த திடணக்்ம் 
ஒழுங்கு மெயதிருந்் அரசிேல் ட்தி்ள ம்காைர்பகான 
்லைந்துடரேகாைலில் அமெரிக் இரகா�காங்் மெேலைகா்ர் 
அனரனி ய�.பிளிங்ம்ன ய்காரிகட் விடுததுள் ய்காடு, 
அெர்்்து அடைேகா்ததிற்கான இலைகட் டெதது 
சிததிரெட் மெயேபபடுகி்றகார்்ள எனும் உணடெடே 
மெளியில் மெளிபபடுததியுள்டெடே அரசிேல் 
ட்தி்ட் விடு்டலை மெயெ்ற்கான ய்சிே அடெபபு 
ெரயெறபய்காடு இது மெறும் ய்காரிகட்ேகா்யெகா, 
அரசிேல் ெகாண யெடிகட்ேகா்யெகா ெட்டும் அடெந்து 
விைக கூைகாது எனப ட்யும் ெலியுறுததுகி்றது.
 அய்யநரம் அரசிேல் ட்தி்்கா் சிட்ற்ளில் 
ெகாடுயெகார் ்காம் யநசிககும் ெக்ளின விடு்டலைக்கா் 
ஒடுககுமுட்ற ஆட்சிேகா்ர்்ளுககு எதிரகா்வும், அெர்் 
ளினகால் பேங்்ரெகா்ததிறகு எதிரகா்வும் மெேல்பட் 
ைெர்்ள எனபட்யும் அமெரிக்கா யநர்டெயேகாடு 
ஏறறுகம்காள் யெணடும். அ்டன பேங்்ரெகா் ஆட்சி 
ேகா்ர்்ளுககு மெளிபபடுததி அெர்்ளுக்கான இரகா 
ணுெ ெறறும் ஆயு் ்்பகாை ஒததுடழபபு்ட்யும் 
அமெரிக்கா உட்பை அெர்்ளின யநெ நகாடு்ள நிறுத் 
யெணடும்.
 யெலும் சுேநிர்ணே உரிடெக்கா்வும், ய்ெ விடு் 
டலைக்கா்வும் மெேறபடுபெர்்ட், யபகாரகாடுபெர் 
்ட் பேங்்ரெகா் பட்டிேலில் யெர்தது ஒடுககுெட் 
அமெரிக்கா உட்பை அ்ன யநெ நகாடு்ள ் விர்க் யெண 
டும். ஒடுக்பபெர்்ளுககு ஆ்ரவு ெழங்குெட்யும் 
நிறுத் யெணடும்.
 அதுெட்டுெல்லை இலைங்ட் உட்பை பலை நகாடு்ள 
அரசிேல் ஒடுககு முட்றேகா்வும், இனெகா், ெ்ெகா் 
இன அழிபபிற்கா்வும் அரசிேல் ட்தி்ள இருககின 
்றகார்்ள எனபட் ஏறறுகம்காளெதில்டலை. இது அடிப 
படை உரிடெ்ட் மீறுகின்ற மெேலைகாகும். இலைங்ட் 
பேங்்ரெகா் ்டைச்ெட்ைதட் நீககுெ்கா் ெர்ெ 
ய்ெததிறகு உறுதிேளிதது அ்டன இது ்காலைெடர 
மெயேவில்டலை.
 புதிே ெட்ைம் ம்காணடு ெருெ்கா்வும் இல்டலை. 
திருத்ங்்ட் மெயெ்கா் கூறி அ்டனயும் யெற 
ம்காள்வில்டலை. இது ெர்ெய்ெதட் ஏெகாறறும்மெேல் 
ெட்டுெல்லை பேங்்ரெகா் மெேலுெகாகும். இலைங்ட்யில் 
பேங்்ரெகா்த ்டைச்ெட்ைதட் இல்லைகாெல் ஒழித 
்காயலை அரசிேல் ட்தி்ளின விடு்டலை உறுதிபபடுத 
்பபடும்.
 அரசிேல் ட்தி்ளின விடு்டலை எனபது 
்னியே ட்தி்ள ெம்பந்்பபட்ை விைேம் ெட்டுெல்லை. 
அெர்்ள ெகார்ந்் அடெபபின அரசிேல் ம்காளட் 
ெகார்ந்் விைேெகாகும். அத்ட்ே அரசிேல் ம்காளட் 
சு்ந்திரததிறகும் ய்ெவிடு்டலை மெேறபகாட்டுககும், 
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சீனத்தூதரகத்தினரின் யாழ். வருகக
அகனத்துலக ஈழத்தமிழரகளின் பஙகளிப்புககான அகழப்பு

 ஈழத்தமிழர்களின் சமூ்க ப�ொருளொ்தொர அரசியல் ஆன்மி்க வரலொற்றில் சீனததூ்தர்கததினரின் யொழ். 
வருக்க, புதிய இயல் ஒன்கறைத ப்தொடக்கி கவததுளளது. சீனொ யொர எவவொறு கூறினொலும், 21ஆம் நூற்றைொண்டின் 
சமூ்க ப�ொருளொ்தொர அரசியல் ஆன்மி்க பசல்பநெறி்ககளத தீர்ொனிக்கும் உலகின் சததியொ்க உளளது என்�து 
பவளிப�கடயொன உண்க். அந்த வக்கயில், உலகின் ்க்்களில் ஒருவரொ்க உளள ஈழத்தமிழர்களுடன் அவர 
்களது ப்தொடரபு விருபபு என்�து இயல்�ொன ஒன்றைொ்கவவ உளளது. 
 சீனொவின் உல்கப�ொரகவ என்�து, ்தன்கன உல்க ்க்்களின் வ்தகவ்களுடன் இகைததுக் ப்கொளவ்தன் 
மூலம், ்தனது ப�ொருளொ்தொரததிற்்கொன மூலவள வழங்கல்்ககளப ப�ருக்்க உ்தவும் வக்கயிலும், ்தனது நெொட்டுடனொன 
்தகர ்கடல் வநெரடிப �ொக்த்ககள அதி்கரிப�்தன் வழி ப�ொருட்்களும் வ்தகவயொன ்னி்த மூலவளமும் ்தஙகு 
்தகடயின்றி நெ்கரவக்த உறுதிப�டுததும் வக்கயில், ்தனது நிதிப�கிரகவ நீண்ட ்கொல உடன்�டிக்க்க்களின் வழி 
உல்க நெொடு்களுக்கு வழஙகுவ்தொ்கவும் அக்கிறைது. அவ்த வவகள அந்த நிதிப�கிரவின் வழியொன நி்கரஇலொ�தக்த 
ஒரு ்தனி ்னி்தவனொ அல்லது ்தனி நிறுவனவ்ொ உசசப�டுததி அனு�விக்்க அனு்திக்்கொது, ஒரு எல்கலயின் 
வ்ல் ்று�கிரவு வழியொ்கப புதிய ப்தொழில் முயற்சி்ககள உருவொக்்கச பசய்து நெொட்டின் நெலிவுற்றை ்க்்கள 
நெல்வொழ்வுப�றை கவக்்கவும் சீனொ முயற்சிதது வருகிறைது.  இஙகு இரண்டு விடயங்கள மு்தன்க் ப�றுகின்றைன. 
ஒன்று ்தொன் ப்தொடரபு ப்கொளளும் நெொட்டின் அரசியலில் வநெரடித்தொக்்கப்க்தயும் வ்ற்ப்கொளளொ்ல், அந்த 
நெொடு்ககளத ்தனது அகனததுல்க நிதிபப�ருக்்கததிற்்கொன ்கருவியொக்கிக் ப்கொளவது. அடுத்தது ஒவபவொரு 
நெொட்டிலும் அந்த அந்த நெொட்டின் அரசியலக்பக�வயொ சட்ட ஒழுஙகு்ககளவயொ மீறைொது எந்த வக்கயில் அந்த 
நெொட்டுடனொன ்தனது வரத்த்க வ்லொண்க்கயச சட்டப�டி உறுதி பசய்து ப்கொளள முடியுவ்ொ அந்த வக்கயில் 
்தனது இருபக� அந்த ்ண்ணில் உறுதியொக்கிக் ப்கொளவது. 
 இந்த உளநெொட்டு அரசியலில் �ஙகு�ற்றைொது மி்கவும் நுணுக்்க்ொன முகறையில் நிதிக்்கடனொலும் நிதி 
உ்தவி்களொலும் ‘ப�ொது வளரசசிகய’ ஊக்குவிதது, அ்தன் வழி ‘ப�ொது நென்க்கய’ வலியுறுத்தல் என்�வ்த 
சீனொவின் பவளியுறைவுக் ப்கொளக்கயொ்க உளளது. இந்த பவளியுறைவுக் ப்கொளக்க  இதுவகர பவறு்வன 
‘ப�ொது நென்க்’ என்றை ்கருததியகல ்ட்டும் முன்கவதது ்த்க்்கொன உல்க வ்லொண்க்்ககள உறுதிப�டுததி 
வந்த வ்ற்குல்க அரசியல் ்தததுவதக்தப பின்்தளளி, அரசியலுக்கு வ்லொன வக்கயில் உல்க ்க்்களுடனொன 
ப�ொருளொ்தொர இகைபக�ச சீனொ மி்க பவற்றி்கர்ொன முகறையில் அக்ததுக் ப்கொளள உ்தவுகிறைது. இ்தன்வழி 
எந்த வ்ற்்கததிய நெொடு்கள ்தனக்கு அரசியலொல் எதிரவிகனயொற்றை முயற்சிக்கின்றைனவவொ அந்த நெொடு்கள உட்�ட 
அகனதது நெொடு்களிலும் சீனொ மு்தலீட்கட ஏற்�டுததியுளளக் 21ஆம் நூற்றைொண்டின் உல்க சமூ்க அரசியல் 
ப�ொருளொ்தொர ஆன்மி்கக் ப்கொளக்க உருவொக்்கல்்களில் சீனச சிந்தகனகய உல்க ்க்்கள ்தொ்ொ்கவவ ஏற்்க 
கவக்கும் �லதக்தச சீனொ ப�ற்றுளளது. 
 இந்தக் ்கருததியகலக் ்கடந்த எ்தொரத்த நிகல அரசியல் என்�து, சீனொகவ எந்த அகனததுல்கச 
சட்டத்தொலும் அ்தன் வளரசசிகயத ்தடுதது நிறுத்த இயலொ்த வ�ரொற்றைலொ்க அறிவியல் ப்தொழில்நுட்�த துகறையிலும் 
முன்னிறுததி வருகிறைது. இ்தனொல் சீனொவுடன் சநக்தத ப்தொடரபு ப்கொளளொது முற்றுரிக்யுடன் வரத்த்கததில் 
பசயற்�டும் நிகலயில் இன்று உலகின் எந்த நெொடு்களும் ் ட்டு்ல்ல, ் க்்கள இனங்களும் இல்கல. அவ்தவவகள 
சீனொ ஆட்சியில் உளள அரசு்களுடன் ்தனது சட்டரீதியொன உடன்�டிக்க்க்ககள வ்ற்ப்கொண்டு, ்தனது உற்�ததி 
நிறுவனங்ககள அக்த்தொலும், அ்தன் வழியொன வவகல வொய்பபுக்்களில் அந்த நிறுவனங்கள இருக்கின்றை 
நெொட்டு ்க்்களுக்கும் இட்ளிக்கும் கூட்டு முயற்சி்ககளயும் முன்பனடுக்்கத ்தவறுவதில்கல.  சீனொ குறித்த இந்த 
எ்தொரத்தப �ொரகவகய இன்கறைய ஈழத்தமிழர்கள பநெஞ்சிருததினொவல சீனததூ்தர்கததினரின் யொழ்ப�ொை வருக்க 
என்�து எந்த அளவிற்கு முக்கிய்ொன்தொ்க அக்கிறைது என்றை எண்ைதக்தப ப�றை முடியும். 
 அடுதது இ்தற்்கொன சீனொவின் உல்கப �ொரகவ என்�து, இன்று அ்தன் மூன்று வ்கொட்�ொடு்களொல் நிகல 
நிறுத்தப�டுகிறைது. ஒன்று அது �ல்ொன ்கட்டக்பபு்களுடவனவய அது அரசொ்க இருந்தொலும் சரி அல்லது 
்தனியொர அக்பபுக்்களொ்க இருந்தொலும் சரி ்தனது ப்தொடர�ொடகல முன்பனடுக்கிறைது. இந்த விடயததில் ்தொன் 
சீனததூ்தர்கததினரின் யொழ். வருக்க என்�து அகனததுல்க ஈழத்தமிழர்களின் ப�ொருளொ்தொர வளரசசி நிகலகயத 
்தனது ப�ொருளொ்தொர முயற்சி்களுடன் இகைக்கின்றை முயற்சியொ்க அக்கிறைது. குறிப�ொ்கச பசொன்னொல், சீனொவின் 
ஈழத்தமிழர ்தொய்கப �குதி்களிலொன ப�ொருளொ்தொர வநெொக்கு்களும், ஈழத்தமிழர்களின் ப�ொருளொ்தொர வநெொக்கு்களும் 
இகைபபுப ப�ற்றை முகறையிலொன மு்தலீடு்கள, மூலவளப �கிரவு்கள, ப்தொழில்நுட்� வளரசசி்கள, ்தமிழர ்தொய்கப 
�குதி்களில் நெகடப�றுவ்தற்கு அகனததுல்க ஈழத்தமிழர்களின் �ங்களிபபுக்்கொன அகழப�ொ்கவவ இ்தகனக் ்கருதி, 
அகனததுல்க ஈழத்தமிழர்கள பசயற்�ட வவண்டும். சீனொவின் மூல்தன எழுசசியுடனும் அறிவியல் ப்தொழில்நுட்� 
வளரசசியுடனும் ஈழத்தமிழர்களின் அறிவும் ஆற்றைலும் நிதி வளங்களும் இகைக்்கப�டல் ்கொலததின் வ்தகவயொ்க 
உளளது.  
 ்க்்ககள க்ய்ொ்கக் ப்கொண்ட வ்கொட்�ொட்கட உருவொக்கிச பசயற்�டு்தல் சீனொவின் இரண்டொவது 
வ்கொட்�ொடு. இதில் சீனொ அரசியலுக்கு அப�ொல் ்தஙகிவொழொ்த ப�ொருளொ்தொர முகறைக்கய உருவொக்கு்தல் 
என்�திவலவய அக்்ககறையுளள்தொ்க உளளது. ஏபனனில் ்தஙகி வொழகவக்கும் ப�ொருளொ்தொர முகறைக்வய 
அரசியல் அடிக்த்தனம் உறுதிப�டுவ்தற்்கொன மூல்கொரை்ொ்க உளளது. எனவவ ஈழத்தமிழர்கள ்தஙகிவொழும் 
ப�ொருளொ்தொர நிகலயில் நின்று ்தங்ககள விடுவிததுக் ப்கொளவ்தற்கு ஏற்றை திட்டங்ககளச சீனொவுடன் விவொதிக்்க 
வவண்டிய வநெரமிதுவொ்க உளளது. 
 சீனொ ்தனது ப்தொடர�ொடகல ்க்்கள நெலன்்களில் வ்ம்�ட்ட ்கட்சிபயொன்றின் வழியொ்கவவ பசய்்தல் 
என்�து சீனொவின் மூன்றைொவது வ்கொட்�ொடு.  எனவவ ஈழத்தமிழர்கள ் க்்கள நெலன்்களில் வ்ம்�ட்ட ்கட்சி ஒன்கறை 
குகடநிழல் அக்ப�ொ்க, இன்று ்தமிழர ்தொய்கங்களில் உருவொக்கிக் ப்கொளளொவிட்டொல், சீனொவின் ப�ொருளொ்தொர 
மு்தலீடு்கள உ்தவி்கள குறித்த புதிய முயற்சி குறுகிய ்கொலததில் பசயலற்றை்தொகி விடும். ்தங்களுகடய அரசியல் 
சிந்தகன்களுக்கு அப�ொல் ப�ொருளொ்தொரததில் ஒரு உறுதியொன ப�ொருளொ்தொரக் வ்கொட்�ொட்கட இது்தொன் 
ஈழத்தமிழர ்தொய்கப �குதி்களின் ப�ொருளொ்தொரக் வ்கொட்�ொடு எனப �கிரங்க்ொ்க பவளிப�டுத்த ஈழத்தமிழர்களின் 
அகனததுல்க வளவொளர்களின் கூட்டிகைபபு ஒன்று உடன் உருவொக்்கப�ட வவண்டும். இதில் சமூ்க ப�ொருளொ்தொர 
அரசியல் சட்ட வரத்த்க புததிஜீவி்களும் வரத்த்கர்களும் ப்தொழிலொளர்களும் இகைந்த ப்தொழில்்கட்சியொ்க ஒரு 
்கட்சி உருவொகு்ொனொல், அ்தனுடன் சீனொ பசயற்�டுவது சீனொவுக்கும் ஈழத்தமிழருக்கும் ஏற்புகடய வளரசசிகயத 
்தரும் என்�வ்த இலக்கின் எண்ைம்.
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இந்திேக ்ைல் எல்டலையில் உள் இரகாெர் 
பகாலைதட் மெளளிககிழடெ நணப்ல் இலைங் 

ட்க்கான சீனத தூதுெர் கீ ஷங் ம�காங் பகார்டெ 
யிட்டு, ெைபகுதிக்கான ்ெது பேணதட் முடிவு 
ககுக ம்காணடுெந்்கார். அபயபகாது அெர் ம்ரிவி 
த் ெெனம்்கான “இது முடிவு ெட்டுெல்லை ஆரம்ப 
மும்” எனபது. ்னது ்றயபகாட்ே வி�ேதட் 
முடிவு ககுக ம்காணடுெந்்காலும், ெைககில் சீனகா 
வின மெேறபகாடு்ள ம்காைரும் எனபட் இ்ன 
மூலைெகா் அெர் ெர்ெய்ெததுககுத ம்ளிெகா் உணர் 
ததியிருககின்றகார். இந்திேகாவுககு ெெகால்விடும் 
ெட்யில் அதியெ் யெகார்ட்ைர் ம�ட் பைகில் 
இந்திே ்ைல் எல்டலை ெடர மெனறு இரகாெர் பகாலை 
தட் பகார்டெயிட்டு, அபபகுதியில் சுெகார் அடர 
ெணி யநரம் ்ரிதது நினறும் ெந்திருககின்றகார். 
 இரகா�்ந்திரி்ள ெைபகுதிககு வி�ேம் 

மெயெதும் புதி்ல்லை. ெழடெேகானது்கான. ஆனகால், 
சீனத தூதுெரின வி�ேமும், ெை பகுதியில் அெர் 
யெறம்காணை மெேறபகாடு்ளும், அெர் ம்ரிவித் 
்ருததுக்ளும் பிரகாந்திே அரசிேலில் ெைபகுதிடே 
டெேபபடுததிே ஒரு வியூ்தட் சீனகா அடெககி 
ன்றது எனபட்த ம்ளிெகா்க ்காட்டுகின்றது. 
அததுைன, ெைபகுதியில் இந்திேகாவுககுச் ெெகால் 
விடும் ெட்யில் அெரது மெேறபகாடு்ள அடெந்தி 
ருபபட்யும் ்காணககூடிே்கா் இருந்்து. ெைக 
கில் இந்திேகா ெட்டும்்கான மு்லீடு்ட்ச் மெயே 
முடியும் என்ற ெட்யில் ் காணபபடும் நிடலைபபகாட் 
டுககு ெெகால் விடுெ்கா் அெரது இந்் வி�ேம் 
அடெந்திருந்்து. 

 சீனத தூதுெரின ெைபகுதி வி�ேம் இைம் 
மபற்ற ெந்்ர்பபம் முககிேெகானது. இலைங்ட்ககும் 
சீனகாவுககும் இடையிலைகான உ்றவு்ளில் அணடெக 
்காலைெகா் ஒரு இடைமெளி ஏறபட்டிருபபது இர் 
சிேெகான்ல்லை. யெ்னப பெட்யுைனகான சீனக 
்பபல் ம்காழும்புத துட்றமு்ததில் டெதது திருபபி 
அனுபபபபட்ைதுைன, இந்் முரணபகாடு்ள ஆரம் 
பெகாகின. ஆ்ன ம்காைர்ச்சிேகா், இலைங்ட்யின 
ெக்ள ெங்கிககு சீன நிறுெனம் ்டை விதித்டெ 
யபகான்றன இைம் மபற்றன. இய் யெட்யில், 
நிதி அடெச்ெர் பஸில் ரகா�பகெ இந்திேகாவுக்கான 

வி�ேம் ஒனட்றயும் யெறம்காண டிருந்்கார். இ்ன 
ம்காைர்ச்சிேகா் இலைங்ட் எதிர் ம்காளளும் நிதிப 
பிரச்சிடனககுத தீர்டெக ்காணக கூடிே ெட்யி 
லைகான திட்ைம் ஒனட்ற, இந்திேகா ்ேகாரிததிருபப 
்கா்த ம்ரிகின்றது. 

சீனாவின் நிவாரணஙகள்
 இவெகா்றகான ஒரு பினனணியில்்கான சீனத 
தூ்ரின ேகாழ்பபகாண வி�ேம் இைம்மபற்றது. 
அெரது இந்் வி�ேததில் மூனறு யநகாக்ங்்ள 
பிர்கானெகா் இருந்துள்ன. ஓனறு – ெைபகுதி 
ெக்ளுைனகான உ்றவு்ட் ெலுபபடுததிகம்காள 
ெது. நம்பிகட்டேப மபறறுகம்காளெது. இரண 
ைகாெது, மு்லீடு்ளுக்கான ெகாயபபுக்ள குறிதது 
ஆரகாயெது. மூனறு – ெைககின ய்ந்திர முககிேத 
துெம் ெகாயந்் இைங்்ட் யநரில் மெனறு பகார்டெ 
யிடுெ்ன மூலைெகா் இலைங்ட் ெக்ளுககும் ெர்ெ 
ய்ெததுககும் ஒரு மெயதிடேச் மெகால்ெது. இந்் 
மூனறு இலைககு்ட்யும் தூதுெரும் குழுவினரும் 
்ச்சிே்கா்ச் மெயதிருபப்கா்யெ ம்ரிகின்றது. 
 ெைபகுதியில் சீனகா முனமனடுத் பல் 
யெறு திட்ைங்்ளும் ெக்ளுடைே எதிர்படபச் 
ெந்திததிருந்்ன. ்ைல் அட்டைப பணடணடே 
அடெபப்ற்கா் அெர்்ள முனமனடுத் திட்ைங் 
்ள கூை ்மிழ் ஊை்ங்்்காலும், ்மிழ்தய்சிேக 
்ட்சி்்காலும் விெர்சிக்பபட்ைதுைன, ெந்ய்்த 
துையனயே பகார்க்பபட்ைன. இலைங்ட் அரெகாங்்த 
துககு ஆ்ரெகா், ம�னிெகா யபகான்ற ெர்ெய்ெ 
அரங்கு்ளில் சீனகா குரல் ம்காடுபபதும், யபகார்க 
்காலைததில் மெய் உ்வி்ளும்்கான சீனகா குறித் 
ெந்ய்்ங்்ளுககுக ்காரணம். ெைபகுதியில் ்ெது 
திட்ைங்்ட் நிட்றயெற்ற யெணடுெகானகால், ெை 
ககு ெக்ளின நம்பிகட்டே மு்லில் மப்ற யெண 
டும் என்ற உபகாேததுைன்கான சீனத தூதுெர் இந்் 
முட்ற ்்மி்றங்கியிருந்்கார். 
 ெைபகுதியில் அணடெக்காலைததில் அதி்் 
வுககுப பகாதிக்பபட்ை ்ரபபகா் இருபபெர்்ள 
மீனெர்்ள. இந்திே மீனெர்்ளின ஆககிரமிபபும் 
அெர்்ட் மெகுெகா்ப பகாதிததிருககின்றது. 
இந்்ப பினனணியில், மீனெர்்ளுக்கான உ்வித 

திட்ைங்்ள பலைெறறுைன்கான சீனததூதுெர் ெை 
பகுதிககுச் மெனறிருந்்கார். ேகாழ்பபகாணததிலும், 
ெனனகாரிலும் பகாதிக்பபட்ை மீனெர்்ளுக்கா் 
மபருெ்வு நிெகாரணங்்ள ெழங்்பபட்ைன. குறிப 
பகா், மபறுெதிேகான மீனபிடி ெடலை்ள ம்காடுக்ப 
பட்ைன. இ்ன மூலைெகா் ெக்ளுடைேநம்பிகட் 
டேப மபறறுகம்காள் முடியும் என சீனகா ்ருது 
கின்றது. 
 இரணைகாெ்கா் மு்லீட்டுக்கான ெகாயபபு 
க்ட் ஆரகாயெது சீனததூதுெரின முககிே யநகாக் 
ங்்ளில் ஒன்றகா் இருந்்து. ெைபகுதியில் சீனகாவின 
மு்லீடு்ள என்றவுைன அ்டன ெந்ய்்க ்ண் 
ளுைன பகார்ககும் ென நிடலையும், எதிர்பபதும் ் மிழ் 
ெக்ளுடைே ெழடெேகா் இருககின்றது. அ்னகால் 
்கான சீன நிறுெனம் ஒனறு ்ெது ்ைலைட்டைப 
பணடண்ட் அணடெக்காலைம் ெடரயில் இர்சி 
ேெகா்யெ நைததிேது. அ்டன விைவும்,யெலும் 
சிலை மு்லீடு்ட்ச் மெயெ்றகும் சீனகா திட்ைமிட் 

டுள்து. இந்் நிடலையில் ெக்ளின நகாடிததுடி 
படப அறிெது. அெர்்ளுடைே நம்பிகட்டே 
மெல்ெது. மு்லீட்டுக்கான ெகாயபபுக்ட் ஆரகாய 
ெது எனபது அெரது வி�ேததின யநகாக்ங்்ளில் 
ஒன்றகா் இருந்துள்து. 

3 தீவுகளில் சீனா
 ேகாழ்பபகாணததில் உள் மூனறு தீவு்ளில் 
ஏற்னயெ ்காற்றகாடலை, சூரிே ெகதி மினனுறபததி 
நிடலைேம் ஒனட்ற அடெபப்ற்கான உைனபடி 
கட் ஒனட்ற சீனகா மெயதிருந்்து. அது இடை 
நிறுத்பபட்டிருபப்கா் இரு ெகாரங்்ளுககு முன 
னர் மெயதி மெளிேகாகியிருந்் யபகாதிலும், அது 
்ெ்றகான மெயதி என சீனத தூதுெர் ேகாழ்பபகாணத 

தில் ்னிேகார் ஊை் நிறுெனம் ஒனறின பிர்கானி 
்ளுைனகான ெந்திபபின யபகாது ம்ரிவித்கார். குறிப 
பிட்ை திட்ைதட் ்காம் ட்விட்டு விைவில்டலை 
எனவும் அது முனமனடுக்பபடும் எனவும் அெர் 
குறிபபிட்ைகார். அய்யெட்யில், ேகாழ்பபகாணததில் 
உள் ெறம்றகாரு தீடெயும் மபறுெ்ற்கான முே 
றசி்ட் சீனகா யெறம்காணடிருபபகா் ெறம்றகாரு 
்்ெல் மெளிேகாகியிருககின்றது. 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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்மிழ்தய்சிேயெ உயிர் மூச்ெகா்க ம்காணடிருந்் 
்மிழ்க்ட்சி்ள, இனறு ்டுெகாறிக ம்காணடிரு 

பபட்க ்காண முடிகின்றது. ்மிழ் ெக்ளுக்கான 
்னிநகாட்டுக ய்காரிகட்டே முனடெத் ெட்டுக 
ய்காட்டைத தீர்ெகானததின அடிபபடையில் அரசி 
ேல் மெயது ெந்் ்மிழ்க்ட்சி்ள, ்ெது அரசிேல் 
மெல்மநறியில் இபயபகாது இரு கூரகா்ப பி்வுணடி 
ருககின்றன.
 ஆயு் ரீதிேகா் விடு்டலைபபுலி்ள மெௌனி 
க்பபட்ைட்த ம்காைர்ந்து, ்னிநகாட்டுக ய்காரி 
கட் ்்ர் நிடலைடெககு ஆ்காகிேது. ஒறட்றேகா 
ட்சியின கீழ் ்னிநகாடு ய்காரெகாட்யைகாம் என ெததி 
ேப பிரெகாணம் மெயது நகாைகாளுென்ற அரசிேலில் 
ஈடுபட்ை்ன மூலைம் ்மிழ்த ்டலைெர்்ள ்மிழ்த 
ய்சிேததில் - ்னிநகாட்டுக ய்காரிகட்யில் ெெரெம் 
மெயது ம்காணைகார்்ள.
 ஐககிே இலைங்ட்ககுள ெெஷ்டித தீர்வு ் காண 
அெர்்ள தீர்ெகானிததுக ம்காணைகார்்ள. அ்னபடி, 
ெைககு கிழககு இடணந்் ்மிழர்்காே்ம் என்ற 
ய்காட்பகாட்டின அடிபபடையில் இட்றடெயுைன 
கூடிே மீ்ப மப்ற முடிேகா் ஆட்சி அதி்காரங்்ட்க 
ம்காணை அரசிேல் தீர்யெ முடிவு என்ற நிடலைப 
பகாட்டை முனமனடுத்கார்்ள.
 ஆனகால் ெைககு கிழககு இடணந்் ்காே் 
நிலைம், சிங்்்ப யபரினெகா்ததின மபௌத் சிங்்்த 
்னிநகாடு என்ற அரசிேல் முடனபபில் பலைத் ்காக 
்ததிறகு உள்காகிேது. நீதிென்ற உத்ரமெகானறின 
மூலைம் இடணந்திருந்் ெைககு கிழககு ்னித்னி 
ெகா்காணங்்்கா்ப பிரிக்பபட்ைன. அந்் ெகா்கா ண 
ங்்ளின ெகா்காணெடபத ய்ர்்ல்்ளிலும் ்மிழ்க 
்ட்சி்ள யபர்ட்டியிட்ைன. மெறறி மபறறு ஆெனங் 
்ட்க ட்பபறறின. ஆட்சி நிர்ெகா்தட்யும் 
ஏறறுக ம்காணைன.
 இந்் அரசிேல் மெேறபகாட்டின மூலைம் 
ெைககு கிழககு இடணந்் ் மிழர் ய்ெததின ஆட்சி 
அதி்காரதட்ப பிரிக்பபட்ை ெகா்காணங்்ளின 
ஊைகா்க ட்பபற்ற யெணடிே நிடலைடெககு 
ஆ்காகிப யபகாயின.
 ெைககு கிழககு ெகா்காணெடபத ய்ர்்ல் 
்ளில் ் காங்்ள யபகாட்டியிைகாவிட்ைகால், யெணைகா் 
அரசிேல் எதிர்க்ட்சி்ள அெறறின ஆட்சி அதி்கார 
தட்க ட்பபறறி விடுெகார்்ள என்ற அரசிேல் 
ரீதிேகான அச்ெதட் ்மிழ் ெக்ள ெததியில் ஏற 
படுததினகார்்ள. அந்்ப யபகாககில் ெைககு கிழககு 
இடணந்் ஆட்சி அதி்கார அரசிேல் நிடலைபபகா 
ட்டை முனடெதது முரண நிடலையில் ய்ர்்ல் ் ்த 
தில் குதிததிருந்்கார்்ள. ெக்ள ்மிழ்த ய்சிேப 
பறறுைன ெகாக்ளிபபில் ்லைந்தும்காணடு ்மிழ்க 
்ட்சி்ட்த ய்ர்்லில் ம்ரிவு மெய்னர். ய்ர்் 
லில் ்மிழ்க ்ட்சி்ளிைம் மபரும் எதிர்பகார்படப 
அெர்்ள ம்காணடிருந்்கார்்ள.

 ஆனகால் ்மிழ்தய்சிேம் யபசிே ்மிழ்த 
ய்சிே கூட்ைடெபபினகால் கிழககு ெகா்காணததின 
ஆட்சி நிர்ெகா்தட்ப மபரும்பகானடெப பலைதது 
ைன ட்பபற்ற முடிேவில்டலை. ய்ர்்லில் கிடைத் 
மெறறிடே ்காரகா்ெகா் அரசிேல் யபகாகட் மெளி 
பபடுததுெ்ற்கா் முஸலிம்்ளிைம் ்காடரெகார்த 
்கார்்ள. ஆனகால் அந்்த ்காரகா் அரசிேல் அணுகு 
முட்றககு பிரதிபலைனகா் ்மிழ் ெக்ளுககு நனடெ 
்ள கிடைக்வில்டலை. முஸலிம் ெக்ளின நலைன் 
ட்யே மு்னடெபபடுததி ஆட்சி நைததிேெர் 
்ளிைம் உரிடெயுைன ்ட்டிகய்ட்டு ்மிழர்்ளின 

நலைன்ட்ப யபணிப பகாது்காக்வும், உரிடெ 
்ட்ப மபறறுகம்காள்வும் ்மிழ்த ்டலைெர்்ளி 
னகால் முடிேகாெற யபகானது.
 அய்யெட் இந்்த ்காரகா்ெகா் அரசிேல் 
ம்காளட்யின மூலைம் ெைககு கிழககு இடணந்் 
்காே்க ய்காட்பகாட்டு அரசிேலில் முஸலிம்்ட்ப 
பங்்கா்ர்்்கா் இடணக் முடிேகாெலும் யபகானது. 
இடணந்் ெைககு கிழககு ்மிழர் ்காே்ம் - ‘்மிழ் 
யபசும் ெக்ளின ்காே்ம்’ என்ற நிடலைபபகாட்டிறகு 
முஸலிம்்ட் இணங்்ச் மெயேவும் முடிே 
வில்டலை. ெகா்றகா் முஸலிம்்ள ெைகட்யும் கிழக 
ட்யும் பிரிககின்ற யபரினெகாதி்ளின அரசிேல் 
நிடலைபபகாட்டிறய் ெலுச் யெர்த்கார்்ள.
 ெைககுகிழககு இடணந்் ்மிழர் ்காே்த 
திற்கான முஸலிம்்ளின ஒட்டுமெகாத் ஆ்ரடெப 
மப்ற முடிேகா் நடைமுட்ற அரசிேல் நிடலையிலும் 
்மிழர் ் காே் அரசிேல் யபகாககில்  அெர்்ள இறுக் 
ெகா்யெ இருந்்கார்்ள. ஆனகால் ்மிழர் ்காே் 
அரசிேல் நிடலைபபகாட்டை ெலுபபடுததுெ்ற்கான 

நடைமுட்ற அரசிேல் மெேறபகாட்டை அெர்்ள 
முனமனடுக்வில்டலை. அ்காெது முஸலிம் ெக் 
ட்யும் பங்்கா்ர்்்கா் இடணததுக ம்காணடு 
்காே்க ய்காட்பகாட்டு அரசிேலில் மெறறி்ரெகா்ப 
பேணிக்வில்டலை.
 ெைககு ெகா்காண ெடபயில் ்மிழ்தய்சிேக 
கூட்ைடெபடப ெக்ள அயெகா் மெறறி ்காணச் 
மெய்கார்்ள. ய்ர்்ல் மெறறிடேேடுதது, ்மிழ் 
அரசு உ்ேெகாகி விட்ை்கா் ஊை்ம் ஒனறு மபரு 
டெயுைன மெயதி மெளியிட்ைது. ஆனகால் ஓயவு 
நிடலை நீதிேரெரும் மு்லைடெச்ெருெகான  சி.வி.
விகயனஸெரனகால் உள்ட்க ம்காணடு சி்றபபகா் 
ஆட்சி நைத் முடிேவில்டலை.
 ெகா்காணெடப உறுபபினர்்ளும் ்ங்்ட் 
நி்ரற்ற அரசிேல்ெகாதி்்கா்ப பகாெடன மெயது 
நைந்து ம்காணைகார்்ய் ்விர, ்மிழ் ெக்ளின 
எதிர்பகார்பபுக்டெே மெேறபைவில்டலை. அல்லைது 
மெேறபை முடிேவில்டலை. ெக்ளுககு யெடெேகாற 
றுெதிலும் பகார்க் ் ட்சி அரசிேல் நைததுெதியலையே 
அதி்க ்ெனம் மெலுததிச் மெேறபட்ைகார்்ள. 
இ்னகால், ெைெகா்காண ஆட்சி நிர்ெகா்தட் ெலுெ 
ற்ற்காககுெதில் ஈடுபட்டிருந்் யபரின அரசுககு 
ெகா்காணெடபயின ‘குடலைந்்’ மெேறபகாடு உறு 
துடணேகா் அடெந்து விட்ைது. ்மிழர்்ளின 
மபகாறுபபில் நிர்ெகா்ச் மெேறபகாடு்ள மென்றடைந் 
்கால், அ்டன அெர்்ள சி்றபபகா்ச் மெேறபடுத் 
ெகாட்ைகார்்ள என்ற அெச் மெகால்லுகய் ெைககு 

ெகா்காணெடபயின ய்ர்ந்ம்டுக்பபட்ை ெக்ள 
பிரதிநிதி்ள ஆ்காகிப யபகானகார்்ள.
 ெறு பு்றததில் ் மிழர் ் காே்க ய்காட்பகாட்டை 
இடித்ழிபப்ற்கான யபரின ஆட்சிேகா்ர்்ளின 
அரசிேல் நைெடிகட்்ட் அெர்்்கால் ெலுெகா் 
எதிர்ம்காள் முடிேவில்டலை. ெைககு கிழககுப 
பிரய்ெங்்ளில் யெறம்காள்பபட்ை சிங்்் ெக் 
ளின ெலிந்் குடியேற்றதட்யும் மபௌத் ெ் 
ஆதிக்தட்யும் ்மிழ் அரசிேல் ்ட்சி்ளினகால் 
ஆக்பூர்ெெகா்த ்டுதது நிறுத் முடிேவில்டலை. 
இனெகா் ஆட்சிப யபகாககினகால், அெறட்றத ்காெ் 
பபடுத்வும் அெர்்்கால் முடிேகாெற யபகானது.
 இ்னகால் நிலைெழித ம்காைர்புைன கூடிே 
இடணந்் ெைககும், மபருெ்வில் கிழககுபபிர 
ய்ெக ்காணி்ளும் யபரினெகா் அரசினகாலும், இரகா 
ணுெததினரகாலும், மபௌத் பிககு்ளினகாலும் 
ஆககிரமிக்பபட்டிருககின்றன. இந்் நைெடிகட் 
்ள ்மிழர் ்காே்ப பிரய்ெதட்த துணைகாடி சீர் 
குடலைததிருககின்றன. இது ்மிழ் ெக்ளின ்காே்க 

ய்காட்பகாட்டை சிட்பப்றய் ெழிெகுததுள்து.
 ரகாஜீவ - ய�.ஆர் ஒபபந்்ம் ஒறட்ற ஆட்சியின 
கீழ் ெகா்காண ஆட்சி முட்றயில் இனபபிரச்சிடன 
ககுத தீர்வு ்காண முறபட்டிருந்்து. அ்ற்கான 
அரசிேலைடெபபு ெகாற்றமும் 13 ஆெது திருத்ச் 
ெட்ைததின மூலைம் ெழிெகுக்பபட்டிருந்்து. 
ஆனகால் அந்் ஒபபந்்ததிற்டெே, இலைங்ட்  அரசு 
்ள 13 ஆெது திருத்ச் ெட்ைதட் நடைமுட்றப 
படுத்வில்டலை.
 அந்் அரசிேலைடெபபுத திருத்ச் ெட்ை 
தட் நடைமுட்றபபடுததி, ்மிழ் ெக்ளின ெனங் 
்ட் மெறறி ம்காள் யபரினெகா் ஆட்சிேகா்ர் 
்ள முேறசிக்வில்டலை. ெகா்காண ெடப்ளுககு 
அரசிேலைடெபபு ரீதிேகா் ெழங்்பபட்ை அதி்காரங் 
்ட் ெததிே அரெ ெேபபடுத்ெ்ற்கான நைெடிக 
ட்்ட்யே முடனபபுைன முனமனடுததிருககி 
ன்றகார்்ள. அது ெட்டுெல்லைகாெல் 13ஆெது திருத்ச் 
ெட்ைதட் இல்லைகாெற மெயது ெகா்காணெடப்ளுக 
குப பகிர்ந்்ளிக்ப பட்ை அதி்காரங்்ட் முற்றகா் 
இல்லைகாம்காழிபப்ற்கான மெேறபகாடு்ட்யே 
முனமனடுததிருககின்றகார்்ள.
 இத்ட்ே இக்ட்ைகான அரசிேல் பினனணி 
யியலையே ்மிழரசுக்ட்சி ்விர்ந்் ்மிழ்க ்ட்சி்ள 
13 ஆெது திருத்ச் ெட்ைதட் முழுடெேகா் நடை 
முட்றபபடுததுெ்றகு நைெடிகட் எடுக் யெண 

   த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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யுத்ம் முடிெடைந்து பனனிரணடு ெருைங் 
்ட்க ்ைந்துவிட்ைது. ஆனகால் ்காணகாெல் 

யபகானெர்்ட்த ய்டும் உ்றவு்ளின யபகாரகாட்ைம் 
ெை கிழககில்  ம்காைர்ந்து ம்காணயை்கான  இருககி 
ன்றது. இபபிரச்சிடனககு விடை ம்காடுபபெர்்ள 
ேகாரும் இல்டலை. அ்டன மெவிெகாயததுக ய்ட்ப 
்றகும் ேகாருமில்டலை.  இபபிரச்சிடன இனறுநகாட் 
தீரபயபகாெ்காயும் ம்ரிேவில்டலை. ் ம் உ்றவு்ட்த 
ய்டிேடலையும் பேணம் இனனமும் ம்காைர்ந்து 

ம்காணயை்கான இருககும்.
 ்ைந்் உள நகாட்டு இறுதி யுத்ததின யபகாது 
மபகாதுெக்ள  ஒவமெகாருெரும் ்ம்டெயும், ்ம் 
உ்றவு்ட்யும் பகாது்காக் யெணடும்; ் காம் நிம்ெதி 
ேகா்த ்ம் குடும்பத்காருைன  ெகாழயெணடும் என  
நிடனதய்  பகாது்காபபுத ய்டி ெந்திருந்்கார்்ள. 
ஆனகால் சிலைர் ் ைத்பபட்ைனர், சிலைர் ் காணகாெலைகாக 
் ப ப ட் ை ன ர் , சி லை ர் ட ் ே ளி க ் ப ப ட் ை ன ர் , 
அபயபகாது அெர்்ள ்ம் ்தி எனனெகாகுமென 
நிடனக்வில்டலை. அனறு ்ம் உ்றவு்ட்த 
ம்காடலைததுவிட்டு, இனறு நடு வீதியியலை அெர்் 
ளின விடு்டலை யெணடிப யபகாரகாடிக ம்காணடிருக 
கி்றகார்்ள. இபபடி ்ன ெ்டனத ம்காடலைதது 
விட்டு அெனின ெருட்க்கா்க ்காததிருபபெர் 
்கான ெய்றகா�கா ெணமு்ம்பிளட் என்ற ்காய.
 “எனது மபேர் ெய்றகா�கா ெணமு்ம்பிளட். 
எனது ் ணெர்  ் றுபடபேகா ெணமு்ம்பிளட். நகாம் 
ெவுனிேகா, ய்காணிக்ல் பகுதியில் ் றயபகாது ெசிதது 
ெருகினய்றகாம். எனககு 6 பிளட்்ள. அதில் என 

மூத் ெ்ன ெணமு்ம்பிளட் சிந்்டனச்மெல்ென. 
இெர்்கான ்காணகாெல் யபகானெர்.  இெடரத ய்டித 
்கான நகாங்்ள அனறு ம்காைக்ம் இனறுெடர 
யபகாரகாடிகம்காணடிருககிய்றகாம்.  ஆனகாலும் எனடர 
பிளட்டேப பறறின ்்ெல் எதுவுயெ கிடைக் 
வில்டலை. எனடர பிளட் எங்ய் இருககி்றகான? 
எனன மெயகி்றகான எனய்ற ம்ரிேவில்டலை.
 நகாங்்ள 1990 ஆம் ஆணடு இைம்மபேர்ந்து 
ெடுவி றகுச் மெனறு, 9 ெருைங்்ள அங்கிருந்ய்காம். 
பினனர் மெகாந்் இைெகான ெவுனிேகா ய்காணிக்ல் 
லுககு ெந்து, அங்கு்கான ெசிதது ெருகினய்றகாம். 

2005 ஆம் ஆணடு �னகாதிபதி ய்ர்்லின பினனர் 
அதி்ெகானெர்்ள மெளிநகாடு மென்றகார்்ள, ெெதி 
இல்லைகா்ெர்்ள யெறு யெறு இைங்்ளில்யபகாய 
இருந்்கார்்ள. அவெகா்றகான சூழலில் ்கான எனது 
ெ்ன கிளிமநகாச்சியில் எெது உ்றவினர்்ய்காடு 
யபகாய  இருந்்ெர். அங்கு ்ங்கி நினறு ெகா்னம் 
ஓடிெந்்ெர். அந்யநரம் யுத்ம் ஆரம்பிச்ெ இறுதி 
யநரம். கிளிமநகாச்சியிலிருந்து முளளிெகாயக்கால் 

மெனறு, அங்கிருந்து ெட்டுெகா்ல் பகுதிககு உ்றவி 
னர்்ளுைனயபகானெர். அந்்யநரம் ெ்னுககு 
மபகாககுளிபபகான யநகாய ஏறபட்டிருந்் ்கா்வும் 
அபயபகாது இெரகால் நைக், ்ட்க் முடிேகா் 
நிடலையில் உ்றவினர்்ள ்கான ெ்டனத தூககிக 
ம்காணடு ெந்திருககி்றகார்்ள. பினனர் யுத்ம் தீவிர 
ெடைந்து, எல்யலைகாரும் அரெ ்ட்டுபபகாட்டுககுள 
ெந்து ம்காணடிருந்்னர். 2009.05.16 அனறு  எம்  
ெ்டன  உ்றவினர்்ள  ெட்டுெகா்லில் டெதது 
இரகாணுெததினரிைம் ஒபபடைததிருந்்கார்்ள. 
 பினனர் இச் மெயதி எங்்ளுககுக கிடைத் 
பி்றகு  ெ்டன மு்காம் எல்லைகாம் ய்டி ்ட்ச்சுப 
யபகாயனகாம். அ்ன பினனர்  ெ்னுைன ெனனியில் 
படித் நணபர் ஒருெடரக ்ணைனகாங்்ள. அப 
யபகாது ்கான அெர் கூறினகார்; ்கான ்ணடியில் 
பகா்ருககு படிததுக ம்காணடிருந்் யபகாது, 2009.06.01 
அனறு ்ணடி டெததிேெகாடலைககு யபகான்கா்வும், 
அபயபகாது எனது ெ்ன ்ணடி டெததிேெகாடலையில் 
சிகிச்டெ மபறறு ெந்்்ட்க ்ணை்கா்வும், 
ெ்டனப பகாது்காபபுைன டெததிருந்்கார்்ள என 
வும் அ்னகால் ்கான ்ட்க்வில்டலை எனறும் 
எனடர பிளட்  ்காடிமேல்லைகாம் ெ்ர்ததிருந்்கார் 

எனறும் அெர் கூறினகார். ்ன நணபர் ்கானகா என 
உறுதிபபடுத்  டெததிேெகாடலையில் விெகாரித் 
யபகாது, மபேர் ெங்்ர், ெவுனிேகா எனறு கூறிே்கா் 
வும்  ம்ரிவிததிருந்்கார்.
 பினனர் என ெ்டனக ்காணவில்டலை என 
மெஞ்சிலுடெச் ெங்் நிறுெனம் ெறறும் �னகாதிபதி 
ஆடணககுழு, ெவுனிேகாவிலுள் ெனனிபபிரதிக 
்காெல்துட்ற ெகா அதிபர் ்காரிேகாலைேம் யபகான்ற 
ெறறிலும் முட்றபபகாடு்ள மெயதிருககினய்றன. 
ஆனகாலும் என ெ்ன பறறிே ஒரு ்்ெலும் கிடைக 
்வில்டலை. முனனகாள �னகாதிபதி டெததிரிபகாலை 

சிறியென, ்றயபகாட்ே பிர்ெரகா் இருககின்ற 
ெகிந்் ரகா�பகெ அ்டனவிை நெநீ்ம்பிளட்யிை 
மும் யநரடிேகா்ச் மெனறு ் டி்ம் ம்காடுததிருந்ய்ன. 
இவெகாறு பல்யெறு இைங்்ளில் முட்றபபகாடு 
்ட் ம்காடுததிருககினய்றகாம். ஆனகாலும் எம் 
ெ்ன எங்கிருககி்றகார்? எனன மெயகி்றகார்? எனறு  
எதுவுயெ ம்ரிேவில்டலை.
 ஆரம்பததில் நகானும் என ்ணெரும்  யெர் 
ந்ய்  யபகாரகாட்ைததில் ஈடுபட்டிருந்ய்காம். ெலிந்து 
்காணகாெல் ஆக்பபட்ைெர்்ளின உ்றவு்ளின ெங்் 
ததின ெவுனிேகா ெகாெட்ை ்டலைவிேகா் அங்்ம் 
ெகிததுப யபகாரகாடி ெருகினய்றன. ்றயபகாது எனது 
்ணெருககு உைல்நிடலை ெரியில்லைகா்்கால் நகான 
்னியே மெனறு ்கான என ெ்னுக்கா்ப  யபகாரகாடி 
ெருகினய்றன.
 இவெருைம் 2021 ஆம் ஆணடு  இலைங்ட் 
ெனி் உரிடெ்ள ஆடணககுழுவில் இருந்து 
எங்்ளுடைே வீட்டுககு ெந்து  ெந்திததுக ்ட்த 

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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பதில்:
 ம்காழும்பு ெந்திபபியலை 13ஆெது திருத்ச் 
ெட்ைம் முறறுமுழு்கா் நடைமுட்றபபடுத்பபை 
யெணடும். அரசிேல் ேகாபபிலிருந்து அட் விலைக 
குெ்றய்கா அல்லைது அ்ன அதி்காரங்்ட் 
குட்றபப்றய்கா அல்லைது ெகா்காணெடபத ய்ர்் 
ல்்ள நைத்பபடுகின்ற யபகாது, ் றயபகாது ய்கா்கா் 
இருககும் ெகா்காணெடப்ளில் ய்ர்்ல்்ள நைத 
்பபை முடிேகாது என்ற விைேங்்ளில் நகாங்்ள 
்ருதம்காருமித்ட்க ்ணயைகாம். அததுைன 
13ஆெது திருத்ச் ெட்ைம் ஒரு அரசிேல் தீர்வு 
அல்லை. எங்்ளுடைே அரசிேல் அபிலைகாடஷ் 
ட்த தீர்க்ககூடிே அரசிேல் தீர்வு எனபது 
ெெஷ்டி முட்றேகான ஆட்சிேடெபபு எனபதில் 
எந்்வி் விட்டுக ம்காடுபபும் இல்டலை. அ்ற 
்கா் அர்பபணிபபுைன அ்ற்கான எங்்ளின 
யபகாரகாட்ைங்்ட்யும், அரசிேல் ந்ர்வு்ட்யும் 
ம்காைர்ந்து முனமனடுததுக ம்காணடிருபயபகாம். 
இது அரசிேல் ேகாபபியலை இருக்ககூடிே ஒரு 
ெட்ைமூலைம் என்ற ெட்யியலை இட் அரெகாங்்ம் 

முறறுமுழு்கா் நடைமுட்றபபடுத் முனெர 
யெணடும். அ்ற்கான ெலியுறுத்டலை இந்திே 
அரெகாங்்ம் இலைங்ட் அரெகாங்்தய்காடு முனமன 
டுதது நடைமுட்றபபடுததுெ்ற்கான உ்வி் 
ட்ச் மெயே யெணடும் என்ற ய்காரிகட்டே 
முனடெபப்கான ஒரு தீர்ெகானம் எட்ைபபட்டிரு 
ககின்றது. அது ெம்பந்்ெகா் ஒரு ெடரபு ஒனறு 
்ேகாரிக்பபட்டு, ்ட்சித ்டலைெர்்ள அட்த 
திருததுகின்ற யெடலை்ளில் ஈடுபட்டுக  ம்காணடி 
ருககி்றகார்்ள. மி் விடர வியலை அந்் விைேங்்ள 
திருத்பபட்டு, எதிர்ெரும் 21ஆம் தி்தி மீணடும் 
ெந்திதது அதில் ட்ச்ெகாத திடுெம்னறு தீர்ெகானிக 
்பபட்டுள்து.

பதில்:
 அது பறறிே்கான தீர்ெகானங்்ள இனனும் 
எட்ைபபைவில்டலை. பல்யெறு ்ட்சி்ளிைததி 
லிருந்தும் ய்காரிகட்்ள ெந்திருககின்றன. 4 ெகா் 
ங்்்கா் இந்் ஒருமித் முேறசி முனமனடுக்ப 
பட்டு ெந்திருபபட் எல்யலைகாரும் அறிவீர்்ள. 
ஆரம்ப ்ட்ைததில் நகாங்்ள இந்் முேறசிடே 
முனமனடுத் யபகாது எல்யலைகாரும் ஒததுெர 

வில்டலை. பலை விெர்ெனங்்ள ஊை்ங்்ளில் ெந்தி 
ருந்்ன. ்ட்ைங்்ட்ைெகா் ஒவமெகாரு ்ட்சிேகா் 
உளெகாங்கி, இறுதிேகா் மெனடனயியலை நைந்் 
ெந்திபபியலை 7 ்ட்சி்ள்லைந்து ம்காணடிருந்்ன. 
்மிழரசுக ்ட்சி இறுதியநரததியலை பினெகாங்கி 
யிருந்்கார்்ள. ்லைந்து ம்காளெதில்டலை என்ற 
தீர்ெகானம் எடுததிருந்்கார்்ள. பினனர் பிறயபகாடு 
ெகாறு ய்காரிகட் விடுத்கார்்ள. ்மிழ்த ய்சிேப 

பரபபியலை மெேறபடுகின்ற ்மிழ் யபசும் ்ட்சி 
்ட்ப பிரதிநிதிததுெப படுததுகின்ற ்டலைெர் 
்ட்க ம்காணை ்ட்சி்ள ெகாததிரம் இந்் 
யெடலைததிட்ைங்்ட் முனமனடுபப்கான 

ஒரு நிடலைபபகாட்டியலை்கான இந்்க கூட்ைங்்ள 
ம்காைர்ந்தும் ஏறபகாடு மெயேபபட்டிருந்்ன. 
்ட்சி்ட் இடணபபது ம்காைர்பகான நிரந்்ர 
ெகான எந்்வி் முடிவு்ளும் எட்ைபபை 
வில்டலை. அெர்்ள ெததியியலை அது ெம்பந்்ெகான 

்லைந்துடரேகா ைல்்ள நைத்பபடுெகா் இருந்்கால், 
21ஆம் தி்தி அெர்்ளும் ்லைந்து ம்காள்லைகாம். 
அல்லைது ்லைந்து ம்காள்காது விைலைகாம். 
 அரெகாங்்ததின ெகார்பியலை இருககும் ் ட்சி் 
ட் அடழபபதில் இருக்ககூடிே சிரெங்்ள, 
ெங்்ைங்்ட் புரிந்து ம்காணடு்கான நகாங்்ள 
ய்சிேம் ெகார்ந்் எதிர்த ்ரபபில் இருக்ககூடிே 
்ட்சி்ட் ஒழுங்்டெததுக ம்காணடு பேணித 
துக ம்காணடிருககினய்றகாம்

பதில்:
 அெர்்ட்க ்லைந்து ம்காளளுெகாறு 
எங்்ள ஏறபகாட்டில் இடணந்து ம்காணை ்ட் 
சித ்டலைெர்்ள மெல்ெம் அடைக்லைநகா்ன, 
சித்கார்த்ன, ரவூப �ககீம், ெயனகா ்யணென 
ஆகிே ்டலைெர்்ள பகாரகாளுென்றததிலும், மெளி 
யிலும் ெந்திதது ய்காரியிருந்்னர். மெல்ெம் அடை 
க்லைநகா்னும், சித்கார்த்னும் ்டி்ம் மூலைெகான 
அடழபபி்டழ அெர்்ளுககு ெழங்கியிருந்்கார் 
்ள. அெர்்ள ெருெகார்்ள என்ற எதிர்பகார்பபு 
இருந்்து. ஆனகால் அெர்்ள ெழக்ம் யபகாலை 
இதில் ் லைந்து ம்காள்வில்டலை. அ்ற்கான ் காரண 

ங்்ட் அெர்்ள எங்்ளுககுத ம்ரிேபபடுத் 
வில்டலை.

பதில்:
 பலை்ைடெ்ள இது பறறி கூறியிருககி 
ய்றகாம். 13ஆெது திருத்ச்ெட்ைம் எனபது அரசி 
ேல் ெகாெனததியலை உள் ஒன்றகாகும். ஆனகால் 
13ஆெது திருத்ச் ெட்ைததின மூலைம் எங்்ள 
அரசிேல் தீர்ெகா் அடெேகாது எனபட் 1987இல் 
இந்் 13ஆம் திருத்ச் ெட்ைம் நடைமுட்றககு 
ெந்் யபகாதுகூை ்மிழீழ விடு்டலை இேக்ம், 
்மிழ் ெக்ள விடு்டலைக ்ழ்ம், ஈ.பி.ஆர்எல்.
எப., ்மிழர் விடு்டலைக கூட்ைணி ஆகிே எல் 
யலைகாரும் மி்த ம்ளிெகா் இந்திே, இலைங்ட் 
அரெகாங்்ங்்ளுககு நகாங்்ள கூறி ெந்துளய்காம். 
13ஆெது திருத்ச் ெட்ைம் எங்்ள அரசிேல் தீர்வு 
அல்லை எனபட்யே இனறும் கூறுகினய்றகாம். 
சிலைரின  சுேலைகாப அரசிேலுக்கா்வும், அரசிே 
டலைப புரிந்து ம்காள்கா்ெர்்ளும் 13ஆெது 
திருத்ச் ெட்ைம் அரசிேல் தீர்வு, இட் நடை 
முட்றபபடுததினகால், அரசிேல் தீர்ெகாகி விடும் 
என்ற ்றபடனடேயும், வி்ணைகாெகா்தட்யும் 
விட்தது ெருகின்றகார்்ள. அெர்்ளுககுப புரிந்து 
ணர்வு இல்டலை எனபட் நகாங்்ள இங்கு சுட்டிக 
்காட்ை விரும்புகினய்றகாம். 13ஆம் திருத்ச் ெட்ை 
தட் முறறுமுழு்கா் நடைமுட்றபபடுததுெகாறு 

ககள்வி: 
	 க�ொழும்புச்	 சந்திப்பில்	 எவ்ொறொன	
தீர்ொனங�ள்	எடுக�ப்்பட்டுள்்ளன?

   த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

சிறுபான்மை இன மைக்க்ைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஏழு பிரதான 
்கடசி்கள் இ்ைந்து க்காழும்பில் ்கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழ்மை முக்கிய 

கூடடம் ஒன்றை நடத்தியுள்ைன. யாழப்பாைத்தில் ஏற்்கனவவ இடம்கபற்றை 
சந்திப்பின இரணடாம் ்கடடமைா்கவவ இசசந்திப்பு இடம்கபற்றைது. அரசிய 
ல்மைப்புக்கான 13 ஆவது திருத்தத்்த முழு்மையா்க ந்டமு்றைப்படுத்து 
வது எனபது உடபட முக்கியமைான தீரமைானங்கள் சில இந்தக கூடடத்தில் 
எடுக்கப்படடுள்ைன. 
 தமைிழ, மை்லய்க, முஸலிம் மைக்க்ைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ்கடசி 
்கள் ஒனறைி்ைந்து இவவாறைான தீரமைானம் ஒன்றை எடுத்திருப்பது இது 
தான முதனமு்றை எனபதால், இது முக்கியத்துவம் கபறு்கினறைது. 
 இந்தச சந்திப்பு குறைித்து அத்ன ஏற்பாடு கசயதிருந்த கரவலா 
அ்மைப்பின வபசசாைர சுவரந்திரன ‘உயிவரா்ட தமைிழ' வாகனாலிககு 
வழங்கிய கசவவி: 

xU murpay; 

jPu;T my;y

13
MtJ 

jpUj;jr; 
rl;lk; 

ககள்வி: 
	 21	 ஆம்	 தி�தி	 நடைக்பறவிருககும்	
சந்திப்புககு	 இலஙட�	 க�ொழிலொ்ளர	
�ொஙகிரஸ்,	 ரஷொத்	 ்பதியூதினின்	 அகில	
இலஙட�	 ்க�ள்	 �ொஙகிரஸ்	 ஆகியன	
அடைக�ப்்பைவிருப்்ப�ொ�	 ��்ல்�ள்	
க்ளியொகியிருககின்றது.	 அது	 உணட்	
�ொனொ?

ககள்வி: 
	 �ஜேந்திரகு்ொர	க்பன்னம்்பலம்	�டல 
ட்யிலொன	�மிழ்த்	ஜ�சிய	்க�ள்	முன் 
னணி	இதில்	்பஙகுக�ொள்ளும்	என்று	எதிர 
்பொரக�ப்்பட்டிருந்�து.	 அ்ர�ள்	 �லந்து	
க�ொள்்ளொட்ககு	�ொரணம்	என்ன?

ககள்வி: 
	 13	ஆ்து	திருத்�த்துககுள்	அரசியல்	
தீரட்	முைககிவிடும்	ஒரு	முயற்சியொ�	இது	
அட்ந்திருககின்றது	 எனத்	 க�ரிவிக�ப்	
்படும்	 குற்றச்சொட்டுக�ளுககு	 உங�ள்	
்பதில்	என்ன?
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்மிழர்்ளின ய்சிே விடு்டலைப யபகாரகாட்ைம் 
பல்யெறு ய்காணங்்ளில் ஆரம்பித் ்காலைம் 

ம்காைக்ம் அெறறின மீது சிங்்் ய்ெம் எவெ்வு 
ககுத திணிபபு்ட்யும், அைககுமுட்ற்ட்யும் 
முனமனடுக் முடியுயெகா அவெ்வுககு முன 
மனடுதது ெந்்து.

 ஆயு்ப யபகாரகாட்ைம் மெௌனிக்பபட்ை 
்ன பினனர், ்மிழ் ய்சிே உணர்வு்ட்யும், ்மிழ் 
ய்சிே உணர்வு்ளுைன மெேறபடுபெர்்ட்யும் 
்மிழர்்ள ெததியில் உள் ஒட்டுணணி்ட்க 
ம்காணடு பல்யெறு ெட்ேகான அைககுமுட்ற்ளுக 
கும், அச்சுறுத்ல்்ளுககும் உள்காககும் நிடலைடெ 
யிடன நகாங்்ள ்காணமுடிகின்றது.
 குறிபபகா்க கிழககு ெகா்காணததில் ்மிழ் 
ய்சிேததினபகால் முனமனடுக்பபடும் எந்்ச் 
மெேறபகாடு்ட்யும் அ்றறி, அங்கு சிங்்்த ய்ெத 
திறகுச் ெகார்பகான மெேறபகாடு்ட் முனமனடுப 
யபகாருககு முனனுரிடெேளிககும் மெேறபகாடு்ள 
தி ட் ை மி ட் ை ெ ட ் யி ல் 
மு ன ம ன டு க ் ப ப டு 
கின்றன.
 கிழககு ெகா்காண 
ததில் ்மிழ் ய்சிேததின 
பகால் ஈடுபகாடும்காணை 
ெகதி்ட் அைககும் ெட் 
யில், இலைங்ட்யின ெட்ைத 
துட்றயிடனெட்டுமினறி, 
அரெ நிறுெனங்்ட்யும் அரெகாங்்ம் பேனபடுததி 
ெருகின்றது.
 ெைகிழககுத ்விர்ந்் பகுதி்ளில் சிங்்்த 
ய்சிேக ்ட்சி்ளில் அதி்்ெகான உளளூரகாட்சி 
ென்றங்்ட்த ் றயபகாட்ே அரெகாங்்ெகான மெகாட் 
டுக ்ட்சி ட்பபறறியுள் நிடலையில், ெைகிழககி 
லும் ்ெது ஆதிக்ததிடன நிடலைநகாட்டு ெ்ற்கா்ப 
பல்யெறு பிரேத்னங்்ட் முனமனடுதது ெருகி 
ன்றது.
 ்மிழ் ய்சிே ெகதி்ளிைம் உள் ஒறறுடெ 
யீனங்்ளும், அதி்காரப யபகாட்டி்ளும், ெணெகார்ந்் 
அக்ட்றயீனெகான மெேறபகாடு்ளும், ்மிழ் ய்சி 
ேம் ெகார்ந்் உணர்வு்ள அற்ற நிடலைடெயுயெ 
இனறு சிங்்் ய்ெததின ்காயந்ர்த்ல்்ளுககுள 
பலை உளளூரகாட்சி ென்றங்்ள ெகாயந்து மெல்ெட்க 
்காண முடிகின்றது. இ்டன நகாங்்ள மெறும் 
உளளூரகாட்சி ென்றங்்்கா் ெட்டும் பகார்க்க 
கூைகாது. எெது உரிடெயின முதும்லும்பின வீழ்ச்சி 
ேகா்யெ பகார்க்பபை யெணடும்.

 கிழககு ெகா்காணததிடனப மபகாறுத் ெடர 
யில், ்மிழ் ய்சிேததின எதிர்்காலை ெ்ர்ச்சிப 
யபகாககுககு இந்் உளளூரகாட்சி ென்றங்்ள மி் 
முககிேததுெம் ெகாயந்்டெேகா் உள்யபகாதிலும், 
அது ம்காைர்பில் கிழககில் உள் ் மிழ் ய்சிேெகாதி 
்ளயபகாதிேஅக்ட்றேற்றநிடலையியலையேஉள் 

னர்.
 குறிபபகா் அணடெக ்காலைெகா் ்மிழ் 
ய்சிேக கூட்ைடெபபின ்ட்டுபபகாட்டின கீழ் 
உள் ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடபயின மெேறபகாடு 
்ட்க குழபபி, அ்டனக ட்பபறறுெ்றகு 
பிளட்ேகானின உ்வியுைன அரெகாங்்ம் முன 
மனடுததுெரும் மெேறபகாடு்ள ம்காைர்பில் ்மிழ் 
ய்சிேததினபகால் பேணிபயபகார் மெௌனெகா்யெ 

்ைந்து மெல்லும் நிடலையிடனக ்காணமுடிகின்றது.
 2017ஆம் ஆணடு உளளூரகாட்சிென்றத 
ய்ர்்ல் நடைமபற்ற்ன பினனர் ெட்ைக்்பபு 
ெகாந்ர ெடபயின மெேறபகாடு்ள முனமனடுக்ப 
பட்டிருந்்ன. ்மிழ் ய்சிேக கூட்ைடெபபினகால் 
ஆட்சிேடெக்பபட்ை ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடப 
யின மு்ல்ெரகா் தி.ெரெணபென நிேமிக்பபட்டி 
ருந்்கார். கிழககுப பல்்டலைக்ழ் ெர்த்் மு்காடெ 
ததுெப பட்ை்காரிேகான இெர், ்ைந்் ்காலைங்்ளில் 
ெர்ெய்ெ அரெெகார்பற்ற நிறுெனங்்ளின ெை 
கிழககில் பல்யெறு உேர் ப்வி்ட் ெகித் 

துைன, ்மிழ் ய்சிேததினபகால் ம்காைர்ச்சிேகான 
பறறுறுதியுைன மெேறபட்ை்ன ்காரணெகா் ெட்ை 
க்்பபு ெக்ளினகால் ம்ரிவு மெயேபபட்டு, அய் 
யநரம் ெகாந்ரெடபயின மு்ல்ெரகா்வும் ம்ரிவு 
மெயேபபட்ைகார்.

 ெகாந்ரெடபயின மு்ல்ெரகா் ெரெணபென 
ம்ரிவு மெயேபபட்ைட்த ம்காைர்ந்து ெகாந்ர ெடப 
யின மெகாதது்ட் பகாது்காபபதிலும், ெக்ளின 
ெரிபபணங்்ட்ச் ெரிேகான முட்றயில் மெலைவிடுெ 
திலும் மி்வும் ்ெனெகா் மெேறபட்ைகார்.
 இ்னயபகாது 2008ஆம் ஆணடு ம்காைக்ம் 
2012ஆம் ஆணடு ெடரயில் பிளட்ேகானின ஆ்ரவு 
ைன குறித் ெகாந்ரெடப ஆட்சிேதி்காரததிலிருந்் 
்காலைததில் ெகாந்ரெடபயில் மபருெ்ெகான ஊழல் 
்ளும், அதி்கார துஸபிரயேகா்ங்்ளும் நடைமபறறி 
ருந்்ன.
 ெகாந்ரெடபயின மபரும்பகாலைகான மெகாதது 
்ள ்காத்கானகுடிடேச் யெர்ந்்ெர்்ளுககும் ெட்ைக 
்்பபிடனச் யெர்ந்்ெர்்ளுககும் நூறு ெருைங்்ள 
என்ற அடிபபடையில் ெகாந்ரெடபயின ெடப அனு 
ெதியில்லைகாெல் ெழங்்பபட்டிருந்்துைன, நடை 
மபற்ற யெடலைததிட்ைங்்ளில் பல்யெறு ஊழல் 
்ளும் நடைமபறறிருபபட்க ்ணைறிந்் ெகாந்ர 
ெடப, அெறறிடன மீ்பமபறுெ்ற்கா் நீதிென்றம் 
ஊைகா் ெட்ை நைெடிகட்்ள எடுக்பபட்ைட் 

ம்காைர்ந்து பலை மெகாதது்ள மீ்பமப்றபபட்ை 
துைன, சிலை ெழககு்ள ம்காைர்ந்து நடைமபறறு 
ெருகின்றன.
 ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடப எனபது கிழககு 
ெகா்காணததின ்மிழர்்ளின இ்ேெகா் யநகாக்ப 
படுகின்றது. அந்் இ்ேெகானது சிங்்் மபரும் 
பகானடெயினததின ்ட்சி அடிெருடி்ள ஆட்சி 
மெயே யெணடும் என ம்காைர்ச்சிேகான பிரேத்ன 

ங்்ட் முனமனடுதது ெருகின்றது.
 இந்் நிடலையியலையே பிளட்ேகான ்ட்சி 
யின ெகார்பில் ்ைந்் ்காலைததில் ெட்ைக்்பபு 
ெகாந்ரெடபயில் முனமனடுக்பபட்ை ஊழல்்ள 
்ணடுபிடிக்பபட்ைன. ெட்டுெனறி அபிவிருததி 
என்ற யபகார்டெயில் யுத்ம் முடிவுற்ற ்காலைததில் 
கிடைக்பமபற்ற மபரும் ம்காட்ேகான பணம் 
ம்காளட்யிைபபட்ைடெ குறிததும் ்றயபகாட்ே 
ெகாந்ர மு்ல்ெரினகால் ்ணைறிேபபட்டு மெளிக 
ம்காணரபபட்ை நிடலையில், ்றயபகாது குறித் 
ெகாந்ரெடபயின மெேறபகாட்டிடனக குழபபி, 

அ ் ட ன இ ல் லை கா ெ ல் 
மெயயும் நைெடிகட்்ள 
முனமனடுக்பபட்டுள 
்ன.
 2 0 1 7 ஆ ம் ஆ ண டு 
ெ ட் ை க ் ் ப பு ெ கா ந ் ர 
ெ ட ப அ ட ெ க ் ப ப ட் ை 
ட்த ம்காைர்ந்து சி்றந்் 
நிர்ெகா் நடைமுட்றயும், 
ெ கா ந ் ர ெ ட ப யி ன ெ க ் 

ளின ெரிபபணததிடனச் ெரிேகான முட்றயில் பேன 
படுததிே ்காரணததினகாலும் இலைங்ட்யின மு்ல் 
்ர ெகாந்ரெடபேகா் ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடப 
அடைேகா்பபடுத்பபட்ைது.
 2019ஆம் ஆணடு ெகிந்் ரகா�பக்ஸவின 
மெகாட்டு ்ட்சியின ஆட்சிேதி்காரததில் உள் ெகாத 
்ட்ற ெகாந்ரெடபயின மு்ல்ெர் ெறறும் உறுபபினர் 
்ள ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடபககு ெருட் ்ந்து 
அ்ன மெேறபகாடு்ட்ப பகார்டெயிட்ைதுைன, 
மெறறி்ரெகா் முனமனடுக்பபடும் ெகாந்ரெடப 
யின மெேறபகாடு்ள குறிததும் ய்ட்ைறிந்து மெனறி 
ருந்்னர்.

 ்மிழ் ய்சிே அரசிேல் பரபபில் எந்்வி் 
ஊழலும் அற்ற, அடனெரும் பகாரகாட்ைபபட்ை 
ெட்யில் ்மிழ் ய்சிேக கூட்ைடெபபின ெகாந்ர 
ெடப மு்ல்ெரகால் பல்யெறு மெேறறிட்ைங் 
்ளம்காணடுெரபபட்ைன.
 ெகாந்ரெடபககும் ்மிழ் மெகாழிககும் 
முனனுரிடெ, மூனறு பிளட்்ட்ப மபறும் 
குடும்பததி றகு உ்வித ம்காட் எனப பல்யெறு 
நலைத திட்ைங்்ளும் முனமனடுக்பபட்ை நிடலை 
யில், ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடபயின சி்றந்் மெேற 
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பதில்:
இந்திே ஒனறிே அரசு 7 யபரின விடு்டலை ம்காைர்பகா் ்மிழ்நகாட்டு 

ெட்ைெடப தீர்ெகானதட் அ்ன பினனர் அரசு ம்காணடுெந்து பி்ற 
முடிவு்ட் �னநகாே் ரீதியில் அங்கி்ரிதது விடு்டலைக்கான பங்்ளிபபிடன 
மெயதிருக் யெணடும். ஆனகால் அது முரணபட்ை நிடலையில் இெர்்ளின 
விடு்டலைடே ்டுதது நிறுததுெ்ற்கான அடனதது ெழி்ட்யும் ஒனறிே 
அரசு ்ட்டுபபகாட்டுைன கூடிே ஆளுநர் ெழிேகா் மெயது ெருகின்றது.
 ஏழு யபடர விடு்டலை மெயே யெணடும் என்ற ்மிழ் அரசின 
தீர்ெகானதட் அங்கி்ரிக்காெல் ஆளுநர் ்காலைம் ்காழ்ததுெது எனப்டன 
நகாம் ம்காைர்ச்சிேகா் நைந்து ெருெட் பகார்தது ெருகினய்றகாம்.
 �னகாதிபதியும் இ்றகு  ஒபபு்டலை ெழங்்கா் நிடலை எனபது ஒனறிே 
அரசினுடைே, பகா.�.் அரசினுடைே, ் மிழர் வியரகா் நிடலைடே ் கான ் காட்டி 
ெருகின்றது.  இது ் கான ஒனறிே அரசினுடைே நிடலைபபகாடு குறித்கான நெது 
பகார்டெேகா் இருககின்றது.

பதில்:
இஸலைகாமிே ெக்ளுககு எதிரகான ம்காளட் எனபது இந்திே்வில் 

பகா.�கா.் வினுடைே ம்காளட்ேகா்யெ இருந்து ெருகின்றது. இஸலைகா 
மிேர்்ளுககு எதிரகான ஒரு அரசிேடலைத்கான அெர்்ள ்ட்டி எழுபபி ெந்தி 
ருககி்றகார்்ள. ்ைந்் ்காலைததில் ்காங்கிரஸ ஆட்சியிலும் இது யபகான்ற ஒரு   
ம்காளட் நிடலைபபகாடு்ள இருந்து ெந்திருககின்றன.
 ்ைந்் ்காலைததில் ்காங்கிரஸ ஆட்சியும் இது யபகான்ற ம்காளட் 
நிடலைபபகாட்டில் இருந்து ெந்திருககின்றன. ஒனறிே அ்வில் இதுயபகான்ற 
ஒரு  நிடலைபபகாடு இருந்்து. ய்சிே ் ட்சியின அதி்காரததில் இருந்் இரணடு 

்ட்சி்ளினுடைே ம்காளட்யிலும் இருந்து ம்காணடிருககின்றது. குறிபபகா் 
பகாரதிே �ன்காக ்ட்சி எனபது மெளிபபடைேகா்யெ இஸலைகாமிே எதிர்பபு 
அரசிேடலை மெறுபபு அரசிேடலை உணர்த் ெந்திருககின்றது .
 அந்் அடிபபடையில் இஸலைகாமிே சிட்றெகாசி  விடு்டலை மெயே 
கூைகாது எனபதில் உறுதிேகா் இருககின்றகார்்ள.
 சிட்றெகாசியின விடு்டலை எனறு ெந்்்ன பினனர் அெர்்ளின 
குற்றததின அடிபபடையியலைகா, ெ்ததின அடிபபடையியலைகா ெகாதியின 
அடிபபடையியலைகா முடிவு மெயது விை கூைகாது.  ஆனகால் அெர்்ட் சிட்ற 
ெகாசி எனகின்ற அெர்்ளின உரிடெ ெகார்ந்் ம்காளட்ேகா் பகார்பபது எனப 
்டன ்விர்ததுவிட்டு அெர்்ளின ெ்ம் ெகார்ந்து அெர்்ளின குற்றததின 
பினபுலைம் அல்லைது  குற்றம் ெகாட்ைபபட்ை்னுடைே பினனணி யபகான்ற 
பலை ்்ெல்்ட் எடுதது அெர்்ட் யெலும் யெலும் ்ணடிக்கூடிே 
அரசிேடலை ்கான பகாரதிே �ன்கா ்ட்சியினுடைே அரசு மெயது ெருகின்றது.
அய் நிடலைபபகாட்டில் ்மிழ் நகாட்டு அரசு தி.மு.்வும் எடுதது இபயபகாது 
ஏழு யபரினுடைே விடு்டலை இஸலைகாமிேர்்ளுடைே விடு்டலை குறித்கான 
பினனடைெகான உத்ரடெயும் மெளியிட்டு அெர்்ளின விடு்டலைககு 
்டைேகா் இருபபம்னபது ஏறபுடைே்கா் இருக் முடிேகாது.
 ஆ்யெ இந்திே ப.�.்ட்சியின ்மிழர் வியரகா் அரசிேல் இஸலைகாமிே 
வியரகா் அரசிேல் எனபது ்மிழ்நகாடு அரசின நிடலைபபகாடு எந்்வி்ததிலும் 
ய்ளவிககு உள்கா்வில்டலை எனபது ்கான எதிர்பபினுடைே டெேெகா் 
இருககின்றது. 
 இஸலைகாமிே சிட்றெகாசி்ள  விடு்டலை, ஏழு ்மிழர்்ள விடு்டலை 
எனபது உைனடிேகா் ெகாததிேபபை யெணடும் அது்கான �னநகாே்ததினு 
டைே முழு மெறறிேகா் அடெே முடியும்.

பதில்:
நிச்ெேெகா் �னநகாே் வியரகா் மெேடலை ்கான ம்காைர்ச்சிேகா் மெயது 

ெருகின்றகார். இது குறித்கான ்ருததுக்ட் உச்ெ நீதிென்றம் கூறிே 
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   த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்

கடந்த செபடம்பர் 13ம திகதி ்தமிழக ெடடெப்பயில்  ்பல்்வேறு அறிவிபபுகபை சவேளியிடட 
மு்தலபைசெர் ஸடடாலின்,  ைபைந்த முன்்டாள் ்தமிழக மு்தலபைசெர் அண்டா பிைந்தநடாபை 

முன்னிடடு 700 ஆயுள் ்தணடப் சிபைக் பகதிகள் விடு்தபல செய்யப்படுவேர் என்று  அறிவித்தடார். 
ஆ்டால் ரடாஜீவகடாநதி சகடாபல வேழக்கில் குறைம சுைத்தப்படடு 20 வேருடஙகளுக்கு ் ைலடாக ்தணடப் 
அனு்பவிதது வேரும ்்பரறிவேடாைன், நளினி உள்ளிடட 7்்பரும இந்த விடு்தபல அறிவிபபில் 
உள்ைடக்கப்படவில்பல என்்ப்்தடாடு, ்பல ஆணடுகைடாக ஆயுள் ்தணடப்க் பகதிகைடாக இருநது வேரும 
இஸலடாமி்ய பகதிகபையும விடு்தபல செயவேது குறிதது எந்த அறிவிபபும சவேளியிடப்படவில்பல. ் ைலும 
திமுக-வின் ்்தர்்தல் அறிக்பகயில் எழுவேர் விடு்தபல குறிதது வேடாக்குறுதிகள் வேழஙகப்படடிருநதும, 
அவேர்கள் இந்த விடு்தபல அறிவிபபில் உள்ைடக்கப்படவில்பல என்்பது குறிபபிடத்தக்கது. 
 இது ச்தடாடர்்படாக ்ை 17 இ்யக்க ஒருஙகிப்ப்படாைர் திருமுருகன்கடாநதி அவேர்கள் இலககு 
ஊடகததிறகு வேழஙகி்ய செவவி.
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ககள்வி: 
	 	இந்தியாவின்	இவ்ாறான	அணுகுமுறறகளால்	தமிழ்	மற்றும்	
முஸ்லிம்	மககள்	மட்டும்	அதிகம்	பாதிககபபடு்து	எதனால்?

ககள்வி: 
	 நீதிமன்றம்	மற்றும்	தமிழக	அரசு	ஆகிய்ற்றின்	முடிவுகறள	
ஆளுநர்	மீறு்து	என்பது	ஜனநாயக	விரராதம்	ஆகாதா?

ககள்வி: 
	 எழு	 ரபரின்	 விடுதறை	 ததாடர்பில்	 இந்திய	 மத்திய	 அரசு	
அடிபபறட	மனித	உரிறம	விதிமுறறகறள	மீறி	தெயற்படுகின்றதா?
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நகாறபது (40) ெருைங்்ளுககு முனனர், 1981 டிெம்பர் 11ம் தி்தி, ்ற்காலை 
இலைததீன அமெரிக் ெரலைகாறறின மி்க ம்காடூரெகான படும்காடலை, எல் 

மெகாயெகாதய் (El Mozote) என்ற கிரகாெததிலும் அ்ன சுறறு ெட்ைகாரங்்ளிலும் 
ஆரம்பெகானது.
 மபரும்பகாலும் மபண்ட்யும் சிறுெர்்ட்யும் உள்ைககிே 
1000 மபகாதுெக்ள, அமெரிக்காவினகால் பயிற்றபபட்டு, நிதிேளிக்பபட்டு, 
உப்ரணங்்ள ெழங்கி உ்விேளிக்பபட்ை ெல்ெய்கார் இரகாணுெததின 
முனனணி படைேணிேகாகிே அதலைகா்ற்றல் (Atlacatl Battalion) படைேணிேகால் 
பலை நகாட்்்கா்க ம்கால்லைபபட்ைகார்்ள.
 இந்்ப படும்காடலையின 35ெது ெருைதட் நிடனவுகூர்ந்் ேகாக 
ய்காபின ெஞ்சிட் (Jacobin magazine) அந்்ப படும்காடலையின சிலை ய்கார நி்ழ்வு 
்ட் மீ்வும் நிடனவுகூர்கி்றது.

 இரகாணுெ வீரர்்ள வீட்டுககுள நுடழந்து, ெகாமஷததி (machete) என 
அடழக்பபடும் ் ததி்ட்க ம்காணடு சிறுெர்்ட் மெட்ைத ம்காைங்கிேது 
ெட்டுெனறி, ்ெது துபபகாககி்்கால் அெர்்்து ெணடையேகாடு்ட் உடை 
தது, அெர்்ட் மூச்சுததிண்ற டெததுக ம்காடலை மெய்கார்்ள.
 மி்வும் ெேது குட்றந்் சிறுபிளட்்ள அடனெரும் ஆலைேததின 
ெைததினுள நிற்டெக்பபட்டு, இரகாணுெ வீரர்்ளின துபபகாககி்ளுககு 
இடரேகாகி இ்றந்்கார்்ள.
  எல்ெல்ெய்காரில் (El Salvador) உளநகாட்டுப யபகார் நி்ழ்ந்், ஏ்றத்காழ 
75,000 யபர் ம்கால்லைபபட்ை 1980-1992 ்காலைபபகுதியில்  இந்் இரத்க்்ரி 
நி்ழ்ந்ய்றிேது. துடண இரகாணுெககுழுக்ளின உ்வியுைனும், ெரணககுழு 
க்ளின துடணயுைனும் ெலைதுெகாரிக ம்காளட்டேக ம்காணை அரசினகால் 
இபபடும்காடலை்ளில் மபரும்பகாலைகானடெ முனமனடுக்பபட்ைன.

 பனிபயபகார் ்காலைததில் ெைககின ெல்லைரெகா் இருந்் அமெரிக்கா, 
ெல்ெய்கார் நகாட்டில் உளநகாட்டுப யபகார் நடைமபற்ற ் காலைததில் அந்் அரசு ககு 
உைந்ட்ேகா் இருந்்து ெட்டுெனறி, உலைகில் மு்லைகாளிததுெதட்ப யபணிப 
பகாது்காககும் ்னது பேணததில் எணணுக்ைங்்கா உயிர்்ட் உலை்ம் முழு 
ெதும் ம்கான்றழிததிருககி்றது.
 1980 - 1982 ்காலைபபகுதியில் ெட்டும் எல்ெல்ெய்கார் அரசுககு 
அமெரிக்கா ெழங்கிே இரகாணுெ உ்வி 6 மில்லிேன மைகாலைர்்ளிலிருந்து 
82 மில்லிேன மைகாலைர்்ளுககு உேர்ெடைந்்து. பினனர் ஒரு நகாட்ககு ஒரு 
மில்லிேன என்ற ்ணககில் அ்ன உ்வி பகாரிே அ்வில் அதி்ரிக்பபட்ைது.
அபயபகாட்ே அமெரிக் அதிபரகா் இருந்் மைகானகால்ட் ய்ற்னின (Don-
ald Reagen) அரசில், அதி்காரி்்கா்ப பணிேகாறறிேெர்்ள எந்்வி் மெட்் 
உணர்வும் இனறி, எல்மெகாய்ஸகாதய் படும்காடலை உட்பை ெல்ெய்கார் அரசின 
பேங்்ரெகா்ம் ம்காைர்பகா்ப மபகாய்ட்ச் மெகால்லி, இவெகா்றகான ஒபபிை 
முடிேகா் இரகாணுெ உ்வி்ட்ச் ெல்ெய்கார் அரசுககுத ம்காைர்ந்து ெழங்கி 
ெந்்கார்்ள.

 எல்ெல்ெய்கார் நகாட்டின உணடெேகான நிலைெரங்்ட் மெளிச்ெத 
துககுக ம்காணடுெர உடழத்முனடனே நியூயேகாக டரம்ஸ(New York Times) 
நகாளி்ழினஆசிரிேரும்  ‘பலைவீனமும்ெஞ்ெ்மும்: அமெரிக்காவும்எல்ெல்ெ 
ய்காரின ஈன இரக்ெற்ற யபகாரும்’என்ற நூடலை எழுதிே ெருெகான ய்றெனட் 
மபகானனர் (Raymond Bonner) யபகான்ற ஊை்விேலைகா்ர்்ளுககு எதிரகா்வும் 
அந்் அதி்காரம் ்டுடெேகான பரபபுடர்ட் யெறம்காணைது.
 ‘எல்ெல்ெய்காரில் நி்ழ்த்பபட்ை படும்காடலை’ என்ற ் டலைபபில் ஒரு 
புதிே ஆெணபபைதட் மெளியிட்டுள் மபகானனரும், ஒளிபபைவிேலைகா்ர் 
சூென மெயமெலைகாசும், (Susan Meiselas) எல் மெகாய்ஸகாதய்யில் நைந்ய்றிே 
இந்் மி் யெகாெெகான நி்ழ்வு ம்காைர்பகான ்ங்்்து எணணங்்ட் பதிவு 
மெயகி்றகார்்ள. 1982 இல் இெர்்ள இருெரும் ஒன்றகா் எல்மெகாயெகாதய் 
கிரகாெததுககுச் மென்ற யபகாது, ெனங்்ள எெரும் இனறி மெறிச்யெகாடிபயபகாயி 
ருந்் ஒரு ந்டரயும் அந்்க ம்காடூர நி்ழ்வில் உயிர்்பபிே ஒயரமேகாருெரகா 
்வும் அததுைன ்டுடெேகான உ்விேற பகாதிபபு்ளுைனும் ெகாழ்ந்து ம்காண 
டிருந்் ருபீனகா அெகாேகா (Rufina Amaya) என்ற என்ற மபணடணயும் அெர்்ள 
அங்ய் ெந்தித்னர்.

 அெகாேகாவின பகார்டெேற்ற ்ணெரும் மூனறு மபணபிளட்்ளும் 
(5ெேது, 3ெேது, 8 ெகா்ங்்ள) அந்்ப படும்காடலையின யபகாது ம்கால்லைப 
பட்டிருந்்கார்்ள. படும்காடலை நைந்தும்காணடிருந்் யபகாது அறலைகா்ற்றல் 
படைேணிடேச் யெர்ந்் இரணடு இரகாணுெச் சிபபகாய்ளுககு இடையே 
நைந்் உடரேகாைடலைப பினனர் அெகாேகா நிடனவுகூர்ந்்கார். “மலைபடினனட், 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

mnkupf;f 

MjuTld; 

vy;ry;tNjhu; 

muq;Nfw;wpa 

vy;nkhN]hj;Njg; 

gLnfhiy

jkpopy; n[ae;jpud;



டும் என்ற ய்காரிகட்டே இந்திே அரசிைம் ெலியு 
றுத் முறபட்டிருககின்றகார்்ள.
 அய்யெட், ெனி் உரிடெ மீ்றல்்ளுக 
்கான இலைங்ட்யின மபகாறுபபுககூ்றல் விெ்காரதட் 
முடனபபுைன ட்ேகா் முறபட்டுள் அமெரிக்கா 
வின அடழபபிடனேடுதது, ் மிழரசுக ் ட்சி அமெரி 
க் உேர் ெட்ைததினடரச் ெந்திததுப யபச்சுக்ட் 
நைததியுள்து. ்மிழ்தய்சிேக கூட்ைடெபபின 
மபேரில் இந்் முேறசி்ள இைம்மபறறிருந்் 
யபகாதிலும், ஏடனே ்மிழ்க ்ட்சி ்ள இந்திேகாடெ 
மு்னடெபபடுததி, அ்னஊைகா் ெகா்காணெடப 
ஆட்சி நிர்ெகா்தட் ெலுபபடுததுெ்ற்கான 
முேறசியில் ஈடுபட்டிருககின்றன.
 ஆனகால் ்மிழரசுக ்ட்சியேகா ெகா்காண 
ெடபககு அபபகால் ெெஷ்டி ஆட்சி முட்றயினகீழ் 
இனபபிரச்சிடனககுத தீர்வு ்காணப்ற்கா் அமெரி 
க்காடெ நகாடியுள்து. இலைங்ட்யின மபகாறுபபுக 
கூ்றல் ்ைபபகாட்டை ெலியுறுததுகின்ற அய் 
யெட், இனபபிரச்சிடன ம்காைர்பிலும் இது்காலை 
ெடரயிலும் இல்லைகா் ெட்யில் அமெரிக்கா 
்ெனம் மெலுததியிருககின்றது.
 அமெரிக்காவின இந்்ப புதிே அணுகு 
முட்ற, ் மிழ் ெக்ளின உரிடெ்ட் மெனம்ற டுக் 
யெணடும் என்ற அணுகுமுட்றயின அடிபபடை 
யிலைகான்ல்லை. அது இந்து ெமுததிரப பிரய்ெதட் 
முடனபபுைன ஆககிரமிக் முறபட்டுள் சீனகா 
வின நைெடிகட்்ட் முைககுகின்ற மெேறபகாட் 

டின ஓர் அம்ெெகா்யெ ம்காணடிருககின்றது. 
இந்் நிடலையில் அமெரிக்காடெப பேனபடுததி 
இலைங்ட் அரசுககு அழுத்தட்க ம்காடுதது, 
இனபபிரச்சிடனககு ஓர் அரசிேல் தீர்டெக்காண 
யெணடும் எனறு ்மிழரசுக்ட்சி ்மிழ்த ய்சிே 
கூட்ைடெபபகா் முேறசி்ட் முனமனடுததிருககி 
ன்றது.
 இந்் நிடலையில்்கான இலைங்ட்யின நிதிே 
டெச்ெர் பசில் ரகா�பகெ இந்திேகாவிைம் நிதியு்வி 
ய்ட்்ச் மென்ற ்ருணததில், ்மிழ்தய்சிேக கூட்ை 
டெபபுைன யபச்சுக்ள நைததுெ்ற்கா் விடுக்ப 
பட்ை அடழபடப கூட்ைடெபபின ்டலைெர் 
பு்றமெகாதுககி இருந்்கார்.
 இனபபிரச்சிடன விெ்காரததில் அமெரிக 
்காவின அடழபடப ஏறறுள் நிடலையில், இந்திே 
அடழபடப ஏறறு யபச்சுெகார்தட்நைத் அங்கு 
மெல்ெது மபகாருத்ெற்றது என்ற நிடலைபபகாட்டி 
யலையே கூட்ைடெபபின ்டலைெர் ெம்பந்்ன இந் 
திே அடழபடப ஏற்வில்டலை எனறு ம்ரிகின்றது.
 இந்் நிடலையில்்கான கூட்ைடெபபின 
்டலைெர் ெம்பந்்டனயும் உள்ைககி கூட்ைடெப 
பின ்டலைடெக ்ட்சிேகாகிே ்மிழரசுக ்ட்சியின 
்டலைெர் ெகாடெ யெனகாதிரகா�காடெயும் ்விர்தது 
ஏடனே ்ட்சித ்டலைெர்்ள ஒனறிடணந்து 13 
ஆெது திருத்ச் ெட்ைதட் முழுடெேகா் நடை 
முட்றபபடுத் யெணடும் எனறு இந்திேகாவிைம் 
ய்காருெது குறிததுக ்லைந்துடரேகாடியுள்கார்்ள. 
இந்்க ய்காரிகட்க்கான ்டி்ததில் கூட்ைததில் 

்லைந்து ம்காணடிருந்் ்ட்சித ்டலைெர்்ள ஒபப 
மிடுெ்ற்கான முேறசி்ள யெறம்காள்பபட்டிரு 
ந்் யபகாதிலும் ெம்பந்்ன அ்றகு உைனடிேகா் 
உைனபைவில்டலை.
 ்ெது ்ட்சிேகாகிே ்மிழரசுக ்ட்சியுைன 
்லைந்து யபசியே அதுபறறி முடிமெடுக்பபடும் 
எனறு ம்ரிவித்கார். இ்டனேடுதது, அந்் ்மிழ் 
அரசிேல் ் ட்சி்ளின கூட்ைம் பிறிம்காரு நகாட்ககு 
(21 ஆம் தி்திககு) ஒததி டெக்பபட்ைது.
 இந்் நிடலையில் ்மிழ்தய்சிேதட் உயிர் 
மூச்ெகா்க ம்காணடுள்்கா்க கூறும் ெைககு கிழக 
குத ்மிழ்க்ட்சி்ள 13 ஆெது திருத்ச்ெட்ைதட் 
முழுடெேகா் நடைமுட்றபபடுத் யெணடும் 
எனறும், ெகா்காணெடப ஆட்சி முட்ற எனபது இனப 
பிரச்சி டனககுத தீர்ெல்லை. 13 ஆெதுதிருத்ச் ெட்ைத 
திறகு அபபகால் மெனறு தீர்வு ்காணயெணடும் 
எனறும் இரு கூரகா்ப பி்வுபட்டு நிறகின்றன.
 இனபபிரச்சிடனககு ஓர் அரசிேல் தீர்வு 
்காணப்ன மூலைம் ் ெது ் காணி உரிடெ்ள, ெகாழ்வுரி 
டெ்ள, அரசிேல் உரிடெ்ள நிரந்்ரெகான முட்ற 
யில் உறுதிபபடுத்பபை யெணடும் என ஏங்கிக 
ம்காணடிருககும் ெக்ள இந்் ‘இரு கூர் அரசிேல்’ 
நிடலைடெககுள சிககித ்விபபட்யே ்காண 
முடிகின்றது.  
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ய்காருெது ் கான எங்்ள ய்காரிகட். அரசிேல்தீர்வு 
எனபது, ெெஷ்டி முட்றயிலைகான எங்்ள ெைககு 
கிழககு ்காே்ங்்ள ஒனறிடணந்், எங்்ள 
சுே நிர்ணே உரிடெடே அங்கீ்ரிககின்ற ஒரு 
நிரந்்ரத தீர்வு ்கான அரசிேல் தீர்வு எனபதில் 
எந்்வி் ெகாறறுக ்ருததும் இல்டலை.  13ஐ நடை 
முட்றபபடுததுெது எனபது அரசிேல் தீர்டெ 
நடைமுட்றபபடுததுெ்றகு ஒபபகா்காது என 
பட் நகாங்்ள ம்ளிெகா்க கூறியிருந்ய்காம்.
 ெரிேகான ஒரு ம்ளிடெ நகாங்்ள மபறறுக 
ம்காள் யெணடும். இந்திே இலைங்ட் ஒபபந்்ம் 
யெறம்காள்பபட்டு, ெகா்காணெடப முட்றடெ 
அறிமு்பபடுத்பபட்ை மபகாழுது இந்் 13 ஆெது 
திருத்ச் ெட்ைம் ய�.ஆர். ம�ேெர்த்னவினகால் 
ம்காணடுெரபபட்ைது. நகாங்்ள டெத் பலை ய்காரி 
கட்்ள இதில் உள்ைக்பபைவில்டலை. இந்் 
விைேங்்ட் ்மிழர் ்ரபயபகாடும், இந்திேகா 
யெகாடும் ்லைந்துடரேகாைகாெல், 13ஆெது திருத்ச் 
ெட்ைதட் அரசிேல் ேகாபபிறகுளய் உளெகாங் 
கியிருந்்கார். உளெகாங்்பபட்ை பலை விைேங்்ள 
எங்்ளுககுப பகிரபபைவில்டலை. பகிரபபட்ை 
விைேங்்ளிலும் பலை நடைமுட்றபபடுத்பபை 
வில்டலை. நடைமுட்றபபடுத்பபட்ை விைேங் 

்ளில் பலை விைேங்்ள மீ்ப மப்றபபட்டுள்ன. 
இட் மி்த ம்ளிெகா்ப புரிந்து ம்காள் யெண 
டும். ெலுவிழந்் ெகா்காண ெடபடே ெகா்காண 
ெடபத ய்ர்்ல் அறிவித்வுைன பலைர் மு்லைடெ 
ச்ெர், அடெச்ெர், யெட்பகா்ர்்ட்த ம்ரிவு 
மெயது ம்காணடிருககி்றகார்்ள.

பதில்:
 அெரின ்ருதட் அெரின ்னிபபட்ை 
்காரணங்்ளுக்கா்த ம்ரிவித் ்ருத்கா்யெ 
நகாங்்ள ்ருதுகினய்றகாம். அ்றகு சிலை நகாட்்ளின 
முன பகாரகாளுென்றததில் அெர் உடரேகாறறிே 
யபகாது, 13ஆெது திருத்ச் ெட்ைதட் நடைமுட்ற 
பபடுததினகால், அரசிேல் தீர்டெ நடைமுட்றப 
படுத் முடிேகாது யபகாயவிடும் எனறு ்மிழ்க 
்ட்சி்ள ்ருதுகி்றகார்்ள. அது ்ெறு எனறு ெகாதி 
ட்ைடிருந்்கார். 13ஐ நடைமுட்றபபடுததுெதும், 
13இன ஊைகா் எங்்ளின அரசிேல் தீர்டெயநகாககி 

அ்காெது அதி்காரப பகிர்டெ யநகாககி ஆக்பூர்ெ 
ெகா் ந்ர முடியும் எனறும் பகாரகாளுென்றததில் 
அெயர ெகா்தட் முனடெததிருந்்கார். அ்ன 
பினனர் ேகாழ்பபகாணததியலை அ்றகு எதிரகான 
ெகாறுபட்ை ஒரு ்ருதட் அெர் ம்ரிவிததிருப 
பது யெடிகட்ேகான்கா் இருககி்றது. 30.01 
தீர்ெகானம் ெந்் மபகாழுது, அரசிேல் தீர்வு எனறு 
அதில் மெகால்லைபபட்டு, அடனதது அரசிேல் ் ட்சி 
்ட்யும் அடழதது, புதிே அரசிேல் ேகாபடப 
இேறறி, அரசிேல் தீர்டெ நீங்்ள முனமனடுக் 
யெணடும் எனறும், ெகா்காணங்்ளுக்கான அதி்கா 
ரங்்ள பகிரபபட்டு, சுமு்ெகான ஒரு நிர்ெகா் 
முட்ற ஏறபடுத்பபை யெணடும் எனறும் 30.01 
தீர்ெகானததியலை இந்் ெரதது்ள உளெகாங்்ப 
பட்டிருந்்ன. நல்லைகாட்சிக ்காலைததில் இலைங்ட் 
அரெகாங்்ம் அ்றகு அனு ெரடண ெழங்கியி 
ருந்்து. இந்் ஊை்ப யபச்ெகா்ர் அந்் ெரததிற 
்கா் ெகாதிட்ைெர். அய்யபகாலை அணடெயிலும் 
பகாரகாளுென்றததில் அந்்க ்ருதட் முனடெத 
திருந்்ெர். ஐ.நகாவிலும் இ்றகு ெகார்பகான ்ருதது 
க்ட்த ம்ரிவிததிருந்்ெர். ்றயபகாது இபபடி 
ேகான முரணகான ்ருதட் முனடெததிருபபது 
நட்பபிறகுரிே்கா்யெ  நகாங்்ள ்ருதுகிய்றகாம்.

13ஆவது திருத�ச்   .... த�ொடர்ச்சி  ...

ககள்வி: 
	 �மிைரசுக	 �ட்சியின்	 ஜ்பச்சொ்ளர	
உங�ளுடைய	இந்�	முயற்சிககு	எதிரொன	
�ருத்ட�	 முன்ட்த்திருககின்றொர.	 அது	
குறித்து...?

பினபும் கூை �னநகாே் வியரகா் நிடலைபபகாடு ் கான 
ஆளுநரின நிடலைபபகாைகா் இருககின்றது. அெர் 
்ளின விருபபு மெறுபபின அடிபபடையில் ஒரு 
ஆட்சி அதி்காரதட் நைததி ெருெ்டன ்கான 
எழுெர் விடு்டலையில் ்காண முடிகி்றது.
 ஆ்யெ இெர்்ளின அரசிேல் எனபது 
முழுக் முழுக் ்மிழின வியரகா் அரசிேல், 
�னநகாே் வியரகா் அரசிேலைகா்யெ இருககின்றது. 
அவெகா்றகா்யெ அெர்்ள நைந்து ம்காணடிருககி 
ன்றகார்்ள.

பதில்:
இந்திே அரசு இதுயபகான்ற  பெபபு ெகார்தட் 

்ட்த்கான ம்காைர்ச்சிேகா் யபசிக ம்காண 
டிருககின்றது. 13 ெது திருத்ச் ெட்ைதட் அமுல் 
படுததுெது இந்திேகாவிறகு உறுதியிருககும் என 
்றகால்  இந்திேகா இலைங்ட் ஒபபந்்ம் நடைமபற்ற 
்காலைததியலை 1987 இயலை இ்டன மெயதிருக் 
யெணடும்.
 அ்ன பினனர் 34 ஆணடு்ள நைந்் 
பினனரும் கூை  இதுெடர எந்் முேறசி்ளும் 
எடுக்கா் பட்ெததில் ஈழத்மிழர்்ட் ஏெகாறறு 
ெ்ற்கான முேறசிடேயே மெயது ெருகின்றது. 
 ஈழத்மிழர்்ள இந்திேகாவினுடைே ஆளு 
ட்ககு கீழ் அணி திரளெகார்்ள எனறு எதிர்பகார் 
க்பபடுகின்றது. ்மிழர்்ள ்ம்ெெபபடுததிக 
ம்காணடு அெர்்ள இலைங்ட்டே ்ங்்்து 
ய்டெககு  ஏறப ட்ேகா் முடியும் என நம்பு 
கின்றகார்்ள. ஈழத்மிழர்்ள ஏெகாந்து யபகாெகார் 
்்கா? இல்டலைேகா? எனபட் மபகாறுததிருந்து  
்கான பகார்க் யெணடும்.

எழுவர் மற்றும்     ... த�ொடர்ச்சி...

ககள்வி: 
	 இைஙறகயில்	 13	 ஆ்து	 திருத்தச்	
ெட்டத்றத	முழு	அளவில்	நறட	முறறபபடு	
த்த	 விரும்பு்தாக	 இந்தியா	 ததாடர்ந்து	
ததரிவிபபது	 ததாடர்பில்	 என்ன	 கூற	
விரும்புகிறீர்கள்?

 இந்நிடலையில், இது ம்காைர்பில் இலைககு 
ஊை்ததிறகு ்ருதது ம்ரிவித் அனந்தி ெசி்ரன,
 “்காணகாெல் யபகாயனகார் ம்காைர்பில் ஒரு இைத 
திலும் நகாங்்ள விட்டுகம்காடுக் முடிேகாது. ஏமன 
ன்றகால் 2009ம் நடைமபற்ற யபகாரில் ெரணடைே 
ம்காடுதது விட்டு ்ண்ணை ெகாட்சிேங்்்கா் 
இருககின்ற யபகாது இழபபீட்டைத  ் ந்து அல்லைது 
ெரணச்ெகானறி்டழ ்ந்து  எங்்ளுடைே பிரச்சி 
டன ககு முடிவு ் ட்டிவிைலைகாம் எனறு அரெகாங்்ம் 
ஒருயபகாதும் நிடனக்கூைகாது. 
 ெர்ெய்ெ ெததிேஸ்ததுைன விெகாரடண 
மெயே யெணடும். இங்ய் நீதிததுட்ற பலைவீனப 
பட்ைம்ன்ற அடிபபடையில் ்கான நகாங்்ள 
அரெகாங்்ததிடன நம்பகாது இருககினய்றகாம். 
்காணகாெல் யபகானெர்்ளிறகு எனன நைந்்து 
என்ற ஒரு மபகாறுபபு கூ்றல்  இல்லைகாெல் ஒரு 
மபகாழுதும் இணக்பபகாட்டிறய்கா அல்லைது 
விட்டுகம்காடுபபுகய்கா யபகா் முடிேகாது” எனத 
ம்ரிவித்கார்

்கொணொமல் ஆக்கபபட்ட  ... த�ொடர்ச்சி...
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பகாடு்ள ்காரணெகா் ெட்ைக்்பபு ெகாெட்ைததில் 
உள் பலை பகுதி்ளில் ்மிழ் ய்சிேததின மீது 
விெர்ெனங்்ட் முனடெத்ெர்்ட்யும் மீ் 
இடணககும் நிடலையிடன ஏறபடுததிேது.
 ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடபயின மெேறபகாடு 
்ள கிழககில் ்மிழர்்ளின ய்சிே உணர்விடன 
ஊககுவிககும் நிடலையுருெகாகி ெருெதுைன, கிழக 
கில் ்மிழர்்ளின ட்யெயலைகாங்குெட் உணர்ந்் 
ய்காத்பகாே அரெகாங்்மும், பிளட்ேகானின ்டலை 
டெயிலைகான ்மிழ் ெக்ள விடு்டலைபபுலி்ள 
்ட்சியும் ெகாந்ரெடபயின மெேறபகாடு்ட்க 
குழபபுெ்ற்கான பல்யெறு யெடலைததிட்ைங்்ட் 
முனமனடுத்ன.
 எனினும் அடனதது விைேங்்ளும் சி்றந்் 
முட்றயில் ட்ேகா்பபட்ை நிடலையில், குழபப 
நிடலையிடன ஏறபடுத்முடிேகா் நிடலையில் ெட்ைக 
்்பபில் பிரச்சிடனககுரிே அதி்காரிேகா் ்ரு்ப 
படும் ெகா.்ேகாபரன எனனும் ஆடணேகா்டர 
ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடபககு ம்காணடு ெந்்்ன 
மூலைம் சிங்்் ய்ெமும், இங்குள் சிங்்்ெர் 
்ளின அடிெருடி்ளும் ்ெது இேலைகாடெயிடன 
மெளிபபடுததியுள்னர்.
 ்ைந்் ஒரு ெருைெகா் ெட்ைக்்பபு 
ெகாந்ரெடபயின அடனதது நைெடிகட்்ளும் 
முைக்பபட்டு, ெக்ளுக்கான யெடலைததிட்ைங்்ள 
எதுவும் நடைமப்றகா் நிடலைடெ ஏறபடுத்பப 
ட்டுள்து. இந்்ப யபகாககிடன ்மிழ்ய்சிேததின 
பகால் உள் அரசிேல் ்ட்சி்ள மெறுெயன ஒரு 

ெகாந்ரெடபேகா் ெட்டும் பகார்பபகார்ககும் நிடலையே 
உள்து. இது கிழககு ெகா்காணததில் உள் ஒட்டு 
மெகாத் ்மிழ் இனததின பிரச்சிடனேகா்ப பகார்க் 
யெணடிே சூழல் ய்டெேகா் உள்து.
 குறித் ஆடணேகா்ரின ஊழல் மெேறபகாடு 
்ள, அதி்கார துஸபிரயேகா்ம் உட்பை நூறறுக 
்ணக்கான குற்றங்்ள குறிதது �னகாதிபதி ம்காைக 
்ம் அடனததுத ்ரபபினருககும் ்டி்ங்்ள அனுப 
பபபட்டு, அது ம்காைர்பகான விெகாரடண்ள முன 
மன டுக்பபட்டு நிரூபிக்பபட்ை யபகாதிலும், 
இதுெடரயில் அந்்ச் மெேறபகாடு்ளுக்கான எந்் 
வி் நைெடிகட்்ளும் எடுக்பபைவில்டலை.
 ்ைந்் சிலை தினங்்ளுககு முனனர் அெரது 
குற்றச்ெகாட்டு்ள நிரூபிக்பபட்ை்னகால், கிழககு 
ெகா்காண ஆளுநரினகால் இைெகாற்றம் மெயேபபட்டு, 
புதிே ஆடணேகா்ரகா் மபகாறியிேலைகா்ர் சிெலிங் 
்ம் நிேமிக்பபட்ை நிடலையில், அனட்றேதினயெ 
புதிே ஆடணேகா்ரின நிேெனம் இரததுச் மெயேப 
பட்டு மீணடும் படழே ஆடணேகா்ர் நிேமிக்ப 
பட்டிருந்்கார். பிளட்ேகான பிர்ெர் ெகிந்் ரகா� 
பக்ஸ ஊைகா் ெழங்கிே அழுத்ம் ்காரணெகா்யெ 
இந்் நிேெனம் இரததுச் மெயேபபட்டுள்்கா்த 
ம்ரிேெருகின்றது. அவெகா்றகானகால் அரெ ம்காளட் 
்ள, ெட்ைங்்ள, நிேென விதி்ட் மீறி ஒரு அதி்காரி 
யின இைெகாற்றச் மெேறபகாடு்ட் முனமனடுக 
கும் அ்வுககு ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடபயின 
முககிேததுெம் இந்் அரெகாங்்ததிறகும், பிளட் 
ேகானுககும் எ்றகு எனபட் அடனெரும் உண 
ர்ந்து ம்காள் யெணடும்.
 ெக்ளின மெல்ெகாககிடனக ம்காணடு 

ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடபயின அதி்காரததிடன 
பிடிக் முடிேகாது என நம்பும் அரெகாங்்மும், 
பிளட்ேகானும் முனமனடுககும் மெேறபகாடு 
்ட்த ்மிழ் ய்சிே அரசிேலில் உள்ெர்்ள 
யெடிகட் பகார்ககும் நிடலைடெயே உள்ட்க 
்காண முடிகின்றது.
 இ வ ெ ற ட ்ற ம ே ல் லை கா ம் ய ் ட் மு டி ே கா ் 
யபகாலித ய்சிே அரசிேல் ்மிழ் ெக்ளுககுத 
ய்டெேகா என்ற ய்ளவியும் இனறு ்மிழ் ெக் 
ளிைம் ம்காககி நிறகின்றது.
 இனறு ெட்ைக்்பபு ெகாந்ரெடபககு 
ஏறபட்ை நிடலைடெ்ள நகாட் அடனதது உளளூ 
ரகாட்சி ென்றங்்ளுககும் ஏறபைலைகாம். இ்னயபகாது 
்மிழ் ய்சிேெகாதி்ள ஆட்சி மெயெ்றகு அரு்ட் 
ேற்றெர்்ள என்ற நிடலைடே ்மிழ் ெக்ள ெததி 
யில் ஏறபடுததி, ்மிழ் ய்சிேததின பகால் ம்காணடு 
ள் பறறுறுதிடே இல்லைகாெல் மெயயும் யெடலைத 
திட்ைங்்ளுககு ்மிழ் ய்சிே அரசிேல்பரபபில் 
உள்ெர்்ளின மெௌனம் எனபது ெலுச் யெர்ககும். 
இ்டன எதிர் ்காலைததிலைகாெது குட்றந்்து இவெகா 
்றகான மெேறபகாடு்ளுககு எதிரகா்க குரல்ம்காடுதது, 
ெக்ள ெததியில் உணடெ நிடலையிடன ம்காணடு 
மெல்லை ்மிழ் ய்சிே ெகதி்ள முனெர யெணடும்.
 உளளூரகாட்சி ென்றங்்ள ்மிழர்்ளுககு 
அதி்காரததிடன ெழங்்காவிட்ைகாலும், இனறு எெக 
குள் அதி்காரம் அதுெட்டுயெ எனபட் உணர்ந்் 
ெட்யில் மெேறபகாடு்ட் முனமனடுக் முனெர 
யெணடும் எனபய் அடனெரது எதிர்பகார்பபகாகும். 
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்ெர்்ள. அபயபகாது   நகான பலை ய்ளவி்ட்க 
ய்ட்டிருந்ய்ன. அ்றகு அெர்்்கால் பதில் கூ்ற 
முடிேவில்டலை. பினனர்  பதில் எதுவும் கூ்றகாெல் 
திரு ம்பிச் மெனறிருந்்கார்்ள.
 இலைங்ட் அரெகாங்்ததின  ்ட்டுபபகாட்டு 
ககுள நூறறுககுநூறு வீ்ம் என ெ்ன  ெந்திட்ைகார். 
அ்றகுப மபகாறுபபுக கூ்ற யெணடிேது அரெகாங்் 
ததின ்ைடெ்கான. நகாங்்ள அரெகாங்்ததிைம் பகாது 
்காபபுக ்ருதி ஒபபடைத் பிளட்டேத்காயன 
மீட்டுத ்ருெகாறு ய்ட்கினய்றகாம். பிளட்ககு 
எனன நைந்்து? எம் பிளட் எங்ய்? எனக ய்ட்் 
யெணடிே ் காய, ் ்பபன என்ற  உரிடெ எங்்ளுககு 
இருககின்றது. பதில் மெகால்லை யெணடிே ்ைடெ 
அரெகாங்்ததிறகு இருககின்றது. அதிலிருந்து அெர் 

்ள ்பப முடிேகாது.  
 எம் பிளட்டேத ம்காடலைததுவிட்டு ென 
நிடலை பகாதிக்பபட்யை நகாங்்ள இருககினய்றகாம். 
ஏடனே பிளட்்ள திருெணம் முடிததுவிட்ைகார் 
்ள. ்றயபகாது வீட்டில் நகாங்்ள இரணடு யபரும் 
்னியே ்கான இருககினய்றகாம். எங்்ட்ப பகார் 
பப்றகு எம் மூத் ெ்டன  மீட்டு்காருங்்ள. ெேது 
முதிர்ந்து யபகானகாலும் எம் ் டைசி ் காலைததில் ெ்னு 
ைன ெகாழயெணடும். 
 நகாங்்ள நீதி, நிேகாேம் ்ர்ெததினபடியே 
யபகாரகாட்ைததில் ஈடுபடுகினய்றகாம். எெது பிளட் 
ககு எனன நைந்்து? பிளட் எங்ய்? எனய்ற 
ய்ட்கினய்றகாம். நூறறுககு நூறு வீ்ம் பிளட் 
இருககின்றகார் என்ற நம்பிகட்யில் ்கான நகாங்்ள 
பிளட்டேத ய்டி ெருகினய்றகாம். எனடர பிள 
ட்டே இரகாணுெததினரிைம் ஒபபடைககும் 

யபகாது ெேது 32. ஆனகால் இபயபகா 12 ெருைம் 
்ைந்திட்டுது ஆனகால் எம் பிளட்யின நிடலை 
எனன எனய்ற ம்ரிேகாது. எம் பிளட்டே எபபிடி 
ேகாெது மீட்டு ்காருங்்ள எம் பிளட் எங்்ளுககு 
யெணும்.” 
 என ் ன பிளட்டே நிடனதது அந்் அம்ெகா 
கூறிேயபகாது, அெரின ெனதில் இருந்் ெலி்ட் 
ேகாருயெ புரிந்து ம்காள் ெகாட்ைகார்்ள. ஆடெேகா்ப 
பதது ெகா்ம் சுெந்து மபறம்றடுத் பிளட்டே 
இரகாணுெததினரிைம் பறிம்காடுததுவிட்டு, இனறு 
ஆறு்ல் கூறி அரெடணக் ேகாருமில்லைகாெல் ்ள 
்காடும் முதுடெயில் ்னிெரெகாய ்ம் ெ்டன எதிர் 
பகார்த்படி ்காததிருககி்றகார்்ள. இெர்்ளின ்காததி 
ருபபுக்ள நிட்றயெறுெகா?  அல்லைது  இெர்்ளின 
்காததிருபபுக்ள ்னெகான்கா?
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ேகாழ்பபகாணததின ்டரயேகாரப பகுதி்ட்யும், 
ெனனகார் ்ைறபகுதி்ளும்்கான சீனததூதுெரின 
்ெனததுககுரிே இைங்்்கா் இருந்துள்ட் 
அெரது மூனறுநகாள வி�ேததின யபகாது அெ்கானிக் 
முடிந்்து. குறிபபகா் ேகாழ்பபகாணததில் பருததித 
துட்ற துட்றமு்ததுககுச் மென்ற அெர், அங்கிருந்து 
இந்திேக ்டர ம்ரிகின்ற்கா என ம்காடலையநகாககி 
ஊைகா்ப பகார்த்கார். இங்கிருந்து இந்திேகா எவெ 
்வு தூ்ரம் எனவும் ய்ளவி எழுபபினகார். அது 
அெருககுத ம்ரிேகா்்ல்லை. ஆனகால், அந்்க ய்ள 
வியின ஊைகா் அெர் உணர்த் முடனந்் மெயதி 
முககிேெகானது. 
 அய்யபகாலை அரிேகாடலையில் சீன நிறுெனம் 
ஒனறினகால் யெறம்காள்பபடும் ்ைலைட்டைப 
பணடணககும் அெர் மென்றகார். ேகாழ்பபகாண ெக் 

ளுககு யெடலைெகாயபபு, ெகாழ்ெகா்காரம் எனபெறறு 
ைன, நகாட்டுககு அந்நிேச் மெலைெகாணி ெருெகானமும் 
இ்னமூலைம் மபருெ்வுககுக கிடைககின்றது 
எனபட் அெர் அங்கு ம்ரிவித்கார். இங்கு உறப 
ததிேகாகும் ்ைலைட்டை்ள முழுடெேகா் சீனகாவு 
கய் ஏறறுெதி மெயேபபடுகின்றன எனபது முககி 
ேெகானது. ்ைலைட்டைப பணடண்ட் ெைககில் 
பலை இைங்்ளுககும் விஸ்ரிபபது்கான சீனகாவின 
யநகா க்ம். 

இராமர பாலம்
 இலைங்ட்ககும் இந்திேகாவுககும் இடை 
யில் உள் ெரிததிரப பு்ழ் மபற்ற இரகாெர் பகாலை 
தட் எ்ற்கா் சீனததூதுெர் யநரில் மெனறு பகார்டெ 
யிட்ைகார் எனபது்கான புதிரகா் உள்து.சுெகார் ஒரு 
ெணி யநரம் ்ைலில் பேணிதது இந்திே எல்டலை 
ெடர மென்ற அெர், குறிபபிட்ை ெணல் திட்டில் 
இ்றங்கி அடர ெணி யநரம் அங்கிருந்துள்கார். 
இ்ன மூலைெகா் இந்திேகாவுககு அெர் மெகால்லை முற 
பட்ை மெயதி எனன? இந்திேகாடெ சீணடிப பகார்க 
கும் ஒரு ந்ர்ெகா்யெ இது ்ரு்பபடுகின்றது. 
 இரகாெர் பகாலைதட் பகார்டெயிட்ை பினனர் 
்டலைெனனகார் திரும்பிே அெர், “இது முடிவு ெட்டு 
ெல்லை. ஆரம்பமும் கூை” எனறு ம்ரிவித்்ன 
அர்த்ம் எனன? 
 சீனத தூதுெரின பேணம் குறித் மெயதி்ள 
உைனுககுைன இந்திேத ்ரபபுககு கிடைததுக 
ம்காணடிருந்்ன. அ்ற்கான ஏறபகாடு்ட் இந்திேகா 

இர்சிேெகா்ச் மெயதிருந்து. இரகாெர் பகாலைததுககு 
சீனத தூதுெர் ெரபயபகாகின்றகார்என்ற மெயதியும் 
இந்திேகாவுககு கிடைததிருந்்து. அ்டனேடுதது 
இந்திே ்ைறபடையும் ்ேகார் நிடலையில் டெக்ப 
பட்டிருந்்து. 
 சீனத தூதுெரின ெைககு வி�ேம் டில்லிடே 
நனகு குழபபியுள்து.  இந்திேகாவின பிரதிபலிபபு 
எவெகா்றகா்வுள்து எனபட் சிலை தினங்்ளில் 
பகார்க்ககூடிே்கா் இருககும். 
 

சீனாவின் சவால்கள்
 ஏடனே நகாடு்ளின தூதுெர்்ள ெைபகு 
திககு ெருெ்றகும் சீனத தூதுெரின ெருட்ககும் 
இடையில் முககிேெகான முரணபகாடு ஒனறுள்து. 
யெறகு நகாடு்ளின தூதுெர்்ள எபயபகாதும் ்மிழ் 
ெக்ளுடைே அபிலைகாடெ்ள, ெனி் உரிடெ விெ்கா 
ரங்்ள குறிதது அக்ட்ற மெளியிடுபெர்்்கா் 
இருந்துள்கார்்ள. அ்ற்கா் ம்காழும்புககு அழு 
த்ம் ம்காடுததுள்கார்்ள. ெர்ெய்ெ அரங்கு்ளில் 
அ்ற்கா் குரல் ம்காடுததுள்கார்்ள. ஆனகால், சீனகா 
ஒருயபகாதும் ்மிழர்்ளுடைே அரசிேல் பிரச்சிடன 
்ள குறிதய்கா ெனி் உரிடெ்ள குறிதய்கா அக 
்ட்ற மெளியிட்ை ஒரு நகாைல்லை. 
 இந்் நிடலையில் எவெ்வு மு்லீடு்ட்ப 
யபகாட்டு திட்ைங்்ட் நடைமுட்றபபடுததினகா 
லும் அெர்்்கால் ெக்ட் மெல்லை முடிேகாது 
எனபய் ே்கார்்ம்.
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சிறுபிளட்்ட்த ்கான ம்கால்லைெகாட்யைன 
எனறு இங்கு ஒருெர் மெகால்லுகி்றகார். அபயபகாது 
“ேகார் அென. விடுங்்ள அெடன நகான ம்கால்லு 
கிய்றன” என்ற பதில் அந்் இரகாணுெ மலைபடின 
னிைம் இருந்து ெந்்து.
 ‘எல்ெல்ெய்காரில் படும்காடலை’ என்ற ஆெ 
ணபபைததின ம்காைக்த தில், முனனர் ம�காலி 
வூட் (Hollywood) நடி்ரகா் இருந்து, பினனர் 
அமெரிக் அதிபரகான மைகானகால்ட் ய்ற்னின 
ஒரு ்காமணகாளி யெர்க்பபட்டிருககி்றது. அந்்க 
்காமணகாளியில் ய்ற்ன கூறிே பினெரும் ெகார்தட் 
்ள பதிவு மெயேபபட்டிருககின்றன. “மி் எளிடெ 
ேகா்ச் மெகால்ெ்காயின, ெகாகசீே-மலைனினிே ெர்ெகா 
தி்கார ஆட்சிடே எல்ெல்ெய்கார் ெக்ள மீது 
ம்ரில்லைகாக்ள திணிக் முேறசி மெயது ம்காணடி 
ருககி்றகார்்ள. ய்ற்னின யெறகூறிே ெகார்தட்்ள 
திடரப பைததுககுப மபகாருத்ெகா் இருக்லைகாம். 
ஆனகால் ெல்ெய்கார் ெக்ள ெந்தித் ம்காடுடெ்ளு 
ககு எந்்வி்ததிலும்  மபகாருத்ெகான்ல்லை.
 1000 அபபகாவிப மபகாதுெக்ட்க ம்கால் 
ெது  ்ம்யூனிெததிலிருந்து எபபடி அெர்்ட் 
பகாது்காக் முடியும்? மி்க ம்காடூரெகான ஒரு யெல் 
ெட்ைச் ெமூ்ததின ெர்ெகாதி்கார ஆட்சிேகால் மி் 
யெகாெெகா்ப பகாதிக்பபட்ை எல்ெல்ெய்கார் ெக்ளு 
ககு ஓர்ெகாெது நீதிடே ெழங்் முேறசிககின்ற 
ம்ரில் லைகாக்ளின ஆபத்கான முேறசியிலிருந்து 
கூை எபபடி அெர்்ட்ப பகாது ்காக் முடியும்.
 உணடெடேச் மெகால்லைபயபகானகால், எல்ெல் 
ெய்காரின இந்் மி்க ம்காடூரெகான ெலைதுெகாரிச் 
ெர்ெகாதி்காரதட் அமெரிக்கா ஒருயபகாதுயெ ் ட் டிக 
ய்ட்்வில்டலை. அ்ற்கான ்காரணம் என்றமென 
்றகால் அமெரிக்கா அங்கிருந்து ஏரகா்ெகான இலைகாப 
தட் ஈட்டிக ம்காணடிருந்்து.
 இபயபகாது, எல் மெகாய்ஸகாதய் படும்காடலை 
நி்ழ்ந்து ஏ்றத்காழ நகாறபது ஆணடு்ளுககுப 

பினனும், உளநகாட்டுப யபகார் நிட்றவுமபறறு 
முபபது ஆணடு்ள ்ைந்துவிட்ை பினனணியில், 
ெல்ெய்காரின அதிபரும் ருவிற்றர் நட்ெததிரெகா் 
வி்ங்குகின்ற ்றயபகாட்ே ெர்ெகாதி்காரிேகான 
நகாயிப புகய்யலை (Nayib Bukele) ்காலைததில் எல்ெல் 
ெய்கார் ெக்ள நீதிடேப மபறறுகம்காளெது எட் 
ைகாக்னிேகா்யெ இருககி்றது.

 எல்ெல்ெய்காடர ய்கால்விேடைந்் ஒரு 
பிறம்காயின ்னவுலை்கா் ெகாறறுெ்றகு அபபகால், 
உச்ெ நீதிென்றததின 5 நீதிேகா்ர்்ட்யும் ெட்ைெகா 
அதிபடரயும் இந்் ெருைததின ஆரம்பததில் 
ப்வி நீக்ம் மெயது ்னது ெர்ெகாதி்கார ஆட்சிடே 
புகய்யலை ம்காைர்ந்து நைததி ெருகி்றகார்.
 இனனும் குறிபபகா் 2016ம் ஆணடு உள 
நகாட்டுப யபகார் முடிந்் மபகாழுது ெழங்்பபட்ை 
மபகாதுெனனிபபு மீ்பமப்றபபட்ை பினனர், 
2016ம் ஆணடிலிருந்து எல்மெகாய்ஸகாதய் படு 
ம்காடலைடே விெகாரிதது ெந்் நீதிேகா்ர் ய�கார்ய் 
குஸெகாடனயும் (Jorge Guzman) அெர் ப்வி நீக்ம் 
மெயதிருககி்றகார். மபகாதுெனனிபபு மீ்ப மப்றப 
பட்ை்ன ்காரணெகா் படும்காடலைடேப புரிந்்ெர் 
்ட் நீதியின முன நிறுததும் ெகாயபபு ஏறபட்ை 
துைன ்னது குடும்பத்ெர்்ள 24 யபடர படு 
ம்காடலையில் பறிம்காடுத் ெறிேகா ய்றகாெகா றியேகா 
(Maria Rosario) யபகான்றெர்்ள படும்காடலை்ளின 

உணர்வுப பகாதிபபு்ளிலிருந்து மெளியே ெந்து 
்ங்்்து ெகாழ்கட்டேத ம்காைர்ந்து நைததும் 
ெகாயபபும் ஏறபட்டிருந்்து.
 எல்மெகாய்ஸகாதய் கிரகாெததிலும் அ்ன 
சுறறுபபு்றங்்ளிலும் ெக்ட் ெகாமஷததி்்கால் 
ம்காடூரெகா் மெட்டிப படும்காடலை மெய் ்னி 
நபர்்ய்காடு ெட்டும் இந்்ப படும்காடலைக்கான 
மபகாறுபபு ் ங்்வில்டலை. இெர்்ட் விை இனனும் 
பலைர் இ்ற்கான மபகாறுபடப ஏற்யெணடிேெர் 
்்கா் இருககி்றகார்்ள.
 எல்ெல்ெய்கார் அரசு யெறம்காணை இந்்ப 
படும்கா டலைககும் உலைகின ஏடனே பலை பகா்ங்்ளில் 
யெறம்காள்பபட்ை பலை படும்காடலை்ளுககும் 
யநரடிேகான மபகாறுபடபச் சுெக் யெணடிே நிடலை 
யில் அமெரிக்கா இருககி்றது.
  ஏ்காதிபததிே ெலுட்்ளுககு அபபகால் 
ெரலைகாறும் மபகாறுபபுககூ்றலும் ெெ்காலைததில் 
ெட்றந்து விடுகின்றன. மெபமைம்பர் 11 இல் நடை 
மபற்ற ்காககு்ல் இ்றகு விதிவிலைக்கான்காகும். 
ஏ ம ன ன ்ற கா ல் இ வ ெ கா ்ற கா ன ெ ந் ் ர் ப ப ங் ் ளி ல் 
இெறட்ற நிடனவுகூர உலை்ம் நிர்பபந்திக்பபடு 
கி்றது.
 ய்ற்னது அரசில் ெனி் உரிடெ்ளுககும் 
ெனி்காேச் மெேறபகாடு்ளுககும் மபகாறுபபகான 
உ்விச் மெேலைரகா் நிேமிக்பபட்ை எலிேட் ஏபரகா 
ம்ஸ ்னது அரசுககு விசுெகாெெகான ெட்யில் ‘எல் 
மெகாய்ஸகாதய்ப படும்காடலை ஒரு யபகாது யெநடை 
மப்றவில்டலை’ என்ற நிடலைபபகாட்டை எடுததிரு 
ந்்கார். பலை ஆணடு்ள ்ழிந்் பினனரும் எல்ெல்ெ 
ய்காரில் ய்ற்னின நிர்ெகா்ம் பலை ெகா்டன்ட்ச் 
மெய்து எனறு பி்றறினகார்.
 ஆனகால் 40 ெருைங்்்கா் இந்்ப படு 
ம்காடலையின குற்றெகாளி்ள நீதியின பிடியிலிருந்து 
்பபிக ம்காணயை ெருகி்றகார்்ள.

நன்றி: அல்்ஜசீரொ
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 இ்னிடையே, நூலை்ததிறகு நூல்்ள 
ெறறும் ்ணினி்ட் அனபளிபபகா் ெழங்கிே் 
றகு சீனத தூதுெருககு நனறி்ட்த ம்ரிவித் 
ேகாழ்.ெகாந்ர  மு்ல்ெர்,  ேகாழ் நூலை்தட்  
இடணே ெழி நூலை்ெகா் ெகாறறு ெ்ற்கான 
உ்வி்ட் சீனகா ெழங்் யெணடும் எனக ய்காரி 
கட் விடுததுள்கார்.
 ேகாழ். குைகாநகாட்டுககு 3 நகாள பேணம் யெற 
ம்காணடிருந்் தூதுெர், ்னது குழுவினருைன 
ேகாழ். நல்லூர் ஆலைேததிறகுச் மென்றதுைன, 
பருததிததுட்ற ெறறும் ெனனகார் பகுதி்ளுககும் 
மெனறு ்மிழ் மீனெர்்ளுக்கான உ்விப மபகாரு 
ட்்ட் ெழங்கியிருந்்கார்.
 யெலும் ெனனகாரில் இருந்து ்ைறபடை 

பைகில் மெனறு இரகாெர் பகாலைததின ெணல்திட்டு 
க்ட்ப பகார்டெயிட்ைதுைன, மீன்ட் ்்ரத 
தில் ப்னிடும் ம்காழிறெகாடலைடேயும் மெனறு 
பகார்டெயிட்டுள்கார்.
 இரகாெர் பகாலைததிற்கான பேணம் ம்காைர் 
பில் தூதுெரிைம் வினகாவிே யபகாது இது முடி 
ெல்லை, ஆரம்பம் என அெர் பதிலைளிததுள்கார்.
 ்மிழ் ெரபு முட்றபபடி சீனத தூதுெருககு 
ெரயெறறு அளிக்பபட்டு ம்ௌரெம் ெழங்்பப 
ட்ைது இங்கு குறிபபிைத்க்து.
 சீனகாவுககும், ்மிழ் ெக்ளுககும் இடை 
யில் ஏறபட்டுள் இந்் நல்லு்றவு எனபது ்மிழ் 
இனததிறகு மி்வும் ஆயரகாககிேெகானது எனவும், 
இந்் ெந்்ர்பபதட் ்மிழ் ெக்ள பேனபடுததிக 
ம்காள் யெணடும் எனவும் அெ்கானி்ள ம்ரி 
விததுள்னர்.

சீனகாவின பக்ம் திரும்பியுள்து என யெகாஷிங் 
ைடன ்்ெகா்க ம்காணை யபகாரில்லைகாெல் 
மெறறியீட்டு்ல் என்ற அடெபபின பணிபபகா்ர் 
ஸ்ரீபன மில்ஸ ம்ரிவிததுள்கார்.
 சீனகாவுககும், அமெரிக்காவுககுமிடையில் 
ெர்த்்ம், இந்திே பசுபிக பிரகாந்திே ஆளுடெ, 
ம்னசீனக்ைல் ெறறும் ்காயெகான யபகான்ற 
விைேங்்ளில் அணடெக ்காலைெகா் அதி் முரண 
பகாடு்ள ஏறபட்டுெருெது குறிபபிைத்க்து.

பொது்கொபபுககு அதி்க      ... த�ொடர்ச்சி...

ய்கானறியுள்து.
 ஆனகால் அ்டன ெறுததுள் ரஸேகா, இது 
ம்காைர்பில் அமெரிக்கா ்னனுைன யநரிடை 
ேகா்ப யபெ யெணடும் எனவும், ்னது எல்டலைப 
பு்ற நகாடு்ட் யநட்யைகா கூட்ைடெபபில் இடண 
ததுக ம்காள்ககூைகாது எனவும் நிபந்்டன 
விததுள்து.
 எனினும், ஐயரகாபபிே நகாடு்ளின பகாது்கா 
பபு விெ்காரங்்ளில் அந்் நகாடு்ட் விடுதது 
்ம்ெகால் யபெ முடிேகாது என அமெரிக்காவின 
மெளட் ெகாளிட் யபச்ெகா்ர் ம�ன ெகாகி ம்ரி 
விததுள்கார்.
 முனனகாள யெகாவிேத  ஒனறிேம், 
யபகாலைந்து ெறறும் பல்்ன குடிேரசு நகாடு்ளிைம் 
இருந்து ஐயரகாபபிே நகாடு்ட்ப பகாது்காககும் 
மபகாருட்யை யநட்யைகா அடெபபு உருெகாக்ப 
பட்ைது.
 2008 ஆம் ஆணடு ய�கார்ஜிேகா மீதும், 2014 
ஆம் ஆணடு உகயரன மீதும் படை நைெடிக 
ட்டே யெறம்காணை ரஸேகா கிடரமிேகா பகுதி 
டேயும் ட்பபறறியிருந்்து.

உககிரரன் விவ்கொரம்      ... த�ொடர்ச்சி...

 80 விகி்ெகான உணெ்ங்்ள ெறறும் விடுதி்ள 
மூைபபடும் நிடலை ஏறபட்டுள்்கா் உணவு 
விடுதி்ள ெங்்ததின ்டலைெர் அசீலைகா ெம்பத 
ம்ரிவிததுள்கார். ெரக்றி்ளின விடலை உேர்வும் 
ெறறுமெகாரு ்காரணெகா் கூ்றபபடுகின்றது.
 இ்னிடையே, இலைங்ட்யின ்ரக்ட்டுப 
பகாட்டு விதி்ள எடெயும் எரிெகாயு ம்காள்லைன் 
ளுககு விதிக்பபைவில்டலை என லிறய்றகா நிறுெ 
னததின அதி்காரி்ள ம்ரிவிததுள்னர்.

த�ொடர் எரிவொயு   ... த�ொடர்ச்சி...
 47 அங்்ததுெ நகாடு்ட்கம்காணைஇந்் 
ஆடணககுழுவில் ்ைந்் மெளளிககிழடெ(17) 
இைம்மபற்ற ெகாகம்டுபபில் 21 நகாடு்ள ஆ்ர 
ெகா்வும், 15 நகாடு்ள எதிரகா்வும் ெகாக்ளிதது 
ள்ன. 11 நகாடு்ள ்லைந்து ம்காள்வில்டலை.
 எல்லைகாத ் ரபபினரும் யெறம்காணை ெனி் 
உரிடெ மீ்றல்்ள ம்காைர்பில் விெகாரடண்ள 
யெறம்காள்பபை யெணடும் என தீர்ெகானிக்ப 
பட்டுள்்கா் ஆடணககுழுவின பிரதித ்டலை 
ெர் நைகா அல்- நசீப ம்ரிவிததுள்கார்.
 எெககு ம்காைர்ச்சிேகா் ் காததிரெகான ஆ்கார 
ங்்ள கிடைககின்றன. அங்கு மி் யெகாெெகான 
ெனி் உரிடெ மீ்றல்்ள இைம்மபறறுள்ன. 
அந்் பிரகாந்திேததில் இைம்மபறும் ெனி் உரிடெ 
மீ்றல்்ள குறிததும் ்ெனம் மெலுததுயெகாம் என 
அெர் யெலும் ம்ரிவிததுள்கார்.
 ஐ.நகா ெனி் உரிடெ்ள ஆடணககுழுவின 
சி்றபபு அெர்வுககு ்னது எதிர்படப ம்ரிவிதது 
ள் எதியேகாபபிேகா அரசு அ்றகு எதிரகா் ெகாக 
்ளிககுெகாறும் ஏடனே நகாடு்ட் ய்ட்டிருந்்து.

எதிர�ொபபி�ொ விவ்க      ... த�ொடர்ச்சி...

்ருதது சு்ந்திரததிறகும் அமெரிக்கா உட்பை 
ெல்லைரசு நகாடு்ள ஆ்ரவு ெழங்்யெணடும். 
்ெது அரசிேல் நலைனுக்கா் ஒடுககுெ்றகு 
ஒததுடழபபு ெழங்குெட் ்டுத்கால் ெட்டுயெ 
விடு்டலை மெேறபகாடு ம்ௌரெததிறகுரிே்காகும். 
அதய்காடு சு்ந்திர ்லைந்துடரேகாைலுககும் ெழி 
ெழிெட் உருெகாக்பபடு்டலையும் உறுதிமெயே 
யெணடும் என யெலும் ம்ரிவித்கார்.

இலங்்கயில் ப�ங்கர     ... த�ொடர்ச்சி...

�மிழ மக்களுடன்      ... த�ொடர்ச்சி...
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துரி்ெகா் ெ்ர்ந்து ெரும் இவ நவீன நெ யு்த 
தில் மபண்ள பல்யெறு துட்ற்ளில் ஆண் 

ளுககுச் ெெெகா்வும் ஆண்ட் விை அதி்ெகா்வும் 
முனயனறி ெருகின்றனர். பணடைே நகாளிலிருந்ய் 
பழந்்மிழ் இலைககிேங்்ளில் மபண்ள பலைரும் 
சி்றந்் ெகானய்றகார்்்கா் ெதிக்பபட்டு ெந்்னர். 
அெறறுள ஒ்டெேகார் ்காகட்ப பகாடினிேகார் 

ய ப கா ன ்ற ம ப ண 
ெ ணி ் ள ் ல் வி 
ஒ ழு க ் ங் ் ளி ல் 
சி்றந்் ெகான ய்றகாரகா் 
ெ தி க ் ப ப ட் டு 
ெந்்னர். அதுெட்டுெனறி புரகாண ்காலைததுக 
் கா ட ர க ் கா லை ம் ட ெ ே கா ர் ய ப கா ன ்ற ெ ர் ் ட ் யு ம் 
ந்காயினி ெகாவிததிரி ்காரகா ெணயைகா்ரி சீ்கா 
யபகான்ற மபணணரசி்ட் இனனும் ்றய்றகாரும் 
ெறய்றகாரும் யபகாறறுகின்றனர். ெங்்்காலைதட்  
்ழுவிே ்காபபிேங்்்கான சிலைபபதி்காரம் ெணி 
யெ்டலை சீெ் சிந்்காெணி குணைலைய்சி ெட்ேகா 
பதி ஆகிேெறறில் உள் மபண பகாததிரங்்ளின 
ெரலைகாறு்ள இனறுெடர பலை பணபு்ட் உேர்ததி 
நிறகின்றன.
 ்ணணகி ம்யெெகாகிேது மபணடெகய் 
உேர்வு ்ருகி்றது. ெகா்வி ெணியெ்டலையின து்றவு 
யெனடெ யபகான்றடெ ெ்றக் முடிேகா் ஒனறு. 
ஆனகாலும் இக ்காலை்ட்ைம் ெகாறு்லைடைந்து விட் 
ைது. மபண புததி பினபுததி எனறும் அடுபபூதும் 
மபண்ளிறகு படிபமப்றகு எனறு கூறுெ்வில் 
அடிடெ்்காக்பபட்ைன. மபண்ளில் இந்நிடலை 
்ணடு 

"பட்டங்கள் ஆன்வதும் சட்டங்கள் 
சசய்வதும்
பாரினில் சபண்கள் பட்டக்க ்வந்தாம்
எடடுமறிவினால் ஆணுககிங்்க சபண 
கிடைப்பில்டலைக
்காண எனறு கும்மியடி" 

 என முழக்மிட்ைகான எங்்ள பகாரதி. 
“வீட்டிறகுளய் மபண்ட் பூட்டி டெபயபகாம்” 
என்ற விந்ட் ெனி்ர் வீழ்ந்திை ஏட்டிடனப மபண 
்ள ம்காடுெதும் தீடெ எனறிருந்்ெர் ெகாயந்து விை 
மபண்ளின விடு்டலைக்காய குரல் ம்காடுத்ெர் 
எம் பகாரதி.
 மபணணகால் படைக்பபட்ை இந்் உலை்த 
தில் மபணடண பிரிததுப பகார்க் முடிேகாது. மபண 
எனபெள அெளிற்கா் ெகாழ்பெள அல்லை பி்றருக 

்கா் ெகாழ்பெள. அ்னகால்்கான ெ்காதெகா ்காந்திேடி 
்ள கூறினகார். மபண்ள முனயன்ற யெணடுமெ 
னறு ெமு்காேததில் சீர்ம்ை டெததிருககும் எணண 
ங்்ட்யும் அெற்றகால் சூழபபட்டிருககும் ம்காடு 
டெ்ட்யும் எதிர்த் பகாரதி்காென அச் ெமு்காே 
தட் ெகாறறிேடெக் உ்ம் ம்காணடிருந்்கார். 
மபண்ளின மபருடெடே உணர்ததிே பகாரதியும்
     

"மாதர் நடம இழிவு சசயயும் 
ம்டடமடயக ச்காழுத்து்்வாம்"

எனக கூறினகார் ஒரு குடும்பததில் மபண குழந்ட் 
பி்றந்து விட்ைகால் ெருத்பபடுபெர்்ளின எணணி 
கட் இனறு குட்றந்து விட்ைது. மபண்ட்க 
ம்காணைகாடும் ்காலைம் ெகாறிக ம்காணடிருககி்றது. 
அவெட்யியலை 

        "வீரஞ் ்சர்ப்பது தாயமுடலைப்பாலை்டா
மானம் ்சர்ப்பது மடனவியின ்வார்த்டத்கள்" 

என்றகான பகாரதி 

"அனபின பாசத்தின ்வடி்வம் சபண 
சமனடமயின பிறப்பி்டம் சபண
"தாயும் சபண தாரமும் சபண"  

 எனபது ேகாெருெறிந்் உணடெ. எபயபகாதி 
லிருந்ய் எத்டனயேகா ெருைங்்ளிறகு முனபிரு 
ந்ய் ெகா்ர்்ளின மபருடெ்ட் ்ரணியில் பட்ற 
ெகாறறிவிட்ைனர். ெகா்ர்்ளின மபருடெ ்ரணியில் 
சி்றந்து வி்ங்குெட் உலை்றியும் நகாமுெறியெகாம். 
நிமிர்ந்் நனனடையும் யநர்ம்காணை பகார்டெயும் 
நிலைததில் ேகார்ககுெஞ்ெகா் மநறி்ளும் நிமிர்ந்் 
ஞகானச் மெருககும் ம்காணை மெம்டெ ெகாந்்ர் ெகாழ் 
ந்து ெரலைகாறு படைத்னர்.
 ்றபின இலைககிேெகாய ்காவிேததின வீர 

ெ்்காய ்டலைெ்்காய ்ேடெ ம்கானறு ்றபின 
மபருடெடே ்ல்யெல் எழுதது மபகாறிதது டெத் 
்ணணகியும் பதிபகதியுைன தீயில் மூழ்கித ்ன 
்றபின தி்றன ்காத் சீ்காவும் ்ட்டிேென உயிர் 
்காக் ் திரெடனயே உதிக்காெல் ் டுததிட்ை ் றபுக 
்ரசி ந்காயினியும் உயிர் எடுககும் இேெடனயே 
ெகாேடைக் டெதது ்ன நகாே்ன உயிர் மீட்ை 

ெகாவிததிரியும் நி்றம் ெகா்றகா் பூக்ள 
அழிேகா் ய்காலைங்்ள
  இபபடி மபணணிேததின 
மபருடெ்ட் யபசும் யெட்யியலை 
்டையியலை முட்த் சிறு ் கா்கான்ள 
அடிடெபபடுததியும் அட்ை்காெம் 
புரிந்்னர். ்ங்்ள இஸைபபடிமேல் 
லைகாம் ம்காடுடெபபடுததினர். சிந்ட் 
்லைங்கி மெயெ்றிேகாது திட்தது 
்டுெகாறி சிட்ந்்து மபணணிேம். 
்காலைச்ெக்ரம் உருணைது. ்காலை 

்காவிேம் மீணைது. ஆணுககுப மபண அடிடெயி 
ல்டலை. ேகாருககும் மபண ்காழவில்டலை என்ற 
பகாரதியின பகாட்டுக்ள மபணணினதட் ்டலை 
நிமிர டெத்ன. மபணணின மபருடெடே உலைகி 
றகு பட்றெகாறறிேதில் பகாரதிககு மபரும்பங்குணடு. 
மபண ்ல்வி ெ்ர்ந்்து. ெமு்காேம் உேர்ந்்து. 
ம்காழில் பகுதி உேர்ந்்து ெ்ளிர்  ம்காழில் ெகாயப 
பும் மபற்றனர். ெகா்டெேகா ்ல்கி யபகான்றெர் 
்ட்த ம்காைர்ந்து பின ெந்்ெர்்ளும் மபணணின 
மபருடெ யபசினர். நகாட்டை ஆட்சிமெயே ஒரு 
மபண ்கான யெணடும் எனபது எெரகாலும் ெறுக் 
முடிேகா் உணடெ. இட்யே்கான இனட்றே 
�னகாதிபதி பிர்ெர் மு்லைடெச்ெர் உளளிட்யைகாரும் 
ெலியுறுததுகி்றகார்்ள. எெது மபணணிேததின 
மபருடெ்ள உலைம்ங்கும் பட்றெகாற்றபபட்ை 
விட்ைனர்.
 ஆண ெர்க்தய்காடு யபகாட்டி யபகாடும் 
அ்விறகு மபண்ள முனயனறி விட்ைகார்்ள. 
ஆண்ய்காடு ெரிெெநி்ரகா் மபண்ள தி்ழ்கின்ற 
னர். இவ நவீன நெயு்ததில் ்ல்வி ்லைகாெகாரம் 
ெமூ்ம் யபகான்ற துட்ற்ளில் ெட்டுெல்லை அரசிேல் 
துட்றயில் ெட்டுெல்லை அரசிேல் துட்றயில் மபண 
்ளின ட்்ள ஓங்கிவிட்ைது. ஒரு ்ண ஆண ெறு 
்ண மபண இரு ்ணணும் யெர்ந்்காயலை ்காட்சி 
இம்டெ பேககும் என்ற உணடெடே ேகாெருெறி 
ந்்னர். 

"்கண்கள் இரணடில் ஒனடறக - குத்தி 
்காடசி ச்காடுத்தி்டலைா்மா 
சபண்கள் அறிட்வ ்வளர்த்தால் - ட்வய்கம்
்பதடமயற்றிடுங ்காைர்." 

ஆ்யெ ்காலைம்்காலைெகா் மபணணிேதட் பறறி 
யபசிக ம்காணடு்கான இருககி்றகார்்ள.

"சாதம் ்வடிப்பது மடடுமல்லை புதுச் 
சரித்திரம் பட்டப்பதும் சபண்கள்" 

 மபணணிேததின  மபருடெ்ள இனறு 
ெடர யபசிக ம்காணடு்கான இருககி்றகார்்ள. 
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