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கடந்த வார இறுதியில் நிறைவ 
றடந்த குளிரகால ஒலிம்பிக் 

விறையாட்டுப் ப�ாட்டியில் 

ப�ாரபவ அதிக ்தஙகப்�்தக்கங 
கறைக் றகப்�ற்றி மு்தலிடதற்தப் 
ப�ற்றுளைது. 
 இம்முறை 16 ்தக்கப்�்தக்கங 
கறை பவனை ப�ாரபவ, குளிரகால 
ஒலிம்பிக் ப�ாட்டிகளில் ஒபரமுறை 
யில் அதிக ்தஙகம் பவனை �ாடு 
எனை சா்தறைறய நிறலநிறுததி 
யுளைது. 
 இரணடாம் இடததில் 

ப�ாருக்காை ஒபரபயாரு 
காரணம் ரசியாவின 

ஆக்கிரமிப்புப் ப�ாக்பக எை உலக 
தற்த �ம்�றவக்க பேற்குலகு 
்தைது முயற்சிகறை முழுமூச்சுடன 
முனபைடுதது வருகிைது. அடிறே 
ஊடகஙகளும் ்தேது �ஙகிற்கு 
அளளி விடுகினைை. 
  இஙகு அடிப்�றடக் கார 
ணம் �ற்றி யாரும்  அலட்டிக் 
பகாளவதில்றல. ப�ட்படா அறே 
ப்ற� ரசியாவின எல்றலகளுக்கு 
விரிவு�டுததுவ்தன மூலம், (பசாவி 
யத கூட்றட உறடத்தது ப�ால்) 
ரசியாறவயும் அபேரிக்கா சிற்தக்க 
நிறைக்கிைது.  
 அதுேட்டுேனறி, ்தற்ப�ாது 
அபேரிக்காவின ‘’உலக சணடியர’’ 
பிம்ேம் சிற்தநது வருகிைது, ஐபரா 
ப்பிய �டுகள ்தேக்குள ஒரு �ாது 
காப்பு அறேப்ற�உருவாக்குவது 
�ற்றி சிநதிக்க ப்தாடஙகியறே 
ப�ானைவற்ைால் ்தனறை மீணடும் 
நிறலநிறுத்த அபேரிக்காவுக்கு 
எ்தாவது ஒரு துரும்புச்சீட்டு ப்தறவ 
ப்�ட்டது. 
 அ்தற்கு உக்பரறை �லிக் 
கடாவாக்கி ்தைது எணணதற்த 
நிறைவு பசயய அபேரிக்கா முயல் 
கிைது. இதில் ஏறைய ஐபராப்பிய 
�ாடுகறையும் இழுததுவிட்டு �யை 

றடய நிறைக்கிைது அபேரிக்கா  
 குறிப்பு -கிரிமியா �ற்றி 
ஊடகஙகள பேபலாட்டோகபவ 
எப்ப�ாதும் எழுதி வருகினைை. கிரி 
மியா �ற்றி ஒரு சுருக்கோை குறிப்பு. 
 கிரிமியா1783 ம் ஆணடிலிரு 
நது ரசியாவின ஒரு �குதியாகபவ 
இருநது வந்தது.  
 உணறேயில்,ஒட்படாோன 
ப�ரரசிலிருந்த கிரிமியன தீ�கற் 
�ம், 1783 இல் ரசிய அரசி Catherine 
II (the Great) இைால் ரஷயாவுடன 
இறணக்கப்�ட்டது. 
 பினைர கிரிமியாறவ ரசியத 
்தறலவர குருபசவ் உக்றரனுக்கு 
வழஙகிைார. 
 2014 ஆம் ஆணடில், ரஷய 
ஜைாதி�தி விைாடிமிர புடின, 
உக்பரன ரசிய �லனகளுக்குஎதிராக 
பசயற்�டுவ்தாகக் கூறி கிரிமி 
யாறவ ரசியவுடன மீை இறணத 
துக் பகாணடார. 

நன்றி: தமிழன் வன்னி மகன்

urpa-cf;Nud; Nghu;

்தமிழ் முற்ப�ாக்கு கூட்டணியின 
பகாரிக்றகயின ப�ரில், கணடி 

சமூக அபிவிருததி ேனைததின 
சார பில் அ்தன ்தறலவர பி. முதது 
லிஙகம் ேற்றும் சமூக பசயற்�ாட் 
டாைர பகௌ்தேன �ாலசநதிரன 
ஆகிபயாரின ஏற்�ாட்டில் முனபை 
டுக்கப்�ட்டு வரும் இநதிய வம்சா 
வளி ேறலயக ேக்களின அரசியல் 
ஆவண வறரபு, ப�ப்ரவரி 21ம்திகதி 
ப க ா ழு ம் பி ல் க ல ந து ற ர ய ா ட ப் 
�ட்டு இறுதி வடிவம் ப�றும். 
 இந்த கலநதுறரயாடலில் 
்தமிழ் முற்ப�ாக்கு கூட்டணி �ாராளு 
ேனை உறுப்பிைரகள, கூட்டணிக் 
கட்சிகளின பசயலாைரகள ேற்றும் 
ேறலயக சிந்தறையாைரகள கல 
நது பகாளவாரகள எை ்தமிழ் முற் 
ப�ாக்கு கூட்டணித ்தறலவர ேபைா 
கபணசன ப்தரிவிததுளைார. 
இது ப்தாடரபில் ேபைா கபணசன 

எம்பி பேலும் கூறியுளை்தாவது, 
இறுதி வடிவம் ப�றுகினை இந்த 
ஆவணம், இலஙறக ஜைாதி�தி 
பகாட்டா�ய ராஜ�க்ச, இநதிய 
பிர்தேர �பரநதிர போடி, இலஙறக 
யின எதிரக்கட்சி ்தறலவர சஜித 
பிபரே்தாச உட்�ட அறைதது 
கட்சித ்தறலவரகள, ்தமிழக மு்தல் 
வர மு.க. ஸடாலின உட்�ட ்தமிழக 
கட்சி ்தறலவரகள, பிரிட்டன, அபே 
ரிக்கா, ஐபராப்பிய ஒனறியம் உட் 
�ட சரவப்தச �ாட்டு அரசுகள, சரவ 
ப்தச நிறுவைஙகள ஆகியவற்றுக்கு 
பசரப்பிக்கப்�டும். 
 அததுடன இந்த ஆவணம் 
ப்தசிய ரீதியாை கலநதுறரயாடல் 
களுக்காக �ாட்டின �ல்பவறு ோவ 
ட்டஙகளில் �ரநது வாழும் இநதிய 
வம்சாவளி ேறலயக ேக்கறை பிரதி 
நிதிததுவப்�டுததும் சிவில்சமூக 
அறேப்புகளுக்கு வழஙகப்�டும். 
சிவில் சமூக அறேப்புகளுடன 
�ாம் �டத்த உதப்தசிதது ளை கலநது 
றரயாடல்கள, இலஙறக, இநதியா, 
பிரிட்டன ேற்றும் சரபவ்தச அரசு 
நிறுவைஙகளுடன �ாம் �டததும் 
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உக்பரன மீ்தாை �றட �டவடி 
க்றகறயத ப்தாடரநது 

ரசியா மீது பேற்குலக �ாடுகள 
ப�ாருைா்தாரத ்தறடகறை விதித 
துளை ப�ாதும், ரசியாவின எரி 
ப�ாருறை வாஙகுவ்தற்கு சீைா 30 
வருட ஒப்�ந்ததற்த பேற்பகாணடு 
ளை்தாைது, ரசியா மீ்தாை  அழுத்தங 
கறைக் குறைக்கும் எை ப்தரிவிக்கப் 
�டுகினைது.

 படாைற்ஸக், லுஹனஸக் 
ஆகிய பிராநதியஙகறை சு்தநதிர 
�ாடுகைாக ரசியா அறிவித்தற்த 
ப்தாடரநது மு்தல்சுற்று ப�ாருைா 

்தார ்தறடகறை விதித்த அபேரிக்கா 
்தறலறேயிலாை பேற்குலக �ாடு 
கள ்தற்ப�ாது �றட �டவடிக்றக 
யின பினைர அ்தறை பேலும் 
விரிவு�டுததியுளைை.
 ரசியாவில் இருநது பஜரேனி 
க்கு அறேக்கப்�ட்டுளைப�ாட்  ஸ்ரீம் 
இரணடு எனை எரிவாயு விநிபயாக 
�ாற்தக்காை அனுேதிறய வழங 
கப்ப�ாவதில்றல எை பஜரேனி 
ப்தரிவிததுளைது.
 சீைாவுக்கு 30 வருடஙகளு க்கு 
எரிப�ாருறை விநிபயாகிப்�்தற் 
காை உடன�ாட்றட இந்த ோ்தத 
தின ஆரம்�ததில் ரசியா ப�ற்றுள 
ைது. ரசியாவின பிர்தாை எரி 
ப�ாருள நிறுவைோை கஸப�ாரம் 
இந்த உடன�ாட்றட ப�ற்றுளைது 
டன, ஆணடுப்தாறும் 10 மில்லியன 
கைமீற்ைர எரிவாயுறவ விநிபயா 
கிக்க திட்டமிட்டுளைது.

urpahtpw;F ifnfhLj;Js;s rPdh

வட�குதிக் கடலில் இநதிய 
மீைவரகள அததுமீறி பேற் 

பகாளளும் �டவடிக்றககளிைால் 
வட�குதி மீைவரகளின வாழ்வா்தா 
ரஙகள �ாதிக்கப்�டுவற்தக் கணடி 
தது பகாழும்பில் புைக்பகாட்றட 
புறகயிர்த நிறலயததிற்கு முன�ாக 
இந்த வாரம் ப�ாராட்டம் ஒனறு 
இடம்ப�ற்றுளைது.
 இந்த ப�ாராட்டததில் இலங 
றகயில் உளை �ல மீைவ சமூகஙகள 
�ஙபகடுததிருந்ததுடன, ப�ாது 
ேக்களும் ப�ருேைவில் கலநது 
பகாணடிருந்தைர.
 இநதிய மீைவரகளின அதது 

மீைல்களுக்கு எதிராக அதிகாரிகள 
�டவடிக்றக எடுக்க பவணடும் 
எனை பகாரிக்றககள இந்த ப�ராட் 
டததில் முனறவக்கப்�ட்டிருந்தை.
 வட�குதியிலும் ்தமிழ் ேக்கள 
இவ்வாைாை ப�ாராட்டஙகறை 
முனபைடுததிருந்தைர.

,e;jpa kPdtu;fSf;F vjpuhf 
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ததொடர்ச்சி 15ஆம் பககம்

இராணுவம் சூடானில் அரறச 
றகப்�ற்றியற்தத ப்தாடரநது, 

பேற்குலகம் அ்தன மீது ்தறடகறை 
விதிததுளைது. 
 இந்த ்தறடகறை ப்தாடரநது 
சூடான அரச அதிகாரிகள ரசியா 
விடம் உ்தவிபகாரி �யணம் ஒனறை 
கடந்த பு்தனகிழறே (23) பேற் 
பகாணடுளைைர. �ாட்டின இரா 
ணுவ ஆட்சியாைரின துறணத்தறல 
வராை பஜைரல் போகேட் ஹம்ட 
னும் இந்த குழுவில் இடம் ப�ற்று 
ளைார.
 கடந்த ஒக்படா�ர ோ்தம் 
கிழக்கு ஆபிரிக்க �ாடாை சூடானில் 
இடம்ப�ற்ை இராணுவப் புரட்சி 
றயத ப்தாடரநது பேற்குலகம் 
்தைது உ்தவிகறை நிறுததியுளைது. 
இ்தறை ப்தாடரநது அஙகு ஏற்�ட் 
டுளை ப�ாருைா்தார ப�ருக்கடி 

கறை சோளிக்கும் ப�ாக்கததுடன 
்த ற் ப � ா ற ்த ய சூ ட ா ன அ ர சு 
ரசியாறவ �ாடியுளைது.
 ரசியாவுடன �ரநது�ட்ட 
�ல்லுைவுகறை ஏற்�டுததுவப்த 
எேது ப�ாக்கம், ஒரு குறிக்கப்�ட்ட 
வறர முறைக்குள �ாம் ப�ச திட்ட 
மிட்டுளபைாம் எை ஹம்டன ்தைது 
சமூகவறலத்தைததில் ப்தரிவிதது 
ளைார.
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உக்ரேனில் ரேசியா செய்த யுத்தககுற்றங்கள், மனி்தாயததுககு எதிரோன குற்றங்கள் குறித்த 
அனனததுல்க யுத்தககுற்ற நீதிமன்ற விொரேனை்கள் உடன ச்தாடங்கப்பட ்ேண்டும் எனனும் 

அறிவுறுத்தல்்கள் ்தாககு்தல் நடத்தபச்பறறு 36 மணிததியாலங்களுககு இனடயி்ல்ய ேலுோ்க 
முனனேக்கப்பட்டு ேருகி்றது. உலகின குடிமக்கள் என்ற ்தகுதியுள்்ள உக்ரேன மக்களுக்கான நீதி 
ேழங்கலுக்கான உல்க நாடு்களின இம்முயறசினய ஈழத்தமிழர்களும் உலச்கஙகும் ேரே்ேறகின்றார்கள். 
ஆனால் உலகின ச்தானனமக குடி்க்ளான ஈழத்தமிழ் மக்க்ளாகிய ்தங்களுககு  அ்்த யுத்தககுற்றச் 
செயல்்கன்ளயும், மனி்தாயததிறகு எதிரோன குற்றச் செயல்்கன்ளயும் செய்தேர்களுககு நீதி ேழஙகுே்த 
ற்கான விொரேனைனய அறிவிக்கககூட 13 ஆண்டு்க்ளா? அப்படியானால் உக்ரேன மக்களுககு ஒரு 
நீதி ஈழத்தமிழர்களுககு ்ேறு்பட்ட நீதியா என உலகும் ெட்டததின ஆட்சியில் ெமததுேமினனமனயக 
்காட்டுே்தறகு உல்கநாடு்கள் ் மலும் உல்க அனமபபு்கள் ் மலும் இயல்்பா்க்ே ் ்கள்வி எழுபபுகின்றனர.  
அதுவும் சிறிலங்காவில் நனடச்பற்ற அனனததுல்கச் ெட்டங்களுககு எதிரோன மு்தனனமக குற்றப 
்பததிரின்கனயத ்தயாரிப்ப்தற்கான ஆேைச் ்ெ்கரிபன்ப ச்தாடஙகுமாறு ்தனி அலுேல்கதன்த்ய 
உருோககிச் செயற்பட, ஐககிய நாடு்கள் மனி்த உரினம்கள் ்்பரேனே ஐககிய நாடு்கள் மனி்த 
உரினம்கள் ஆனைய்கததினன சநறிப்படுததிய நினலயில், ்கடந்த இரேண்டு ஆண்டு்க்ளா்க நீதினய 
முனசனடுப்ப்தற்கான ச்பரி்தான எந்த நனடமுன்ற்கன்ளயும் ்காைவியலா்த நினல உல்க அரேசியல் 
முன்றனம்க்ளால் ச்தாடரகி்றது. 
 இநநினலயில், சிறிலங்காவின சேளிவிே்காரே அனமச்ெர ஜி. எல். பீரிஸ், சிறிலங்காவுககுச்  
ொ்த்கமான முன்றயில் ஐககிய நாடு்கள் மனி்தப ்்பரேனேயின முடிவு்கன்ள அழுத்தப்படுததுே்தற்கா்க,  
ஐககிய நாடு்கள் மனி்த உரினம்கள் ்்பரேனேயின 49ஆேது ஆண்டுத ச்தாடர கூட்டததில் ்கலநது 
ச்காள்்ள செனிோவுககு ேநதுள்்ளார. இேரேது இந்த அழுத்தப்படுத்தனல சேறறிச்ப்ற னேப்ப்தற்கான 
மனி்த உரினம்கள் ் ்பரேனேயில்  உறுபபு நாடு்களின ஆ்தரேனேப ச்ப்ற  இநதியா உட்்பட்ட சிறிலங்காவின 
நட்பு நாடு்கள் ்பலமான ஏற்பாடு்கன்ளச் செயதுள்்ள நினலயி்ல்ய, பீரிஸ் செனிோ ேநதுள்்ளார. 
இநதியா, இலஙன்க - இநதிய ஒப்பந்தததின 13ஆேது பிரிவு நனடமுன்றப்படுத்தப்பட்டால் அது 
இலஙன்கயில் ்தமிழர்கள் மரியான்தயான ோழ்வு (Dignity of life) ோழ்ோர்கள் எனக ்கடந்த 
ஆண்டு ஐககிய நாடு்கள் மனி்த உரினம்கள் ்்பரேனேயில் ்்பசி,  உறுபபு நாடு்கள் ஈழத்தமிழர்களின 
சேளிய்க ்தனனாட்சி உரினமனய ்கேனததில் எடுக்கா்தோறு ்தடுதது, சிறிலங்காவின இன்றனமககும் 
ஒருனமப்பாட்டிறகும் ்பாது்காபன்ப உறுதிப்படுததியது. இந்த சிறிலங்காவுடனான நட்பு்றோடனல 
இநதுமா ்கடலில் ்தனது ்பாது்காபன்ப சிறிலங்காவின ்கடற்பரேப்பா்க ஆஙகி்லய ஆட்சியின பின 
இருககும் ஈழத்தமிழரின இநதுமா ்கடல் ்பரேபபிலும் ்தான உறுதிப்படுத்தப ்பயன்படுத்த ்ேண்டுசமன்ற 
இநதியாவின முயறசி ச்பருசேறறி ச்பறறுள்்ளது.  
 இ்தன அனடயா்ளமா்கச் சிறிலங்காவின நிதியனமச்ெர ்பசில் ரோெ்பகெ இநதியாவுககுச் 
செனறு, சிறிலங்காவின ்கடற்பனடயினரின தி்றன அதி்கரிப்ப்தற்கான இநதிய ஒததுனழபன்ப ்மலும் 
ே்ளரதது இநதியாவின ்கடல்ொர ்பாது்காபன்ப உறுதிப்படுததும் மூனறு ்பாது்காபபு உடன்படிகன்க்களில் 
ன்கசயழுததிடவுள்்ளார. இ்தனால் சிறிலங்காவுககு இரேண்டு ்டாரனியர விமானங்கள்,  நாலாயிரேம் 
ச்தான மி்தககும் ்கப்பல்துன்ற என்பன இநதியாோல் ேழங்கப்படுேது மட்டுமல்லாமல், குருகிரோமில் உள்்ள 
இநதியக ்கடற்பனடயின இநதியப ச்பருங்கடலிற்கான ்த்கேல் இனைபபு னமயததில் உள்்ள இநதுமா 
்கடலின ்பதது நாடு்களின அதி்காரி்களுடன இனைநது செயற்பட சிறிலங்கானேச் ்ெரந்த ்கடற்பனட 
அதி்காரி ஒருேனரேயும் இநதியா இனைததுக ச்காள்கி்றது. இ்தனேழி இனி இநதுமா ்கடல் மீ்தான 
சிறிலங்காவின ்பாது்காபபுககு சிறிலங்காவின ்கடற்பனடககு, இநதிய ்கடற்பனட ே்ளங்கள் அத்தனனயும் 
உறுதுனையா்க இருககும் எனகி்ற புதிய இநதுமா ்கடல் ஒழுஙகுமுன்ற உருோக்கப்படுகி்றது. 
 இ்தனால் இநதியா 13ஆேது திருத்ததன்த இனி முனசனடுக்க ்ேண்டிய ்்தனே கூட 
அ்தறகு முககியமான்தா்க அனமயுமா என்பது ்்கள்வியா்க்ே உள்்ளது. ஏசனன்றால் சிறிலங்கானே 
அது ்தனது ச்பாரு்ளா்தாரேததில் ேஙகு்ரோதது நாடா்க ்தற்்பாது மாறிகச்காண்டிருப்பதில் இருநது 
உைவு மறறும் அததியாேசிய ்்தனே்களுகச்கன்ற ச்பயரில் ஒரு பில்லியன அசமரிக்க சடாலனரேக 
ச்காடுதது இநதியா மீட்டுவிடுகி்றது. இ்தனேழி சிறிலங்காவின இன்றனமனயயும், ்தனனாதிக்கதன்தயும், 
ஓருனமப்பாட்னடயும் ்பாது்காககின்ற ்பாது்காேலனா்கவும் இநதியா ்தனனன முனனினலப்படுததுகி்றது. 
அவோ்றாயின ்தனனுனடய ்கடல்ொர நலன்களுக்கா்க ஈழத்தமிழர்களின இன்றனமயின ச்தானனமனயயும், 
ச்தாடரச்சியினதும் அனனததுல்க நாடு்களின ஏறபுனடனமககு, அ்தாேது ஈழத்தமிழர்களின சேளிய்க 
்தனனாட்சி உரினமககு, இநதியா்ே மு்தற்தனடக்கல்லா்க மீ்ளவும் செயற்படுகி்றது என்பது ச்தளிோகி்றது.  
இநநினலயில் ஐககிய நாடு்கள் ென்பயின மனி்த உரினம்கள் ்்பரேனேயின 49ஆேது அமரவிலும் 
சிறிலங்காவுனடய இன்றனமனய மீறி மனி்த உரினம்கள் ஆனைய்கம் செயற்படா்தோ்றான எல்லாப 
்பாது்காபபு்கன்ளயும் இநதியா்ே செயயும் என்பதும் எதிர்பாரக்கக கூடிய ஒன்றா்க்ே உள்்ளது. 
இ்தறகினட உக்ரேன பிரேச்சினன, ஆசிய நாடு்கள் ஓரேணியில் செயற்படும் நினல ஒனன்றயும் 
்்தாறறுவிக்கலாம். இ்தனனயும் சிறிலங்காவும் இநதியாவும் இனைநது ்பயன்படுததி ஈழததில் சிறிலங்கா 
செய்த அனனததுல்கக குற்றங்களுக்கான விொரேனை்களுக்கான அனனததுல்க ச்பாறிமுன்ற்கன்ளத 
்தவிரதது, உள்்ள்க ச்பாறிமுன்ற்கள் மூலம் தீரவு்களும், நீதி்களும் அனடயப்பட ்ேண்டுசமனனும் 
்்பாகன்கயும் உருோக்கலாம்.. 
 இந்தப ்்பாகன்க முறியடிப்ப்தறகு ஈழத்தமிழர்கள் சிறிலங்காோல் அனு்பவிககும் இனஅழிபபு, 
இனததுனடபபு, ்பண்்பாட்டு இனஅழிபபு குறித்த உண்னம நினல்கன்ளக ்காலம் ்தாழ்த்தாது 
ொன்றா்தரேங்களுடன சேளிப்படுததும் ்கடனமயும், ஈழத்தமிழர்கள் ொர்பா்க முடிசேடுககும் உரினம 
ஈழத்தமிழர்களுக்்க இருக்கக கூடிய ேன்கயில் உல்கம் செயற்பட ்ேண்டுசமன ேலியுறுததும் 
ச்பாறுபபும், புலம் ்பதிநது ோழும் ஈழத்தமிழர்களுனடய்தா்க்ே உள்்ளது. இ்தனால் புலம்்பதிந்த 
ஈழத்தமிழர்களுனடய ்தனலனமயா்க உல்கம் ஏறறுச் செயற்படக கூடிய ஒரு ச்பாதுக்கட்டனமபன்ப, 
வினரேோ்கவும் ்தனனலத்தனனம்கன்ளக ்கடந்த்தா்கவும், புலம்்பதிந்த ஈழத்தமிழர்கள் உண்டாககுேதி்ல்ய 
ஈழத்தமிழினததின உரினம்களின எதிர்காலம் உள்்ளச்தன்ப்்த இலககின எண்ைம்.

   Mrphpau;

உக்ரேன் மக்களுககு ஒரு நீதி ஈழத்தமிழ் 
மக்களுககு ்ேறு நீதியா?இை அழிப்பில் இருநது ேக்கறை காப்�்தற்கும், 

ரசியாவின �ாதுகாப்ற� உறுதிப்�டுத்தவும் 
உக்பரனின ஆயு்தஙகறை கறைவப்த சிைந்தது எனை 
வா்தததுடன சிைப்பு �றட �டவடிக்றகறய ரசியா 
கடந்த வியாழக்கிழறே (24) அதிகாறல ஆரம்பிததுள 
ைது. மு்தல் �ாளில் 83 இற்கு பேற்�ட்ட �றடததுறை 
இலக்குகறை ்தாக்கி அழித்த ரசியா வடக்கு, ப்தற்கு, 
கிழக்கு ஆகிய �குதிகளின ஊடாக பவகோக �கரநது 
ளைது. 

 உக்பரன �றடயிைர �ல இடஙகளில் எதிரப்புக் 
கறை காணபித்த ப�ாதும், ரஸயாவின �றட�லம் 
உக்பரனின வான�றட, வான எதிரப்பு �றட ேற்றும் 
கட்டறை பீடஙகறை ்தகரதது விட்ட்தால் ப�ருபேடு 
ப்பிலாை ்தாக்கு்தல்கறை முனபைடுக்க முடியா்த நிறல 
யில் உக்றரன �றடயிைர ்தற்காப்பு ப�ாரில் ஈடு�ட்டு 
வருகினைைர. 
 இந்த பசயதி எழுதும் சேயம் ரஸயா �றடயிைர 
உக்பரனின ்தறல�கர கிவிவ் இன வடக்கு �காருக்கு 
முன�கரநதுளை்தாகவும், அஙகு பவடிச்சத்தஙகள பகட் 
�்தாகவும் ப்தரிவிக்கப் �டுகினைது. இந்த �கராைது 
்தறல�கரில் இருநது 10 கி.மீ ப்தாறலவில் உளைது. 

 போ்தல்களில் இரு ்தரப்பும் பச்தஙகறை சநதித 
துளை ப�ாதும், அ்தறை உறுதிப்�டுத்த முடியவில்றல. 
இந்த மும்முறைத ்தாக்கு்தலினப�ாது பேற்கு�குதிறய 
ேக்கள பவளிபயறு வ்தற்காை �ாற்தயாக ரசியா 
விட்டுளை்தால் ப�ருேைவாை ேக்கள ்தறல �கறர 
விட்டு இடம்ப�யரநதுளைதுடன, அருகில் உளை �ாடு 
களுக்கும் பசனறுளைைர. இதுவறர �ல �த்தாயிரம் 
ேக்கள இடம்ப�யரநதுளைைர. சில ஆயிரம் ேக்கள 
இருகில் உளை ப�ாலநது �ாட்டில் ்தஞசேறடந 
துளைைர. 
 உக்பரன �றடயிைறர �லவீைப்�டுததுவது, 
்தறல�கறர சுற்றிவறைதது ஒரு முற்றுறகக்குள றவதது 
்தற்ப�ாற்தய ஆட்சியாைரகறை பவளிபயற்றுவது, 
ரஸயாவிைதும், அ்தன ேக்களிைதும் �ாதுகாப்ற� 
உறுதிப்�டுததும் ஒரு அரறச அறேப்�ப்த ரசியாவின 
திட்டோக இருக்கலாம். 
 இந்த �றட �டவடிக்றக ப்தாடரபில் அபேரி 
க்கா ்தறலறேயிலாை பேற்குலக �ாடுகள அதிக 
முக்கியததுவம் பகாடுதது வருகினைை. ரசியா மீது 
கடுறேயாை ப�ாருைா்தார அழுத்தஙகறை அறவ 
பேற்பகாணடுளைை. ரசியாவின ப�ாருைா்தாரதற்த 
முற்ைாக முடக்குவப்த ்தேது ப�ாக்கம் எை அறவ 
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ப�ாரக் காலததில் கூட இல்லா்த அைவுக்கு 
�ாரிய ப�ாருைா்தார ப�ருக்கடிக்குள 

இலஙறக சிக்கியுளைது. உக்றரனில் பவடிததுளை 
ப�ார இந்த நிறலறேறய பேலும் போசோக்கலாம் 
எை ப�ாருைா்தார நிபுணரகள எச்சரிததுளைாரகள. 
குறிப்�ாக எரிப�ாருட்களுக்காை ்தட்டுப்�ாடு 
தீவிர ேறடயலாம். அவற்றின விறல எந்த பவறை 
யிலும் அதிகரிக்கலாம். எரிப�ாருட்களின விறல 
அதிகரித்தால் - அ்தன எதிபராலியாக அறைதது 
ப�ாருட்கள பசறவகளின விறலகளும் அதிகரிக் 
கும். ஏற்கைபவ �ாரிய ப�ாருைா்தார - வாழ்வா்தார 
பிரச்சிறைக்குள சிக்கித ்தவிக்கும் இலஙறக ேக்க 
ளுக்கு இது புதிய ப�ருக்கடி ஒனறைக் பகாடுக்கப் 
ப�ாகினைது. 
 கியூவில் காததிருந்தால் கூட அததியவசியப் 
ப�ாருட்கள கிறடக்குோ என�து இலஙறகயில் 
இப்ப�ாது பகளவிக்குறியாகியிருக்கினைது. ேக்கள 
ேததியில் உருவாகியிருக்கும் பீதிறய ப�ாக்கக் 
கூடிய வறகயில் அரசின பசயற்�ாடுகள எதுவும் 
அறேயவில்றல. இ்தைால், இந்த நிறல நீடிக்கலாம் 
எனை அச்சம் ேக்களுக்கு உருவாகியுளைது.
 திைசரி ஐநது ேணி ப�ரததுக்குக் குறையா்த 
மினபவட்டு, சறேயல் எரிவாயு, ப�ற்பைால், டீசல், 
ேணபணயக்கு, ோல்ோ என�வற்றுக்கு ்தட்டுப் 
�ாடு. எந்த பவறையிலும் அவற்றின விறலகள 
அதிகரிக்கலாம் எனை அச்சததில் அவற்றை வாஙகு 
வ்தற்காக ஓடிததிரியும் ேக்கள. எரிப�ாருள பிரச்சி 
றையால் நிறுத்தப்�டும் ப�ாதுப் ப�ாக்குவரததுச் 
பசறவகள. ேட்டுப்�டுத்தப்�டும் ்தனியார �ஸ 
பசறவகள. 
 இந்த நிறல குறிதது �ாராளுேனைததிலும் 
எதிரக்கட்சித ்தறலவர சஜித பிபரே்தாச குரல் 
பகாடுததிருக்கினைார. 
 ரஷயா – உக்றரன போ்தல் நிறலறேயில் 
இலஙறகக்கு ஏற்�டக் கூடிய ப�ாருைா்தார இராஜ 
்தநதிர �ாதிப்புகறை ்தடுப்�்தற்காக ஏப்தனும் 
திட்டஙகள ்தயாரிக்கப்�ட்டுளைைவா எனறு எதிரக் 
கட்சித ்தறலவர சஜித பிபரே்தாச அரசாஙகததிடம் 
பகளவிபயழுப்பிைார.
 �ாராளுேனைததில் வியாழக்கிழறே உறர 
யாற்றும் ப�ாப்த அவர இவ்வாறு பகளவிபயழுப் 
பிைார. அ்தனப�ாது அவர பேலும் கூறுறகயில்;
 ஏற்கைபவ சறேயல் எரிவாயுக்காக வரிறச 
யில் நினை ேக்கள இப்ப�ாது எரிப�ாருளுக்காக 
வரிறசயில் நிற்கும் நிறலறே ஏற்�ட்டுளைது. 
அததுடன ்தற்ப�ாது ப்தாழிற்சாறலகள �லவற்றில் 
ஊழியரகளுக்கு �யணிக்க வாகைஙகளுக்கு எரி 
ப�ாருள இல்லா்த நிறலறே ஏற்�ட்டுளைது.
 அப்தப�ானறு �ாட்டின மினசார உற்�ததி 
க்குத ப்தறவயாை எரிப�ாருறையும் விநிபயாகி 
க்க முடியா்த நிதி ப�ருக்கடிக்குள �ாடு உளைது. 

மினசார ்தறடயால் �ல்பவறு ப்தாழிற்சாறலகள 
ேற்றும் சுற்றுலாததுறை என�ை ப�ரும் �ாதிப்ற� 
எதிரப�ாக்கியுளைை. சரியாை தீரவு இனறி ஐநது 
ேணிததியாலஙகள மினபவட்றட அமுல்�டுததும் 
நிறலறே ஏற்�ட்டுளைது.
 “இப்ப�ாது உக்பரன – ரஷயா போ்தல் நிறல 
றேயில் எேது �ாட்டுக்கு ஏற்�டக் கூடிய நிறலறே 
யில், எேது �ாட்டுக்கு ஏற்�டக் கூடிய ப�ாருைா்தார 
அரசியல் சமூக ேற்றும் இராஜ்தநதிர �ாதிப்புகறை 
்தடுக்க ஏப்தனும் திட்டஙகளஉளைைவா எனறு 
அரசாஙகதற்த பகட்கினபைன” எை சஜித பிபரே 
்தாச பகளவி எழுப்பியிருந்தார. அரச ்தரப்பில் 
இ்தற்கு ஆக்கபூரவோை �தில் இருக்கவில்றல. 
 ப�ாரக் காலததில் ப�ாருைா்தாரம் எவ்வா 
றிருக்குபோ அ்தறைவிட போசோை ஒரு நிறலயில் 
்தான இலஙறகயின ப�ாருைா்தாரம் இனறுளைது. 
‘படாலர பிரச்சிறை’ எைச் பசால்லப்�டும் பவளி 
�ாட்டுச் பசலாவணி றகயிருப்பில் இல்லா்த 
நிறல - பகாழும்பு துறைமுகததுக்கு வரும் கப்�ல் 
களிலிருக்கும் எரிப�ாருட்கறைக் கூட இைக்க 
முடியா்த இக்கட்டாை நிறலக்கு �ாட்றடக் 
பகாணடு வநதிருக்கினைது. 

 �ாட்டில் உருவாகியுளை எரிப�ாருள 
்தட்டுப்�ாட்றட நிவரததிக்க மூனறு கப்�ல்களில் 
எரிப�ாருள கடந்த வாரம் பகாணடு வரப்�ட்டது. 
இதில் ஒரு கப்�லிலிருநது எரிப�ாருட்கறை 
இைக்குவ்தற்கு ேட்டுபே அரசிடம் படாலர இருந 
துளைது. அ்தைால் ஏறைய இரணடு கப்�ல்களும் 
காததிருக்கும் நிறல ஏற்�ட்டிருக்கினைது. இது 
�ாரிய எரிப�ாருள ப�ருக்கடிறய ஏற்�டுததியிருக் 
கினைது. 
 மின உற்�ததி நிறலயஙகளில் அவற்றைச் 
பசயற்�டுததுவ்தற்குத ப்தறவயாை எரிப�ாருள 
இல்லாறேயால், திைசரி ஐநது ேணி ப�ர மின 
துணடிப்ற� �றடமுறைப்�டுத்த பவணடிய நிரப் 
�ந்தம் அரசாஙகததுக்கு ஏற்�ட்டிருக்கினைது. இது 
பவறுேபை மினதுணடிப்பு எை கடநது பசனறு 
விட முடியாது. �ல ப்தாழிற்சாறலகள இ்தைால் 
ஸ்தம்பி்தேறடயும் நிறல ஏற்�ட்டுளைது. உல்லா 
சப் �யணததுறையும் இ்தைால் �ாதிக்கப்�டும். 
ஆக, மின துணடிப்பு �ாட்டின வருோைதற்தயும் 
ப�ருேைவு �ாதிக்கப்ப�ாகினைது. 
 போசோை ப�ாருைா்தார நிரவாகம், திட்ட 

மிடலில் உளை குறை�ாடுகள ப�ானைை்தான 
இந்த நிறலறேக்கு காரணோக இருநதுளை ப�ாதி 
லும், இரணடு வருடோகத ப்தாடரும் ப�ருந 
ப்தாற்று இந்த நிறலறேறய போசோக்கியுளைது. 
அரசாஙகதற்தப் ப�ாறுத்தவறரயில் இந்த ப�ருந 
ப்தாற்றைபய அறைததுக்கும் காரணோகக்கூறித 
்தப்பிததுக் பகாளவ்தற்கு முயல்கினைது. 
 அப்தபவறையில், சரவப்தசததின அழுத்தங 
களுக்கு அடி�ணிய ோட்படாம் எனை ராஜ�க்சக்க 
ளின இறுோப்பும் இந்த நிறலயிலிருநது மீணடு 
வருவ்தற்கு ்தறடயாகவுளை ேற்பைாரு காரணி 
யாகும். 
 படாலர பிரச்சிறையிலிருநது மீளவ்தற்கு 
அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய பிர்தாை வழிகள இரணடு. 
ஒனறு - சரவப்தச �ாயண நிதியததிடம் உ்தவி ப�று 
வது. அவரகளுடன ப�சுவ்தற்கு - ஆபலாசறை 
ப�றுவ்தற்குத ்தயார எை அரசாஙகம் ப்தரிவித 
திருந்தாலும், உ்தவிறயப் ப�றுவ்தற்கு அரசு 
்தயாராகவில்றல. �ாணய நிதியம் முன றவக்கக் 
கூடிய நி�ந்தறைகள்தான இ்தற்குக் காரணம். 
நீணட கால அடிப்�றடயில் அவரகள கடனகறைக் 
பகாடுப்�ாரகள. வட்டியும் குறைவாை்தாகபவ 
இருக்கும். இருந்த ப�ாதிலும், ோனியஙகறைக் 
கட்டுப்�டுததுவது உளளிட்ட �ல நி�ந்தறைகறை 
அவரகள விதிக்கலாம். இது உள�ாட்டில் அரசின 
ப்தர்தல் அரசியறலப் �ாதிக்கும். அ்தைால்்தான 
�ாணய நிதியததிடம் �ணம் ப�ை அரசு ்தயஙகு 
கினைது. 
 இரணடு - ஐபராப்பிய ஒனறியததின ஜீ.எஸ.
பி. சலுறகறயப் ப�றுவ்தன மூலம் அநநியச் 
பசலாவணிறய கணிசோகப் ப�ைமுடியும். இ்தன 
மூலோக படாலர பிரச்சிறைக்கு ஓரைவு தீரறவக் 
காண முடியும். ஆைால், �யஙகரவா்தத்தறடச் 
சட்டம் முழுறேயாக நீக்கப்�ட பவணடும்எனை 
அவரகளுறடய நி�ந்தறை்தான இலஙறக அரசுக் 
குத ்தறலயிடியாகவுளைது. அ்தறை முழுறேயாக 
நீக்குவ்தற்கு அரசாஙகம் ்தயாராகவில்றல என�து 
ப்தரிகினைது. 
 இந்த நிறலயில் இலஙறகக்கு இரணடு 
ோற்று வழிகள்தான உளைை. மு்தலாவது சீைா 
விடம் றகபயநதுவது. அல்லது இநதியாவிடம் 
உ்தவி ப�றுவது. 
 சீைாவிடம் ப�ைக்கூடியைவுக்கு கடன 
ப�ற்ைாயிற்று. சீைாவிடம் கடன ப�றுவ்தாயின, 
பகாடுப்�்தற்கு காணி நிலம் பவணடும். பவறு 
ேபை உ்தவிக்கு சீைா வரப்ப�ாவதில்றல. அம்�ாந 
ப்தாட்றட, பகாழும்புத துறைமுக �கர எை �ல 
சீைாவுக்குக் பகாடுக்கப்�ட்டு விட்டது. இ்தற்கு 
பேலும் சீைாவிடம் கடன ப�ைக்கூடிய நிறல 
இல்றல. 
 இந்த நிறலயில் இலஙறகக்கு இனறுளை 
ஒபர �ம்பிக்றக இநதியா்தான. ப்தறவயாை  

mfpyd;

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பககம்

,Uspy; %o;fpAs;s ,yq;if! 

fhg;ghw;w Kd;tUkh 

,e;jpah?



05,jo;
171 gpg;utup 26> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

Neu;fhzy;

கேள்வி: 
 பயஙேரவாத தடைச் சடைம் முற்ாே 
இல்ாததாழிகேபபை கவண்டும் என் கோரி 
கடே பலகவறு தரபபினராலும் முனடவகேப 
படடு வரும் நிட்யில, அதில சி் திருததஙே 
டைச் தசயவதறகு இ்ஙடே அரசாஙேம் முற 
படடிருககின்து. அநதத திருததஙேடை நீஙேள் 
எவவாறு பார்ககினறீர்ேள்?

பதில: 
 �யஙகரவா்த ்தறடச் சட்டம் இல்லாப்தாழி 
க்கப்�ட பவணடும் என�தில் எந்தவி்தோை 
ோற்றுக் கருததும் இல்றல. ஆைால், இப்ப�ாது 
அரசாஙகததிைால் �ாராளுேனைததில் முனறவக் 
கப்�ட்டிருக்கும் திருத்தம் �ல �ல்ல அம்சஙகறை 
யும் உளைடக்கிய்தாக இருப்�்தால் அ்தறை ஏற்றுக் 
பகாளை பவணடும் என�து்தான எைது கருதது. 
 ்தற்ப�ாற்தய சட்டததின�டி றகதி ஒருவரு 
க்கு பிறண வழஙகும் அதிகாரம் நீதிததுறைக்கு 
இல்றல. ஆைால், இந்தத திருத்தததின மூலம் 
பிறண வழஙகும் அதிகாரம் நீதிேனைததிற்கு வழங 
கப்�ட்டிருக்கினைது.

 ்தற்ப�ாற்தய சட்டததின�டி வழக்கு - விசார 
றணகளுக்கு கால எல்றலகள வழஙகப்�ட்டிருக் 
கவில்றல. அ்தைால் றகதி ஒருவர வழக்கு ்தாக்க 
லாகி, விசாரறணகள முடிவறடவ்தற்கு 10 - 15 
வருடஙகள காததிருக்க பவணடும். ஆைால், 
்தற்ப�ாது முனறவக்கப்�ட்டுளை திருத்தததின�டி 
ஒருவர றக்தாைால், 12 ோ்தஙகளுக்குள வழ க்கு 
்தாக்கல் பசயயப்�ட பவணடும். அப்த ப�ால, 
ஒரு வருடததுக்குள வழக்கு ்தாக்கல் பசயயப்�ட 
வில்றல எனைால், பிறண வழஙக முடியும் எைவும் 

ப்தரிவிக்கப்�ட்டுளைது. 
 இ்தறைவிட முனறவக்கப்�ட்டிருக்கும் 
திருத்தததின�டி வழக்கு விசாரறண திைசரி �டத 
்தப்�ட பவணடும் எைக் கூைப்�ட்டுளைது. இ்தன 
�டி வழக்குகள விறரவாக முடிவுக்குக் பகாணடு 
வரப்�ட்டுவிடும். ்தற்ப�ாதுளை சட்டததின�டி 
வழக்கு ஒனறு முடிவுக்கு வர 10-15 வருடஙகள 
பசல்கினைது. 
 வரலாற்றில் �யஙகரவா்த ்தறடச் சட்டத 
தின கீழாை வழக்பகானறு 1982 இல்்தான திைசரி 
விசாரிக்கப்�ட்டது. அது குட்டிேணி, ்தஙகததுறர 
க்கு எதிராை வழக்கு. �ாைாந்தம் விசாரிக்கப்�ட்டு 
�ானகு ோ்தஙகளில் அது முடிவுக்குக் பகாணடு 
வரப்�ட்டிருந்தது. அதிலும் அவரகள சாரபில் �ான 
்தான ஆஜராகியிருநப்தன. 
 முனறவக்கப்�ட்டிருக்கும் திருத்தததில் 
இவ்வாைாை �ல �ல்ல அம்சஙகளும் உளைை 
என�ற்த �ாம் கவைததில் பகாளை பவணடும்.

கேள்வி: 
 பயஙேரவாத தடைச் சடைததுககு முன 
டவகேபபடடிருககும் திருததஙேளுககு எதிராே 
இரு வழககுேள் தாகேல தசயயபபடடிருககின 
்ன. இநத வழககுேைால தடுபபுகோவலில 
உள்ை டேதிேளுககு பாதிபபு ஏறபை்ாம் என 
ேருதது தவளியிடடிருநதீர்ேள். இதறகு ோரணம் 
எனன?

பதில: 
 �யஙகரவா்த ்தறடச்சட்டதற்த பஜயவர 
த்தை 1979 இல் பகாணடுவரும் ப�ாது மூனறில் 
இரணடு ப�ரும்�ானறே அவருக்கு இருந்தது. 
அப்ப�ாது ்தமிழ்த ்தறலறேகள இ்தற்கு எதிராக 
குரல் பகாடுக்கவில்றல. 
 இப்ப�ாது, அ்தறை முழுறேயாக இல் 
லாப்தாழிக்க பவணடும் எைக் குரல் பகாடுக்கப் 
�டுகினைது. இது இலஙறகயின அரசியலறேப்பு 
க்கு முரணாைது. சரவப்தச குடியியல் - அரசியல் 
உரிறே ப�ானைவற்றுக்கு எதிராைது எைச் பசால் 
லப்�டுகினைது. இதில் ோற்றுக் கருததுக்கு இட 
மில்றல. 
 அ்தன அடிப்�றடயில் இ்தற்கு எதிராக ேனு 
ஒனறும் 1996 இல் ்தாக்கல் பசயயப்�ட்டிருந்தது. 
ஆைால், �ாராளுேனைததில் 100 வீ்த ஆ்தரவுடன 
இது நிறைபவற்ைப்�ட்டறேயால், இ்தறை 
பகளவிக்குளைாக்க முடியாது எை நீதிேனைம் 

அப்ப�ாது தீரப்�ளித்தது. 
 இப்ப�ாது அரசாஙகததிைால் முனறவக்க 
ப்�ட்டுளை திருத்தததுக்கு எதிராக இரணடு ேனு 
க்கள ்தாக்கல் பசயயப்�ட்டுளைை. இதில், �ாராளு 
ேனைததில் மூனறில் இரணடு ப�ரும்�ானறே 
யுடன அல்லது சரவஜை வாக்பகடுப்பில் அஙகீகார 
தற்தப் ப�ற்றுத்தான இந்தத திருத்தம் பசயயப்�ட 
பவணடும் எைத ப்தரிவிக்கப்�ட்டிருக்கினைது. 

 சரவப்தச அழுத்தஙகள, ஐபராப்பிய ஒனறிய 
ததின நி�ந்தறை, ஆரம்�ோகவுளை பஜனிவா 
கூட்டத ப்தாடர என�வற்றை ப�ாக்கித்தான 
இந்தத திருத்ததற்த அரசாஙகம் இப்ப�ாது முன 
றவததிருக்கினைது. ஆைால், நீதிேனைம் குறிப் 
பிட்ட ேனுக்களுக்கு சா்தகோக தீரப்�ளிதது - 
மூனறில் இரணடு ப�ரும்�ானறேயால் இது நிறை 
பவற்ைப்�டா விட்டால், எனை �டக்கும்? 
 அவ்வாைாை நிறலயில் ்தற்ப�ாதிருக்கும் 
சட்டபே ப்தாடரநதும் இருக்கும். “�ாஙகள திருத்த 
ஙகறை �ாராளுேனைததுக்கு பகாணடுவநப்தாம். 
ஆைால், �ாராளுேனைம் அ்தறை நிராகரிதது 
விட்டது” எனை வா்ததற்த அரசாஙகம் சரவப்தச 
சமூகததின முன�ாக முனறவக்கலாம். இ்தைால் 
�ாதிக்கப்�டப்ப�ாவது சிறைச்சாறலகளில் விசார 
றணயும், இல்லாேல் விடு்தறலயும் இல்லாதிரு 
க்கும் றகதிகள்தான. 
 அ்தைால்்தான அரசாஙகம் ்தற்ப�ாது முன 
றவததிருக்கும் திருத்தஙகறை ஆ்தரிப்�து எனை 
நிறலப்�ாட்டுக்கு �ாம் ்தளைப்�ட்டுளபைாம். 
சட்டம் முழுறேயாக நீக்கப்�ட பவணடும் என�து 
்தான எேது நிறலப்�ாடாக இருந்தாலும், அ்தறை 
அரசாஙகம் இப்ப�ாது பசயயப்ப�ாவதில்றல 
எனை நிறலயில், இந்தத திருத்தஙகறை ஏற்றுக் 
பகாளவது்தான சரியாை முடிவாக இருக்கும் எை 
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பயங்கரவாத தடைச் சடைத்துக்கான சில திருத்தங்கடை அரசாங்கம் முனடவத்திருக்கின்றது. அடைச்சரடவயின அனுைதிடயப் 
பபற்று பாராளுைன்றத்திலும் இநதத் திருத்தங்கள் முனடவக்கப்படடுள்ைன. இநத சடைத்டத முழுடையா்க இலலாபதாழிக்க 

வவண்டும் என ஐவராப்பிய ஒன்றியம் உடபை பல ைனித உரிடை அடைப்புக்கள் பதாைர்நதும் அழுத்தம் ப்காடுத்து வரு்கின்றன. 
பெனீவாவிலும் ்கைநத வருை தீர்ைானத்திலும் இது வலியுறுத்தப்படடிருநதது. இநத நிடலயில, பயங்கரவாத தடைச் சடைத்தில 
சில திருத்தங்கடைச் பசயவதன மூலைா்க சர்வவதச அழுத்தங்கடை சைாைிக்க முடியும் என இலஙட்க அரசாங்கம் ்கருதுவதா்கத் 
பதரி்கின்றது. 

இநதப பினனணியில பயஙேரவாத தடைச் சடைததின கீழான வழககுேளில ேைநத சுமார் 42 வருை  ோ்மாே முனனிட்யாகி வரும் பிரப் 
ஜனாதிபதி சடைததரணியும், தமிழரசுக ேடசியின முககிய பிரமுேருமான கே.வி.தவராஜா உயிகராடை தமிழ் வாதனாலிககு அளிததுள்ை 

தசவவியின முககியமான பகுதிேடை இஙகு தருகிக்ாம்.  

rpNu];l rl;lj;juzp Nf.tp.jtuh[h tpNrl nrt;tp



இலஙறக உள�ாட்டுப்  ப�ார நிறைவறடநது 13 
வருடஙகள கடநதுளை ப�ாதிலும், இனறும் 

இறுதி யுத்தததில் கடத்தப்�ட்டு காணாேல் ப�ாை 
வரகளின பிரச்சிறை  முடிவினறி ப்தாடரநது 
பகாணபட்தான இருக்கினைது. 
 யுத்தம் முடிவறடந்த  நிறலயிலும்,  காணா 
ேல் ப�ாபைார ப்தாடரபில்  �ல்பவறு விசாரறண 
கள காணாேல் ப�ாைவரகளின உைவிைரகளிட 
ததில்  �டத்தப்�ட்டிருக்கினைது.  ஆைால்  இதுவறர  
அ்தற்காை தீரவு சரியாை முறையில் கிறடக்கவு 
மில்றல. அரசிைால் இதுவறர வழஙகப்�டவு 
மில்றல. இநநிறலயில், வலிநது காணாேல் 
ப�ாபைாரின உைவிைரகள அனறு மு்தல் இனறு 
வறர ப்தாடர ப�ாராட்டஙகறைப் �ல்பவறு 
முறைகளில் முனபைடுதது வருகினைைர.  ஆைால் 
இவரகறைக் கணடு பகாளைத்தான இஙகு யாரு 
மில்றல. 

 

ப�ாரக்காலப் �குதியில் குடும்�த ்தறலவரகறை, 
ப�ற்பைாறர, பிளறைகறை இழந்த �லர இனறு 
அ�ாற்தயாக வாழ்நது வருகினைைர. இவரகள ்தம் 
பசாந்தஙகறைத ப்தடியறலநது  உைவியல் ரீதி 
யாகப் �ாதிக்கப்�ட்டிருக்கினைாரகள. �ாதிக்கப் 
�டுவது ேட்டுேல்ல, சில ப�ற்பைார பிளறைகளு 
க்காகப் ப�ாராடி இைந்தவரகளும் இஙகு உணடு. 
இவ்வாறு ்தன கறடசிக் காலததில் ்தன ேகனுக் 
காகத ்தனிறேயில் ப�ாராடிக் பகாணடிருப்�வர 
்தான பசல்வராசா கேலாப்தவி.
 “எைது ப�யர பசல்வராசா கேலாப்தவி. 
�ான முல்றலததீவு ோவட்டததில் புதுக்குடியிரு 
ப்பு, இரறணப்�ாறலயில் வசிதது வருகினபைன.  
எைது கணவர ப�யர �சு�தி பசல்வராசா. எைது 
கணவர ்தற்ப�ாது உயிபராடு இல்றல.  எனர ேகன 
பசல்வராசா உஷாைந்தன. இவர்தான கடந்த யுத்த 
ப�ரததில்  காணாேல் ப�ாைவர. 
 எைக்கு ஒபர ஒரு ேகன ்தான அவர. 
2001.12.22 அனறு  யாழ்ப்�ாணம் றக்தடிக்குப் 
ப�ாவ்தாகச் பசால்லிட்டு பவளிபய ப�ாைவன, 
ஆைால் திரும்பி வபரல வருவார வருவார எணடு 

எதிர�ாரததிட்டு இருந்தைாஙகள. ஆைால் ஒரு 
்தகவலும் கிறடக்கல.  எஙக ப்தடுைது? யாரிட்ட 
பகட்கிைது? எணடும் ப்தரியல. அப்ப�ாது யுத்தப் 
பிரச்சிறை ஆரம்பிச்சிட்டு. வருவான்தாபை,  எனை 
பசயைணடு ப்தரியாே விட்டிட்டம்.
 நீணட �ாட்கைாகியும்  பிளறை வபரல. 
பினைர உள�ாட்டு யுத்தம் ஆரம்பிச்சிட்டு எல்லா 
ரும் �ாதுகாப்பு ப்தடி ஒட ஆரம்பிச்சிட்டிைம். 
�ாஙகளும் பிளறைய எதிர�ாரததிட்டு இருந்தம். 
அவன வபரல. கடசியா ப�ார உக்கிரேறடஞச ப�ரம் 
உயிர �ாதுகாப்பு ப்தடி �ாஙகள இரறணப்�ாறல 
யில் இருநது ோத்தைனப�ாய இருந்தைாஙகள. 
அந்த ப�ரம் 2009ஆம் ஆணடு  எறிகறண வீச்சில் 
எனர கணவனும் இைநதிட்டார. எனர கணவறை 
இழந்த பசாகம் ஒரு �க்கம் ஆறசயா ப�ற்பைடுத்த 
பிளறைய காணவில்றல எணட ஏக்கம் ஒரு�க்கோ 
இருநதிச்சு.  ஆறு்தலுக்கும் யாருமில்றல. 
 இராணுவம் எஙகட இடத்த  றகப்�ற்றிய 
பிைகு  ோத்தைன  சிறுகடல் ஊடாக ேக்கள �டநது  
இராணுவததிடம் ப�ாய அகதியாக ்தஞசேறடந்த 
வரகள. அவரகபைாட �ானும் பசரநது ப�ாய ்தஞச 
ேறடஞசைான.  பிைகு எஙகறை இராணுவததிைர  
முளளிவாயக்கால் பகாணடு பசனறு அஙகிருநது 

வ ட் டு வ ா க லு க் கு ப க ா ண டு 
ப�ாைறவ. பினைர வட்டுவாக 

லில்றவதது எஙகறை இரா 
ணுவததிைர ப�ருநதில்ஏற்றி 
வ வு னி ய ா ப ச ட் டி கு ை ம் 

ஆைந்தகுோரசாமி முகாமில் 
பகாணடு ப�ாய விட்டாரகள. 

அ ங க ப � ா யு ம் எ ன ர 
பி ள ற ை ய � ற் றி எ ந ்த  

்தகவலும்இல்றல.எனர 

கணவரும் இல்றல ்தனியாக ்தான முகாமில 
இருந்தைான.  

 பினைர எல்பலாறரயும் அவரவர பசாந்த 
இடததிற்கு மீளகுடியேரததிைறவ.  2010 ஆம் 
ஆணடு 11 ோ்தம். 10 ஆம் திகதி  இரறணப்�ாறல 
க்கு பகாணடுவநது விட்டறவ.  ்தற்காலிக வீடு 
்தந்தறவ. அதில ்தான இருந்தன.  பிைகு அரசாஙகம் 
10 லட்சம் ரூ�ாய வீட்டுததிட்டம் ்தந்தறவயள. 
அது எைக்கு உ்தவி இல்லா்த நிறலயிலும் நிதி 

�ற்ைாக்குறையாலும் இனனும் கட்டி முடிக்கப் 
�டா்த நிறலயில்  இந்தது.  பிைகு காணி விற்று்தான 
கட்டிக் பகாணடிருக்கினபைன. 
 எனர பிளறை காணாேல் ப�ாபகக்க 24 
வயது சினை  பிளறை. எதுவுபே அறியா்தவயது.  
எனை �டந்தப்தா ப்தரியல அவனுக்கு. இப்� எனர 
பிளறைக்கு 45 வயது. எனர பிளறை  இப்ப�ா 
எஙக இருக்கிைாபைா எனை பசயைாபைா ப்தரியல.  

எனர பிளறைய காணவில்றல எணடு பசால்லி 
யாழ்ப்�ாணம் ப�ாலிஸ நிறலயததிலும்  முறைப் 
�ாடு பசய்தைான. அறவ நீஙக ப�ாஙகம்ோ �ாங 
கள ப்தடி �ாரததிட்டு ்தகவல் பசால்ைம் எனைறவ. 
இவ்வைவு காலோகியும் எந்தப் �திலுபே பசால் 

பலல, பிைகு  முல்றலததீவு காணாேல் ப�ாை 
அலுவலகததில் ப�ாய எனர ேகறை காணால 
எணடு பசால்லி �திவு பசய்தைான. ஆைால் எனர 
ேகறை �ற்றி எந்த ்தகவலும்  ப்தரியல.  
 காணாேல்ப�ாை உைவுகளுக்காக எவ்வ 
ைபவா ப�ாராட்டம் �டந்தது. ஆரம்�ததில 
ப�ாைான. இப்ப�ா ப�ாைதில்ல. எைக்கு வயதும் 
ப�ாயிட்டுது. துறணக்கு யாரும் இல்ல, ப�ாக ப�ாக் 
குவரதது வசதியும் எஙகட இடததிலஇல்றல.  எனர 
பிளறை வருவான எணடு ்தான எதிர �ாரததிட்டு 

இருக்கிைன.  எைக்கு எனர கறடசி ப�ரததிறலயா 
வது எனர ேகறை �ாரதது அவபைாட பகாஞசக் 
காலோவது இருக்பகாணும். 
 எனர பிளறை எனைட்ட வரபவணும். �ான 
இந்த வீட்றட எனர காணில அறரவாசிய விற்று 
கட்டி பகாணடிருக்கிைன. எனர பிளறைக்காக்தான. 
அவனிட்ட இந்தவீட்றட முழுறேப்�டுததி பகாடு 
க்பகாணும். எனர பிளறை அம்ோவ ப்தடிவருவான 
எணட �ம்பிக்றகல ்தான இருக்கிைன.”
 இப்�டி கூறும் ப�ாது அந்த அம்ோவின 
வாரதற்தகள ஒவ்பவானறிலும் வலியும், பவ்தறை 
யும் நிறைந்த்தாகத்தான  இருந்தது. ்தனைந ்தனியாக 
நினறு  ப�ற்ை ேகறை ப்தடியறலயும் இந்த 
அம்ோவின க்தைலுக்கும், கணணீருக்கும் யார 
ப�ாறுப்பு? 
 காணாேல் ப�ாபைார ப்தாடர�ாை பிரச் 
சிறை இனறு ப�ற்று ஆரம்�ோகிய விடயம் 
 இல்றல. 1980ம் ஆணடு ப்தாடக்கம் இனறு
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வடகிழக்கில் யுத்தம் பேௌனிக்கப்�ட்ட்தன 
பினைர ்தமிழரகளின வாழ்வியல் ரீதியாை 

்தாக்கம் என�து �ாரியைவில் காணப்�டுகினைது. 
குறிப்�ாக கிழக்கு ோகாணததின எல்றலப் 
�குதி ேக்களின வாழ்க்றகபயன�து, மிகவும் 
பவ்த றைகளும் பசா்தறைகளும் மிகுந்த்தாக 
காணப்�டு கினைது.
 கிழக்கு ோகாணததிறைப் ப�ாறுத்த 
வறரயில் 1983ஆம் ஆணடு ப்தாடக்கம் 
ப்தாடரச்சியாை இழப்புகறையும், வலிகறை 
யும் சுேந்த ோகாணோக காணப்�டுகினைது. 
இந்த வலிகளும், பவ்தறைகளும் யுத்தம் 
பேௌனிக்கப்�ட்டு 12வருடஙகறைக் கடநது 
ளை ப�ாதிலும் ப்தாடரகினைது.
 கிழக்கு ோகாணததின ேட்டக்கைப்பு 
ோவட்டததில் ப�ாரதீவுப்�ற்று பிரப்தச பசய 
லாைர பிரிவாைது, ்தமிழ் ேக்கள பசறிநது 
வாழும் �குதியாகும். யுத்த காலததில் �ல 
இனைல்கறை எதிரபகாணட �குதியாகவும் 
ப�ாரதீவுப்�ற்று பிரப்தசம் இருக்கினைது.
 ப�ாரதீவுப்�ற்று பிரப்தச பசயலாைர 
பிரிவாைது 43கிராே பசறவயாைர பிரிவுக 
றைக் பகாணடதுடன 182சதுர கிபலாமீற்ைர 
நிலப்�ரப்பிறையும் பகாணடது. ப�ருேை 
வாை நிலப்�ரப்பு விவசாய நிலஙகைாகக் 
காணப்�டுகினைது. இப்�குதி ேக்களின வாழ் 
வா்தாரோக விவசாயம், மீனபிடி, கால்�றட 
வைரப்பு, பசறைப் �யிரச்பசயறக எை �ல 
கிராமிய அடிப்�றடயாை ப்தாழில்கள 
காணப்�டுகினைை.
 ப�ாரதீவுப்�ற்று பிரப்தசததிறைப் ப�ாறு 
த்த வறரயில், சுோர 28000ப�ருக்கும் பேற்�ட்ட 
ேக்கள வசிக்கினைைர. இதில் சுோர 97வீ்தோை 
வரகள ்தமிழரகைாக காணப்�டுகினைைர. இ்தன 
காரணோக ்தமிழரகள புைக்கணிக்கப்�ட்பட வரும் 
சூழ்நிறல காணப்�டுகினைது.

 ப�ாரதீவுப்�ற்று �குதியின எல்றலப் �குதி 
யாக அம்�ாறை ோவட்டம் காணப்�டுகினைது. 
இந்த எல்றலப் �குதியில் சிஙகைவரகளும், ்தமிழர 
களும் வாழுகினைைர. ஆைால் சிஙகைவரகள 
வாழும் �குதிகள �ாரிய அபிவிருததிறயக் கணட 
�குதியாகவும், ்தமிழரகள வாழும் �குதியாைது 
எந்தவி்த அபிவிருததிறயயும் காணா்த �குதியாக 
வும் காணப்�டுகினைது. 
 ப�ாரதீவுப்�ற்றுப் �குதியிறைப் ப�ாறு 
த்த வறரயில் சுகவீைமுறும் ஒருவறர சுோர 20 
கிபலாமீற்ைர தூரததில் உளை களுவாஞசிகுடி 
ஆ்தார றவததியசாறல அல்லது ேட்டக்கைப்பு 
ப�ா்தைா றவததியசாறலக்கு பகாணடு பசல்லும் 
நிறலபய இதுவறரயில் இருநது வருகினைது. 
ப�ாரதீவுப்�ற்றில் இதுவறரயில் சகல வசதிகளும் 
பகாணட ஒரு றவததியசாறல இதுவறரயில் 
அறேக்கப்�டவில்றல. சில இடஙகளில் பிரப்தச 

சுகா்தார றவததியசாறலகள உளைப�ாதிலும், 
அஙகு காயச்சல் உட்�ட சிறிய ப�ாயகளுக்கு ேருநது 
ப�ைக்கூடிய வசதிகள ேட்டுபே காணப்�டுகினைது. 
ப�ாரதீவுப்�ற்றில் சகல வசதிகறையும் பகாணட 
றவததியசாறல ஒனறிறை அறேக்குோறு யுத்தம் 
பேௌனிக்கப்�ட்ட காலம் ப்தாடக்கம் ்தமிழ் ேக்க 
ளிைால் பகாரிக்றக விடுக்கப்�ட்டு வருகினை 
ப�ாதிலும், இதுவறரயில் எந்த �டவடிக்றகயும் 
முனபைடுக்கப்�டவில்றல.
 இப்தப�ானறு கல்வி �டவடிக்றககளும் 
மிகபோசோை நிறலயிறை எதிரபகாளவ்தற்கு 
குறித்த பிரப்தசததில் முறையாை கல்வி அபிவிரு 
ததி திட்டஙகள முனபைடுக்கப்�டவில்றலபயன 
�தும் நீணடகால பிரச்சிறையாக இருநது வருகி 

னைது. குறிப்�ாக ப�ாக்குவரதது வசதிகள இல்லா்த 
நிறல, கிராேஙகள தூரஙகளில் உளை காரணஙகளி 
ைால் கல்வி ப�றுவது என�து ஒரு குறிப்பிட்ட 
வயதிைருக்கு ேட்டுபே கிறட க்கினைது.
 ப�ாரதீவுப்�ற்றிறைப் ப�ாறுத்தவறரயில், 
32�ாடசாறலகள உளைை. இவற்றில் இரணடு 
�ாடசாறலகள ேட்டுபே 01ஏபி �ாடசாறலயாக 
வுளைை. உயர்தரம் கற்கும் ஒரு ோணவன 20கிபலா 
மீற்ைர �யணம் பசயது உயர்தரம் கற்கபவணடிய 
நிறல காணப்�டுகினைது. இ்தன காரணோக சா்தா 
ரண ்தரததுடபைபய �ாடசாறல கல்விறய இறட 
நிறுத்த பவணடிய துரப்�ாக்கிய நிறலயிறை 
இஙகு காணமுடிகினைது.
 ஒரு இைததின இருப்பு என�து கல்வியிலும் 
ப�ாருைா்தாரததிலுபே ்தஙகியுளைது. ஆைால் அந்த 
இரணறடயும் பேம்�டுததுவ்தற்காை எந்த �டவடி 
க்றகயும் இதுவறரயில் முனபைடுக்கப்�டாறே 
இந்த �ாட்டில் ்தமிழரகளின நிறலறேயிறை 
பவளிப்�டுததுகினைது.

 யுத்தம் பேௌனிக்கப்�ட்ட்தன பினைர சரவ 
ப்தச �ாடுகள வடகிழக்கு �குதிகளில் யுத்தததிைால் 
�ாதிக்கப்�ட்ட �குதிகறை கட்டிபயழுப்புவ்தற்கு 

�ாரிய நிதிகறை வழஙகியப�ாதிலும், அந்த நிதி 
களில் சிறிய �குதிகபை யுத்ததிைால் �ாதிக்கப்�ட்ட 
�குதிகளுக்கு வழஙகப்�ட்டை. ஏறைய நிதிகள 
ப்தற்கிற்கு பகாணடு பசல்லப்�ட்டை. அ்தன கார 
ணோகபவ ப�ாரதீவுப்�ற்று ப�ானை பிரப்தசங 
களில் எந்தவி்த அபிவிருததிகளும் முனபைடுக்கப் 
�டாேல் சரவப்தச சமூகததிற்கு காட்டுவ்தற்காக 
ேட்டும் கணதுறடப்புகள முனபைடுக்கப்�ட்டை.
 எவ்வாைாயினும், ப�ாரதீவுப்�ற்றில் சகல 
வசதிகளும் பகாணட �ாடசாறலயாைது ோணவர 
கள ்தஙகியிருநது கற்ைல் �டவடிக் றககறை பேற் 
பகாளளும் வறகயில் அறேக்கப்�டபவணடும். 
அவ்வாறு அறேக்கப்�டும் ப�ாப்த பின்தஙகிய 
�குதி ோணவரகளும் முழுறேயாை கற்ைல் பசயற் 

�ாடுகறை ப�றுவ்தற்காை சந்தரப்�ததிறை ஏற்� 
டுததிக் பகாடுக்க முடியும்.

 இப்தப�ானறு ப�ாரதீவுப்�ற்று பிரப்தச 
ததின ப�ாக்குவரதது பசயவ்தற்காை வசதிகள 
என�தும் மிகவும் கஸட நிறலயிபலபய உளைை. 
ப�ாரதீவுப்�ற்று பிரப்தசததின �கர �குதிக்கு 
இலகுவாக பசல்லக்கூடிய �குதிகளில் உளை வீதி 
கள புைரறேக்கப்�ட்டுளை ப�ாதிலும், ப�ரும் 
�ாலாை �குதிகளில் உளை வீதிக் கட்டறேப்புகள 
இனனும் யுத்ததிற்கு முநதிய நிறலயிபலபய காண 
ப்�டுகினைை.
 குறிப்�ாக பவல்லாபவளி-வக்கியல்ல 
பிர்தாை வீதி, �ாறலயடிவட்றட-காக்காக்காச்சி 
வட்றட வீதி உட்�ட �ல முக்கிய வீதிகள 
இனனும் �யணம் பசயயமுடியா்த நிறலயிபலபய 
உளைை. இனறு ேட்டக்கைப்பு �கரில் உளை �ல 
பகாஙகிறீட் வீதிகளின பேலால் கா�ட் வீதிகள 
அறேக்கப்�ட்டுவரும் நிறலயில், ப�ாது ேக்கள 
�யணிக்க முடியா்த நிறலயில் உளை வீதிகறை 
புைரறேப்�்தற்கு எந்தவி்த �டவடிக்றகயும்  எடுக்க 
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உலக நாடுகளில் சட்டத்திலும், நட்டமுடையிலும் மனித சமுதாயத்தில் 
ததா்டர்கிை பாகுபாடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி டைக்க அடைகூைல் 

விடுக்கும் நாளான Zero discrimination day மார்ச் மாதம் 1ம் நாள் 
ஐ.நா மற்றும் பிை சர்ைததச அடமப்புகளால் தகாண்டா்டப்படுகினைது. 
 இந்நிடலயில், "எல்லா ைடகயான ஒதுக்கல்களும் இனறு எனன 
நிடலயில் உள்ளது? இைற்டை மாற்றி அடமப்பதற்கு சமூக, சட்ட, 
தபாருளாதார, அரசியல் மற்றும் ஆனமீக நிடலகளில் எனன பணிகடள 
ஆற்ை தைணடும்" எனை தகள்விக்கு  பதில் அளித்த அருடதந்டத 
மா.சத்திதைல் அைர்கள்,
 “உலக வரலாற்றில் ஒதுக்கு்தல் �ல்பவறு �ாடுகளில் �ல்பவறு 
�ரிோணஙகளில் 21 ம் நூற்ைாணடிலும் நிகழ்நதுபகாணபட இருக்கினைை. 
இை ேற்றும் சேய ரீதியாகவும், வரக்க ரீதியாகவும், சாதிய அறேப்பு  முறைறே 
யிலும் இ்தறை அவ்தானிக்கலாம். இ்தற்காக பகாறலகள, யுத்தஙகள கூட  
ஒரு சில �ாடுகளில் உச்சம்  ப்தாடுவற்த அவ்தானிக்கலாம். புலம்ப�யரநது 
பேறலதப்தய �ாடுகளில் குடிபயறி உளை ்தமிழரகள ்தமிழரகறைபய ஒதுக்கும் 
கலாச்சாரமும் ப்தாடரவ்தாகவும் பசயதிகள பவளியாகினைை. இவற்றுக்கு 
எதிராை ப�ாராட்டஙகள நிகழ்வப்தாடு இ்தன மூலம் ்தேது 
அறடயாைஙகறை �ாதுகாதது சுயபகௌரவதற்த அறடந்த 
்தனி��ரகளும், சமூகஙகளும், இைஙகளும் உணடு.
 இலஙறகயில் ேறலயக சமூகததிற்கு எதிராக ஆட்சி 
யாைரகளின ஒதுக்கு்தல் என�து 1948ஆம் ஆணடுக்கு முனைபர ஆரம்பிதது 
விட்டது. அவரகளின வாக்குரிறே �றிக்கப்�ட்டப்தாடு, பிரஜா உரிறேச் 
சட்டததின மூலம் இலட்சக் கணக்காபைார அரசியல் அ�ாற்தகைாக்கப்�ட்ட 
பகாடூரமும் நிகழ்ந்தது. இநதிய, இலஙறக அரசுகளுக்கு இறடபய �டந்த 
ஒப்�ந்தததிற்கு அறேய, ேறலயக உறழக்கும் ேக்கறை ஆடு ோடுகள ப�ால 
இரு�ாடுகளும் பிரிததுக் பகாணடப்தாடு, நூற்றுக்கணக்காபைார �ாடற்ைவர 
கள ஆை நிறலக்கும் உளைாகிய்தாக வரலாற்று �திவுகள உளைை.
 �ாட்டின பிர்தேர ஆக்கப்�ட்ட ்தற்ப�ாது நிறலயிலும்கூட, இம்ேக்கள 
சமூகம் வாக்களிக்கும் இயநதிரஙகைாக றவக்கப்�ட்டிருக்கினைைபர ்தவிர, 
பிரறஜகளுக்கு உரிறேகள அரசியல் பகௌரவம் பகாடுக்காது, றேய அரசுக்கு 
தூரோகபவ றவக்கப்�ட்டுளைைர. நிரவாக கட்டறேப்பின பசறவகறை 
ப�ற்றுக்பகாளை முடியா்த அைவிற்கும், திட்டமிட்டவறகயில் ஒதுக்கப்�ட்டு 
ளைைர.
 ப�ருநப்தாட்டததுறையில் வாழும் ேக்களின கல்விததுறைறயத 
்தவிர, சுகா்தாரம் உட்�ட ஏறைய அறைதது விடயஙகளும் ப�ருநப்தாட்ட 
நிரவாகததிற்கு கீபழ இனறும் உளைது.
 வடகிழக்கு ்தமிழரகளின அரசியல் ரீதியாை �ணடா - பசல்வ�ாயகம் 
மு்தல் அறைதது ஒப்�ந்தஙகளும் கிழிதப்தறியப்�ட்டது. அரசியல் யாப்பு 
ரீதியிலும் ்தமிழரகள ஓரஙகட்டப்�ட்டு உயர கல்வி வாயப்புகளினினறும் 
ஒதுக்கப்�ட்டைர. 1977ஆம் ஆணறடத ப்தாடரநது பகாறலகளுடைாை இை 
அழிப்பு இனறும் ப்தாடரகினைது.
 நிலஙகறை றகயகப்�டுததும் ப�ரிைவா்த ஆட்சியாைரகளின பசயற் 
�ாடு கிழக்கு கல்பலாயா குடிபயற்ைத திட்டததில் ஆரம்பிதது, 2009ஆம் ஆணடு 
ஆயு்தம் பேௌனிக்கப்�ட்டற்தத ப்தாடரநது �ல்பவறு அரச திறணக்கைஙகள 
மூலோகவும், சிஙகை ப�ௌத்த ப�ரிைவா்த சிந்தறை பகாணட ப�ௌத்த 
பிக்குகளின ்தறலறேயிலாை ப்தால்ப�ாருளியல்பசயலணி வாயிலாக 
வழி�ாட்டுத ்தலஙகறை  றகயகப்�டுததும் பசயற்�ாடு முனபைடுதது, 
்தமிழரகறை அநநியோக்கும் பசயற்�ாடு மூரக்கத்தைோக �டநது பகாணடி 
ருக்கினைது.
 இனனுபோரு �க்கம் முப்�றடகைால் றகயகப்�டுததியுளை காணி 
கறை விடுவிப்�்தாக சரவப்தசதற்த கூறியப�ாதும் அவற்றை முழுறேயாக 
விடுவிக்க �டவடிக்றக எடுக்கா்த அவரகள ்தற்ப�ாது ேக்களின குடியிருப்பு 
காணிகறை, விவசாய காணிகறை ்தே்தாக்க முயற்சிக்கினைைர.

்தமிழரகளின ்தாயக பூமிறய சிஙகைப் பிரப்தசஙகபைாடு இறணததும், 
சிஙகைப் பிரப்தசஙகறை ்தமிழர பிரப்தசஙகபைாடு இறணததும் புதிய குடி 
பயற்ைஙகறை உருவாக்கியும் பசாந்த ேணணிபலபய ஒதுக்கும் திட்டததிறை 
�றடமுறை�டுததி  ்தாயகததிபலபய  ்தமிழ் ேக்கறை அகதி கைாக்கி ஏதிலி 
கைாக றவததிருக்கவும் முறைப்பு காட்டப்�டுகினைது.
 ்தமிழர ்தாயக அரசியல் விடயோக சரவப்தசம் பகாடுத்த வாக்குறு 
திகறை  எல்லாம் சி்தைடிதது விபஷடோக 2009 இை அழிப்பின பினைர 13+ 
எனைவரகள ்தற்ப�ாது �ாட்டில் இை பிரச்சறை இல்றல. இருப்�ப்தல்லாம் 
அபிவிருததி ேற்றும் ப�ாருைா்தார பிரச்சிறைபய எை  ப்தரிவிப்�ப்தாடு, 
்தமிழரகளின அரசியல் பிரச்சிறைறய ப�ாருைா்தார ேற்றும் அபிவிருததி 
விடயததிற்குள முடக்கி வாழ்க்றகறய அழிக்கும் திட்டம் �றடமுறைப் 
�டுத்தப்�டுகிைது.
 இந�ாட்டில் ப்தாடரும் இை அழிப்பிற்கும், �டநப்தறிய யுத்தக் 
குற்ைஙகளுக்கும், �லவந்தோக காணாேலாக்கப்�ட்டறேக்கும் நீதிபகட்டு, 
கடந்த இரு ்தசாப்்தஙகளுக்கு பேலாக ப�ாராட்டஙகள ப்தாடரநது,  சரவ 

ப்தசததின கணகள திைக்கப்�டவில்றல. �டந்தது ேனி்த 
உரிறே மீைல்கைாபவ உறரயாடல்கள அறிக்றககள 
ப்தாடரநது பகாணடிருக்கினைை. இது சாட்சியஙகறை 
பகாறல பசயது நீதிறய அகற்றும் பசயலாகும்.

 2009 ஆயு்தம் பேௌனிக்கப்�ட்டற்தத ப்தாடரநது சேயஙகளுக்கிறட 
யிலாை போ்தலுக்கு தூ�மிடப்�ட்டு, முஸலிம்களுக்கு எதிராை வனமுறை 
திட்டமிட்ட வறகயில் கட்டவிழ்தது விடப்�ட்டு, அவரகறை பேௌனிக 
ைாக்கும் றகஙகரியம் �டநது பகாணடிருக்றகயிபலபய, 2019 உயிரப்பு திை 
குணடுபவடிப்பு பகாடூரம் நிகழ்ந்தது. இத துயரச் சம்�வதற்த பினைர �யஙகர 
வா்த ்தறடச் சட்டததின கீழ் 300-க்கு அதிகோை முஸலிம்கள றகது பசயயப் 
�ட்டு சிறைக்குள வாடுகினைைர. 
 இவற்றுக்கு ேததியில் இைவா்த ே்தவா்த ப�ௌத்த அறேப்�ாை ப�ாது 
�ல பசைாறவப் ப�ானறு வடக்கிலும் சிவபசறை உருவாக்கப்�ட்டுளைது. 
இறவ எல்லாம் இநதியாவின உருவாக்கம் எனபை சநப்தகம் ்தற்ப�ாது 
ப்தானறுகினைது. இவரகள இருவருக்கும் கூட்டு இருப்�்தாக ேக்கள சநப்தகிக் 
கினைைர. ேனைார பிரப்தசததின இநது - கதப்தாலிக்க சேயப் பிரச்சிறை 
கறைத தீரக்க ப�ாது�ல பசைாவின ்தறலவர ஞாைசார ப்தரர வடக்கில் 
காலூனறி, இநது கதப்தாலிக்க பிரச்சிறைகறை ஊதிப் ப�ருக்க ேறைமுகத 
திட்டம் வறரயப்�ட்டுளை்தாகபவ சிநதிக்கத ப்தானறுகினைது. சேய அடிப்� 
றடவா்தம் �ாடு முழுவதும் ப்தாடரவது என�து அரசியறலறேயப்�டுததிபய. 
�ல்பவறு சேயத்தவரகள இைத்தவரகறை தூரோக்கும் வனமுறைபய இது.
 வடகிழக்கு ்தமிழரகளின அரசியல் எழுச்சிறய அடக்கி ஒடுக்கி 
அழிக்கக் பகாணடுவரப்�ட்ட �யஙகரவா்தத ்தறடசட்டம், கடந்த 42 வருடங 
கைாக ஆட்சியாைரகைால் �ாதுகாக்கப்�ட்டு வருகினைது. இ்தன பகாடூரதற்த 
்தமிழ் ேக்கள நீணடகாலம் அனு�வித்தப்தாடு, முஸலீம்கள கடந்த மூனறு 
வருட காலோக அனு�விதது வருகினைைர. அதுேட்டுேல்ல, சிஙகை முற் 
ப�ாக்கு சக்திகளும் இந்தச் சட்டததிைால் ்தணடிக்கப்�ட்டிருக்கினைைர. 
எனினும் �ாட்டின ப�ௌத்த சிஙகை அரசியல்வாதிகள, பிரிவிறைவா்த �யஙகர 
வா்தததிறை அடக்க இச்சட்டம் ப்தறவ எை கருததுருவாக்கம் பசயதுளைைர. 
இச் சட்டததின துறணபயாடு �ாட்றட ஆளும் ஆட்சியாைரகள ஒபர வரக்கததி 
ைபர. அவரகள ்தேக்கு எதிராக எழும் ேக்கள எழுச்சிறய அடக்க இச் 
சட்டதற்த ப்தாடரநதிருக்கச் பசயதுளைைர. இதுவும் ஒரு வறகயாை அடக்கு 
்தலும் ஒதுக்கு்தலும் எைலாம்.
இ்தபைாடு ‘ஒபர �ாடு ஒபர சட்டம்’ பசயலணியின முனபோழிவுகபைாடு 
புதிய யாப்பு ்தயாரிப்பு பசயற்�ாடுகள முனபைடுக்கப்�டுகினைை. இ்தன 
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   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பககம்

kf;fspd; nghUshjhu cupikrhu; 

tplaq;fs; ghJfhf;fg;gl> 
midj;J Kw;Nghf;F rf;jpfSk; 

rpwg;G Neh;fhzy;

“அடித்தடடு ைக்கைின பபாருைாதார உரிடைசார் விையங்கள் பாது்காக்கப்பை, அடனத்து 
முற்வபாககு சகதி்களும் ஒவர வைடையில அைர வவண்டும். அதற்்கான புதிய சமூ்க வாழ்வு, ்கலாச்சார ்கருத்தியல உருவாக்கம் 
பதாைர்பிலான ்கலநதுடரயாைல அடிைடைத்திலிருநது ஆரம்பிக்கப்பை வவண்டும்" என அரசியல ட்கதி்கடை விடுதடல 
பசயவதற்்கான வதசிய அடைப்பின இடைப்பாைர் அருட்தந்்த மா.சததி்ேல் பதரிவித்துள்ைார்.

xNu Nkilapy; mku Ntz;Lk;

Neu;fz;ltu; ghyehjd; rjP];



வடக்கு, கிழக்றக இறணக்கினை ஒரு பூரவீக 
கிராேோை பகாக்கிைாறய முற்றுமுழு்தாக 

விழுஙகி விடுவாரகபைா எனை ஐயப்�ாடு இருக்கி 
ைது எை முனைாள வடோகாணசற� உறுப்பிைர 
துறரராசா ரவிகரன ப்தரிவிததுளைார.
 முல்றலததீவு - பகாக்கிைாயில் நில அைறவ 
பேற்பகாளைப்�ட்ட விடயம் ப்தாடரபில் இலக்கு 
மினனி்தழில் இருநது ப்தாடரபு பகாணடு விைவிய 
ப�ாப்த அவர இவ்வாறு ப்தரிவிததுளைார.

அவர பேலும் கருதது ப்தரிவிக்றகயில்,
 பகாக்கிைாய �குதியில் கனிய ேணல் அகழ் 
வுக்காக 2010 ஆணடு ப்தாடக்கம் அ்தற்காை முயற்சி 
கள பேற்பகாளைப்�ட்டு, குறிப்�ாக  44 ஏக்கர காணி 
�திைாறு ப�ருறடயது. அதிபலபசாந்த காணி 
உறுதிகள இருப்�்தாக காணி கட்டறை சட்டததின 
கீழ் வழஙகப்�ட்ட அரச காணி அனுேதிப்�ததிரங 
களும் இருக்கினைை. அது ஏற்கைபவ ப�ாது ேக்க 
ளுக்கு வழஙகப்�ட்ட காணிகள.

 சுோர 80 ஆணடு கால �ராேரிப்�ாக 
அவரகள அந்த குறிப்பிட்ட காணிகளுக்கு �ராேரிப் 
�ாைரகைாக, பசாந்தக்காரரகைாக காணப்�டுகின 
ைாரகள. அந்த 44 ஏக்கர காணிறய எடுக்கும் 
ப�ாருட்டு இவரகளிடம் நில அைறவ பசய்த 
ப�ாது நில அைறவக்காை றகபயாப்�தற்த 
றவயுஙகள எனறு கூறி விட்டு அவரகளுக்கு 
காணிறய விற்�்தற்கு றகபயாப்�ம் ப�ற்ை்தாக 
அந்த ேக்கள சிலரிடம் கூறி இருக்கினைாரகள. 
அப்�டி ஒரு ஏோதது பவறல இந்த ேக்களிடம் �ட 
த்தப்�ட்டிருக்கினைது. 
 �ாஙகள ோகாண சற�யில்  இருந்த ப�ாது 
இந்த விடயம் பகாணடு வரப்�ட்டு 2018 ஆம் 
ஆணடு ஐப்�சி ோ்தம் 24 ஆம் திகதி ோகாணசற� 
காலம் முடிவுறும் ேட்டும் அவரகள அந்த இடததில் 
ஆக்கிரமிப்பு பசயயவில்றல.
 அ்தற்காக ோகாண சற�யால் ஒரு குழு 
அறேக்கப்�ட்டு, அந்த குழுவில் �ானும் இருந 
ப்தன. முல்றலததீவு சம்�ந்தோை விடயததில் 

வாதிட்டு அது ேக்களுக்குரிய காணி ேக்களுக்குத 
்தான அந்த காணி ப்தறவ எனை நிறலப்�ாட்றட 
�ாஙகள ஆணித்தரோக கூறிய்தால்  அந்த காணி 
எடுக்கவில்றல.
 2018.10.24 ஆம் திகதிக்கு பினைர ோகாண 
சற� முடிவுற்ை்தன பினபு இந்த �டவடிக்றகயில் 
குழுறவ கூப்பிட்டு எஙகளுக்கு கூட்டமும் றவக்க 
வில்றல. அவரகள  ்தஙகளுறடய எணணததிற்கு 
பவலி அறேதது ேண குவிக்கப்�ட்டு  அகழ்வு 
பவறலகள �றடப�ற்று பகாணடிருக்கினைை. 
 ்தற்ப�ாது  அ்தற்கு அடுத்த காணிகளும் நில 
அைறவ திறணக்கைத்தால் அைக்கப்�டுகினை  
ப�ாது ேக்கள விழிதப்தழுநதிருக்கிைாரகள.  கிட்டத 
்தட்ட பகாக்கிைாய கிழக்கு, பகாக்கிைாய பேற்கு, 
கர�ாட்டுபகணி, பகாக்குதப்தாடுவாய வடக்கு, 
ேததி ேற்றும் ப்தற்கு, �ாயாறு, பசம்ேறல வறர 
யாை இடததில் கனிய ேணல் அகழ்விற்காக கிட்டத 

்தட்ட கடற்கறரயிலிருநது 650 மீற்ைர தூரததுக்கு 12 
கிபலாமீட்டர நீைோை இடததிற்கு கனிய ேணல் 
அகழ்றவ பேற்பகாளைப் ப�ாகினைாரகள எனை 
்தகவறல இந்த ேக்கள ப்தரிவிக்கினைாரகள. 

 அஙகிருக்கும் குைஙகறைக் கூட விட்டு 
றவக்கவில்றல. வில்லுக்குைம் எனறு பசால்லக் 
கூடிய குைம் அக் குைதப்தாடு  பசரதது �ான குறிப் 
பிட்ட  இடஙகள வறரக்கும் சில சில சினை 
குைஙகளும் இருக்கினைை. இ்தன ஊடாகத்தான 
அந்த கிராேததுக்குரிய ்தணணீரகள �னனீராக 
ப�ணப்�டுகினைை. அப்தாடு பசரநது கால்�றடகள 
எல்லாம் �யைறடயக்கூடிய வறகயிலும், இந்த 
ேக்கள �யைறடயக்கூடிய வறகயிலும் அந்த குைங 
கள இருக்கினைை. அந்த குைஙகறையும் விட்டு 
றவக்கவில்றல. குடியிருப்பு காணிகள, ப்தனைந 
ப்தாட்டஙகள, கச்சான ப்தாட்டஙகள, ப�ல் வயல் 
கள ப�ானைவாைாை இடஙகறைபயல்லாம் அைந 
திருக்கிைாரகள. 
 ேக்கள எைக்கு அறிவித்தற்தயடுதது �ான 
ோசி ோ்தம் 09 ஆம் திகதி அஙகு பசனறு �ாரறவ 
யிட்ட ப�ாது,  அறுவறட பசய்த வயல் இடஙகறை 
பயல்லாம் அைநதிருப்�்தாக காட்டிைாரகள. 
 அது ்தவிர 10 ஆம் திகதி சட்டத்தரணி 
்தைஞசயறையும் அறழதது பகாணடு அஙகுபசனறு 
வழக்கு ப�ாடக்கூடிய நிறலயில்  இருக்கி னை்தா? 
எனை வறகயில் அற்த ஆயவு பசயப்தாம். அ்தன 
�டி அவர ஊடாகவும், �ாராளுேனை உறுப்பிைர 
சுேநதிரன அவரகபைாடும் ப்தாடரபு பகாணடு 

அவரும் இந்த வழக்றக எைக்கு ப�ரடியாக 
கூறிைார. 
 இது சம்�ந்தோக வழக்கு ப�ாடுவ்தற்கு 
காணி உரிறேயாைரகளிடம் இருநது ப�ரும்�ா 
லாை அனுேதிப் �ததிரஙகறையும், உறுதி காணி 
உளைவரகளுறடய �ததிரஙகறையும் பகாக்குத 
ப்தாடுவாய ப்தாடக்கம் �ாயாறு வறர �ாஙகள 
பசகரிதது பகாணடிருக்கினபைாம். அந்த பசகரிப்பு 
கள முடிந்தவுடன நிச்சயோக வழக்கு ஒனறை 
்தாக்கல் பசயவ்தற்காை, முயற்சியில் ஈடு�ட்டு 
பகாணடிருக்கினபைாம். 
 கடந்த 12 ஆம் திகதி அந்த ேக்கள  ஒனறு 
கூடி ஒரு ப�ாராட்டதற்த, பவளிக்பகாணடு 
வந்தாரகள. அப் ப�ாராட்டததுக்கு  கிட்டத்தட்ட 
நூறு ப�ரைவில் வநதிருந்தாரகள.
 650 மீற்ைர தூரோை ேணறல அளளும் 
ப�ாது நிச்சயோக, கடற்கறரபயாரஙகள எல்லாம் 
அளளி எடுக்கும்ப�ாது இந்த ேக்களுறடய வாழ் 
வா்தாரஙகள ேட்டுேல்ல கடல் நீர உட்புகும் 

அ�ாயம் கூட ஏற்�டும். இப்�டியாை ஒரு அடாவ 
டித்தைதற்த இந்த திறணக்கைததின ஊடாக பசய 
�வரகள யாராக இருந்தாலும் அவரகறை �ாஙகள 
வனறேயாக கணடிக்கினபைாம்.
 பகாக்கிைாய கிராேோைது பூரவீக, �றழய 
்தமிழ் கிராேம். முகததுவார �குதியில் சிஙகை 
ேக்கறை பகாணடு வநது 1984 ஆணடு �குதியில் 
குடிபயற்றி அந்த முகததுவாரததில் இருந்த ்தமிழ் 
ேக்கறை எழுப்பிைாரகள. அந்த ேக்களுறடய 
காணி உறுதிகள இனறும் இருக்கிைது. அ்தற்கு ஒரு 
முடிவு இல்றல.
 ஆட்சியாைரகபைா அல்லது அ்தற்குகீழ் 
உளைவரகபைா அல்லது இந்த இடததுக்கு ப�ாறு 
ப்�ாக இருக்கினை யாருபே இந்த ேக்கறை கவனி 
ப்�்தாக  ப்தரியவில்றல. ஆட்சியாைரகளுக்கு 
அறிவு, ஆற்ைல்கள இருந்தால் நிச்சயோக இப்�டி 
யாை பவறலகறை பசயயோட்டாரகள. ேக்கள 
்தஙகளுறடய வாழ்வா்தாரததிற்காக, எஙகு பசல் 
வது எனை பகளவிக்குறிபயாடு நிற்கினைாரகள.

 பகாக்கிைாய ேண எஙகளுறடய வடக்கு, 
கிழக்றக இறணக்கினை ஒரு பூரவீக கிராேம். 
அ்தறை முற்றுமுழு்தாக விழுஙகி விடுவாரகபைா 
எனை ஐயப்�ாடு இந்த ேக்களிடததிபல இருக்கி 
னைது. அது ேட்டுேல்ல இந்த கடல் நீர உட்புகுந 
்தால் ்தாஙகபை அழிநது ப�ாவபோ எனை எணணத 
திலும் ்தஙகறை பவளிபயற்ை �டவடிக்றக பேற் 
பகாளகினைாரகைா எனை ஐயததிலும் இருக்கி 
னைாரகள. 

09,jo;
171 gpg;utup 26> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

fl;Liu

J.utpfud;

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பககம்

nfhf;fpshAk; 
gwpNghFk; epiy.

tlf;F> fpof;if ,izf;fpd;w 
G+u;tPf fpuhkkhd 



10,jo;
171 gpg;utup 26> 2022

thuhe;j kpd;dpjo;;
jhafj;jsk;

ஐ.�ா. கூட்டதப்தாடரில் இலஙறக ப்தாடர�ாை 
தீரோைஙகள எவ்வாறு அறேயும் எனறு 

பசனறைப் �ல்கறலக்கழக ப�ராசிரியர குழநற்த 
அவரகறை இலக்கு ஊடகம் கருததுக் பகட்ட 
ப�ாது, அவர கூறிய கருததுக்கறை இஙபக ்தருகி 
னபைாம். 

 ப�ப்ரவரி திஙகள 28ஆம் திகதி 2022ஆம் 
ஆணடு அனறு பஜனீவாவில் உளை ஐக்கிய �ாடு 
கள அறவயில் ேனி்த உரிறே ப�ரறவ �ாற்�ததி 
ஒன�்தாவது ப�ரறவயாைது ப்தாடஙக இருக்கி 
னைது.  இந்த ப�ரறவயில், ஈழத ்தமிழரகளுறடய 
உரிறேயும் இந்தப் ப�ரறவயின �ஙகளிப்ற�யும் 
�ற்றி �ாம் சிநதிக்க இருக்கினபைாம். 
 ்தமிழரகளுக்கு இறழக்கப்�ட்ட இைப்�டு 
பகாறல - சிஙகை அரசு திட்டமிட்டு அரஙபகற்றிய 
இைப்�டுபகாறலறய மூடி ேறைப்�்தற்காக சிங 
கைப் ப�ரிைவா்த அரசு, உலக�ாடுகளுறடய உ்தவி 
றயயும், குறிப்�ாக சீைாவின உ்தவிறயயும், இநதிய 
ஒனறிய அரசின உறடய உ்தவிறயயும், பிரித்தா 
னிய அரசனுறடய உ்தவிறயயும், அபேரிக்க 
ஐக்கிய �ாடுகளின அரறசயும் இனறைக்கு �ாடி 
ஓடி ப்தடிக்பகாணடிருக்கிைது.  
 அ்தற்காக ்தமிழரகறைபய அது ஒரு �க 
றடக் காயாகப் �யன�டுததி, குறிப்�ாக சுேநதிரன, 
சாணக்கியன, கபஜநதிரகுோர ப�ானை ��ரகறை 
இ்தற்காக �யன�டுததி, இவரகள வழியாக ்தமிழர 
களுக்கு �றடப�ற்ை ஒரு இைப் �டுபகாறலறய 
மூடி ேறைப்�்தற்காக �ல் பவறு முயற்சிகறை அது 
எடுததுக் பகாணடிருக்கினைது.

 இப்�டிப்�ட்ட ஒரு சூழ்நிறலயில், ஐக்கிய 
�ாடுகள ேனி்த உரிறே ப�ரறவயின  �ாற்�ததி 
ஒன�்தாவது கூட்டதப்தாடர எந்த அைவிற்கு இந்த 
்தமிழரகளுக்கு இறழக்கப்�ட்ட ஒரு அநீதிறய, 
ேனி்த உரிறே மீைறல, ஒரு இைப்�டுபகாறலறய 
எந்தைவிற்கு உலகிற்கு எடுததுச் பசால்லி ஒரு 
நீதிறயக் பகாணடு வரும் என�ற்த ஒரு மிகப் 

ப�ரிய ஐயதப்தாடு �ாம் அணுக பவணடும். 
ஏபைனைால், உலக �ாடுகளுறடய �ஙகளிப்ற� 
றவததுத ்தான இந்த ேனி்த உரிறேப் ப�ரறவயின 
49வது கூட்டத ப்தாடர �றடப�றும். அப்�டி 
�றடப�றுகினை ஒரு சூழ்நிறலயில், இந்த �ாடு 
கள ஒட்டித்தான அறவ முனறவக்கினை பகாரிக் 
றககறை ்தான அந்த ப�ரறவயாைது கணக்கில் 
எடுததுக்பகாளளும். அற்த ஒட்டித்தான அது 
பசயற்�டும். 
 எைபவ அப்�டிப்�ட்ட ஒரு சூழ்நிறலயில், 
்தமிழரகளுறடய �ஙகளிப்பு எனை என�ற்த �ாம் 
ப்தளிவாகப் �ாரக்க பவணடும். ்தமிழரகள  ஈழ 
ேணணிலிருநது இனறைக்கு உலகம் முழுவதும் 
புலம்ப�யரநதிருக்கினை இவ்பவறையில், எந 
ப்தந்த �ாடுகள இந்த ேனி்த உரிறேப் ப�ரறவ 
யில் உறுப்பிைரகைாக �ஙகளிப்பு பசயதிருக்கி 
ைாரகபைா, அந்த �ாடுகளுறடய அரறச ஒரு நிரப் 
�ந்தததிற்குக்  பகாணடு வநது, அந்த அரசுக ளிடம் 
உணறேயாை ஆவணஙகறை எடுதது றவதது 
அவரகறை புரிய றவதது அவரகறை ப்தளிவாக 
�ாம் சிநதிக்க றவதப்தாம் எனறு பசானைால், 

�ம்முறடய பிரச்சிறைறய ப்தளி வாக உலகறிய 
எடுததுச் பசால்லப்�டும். இல்றல பயனைால் 
இந்தப் பிரச்சிறைறய றவததுக் பகாணடு ்தஙக 
ளுறடய ஆ்தாயதற்தத ப்தடிக் பகாணடு, நிறை 
பவற்றிக் பகாணடு, அற்த விரும்பி திட்டமிட்டு 
பசயல்�டுததி, அதிலிருநது அந்த �ாடுகள வைருபே 
ஒழிய ஒருப�ாதும் ்தமிழரகளுக்கு உரிறே கிறடப் 
�து சாததியம்அல்ல. இ்தைால்அந்த �ாடுகளுக்கு 
ப்தளிவாை ஒரு பசயதிறய �ாம் ஆவணஙகபைாடு 
்தக்க ஆவணஙகபைாடு �ாம் பகாடுக்கினை ப�ாழு 
து்தான, அது உலக �ாடுகளுக்கு புரியறவக்க முடி 
யும். 

 ஆைால் இனறைக்கு அப்�டிப்�ட்ட 
பசயல்�ாடுகளில் ்தமிழ் இயக்கஙகளும் சரி, 
்தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும் சரி, ்தமிழரகளுறடய 
�ஙகளிப்பும் சரி, மிகக் குறைவாக இருப்�ற்த 
�ாரக்கிபைாம். அ்தற்கு பேலாக பிரிநது ப�ாய, 
சிஙகை அரசுக்கு றகக்கூலியாக வாழ்கினை புலம் 
ப�யரந்த ்தமிழரகள இருக்கினை இந்த பவறை 
யில், ்தஙகள ேக்களுக்கு இறழக்கப்�ட்ட இைப் 
�டுபகாறலறய மூடி ேறைததுக் பகாணடு, ்தஙக 
ளுறடய ஆ்தாயஙகறை அவரகள ப�றுவ்தற்காக 
்தஙகைறடய வசதி வாயப்புகறை ப�ருக்கிக் 
பகாளவ்தற்காக ஒரு இைதற்தபய காட்டிக் பகாடுக் 
கக் கூடிய இைததுபராகிகைாக வாழ்நது பகாணடி 
ருக்கினை இவ்பவறையில், ்தமிழ் ேக்களுறடய 
இைப்�டுபகாறலறய �ாம் எவ்வாறு உலக அரங 
கில் அது ஒரு அநீதியாை பசயல் எனறு  நிறல 
நிறுததுகினபைாம் என�து கூட ப்தரியாேல் பசயல் 
�டுகினை ஒரு ஒரு பவறையில் �ாம் எவ்வாறு 
�ம்முறடய உரிறேறய - நீதிறய நிறலநிறுத்த 
முடியும் என�து ஒரு மிகப்ப�ரிய பகளவிக்குறியாக 

இருக்கிைது. 

 ஆைால் இப்�டிப்�ட்ட ஒரு சூழ்நிறலயில் 
சில அறேப்புகள ப்தாடரநது இனறைக்கு இந்த 
ஒரு அநீ்த பசயறல இைப்�டுபகாறலறய நிறல 
நிறுததுவ்தற்காக ப�ாராடிக் பகாணடிருக்கிைது. 
அந்த இயக்கஙகறை, அந்த ேக்கள அறேப்புகறை, 
அந்தக் கட்சிகறை, அந்த ��ரகறை �ாம் சரியாக 
இைம் கணடு, அவரகளுக்கு உ்தவிக்கரம் நீட்டி 
பைாம் எனறு பசானைால், கணடிப்�ாக பவற்றி 
நிச்சயம் �ேக்கு உணடு என�ற்த �ாம் ேைநது 
விடக்கூடாது. அப்�டிப்�ட்ட ஒரு சூழ்நிறலயில், 

இந்த ்தமிழரகளுறடய �ஙகளிப்பு எனைவாக இரு 
க்க பவணடும்?

 ஒனறு - �ம்முறடய பவறு�ாடுகறை   பின்த 
ளளிவிட்டு �ாம் எந்தப் புளளியில் ஒனைாக பசரு 
கிபைாபோ – �ம்றே ஒனறு பசரக்கினை அறைத 
துக் கூறுகறையும் �ாம் றேயப்�டுததி, அந்தக் 
கூறுகளின அடிப்�றடயில் �ாம் பசயற்�டுகினை 
ஒருஙகிறணக்கக்கூடிய, ஒற்றுறேபயாடு பசயற் 
�டுகினை �ல்ல உளைஙகறை �ாம் கணடிப்�ாக 
ஒருஙகிறணநது பசயல்�ட பவணடும்.
 எைபவ �ம்முறடய ப�ாக்கம் ்தைததிலும் 
பவறல பசயய பவணடும். அப்த ப�ரததில் 
இப்�டிப்�ட்ட ப�ரறவகளிலும் பவறல பசயய 
பவணடும். உலக அறேப்புகள ேததியிலும் பவறல 
பசயய பவணடும். அ்தற்கு அறிவுபூரவோகவும் 
பவறல  பசயய பவணடும். உடல் ரீதியாகவும், 
உைரீதியாகவும், அறிவு பூரவோகவும் �ாம் பசயற் 
�ட்படாம் எனறு பசானைால், கணடிப்�ாக 
�ம்முறடய பிரச்சிறைறய ப்தாடரநது முனபைடு 
ததுச் பசல்ல முடியும். இனறு இல்றல எனைா லும், 
எனைாவது ஒரு�ாள ்தமிழ் ேக்களுக்கு இறழக் 
கப்�ட்ட இைப்�டுபகாறலறய உலகறியச் 
பசால்லி, அ்தற்கு பவணடிய ஒரு நீதிறயயும், 
அ்தற்கு பவணடிய ஒரு �ரிகாரதற்தயும் �ாம் ப�ை 
முடியும் என�தில் உறுதியாக இருநது,  ஒனறு 
பசரநது பசயல்�டுவ்தற்கு �ாம் முறைநது வரு 
பவாம் அப்ப�ாழுது பவற்றி நிச்சயம் என�ற்த 
ப்தளிவாக புரிநது பகாளபவாம்.
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உக்பரனின கிழக்குப் பிராநதிய ோகாண 
ஙகைாை படாபைட்ஸக் ேற்றும் லுஹான 

ஸக் ஆகியவற்றை ்தனி�ாடாக அஙகீகரித்த ரசிய 
அதி�ர விைடிமீர புட்டீன உக்பரன எை ஒரு �ாடு 
இல்றல அது ரசியாவின பிரிக்கப்�ட முடியா்த 
ஒரு �குதி எனைார. உக்பரறைச் சுற்ைவர ரசியா, 
ப�லரஸ, போல்படாவா ஆகிய �ாடுகளிலும் 
இரசியா உக்பரனிடம் இருநது பிரிதப்தடுத்த 
கிறிமியாவிலும் கருஙகடலிலும் அபசாவ் கடலி 
லும் இரசியப் �றடகறைக் குவிததுக் பகாணடு 
்தான உக்பரனுடன ப�ார பசயயப் ப�ாவதில்றல 
எை ப்தாடரச்சியாக அறிவித்த புட்டீன உக்பரனுஎ 
க்குள �றடகறை அனுப்பிைார. உக்பரறை �றட 
களில்லாேற் பசயவ்தற்காக ்தான �றடகறை 
அனுப்பிய்தாகச் பசானைார. 

புடடீனின் மனதில் என்ன உண்டு 
புடடீ்ன அறிோர் 

 உக்பரறை புட்டீன இரசியாவுடன இறண 
க்கப்ப�ாகினைாரா? உக்பரனில் ஆட்சி ோற்ைதற்த 
ஏற்�டுத்தப் ப�ாகினைாரா? உக்பரறை ப�ட்படா 
விலும் ஐபராப்பிய ஒனறியததிலும் இறணய 
விடாேல் ்தடுக்கப் �ாரக்கினைாரா? இக்பகளவி 
களுக்காை விறட அவருக்கு ேட்டுபே ப்தரியும். 
ப�ார அ�ாயததில் இருக்கும் �ாடு ஒனறை 
ப�ட்படா எைச் சுருக்கோக அறழக்கப்�டும் வட 
அதலாநதிக் ஒப்�ந்த �ாடுகள எனனும் �றடத 
துறைக் கூட்டறேப்பில் முழுறேயாை உறுப்பு 
�ாடாக இறணக்க முடியாது. ப�ாருைா்தாரப் பிரச் 
சறை உளை ஒரு �ாட்றட ஐபராப்பிய ஒனறிய 
ததில் இறணக்க ோட்டாரகள. உக்பரறைப் ப�ார 
அ�ாயததிலும் ப�ாருைா்தார ப�ருக்கடியிலும் 
றவததிருப்�்தற்காை �கரவுகறை 2014இல் இருநது 
புட்டீன பசயது வருகினைார. ரசியா ்தறலறே 
யிலாை யூபரா-ஏசியன ப�ாருைா்தார ஒனறியம் 
எனனும் ப�ாருைா்தாரக் கூட்டறேப்பிலும் 
இறணந்த �ாதுகாப்பு ஒப்�ந்த �ாடுகள எனனும் 
�றடததுறைக் கூட்டறேப்பிலும் உக்பரனும் 
பஜாரஜியாவும் இறணயாேல் அறவ நிறைவாை 
கூட்டறேப்புக்கள ஆக முடியாது. 

ேஞ்சிக்கப்பட்ட உக்ரேன்
 உக்பரறை ப�ட்படா கூட்டறேப்பில் 
இறணக்க ோட்படாம் எை ப�ட்படா எழுதது 
மூலோை உறுதி போழி வழஙக பவணடும் 
என�ற்த முக்கியோை பகாரிக்றகயாக முனறவத்த 
புட்டீன 2022 ப�ப்ரவரி 23-ம் திகதி உக்பரன 
ரசியாவின �குதி எனைார. 1991இல் உக்பரன 
பசாவியததிடமிருநது பிரிநது ்தனி�ாடாகிய ப�ாது 

அ்தனிடம் ப�ருேைவு அணுக்குணடுகள இருந்தை 
அரசியல் உறுதிப்�ாடற்ை ஒரு புதிய �ாட்டிடம் 
அணுக்குணடுகள இருப்�து ஆ�த்தாைது என�்தால் 
அபேரிக்கா, ரசியா, பிரித்தானியா ஆகிய�ாடுகள 
அவற்றை ரசியாவிடம் ஒப்�றடக்கும் �டி 
பவணடிைர. அ்தற்குப்�திலாக உக்பரனின பிராந 
திய ஒருறேப்�ாட்டிற்கும் இறைறேக்கும் அந்த 
�ாடுகள உறுதி வழஙகும் உடன�ாடு ஒனறு 
1994-ம் ஆணடு ஹஙபகரித ்தறல�கர பியூடப் 
ப�ஸற்றில் றகச்சாததிடப்�ட்டது. 2014இல் அந்த 
உடன�ாட்றட மீறி உக்பரறை ரசியா ஆக்கிரமிதது 
அ்தனிடமிருநது கிறிமியாறவ அ�கரித்தது. 
அ்தற்கு எதிராக அபேரிக்காவும் பிரித்தானியாவும் 
எடுத்த �டவடிக்றககள ப�ா்தாது. 

்ேட்்டா ்கழுததில் ்கததி ்ேத்த புடடீன்
 அபேரிக்காவும் பிரித்தானியாவும் உக்பரனு 
க்கு ்தாம் �றடக்கலனகறை அனுப்புவ்தாக முழங 
கிைாலும் அறவ பகநதிபரா�ாய �றடக்கலன 
கள அல்ல ்தற்�ாது காப்பு ப�ாருக்கு ேட்டும் 
�யன�டக் கூடியறவ. ரசியாவின ப�ாரத்தாஙகி 
கறையும், கவச வணடிகறையும் உலஙகு வானூரதி 
கறையும் அழிக்கக் கூடிய ஏவுகறணகறைபய 
அவரகள வழஙகியுளைாரகள. SU -34,  SU-35, 
MiG-31, MiG-35 ப�ானை ரசியாவின முனைணி 
விோைஙகறை அழிக்கக் கூடிய ஏவுகறணகறை 
அபேரிக்காபவா, பிரித்தானியாபவா உக்பரனுக்கு 
வழஙகவில்றல. புட்டீனின சிைதற்த அதிகரிக்க 
அறவ விரும்�வில்றல. ப�ட்படா �ாடுகளின 
பசயேதிகறைச் பசயலிழக்கச் பசயது, அவற்றின 
ப�ரும்�ாலாை விோைஙகறையும் வழிகாட்டல் 
ஏவுகறணகறையும் பசயலிழக்கச் பசயயக் கூடிய 
வலிறே, உலகின எப்�ாகததிற்கும் மீயுயர-ஒலி 
பவக (றஹப்�ர-பசானிக்) ஏவுகறணகறை வீசக் 
கூடிய வலிறேறயயும் ப�ற்றுக் பகாணபட 
புட்டீன உக்பரன ப�ாரக்கைததில் இைஙகியுளைார. 
ஸப�யின ேற்றும் ப�ாரததுக்கறலத ்தவிர எல்லா 
ஐபராப்பிய �ாடுகளின �கரஙகறை நிரமூலோக்கக் 

கூடிய வானில் இருநது வீசும் எறியியல் ஏவுகறண 
கறையும் (Kh-47M2 (Kh-47M2 Kinzhal ‘Dagger’ hy-
personic ballistic missile.) அவற்றை வீசக் கூடிய  
MiG-31 ப�ார விோைஙகறையும் ரசியாவிற்கு 
பசாந்தோை கலினனினகிராட் �குதியில் ரசியா 
நிறுததி றவததுவிட்டு புட்டீன உக்பரனுக்கு 
எதிராை �றட �டவடிக்றகயில் ஈடு�ட்டுளைார. 
ப�ட்படா �ாடுகள ரசியாவிற்கு எதிராக சுணடு 
விரறலத்தனனும் அறசக்க ோட்டாது எை அவர 
�ம்புகினைார. 

ப்பாருளா்தாரேத ்த்்ட என்னும் 
பேதது ்ேடடு 

 உக்பரனுக்குள புட்டீன �றட அனுப்பிய 
வுடன ரசிய வஙகிகளுக்கும் இரசிய அரசின கடன 
முறிகளுக்கும், இரசிய பசல்வந்தரகளேற்றும் 
அரசியல்வாதிகளுக்கும் எதிராக பேற்கு �ாடுகள 
ப�ாருைா்தார்தறடகள விதித்தை. இது புட்டீன 
எதிர�ாரத்தது்தான. ்தைது ப�ாருைா்தாரதற்த 
அ்தற்கு ஏற்� கட்டி எழுப்பி விட்டுத்தான அவர 
கைததில் இைஙகியுளைார. இரசியாவின பவளி 
�ாட்டுச் பசலவாணிக் றகயிருப்பு 600பில்லியன 
களுக்கும் பேல். இரசியாவின �ாதீட்டில் வரவு 
அதிகம். ரசியா ்தைது பவளி�ாட்டுச் பசலவாணிக் 
றகயிருப்பில் 20%இற்கும் குறைந்த அைவிபலபய 
அபேரிக்க படாலரில் றவததிருக்கினைது. உக்பரன 
�றட �டவடிக்றக எரிப�ாருள விறலறய அதிக 
ரிக்கும். அ்தைால் எரிப�ாருள ஏற்றுேதி �ாடாை 
ரசியாவின வருோைம் அதிகரிக்கும். ப�ாருைா்தா 
ரம் �டித்த, சதுரஙக விறையாட்டில் வல்ல, 
ஜூபடாவில் சிவப்புப் �ட்டியும் பவளறைப் 
�ட்டியும் ப�ற்ைவர புட்டீன. அவர எதிரியின 
�கரவுகறை முன கூட்டிபய அறிநது ்தன �கரவு 
கறைச் பசயது பகாணடிருக்கினைார. 

ரேசியத ்தாங்கி்களும் அபமரிக்க 
பிரித்தானிய ஏவு்க்ை்களும்

 உக்பரனுக்கு அபேரிக்கா வழஙகிய 
ஜவலின ஏவுகறணகறை Fire & Forget ஏவுகறண 
கள எை அறழப்�ர. அவற்றை இலக்றக ப�ாக்கி 

   ததொடர்ச்சி 14ஆம் பககம்
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அபேரிக்காவில் பசமிதது றவக்கப்�ட்டிருக் 
கும் ஆப்கான பசாததுகறை றகயகப்�டுதது 

கினை முற்றிலும் நியாயேற்ை முடிறவ அந்த �ாடு 
மீைப்ப�ைத ்தவறும் �ட்சததில், அபேரிக்கா 
ப்தாடர�ாை ்தஙகள பகாளறகறய ்தாம் மீைாயவு 
பசயய பவணடியிருக்கும் எனறு ஆப்கானிலுளை 
்தலி�ான அறேப்பு கடந்த திஙகட்கிழறே 
எச்சரிக்றக விடுததிருக்கிைது. அபேரிக்காவில் 
றவப்பில் றவக்கப்�ட்டிருக்கினை 7 பில்லியன 
அபேரிக்க நிதிறய, அபேரிக்கா ்தான விரும்பிய 
வழியில் �கிரந்தளிப்�்தற்காை ஒரு நிறைபவற்ைக் 
கட்டறையில் கடந்த பவளளிக்கிழறே ற�டன 
ஒப்�மிட்டார. இந்த பசாததுக்களில் அறரவாசி 
பசப்படம்�ர 11 ்தாக்கு்தலில் �ாதிக்கப்�ட்டவர 
களின குடும்�ஙகளுக்கு �கிரந்தளிக்கப்�டவிரு 
க்கிைது. ேற்றைய �குதி ஆப்கான ேக்களின 
�லறைக் கவனிப்�்தற்காை ஒரு அைக்கட்டறைக்கு 
வழஙகப்�டவிருக்கிைது. அபேரிக்காவின பேற் 
குறிப்பிட்ட முடிவு ஆப்கான ேக்கறை பவகுண 
படழச் பசய்தது ேட்டுேனறி, �னைாட்டுச் சமூகத 
திைர ேட்டிலும் கடும் எதிரப்ற�த ப்தாற்றுவிததி 
ருக்கிைது.

 ஆப்கான ேததிய வஙகியின பசாததுகறை 
கடந்த வருடம் அபேரிக்கா முடக்கிய ப�ாழுது, 
�னைாட்டுச் சமூகம் ்தேது �ரவலாை அதிருப் 
திறய பவளியிட்டது. அ்தற்காை காரணம் எனை 
பவனைால், கடந்த காலஙகளில் ேற்றைய �ாடுகளின 
பசாததுகறையும் எந்தபவாரு நீதி நியாயமும் 
இனறி அபேரிக்கா முடக்கியிருந்தது. இவற்றின 
காரணோக அந்த �ாடுகளில் கடும் ேனி்தப் ப�ரிடர 
ப்தாற்றுவிக்கப்�ட்டது. இது எவ்வாறு இருப்பினும் 
அபேரிக்காவின பசயற்�ாடு கற்�றைகறைபயல் 
லாம் கடநதுவிட்டது. குறிப்பிட்ட நிதிறயத திருப் 
பிக் பகாடுப்�்தற்குப் �திலாக அபேரிக்கா்தான 
விரும்பிய�டி அந்த நிதிறய ்தேது ேக்களுக்குப் 
�கிரந்தளித்தது. இறவ எல்லாவற்றிலும் போச 
ோை விடயம் எனைபவனைால் பசப்படம்�ர 
்தாக்கு்தலில் �ாதிக்கப்�ட்டவரகளுக்குப் �கிரந்த 
ளிக்கப்�டவிருக்கும் 3.5 பில்லியன நிதி, அபேரி 
க்கா இப்�ணதற்தப் ்தைது பசாந்தப் ற�களுக்குள 
ப�ாடுவ்தற்குச் சேைாை்தாகும்.
 �ணதற்த முடக்குவது எனைாலும் சரி, 
அல்லது �கிரந்தளிப்�து எனைாலும் சரி, ்தைது 
உள�ாட்டுச் சட்டதற்தப் �யன�டுததி, ஏறைய 
�ாடுகளின பசாததுகறை ்தாம் விரும்பிய�டி 
றகயாளவ்தற்கு அபேரிக்காவுக்கு எந்தவி்தோை 
உரிறேயும் கிறடயாது. இவ்வாைாை பசயற்�ாட் 
டுக்கு எந்தவி்தோை சட்டபூரவோை நியாயபோ 
அனபைல் அைப�றி ரீதியிலாை நியாயபோ 
இல்றல. மிகவும் வறிய �ாடுகளில் ஒனைாை 
ஆப்கானிஸ்தானின பசாததுகறை பவளிப்�றட 
யாகக் பகாளறையடிக்கினை அபேரிக்காவின 
காட்டுமிராணடித ்தைோை பசயற்�ாடு 2022ம் 
ஆணடிபல �டப்�து என�து துளியைவும் 
சிநதிததுப் �ாரக்க முடியா்த ஒரு விடயோகும். 
அபேரிக்காவின றகயில் இருக்கினை இந்த நிதி 
சாரந்த ஏகப�ாகம்  மிகவும் ஆ�த்தாைதும் அப்த 
பவறையில் உலகில் உறுதியற்ை ்தனறேறய 
உருவாக்கவும் வல்லது என�துடன கட்டாயம் 

நிறுத்தப்�ட பவணடியப்தானறும் ஆகும்.
 அபேரிக்காறவப் ப�ாறுத்த வறரயில் 
7பில்லியன படாலரகள ஒரு ப�ரிய விடயோக 
இருக்க முடியாது. இந்த நிதிறயக் பகாணடு மூனறு 
பி-2 ரக குணடு வீச்சு விோைஙகறை அ்தைால் 
பகாளவைவு பசயய முடியும். ஆைால் ஆப்கான 
ேக்கறைப் ப�ாறுத்த வறரயில் இந்த நிதி அவர 
கைது உயிரகறைக் காப்�து ப்தாடர�ாைது. பவளி 
�ாடுகளில் றவக்கப்�ட்டிருக்கும் ஆப்கான பசாதது 
கறை முடக்குவது, ஆப்கான ேக்கறை �ல ்தறல 
முறைகள பினபைாக்கிக் பகாணடுபசல்லும்எனறு 
ஆப்கானுக்காை ஐ�ாவின விபசட பிரதிநிதி 
படப�ாைா லிபயானஸ (Deborah Lyons) எச்சரிக்றக 
விடுத்தார. ்தற்ப�ாது, அறரவாசிக்கு பேற்�ட்ட 
ஆப்கான ேக்கள கடுறேயாை �சிறய எதிரபகாண 
டிருக்கும் அப்த பவறை மில்லியன கணக்கிலாை 
சிறுவரகள ப�ாசாக்கினறேயால் �ாைாந்தம் 
இைநது பகாணடிருக்கிைாரகள. �ல சிறுவரகள எந்த 
வி்த சிகிச்றசறயயும் ப�ை முடியாேல் ்தவிக்கிைார 
கள. அது ேட்டுேனறி கல்வி, ேற்றும் சமூகக் கட்ட 
றேப்புகள முற்ைாகச் பசயலிழக்கும் நிறலயில் 
இருக்கினைை. இவ்வாைாை ஒருகாலப் �குதியில் 
ஆப்கான ேக்களின �ணதற்தக் கைவாடுவது 
ப்தாடர�ாக அபேரிக்க அரசியல்வாதிகளின ேைச் 
சாட்சி உறுத்தவில்றலயா? உணறேயில் அபேரிக்க 
அரசியல்வாதிகறைப் ப�ாறுத்தவறரயில் அவர 
களுக்கு ேைச்சாட்சி இருக்கிை்தா என�தும் இன 
பைாரு பகளவியாகும்.

 ‘ஆப்கான ேக்களின உயிரகளும் உயிரகள 
்தான’ என�ற்த உணரவ்தற்குரிய அடிப்�றட 
ேனி்தாபிோைம் அபேரிக்க அரசியல்வாதிகளு 
க்கு இருக்குோயின, ்தாம் நிச்சயோக உயிர பிறழப் 
ப�ாம் எனறு �ம்புகினை ஆப்கான ேக்களின �ம்பி 
க்றகறய அவரகள  �றிக்கக்கூடாது. குறிப்�ாக 
ஆப்கான ப�ருக்கடிறயத ப்தாற்றுவித்தவரகள 
எனை வறகயில், ்தற்ப�ாற்தய சூழலில் ஆப்கான 

ேக்களுக்கு உ்தவபவணடிய ்தாரமீகக் கடறே 
அபேரிக்காவுக்கு நிச்சயோக இருக்கிைது. ஆப்கா 
னில் முனபைடுக்கப்�ட்ட ப�ாரின ப�ாது, 30,000 
அப்�ாவிப் ப�ாதுேக்கள அபேரிக்க இராணுவத 
்தால் அஙகு பகால்லப்�ட்டதுடன, 11 மில்லியன 
ேக்கள அகதிகள எனை நிறலக்கும் ்தளைப்�ட் 
டாரகள. ஆப்கானிபல ப�ாரிபல �ாதிக்கப்�ட்ட 
ேக்களுக்காை �ட்ட ஈட்றட வழஙகுவ்தற்காக 
்தைது 700 பில்லியன படாலர ப�றுேதியாை 
�ாதுகாப்புப் �ாதீட்டின ஒரு �குதிறய வழஙகி 
ைாபலனை எனறு பகட்கத ப்தானறுகிைது.

 ஆப்கான ேக்களின உயிரகாக்கும் பசாதது 
கறை திருப்பிக்பகாடுக்காேல் றவததிருப்�்தற்காக 
சீைா, ரஷயா, �ாகிஸ்தான ப�ானை �ாடுகள 
அபேரிக்காறவக் கணடிததிருக்கும் அப்தபவறை 
ேனி்த உரிறேகள ப்தாடர�ாக அதிகம் ோர ்தட்டு 
கினை பேற்குலக �ாடுகபைா இவ்விடயம் ப்தாடர 
�ாக அறேதி காக்கினைை. ஆப்கான ேக்கள அனு� 
விக்கும் துன�ஙகறை  இனனும் அதிகோக்கி, 
சட்டஙகறை அடிப்�றடயாகக்பகாணட �னைா 
ட்டு ஒழுஙகு என�து �லவீோைவரகறையும் 
நீதியின�டி ஒழுகுகி னைவரகறையும் �ாதுகாப்� 
்தற்கல்ல, ோைாக, வல்லரசுகறையும் அவற்றின 
ஏகப�ாகஙகறையும் �ாதுகாப்�்தற்பக உருவாக்கப் 
�ட்டறவ என�து பவளளிறட ேறலயாகிைது.
 ஆப்கான பசாததுகறைக் கைவாடும் அபே 
ரிக்காவின �டவடிக்றகறய �ாம் மிகக் கடுறே 
யாகக் கணடிக்கிபைாம். ஆப்கான ேக்களுக்குச் 
பசாந்தோை பசாததுகள, எந்தவி்த நி�ந்தறையும் 
இனறி ஆப்கான ேக்களுக்கு வழஙகப்�ட பவண 
டும் எனறு அரசியல் ரீதியாகவும் அைப�றி ரீதி 
யாகவும் மிகப் �லோை ஒரு கருததுருவாக்கதற்த 
பேற்பகாணடு அபேரிக்கா மீது கடுறேயாை 
அழுத்ததற்தப் பிரபயாகிக்க பவணடுபேனறு 
ேைச்சானறின �டி �டக்கினை �ாடுகளுக்கும் 
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உலகில் உளை ்தாவரஙகறையும், விலஙகு 
கறையும் �ாதுகாக்கும் ப�ாக்கில் உலக 

காட்டு உயிரிைம் ப்தாடர�ாை �ாள ஒவ்பவாரு 
வருடமும் ோரச் 3 ஆம் �ாள பகாணடாடப்�டுகி 
னைது.
 இந்த �ாள ப்தாடர�ாை �ரிநதுறரறய 
்தாயலாநது அரபச மு்தலில் முனறவததிருந்தது. 
அ்தன பினைர அ்தன முக்கியததுவம் கருதி, ஐக்கிய 
�ாடுகள சற�யாைது ்தைது 68 ஆவது ப�ாதுக் 
கூட்டத ப்தாடரில் 2013 ஆம் ஆணடு அ்தறை 
ஏற்றுக் பகாணடு அறிவிததிருந்தது. 

 காட்டு வாழ் உயிரிைஙகைாைது எேது 
சூழல், கல்வி, கலாச்சாரம், ேரபியல் விஞஞாைம், 
ப�ாருைா்தாரம் ேற்றும் ேருததுவம் எைப் �ல 
துறைகளில் முக்கியததுவம் ப�றுகினைது. ேனி்த 
ரகளின �ல்வாழ்வுக்கும், எேக்காை ப்தறவகறைத 
ப்தாடரநது பூரததி பசயவ்தற்கும் அறவ இனறிய 
றேயா்தறவ. எேது பூமிப் �நதின அழகிற்கும் 
அறவ முக்கியோைறவ.
 இந்த �ாளில் �ாம் எவ்வாறு காட்டு 
வைஙகறையும், உயிரிைஙகறையும் �ாதுகாப்�து 
(Convention on International Trade In Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora) ேற்றும் அவற்றை எவ்வாறு 
அழிவில் இருநது மீட்டு எடுப்�து ப�ானை 
விடயஙகள முக்கியோக ப�சப்�டுவதுணடு. உயிரி 
ைஙகறை எவ்வாறு �ாதுகாத்தல் என�து ப்தாடர 
பில் ேக்களுக்கு கற்பிப்�்தற்கும், அது ப்தாடர�ாை 
விழிப்புணரவுகறை ஏற்�டுததுவ்தற்கும் இந்த 
�ாள மிகவும் முக்கியோைது.

 ப�ருேைவாை உயிரிை வறககள வாழ்ந 
்தாபல (Biodiversity) எேக்கு அது அனுகூலோைது. 
�ாம் எேது ேருததுவ ேற்றும் உணவுத ப்தறவக்கு 
அவற்றைத ்தான �ம்பியிருக்கினபைாம். ஒரு 
உயிரிைம் முற்ைாக அழியும் ப�ாது, அ்தன ேர�ணு 
ப்தாடர�ாை ்தகவல்கறையும் (Gene pool), அ்தன 
�யனகறையும் �ாம் இழக்கினபைாம்.

 �ல ேருததுவப் ப�ாருட்கள ்தாவரஙகளி 
லும், விலஙகுகளிலும், நுணணஙகிகளி லும் இரு 
நது அறியப்�ட்டு, பினைர ஆயவுகூடஙகளில் 

்தயாரிக்கப்�டுகினைை. மு்தலில் கணடறியப்�ட்ட 
ப�னசிலின எனை கிருமி பகால்லி Fungus 
எனனும் நுணணஙகியில் இருநது அறியப்�ட்டது. 
அஸபிரின எனை வலிநீக்கியும் Willow tree எைப் 
�டும் ேரததில் இருநது ப�ைப்�ட்டப்த. ்தமிழ் 
�ாரம்�ரிய ேருததுவததுறையிலும் ப�ருேைவாை 
ேருநதுப்ப�ாருட்களின உறைவிடம் ்தாவரஙகளும் 
விலஙகுகளுபே.
 ்தற்ப�ாற்தய உலக ஒழுஙகில் சைதப்தாறக 
அதிகரிப்பு, அவரகளின வாழ்க்றகத்தர அதிகரிப்பு 
என�ை ஏறைய உயிரிைஙகளுக்காை வாழ்விடம், 
உணவு, ேற்றும் ஏறைய ப்தறவகளில் �ாதிப்பு 
க்கறை ஏற்�டுததுகினைது. அப்தப�ால  எேது 
�வீை வாழ்க்றக முறைகளிைாலும், அதிக ேக்கள 
ப்தாறக யிைாலும் ஏற்�டுத்தப்�டும் சூழல் ோசு 
�டு்தலாைதும், உலகம் பவப்�ேயோ்தலும் �ல 
உயிரிைஙகறை அழிவு நிறலக்கு பகாணடு பசனறு 
ளைது.
 ஒவ்பவாரு வருடமும் ஒவ்பவாரு கருப் 
ப�ாருளில் இந்த திைம் பகாணடாடப்�டுவதுணடு. 
2018 ஆம் ஆணடு உலகில் உளை சிஙகம் ேற்றும் 
புலி (Big Cats: Predators Under Threat) இைங 
கறை �ாதுகாத்தல் எனை திட்டம் முனறவக்கப் 
�ட்டிருந்தது. 2019 ஆம் ஆணடு கடலில் வாழும் 
உயிரிைஙகள ப்தாடர�ாை (Life Below Water: For People 
and the Planet) சிந்தறை முனறவக்கப்�ட்டிருந்தது. 
இந்த வருடம், சூழ லில் அழிவு நிறலயில் உளை 
முக்கியோை உயிரி ைஙகறை மீட்டு எடுத்தல் 
(‘Recovering key species for ecosystem restoration) எனை 
கருப்ப�ாருள முன றவக்கப்�ட்டுளைது.

 உலகில் உளை உயிரிைஙகளில் 8,400 உயிரி 
ைஙகள அழிவின விளிம்பில் உளை்தாகவும், 30,000 
உயிரிைஙகள அழிவறடயும் ஆ�ததில் உளை்தாக 
வும் இயற்றகறய �ாதுகாகப்�்தற்காை அறைத 
துலக கூட்டறேப்பு (IUCN) ப்தரிவிததுளைது. இறவ 
அறைததும் கணிப்புகபை ்தவிர, உணறேயாை 

எணணிக்றக இ்தறை விடப் �ல ேடஙகு அதிகம் 
எைக் கூைப்�டுகினைது. 

  �ைறவகள, ஊரவை, �ாலூட்டிகள, மீனகள, 
பூச்சிகள ப�ானை இைஙகறைச் பசரந்த விலஙகு 
களில் 68 விகி்தோைறவ கடந்த 1970 ஆம் ஆணடு 
டன ஒப்பிடும் ப�ாது முற்ைாக அழிநதுவிட்ட்தாக  
2020 ஆம் ஆணடு பவளியிடப்�ட்ட பூமியில் 
வாழும் உயிரிைஙகள ப்தாடர�ாை அறிக்றகயில் 
ப்தரிவிக்கப்�ட்டுளைது. எதிரவரும் 50 வருடஙக 
ளில் ்தற்ப�ாது உளை உயிரிைஙகளில் 25 விகி்தோ 
ைறவ முற்ைாக அழிநதுவிடும் எைக் கணிப்பிடப் 
�ட்டுளைது.
 எேது பூமி ப்தாடரபில் �ாம் அதிக கவைம் 
பசலுததுவ்தால், இ்தறை �ாம் பகாணடாடுவது 
அவசியம். ஆைால் எவ்வாறு பகாணடாடுவது? 
 அடுத்த ்தறலமுறையிைருக்கு இது 
ப்தாடரபில் விழிப்புணரவுகறை ஏற்�டுததுவப்த 
முக்கியோைது. சிறுவரகளுக்கு இது ப்தாடரபில் 
்தகவல்கறை வழஙகலாம்; �ாடசாறலகளில் இது 
ப்தாடர�ாை �டவடிக்றககறை பேற்பகாளை 
லாம்.  இந்த உயிரிைஙகளில் �ாம் ்தஙகி வாழுகி 
னபைாம் எனை கருதற்த அவரகள ேததியில் விற்த 
க்க பவணடும்.

 உயிரிைஙகளின அழிவு என�து உலகிற்கும், 
அஙகு வாழும் ேக்களுக்கும் அழிறவத்தரும் எை 
அழிவின விழிம்பில் உளை உயிரிைஙகறைப் 
�ாதுகாத்தல் ேற்றும் அறவ ப்தாடர�ாை வரத்த 
கதற்த ்தறடபசயயும் அறைததுலக அறேப்பின 
பசயலாைர இபவானி ஹிகிபரா ப்தரிவிததுளைார. 
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மூலம் இை ே்த ரீதியிலாை  ஒதுக்கு்தலுக்குதிட்ட 
மிடுவ்தாகபவ உணரமுடிகினைது. ப�ௌத்த அறட 
யாைஙகளின �ாதுகாப்பு எனை ப�ாரறவயில் 
ஒபர �ாடு எனை வாசகதற்தஇைததுவ அறடயா 
ைஙகறை ்தனிததுவதற்தயும் ஒதுக்குவ்தற்கு 
திட்டமிட்டு வருவ்தாக அறிய முடிகினைது. முழு 
�ாட்டிைதும் சிஙகை ப�ௌத்தம் ்தவிரந்த ஏறைய 
இைஙகளின  அரசியல் எதிர�ாரப்புகள ஒதுக்கப் 
�டுவது ேட்டு ேல்ல, அடித்தட்டு ஏறழகளின வாழ் 
விற்காை அபிலாறசகளும் �சுக்கப்�டுவ்தற்பக 
திட்டஙகள தீட்டப்�டுகினைை.
 மு்தலாளிததுவ ஆளும் வரக்கம் உறழக்கும் 
வரக்கததிைரிறடபய இை, ே்த, சாதி, பிரப்தச வா்தங 
கறை முனறவதது பிரிவிறைகறை உருவாக்கி 
யுளைது. இது இை அழிவுக்கும் சேய ரீதியிலாை 
அழிவுக்கும் காரணோக அறேகினைது. உறழக்கும் 
வரக்கம் ஒனறு�ட்ட சக்தி  ப�றுவ்தற்காை ்தறடக 
றைக் கணடறியும் பசயற்�ாடும் �ாட்டில் தூரோக் 
கப்�ட்டுளைது.

 �ாடு இைததுவ சேய அறடயாைம்பகாணட  
உறழக்கும் வரக்கததிற்பக பசாந்தோகும். அவரக 
ளின வியரறவயும், இரத்தமும் நிலததில் விற்தக் 
கப்�ட்டுளைை. அ்தற்காை பகௌரவதற்த ்தே்தாக் 
கிக் பகாளை பவணடுபேனில், அவரகள வாழும் 
பிரப்தசஙகளில் �ாதுகாப்புடன, சுயபகௌரவதது 
டனும் உரிறேபயாடு வாழபவணடும் இதுபவ 
அடிப்�றடத ப்தறவயாகும்.
 இ்தறை உறுதிப்�டுத்த, ்தற்ப�ாற்தய சூழ் 
நிறலயில் இைஙகளின நிலம், போழி, ப�ாரு 
ைா்தாரம், கறல, கலாச்சாரம் ஆகிய ்தனிததுவ 
அறடயாைஙகள �ாதுகாக்கப்�ட்டு, சு்தநதிர 
வாழ்றவ உறுதிப்�டுத்த அடித்தட்டு ேக்களின 
ப�ாருைா்தார உரிறேசார விடயஙகள �ாதுகாக்கப் 
�ட, அறைதது முற்ப�ாக்கு சக்திகளும்  ஒபர 
பேறட யில் அேர பவணடும். அ்தற்காை புதிய சமூக 
வாழ்வு கலாச்சார கருததியல் உருவாக்கம் ப்தாடர 
பிலாை கலநதுறரயாடல் அடிேட்டததிலிருநது 
ஆரம்பிக்கப்�ட பவணடும்.
 இச் சக்திகைால் புதிய யாப்பு வறரயப் 
�ட்டு, ேக்கள முனபகாணடு பசல்லப்�ட பவண 

டும். இ்தற்காை ேக்கள சக்தியுடைாை அரசியல் 
எழுச்சிறய அறிவியல் ரீதியில் முனபைடுக்க 
பவணடிய ப்தறவயும், கடப்�ாடும் உளைது. 
ப்தர்தல் அரசியலுக்கு பவளிபய இச்சக்தி கட்டி 
எழுப்�ப்�ட பவணடும்.
 இைவா்தம், ே்தவா்தம் என�ை அடித்தட்டு 
உறழக்கும் ேக்கள விரும்�ா்த விடயோகும். 
ஆ்தலால் ேக்கள சக்திறய உருவாக்கும் �ாரிய 
ப�ாறுப்பும் சேய ஆனமீக சக்திகளுக்கு உணடு. 
அப்தப�ானறு உறழப்�ாைர அறேப்புகளுக்கும், 
அவரகள சாரந்த ப்தாழிற்சஙகஙகளுக்கும் உளைை.
சேய, அரசியல் எல்றலகறையும் சுய�லத ப்தறவ 
கறையும் கடநது, மு்தலாளிததுவவாதி களின, பிரிவி 
றைவாதிகளின அச்சுறுத்தல்களுக்கு அடி�ணியா்த 
நீதி றேய ேக்கள சக்திறய �லப்�டுததுவ்தற்காை 
காலம் உ்தயோகியுளைது. இது �ல்பவறு சவால் 
கறையும், இழப்புகறையும் சநதிதது நீணட தூரம் 
பசல்லபவணடிய  �யணோகும். இ்தறை உணரந்த 
சிந்தறையாைரகைாலும் அவரகைால் உருவாக்கப் 
�டும் தியாகமிகு ேக்கள சக்தியாலுபே சாததியப் 
�டும்”. எனைார.
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வில்றலபயைவும் அப்�குதி ேக்களகவறல ப்தரி 
விக்கினைைர.
 ப�ாரதீவுப்�ற்றில் ேண அகழ்வுகளுக்கு 
அனுேதி வழஙகும் அரச நிரவாகம் அ்தன மூலம் 
ேக்கள எதிரபகாளளும் இனைல்கள ப்தாடரபில் 
கவைம் பசலுத்தா்த நிறலபயயிருநது வருகினைது. 
ேக்களின நிறலறேகள ப்தாடரபில் சிநதிக்காேல் 
ேண ோபியாக்களின �லனகறை ேட்டும் �ாரக்கும் 
நிறலபய இப்�குதியில் காணப்�டுகினைது. விவ 
சாயிகள அதிகைவில் வாழும் குறித்த �குதி ஊடாக 
விற்தப்பு காலததிலும் அறுவறட காலததிலும் 
விவசாயிகள ப�ரும் கஸடஙகறை எதிர பகாளவ 
்தாக ப்தரிவிக்கினைைர. குறித்த வீதியின ஊடாக �ஸ 
ேற்றும் ஏறைய ப�ாக்குவரததுகள மிகவும் கஸட 
ோை நிறலயிபலபய முனபைடுக்கப்�டுவ்தாக 
வும் கரப்பிணிப் ப�ணகறை ஏற்றிச்  பசல்லும் 
ப�ாது ப�ரும் கஸடஙகறை அவரகள எதிரபகாள 
வ்தாகவும் சாரதிகள ப்தரிவிக்கினைைர.
 ஒரு பிரப்தசததின வைரச்சியாைது, சிைந்த 
ப�ாக்குவரததுக்காை வசதிகள ஏற்�டுத்தப்�டும் 
ப�ாது ஏற்�டுகினைது. சிைந்த வீதி கட்டறேப்புகள 
உருவாக்கப்�டும்ப�ாது ப�ாருைா்தார வைரச்சியும் 
ஏற்�டும். ஆைால் அந்த நிறலயிறை இதுவறரயில் 
ஏற்�டுததுவ்தற்காை �டவடிக்றககள முனபைடுக் 
காறேபய இனனும் ப�ாரதீவுப்�ற்று பிரப்தசம் 
வைரச்சியறடயாறேக்காை காரணோகவும் 

உளைது.
 நீரவைம், நிலவைம் உட்�ட அறைதது 
வைஙகளும்பகாணட இப்�குதியில் இதுவறரயில் 
ஒரு ப்தாழிற்சாறல அறேக்கப்�டவில்றல. யுத்த 
ததிற்கு முநதிய்தாக ப�ாரதீவுப்�ற்றில் காணப் 
�ட்ட ஓட்டுத ப்தாழிற்சாறலயிறைக்கூட புைரறே 
தது மீை பசயற்�டுத்த முடியா்த நிறலபயயுளைது. 
இப்�குதியில் உளை ஓட்டுத ப்தாழிற்சாறலயாைது, 
யுத்தததிற்கு முனைர மிகவும் பிர�ல்யோைது. 
குறித்த ப்தாழிற்சாறலயில் உற்�ததியாகும் ஓடுகளு 
க்கு ்தனிச்சிைப்பு இருந்த்தன காரணோக அக்கால 
ததில் பிர�லோை்தாக இருந்த்தாக அப்�குதிேக்கள 
ப்தரிவிக்கினைைர. எனினும் குறித்த ஓட்டு ப்தாழிற் 
சாறலயிறை இயஙகறவக்க எந்த  �டவடிக்றகயும் 
முனபைடுக்கப்�டவில்றல. அ்தறை மீை இயஙகச் 
பசயவ்தன மூலம் அப் �குதிறய பசரந்த இறைஞர 
யுவதிகளுக்கு ப்தாழில் வாயப்பிறை ஏற்�டுதது 
வ்தன மூலம் ப�ாருைா்தார ரீதியாை ோற்ைததிறை 
யும் ஏற்�டுத்த முடியும்.
 இப்தப�ானறு ப�ாரதீவுப்�ற்றில் சுோர 
30000 ஏக்கருக்கும் பேற்�ட்ட காணிகளில் ப�ற் 
பசயறக முனபைடுக்கப்�டுகினைது. ஆைால் 
இதுவறரயில் இப்�குதியில் ப�ல் குற்றும் ஆறல 
பயானறு அறேக்கப்�டா்த காரணததிைால் அறு 
வறட பசயயும் ப�ல்றல குறைந்த விறலக்கு 
விற்�றை பசயயபவணடிய துரப்�ாக்கிய நிறல 
யுளைது. குறித்த �குதியில் ப�ல் ஆறலபயானறு 

அறேக்கப்�டும்ப�ாது வருடாந்தம் அஙகிருநது 
�ாரியைவில் அரிசி ஏற்றுேதிறய முனபைடுக்கக் 
கூடிய சூழ்நிறல காணப்�டுகினைது. அது ப்தாடர 
பில் யாரும் சிநதிப்�்தாக இல்றல. இப் �குதியில் 
அரிசியாறல அறேக்கப்�டும்ப�ாது ப்தாழில் 
வாயப்பு ஏற்�டுவதுடன விவசாயிகள ்தஙகள அறு 
வறடகளுக்காை சரியாை வருவாறயயும் ப�ற்றுக் 
பகாளளும் வாயப்பு உளைது.
 ்தமிழரகளின கல்வியில் ப�ாருைா்தாரததில் 
ோற்ைஙகறை ஏற்�டுததுவ்தன மூலபே ்தமிழரக 
ளின இருப்பு என�ற்த நிறலநிறுத்த முடியும். 
இப்�குதிகளில் மு்தலீடுகறை பசயவ்தன மூலம் 
யாரும் �ஸடம் அறடயப் ப�ாவதில்றல. அ்தன 
மூலம் அதிகைவாை இலா�ததிறைபய அறடய 
முடியும்.
 அரசாஙகததிைால் இப்�குதி புைக்கணிக்கப் 
�டுகினை ப�ாதிலும் புலம்ப�யர ப்தசததில் உளை 
ேக்கள இஙகு மு்தலீடுகறை முனபைடுப்�்தற்கு 
முனவருவாரகைாைால், இப்�குதியிறை எதிரகால 
ததில் �ாதுகாப்�்தற்காை அடித்தைோக்க முடியும். 
இப்�குதிறய விட்டு பவறு �குதிகளுக்கு ்தமிழ் 
ேக்கள இடம் ப�யரவாரகைாைால் சிஙகை ேக்க 
ளின ப்தாறக இப்பிரப்தச பசயலகப்பிரிவில் அதி 
கரிப்�்தற்காை வாயப்புகள அதிகமுளைது. உரியவர 
கள இ்தறை கருததில் பகாணடு பசயற்�ாடுகறை 
முனபைடுக்க முனவர பவணடும்.
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அவசர நிதி உ்தவிறயப் ப�றுவற்த ப�ாக்கோகக் 
பகாணடு்தான நிதி அறேச்சர �சிஸ ராஜ�க்ச 
பவளளிக்கிழறே அவசரோகப் புதுடில்லிக்குப் 
�ைந்தார. நிதி அறேச்சின பசயலாைர ஆட்டிக 
றலயும் இம்முறை �ஸிலுடன இநதியா பசனறி 
ருந்தார. அததியவசியப் ப�ாருட்கள சிலவற்றைக் 
பகாளவைவு பசயவ்தற்குத ப்தறவயாை நிதி உ்தவி 
றயப் ப�றுவது்தான அவரது �யணததினப�ாக்கம். 
அ்தாவது, படாலர பிரச்சிறைக்காை தீரறவ �ாடித 
்தான இந்தப் �யணமும் இடம்ப� ற்ைது. 
 இநதியாறவப் ப�ாறுத்தவறரயில், சீைா
வின �க்கம் இலஙறக பேலும் பசல்வற்தத 
்தடுப்�்தற்கு இந்த சந்தரப்�தற்தப் �யன�டுத்த 
முற்�டும் எைத ப்தரிகினைது. ்தமிழரகளுக்கு 
அதிகாரப் �ரவலாக்கறல வழஙகுவ்தற்காை அழுத 
்ததற்த இ்தறைப் �யன�டுததி இநதியா பகாடுக்க 
பவணடும் எை ்தமிழ்த ்தரப்புக்கள வலியுறுதது 
கினைை. இநதியா அ்தறைச் பசயயுோ? அல்லது 
சீைாவிடமிருநது இலஙறகறய மீட்டால் ப�ாதும் 
எை பசயற்�டுோ?

இருளில் மூழ்கி ... ததொடர்ச்சி  ...
ஏவிவிட்டால் மிகுதி பவறலறய அறவபய �ாரத 
துக் பகாளளும் இலக்கு அறசநது பசனைாலும் 
ஜவலின ்தன திறசறயயும் அ்தற்கு ஏற்� ோற்றிக் 
பகாளளும். T-90 ப�ாரத்தாஙகிகள ்தனறைச் 
சுற்ை ஒரு புறகக் குணடுகறை பவடிக்க றவதது 
எதிரியின அகச்சிவப்பு உணரிகறைக் குழப்பிவிடும் 
பசயற்�ாடு பகாணடறவ. ஜவலின ஏவுகறண 
கள மூனறு றேல் ப்தாறலவுவறர �ாயநது 
்தாஙகிகறை அழிக்க வல்லறவ. இரசியாவின 
மிக்ச் சிைந்த ்தாஙகிகள T-14 Armata ஆகும். 
இவற்றில் எதிரியின ஏவுகறணகறை குழப்பி 
திறச ோற்றும் திைன உணடு. அ்தைால் அபேரிக்கா 
்தைது ஏவுகறணகளில் கம்பி வழிகாட்டிறயப் 
�யன�டுததுகினைது. ஏவுகறணகளில் கம்பி 
இறணக்கப்�ட்டிருக்கும் அ்தன மூலம் எதிரியின 
இலக்கு ப்தாடர�ாை ்தகவல்கறை ஏவுகறணக்கு 
ப்தாடரநது வழஙகிக் பகாணபட இருக்கலாம். 
அ்தன மூலம் ஏவுகறணக்கு இலக்குத ப்தாடர�ாை 
வழிகாட்டல் வழஙகப்�டும். இ்தைால் ரசிய 
்தாஙகிகறை அபேரிக்க ஏவுகறணகள அழிக்கலாம் 
எை எதிர�ாரக்கப்�டுகினைது. பிரித்தானியா ்தைது 
New Generation Light Anti Tank Weapon (NGLAW) எைப் 
�டும் ்தாஙகி அழிப்பு ஏவுகறணகளில் இரண 

டாயிரதற்த உக்பரனுக்கு அவசரோக 2022 ஜைவரி 
யில் அனுப்பி றவததுளைது. ப்தாளில் காவிச் 
பசனறு ஏவக் கூடிய  NGLAW 27.5இைாத்தல் எறட 
யுளைது. எணணூறு மீட்டர ப்தாறலவில் உளை 
இலக்குகறை அது துல்லியோகத ்தாக்கக் கூடிய 
வறகயில் அது கணினிேயப்�டுத்தப்�ட்டுள ைது. 
 உக்பரனியரகள கரந்தடிப் ப�ார அனு�வ 
ேற்ைவரகள. அவரகளின ேை உறுதிப்�ாட்டில் 
்தான அவரகளின பவற்றி ்தஙகியுளைது. ப�ாலநது 
ேற்றும் துருக்கியப் �றடகள இரகசியோக 
உக்பரன பசல்வாரகைா?

உக்ரனியர்களுககு .... ததொடர்ச்சி  ...

இப்த ோதிரியாை ஒரு சூழ்நிறலயில்்தான, 1984 
ஆம் ஆணடு பவளிபயற்ைததிற்கு பினைர சிஙகை 
ேக்கள அஙபக வநது குடிபயறி ஒரு குறிப்பிட்ட 
இடதற்த அப்�டிபய ்தஙகளுறடய இடோக 
இப்ப�ாது ஆக்கிரமிதது பகாணடிருக்கினைாரகள. 
இப்�டியாை பசயல்கறை ்தடுக்க பவணடும்.   �ாம் 
ேக்களுக்கு,  நிச்சயோக ஆ்தரவாக இருப்ப�ாம். 
எை பேலும் ப்தரிவித்தார.

வடககு, கிழக்க         ... ததொடர்ச்சி...
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நிறைக்கிபைன. 
 இந்தத திருத்தஙகள ப�ாதுோைறவ - திரு 
ப்திகரோைறவ எை �ான பசால்ல வரவில்றல. 
ஆைால், இப்ப�ாது இருப்�ற்த �ாம் �யன�டுததி 
க்பகாளை பவணடும் என�து்தான எைது கருதது.

கேள்வி: 
 பயஙேரவாத தடைச் சடைம் முழுடமயாே 
இல்ாததாழிகேபபை கவண்டும் என் கோரிக 
டேயுைன டேதயழுதது இயகேம் ஒனறு ஆரம் 
பிகேபபடடிருககின்து. இதடன நீஙேள் 
எவவாறு பார்ககினறீர்ேள்?

பதில: 
 அது �ல்ல முயற்சி. ஆைால், இ்தறைப் 
ப�ாறுத்தவறர இது ்தமிழ் ேக்களுக்கு எதிராகக் 
பகாணடுவரப்�ட்ட ஒனறு. இப்ப�ாது ்தமிழ் 
ப�சும் ேக்கள அறைவருக்கும் எதிராகப் �யன�டு 
த்தப்�டுகினைது. ்தமிழ்க் கட்சிகள, ்தமிழ் ப�சும் 
ேக்கள அறைவரும் இறணநது இ்தற்காக பசயற் 
�ட்டால் ேட்டும்்தான இது பவற்றிப�றும் நிறல 
உருவாகும். அரசியலுக்கு அப்�ால் அறைததுத 
்தரப்�ைரும் இறணநது இ்தற்காக குரல் பகாடுக்க 
பவணடும்

கேள்வி: 
 பயஙேரவாத தடைச் சடைம் நீகேபபட 
ைால, அச்சடைததின கீழ் டேதாகி தடுதது 

டவகேபபடடுள்ைவர்ேளின விடுதட் சாததிய 
மானதாே இருககுமா?

பதில: 
 2009 ஆம் ஆணடு ப�ார முடிவறடந்த 
பினைர சரவப்தச அழுத்தஙகள அதிகரித்த ப�ாது 
ஜைாதி�தி ேகிந்த ராஜ�க்ச அப்ப�ாதிருந்த 
அவசரகால விதிகறை நீக்குவ்தாக பசானைார. அப் 
ப�ாது, அ்தறை நீக்கிைால் �லர விடு்தறலயாகி 
விடுவாரகள எை அறேச்சரகள சிலபர அ்தறை 
எதிரத்தாரகள. அப்ப�ாது பிர்தே நீதியரசராக 
இருந்த போஹான பீரிஸ ஒரு ்தகவறலச் 
பசானைார. சட்டம் நீக்கப்�டுவ்தால் ேட்டும் 
இவரகள விடு்தறலயாக ோட்டாரகள எனறு 
பசானைார. அ்தன பினைரும் அவசரகாலச் சட்ட 
ததின கீழ் றக்தாை �லர ்தணடிக்கப்�ட்டிருக்கின
ைாரகள. 
 இப்ப�ாது �யஙகரவா்த ்தறடச் சட்டம் 
நீக்கப்�ட்டாலும், ்தணடறைக்குளைாைவரகள, 
விசாரறணக்கு உளைாக்கப்�ட்டுளைவரகள விடு 
்தறலயாவாரகள என�து ஒரு பகளவிக்குறி. அவர 
கள விடு்தறலயாக பவணடுோைால், அ்தற்கு ஒபர 
வழி்தான உளைது. ்தணடறை விதிக்கப்�ட்டவர 
களுக்கு ஜைாதி�தி ப�ாது ேனனிப்பு வழஙக 
பவணடும். அல்லது பகாளறக ரீதியாக ஒரு 
முடிறவ அரசாஙகம் எடுக்க பவணடும். வழக்கு 
�றடப�ற்றுக் பகாணடிருப்�வரகள மீ்தாை 
வழக்றக சட்டோ அதி�ர வா�ஸ ப�றுவ்தாக 
பகாளறக ரீதியாை ஒரு முடிறவ எடுத்தால் 
ேட்டுபே அவரகள விடு்தறலயாகலாம்.

 வறர ப�ரடியாகவும், ேறைமுகோகவும் நிகழ்நது 
வரும் ஒரு வறக இைப்பிரச்சிறை ்தான.  �தது 
ோ்தம் சுேநது ப�ற்ை பிளறைறயத  ப்தாறலதது 
விட்டு கரம் நீட்ட துறணயினறி �டுவீதியில் 
்தவிக்கும் அந்த அம்ோவின நிறல  பவடிக்றக 
�ாரக்கும் இந்த  உலகிற்கு  புரியப்ப�ாவதில்றல. 
 பிளறைறய ப்தாறலத்த வலி எனை 
பவனறு, �தது ோ்தம் சுேநது ப�ற்ை ்தாயக்கு 
ேட்டும் ்தான ப்தரியும்  றககட்டி பவடிக்றக �ார 
க்கும்  அரசிற்குத ப்தரியப்ப�ாதில்றல.
 ்தமிழ்ப�சும் அரசியல் ்தலறேகபை! ்தம் 
உைவுகறைப் �ல வருடஙகைாகத ப்தாறலதது 
விட்டு இனறு வருவாரகள, �ாறை வருவாரகள 
எை எத்தறைபயா ்தமிழ் ப�சும் எம் உைவுகள 
வீதிகளிபல உணணாேல், உைஙகாேல் ப�ாராடிக் 
பகாணடிருக்கிைாரகள. காணாேல் ப�ாைவரகளின 
நிறலப்�ாடு �ற்றி  அரசாஙகததிற்கு எடுததுக்கூறி 
ேக்களுக்கு  ப�ாறுப்புக் கூைபவணடியதும், நீதி 
யிறை ப�ற்றுக்பகாடுப்�தும்   உஙகளின கட 
றேபய!  புரிநது பசயற்�டுஙகள.

க்டசிக கொல... ததொடர்ச்சி  ...

இந்த விலஙகுகள ேற்றும் ்தாவரஙகறைப் �ாது 
காக்கும் சக்தி எம்மிடம் உணடு. எைபவ அ்தறை 
�றடமுறைப்�டுத்த இந்த �ாள எேக்கு அறிவூட் 
டும் எை அவர பேலும் ப்தரிவிததுளைார.

இ்தற்கான தீர்வு என்ன?
 �ாம் இந்தப் பூமிக்கும், �ாம் வாழும் 
சூழலுக்கும் அதிக பச்தஙகறை ஏற்�டுத்தாேல் 
வாழ பவணடும். சூழறலப் �ாதுகாக்குோறு அரசு 
களுக்கும், �ாடுகளுக்கும் அழுத்தம் பகாடுக்க 
பவணடும். �ாம் அறைவரும் அ்தற்காக இறணநது 
�ணியாற்ை பவணடும்.

இந்த ோளில் ோம் என்ன பசயய 
்ேண்டும்?

 எேது �குதிகளில் உளை நிகழ்வுகளில் 
கலநதுபகாணடு, காட்டு வாழ் ்தாவரஙகள ேற்றும் 

விலஙகுகள குறிதது அறிநது பகாளளு்தல். எேது 
ப�ரதற்தயும், �ணதற்தயும் அ்தற்காக சிறிது பசல 
விடல். இது ப்தாடரபில் அரசுகளுக்கும், �ாடுகளுக் 
கும் அறிக்றககறை அல்லது ேனுக்கறை, அனுப்� 
லாம். 
 காபணாளிகள, புறகப்�டஙகள ேற்றும் 
கட்டுறரகறை குடும்� உறுப்பிைரகள ேற்றும் 
ஏறைய ேக்களுக்கும் �கிரலாம். இது ப்தாடரபில் 
விழிப்புணரறவ ஏற்�டுத்த சமூகவறலத்தைஙக 
றைப் �யன�டுத்தலாம் (You can use the hashtags 
#WorldWildlifeDay and #DoOneThingToday to join in with 
the global conversation).
 எ்தறை �ாம் பசய்தாலும், �ாம் ்தனியாகச் 
பசயயப்ப�ாவதில்றல. இந்த உலகில் உளை  ேக்க 
ளில் மில்லியனுக்கு பேற்�ட்டவரகள எம்முடன 
இறணநது �ணியாற்றுவாரகள.
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ப்தரிவிததுளைப�ாதும் இந்த �டவடிக்றக பேற் 
குலகதற்தயும், அஙகு வாழும் ேக்கறையும் 
�ாதிக்கலாம் என�ப்த நி்தரசைம்.  

 ரசியாவின இந்த �டவடிக்றகக்கு 
எதிராக சீைா ேற்றும் இநதியா ப�ானை �ாடுகள 
காட்டோை கருதது எ்தறையும் ப்தரிவிக்க 
வில்றல. பேற்குலகததின ப�ாருைா்தாரத ்தறட 
யில் இந்த �ாடுகள இறணநதுபகாளவ்தற்காை 
சாததியஙகளும் மிகவும் குறைவாகபவ உளைை. 
 பேற்குலகததின ்தறடகறை ்தாணடி 
்தேக்கு ப்தறவயாை �சறை வறககறை இைக்கு 
ேதி பசயவ்தற்கு ரூ�ாய மூலோை �ணப் �ரி 

ோற்ைதற்த பேற்பகாளைப்ப�ாவ்தாக இநதியா 
கடந்த பவளளிக்கிழறே (25) ப்தரிவிததுளைது. 
 ஏற்கைபவ பகாவிட்-19 ப�ருக்கடியிைால் 
சீரழிநதுளை ்தேது ப�ாருைா்தாரதற்த இந்த 
�டவடிக்றக பேலும் பின்தளளிவிடும் எனை 
அச்சம் �ல �ாடுகளுக்கு உணடு. 
 ப�ாருைா்தார ்தறடகளுக்கு அப்�ால், 
உக்பரனுக்கு �றட�ல ரீதியாகபவ அல்லது 
கைரக ஆயு்தஙகறை வழஙகி உ்தவிகறை பேற் 
பகாளைபவா பேற்குலகம் விரும்�வில்றல. 
அது ரசியாவுடன ்தம்றே ஒரு ப�ரிறடயாை 
ப�ாருக்கு இட்டுச் பசல்லும் எனை அச்சம் 
அவரகளுக்கு உணடு. 
 எைபவ ரசியாறவ �லவீைப்�டுததும் 
ேறைமுகோக திட்டததுடன பேற்குலகம் 
உக்பரறை �லி பகாடுததுளை்தாகபவ அவ்தானி 
கள கருதுகினைைர. அ்தறை ்தான உக்பரன 
அதி�ரின கருததும் பிரதி�லிக்கினைது. �ாம் 
்தனிறேயில் நினறு ப�ாராடும் நிறலக்கு றக 
விடப்�ட்டுளபைாம் எை அவர கடந்த பவளளிக் 
கிழறே (25) ப்தரிவித்தது இஙகு குறிப்பிடத 
்தக்கது.
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யும் எை �ாம் �ம்புகிபைாம். 
 புதிய அரசியலறேப்பு வறரற� ்தயாரிதது 
வரும் ்தைது உதப்தசதற்த இலஙறக அரசாஙகம் 
அறிவிததுளைது. புதிய அரசியலறேப்பு வறரபு 
எழு்தப்�ட்டு வருவற்தயும் �ாேறிபவாம். இந்த 
பினைணியில் இனறைய சூழலில் எழுநதுளை 
புதிய நிறலறேகறைக் கருததில்பகாணடு 
ேறலயக ேக்கள ப்தாடர�ாக விரிவு�டுத்தப் 
�ட்ட நிறலப்�ாட்டு பகாரிக்றககறை �ேது 
�ாட்டு அரசுக்கு அறிவிதது, ப�ச்சுவார தற்தகளில் 
ஈடு�ட �ாம் உப்தசிததுளபைாம். 
 அப்தபவறையில், இலஙறக அரசுக்கு 
இநதிய அரசு வழஙகி வரும் உ்தவிகள ேற்றும் 
அ்தனமூலம் இரு �ாடுகளுக்கும் இறடயில் 
ஏற்�ட்டுளை புதிய கருததுப் �றிோற்ைஙகறை 
யும் �ாம் அவ்தானிதது வருகிபைாம். இந்த 
ப்தாடர�ாடல்கள, ப�ாருைா்தார ஒததுறழப்பு 
விவகாரஙகளுடன ோததிரம் ேட்டுப்�டுவது 
முறையாை்தல்ல எை �ாம் �ம்புகினபைாம் எை 
ப்தரிவிததுளைார.
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உளை பஜரேனி 12 ்தஙகஙகள உட்�ட 27 �்தக் 
கஙகறையும், மூனைாம் இடததில் உளை சீைா 9 
்தஙகஙகறையும் பவனறுளைை.
 அடுத்த நிறலகளில் அபேரிக்கா, சுவீடன, 
ப�்தரலாநது என�ை உளைை. ரஸயாஅணி 
32 �்தக்கஙகறைப் ப�ற்ைப�ாதும், 6 ்தஙகஙக 
றைபய பவனறுளைது.
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�னைாட்டு அறேப்புகளுக்கும் ்தனி��ரகளுக்கும் 
�ாம் அறழப்பு விடுக்கினபைாம். ஆப்கான ேக்கள 
ப்தாடர�ாக நீதிறய நிறல�ாட்டி, ஆப்கானின 
வரலாற்றின மிக போசோை ேனி்தாபிோை ப�ரு 
க்கடி நிகழ்வற்தத ்தடுப்�்தற்காக உயிரகாக்கும் 
இந்த பசாததுக்கறை மீைப் ப�ற்றுக்பகாளை 
பவணடும் ஐக்கிய �ாடுகறையும் �ாம் பகட்டுக் 
பகாளகிபைாம்.
 எப்�டிப் �ாரத்தாலும் இது அபேரிக்கா ஆப் 
கான ேக்களுக்குத திருப்பிச் பசலுத்த பவணடிய 
கடைாகும் என�து ேட்டுேனறி எனபைா ஒரு �ாள 
அபேரிக்கா இந்தக் கடறைத திருப்பிச் பசலுததித 
்தான ஆகபவணடும்.
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