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க்ரைன் அரசுடன் இணைந்து
அமெரிக்கா
உக்ரைனில்
உயிரியல் ஆயுதங்களை தயாரித்து
ள்ளதற்கான ஆவணங்கள் கண்டெ
டுக்கப்பட்டுள்ளதாக ரஸ்யாவின்
வெளிவிவகார அமைச்சக பேச்சா
ளர் மரியா சக�ோராவா கடந்த புதன்
கிழமை (9) தெரிவித்துள்ளார்.
உக்ரைனில் உள்ள ரஸ்யா
வின் எல்லையில் அமெரிக்கா எந்த
வகையான உயிரியல் ஆயுதங்களை
தயாரித்துள்ளது என்பதை எமக்கு
விளக்க வேண்டும். அமெரிக்காவின்
பாதுகாப்பு அமைச்சகமே இந்த

திட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளது.
அவர்களின் ஆய்வுகூடத்தில் பல
ப�ொருட்கள் கண்டறியப்பட்டுள்
ளன. அந்திரக்ஸ் மற்றும் பிளேக்
ப�ோன்ற ந�ோய்களை பரப்பும்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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க

டந்த இரண்டு வாரங்களாக
உக்ரைன் பகுதியில் இடம்
பெற்றுவரும் ம�ோதல்களை த�ொட
ர்ந்து 2.5 மில்லியன் மக்கள் அண்
டைய நாடுகளுக்கு இடம்பெயர்ந்து
சென்றுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் அகதிகளுக்கான அமை
ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
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யங்கரவாத தடை சட்டம்
திருத்தப்படுவதை விட முற்
றாக நீக்கப்பட வேண்டும் என்பது
தான் ஈழத்தமிழ் மக்களது நிலைப்
பாடாக இருக்கிறது என வழக்கறி
ஞர் கனகரத்தினம் சுகாஸ் தெரிவித்
துள்ளார்.
இது த�ொடர்பில் அவர்
மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரி
மைகள் பேரவையினுடைய கூட்டத்
த�ொடர் நடைபெற்று வருகின்றது.
இந்த கூட்டத் த�ொடரிலும் ஈழத்
தமிழர்கள் எதிர்பார்த்தது ப�ோல,
ப�ொறுப்புக் கூறல் விவகாரத்தை
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள்
பேரவையிலிருந்து விடுவித்து சர்வ
தேச யுத்த குற்றவியல் நீதிமன்ற
த்தை ந�ோக்கிய ஒரு சர்வதேச விசார

எல்லைகளில் உள்ளவர்களு
க்கு நாம் உதவிகளை வழங்க வேண்
டும், ஐர�ோப்பிய ஒன்றியத்தின்
உறுப்பு நாடாக இல்லாத ம�ோல்

ணைக்கான நகர்வுகளுக்கான எந்த
விதமான ஏற்பாடுகளும்
மேற்
க�ொள்ளப்படவில்லை
என்பது
ஈழத் தமிழர்களை ப�ொறுத்தவரை
யில் வேதனையான விடயம்.
	த�ொடர்ந்தும்
ப�ொறுப்பு
கூறலை ஐக்கிய நாடுகள் மனித
உரிமைகள் பேரவைக்குள் வைத்தி
ருப்பதற்கு அரசாங்கமும், அரசாங்க
த்துக்கு சார்பான சில சர்வதேச நாடு
களும் செயல்படுவது கவலைக்கிட
மான விடயம்.

Nfhtpl;-19 Nehapdhy; kuzk;
க�ோ
விட்-19
ந�ோயினால்
இது வரையில் 6 மில்லி
யன் மக்கள் உலகம் எங்கும் பலியா
கியிருப்பதாக ஜ�ோன்ஸ் க�ொப்
கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம் தனது
புள்ளி விபரங்களில் தெரிவித்துள்
ளது.

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

ம

பண்ணையாளர்களின் கால்நடை
களை வளர்க்கும் பகுதியாக அடை
யாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் குறித்த
பகுதியில்
2019ஆம்
ஆண்டு
த�ொடக்கம் மீண்டும் அத்துமீறிய
குடியேற்ற ங்களை மேற்கொள்ளும்
நடவடிக்கைகளை
அம்பாறை
மற்றும்பொல நறுவை பகுதிகளை
சேர்ந்த சிங்கள மக்கள் ஈடுபட்டு
வந்தனர்.

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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ட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின்
ம யி லத்தம டு , மா த வ னை
பகுதியில் சிங்கள குடியேற்றங்களை
அகற்றுவதாக நீதிமன்றில் உறுதிய
ளிக்கப்பட்டப�ோதிலும் அப் பகுதி
யில் எந்தவித குடியேற்றங்களும்
இதுவரையில் அகற்றப்படவில்லை
யென அப்பகுதி பண்ணையாளர்
கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
	மட்டக்களப்பு மாவட்டத்
தின் எல்லைப்பகுதியான மயிலத்
தமடு, மாதவனை பகுதியானது
மட்டக்களப்பு மாவட்ட கால்நடை

ட�ோவா கடுமையான நெருக்கடி
களை சந்தித்துள்ளது என ஐ.நாவின்
அகதிகளுக்கான
ஆணையாளர்
பிலிப்போ கிராண்டி தெரிவித்துள்
ளார்.
இந்த வாரம் ரஸ்யா அறிவித்த
ப�ோர்நிறுத்தங்களின் ப�ோது பெரு
மளவான உக்ரேன் மக்களும், வெளி
நாடுகளை சேர்ந்த மாணவர்களும்
வெளியேறியிருந்தனர். சுமி பகுதி
யில் இருந்து 600 இற்கு மேற்பட்ட
இந்திய மாண வர்களும் வெளியேறி
ப�ொல்ராவா பகுதிக்கு சென்றிருந்
தனர்.
எதிர்வரும் சில நாட்களில்
இந்த எண்ணிக்கை 4 மில்லியனாக
அதிகரிக்கலாம் என மேற்குலக
நாடுகள் எச்சரித்துள்ளன.

இந்த ந�ோயின் தாக்கம்
குறைவடைந்துள்ளப�ோதும், அது
இன்னும் முற்றாக அழிவடைய
வில்லை. சில நாடுகளில் அதன்
தாக்கம் அதிகமாகவே உள்ளது. பல
நாடுகள் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்
தியுள்ள ப�ோதும் ந�ோயினால் பாதிக்
கப்படுபவர்களின்
எண்ணிக்கை
அதிகமாகவே உள்ளது.
	ந�ோயினால்
மரணமடை
பவர்களில் தடுப்பூசி ப�ோடாதவர்
களே அதிகமாக உள்ளனர் என

சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழக
த்தின் பேராசிரியர் ரிக்கி பங் தெரிவி
த்துள்ளார்.
	பல நாடுகளில் இறப்பு
விகிதம் அதிகமாகவே உள்ளது.
ஹ�ொங் ஹ�ொங் நாடு தற்போது
கடுமையான நெருக்கடிகளை சந்தி
த்து வருகின்றது. அங்கு இறப்பு
விகிதமும் அதிகமாகவே உள்ளது.
ப�ோலந்து,
ஹங்கோரி,
ருமேனியா உட்பட பல கிழக்கு
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் இறப்பு
விகிதம் தற்போதும் அதிகமாகவே
உள்ளது. ப�ொருளாதார வளம்
மற்றும் தடுப்பூசி ப�ோன்றவை
அதிகமாக இருந்தப�ோதும் அமெரி
க்காவில் இறந்தவர்களின் எண்ணி
க்கை ஒரு மில்லியன் என்பது இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல் ஏழு மாதங்களில் ஒரு
மில்லியன் மக்கள் மரணமடைந்த
ப�ோதும், அதன் பின்னர் நான்கு
மற்றும் மூன்று மாதங்களில் ஒரு
மில்லியன் மக்கள் பலியாகியிருந்
தது கவனிக்கத்தக்கது என அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளர்.
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லங்கை அரசாங்கம் வடபகுதி மீனவர்களுக்கும்,
தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான ஒரு
கலந்துரையாடலை முன்னெடுப்பதனால் வடபகுதி
மீனவர்கள் முகம்கொடுக்கின்ற பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க
முடியும். அது தவிர மீனவர்களுக்கிடையே கலந்துரை
யாடல் செய்வது அநாவசியமானது என மீனவ ஒத்து
ழைப்பு இயக்கத்தினுடைய சமாதான மற்றும் நிலை
யான அபிவிருத்திக்கான மக்கள் கலந்துரையாடலின்
தேசிய இணைப்பாளரும், வடகிழக்கு பிராந்தியங்களி
ற்கான இணைப்பாளருமான அன்ரனி ஜேசுதாசன் தெரி
வித்துள்ளார்.
இலக்கு ஊடகத்திற்கு அவர் மேலும் கருத்துத்
தெரிவிக்கையில், “இலங்கை இந்திய மீனவர்களுடைய
பிரச்சினை கடந்த இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக
த�ொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று வருகிறது. இதற்கு ஒரு
நிரந்தரமான தீர்வை வழங்குவதிலே பல சிக்கல்கள்
இருக்கின்றன. கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வடபகுதி
மீனவர்கள் த�ொடர்ச்சியாக பல ப�ோராட்டங்களை முன்
னெடுத்திருந்தார்கள்.
	கடந்த 23ஆம் திகதி க�ொழும்பிலே தேசிய மீனவ
ஒத்துழைப்பு இயக்கம், வட மாகாண கடற் த�ொழிலா
ளர்கள் இணையம் இணைந்து நடத்திய ப�ோராட்டத்தி
ற்கு வடக்கு கிழக்கு, மேல் மாகாணம், தென் மாகாணம்,
நாட்டின் மத்திய பகுதிகளில் இருந்தும் கூட ஒத்துழை
ப்பை நல்கியிருந்தார்கள்.
இந்த ப�ோராட்டத்தின் ப�ோது கடற்தொழில்
அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவையும், ஜனாதிபதி
செயலகத்தினுடைய த�ொடர்பாடல் பிரிவின் இரண்டு
செயலாளர்களையும் சந்திக்கக் கூடியதாக இருந்தது.
இந்நிலையில், நான்கு முக்கியமான விடயங்
களை அடிப்படையாக க�ொண்டு பாராளுமன்றத்திற்கு
அதாவது அமைச்சரவைக்கு ஒரு பத்திரம் முன் வைக்
கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்திய இழுவை பிரச்சினைக
ளுக்கு இந்திய அரசாங்கம் தலையிட்டு அதற்கான
தீர்வை வழங்குவதற்கான முயற்சிகள் எடுத்தல், சட்ட
விர�ோதமான மீன்பிடி முறைகளை முழுமையாக
தடுத்தல், இந்திய மீனவர்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்
களுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல், 2017 இலக்கம் 11 சட்ட
த்தையும், 2018 இலக்கம் 1 சட்டத்தையும் நடைமுறை
ப்படுத்துவதாக கூறப்பட்டது.
அமைச்சரவைக்கு முன்வைக்கப்பட்ட இந்த
நான்கு க�ோரிக்கைகளையும் அடிப்படையாக க�ொண்டு
செயற்பட்டால் இந்த பிரச்சினைக்கான தீர்வு கிடைக்
கும் என நாங்கள் பார்க்கிற�ோம்.
இந்நிலையில், கச்சத்தீவிலே மீனவர்களுக்கி
டையே கலந்துரையாடல் ஒன்று நடத்த வேண்டும்
என வர்ணகுலசூரியன் என்ற மீனவ தலைவர் கூறியி
ருக்கிறார். இது தேவையற்றது. ஏனென்றால் இந்திய
மீனவர்கள் எப்போதும் எங்களுக்கு இரண்டு, மூன்று
வருடம் அவகாசம் க�ொடுங்கள் என்று த�ொடர்ந்து
கேட்டுக் க�ொண்டிருப்பார்கள்.
ஆகவே இது மீனவர்களுக்கிடையே தீர்க்கப்பட
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இராணுவ ஆட்சிக்கான புதிய அரசியலமைப்பும்
அனைத்துலக நாடுகள் அமைப்புகளின் ம�ௌனமும்

சிறிலங்கா ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் என்னும் ஆட்சிக்கொள்கையினைக் க�ொண்ட புதிய அரசியல
மைப்பை, சட்டவாக்கம் செய்வதற்கான அனைத்து வேலைகளையும் நிறைவு செய்து வருகிறது.
இந்தப் புதிய அரசியலமைப்பு, நாட்டின் சட்டத்தையும், ஒழுங்கையும் நிறைவேற்றும் சட்ட அமுலாக்க
வலுவாண்மையை தனது படையினருக்கு வழங்குகிறது. இதனால் 1979இல் சிறிலங்கா பயங்கரவாத
தடைச்சட்டத்தின் மூலம் சந்தேகத்துக்கு உரியவர்களைக் கண்ட இடத்தில் சுடவும், சுட்ட இடத்தில்
விசாரணையின்றி அவர்களின் உடலங்களை எரிக்கவும் தனது ஆயுதப்படைகளுக்கு வழங்கிய கட்டற்ற
அதிகாரம், தற்பொழுது ஒருவரைக் கைதாக்கிப் பதினெட்டு மாதத்துள் அல்ல பன்னிரெண்டு மாதத்துள்
செய்யக் கூடிய அரசியலமைப்புச் சட்டச் செயலாகத் தரம் உயர்த்தப்படவுள்ளது. உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பில்
தேசிய பாதுகாப்புக்கும், ஓருமைப்பாட்டுக்கும் அச்சுறுத்தல்கள் வருகின்ற நேரத்திலும், மற்றும் பேரிடர்
மீட்புப் பணிகளிலும் தவிர மற்றைய நாளாந்த வாழ்வில் மக்களின் சுதந்திரத்தில் இராணுவத் தலையீடு
மக்களாட்சி நாடுகளில் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் தன்னை மக்களாட்சி முறைமை க�ொண்ட
நாடாக உலகிற்கு வெளிப்படுத்தி வரும் சிறிலங்கா, தனது இராணுவத்திற்கு மக்களின் நாளாந்த
வாழ்வில் விருப்பப்படி தலையிடும் அதிகாரத்தை கடந்த 50 ஆண்டுகளாக படிப்படியாக அதிகரித்து
வந்து, தற்பொழுது முழுஅளவில் இராணுவ ஆட்சிய�ொன்றை ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் என்கிற அரசியல்
க�ொள்கை உருவாக்கமாக அரசியலமைப்புச் சட்டத்தால் உறுதிப்படுத்தும் முயற்சியில் தனது இலக்கை
நெருங்கி வருகிறது.
தன்னுடைய ஆட்சியை தனக்கிருக்கும் பலமான அரசு என்னும் பாராளுமன்றப் பலம் க�ொண்டு
க�ோட்டபாய ராசபக்சாவால் வேண்டிய காலத்துக்குத் த�ொடர முடியும். அந்த அளவுக்கு அவரது
அரசாங்கம் பலமான அரசாங்கம். அப்படியாயின் இந்தப்புதிய அரசியலமைப்பின் ந�ோக்கு என்ன
எனச் சிந்திக்கையில்தான் ஈழத்தமிழர்களுடைய வெளியக தன்னாட்சி உரிமையினை அனைத்துலக
சட்டவலுவில்லாது செய்தல் என்பதே இதன் ந�ோக்கு என்பது தெளிவாகும். இதற்கு ஈழத்தமிழர்
வரலாற்றைப் பின்னோக்கிப் பார்த்தால் அவசியம்.
22.05.1972இல் சிங்கள ப�ௌத்த சிறிலங்காக் குடியரசை சிறிமாவ�ோ ஈழத்தமிழர்களின் குடிய�ொப்பம்
பெறப்படாது தன்னிச்சையாகப் பிரகடனப்படுத்தினார். இதனால் அதுவரை ச�ோல்பரி அரசியலமைப்பின்
வழி மாட்சிமை தங்கிய மகாராணி 2வது எலிசபேத் அவர்களின் முடிக்குரிய பிரித்தானிய அரசிடம்
த�ொடர்ந்து இருந்த வந்த இலங்கைத் தமிழர்களின் இறைமை, அந்தச் ச�ோல்பரி அரசியல் அமைப்பைச்
சிறிமாவ�ோ வன்முறைப்படுத்தியதால், இலங்கைத் தமிழர்கள் இடம் இயல்பாகவே மீண்டது. இதனால்
நாடற்ற தேச இனம் என்கிற அரசியல் வரைவிலக்கணத்துள் தங்களின் தாயக தேசிய தன்னாட்சி
உரிமைகளை அடைவதற்கான விடுதலைப் ப�ோராட்ட மக்கள் இனமாக, ஈழத்தமிழர்கள் எனவும்
ஈழத்தமிழர் தாயகம் இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்கு எனவும் வரலாற்றுப் பரிணாமத்தை ஈழத்தமிழர்கள்
பெற்றனர்.
பின்னர் 1978ம் ஆண்டின் நிறைவேற்று அதிகாரமுள்ள அரச அதிபர் ஆட்சி முறையை
அரசியலமைப்புத் திருத்தத்தின் வழி நீலன் திருச்செல்வம், ஜெயரெட்ணம் வில்சன் ப�ோன்ற
இலங்கைத் தமிழர்களாகப் பிறந்த சட்ட வல்லுனர்களின் மூளைப்பலம் க�ொண்டே ஜே. ஆர்
ஜயவர்த்தனா உருவாக்கினார். அதனைச் சிங்கள சட்ட வல்லுநரான எல்.ஜே. எம் குரேயின்
தலைமையில் வெளிப்படுத்தினார். இதனை உலக நாடுகளுக்கு விகிதாசாரப் பிரதிநிதித்துவ முறை
மூலம் எல்லா மக்களுக்குமான பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவத்தை உருவாக்கி மக்களாட்சியைத் தான்
சிறப்பிப்பதாகவே அவர் அறிவித்தார். அத்துடன் ப�ொருளாதார முடிவுகளை எடுப்பதற்கு நிறைவேற்று
அதிகாரமுள்ள அரச அதிபர் முறை வேகமளிக்கும் என உலக முதலாளித்துவ நாடுகளை மகிழச்
செய்து, அவர்களின் ஆதரவுடன் நடைமுறையில் சிங்கள ப�ௌத்த மேலாண்மையை அகலப்படுத்தி,
ஈழத்தமிழின அழிப்பு அரசியலை ஆழப்படுத்தினார். இதுவே 1978ம் ஆண்டின் அரசியலமைப்பின்
நடைமுறைப் பயன்பாடாகியது. ஆயினும் அதே 1978 முதல் 2009 வரை ஈழத்தமிழ் மக்கள்,
தமிழீழ மக்களாகத் தமிழீழத் தேசியத்தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்கள் தலைமையில்
தம்மை வெளிப்படுத்தி தங்களுக்கான அரசு ந�ோக்கிய அரசை முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமது
வரலாற்றுத் தாயகத்தில் நடைமுறைப்படுத்தியமை உலக வரலாறாக உள்ளது.
இது ஈழத்தமிழர்களின் வெளியக தன்னாட்சி வெளிப்பட்டு விட்டமைக்கான வரலாற்றுச்
சான்றாகியது. இந்தத் தமிழர்களின் நடைமுறை அரசை இனஅழிப்பின் மூலம் சீர்குலைத்து, மகிந்த
க�ோட்டபாய சக�ோதரர்கள், ஈழத்தமிழர்களின் வெளியக தன்னாட்சி உரிமை ஏற்பின் காலத்தைப்
பின்னடைய வைத்துள்ளனர். ஆயினும் அவர்களால�ோ வேறு யாரால�ோ ஈழத்தமிழர்களின் வெளியகத்
தன்னாட்சி உரிமைக் க�ோரிக்கையை இனி அழிக்க முடியாத அளவுக்கு ஈழத்தமிழினம் இன்று உலகத்
தமிழினமாகி, ஈழமக்களின் உண்மைகளின் குரலாக ஒலித்துக் க�ொண்டு இருக்கிறது. இந்நிலையில்
ஈழத்தமிழர் தாயகத்தில் இராணுவ ஆட்சியைக் க�ொண்டு வந்து, அதனை பெரும்பான்மை மக்களின்
அரசின் உறுதிப்பாட்டுக்கான செயற்பாடு எனக்காட்டி,
ஈழத்தமிழர்களின் வெளியக தன்னாட்சி
உரிமைக்கு அடிப்படையாக உள்ள நாடற்ற தேசஇனம் அவர்கள் என்னும் நிலையை மாற்றும்
அரசியல் சதிச்செயலில் க�ோட்டபாய இறங்கியுள்ளார். ஈழத்தமிழர்களின் இறைமையை நிலைநிறுத்தும்
அவர்களின் பிறப்புரிமையின் அடிப்படையிலான அரசியல் முயற்சிகளை வெறுமனே குடிவரவு பெற்ற
மக்கள் கூட்டம�ொன்றின் வாழ்வியல் தேவைகளின் வெளிப்பாடு எனக் காட்டி, அதனைத் தனது
ஆட்சியிலும், அரசியல் அதிகார பகிர்வுகள் இல்லாத ஈழத்தமிழின அழிப்புக்கான தண்டனை நீதிய�ோ
பரிகார நீதிய�ோ இல்லாத உள்ளகப் ப�ொறிமுறைகளால் தீர்க்க முடியும் என உலகுக்குக் காட்டுவதே
இந்தப் புதிய அரசியலமைப்பின் தலையாய ந�ோக்கு.
இதனை உலகநாடுகளுக்கும் அமைப்புக்களுக்குத் சான்றாதரங்களுடன் தெளிவுபடுத்தி சிறிலங்கா
இராணுவ ஆட்சிக்கான புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதைப் பார்த்து ம�ௌனமாக இருந்து
மீளவும் மற்றொரு ஈழத்தமிழின இனஅழிப்பைச் சிறிலங்கா செய்ய அனுமதிக்கும் உலக நிலையை
முற்கூட்டியே தடுத்து நிறுத்தல், உலகத்தமிழினமாக உள்ள புலம்பதிந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்களின்
தலையாய கடமை, என்பது இலக்கின் எண்ணம்.
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நிலைமையில் இருந்து அதனை எவ்வாறு மீட்பது
என்பது த�ொடர்பிலான வேலைத்திட்டங்கள்
ஜபக்சக்களைப் ப�ொறுத்தவரையில் நெரு அடங்கிய தேசிய க�ொள்கை பிரகடனம் மார்ச்
க்கடியின் உச்சத்துக்குச் சென்றுவிட்டார் 2 ஆம் திகதி வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது.
கள். பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை முற்றாக நீக்கா அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் பங்காளிக்
மையால் ஜெனீவாவில் நெக்கடி, ஐர�ோப்பிய கட்சிகளில் 11 கட்சிகள் ஒன்றாக இணைந்து இந்தப்
ஒன்றிய அழுத்தம் என்பன ஒரு புறம். விலைவாசி பிரகடனத்தை வெளிட்டன. அரசுக்குள் இருந்து
உயர்வைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான எந்த உபாய க�ொண்டே இவ்வாறான பிரகடனம் ஒன்றை
மும் இல்லாமையால் அதிகரிக்கும் மக்களின் வெளியிடுவவதென்பது அரசுக்கு சவாலான ஒன்று
என்பது ராஜபக்சக்களின் சீற்றத்துக்கு முதலாவது
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விடுத்ததையடுத்தே மைத்திரிபால சிறிசேன தலை
மையிலான சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன்
ஜனாதிபதி க�ோட்டாபய ராஜபக்ச அவசரப் பேச்சுக்
குச் சென்றிருந்தார்.
	பங்காளிக் கட்சிகளில் 31 பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இதனைவிட, ம�ொட்டு
வின் பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் 15 பேர் அதிருப்தி
யாளர்களாக இருக்கின்றார்கள். நிலைமை ம�ோச
மானால் இந்த 46 பேரும் அரசிலிருந்து வெளியே
றினால் அரசு ஆட்டம்காணும். கப்பல் கவிழும்
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அதிருப்தி மறுபுறம். இரு அமைச்சர்கள் பதவி
நீக்கப்பட்டமையால் சீற்றமடைந்திருக்கும் பங்கா
ளிக் கட்சிகளின் நெருக்குதல் மறுபுறம் என அரசு
தடுமாறிக்கொண்டிருக்கின்றது. பாராளுமன்றத்தில்
அரசுக்கான பெரும்பான்மை கேள்விக்குறியாக
லாம் என்ற நிலையும் உள்ளது. இவ்வளவு நெரு
க்கடிகளையும் ராஜபக்சக்கள் எப்படிச் சமாளிக்கப்
ப�ோகின்றார்கள்?
அமைச்சர் பதவியிலிருந்து விமல் வீரவன்ச
வையும், உதய கம்மன்பிலவையும் தூக்கி எறிவதெ
ன்பது ஆபத்தான முடிவு என்பது ராஜபக்சக்களுக்குத்
தெரியாத ஒன்றல்ல. ப�ொருளாதாரப் பிரச்சினை
யால் நாட்டு மக்கள் அனைவருமே அதிருப்தியின்
உச்சத்தில் இருக்கின்றார்கள். ஆளும் கூட்டணியில்
இருக்கும் பங்காளிக் கட்சிகள் அனைத்துமே
ராஜபக்சக்களுக்கு எதிராக ப�ோர்க்கொடி தூக்கிக்
க�ொண்டிருக்கின்றன. ம�ொட்டுக் கட்சிக்குள்ளேயே
அதிருப்தியாளர் குழு ஒன்று உருவாகியிருக்கின்றது.
இவ்வாறான ஒரு நிலையில், சிங்கள ப�ௌத்த மக்களின் அபிமானத்தைப் பெற்ற இரு
வரைத் தூக்கி எறிவது அரசின் இருப்பையே
ஆட்டங்காணச் செய்யக்கூடிய ஒன்றாக மாறலாம்
என்பது ராஜபக்சக்களுக்கு தெரியாததல்ல. ஆனால்,
அவ்வாறு செய்வதற்கு ராஜபக்சக்கள் எவ்வாறு
துணிந்தார்கள்?
	ராஜபக்சக்களைப் ப�ொறுத்தவரையில் அவ
ர்கள் ப�ொறுமையின் எல்லைக்கே சென்று விட்டா
ர்கள். குறிப்பாக ம�ொட்டு கட்சியின் ஸ்தாபகரும்,
அதன் மூளையாக வர்ணிக்கப்படுபவருமான பஸில்
ராஜபக்சவை இலக்குவைத்து விமல் வீரவன்ச
த�ொடர்ச்சியாகத் தாக்குவதைப் ப�ொறுத்துக்கொண்
டிருப்பது என்பது ராஜபக்சக்களைப் பலவீனமான
வர்களாக காட்டிவிடும். அத்துடன் விமல்சொல்வது
அனைத்தும் உண்மை என்பதையும் அவர்களே
ஏற்றுக் க�ொள்வது ப�ோலாகிவிடும். மக்களும்
அதனை நம்பத் த�ொடங்கி விடுவார்கள்.
இந்தப் பின்னணியில்தான் கடந்த வாரம்
அதிரடியாக விமல் வீரவன்சவும், உதய கம்மன்பில
வும் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து தூக்கப்பட்டனர்.
பஸில் க�ொடுத்த அழுத்தத்தையடுத்தே ஜனாதிபதி
க�ோட்டாபய ராஜபக்ச இந்த அதிரடி முடிவை
எடுத்தார். இருந்த ப�ோதிலும் பிரதமர் மகிந்த
ராஜபக்ச இந்த முடிவுடன் ஒத்துப்போகவில்லை
எனவும் க�ொழும்பு அரசியல் வட்டாரங்களில்
ஒரு கதை உள்ளது. மஹிந்தவின் மீளெழுச்சிக்கு
துணையாக இருந்தவர்கள் இந்த இருவரும்தான்.
	நாடு எதிர்நோக்கி இருக்கும் நெருக்கடி

காரணம்.
இந்த நிகழ்வில் முன்னாள் ஜனாதிபதி
மைத்திரிபால சிறிசேனவும் கலந்துக�ொண்டார்.
அத்துடன் அமைச்சர்களான திஸ்ஸ விதாரண
வாசுதேவ நாணயக்கார உதய கம்மன்பில உள்ளிட்
டவர்கள் பங்கேற்றிருந்தனர். அதுமட்டமன்றி
தேசிய காங்கிரஸின் தலைவர் ஏ.எல்.எம். அத்தாவு
ல்லாவும் பங்கேற்றிருந்தார்.

	ஜயவர்தனபுர க�ோட்டை ம�ொஹான்
இம்பீரியல் ஹ�ோட்டலில் நடைபெற்ற இந்தக்
கூட்டத்தில் அமைச்சர் விமல் வீரவன்ச உரையா
ற்றுகையில் பஸில் ராஜபக்ஷவை இலக்கு வைத்து
கடுமையாகத் தாக்கினார். ராஜபக்சக்களின் சீற்றத்து
க்கு பிரதான காரணம் இதுதான். இதனையடுத்தே
அடுத்த நாள் அவரையும் உதய கம்பன்பிலவையும்
பதவி நீக்கும் தீர்மானம் அதிரடியாக எடுக்கப்
பட்டது.
அதனையடுத்து அமைச்சர் வாசுதேவ
நாணயக்கார இதனை வன்மையாகக் கண்டித்திருப்
பதுடன், அமைச்சரவைக் கூட்டங்களில் தான்
பங்கேற்கப்போவதில்லை எனவும் அறிவித்திருக்கி
ன்றார். மற்றொரு இராஜாங்க அமைச்சர் இராஜி
னாமா செய்திருக்கின்றார்.
ம�ொட்டுக் கூட்டணியில் ராஜபக்ச சக�ோ
தரர்கள் பிரதானமாக இருந்தாலும், அதில் 11
கட்சிகள் பங்காளிகளாக உள்ளன. பங்காளிக்
கட்சிகளை ராஜபக்சக்கள் எவ்வாறு நடத்துவார்கள்
என்பதற்கு இரு அமைச்சர்கள் தூக்கப்பட்டது
சிறந்த உதாரணம். ஏனைய கட்சிகளுக்கும் இது
எச்சரிக்கையாக இருக்கும் என ராஜபக்சக்கள் நினை
த்தாலும், அதில் அவர்களுக்கும் ஆபத்து உள்ளது.
ம�ொட்டுவில் உள்ள 15 வரையிலான
பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் அதிருப்தியடைந்தவர்
களாக உள்ளனர். பங்காளிக் கட்சிகள் வெளியேற
முற்பட்டால் இவர்களும் வெளியேறலாம். இது
த�ொடர்பில் இரகசியப் பேச்சுக்களும் நடந்துள்ளன.
அரச புலனாய்வுப் பிரிவு இது குறித்து எச்சரிக்கை

நிலை உருவாகினால் அதில் இருப்பவர்களும்
பாய்ந்து தப்பித்துக்கொள்வதற்குத்தான் முற்படு
வார்கள்.
	மைத்திரியுடன் பேசி அவரை சமாதானப்
படுத்துவதன் மூலம் இந்த ஆபத்தை தவிர்க்கலாம்
என ராஜபக்சக்கள் முன்னெடுத்த நகர்வுதான் கடந்த
செவ்வாய்கிழமை இரவு ஜனாதிபதி செயலகத்தில்
சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சியுடன் நடத்திய பேச்சு.
மைத்திரி தலைமையில் 14 உறுப்பினர்கள் உள்ள
னர். மைத்திரியை சமாளித்தால் வீரவன்ச குழுவு
க்கு அஞ்சத் தேவையில்லை என்பது ராஜபக்சக்க
ளின் கணிப்பு!

	மைத்திரியை இலகுவாக சமாளிக்கலாம்
என ராஜபக்சக்கள் கணக்குப் ப�ோடுவதற்கு பல
காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக - உயித்த ஞாயிறு
தாக்குதலுக்குப் ப�ொறுப்புக் கூற வேண்டியவர்
மைத்திரிதான் என க�ொழும்பு பேராயர் கர்தினால்
மல்கம் ரஞ்சித் ச�ொல்லிவருகின்றார். வத்திக்கான்,
ஜெனிவா எனவும் நீதி கேட்டு அவர் யாத்திரையை
ஆரம்பித்து விட்டார். ஆக, மைத்திரியின் தலைக்கு
மேல் கத்தி ஒன்று த�ொங்கிக்கொண்டுள்ளது.
அவரைக் காப்பாற்றக் கூடியவர்கள் ராஜபக்சக்கள்
தான். அதனால், ராஜபக்சக்களுடன் பகையை
வளர்க்க அவர் விரும்பமாட்டார்.
	மறுபுறத்தில் இன்றைய நெருக்கடியிலிரு
ந்து ராஜபக்சக்களைப் பாதுகாக்கக் கூடியவராக
மைத்திரிதான் உள்ளார். அதனால்தான் மைத்திரியின்
க�ோரிக்கையை ஏற்று சர்வகட்சிமாநாடு ஒன்றை
நடத்துவதற்கு ஜனாதிபதி இணக்கம் தெரிவித்தி
ருக் கின்றார். மைத்திரியை டீல்பண்ணுவது
இலகுவானது என ராஜபக்சக்கள் மதிப்பிடுகின்றார்
கள். பங்காளின் கட்சிகளின் சீற்றத்தினால் வரக்
கூடிய ஆபத்தை சமாளிக்க மைத்திரியை கைகளுக்
குள் ப�ோட்டுக்கொண்டால் ப�ோதுமென்ற
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ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கை லும் அதற்கான நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டனர்.
த�ொடர்பான நிலைமைகளில் எதிர்பாராத திருப்ப
த்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன.
பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித்தின்
லங்கை அரசுக்கு எதிராக ஐநா மனித உரி
நீதிக்கான எழுச்சி
மைப் பேரவையில் அழுத்தங்கள் கூடியிருப்ப
பிரேணை மறுப்பும் பிடிவாதப் ப�ோக்கும்
தைக் காண முடிகின்றது. ப�ொறுப்புக் கூறலுக்கும்,
ப�ோர்க்கால மனித உரிமை மீறல்கள்,
நீதி நிலைநாட்டலுக்கும் ஆதரவான குரல்கள் இம்
சர்வதேச மனிதாபிமான சட்ட மீறல்கள் மற்றும்
முறை முன்னரிலும் பார்க்க அதிகரித்திருக்கின்றன.
ப�ோர்க் குற்றச் செயற்பாடுகளுக்குப் ப�ொறுப்பு கூற
வேண்டும். அவற்றால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளு க்கு
உரிய நீதி வழங்கப்பட வேண்டும். நியாயமான
இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். அத்தகைய வன்
முறைகளும் வரையறையற்றச் செயற்பாடுகளும்
இனிமேல் இடம்பெறாமல் உறுதி செய்ய வேண்
டும். இனப்பிரச்சினைக்கு ஓர் அரசியல் தீர்வுகாணப்
பட வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கைகளை முன்
வைத்து ப�ோரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களாகிய
ஆனால் இரண்டாவது தடவையாக 2019
தமிழ்த் தரப்பினரே இது வரையில் ப�ோராடி வந் ஆம் ஆண்டு ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய
தனர்.
ராஜபக்சக்கள் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின்
யுத்தத்தை முடிவுக்குக் க�ொண்டு வந்த, 46/1 ப�ொறுப்பு கூறலுக்கான பிரேரணையின் இணை
ஆனால், இந்த அதிகரிப்பு இலங்கை அரசா
முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச தலைமை அனுசரணையில் இருந்து வெளியேறுவதாகவும்,
ங்கத்திற்கு மீள முடியாத அழுத்தத்தைக் க�ொடுக்
யிலான அரசு, இந்தப் ப�ோராட்டத்திற்கு செவி அதனை ஏற்க முடியாதென்றும் வெளிப்படையா
குமா? அப்படியானால், எந்த வகையில் அழுத்தம்
சாய்க்கவில்லை. நியாயத்தை வழங்கி நீதியை கவே கூறி ப�ொறுப்புக் கூறும் செயற்பாட்டை மறுத்
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அமைந்திருக்கும்? அந்த அழுத்தங்களுக்கு இல
ங்கை அரசு, குறிப்பாக ஜனாதிபதி க�ோட்டபாய
ராஜபக்ச தலைமையி லான அரசு பணிந்து செயற்
படுமா? - இது ப�ோன்ற பல கேள்விகளை இந்த
வருட ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் 49
ஆவது அமர்வு எழுப்பியிருக்கின்றது.
ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையாளர்
மிச்சல் பச்லெட்டின் வாய்மொழியிலான இல
ங்கை பற்றிய அறிக்கை முன்னரிலும் பார்க்க கார
சாரமாக, நேரடியான தாக்குதல்களைக் க�ொண்ட
தாக, குறைகளைச் சுட்டிக்காட்டும் தன்மையில்
அமைந் திருந்தது. அந்த அறிக்கையில் இலங்கை
யின் மனித உரிமைகள் மற்றும் ஜனநாயக உரிமை
த�ொடர்பில் பிந்திய நிலைமைகள் த�ொடர்பான
அச்சொட்டான தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டி
ருக்கின்றன.

நிலைநாட்டவில்லை. மாறாக இப் ப�ோராட்டங்
களை விடுதலைப்புலிகளின் மீள் எழுச்சிக்கான
ஒரு நடவடிக்கையாகவே ந�ோக்கியது. அது மட்டு
மல்லாமல் அதற்குப் பயங்கரவாத சாயத்தைப்பூசி,
ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களைப் பயங்கர
வாதத் தடைச்சட்டத்தின் கீழ் அடக்கி, அவர்களின்
குரல்களை நசுக்குவதற்கான செயற்பாடுகளையுமே
முன்னெடுத்திருந்தது.
இந்த நிலையில் முன்னாள் ஜனாதிபதி
மகிந்த ராஜபக்சவுக்குப் பின்னர் ஆட்சிப் ப�ொறு
ப்பை ஏற்ற நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஐநா மன்றம்
மற்றும் சர்வதேச நாடுகளின் நிலை மாறு கால நீதி
க்கான க�ோரிக்கையை ஏற்றுச் செயற்படுவதாக
வும், ஐநா மன்றத்துடன் இணைந்து செயற்படுவதா
கவும் உறுதியளித்திருந்தது. அந்த ஆட்சிக்காலத்
தின்போது இலங்கையின் மனித உரிமைகள்
த�ொடர்பாக ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில்
க�ொண்டு வரப்பட்ட பிரேரணைக்கு அரசு அனுச
ரணை வழங்கி ஒத்துழைத்திருந்தது. ஆனால் அந்த
உறுதிம�ொழியை அந்த அரசு நிறைவேற்றவில்லை.
நிலைமாறுகால நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கான
ப�ொறிமுறைகளை உருவாக்கிப் ப�ொறுப்புக்கூறு
கின்ற கடப்பாட்டை நிறைவேற்றுகின்ற செயற்
பாட்டில் மிக மிகத் தாமதமாகவே செயற்பட்டது.
இதனால் உள்ளுரில் தங்களுக்கு நீதி கிடை
க்கும் என்று நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளி
இந்த நேரடித் தாக்கத்தைக் க�ொண்ட
த்து எதிர்பார்த்திருந்த தமிழ் மக்கள், அரசாங்கத்தின்
ஆணையாளரின் அறிக்கை, இலங்கை அரசாங்கத்
மீதான நம்பிக்கையை இழந்தனர். இலங்கைஅரசு
தைத் திக்குமுக்காடச் செய்திருக்கின்றது என்றே கூற
ஒருப�ோதும் தங்களுக்கு நியாயத்தை வழங்க மாட்
வேண்டும். குறிப்பாக வெளிவிவகார அமைச்சர்
டாது. தமக்குரிய நீதியைநிலை நாட்டமாட்டாது
பேராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிசின் பதிலளிக்கும் வகையி
என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். எனவே தங்களுக்கு நீதி
லான கருத்துக்கள் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை
கிடைப்பதாக இருந்தால், அது சர்வதேச விசாரணை
யில் அரசு எதிர்பார்த்த வகையிலான தாக்கத்தை
ய�ொன்றின் மூலமே சாத்தியாமாகும் என்ற தீர்மான
ஏற்படுத்தவில்லை.
த்திற்கு வந்தனர். த�ொடர்ந்து சர்வதேச விசார
இதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள்
ணையை வலியுறுத்தி அதற்கான ப�ோராட்டங்களி
தென்படுகின்றன. இந்த இரண்டு காரணங்களும்

துவிட்டது.
உள்ளூர் நீதிப் ப�ொறிமுறைகளின் ஊடா
கவே ப�ொறுப்பு கூறும் நடவடிக்கைகள் முன்னெ
டுக்கப்படும் என்று எதேச்சதிகார ரீதியில் பதிலளித்
திருந்தது. அதற்கேற்ற வகையில் ப�ொறுப்புகூறும்
விடயங்கள் மற்றும் உரிமை மீறல்கள் மற்றும்
ப�ோர்க்குற்றச் செயற்பாடுகள் என்பவற்றுக்கு
நீதியை நிலை நாட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகள்
எதனையும் முன்னெடுக்கவில்லை. மாறாக அதற்கு
நேரெதிரான நடவடிக்கைகளி லேயே ஜனாதிபதி
க�ோட்டபாய ராஜபக்சவின் தலைமையிலான அர
சாங்கம் பிடிவாதமாக ஈடுபட்டது.
உள்ளக விசாரணைகளில் நீதி வழங்குவதா
கப் ப�ோக்குக் காட்டி ஐநா மனித உரிமைப் பேரவை
யையும் சர்வதேச நாடுகளையும் தவறாக வழி
நடத்தி பிரச்சினைகளைப் பூசி மெழுகி மறைத்து
விடுவதற்கான முயற்சிகளிலேயே புதிய அரசாங்
கம் ஈடுபட்டிருந்தது.
ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டின் உயிர்த்த
ஞாயிறு தினம் இடம்பெற்ற பயங்கரவாதத் தாக்
குதல்களின் மூலம் தேசிய பாதுகாப்பு நல்லாட்சி
அரசாங்கத்தினால் சிதைக்கப்பட்டதாக ராஜபக்ச
க்கள் குற்றம் சாட்டிப் பிரசாரம் செய்தனர். அந்த
ஆண்டு நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தல் மற்றும்
ப�ொதுத் தேர்தலில் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்
படுத்தி நாட்டை நல்வழியில் ஆட்சி செய்வதாக
ப�ௌத்த சிங்கள மக்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்து
வரலாறு காணாத வகையில் தேர்தல்களில் ராஜ
பக்சக்கள் வெற்றி பெற்றனர்.
ஆனால் ஜனாதிபதி க�ோட்டபாய ராஜபக்ச
தலைமையில் அமைந்த புதிய அரசு தனது தேர்தல்
வாக்குறுதிகளைக் காற்றில் பறக்கவிட்டது. இரா
ணுவ ஆட்சியையும் சர்வாதிகாரப் ப�ோக்கையும்

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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உள்நாட்டு யுத்தம் நிறைவடைந்து
இலங்கையில்
விட்டது. யுத்த சூழல் மாறிவிட்டது. நாட்டில்

சமாதானம் மலர்ந்து விட்டது. எம் மக்கள் எல்லாம்
அமைதியாய் நிம்மதியாய் வாழ்கின்றார்கள் என
இலங்கை அரசு ச�ொல்கின்றதே தவிர, உண்மையில்
மக்கள் நிம்மதியாய் அமைதியாய் வாழவில்லை.
குறிப்பாக யுத்தம் தீவிரமடைந்து நடைபெற்ற
வடக்கு கிழக்கு பகுதி மக்கள் இன்றுவரை அமைதி
யாக இல்லை. ஆயுதவழிப் ப�ோராட்டம் நிறைவு
ற்றதே தவிர, மக்கள் மன நிம்மதிக்கான ப�ோராட்
டம் இன்றும் நடைபெற்றுக் க�ொண்டு தான்
இருக்கின்றது.
குறிப்பாக யுத்த காலப்பகுதியில் தமிழ்
பேசும் எத்தனைய�ோ உறவுகள் கடத்தப்பட்டு
காணா மலாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த காணா
மல் ப�ோனவர்களின் உறவுகள் இன்றும் த�ொடர்
ப�ோரட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றார்
கள். அவ்வாறு, தான் பெற்ற மகளை யுத்த காலத்தில்
த�ொலைத்துவிட்டு தன்மகளின் வருகைக்காகக்
காத்திருப்பவர்தான் நாகராசா நாகம்மா. அவர்
தனது பிள்ளையின் நிலை பற்றிக் கூறும் ப�ோது,
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எனது பெயர் நாகராசா நாகம்மா
எனது கணவர் அழகர்சாமி நாகராசா எங்களு
க்கு 5 பிள்ளைகள். எங்கட ச�ொந்த இடம் புதூர்,
புளியங்குளம். என்ர மூத்த மகள் நாகராசா நாக
ஜ�ோதி. இவர் தான் காணாமல் ப�ோனவர் .
யுத்த நேரம் நாங்கள் புளியங்குளத்தில்
இருந்து இடம்பெயர்ந்தனாங்கள். அந்த நேரம் மடு
பண்டிவிரிச்சான் பகுதியால் ப�ோனாங்கள்.அங்க
வைத்து 2008.01.11 அன்று என்ர பிள்ளை இராணு
வத்தினால் பிடித்து செல்லப்பட்டார். அதன்
பின்னர் மகளை எங்கு தேடியும் காணவில்லை.
பிறகு யுத்தம் தீவிரமடைஞ்சுது பண்டிவிரி
ச்சானிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து விசுவமடுவிற்கு
சென்று அங்கிருந்து தேவிபுரம் பகுதிக்கு 14.02.2009
அன்று ப�ோனாங்கள். பிறகு இராணுவம் தமிழ்
பகுதிகளைக் கைப்பற்றின பிறகு அங்கிருந்து வலை
ஞர்மடம் ஒற்றைப்பனையடிக்கு ப�ோனாங்கள்.
அதன் பின்னர் அங்கிருந்த மக்களை இராணுவம்
பேருந்தில் ஏற்றி வவுனியா செட்டிக்குளம் இராம
நாதன் முகாமிற்கு க�ொண்டுப�ோய் விட்டார்கள்.
ஒருவருடம் முகாமில் இருந்தனாங்கள்.
அதன் பின்னர் 2010 ஆம் ஆண்டு எல்லா
மக்களையும் மீள்குடியேற்றம் செய்தவை. அப்
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	நாங்கள் பிள்ளையை காணவில்லை என்று
ச�ொல்லி வவுனியா வன்னி பிரதிப்பொலிஸ்மா
அதிபர் காரியாலயம், வவுனியா மனித உரிமைகள்
ஆணைக்குழுவிலும் முறைப்பாடு செய்தனாங்கள்.
பின்னர் க�ொழும்பில் இருந்து வந்து ஜனாதிபதி
ஆணைக்குழுவினால் எங்களிடம்
விசாரணை
செய்தவர்கள்,
வவுனியாவில் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உற
வுகளைத் தேடி இடம்பெறும் ப�ோராட்ட இடத்
திலும் மகளைப் பற்றி முறைப்பாடுகளை மேற்
க�ொண்டுள்ளேன். ஆனாலும் இதுவரை என்ர மகன்
பற்றிய தகவல் எதுவுமே கிடைக்கவில்லை.

எத்தனை வருடங்கள் சென்றாலும் வந்து
எங்கட முகத்தை ஒருக்கால் பார்த்தால் ப�ோதும்
என்ற நம்பிக்கையில் ப�ோராடி வரும் தாய்

மகளுக்கு 33 வயது. என்ர பிள்ளை வருவாள் எண்டு
தான் நாங்கள் காத்துக் க�ொண்டிரு க்கிறம். ஆனால்
ஒரு தகவலுமே இல்லை.
	நாங்கள் புளியங்குளத்துக்கு மீள் குடியேற்
றப்பட்டு வந்தப�ோது ஆரம்பத்தில் வீடு தேடி இரா
ணுவத்தினர், ப�ொலிஸ், புலனாய்வுத்துறையினர்
வருவார்கள். வந்து பிள்ளையை பற்றி விசாரிப்பார்
கள். அப்படி அடிக்கடி வந்து விசாரித்து செல்வார்
கள். நாங்களும் பிள்ளையை விசாரித்து கண்டு
பிடித்து தருவார்கள் என்று நம்பிக்கையில் விபரங்
களை கூறினாங்கள். ஆனால் அவர்கள் விபரங்
களை எடுத்துக�ொண்டு ப�ோய்விட்டார்கள். அதன்
பின்னர் இப்போது வருவதில்லை.
எப்பிடியாவது என்ர பிள்ளையை கண்டு
பிடிச்சு மீட்டு க�ொண்டுவர�ோணும். பிள்ளை ஒரு
நாள் வருவா எண்ட நம்பிக்கையிலை தான் காணா
மல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகளை தேடி வவுனியாவில்
முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரியுடன் இருக்கும் மகளை மீட்டுட துடிக்கும் அன்னை
இடம்பெறும் ப�ோராட்டங்களுக்குத் த�ொடர்ச்சி
என்ர பிள்ளை காணாமல் ப�ோய் 13 வருடங்களைக் யாக நான் ப�ோறனான். பஸ் காசு 40 ரூபாயில்
ப�ோது இராணுவத்தினர் புளியங்குளம் பள்ளிக் கடந்திட்டு. ஆனால் அவள் இருக்கிறாளா இல்
கூடத்திற்கு பேருந்தில் ஏற்றி க�ொண்டுப�ோய் லையா ? என்ர பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்று இருக்கும் ப�ோது ப�ோராட்டத்திற்கு வரத்தொடங்
எங்களை இறக்கிவிட்டவை. பின்னர் தற்காலிக எதுவுமே தெரியல. என்ர பிள்ளையை இரா ணுவம் கினான். இப்போ 100 ரூபா ஆகிட்டு ஒருநாளைக்கு
வீட்டில் இருந்தனாங்கள். பிறகு வீட்டுத்திட்டமும் பிடிச்சுக்கொண்டு ப�ோகேக்க 19 வயது. அந்தநேரம் சாப்பிடாம இருந்து கூட அந்த பணத்தை வைத்து
தந்தவர்கள்.
த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
மகளுக்கு எதுவுமே அறியாத வயது தான். இப்ப
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நடவடிக்கையினை எடுக்கவில்லையென்ற குற்றச்
சாட்டு பலமாக தெரிவிக்கப்பட்டு வந்தது.
எனினும் குறித்த சட்டத்தினை நீக்குவதற்கான
யங்கரவாதத் தடைச்சட்டம் மிகவும் க�ொடு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக தமிழ்
மையானது. பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடகப்பேச்சாளரும் பாரா
ஊடாக ஒரு இனத்தின் குரலை அடக்கமுடியும் ளுமன்ற உறுப்பினருமான எம்.ஏ.சுமந்திரன் தெரி
என்ற காரணத்தினால், இலங்கை அரசாங்கம் வித்தார். இது த�ொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த அவர்,
“சென்ற ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த சட்ட
க�ொண்டுவந்த சக்திவாய்ந்த ஆயுதமாகவே பயங்கர
மூலத்தினை
இல்லாமல் செய்கின்ற சட்ட மூலம்
வாதத் தடைச் சட்டம் பார்க்கப்படுகின்றது.
இலங்கையின் வரலாற்றில் இந்த பயங்கர பாராளுமன்றத்தில் க�ொண்டுவரப்பட்டது. பயங்கர
வாதத் தடைச் சட்டமானது தமிழர்களுக்கு எதிரான வாதத் தடுப்புச் சட்டம் என்ற அடிப்படையில் அது
ஒரு சட்டமாகவே கடந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப் க�ொண்டு வரப்பட்டது. பயங்கரவாதத்தடைச்
பட்டு வந்தது. இந்தச் சட்டத்தின் ஊடாக இலங்கை சட்டத்தினை முற்றாக ஒழித்து, சர்வதேச நியமங்க
யில் உள்ள பெரும்பான்மை சமூகத்திற்கு எதிரான ளுக்கு ஏற்ப பயங்கரவாத தடுப்புச்சட்டம்கொண்டு
கருத்துகளை க�ொண்டிருந்த தமிழர்கள் கைது வரப்பட்டது. அது க�ொண்டு வரப்பட்டப�ோதும்,
செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைப்பதற்காக பயன் அதனை நாங்கள் எதிர்த்தோம்.அதிலும்மோசமான
படுத்தப்பட்டதாகவே இருந்து வருகின்றது.
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இந்த பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தினை
இந்த நாட்டிலிருந்து நீக்கவேண்டும் என்ற க�ோரி
க்கை இன்று த�ொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தப்பட்டு
வருகின்றது. ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில்
இன்று இந்த பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தினை
நீக்குமாறு வலியுறுத்தும் வகையிலான செயற்பாடு
கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை த�ொடர்ந்து
இந்த சட்டமானது சிறுபான்மை சமூகம் அனைத்
திற்கும் எதிரான சட்டமாக மாற்றமடைந்திருப்ப
துடன், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக செயற்படுவ�ோரை
வாய்மூட வைக்கும் சட்டமாகவும் மாற்றமடைந்தி
ருப்பதன் காரணமாக இன்று அனைத்து இனங்க
ளைச் சேர்ந்தவர்களும் இதற்கு எதிராக அணிதிரள
வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
	பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம் என்பது
மிகவும் க�ொடுமையான சட்டம் என்பதை தாங்கள்
உணர்ந்துக�ொள்வதாக, இன்று அனைத்துத் தரப்பி
னர் மத்தியிலுமிருந்துவரும் கருத்துகளிலிருந்து
காண முடிகின்றது. தமிழர் தரப்பினைப் ப�ொறுத்த
வரையில், இந்த நாட்டில் ப�ோராட்டம் ஆரம்பித்த
காலம் த�ொடக்கம் இந்த சட்டத்திற்கு எதிரான
செயற்பாடுகள் த�ொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து
வரப்படுகின்றது.
தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் காலம் த�ொடக்
கம் யுத்தம் ம�ௌனிக்கப்பட்ட காலம் வரைக்கும்
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டம் என்பது தமிழர்களு
க்கு எதிராக பாவிக்கப்பட்ட ஆயுதம் என்ற காரண
த்தினால் தமிழர்கள் த�ொடர்ந்து எதிர்த்தே வந்திரு
ந்தனர்.

ப�ோராட்டம் என்னும் நாடகத்தினை முன்னெடுப்
பதாகவும் விமர்சனத்தை முன் வைத்தார்.
கிழக்கு மாகாணத்தினைப் ப�ொறுத்தவ
ரையில், இந்த கையெழுத்துப் ப�ோராட்டம் என்பது
தமிழ் பேசும் மக்கள் மத்தியிலான எழுச்சியை
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பல விடயங்கள் இருந்தன. அதனை நாங்கள்
எதிர்த்த காரணத்தினால் ஒரு பாராளுமன்றமேற்
பார்வை குழுவில் இது த�ொடர்பில் நீண்டகலந்து
ரையாடல்கள் நடை பெற்று, நாங்கள் எதிர்த்த
அனைத்து விடயங்களும் மாற்றியமைக்கப்பட்
டன. அப்படியிருந்தும் வேறு சில புதுவிடயங்கள்
அதிலிருந்த காரணத்தினால் பலர் எதிர்த்தார்கள்.
அவையும் மாற்றப் பட வேண்டும் என்று நாங்கள்
ச�ொல்லியிருந்தோம். இந்த புதிய சட்டமூலம்
க�ொண்டுவரப்பட்டது 2018ஆம்ஆண்டு செப்டம்பர்
மாதம். அது த�ொடர்பில் பேச்சுவார்த்தைகள்,
கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்ற காலப்பகுதியில்
ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன சட்ட விர�ோத
மாக பிரதமரை நீக்கி மகிந்த ராஜபக்சவினை
நியமித்த அரசியலமைப்புக்கு எதிரான புரட்சி
காரணமாக இந்த நாடு ஸ்திரமற்ற தன்மைக்கு
சென்றுவிட்டது. அரசாங்கத்திற்கு அங்கு பெரும்
பான்மையும் இருக்கவில்லை. அதனைத�ொடர்ந்து
ஈஸ்டர் தாக்குதல் நடைபெற்ற வுடன் பயங்கரவாத
தடைச் சட்டத்தினை நீக்கினால் எங்களால் தாக்கு
தலை தடுக்க முடியாது என பாதுகாப்பு தரப்பினர்
க�ோசத்தினைஎழுப்பி, கடுமையான சட்டமும்
கடுமையான ஆட்சியாளர்களும் வேண்டும் என்ற
க�ோசத்தினை எழுப்பித் தான் அந்த சட்டமூலம்
நிறை வேற்றப்படாலும் க�ோட்டபாய ராஜபக்ச
ஜனாதிபதியானதும் நடை பெற்றது என தெரிவித்
துள்ளார்.
எனினும் இக்கருத்தினை மறுத்துள்ள ஈபி
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பயங்கரவாத ஆர்எல்எப் கட்சியின் தலைவர் சுரேஸ் பிரேமச்
தடைச்சட்டத்திற்கு எதிராக கடந்த காலத்தில் சந்திரன், கடந்த அரசுக்கு முட்டுக்கொடுத்த நிலை
பாராளுமன்றத்தில் பல்வேறு செயற்பாடுகளை யில் தமது க�ோரிக்கையினை வலிமையாக முன்
முன் னெடுத்தப�ோதிலும், நல்லாட்சிக் காலத்தில் வைத்து அவற்றினை நீக்கியிருக்க முடியும்” என
இந்த சட்டத்தினை நீக்குவதற்கு முறையான தெரிவித்துள்ளார். தற்போது தமது அரசியல்இருப்
பினை தக்கவைக்க இவ்வாறான கையெழு த்துப்

ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுவரை காலமும் தமிழ்
மக்கள் மத்தியில் மட்டுமே இந்த க�ோரிக்கை
எழுந்து வந்த நிலையில், இன்று கிழக்கில் முஸ்லிம்
களுக்கு மத்தியிலும் இந்த க�ோரிக்கை வலுத்து
வருகின்றது.
	பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தினை நீக்கக்
க�ோரி க�ோரிய கையெழுத்துப் ப�ோராட்டம் ஒரு
நாடகமாக பார்க்கப்பட்டாலும், அந்தப் ப�ோரா
ட்டம் தமது அரசியலிருப்பை தக்கவைப்பதற்கான
ப�ோராட்டமாக பார்க்கப்பட்டாலும் இந்த ப�ோராட்
டம் ஊடாக முஸ்லிம் சமூகத்தின் உள்ளக்கிடக்கை
வெ ளி ப ்ப டு த்த ப ்ப டு வ த ற ் கா ன சந்தர்ப ்ப மாக
பாவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிழக்கிலிருந்து இன்று பயங்கரவாததடைச்
சட்டத்திற்கு எதிரான குரல் என்பது மிகவும்
பலமாக எழுந்துள்ளது.இந்த குரல் என்பது விரி
வாக்கம் அடைந்து தமிழ் தேசியத்தின் கட்டமைப்
புக்கான குரலாக மாற்றமடைவதற்கு அறிகுறிகள்
தென்படுவதை காணமுடிகின்றது.
அண்மையில் மட்டக்களப்பு காந்தி பூங்
காவில் நடைபெற்ற பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்
தினை நீக்கக�ோரும் கையெழுத்துப் ப�ோராட்

த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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ரறிவாளன்...இந்தப் பெயர் எவ்வளவு
முறை,எவ்வளவு பேரால் உச்சரிக்கப்பட்டு
ள்ளது என்பதற்கு எண்ணிக்கையே இல்லை. ராஜீவ்
காந்தி க�ொலை வழக்கில் கடந்த 32 ஆண்டுகளாக
சிறையில் இருக்கும் பேரறிவாளனுக்கு பிணை

,e;jpaj;jsk;
கொண்டவர். இசை மீது தீரா பற்றுக் கொண்டவர்.
மின்னணுவியல் மற்றும் த�ொடர்பியல் த�ொழில்
நுட்பப் பட்டயம் பெற்ற இவர் சென்னை பெரியார்
திடல் விடுதலை அலுவலகத்தில் கணினிப்பிரிவில்
பணியாற்றி வந்தார். இவர் 1991, சூன் 11 அன்று
கைது செய்யப்பட்டு வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்
பட்டுள்ளார். ராஜீவ் கொலைக்கு காரணமான
பெல்ட் குண்டை வெடிக்க வைத்த பற்றரியை
வாங்கியது பேரறிவாளன் என்பது தான் சிபிஐ முன்
வைத்த குற்றச்சாட்டு. இன்று வரை அதை மறுக்கி
றார் பேரறிவாளன்.
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2011 செப்டம்பர் 9ல் பேரறிவாளனுக்கு
தூக்கு என முடிவு செய்யப்பட்டது. அதற்கான பரி
சீலனைகளும் துவங்கின. தமிழகத்தில் போரா
ட்டம் வெடிக்கிறது. மூவரையும் விடுதலைசெய்யக்
கோரி, அடுத்தடுத்த முன்னெடுப்புகள். காஞ்சிபுர
த்தை சேர்ந்த செங்கொடி தீக்குளிக்கிறார்.
பிரச்சினை விஸ்வரூபம் எடுக்கிறது. 2011 ஆகஸ்ட்
30 அன்று பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட மூவரின் தூக்கு
தண்டனைக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தது உயர்
நீதிமன்றம். அதன்பிறகு, பல கட்டங்களைத்தாண்டி
2014 ஆம் ஆண்டு சாந்தன், முருகன், பேரறிவாளன்
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வழங்கி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது .
	ராஜீவ் காந்தி க�ொலை வழக்கு, பற்றரி
வாங்கிக் க�ொடுத்ததாக குற்றச்சாட்டு, 32 ஆண்டுகள்
சிறைவாசம், தாயார் அற்புதம்மாளின் கண்ணீர்
-விடாத ப�ோராட்டம், சிறுநீரக பிரச்சனையால்
அவதி, பர�ோல் தற்போது ஜாமீன் என நீண்ட
வலியை சுமந்திருக்கிறார் பேரறிவாளன்.
இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்
காந்தி க�ொலை வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட சாந்தன்,
முருகன், நளினி, ஜெயக்குமார், பேரறிவாளன்,
ராபர்ட் பயஸ், ரவிச்சந்திரன் ஆகிய�ோர் தற்போது
தங்கள் தண்டனையை சிறையில் அனுபவித்து
வருகின்றனர்.
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இவ்வழக்கை கையாண்டவர்களில் ஒரு
வரான முன்னாள் சிபிஐ அதிகாரி தியாகராஜன்,
தான் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் ’உயிர்வலி’ எனும்
ஆவணப்படத்திற்கு பேட்டி க�ொடுத்திருந்தார்.
அப்போது, பேரறிவாளனுக்கு சாதகமாக அவர்
குற்றமற்றவர் என்பதை நிரூபிக்க இருந்த அவரது
வாக்குமூல வார்த்தைகளை மறைத்ததையும்,
ம�ொழிபெயர்ப்பில் நடந்த குழப்பங்கள், வாக்கு
மூலத் தகவலைத் தவறாகப் பதிந்ததையும், தான்
பதவியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் 2013 ஆம்
ஆண்டு குறிப்பிடுகின்றார்.

ஆகிய�ோருக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தூக்கு தண்
டனை, ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைக்கப்பட்டது.
தமிழக அரசும் ஏழு பேரின் விடுதலையை வலியு
றுத்தி அவ்வப்போது தீர்மானம் நிறைவேற்றி
ஆளுநருக்கு அனுப்பியது. இச்சூழ்நிலையில்தான்,
பிணை கேட்டு பேரறிவாளன் த�ொடர்ந்த வழக்கு
விசாரணைக்கு வந்தது.

உச்சநீதிமன்றத்தில் நடந்தது என்ன ? :

வழக்கு விசாரணையில் மத்திய அரசிற்கும்,
உச்சநீதிமன்றத்துக்கும் இடையே கடும் வாக்கு
இ வ ர்க ளி ல் ஒ ரு வ ரா ன ப ேர றி வ ாள ன்
வாதம் நிலவியது. பேரறிவாளன் விடுதலை த�ொட
தற்போது தமிழக அரசின் பர�ோலில் வெளியே பேரறிவாளனின் திறமை:
ர்பாக தமிழக அரசின் தீர்மானம் மீது ஆளுநர்
உள்ளார். சிறுநீரக க�ோளாறு காரணமாக பேரறிவா
பேரறிவாளன் சிறைச்சாலையில் இருந்து முடிவெடுக்க முடியாது. அது குடியரசு தலைவர்
ளனுக்கு த�ொடர்ந்து 10வது முறையாக தமிழக அரசு க�ொண்டே, மகாத்மா காந்தி சமுதாய கல்லூரி அதிகாரம் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்தது.
பர�ோல் வழங்கியது.
மற்றும் தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழக ஆனால் ,பேரறிவாளன் விடுதலை குறித்துமிகவும்
இந்நிலையில் ஜாமின் க�ோரி பேரறிவாளன் த்தின் ஆதரவுடன் சிறைத்துறை நடத்தி வரும் தாமதிப்பது பற்றியும் பேரறிவாளன் 32 ஆண்டுக
உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
திரைமேசை பதிப்பித்தல் (Desktop Publishing) ளுக்கு மேலாக சிறையில் இருப்பது பற்றியும்
இந்த வழக்கின் விசாரணை கடந்த 9 ஆம் பட்டயபடிப்பில் (Diploma) முதல் மாணவராகத் கேள்வி எழுப்பியது. பேரறிவாளனுக்கு ஜாமீன்
தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது .
தேர்ச்சி பெற்று தங்கப் பதக்கம் வென்றவர் ஆவார். வழங்க மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் கடும்
அதனைத் த�ொடர்ந்து அவருக்கு பிணை
எதிர்ப்பையும் தெரிவித்தது. இதனையும் மீறி,
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு பேரறிவாளன் பேரறிவாளன் கடந்து வந்த பாதை :
பேரறிவாளனின் கல்வித் தகுதி, முப்பது ஆண்டு
க�ொடுத்த விலை என்ன தெரியுமா? இவரின் பின்
1991 ஆம் ஆண்டு சூன் 11-ம் நாள் ,முன்னாள் கால சிறைவாசம்,சிறை நன்னடத்தை, உடல்நிலை
னணி குறித்து பார்ப்போம்.
பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி க�ொலை வழக்கில் பேரறிவா பாதிப்பு அடிப்படையில் பிணை வழங்குவதாகவும்
பர�ோலில் ஏற்கெனவே விடுவிக்கப்பட்ட நிலை
ளன் கைது செய்யப்பட்டார்.
பேரறிவாளனின் பின்னணி:
1998 ஜனவரி 28 வரை விசாரணை யில் பேரறிவாளன் நடத்தையில் எந்த புகாரும்
இவர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ச�ோலையார் கைதியாகவே சிறைவாசம் காண்கிறார் அறிவு. தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பதையும் நீதிபதி கள்
பேட்டையைச் சார்ந்தவர்.
அன்றைய தினம் குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டதாக சுட்டிக் காட்டினர். அத்துடன், மரண தண்டனை
தி.க.,வைச் சேர்ந்த குயில்தாசன்-அற்புதம் கூறி, நளினி, முருகன், சாந்தன், பேரறிவாளன் குறைக்கப்பட்டு ஆயுள் தண்டனைபெறும் கைதி
தம்பதியின் இரண்டாவது மகன் தான் பேரறி உள்ளிட்டோருக்கு தூக்குத் தண்டனை விதித்தார் களின் கருணை மனுக்கள் மீது முடிவெடுக்கும்
வாளன். 1971 ஜூலை 30ல் பிறந்த பேரறிவாளன், தடா சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி நவநீதன். அதிர்ந்தார்
த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
இயற்கையில் நல்ல அறிவும், அமைதியும் பேரறிவாளன்.
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“மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் கூட்டத்
த�ொடருக்கு சென்று வந்துவிட்டால் தமது
கடமை முடிந்துவிட்டதாக அமைப்புக்களும்,
அரசியல் கட்சிகளும், செயற்பாட்டாளர்க ளும்
எண்ணுவதுப�ோலவே நாம் கருதுகிற�ோம் இதை
நீங்களும் அவதானித்தீர்களா?”
“ஆம். நான் அவதானித்துள்ளேன். மனித
உரிமை ஆணைக்குழு அல்லது சபை. மனித உரிமை
ஆணைக்குழு என்று ச�ொல்வதைவிட சபை என்று
ச�ொல்வதே ப�ொருத்தமானது. ஏனென்றால்,மனித
உரிமை சபை தவிர்ந்த ஏனையஅங்கங்கள் ஐ.நா.
வில் இருக்கின்றது. ஐநாவின் ஜெனீவாவிலேயே
ப�ோர்க் குற்றங்களுக்காக, காணாமல் ஆக்கப்பட்
ட�ோருக்காக இவ்வாறு தனித்தனி அங்கங்கள்
இருக்கின்றன. மனித உரிமை சபை என்பது முழுக்க
முழுக்க ஒரு அரசி யல் சார்ந்தது. அதாவது நாடுகளின்
பிரதிநி திகள் அங்கே விவாதித்து சில முடிவுகளை
எடுப்பார்கள். நாடுகளுக்கு ஒரு பிரச்சாரத்தை
அல்லது அந்த நாடுகளுக்கு ஒரு அழுத்தத்தைக்
க�ொடுப்பதற்கு நாங்கள் ப�ோய் வரலாமே ஒழிய
ஐ.நாவின் ஆவணப்படுத்தலும், ஐ.நாவின் சிறப்பு
நிபுணத்துவம் பெற்ற நிபுணர்களின் குழுக்களுடன்
செயற்பட வேண்டியது என்பது த�ொடர்ச்சியாக
செயற்பட வேண்டிய ஒரு விடயம். ஆகவே தமிழர்
அமைப்புக்கள் முக்கியமாக தாயகத்தில் உள்ள
அமைப்புக்கள�ோ அல்லது புலம்பெயர் அமைப்பு
க்கள�ோ மனித உரிமை சபைக் காலமான உதாரண
மாக பெப்ரவரி, மார்ச் காலப்பகுதியில், ஜுன்,
செப்டெம்பர் காலப்பகுதியில் மட்டும் தங்கள்
பிரசன்னத்தை அங்கே காட்டி, 2 நிமிடங்களில்
தமது அறிக்கைகளை வாசிப்பதன் மூலம் மாற்றங்
களைக் க�ொண்டு வந்து விடலாம் என்று எண்ணு
வதாகத் த�ோன்றுகிறது. உண்மையிலே அப்படி
யான மாற்றங்களை நாங்கள் க�ொண்டு வந்துவிட
முடியாது. இந்த நாடுகளுடனான த�ொடர்ச்சியான
உறவைப் பேணி, த�ொடர்ச்சியாக அந்த நாடுகளுக்கு
அழுத்தங்க ளைக் க�ொடுப்பதன் மூலம் அது
பன்னிரெண்டு மாதங்களாக இருக்க வேண்டும்.
அதே வேளை நிபுணத்துவ நிபுணர்கள் ஊடாகவும்
அழுத்தங் களைக் க�ொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
மிக முக்கியமாகத் த�ொடர்ச்சி ஒன்று
இருக்க வேண்டும். 2009ஆம் ஆண்டிலிருந்து
கிட்ட த்தட்ட 13 வருடங்கள் த�ொடர்ச்சியாக இந்த
ஐ.நாவின் செயற்பாடுகள், - இலங்கையில்நடந்த
இன அழிப்பு, ப�ோர்க் குற்றம், மனித குலத்திற்கு
எதிரான குற்றங்களுக்கான விசாரணை என்பது,
அல்லது இப்படியான விசாரணையைக் க�ொண்டு
வர வேண்டும் என்பதற்கான நீதிக்கான ப�ோராட்

டம் த�ொடர்ந்து க�ொண்டிருக்கும் இந்நிலையில்,
12, 13 வருடங்கள் த�ொடர்ச்சியாக செயற்பட்டு,
அந்த த�ொடர்ச்சியைப் பேணி, அதில் ஏற்கனவே
ப�ோனவர்கள் த�ொடர்ந்து ப�ோயிருக்க மாட்டார்
கள். பின்னர் வேறு செயற்பாட்டாளர்கள் சென்றி
ருப்பார்கள். இவர்களுக்கிடையே அங்கே சந்திப்பு
க்கள் எந்த அரசாங்கத்துடன் சந்தித்தார்கள். அவர்
கள் அன்றைய தினத்தில் என்ன முடிவிலே இருந்
தார்கள். பின்னர் என்ன முடிவுமாறியது. ப�ோன்ற
செயற்பாடுகளை ஒருமித்து ஆவணப்படுத்தி,
அடுத் தடுத்த புதிய செயற்பாட்டாளர்களுக்கு வழங்
கும் முறை என்பது தமிழர் மத்தியில் இல்லை.
கவலைக்குரிய விடயம் என்னவென்றால், அரசியல்
கட்சிகள் மத்தியிலும் இல்லை.
ஆகவே என்னைப் ப�ொறுத்தமட்டில் இவர்
கள் மக்களுக்கு அங்கே தாங்கள் பிரசன்னமாகி
யிருந்தோம். அறிக்கையை வாசித்தோம் என்ப
தற்காக மட்டும் செல்வது ப�ோல ஒரு த�ோற்றப்பாடு
இருக்கின்றது என்பதைத் தான் நான் இங்கே
கூறக்கூடியதாக இருக்கின்றது.”

“இலங்கை த�ொடர்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட

தீர்மானங்களுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த நாடுகள்
மீது தீர்மானத்தை க�ொண்டுவந்த நாடுகள் தான்
தமக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுப்பதாற்கான
அழுத்தங்களை பிரய�ோகித்திருந்தன, இந்த இடத்
தில் தமிழ் இனத்தின் பங்களிப்பு ஏன் சரியாக
கிடைப்பதில்லை.?”
“உண்மையிலேயே தமிழ் செயற்பாட்டாள
ர்களின் அழுத்தம் என்பது ஒருமித்த குரலில் தாங்
கள் வாழ்கின்ற நாடுகள் அதாவது புலம்பெய
ர்ந்த நாடுகளில், அவர்கள் வாழ்கின்ற நாடுகளில்
க�ொடுக்கின்ற அரசியல் அழுத்தமே மனித உரிமைக்
கழகத்திலே இந்த அழுத்தத்திற்கு அதாவது தீர்மா
னத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கும் நாடுகளுக்கான
அழுத்தமாக மாறுமே ஒழிய வெறுமனே மனித
உரிமைக் கழகத்திலே இருக்கும் ராஜதந்திரிகளுக்குக்
க�ொடுக்கும் அழுத்தத்தின்ஊடாக மாறப் ப�ோவ
தில்லை. ஆனால் இந்தத் தீர்மானத்தைக்கொண்டு
வருகின்ற நாடுகள் வல்லரசு நாடுகளாக முக்கிய
மாக அமெரிக்கா தலைமையிலான ஒரு அணி
யாக இருப்பதனால், அவர்களுக்கு அங்கே அழு
த்தத்தைக் க�ொடுப்பது என்பது இலகுவாக
இருக்கின்றது.
அதிகமான அழுத்தம் ராஜதந்திரிகள் மத்தி
யில் செலுத்துவதன் மூலம் எந்தவித பயனும்
கிடைப்பதில்லை. ஏனென்றால், ராஜதந்திரிகள்
நிரந்தர த�ொழிலில் இருப்பவர்கள். அவர்களைப்
ப�ொறுத்தமட்டில் அந்தந்த நாட்டில் எடுக்கின்ற
முடிவுகளை செயற்படுத்துபவர்களாகவே இருக்கி
ன்றார்கள். அந்தந்த நாடுகள் எடுக்கப்போகும்
முடிவுகளில் தாக்கத்தை செய்ய வேண்டுமாக
இருந்தால், அந்தந்த நாடுகள் அல்லது பலம் வாய்ந்த

நாடுகளில் மாற்றத்தை அதாவது அரசியலில்
மாற்றத்தைக் க�ொண்டுவர வேண்டும். அரசியலில்
அழுத்தத்தைக் க�ொடுக்க வேண்டும். உதாரணமாக
ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருக்கட்டும், அமெரிக்கா,
கனடா ப�ோன்ற நாடுகளாக இருக்கட்டும், மற்றைய
தமிழர் வாழ்கின்ற நாடுகள் முக்கியமாக மலேசியா,
இந்தியா, தென்னாபிரிக்கா, ம�ொரீசியஸ் ப�ோன்ற
நாடுகளாக இருக்கட்டும், அங்கே க�ொடுக்கின்ற
அழுத்தம் தான் மனித உரிமை சபையில் அல்லது
எங்களுக்கு ஆதரவாக பிரதிபலிப்பதற்கு சாதகம்
இருக்கின்றது. இதை நாங்கள் புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டும்.”

“ மனித உரிமை ஆணைக்குழுவின் நடவடிக்
கைகளை நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் என்
றால், அங்கு நமக்கான ஒரு நிரந்தர வதிவிடம்
தேவையா? இதில் உங்கள் கருத்து என்ன?”

“நிச்சயமாக எங்களுக்கான ஒரு ஒழுங்கமை
க்கப்பட்ட பிரதிநிதித்துவம் ஐக்கிய நாடுகள்
சபையின் மனித உரிமைக் கழகத்தில் தேவை.
ஏற்கனவே கூறியது ப�ோல பன்னிரெண்டு ஆண்டு
களுக்கு மேலாக நாங்கள் இந்த நீதிக்கான ப�ோரா
ட்டத்தைத் த�ொடர்ந்து வருகின்றோம். பல்லாயிரக்
கணக்கான ட�ொலர் செலவில், பவுண்ஸ் செலவில்
அமைப்புக்கள் தங்கள் செயற்பாட்டாளர்களை
இங்கே அனுப்பி, பல நூற்றுக் கணக்கிலே செயற்
பாட்டாளர்கள் அங்கே சென்றிருக்கின்றார்கள்.
ஆனால் இப்படி எல்லாம் நாங்கள் செய்தும் ஒரு
த�ொடர்ச்சி பேண முடியவில்லை.
இரண்டாவது மனித உரிமைக் கழகம்
மட்டும் தான் எமது நீதிக்கான ப�ோராட்டத்தின்
ஒரு தளமாக இல்லை. இன்றைக்கு பல தளங்கள்
இருக்கின்றன. ப�ொருளாதார அழுத்தத்தைக் க�ொடு
க்க வேண்டிய தளங்கள் இருக்கின்றன. ஐர�ோப்பிய
ஒன்றியத்தில் க�ொடுக்க வேண்டிய அழுத்தங்கள்
இருக்கின்றது. மற்றும் நாடுகளில் க�ொடுக்க
வேண்டிய அழுத்தங்கள் இருக்கின்றன. ஆகவே
மனித உரிமைக் கழகத்தில் இருக்கின்ற அழுத்தம்
என்பது ஒரு த�ொடர்ச்சியான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட
முறையில் பல அமைப்புக்கள் அதாவது புலம்
பெயர் அமைப்புக்களின் கூட்டமைப்பு பிரதிநி
தித்துவமாக ஒருவர் அல்லது இருவர் த�ொடர்ச்
சியாக செயற்படுவதென்பது மிகவும் அழுத்தத்
தைக் க�ொடுக்கக்கூடியதாகவும், சிறப்புத் தேர்ச்
சியை உருவாக்குவதன் ஊடாகவும் அவர்களு
டன் நீண்டகால உறவையும் ஏற்படுத்தி, செயற்தி
ட்டங்களை முன்னடத்துவதற்கு வழிவகுக்கும்.
ஆகவே நிச்சயமாக இப்படியான ஒரு செய ற்பாடு
தேவை. வருங்காலத்திலாவது இதுபற்றி சிந்திப்பது
அல்லது உரையாடுவது என்பது மிக முக்கியமான
ஒரு விடயமாகும். ”

த�ொடரும்...
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விமானம் தனது ஆர்-37எம் வானிலிருந்து வானு 37 மிக்-29, 12 எஸ்யூ-24, 17 எஸ்யூ-25, 32 எஸ்யூக்கு பாயும் ஏவுகணையினால் அழித்துள்ளது. 27 தாக்குதல் விமானங்களை க�ொண்ட உக்ரைன்
வான்படையில் தற்போது ச�ொற்ப
மான விமானங்களே எஞ்சியிருப்
ப த ாகதெ ரி வி க ்க ப ்ப டு கி ன ்ற து .
உக்ரைனின் வான்படை மற்றும்
வான் எதிர்ப்பு பலத்தை 90 விகித
மாக குறைத்துவிட்டதாக ரஸ்யாவின்
பாதுகாப்பு அமைச்சு கடந்த வியாழக்
கிழமை (10) தெரிவித்துள்ளது.
அதனை உறுதி செய்வதுப�ோலவே
அண்டைய நாடுகளிடம் இருந்து
தாக்குதல் விமானங்களை க�ோரியுள்
ளது உக்ரைன், முதலில் ப�ோலந்து,
ஸ்லோவாக்கியா ப�ோன்ற நாடுகள்
விமானங்களை க�ொடுக்கமுன்வந்த
ப�ோதும், பின்னர் அவை பின்னடி த்து
விட்டன. விமானங்களை வழங்குவது
ர ஸ ்யா வு ட ன்நே ரி டை ய ா ன
ப�ோருக்கு வழிவகுக்கும் என அவை
நம்புகின்றன. ரஸ்யாவும் அவ்வாறே
எச்சரித்தி ருந்தது.
ஆனால்
விமானங்களை
வழங்கு மாறும் தாம் அதற்கு மாற்றீடாக எப்16 விமானங்களை தருவதாகவும், அமெரிக்கா
ப�ோலந்துக்கு அழுத்தம் க�ொடுத்துவந்த நிலையில்,
தன்னால் நேரிடையாக க�ொடுக்க முடியாது
ஆனால் ஜேர்மனியில் உள்ள அமெரிக்காவின்
நேட்டோ வான்படை தளத்தில் விமானங்களை
ஒப்படைக்கிறேன் அதனை அமெரிக்காவே நேரி
டையாக உக்ரைனுக்கு வழங்கலாம் என ப�ோலந்து
தெரிவித்ததை த�ொடர்ந்து அமெரிக்கா அதில்
இருந்து பின்வாங்கியுள்ளது.
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க்ரைன் ப�ோர் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து
வருவதுடன் நாடு மிகப்பெரும் பேரழிவை
சந்தித்து வருகின்றது. கடந்த வியாழக்கிழமை
(10) வரையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்
அடிப்படையில் உக்ரைனில் ஏற்பட்ட அழிகளின்
மதிப்பு 100 பில்லியன் ட�ொலர்கள்.
இதுவரை ஏறத்தாள 2.5 மில்லியன் மக்கள்
இடம்பெயர்ந்துள்ளதுடன்,
இடம்பெயர்ந்த
மக்களை பராமரிப்பது த�ொடர்பில் ஐர�ோப்பிய
நாடுகளிடம்
முறுகல்களும்
ஏற்பட்டுள்ளன.
ப�ோரை தூண்டிய நாடுகளில் ஒன்றான பிரித்தா
னியா அகதிகளை ஏற்கமறுப்பதும் விவாதப் ப�ொரு
ளாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது.
	களமுனையை ப�ொறுத்தவரையில் இரு
தரப்பும் சேதங்களை சந்தித்து வருகின்றன. முதல்
நாள் ப�ோரில் உக்ரைன் வான்படை மற்றும் வான்
எதிர்ப்பு படையினர் கடுமையான இழப்புக்களை
சந்தித்த ப�ோதும், அவர்களின் எஞ்சியிருந்த தாக்கு
தல் விமானங்களும் இந்த வாரம் அழிவைச் சந்தி
த்துள்ளன.

	கடந்த 5 ஆம் நாள் சைர�ோம�ோர் பகுதியில்
இடம்பெற்ற வான் ம�ோதலில் உக்ரைனின்
நான்கு எஸ்யூ-27 தாக்குதல் விமானங்கள் ரஸ்யா
வின் எஸ்யூ-35 விமானத்தினால் சுட்டு வீழ்த்தப்
பட்டிருந்தது. அதற்கு முன்னர் பெப்ரவரி மாதம்
25 ஆம் நாள் தலைநகர் கிவ்விக்கு மேலாக வைத்து
ஒரு எஸ்யூ-27 விமானம் ரஸ்யாவின் எஸ்-400 ஏவுக
ணையினால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதுடன், உக்ரைன்
படையினரும் தமது ஒரு எஸ்யூ-27 விமானத்தை
தவறுதலாக சுட்டு வீழ்த்தியிருந்தனர். அதே தினம்
மேலும் ஒரு எஸ்யூ-27 விமானத்துடன் விமானி
ஒருவர் ரூமேனியாவுக்கு தப்பிச் சென்றிருந்தார்.
வான் சண்டையில் எஸ்யூ-27 விமானம்
வீழ்த்தப்பட்டது இதுவே முதலாவது சம்பவமாகும்,
வான்சண்டையில் இதுவரையில் வீழ்த்த முடியாத
இந்த விமானத்தை ரஸ்யாவின் எஸ்யூ-35 விமானமே
வீழ்த்தியதாக கூறப்பட்டாலும், ரஸ்யா அதனை
உறுதிப்படுத்தவில்லை. 130 கி.மீ த�ொலைவில்
வைத்து எதிரி விமானங்களை அழிக்கும் எஸ்யூ27 விமானத்தை 400 கி.மீ த�ொலைவில் வைத்து
எதிரி விமானங்களை அழிக்கும் எஸ்யூ-35

இந்த சமரில் உக்ரைன் வான்படையின் எம்.ஐ-8
உலங்குவானூர்தி, எஸ்யூ-25 தாக்குதல் விமானம்,
எகிப்து மற்றும் உக்ரைன் தயாரிப்பான பைரக்டர்
வகை ஆளில்லாத தாக்குதல் விமானமும் (Bayraktar
TB2) அழிக்கப்பட்டிருந்தது.
	ரஸ்யாவும் தனது முன்னணி விமானங்களில்
ஒன்றான எஸ்யூ-34 வகை விமானத்தை இழந்தி
ருந்தது. சாதாரண ஏவுகணைகளால் வீழத்த முடி
யாத இந்த விமானம் எவ்வாறு வீழ்ந்தது என்ற
ஆச்சரியம் ரஸ்ய படையினரிடம் ஏற்பட்டிருந்தது.
எனினும் மனிதர்களால் த�ோளில் வைத்து ஏவ
ப்படும் ஸ்ரிங்கர் வகை ஏவுகணைகளை ஒன்று
அல்லாது பலவற்றை ஒரு தடவையில் ஏவியதன்
மூலம் எஸ்யூ-34 விமானத்தின் ஏவுகணை எதிர்ப்பு
ப�ொறிமுறை ஒரு குழப்ப நிலைக்கு க�ொண்டு
செல்லப்பட்டதாகவும், இந்த நிலையில் ஒரு
ஏவுகணை விமானத்தை தாக்கியதாகவும் தெரிவி
க்கப்படுகின்றது.

இதனிடையே, க�ொல்மேல் வான்படை
தளம் மீது கடந்த மாதம் 24 ஆம் நாள் இடம்பெற்ற
தாக்குதலில் 3 எஸ்யூ-27 விமானங்கள் அழிவடை
ந்திருந்தன.
அதேசயம், உக்ரைன் வான்படையினரின்
மிக்-29 விமானங்களும் பெருமளவில் வான்படை
தளங்களில் வைத்தும், வானில் வைத்தும் அழிக்கப்
பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்த திட்டம் நிறைவேறியிருந்தால் உக்
ரைன் வான்படை 52 மிக்-29 ரகம் மற்றும் 8 எஸ்யூ25 ரக விமானங்களை பெற்றிருக்கும். ஆனால் அது
களமுனையில் அதிக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப்போ
வதில்லை. ஏனெனில் ரஸ்யாவின் எஸ்-400
தரையில் இருந்து வானுக்கு பாயும் ஏவுகணைகள்
மற்றும் வான்போரில் திறமைவாய்ந்த எஸ்யூ-35 ரக
தாக்குதல் விமானங்கள் உக்ரைனின் வான்பரப்பை
தற்போது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்துள்ளன. எஸ்400 ஏவுகணை ஒரு தடவையில் 80 இலக்குகளை
அழிக்கும் திறன் க�ொண்டது.
	மேற்குலக நாடுகள் வழங்கிய தாங்கி
எதிர்ப்பு ஏவுகணைகள், மற்றும் உக்ரைன் படை
யினர் வசம் உள்ள கனரக பீரங்கிகள் மூலமும்,
துருக்கி வழங்கிய ஆளில்லாத தாக்குதல் விமா
னங்கள் மூலமும் ரஸ்யாவின் தரைப்படை கணி
சமான இழப்புக்களை சந்தித்து வருகின்றது.
எனினும் ஐர�ோப்பாவில் மிகப்பெரும் தாங்கி
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ஒவ்வொரு நாளும் க�ொல்லப்படுவதைப் பார்க்
கும் ப�ோது நான் மிகவும் வேதனையடைகி
றேன்” என்று அந்தச் செவ்வியில் அவர் தெரிவித்
ல தசாப்தங்களாக ப�ோர் நடைபெற்ற ததைக் காணமுடிந்தது. அவரது கருத்து த�ொடர்
நாடுகளான
ஈராக்கைப்
ப�ோலவ�ோ பாகக் கேள்வி கேட்பதற்குப் பதிலாக “உங்கள்
அன்றேல் ஆப்கானைப் ப�ோலவ�ோ உக்ரைன் உணர்வுகளை என்னால் புரிந்துக�ொள்ளமுடிகிறது”
இல்லை. ஒப்பீட்டளவில் இது நாகரீகமடைந்த என்று பிபிசி ஊடகவியலாளர் மிகவும் மட்டமா
ஒரு ஐர�ோப்பிய சமூகம். இவ்வாறான ப�ோர் இப்ப கப் பதிலளித்திருந்தார். “புட்டினின் ஆதரவுடன்
டியான நாடுகளில் நடைபெறும் என்று யாருமே இயங்குகின்ற சிரிய அரசினால் மேற்கொள்ளப்படு
எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை - இருப்பினும் இங்கே கின்ற
குண்டுவீச்சுகளின்
நடுவில்
தமது
நான் எனது வார்த்தைகளைக் கவனமாகவே உயிரைக் காக்கத் தப்பிச் செல்கின்ற சிரிய மக்கள்
பயன்படுத்த வேண்டும்” என்று சிபிஎஸ் செய்திச் த�ொடர்பாக இங்கு நாங்கள் பேசவில்லை. தமது
சேவையின் வெளிநாட்டுச் செய்திகளுக்கான உயிரைக் காக்க நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அதே
ஊடகவியலாளரான சாளி தகாத்தா கடந்த வாரம் மகிழுந்துகளில் தப்பிச்செல்கின்ற எங்களைப்
தெரிவித்தார்.
ப�ோன்ற ஐர�ோப்பிய மக்களைப் பற்றியே இங்கு
நாங்கள் பேசுகின்றோம்” என்று பிரான்சிலுள்ள
பிஎவ்எம் (BFM TV) த�ொலைக்காட்சி ஊடகவியலா
ளரான பிலிப் க�ோர்பே (Phillipe Corbe) தெரிவித்தார்.
உக்ரைன் நாட்டு மக்கள் மட்டுமல்ல அவர்களது
மகிழுந்துகள் கூட எங்களது மகிழுந்துகள் ப�ோன்றே
காட்சியளிக்கின்றன என்ற விடயத்தையே அவர்
வெளிப்படுத்துகிறார். உக்ரைன் மக்கள் மீது நாம்
இரக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இவ்வாறான
மலினமான காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
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‘தனது வார்த்தைகளைக் கவனமாகப் பயன்
படுத்த வேண்டும் என்று சாளி தகாத்தா (Charlie
D’Agata) குறிப்பிட்ட ப�ோதிலும், எதேச்சையாக
அவர் தெரிவித்த கருத்துகளை என்னால் நினைத்துப்
பார்க்கவே முடியாதிருக்கிறது. உக்ரைன் சமூகத்தை
‘நாகரீகமடைந்த ஒரு சமூகம்’ என்று விபரிப்பதன்
மூலம் ஆப்கானிய மக்களை அல்லது ஈராக்கிய
மக்களை விடவும் உக்ரைன் நாட்டு மக்கள் மீது
நாம் அதிகமாக அனுதாபப்பட வேண்டும் என்று
கூறுகின்றாரா? என்று கேள்வியையும் எழுப்பத்
த�ோன்றுகிறது.
அவரது கருத்துக்கு எதிராக இணையத்தில்
பலர் தமது கண்டனங்களை வெளிப்படுத்தவே,
ஊடகத்துறையில் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த
வரான தகாத்தா உடனடியாக மன்னிப்புக் க�ோரி
னார். பெப்ரவரி 24ம் திகதி தனது பாரிய அளவி
லான ஆக்கிரமிப்பை உக்ரைனில் ரஷ்யா ஆரம்
பித்த பின்னர், உக்ரைன் நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்ப
ட்டிருக்கும் பாதிப்பை பேரினவாதக் கண்ணோ
ட்டத்தில் சித்தரித்தவர்கள் பலரை ஊடகங்களில்
காணக்கூடியதாக இருந்தது.
உக்ரைன் நாட்டின் முன்னாள் சட்டமா
திபதி ஒருவருடன் பிபிசி ஒரு செவ்வியை மேற்
க�ொண்டது: “நீலநிறக் கண்களையும், ப�ொன்னிறத்
தலைமுடியையும் க�ொண்ட ஐர�ோப்பிய மக்கள்

“நாங்கள் ஒரு ப�ோதுமே நினைத்துப்
பார்த்திருக்காத விடயங்கள் தற்போது அந்த மக்க
ளுக்கு நிகழ்ந்திருக்கின்றன. இது தற்போதுதான்
அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற மூன்றாம் உலக
நாடு அல்ல. இது ஐர�ோப்பா என்பதை நினை
வில் வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள்” என்று ப�ோலந்து
நாட்டிலிருந்து செய்திகளைத் த�ொகுத்து வழங்கிக்
க�ொண்டிருந்து ஐரிவி (ITV)
ஊடகவியலாளர்
கருத்துத் தெரிவித்தார். இவர்களது கருத்தைப்
பார்க்கும் ப�ோது, அபவிருத்தியடைந்து க�ொண்டு
வருகின்ற மூன்றாம் உலக நாடுகளில் ப�ோர் நிகழ்
வது சர்வசாதாரண விடயம் என்று இவர்கள்
கருதுவதாகத் தெரிகிறது. (2014 இலிருந்து நேரடி
யான ப�ோர் உக்ரைனில் நடைபெற்று வருகிறது

என்பது கவனிக்கத்தக்கது. முதலாம்மற்றும் இரண்
டாம் உலகப் ப�ோர்களும் அங்கே நடைபெற்றன).

“இவர்களைப் பார்க்கும் ப�ோது, இவர்கள்
உடுத்தியிருக்கும் உடைகளைப் பார்க்கும் ப�ோது,
இவர்கள் மிகவும் வசதிபடைத்தவர்கள், நடுத்தர
வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள், ப�ோர் கடுமையாக
நடைபெறுகின்ற மத்திய கிழக்கு நாடுகளில்
இருந்து தப்பிச் செல்கின்ற அகதிகள் ப�ோன்று
இவர்கள் எவ்விதத்திலும் த�ோற்றமளிக்கவில்லை.
வட ஆபிரிக்க நாடுகளில் இருந்து தப்பிச்செல்ல
முயற்சிக்கின்றவர்கள்
ப�ோலவும்
இவர்கள்
இல்லை. உண்மையில் எமது அடுத்த வீட்டில்
வதிகின்ற முற்றிலும் எம்மைப் ப�ோன்ற நடுத்தர
வகுப்புக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவே
அவர்கள் காட்சி தருகிறார்கள்” என்று அல்ஜசீரா
ஊடகத்தில் நிகழ்ச்சித் த�ொகுப்பாளர் ஒருவர்
கருத்துத் தெரிவித்ததையும் காணமுடிந்தது.
“எல்லா வகையிலும் எங்களைப்போன்றே
அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அது தான் எங்களுக்கு
மிகவும் அதிர்ச்சியைத் தந்து க�ொண்டிருக்கிறது.
உண்மையில் உக்ரைன் ஒரு ஐர�ோப்பிய நாடு.
அங்குள்ள மக்கள் எங்களைப் ப�ோன்றே நெற்பிளிக்
சைப் (Netflix) பார்க்கிறா ர்கள். இன்ஸ்ரகிராம் (Instagram) கணக்குகளை வைத்திருக்கிறார்கள். சுயாதீன
மாக நடத்தப்படும் தேர்தலில் வாக்களிக் கிறார்கள்.
தணிக்கை செய்யப்படாத நாளிதழ் களைப் படிக்கி
றார்கள். எங்கேய�ோ த�ொலை தூரத்தில்போரிலே
துன்பு றுகின்ற மிகவும் வறிய மக்கள் த�ொடர்பாக
நாங்கள் இங்கு பேசவில்லை” என்று டெலிகிராபின்
பத்தி எழுத்தாளரான டானியல் ஹனன் (Daniel Hannan) தெரிவித்தார்.
	மகிழுந்துகளை வைத்திருத்தல், உயர்ந்த
ஆடைகளை உடுத்துதல், நெற்பிளிக்ஸ் மற்றும்
இன்ஸ்ரகிராம்
கணக்குகளை
வைத்திருத்தல்
ப�ோன்ற மேல�ோட்டமான விடயங்களை இவர்
கள் பெரிதுபடுத்திக் காட்டுகிறார்கள். உண்மையில்
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அடக்குமுறைக்கு உள்ளாகின்ற ஒரு மக்கள் சமூக
த்தின் மீது காட்டுகின்ற அக்கறை ப�ோன்று இங்கு
தெரியவில்லை. உண்மையில் இது முற்றிலும்
அந்தப் பண்புகளுக்கு எதிரானது. குழுவாதத்துக்குச்
சமனானது. தற்போது நடைபெற்றுக் க�ொண்டி
ருக்கும் ப�ோர் த�ொடர்பாக மிகவும் இழிவான,
இனவெறி மிகுந்த ஊடக அணுகு முறை இது
வாகும். இது எந்த வகையிலும் இல்லாத�ொழிக்க
முடியாத வகையில் எமது ஆடைகளில் ஒற்றிக்
க�ொள்ளும் கறையைப் ப�ோன்றதாகும். இவர்கள்
ச�ொல்ல வரும் செய்தி மிகவும் தெளிவானதாகும்.
வெள்ளை இனத்தைச் சேராதவர்கள் எல்லோரும்
ப�ோர்க்குணம் க�ொண்டவர்கள். அதே வேளையில்
வெள்ளை இனத்தவர்கள் இயல்பாகவே அமை
தியை நாடுபவர்கள் என்பதாகும்.
இவ்வாறான செய்திக் குறிப்புகள் என்னை
மட்டும் பாதிக்கவில்லை. அமெரிக்காவைத் தள
மாகக் க�ொண்டு இயங்குகின்ற அரபு மற்றும்மத்திய
கிழக்கு ஊடகவியலாளர்கள் சங்கமும் இவ்வா
றான செய்தி அணுகு முறைத�ொடர்பாக தமது
கண்டன அறிக் கையை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.
‘நாகரீகமடையாதவர்கள்’ என்று ஏதாவது ஒரு
சமூகத்தைய�ோ அன் றேல் நாட்டைய�ோ அழைப்ப
தைய�ோ அல்லது ப�ொருண்மிய காரணங்களைக்
காட்டி ப�ோரை நியாயப்படுத்துவதைய�ோ அமேஜா
முற்றிலும் நிராகரிக்கிறது மட்டுமல்லாமல், அது
த�ொடர்பான தனது கண்டனத்தையும் பதிவு
செய்கிறது. உண்மையில் மத்திய கிழக்கு, ஆபிரிக்கா,
தென் ஆசியா, இலத்தீன் அமெரிக்காப�ோன்ற
நாடுகளில் நடைபெறும் துன்பகரமான நிகழ்வு
களை மிகவும் இயல்பானதாகக் காண்பிக்க முயல்
கின்ற மிகவும் ஆழமாகப் புரைய�ோடிப் ப�ோயிருக்
கின்ற ஒரு மனப்பான்மையையே இவ்வாறான
ஊடக
வர்ணனைகள்
சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
ஊடகங்களின் இவ்வாறான செய்தித் த�ொகுப்பு
வழங்கல்கள் இம்மக்களை அவமதிக்கின்ற ஒரு
செயற்பாடுஎன்பது மட்டுமன்றி ப�ோரில் இந்த
மக்கள் சந்திக்கும் துன்பதுயரங்கள் சாதாரண
மானவை,
எதிர்பார்க்கப்பட
வேண்டியவை
ப�ோன்ற த�ோற்றத்தை உருவாக் குகின்றன” என்று
தமது அறிக்கையில் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.
	செய்திகளை இவ்வாறான பக்கச்சார்பான,
இனவாதம் நிறைந்த முறையில் வழங்குகின்ற
ஊடக அணுகுமுறைகள் த�ொலைக்காட்சித் திரை
களையும் நாளிதழ்களையும் கடந்து, அரசியலுக்குள்
ளும் ஊடுருவுகின்றது என்னும் உண்மை இன்னும்
வேதனையைத் தருவதாகும்.
முஸ்லிம் மற்றும் ஆபிரிக்க நாடுகளைச்
சேர்ந்த அகதிகள் வந்த ப�ோது, அவர்களைக்
கூடாதவர்களாகக் காட்டி, இல்லாதது ப�ொல்லாதது
எல்லாவற்றையும் கூறியவர்கள் இன்றோ, அகதி
கள் த�ொடர்பாக வேற�ொரு அணு குமுறையைக்
கையாள்வதை அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கி
றது. “ரஷ்யாவின் தாக்குதல்களிலிருந்து உயிர்
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பிழைப்பதற்காகத் தப்பிச்செல்வோர் ப�ோலந்து
அரசின் ஆதரவைப் பெறமுடியும்” என்று அந்
நாட்டின் உள்துறை அமைச்சர் மாறியுஷ் கமின்ஸ்கி
(Mariusz Kaminiski) அண்மையில் தெரிவித்ததன்
மூலம் இந்த அணுகுமுறை தெளிவாகின்றது.
இது இவ்வாறிருக்க, ப�ோலந்து நாட்டுக்கு இட்டுச்
செல்லும் எல்லைகளைக் கடக்க முயல்கின்ற
நைஜீரிய மாணவர்கள் தடுக்கப்படுவதாக நைஜீரிய
அரசு முறையிட்டிருக்கிறது. இம்மாணவர்களில்
சிலர் ப�ோலந்து நாட்டுக்குள்ளும் பிரச்சினைகளைச்
சந்தித்தாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
“தேவை ஏற்படின் நிச்சயமாக அகதிகளை
நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம்” என்று ஆஸ்திரிய
நாட்டின் அதிபரான காள் நெஹாமர் (Karl Nehammer) தெரிவித்திருக்கிறார். அதேவேளை, ஆப்கான்
நாட்டைச் சேர்ந்த அகதிகளைத் தமது நாட்டில்
குடியேற்றுவது த�ொடர்பாக, அந்த நேரத்தில்
ஆஸ்திரியாவின் உள்துறை அமைச்சராக பதவி
வகித்த இதே காள் நெஹாமர் மிக இறுக்கமான
அணுகுமுறைகளைக் கையாண்டிருந்தது சுட்டிக்
காட்டப்பட வேண்டிய விடயமாகும். ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்படாத ஆப்கான் அகதிகள் மீண்டும்
தலிபானின் ஆளுகைக்குள் இருக்கின்ற ஆப்கானு
க்குள் வலுக்கட்டாயமாக நாடுகடத்தப்பட வேண்
டும்’ என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார். “ஆப்கானை
யும் உக்ரைனையும் ஒப்பிட முடியாது. இங்கு அயல்
நாட்டுக்கு உதவுவது த�ொடர்பாக நாங்கள் பேசு
கின்றோம்” என்று ஆஸ்திரிய த�ொலைக் காட்சிக்கு
அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
அயல்நாடுகள் தமது அயல்நாட்டில் உள்ள
வர்களுக்கு உதவுவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விட
யம் தான் என்று நீங்கள் கருதலாம். உண்மையில்
அடைக்கலம் க�ொடுப்பது என்பது ஒருவரது அண்
மையில் இருக்கும் நாட்டில் வசித்தல், அல்லது
த�ோலின் நிறம், அல்லது ஒரு தகுந்த காரணம்
ப�ோன்ற விடயங்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டி
ருக்கக்கூடாது என்பதை இந்த ஊடகவியலாளர்
களும் அரசியல்வாதிகளும் முற்றிலும் மறந்து
விடுகிறார்கள். எங்களைப் ப�ோன்ற த�ோற்றம்
க�ொண்டவர்களுக்கு, அல்லது எங்களைப்போன்று
இறைவனை வேண்டுபவர்களுக்கு மட்டும் இரக்கம்
காட்டுபவர்களாக நாங்கள் இருப்போமானால்
ப�ோர் எப்படிப்பட்ட ஒடுக்கமான அறிவற்ற தேசிய
வாதத்தை ஊக்குவிக்கின்றத�ோ, அதே குழிக்குள்
நாங்களும் விழுந்து விடுகிற�ோம்.
அகதிச் தஞ்சம் வழங்கும் க�ோட்பாடு,
அரசியல் ரீதியிலான துன்புறுத்தல்களிலிருந்து
ஒருவருக்கு பாதுகாப்பை வழங்குதல் என்பது
பாது காப்பைத் தேடும் அப்பாவி மக்கள் யாராக
இருந்தா லும் வழங்கப்பட வேண்டும். வேறு
எந்த அடிப்படைகளும் இவ்விடயத்தில் இருக்கக்
கூடாது. இதிலே தான் அகதித் தஞ்சம் வழங்கும்
க�ோட்பாடு அடங்கியிருக்கிறது. ரஷ்யாவின் அநீதி
யான ஆக்கிரமிப்பினால் நேரடியாகவே வன்முறை
மற்றும் சாவை எதிர்கொள்கின்ற உக்ரைன் மக்க
ளுக்கு எங்கென்றாலும் எப்போதென்றாலும்

தளம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியு ள்ளது. தினமும் 50
ஏவுகணைகளையே ரஸ்யா பயன்படுத்துவதுடன்,
படையணியை க�ொண்ட உக்ரைனினால்
அதனை முக்கிய இலக்குகளை அழிப்பதற்கே
ஒரு நேரிடையான மரபுவழிப்போரை
பயன்படுத்துகின்றது.
நடத்த முடியவில்லை என்பது களநிலமையின்
	த�ொடர்ந்து இடம்பெறும் ப�ோரில் உக்ரைன்
யதார்த்தத்தை மேற்குலக ஊடகங்களின் பிரச்சார
தனது முக்கிய தளங்களையும், ஆயுதங்களையும்
த்தை புறந்தள்ளி எடுத்துக்காண்பித்துள்ளது. சமர்
இழந்து வருவதுடன், ஒரு கெரில்லா ப�ோர்
ஆரம்பிக்கும்போது அவர்களிடம் 850 இற்கு
முறைக்கு படிப்படியாக சென்றுவருகின்றது. உக்
மேற்பட்ட வாகனங்களைக் க�ொண்ட கவசப்படை
ரைன் கடற்படையினரிடம் இருந்த முதன்மை
யணி இருந்தது.
தாக்குதல் கப்பலையும் (Hetman Sahaidachny, the
	தெற்கு, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில்
only frigate) அவர்கள் தாமே அழித்துள்ளதாக
உள்ள தமது படைத் தளங்களை இழந்த பின்னர்
தெரிவித்துள்ளனர். கருங்கடலில் இந்த கப்பல்
பாதுகா ப்பான மேற்கு பகுதியில் இருந்து தமது
ரஸ்யாவின் கைகளில் கிடைப்பதை தடுப்பதற்கே
வான்படை மற்றும் வான்எதிர்ப்பு படையினரை
அதை மேற்கொண்டதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
வழிநடத்திவந்த உக்ரைன் படையினரின் தளங் கள்
அதேசமயம், மேற்குலகம் வழங்கும்
மீதும் ரஸ்யா தனது தாக்குதலை கடந்த வெள்ளி
இலகுரக வானெதிர்ப்பு ஆயுதங்கள் ஐர�ோப்பிய
க்கிழமை (11) ஆரம்பித்துள்ளது.
பிராந்தியத்தின் ப�ொதுமக்களின் வான்போக்குவர
லுற்ஸ்க் பகுதியில் உள்ள வான் படைத்
த்திற்கு ஆபத்தானதாக வருங்காலத்தில் மாறலாம்
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அவர்களது உயிருக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கக்கூடிய
பாதுகாப்பை நாங்கள் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்
டும். ஆனால் அதே நேரம் எங்களது ச�ொந்தக்
க�ொள்கைகளால் பாதிக்கப்படுபவர்களைவிட இன்
ன�ொருவரது ஆக்கிரமிப்பால் பாதிக்கப்படுபவர்க
ளுக்கு தஞ்சம் வழங்குவது இலகுவானது என்ப
தையும் நாம் புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
முற்றிலும் எங்களைப் ப�ோன்ற த�ோற்றம்
உள்ளவர்கள், அல்லது எங்களைப் ப�ோன்றே உடை
உடுத்துபவர்கள் அல்லது எங்களைப் ப�ோன்றே
இறைவேண்டல் செய்பவர்கள் என்பதற்காக
மிகவும் ஆபத்தான கட்டத்தில் உக்ரைன் மக்களுக்கு
நாம் உதவி செய்ய முன்வருவ�ோமாக இருந்தால்
அல்லது அவர்களுக்கு மாத்திரம் நாம் உதவுவ�ோ
மாக இருந்தால், நாங்கள் மிகவும் தவறான ஒரு
காரணத்துக்காக இன்னொரு மனிதப் பிறப்புக்கு
உதவ முன்வருகிற�ோம் என்பது ப�ொருளாகும்.
இதன் மூலம் நாங்கள் நாகரீகத்துக்கு விடை
ச�ொல்லிவிட்டு காட்டுமிராண்டித் தனத்தையே
தேர்வுசெய்கிற�ோம் என்பதே ப�ொருளாகும்.

நன்றி: theguardian.com

பேரறிவாளனுக்கு ... த�ொடர்ச்சி...
அதிகாரம் மாநில அரசுகளுக்கு இல்லை என்கிற
மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு குறித்து விசாரிக்கப்
படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்
தக்கது. பேரறிவாளனின் தாயார் அற்புதம்மாள்
நடத்திய பாசப்போராட்டமும், சட்டப் ப�ோராட்ட
மும் எண்ணிலடங்காதவை. தனது இளமையை
சிறையில் த�ொலைத்த ஒரு இளைஞனுக்கு வயதான
தன் தாயின் அரவணைப்பு நிம்மதி அளிக்கட்டும்.
இப்போது கிடைத்துள்ள பிணை பேரறிவாளனின்
விடுதலைக்கான அறிகுறி என்று அரசியல் தலை
வர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் .

சிறையில் உள்ள மற்றவர்களின் நிலைமை
என்ன?:
	ராஜீவ் காந்தி க�ொலை வழக்கில் மற்றவர்க
ளுக்கும் ஜாமீன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக பேரறி
வாளன் தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளது
அவர் களுக்கும், அவர்களது உறவினர்களுக்கும்
சற்று ஆறுதலை அளித்துள்ளது என்பதை மறுக்க
முடியாது .
தனித்தனியாக மனு தாக்கல் செய்தால்
மற்றவர்களுக்கும் ஜாமீன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது
என நம்பிக்கை க�ொடுத்துள்ளார் பேரறிவாளனின்
வழக்கறிஞர் பிரபு அவர்கள் .
இருட்டு சிறையில் நம்பிக்கை ஒளியுடன்
காத்திருக்கும் இவர்களுக்கு விடியல் பிறக்குமா ?

என ரஸ்யா இந்த வாரம் எச்சரித்திருந்த நிலையில்,
உக்ரைன் படையிரின் எஸ்-300 ஏவுகணை ரூமே
னியாவின் இரு வான்படை விமானங்களை தவறு
தலாக சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளது.
இந்த சம்பவத்தில் மிக்-21 வரை விமான
மும், ஐ.ஏ.ஆர்-330 பூமா வகை உலங்குவா
னூர்தியும் அழிந்ததுடன் 14 படையினரும் க�ொல்ல
ப்பட்டிருந்னர்.
இந்த பத்தி எழுதப்படும் ப�ோது பெலாரூ
சிஸ் இருந்து கிவ்வி ந�ோக்கி தரித்து நின்ற ரஸ்யா
வின் 65 கி.மீ நீளமான த�ொடரணி தமது தாக்குதல்
நிலையிடங்களுக்கு சென்றுவிட்டதாகவும், ரஸ்ய
படையினர் தலைநகருக்கு 9 மைல்கள் த�ொலை
வில் வந்துவிட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
எனவே அடுத்த சில தினங்கள் உக்ரைன் சமரில்
ஒரு திருப்புமுனையான நாட்களாக இருக்கப்போ
கின்றது.
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நிலைநிறுத்துவதிலேயே கண்ணும் கருத்தும் செலு
த்திச் செயற்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றது.
தங்களுடைய மீள் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு
உறுதுணையாக அமைந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தின
த�ொடர் குண்டுத் தாக்குதலில் க�ொல்லப்பட்ட 269
பேரின் உயிரிழப்புக்கும் காயப்பட்டவர்களுக்கும்
நீதி வழங்குவதில் இழுத்தடிப்புப் ப�ோக்கையே
அரசு பின்பற்றியது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட தரப்
பினர் வெகுண்டெழுந்தனர். குறிப்பாக அந்தப் பய
ங்கரவாதத் தாக்குதல்களில் கூடிய அளவில் உயிரி
ழந்த கிறிஸ்தவர்களின் சார்பில் குரல் எழுப்பிய
பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித்தின் நீதிக்கான க�ோரிக்கை
க்கு அரசு உரிய முறையில் செவிசாய்க்கவில்லை.
இதனால் உள்ளுர் விசாரணைகளின்மூலம்
பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களில் க�ொல்லப்பட்டவர்
களுக்கு நீதி கிடைக்காது என்பதைத் தெரிந்து
க�ொண்ட அவர், சர்வதேச விசாரணையை வலியுறுத்
தினார். இது த�ொடர்பில் வத்திக்கானுக்குச் சென்று
பாப்பரசரையும் சந்தித்து சர்வதேச அளவில் அரசு
க்கு அழுத்தத்தைக் க�ொடுக்கும் முயற்சிகளில் ஈடு
பட்டார்.
	பாப்பரசரைச் சந்தித்ததுடன் அவர் நின்று
விடவில்லை. ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவை
யின் 49 ஆவது அமர்வையும் தனக்கு சாதகமாகப்
பயன்படுத்திய அவர், மனித உரிமைகள் ஆணை
யாளர் மிச்சல் பச்லெட்டை நேரில் சந்தித்து பயங்கர
வாதத் தாக்குதலுக்குக் காரணமானவர்களை நீதி
யின் முன் நிறுத்துவதற்கு சர்வதேச அளவிலான நட
வடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று
வேண்டிக் க�ொண்டார். அந்தத் தாக்குதல் வெறு
மனே பயங்கரவாதத் தாக்குதல் அல்ல என்றும், அது
ஒரு திட்டமிட்ட அரசியல் சதியென்றும் ஐநா மனித
உரிமை ஆணையாளருக்கும் சர்வதேசத்திற்கும்
எடுத்துரைத்தார்.
	பதினான்கு நாடுகளைச் சேர்ந்த 47 வெளி
நாட்டவர்கள் உள்ளிட்ட அப்பாவிகளான 269
பேரின் படுக�ொலைகளுக்கு நீதி தேடுகின்ற அவரது
க�ோரிக்கை நியாயமானது எனக் கண்டறிந்த மனித
உரிமைகள் ஆணையாளரும் அதனை ஏற்றுக்
க�ொண்டு மனித உரிமைகள் பேரவையின் கவனத்
திற்கு அந்த விடயத்தையும் க�ொண்டு வந் தார்.
பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித் மனித உரிமைகள்
ஆணையாளரைச்
சந்தித்ததுடன்
ஓய்ந்துவிட
வில்லை. மனித உரிமைகள் பேரவையின் அமர்
விலும் தனது நியாயத்துக்கான தனது குரலை
ஒலிக்கச் செய்தார். அத்துடன் எதிர்க்கட்சி நாடாளு
மன்ற உறுப்பினராகிய ஹரின் பெர்னாண்டோவும்
நீதிக்கான குரலை அந்தப் பேரவையில் ஒலிக்கச்
செய்தார். சிங்களவர்களான அவர்கள் இருவரு
டைய நீதிக்கான குரல்களும் பேரவையின் உறுப்பு
நாடுகள் பலவற்றின் கவனத்தை ஈர்த்தன.
கண்துடைப்பு நடவடிக்கைகள்
பலனளிக்கவில்லை

வடபகுதி மீனவர்
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வேண்டிய ஒரு பிரச்சினை கிடையாது. இது
அரச, ராஜ தந்திர ரீதியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய
பிரச்சினை.
ஆனால் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் க�ோருகி
ன்றோம். இந்திய, தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு
இலங்கை மீனவர்களுக்கும் இடையிலே ஒரு கல
ந்துரையாடல் செய்வது நல்லது.
	மேலும் வடபகுதி மீனவர்கள் முகம்கொடு
க்கின்ற பிரச்சினைகளை தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்
துக்கு தெரிய வேண்டும் என்றபதற்காக தமிழ்
நாட்டினுடைய முதலமைச்சர�ோடு கலந்துரையா
டலை முன்னெடுப்பது நல்லது.
அது தவிர மீனவர்கள�ோடு கலந்துரையா
டல் செய்வது அநாவசியமானது. அது பிரச்சி
னையை தீர்ப்பதற்கான ஒரு வழி அல்ல. பிரச்சி
னையை தள்ளிப் ப�ோடுவதற்கான ஒரு வழியாக
இருக்கும்” என்றார்.
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ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையின் 49
ஆவது அமர்வைய�ொட்டி, காணாமல் ஆக்கப்பட்
ட�ோரின் இழப்பீட்டிற்கான அலுவலகம் உள்ளிட்ட
காணாமல் ப�ோன�ோருக்கான அலுவலகத்தின்
செயற்பாடுகளை ஜனாதிபதி க�ோட்டபாய அரசு
ஊக்குவிக்கும் வகையில் சில நடவடிக்கைகளை
மேற் க�ொண்டது.
அத்துடன் ஐநா மனித உரிமைப் பேரவை,
ஐர�ோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் சர்வதேசம் ஆகி
யவற்றின், பயங்கரவாதத் தடைச்சட்டத்தை நீக்க
வேண்டும் என்ற க�ோரிக்கையை நிறைவேற்றும்
வகையில் கண்துடைப்புக்காகப் பயங்கரவாதத்
தடைச்சட்டத்தைத் திருத்தி அமைப்பதற்கான முன்
ம�ொழிவுகளை வெளியிட்டிருந்தது.
ஆயினும் இந்த நடவடிக்கைகள் வெறும்
ப�ோக்குக் காட்டும் நடவடிக்கைகள் என்பதை
சர்வதேச நாடுகளும் ஐநா மனித உரிமை ஆணை
யாளரும் புரிந்து க�ொண்டனர்.
இதனை ஐநா மனித உரிமை ஆணையாள
ரின் இலங்கை த�ொடர்பான அறிக்கையும் அங்கு
அவர் ஆற்றிய உரையும், இலங்கை விவகாரம்
த�ொடர்பில் மனித உரிமைப் பேரவையில் நடை
பெற்ற விவாதங்களின்போது இந்தியா மற்றும்
சர்வதேச நாடுகள் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் பட்ட
வர்த்தனமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
இதன் மூலம் இந்த ஆண்டின் ஐநா மனித
உரிமைப் பேரவையின் அமர்வில் இலங்கையின்
ப�ொறுப்பு கூறல் மற்றும் மனித உரிமைகள்
நிலைமை த�ொடர்பில் தனக்கு சாதகமான ஒரு
நிலைமையை உருவாக்கிக் க�ொள்ள முடியும் என்று
நப்பாசை க�ொண்டிருந்த ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய
அரசு ஏமாற்றத்தையே சம்பாதித்திருக்கின்றது.
உள்நாட்டில் ட�ொலர் பற்றாக்குறை, மிக
ம�ோசமான பணவீக்கம், அத்தியாவசிய ப�ொருட்
களின் விலையேற்றம் அவற்றுக்கான தட்டுப்பாடு,
எரிப�ொருள், எரிவாயு, சீர்குலைந்த மின்சார விநி
ய�ோகம் ப�ோன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு
முகம் க�ொடுத்து, தனக்கு அம�ோகமாக வாக்களித்து
ஆதரவளித்த ப�ௌத்த சிங்கள மக்களின் பெரும்
அதிருப்தியையும் வெறுப்பையும் சந்தித்துள்ள
நிலையிலேயே இலங்கை அரசு சர்வதேச அளவில்
ஐநா மனித உரிமைப் பேரவையின் அமர்விலும்
நெருக்கடியைச் சந்தித்திருக்கின்றது.
கேள்விகள்
இத்தகைய பின்னணியில் தமிழ் மக்களின்,
நீதி க�ோரலுக்கான க�ோரிக்கைக்கு கிறிஸ்தவர்களின்
சார்பில் பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித் மற்றும் எதிர்க்
கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகிய ஹரின் பெர்
னாண்டோ ஆகிய இருவரினதும் நீதி க�ோரிய
க�ோரிக்கைகள் வலுச் சேர்த்திருக்கின்றன. இது
இந்த ஆண்டின் மனித உரிமைப் பேரவையில்
தமிழ் மக்களின் நியாயம் தேடும் முயற்சிக்குப்
பேராதரவை வழங்கியிருக்கின்றது.
இது விடயத்தில் சர்வதேச நாடுகளும்
பெரும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள

பயங்கரவாத தடை

... த�ொடர்ச்சி...

இந்த ப�ொறுப்பு கூறலை ஐக்கிய நாடுகள் மனித
உரிமைகள் பேரவைக்குள் முடக்குவதனால்
ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஒருப�ோதும் எந்த விதமான
தீர்வோ, நீதிய�ோ கிடைக்கப�ோவது கிடையாது.
எங்களை ப�ொறுத்தவரையில் ஈழத்தில்
அரங்கேறிய இனப்படுக�ொலைக்கான ப�ொறுப்பு
கூறுகின்ற அந்த விசாரணையானது முற்
றுமுழுதான ஒரு சர்வதேச விசாரணையாக
சர்வதேச யுத்த குற்றவியல் நீதிமன்றத்திலே
நடைபெற வேண்டும். அல்லது குறைந்தபட்சம்
ஒரு விசேட தீர்ப்பாயமாவது அமைக்கப்பட
வேண்டும். அதுதான் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு
நீதியை தரும். ஒரு ப�ோதும் குற்றவாளிகளை
நீதிபதிகளாக க�ொண்ட உள்ளக விசாரணையின்
மூலம் ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க
ப�ோவது கிடையாது.
அதேவேளை கடந்த ஐக்கிய நாடுகள்
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ப�ோதிலும் இலங்கைக்கு எதிரான நிலைப்பாட்
டையே பிரதிபலித்திருக்கின்றன. இலங்கையின்
மனித உரிமை விவகாரத்திலும், ப�ொறுப்பு கூறும்
கடப்பாட்டிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சாதக
மான முன்னேற்றகரமான ஒரு நிலைமையை உரு
வாக்கியிருக்கின்றது. இதனை மறுப்பதற்கில்லை.
ஆனால் ஐநா மனித உரிமைப் பேரவையின்
வாய்ப்பேச்சு மற்றும் அறிக்கை வடிவிலான
ஆதரவு மட்டுமே, ப�ொறுப்பு கூறும் விடயத்திலும்
நீதி வழங்கும் செயற்பாட்டிலும் இலங்கை அரசா
ங்கத்தை அர்த்தமுள்ள வகையில் ஈடுபடச் செய்வத
ற்கான அழுத்தத்தைக் க�ொடுக்குமா என்பது சந்தேக
த்திற்குரியது.
ஏனெனில் கடந்த பல வருடங்களாகவே
மனித உரிமைப் பேரவை இத்தகைய அழுத்தத்தை
இலங்கைக்கு ஏற்படுத்தி வந்துள்ளது. ஆனால் நடை
முறையில் இலங்கையின் எந்த அரசாங்கத்தை
யும் செயற்படச் செய்ய அதனால் முடியவில்லை.
அதன் காரணமாகவே இலங்கை மீது எத்தகைய
இப்போது அழுத்தங்கள் பிரய�ோகிக்கப்படும் என்
பது பற்றிய கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

உக்ரைனில் இருந்து

... த�ொடர்ச்சி...

அதிகளவான மக்கள் இடம்பெயர்ந்து வரும்
நிலையில் அவர்களை பராமரிப்பது த�ொடர்பில்
மேற்குலக நாடுகளிடம் சச்சரவுகள் ஆரம்பித்து
ள்ளன.
	கடந்த வியாழக்கிமை (10) வரை பிரித்தா
னியா 1000 இற்கும் குறைவானவர்களையே
ஏற்றுக் க�ொண்டுள்ளதாக ஏனைய நாடுகள் குற்
றம் சுமத்தியுள்ளன.
	பெருமளவு அகதிகளினால் தமது சிறிய
நாடு கடுமையான நெருக்கடிகளை சந்தித்துள்ள
தாக ம�ோல்டோவா தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே உக்ரைனின் தலைநகர்
கிவியிலிருந்து 2 மில்லியன் மக்கள் இடம்பெயர்ந்
துள்ளதாக அதன் மாநகர முதல்வர் விற்றாலி
கிளிற்ச்கோ தெரிவித்துள்ளார். இது அங்கு வாழும்
மக்கள் த�ொகையில் அரைபங்கு. எனினும் அங்கு
ள்ள வீதிகள், காப்பரண்கள் மற்றும் கட் zடிடங்கள்
ப�ோன்றவற்றில் தாக்குதலுக்கு தயாராக உக்ரைன்
படையினர் நிலையெடுத்து நிற்பதாகவும் அவர்
மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைனில் அமெரி

... த�ொடர்ச்சி ...

கிருமிகளை தயாரிக்கும் ஆவணங்களும் ப�ொருட்
களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும்
தெரிவித்துள்ளர்.
	மேற்குலக்தின் தடைகள் குறித்து கருத்து
தெரிவிக்கும் ப�ோது ரஸ்யா தனது நலன்களை
பாதுகாக்கும் எனவும், உக்ரைன் ப�ோரை நிறுத்து
வதற்கான தமது க�ோரிக்கைகளில் எந்த விட்டுக்
க�ொடுப்பும் இல்லை எனவும் அவர் தெரிவித்து
ள்ளார்.
மனித உரிமைகள் பேரவையிலே நிறை
வேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் இலங்கையிலே
இருக்கின்ற பயங்கரவாத தடை சட்டம் திரு
த்தப்பட வேண்டும் என்ற மாதிரியான க�ோரி
க்கைகள் முன் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால்
அதற்கான எந்த விதமான காத்திரமான நடவ
டிக்கைகளும் இன்றுவரை இலங்கை அரசால்
மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
	க�ொண்டுவர இருப்பதாக கூறப்படுகின்ற
சீர்திருத்தம் கூட மேற்பார்வைக்கு திருத்தங்களை
செய்தது ப�ோல் தெரிந்தாலும் தமிழ் தேசிய
இனத்தை, பாதிக்கக்கூடிய சட்டங்கள் த�ொடர்
ந்தும் நடைமுறையில் இருப்பதையே அவதானி
க்க முடிகிறது.
ஆகவே பயங்கரவாத தடை சட்டம் திரு
த்தப்படுவது என்பதை காட்டிலும் அது முற்றாக
நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் ஈழத்தமிழ்
மக்களது நிலைப்பாடாக இருக்கிறது” என்றார்
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ஆனால் எங்கட பிள்ளைகளை வைச்சிருக்
கிறார்கள். பிள்ளைகளை உயிர�ோட வைச்சுக்
பஸ்க்கு க�ொடுத்து ப�ோராட்டத்திற்கு வாறனான். க�ொண்டு தான் எங்களை இவ்வளவு சித்திரவதை
இப்போ ஐந்து வருடங்களைக் கடந்தும் வவுனியா செய்கிறார்கள். எங்களுக்கே இந்த நிலமை என்
வில் ப�ோராட்ட பந்தல் அமைத்து ப�ோராடிக் றால் எங்கட பிள்ளைகளுக்கு என்ன நிலையாக
க�ொண்டிருக்கிறம்.
இருக்கும். நாங்கள் இன்று இருப்போம் நாளைக்கு
பிள்ளையை எப்படியாவது தேடி பிடிச்சிரு இருப்போமா என்று கூட தெரியாத நிலையில்
வன் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இருக்கிறன். ஆட இருக்கின்றோம். சாக முதல் பிள்ளையின்ர முக
ம்பரமா வாழணும் என்ற எண்ணமே இல்லா த்தை ஒருதடவையாவது பார்த்திடுவம் என்ற நம்பி
மல், பிள்ளையைக் கண்டுபிடிச்சிடணும் என்ற க்கையில தான் இருக்கிறம்.
நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து வருகிறேன். நான் சாகக்கு
முதல் என்ர பிள்ளையை மீட்டிடணும். பிள்ளையை
விட்டு பிரிஞ்சு பல வருடங்களாகிட்டு. பிள்ளை
யின்ர நிலை தெரியாம இருக்குது.
இந்த ப�ோராட்டத்தால் முன்னேற்றம்வரும்
என்று ப�ோராட்டத்தை விடாமல் பிள்ளையை
வெளியேஎடுத்திடணும்என்றுத�ொடர்ந்து ப�ோராடி
வருகின்றோம். இலங்கையில் காணாமலாக்கப்பட்
டவர் பற்றி விசாரணைக்காககூப்பிட்ட இடமெல்
லாம் ப�ோனாங்கள் எங்களை விசாரிக்கிறார்களே
ஒழிய எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை. இரக்க
என்ர பிள்ளை உயிர�ோட இருக்கிறாள்.
குணமென்றா என்னென்று தெரியாது இரக்கமில் ஏனெனில் என்ர பிள்ளையை காணவில்லை என
லாத அரசாங்கமாக தான் இந்த அரசாங்கம் விசாரணைக்கு ப�ோய் வரும்போது 2015 ஆம்ஆண்டு
இருக்குது.
ஜனாதிபதி தேர்தலின் ப�ோது எங்களுடைய பிள்
எங்கட காணாமலாக்கப்பட்ட பிள்ளைகள ளைகள் நிற்கும் படத்தை முன்னாள் ஜனாதிபதி
விடச் ச�ொல்லி சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் மைத்திரிபால சிறிசேனவுடன் ந�ோட் டீஸில் எங்க
இருந்தம். பிள்ளைகளை வெளியே விடுகிற�ோம் ளுடைய பிள்ளைகள் நிற்கும் படங்களை அடித்து
என விசாரணைக்கு என்று கூப்பிட்டு அதையும் தமிழ் மக்கள் வாழும் நைனாமடு பகுதிகளில்
குழப்பிப் ப�ோட்டார்கள்.
க�ொடுத்திருந்தவர்கள். அந்த படங்களை பார்க்கும்

நான் சாவதற்கு ...

த�ொடர்ச்சி ...

பயங்கரவாதத் ...

த�ொடர்ச்சி ...

டத்தில் பெருமளவான முஸ்லிம் மக்கள் கலந்து
க�ொண்டனர். அந்த ப�ோராட்டத்தில் கலந்து
க�ொண்ட முஸ்லிம் மக்களின் உள்ளக்கிடக் கைகள்
அந்தவேளையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டன.
	கடந்த 50வருடத்திற்கும் மேலாக தமிழ்
மக்கள் இந்த பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்தச் சட்டத்திற்கு
எதிராக பல தசாப்தங்களாக ப�ோராடி வருகின்றனர்.
ஆனால் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலை த�ொடர்ந்து
முஸ்லிம் சமூகம் மீது முன்னெடுக்கப்பட்ட நடவ
டிக்கைகள் பயங்கரவாத தடைச் சட்டத்தின் க�ோரப்
பிடியை அந்த சமூகத்திற்குக் காட்டியுள்ளது.
	கடந்த காலங்களில் இலங்கை அரசாங்கம்
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தினை நீடிப்பதற்கான
பிரேரணைகளை பாராளுமன்றத்தில் க�ொண்டு
வந்த ப�ோதேல்லாம், நீ முந்தி நான் முந்தியென
கைகளை உயர்த்தி ஆதரவு வழங்கிய முஸ்லிம்
கட்சிகள், இன்று பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்
தினை நீக்குவதற்கான ப�ோராட்டத்தில் கைக�ோ
ர்த்து நிற்கின்றது.
இன்று முஸ்லிம் சமூகத்தின் மத்தியில்
தெளிவான அரசியல் பார்வையேற்படத் த�ொடங்
கியுள்ளதை அண்மையில் மட்டக்களப்பில் நடை
பெற்ற பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தினை நீக்க
க�ோரியதான ப�ோராட்டத்தில் காணமுடிந்தது.
எந்த முஸ்லிம் கட்சிகளின் க�ோரிக்கைகளுமின்றி
பெருமளவான முஸ்லிம் மக்கள் அந்த ப�ோரா
ட்டத்தில் பங்கேற்றது மட்டுமன்றி, பயங்கரவாதத்

ஆளும் கூட்டணி

... த�ொடர்ச்சி...

தடைச் சட்டத்தினால் முஸ்லிம் மக்கள் எதிர்நோக்
கும் பிரச்சினைகளை வெளிப் படுத்தியதையும்
காணமுடிந்தது.
அந்த நேரத்தில் அந்த ப�ோராட்டத்தில்
கலந்துக�ொண்ட முஸ்லிம் பெண்னொருவர் தெரி
வித்த கருத்து என்பது முஸ்லிம் மக்கள் மத்தியில்
ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தினை வெளிப்படு த்தியதாக
அமைந்தது. அதாவது கடந்த காலத்தில் “தமிழ்
மக்கள் இந்த பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டப�ோது அதன் வலியை நாங்கள்
உணரவில்லை. அது ஏத�ோ தமிழ் சமூகத்திற்கு
மட்டும் க�ொண்டுவரப்பட்ட சட்டம். அதனால்
நமக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லையென்று இருந் த�ோம்.
ஆனால் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னர் எமது
அப்பாவி உறவுகள் கைதுசெய்யப்பட்டு, எந்தவித
குற்றச்சாட்டுகளுமின்றி சிறையில் அடைக்கப்
பட்டப�ோது தான் அதன் வேதனைகளை எங்களால்
உணரமுடிந்தது.இந்த நாட்டில் சிங்களவர்களுக்கு
ஒரு சட்டம் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு ஒரு
சட்டமே உள்ளது. இந்த நாட்டில் எந்த சிங்கள
அரசும் தமிழ்பேசும் மக்களை மதிக்காது” என்று
அந்த முஸ்லிம் பெண்மணி ஆக்ரோசமாகவும்,
உண்மையினையும் அந்த ப�ோராட்டத்தில் வெளிப்
படுத்தியிருந்தார்.
இந்த நாட்டில் தமிழ் மக்களின் ப�ோரா
ட்டம் என்பது தமிழ்பேசும் மக்களுக்கான ப�ோரா
ட்டமாகவே என்றும் முன்னெடுத்து வரப்பட்டது.
சிங்கள பேரினவாதிகளில் பிரித்தாளும் தந்திர�ோ
பாய செயற்பாடுகள் காரணமாகவே கிழக்கு
மாகா ணத்தில் இரு சமூகங்களையும் ம�ோதவிட்டு

ணியில் பெரும் வெடிப்பு ஒன்று ஏற்பட்டுவிட்டது.
அதனை ஒட்டுப்போட்டு அடைப்பது இனி கடின
நிலையில்தான் அவருடனான பேச்சுக்களுக்கு
மானதாகவே இருக்கும் என்பது மட்டும்உண்மை.
ராஜபக்சக்கள் இணங்கினார்கள்.
அரசின் ம�ோசமான ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கையால்
	மறுபுறத்தில் ரணில் விக்கிரமசிங்கவை
உருவாகியுள்ள நெருக்கடி - வாழ்வாதார பிரச்சி
பிரதமராக்கி தேசிய அரசாங்கம் ஒன்றை அமைப்
னைகளால் மக்கள் விரக்தியின் உச்சத்துக்கே சென்று
பதற்கான
முயற்சிகள்
நடைபெறுவதாகவும்
விட்டார்கள். இந்த நிலையில், அரசைப் பாது
ஒரு செய்தி கசியவிடப்பட்டது. ரணில் அதனை
காத்துக்கொண்டிருப்பதென்பது தமது எதிர்கால
மறுத்தார். நீங்கள் வெளியேறினாலும் பிரச்சினை
அரசியலுக்கே ஆபத்தானதாகலாம் என பங்காளிக்
யில்லை நாங்கள் தேசிய அரசாங்கத்தை அமைத்து
கட்சிகள் கருதும் நிலையும் உருவாகிவிட்டது
நிலைமைகளை சமாளிப்போம் என பங்காளிக்
கட்சிகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக இந்தச் செய்தி
கசியவிடப்பட்டிருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தும்
க�ொழும்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் உள்ளது.
எது எப்படியிருந்தாலும் ம�ொட்டு கூட்ட
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ப�ோது தான் எங்களுடைய பிள்ளைகள் இருப்பது
உறுதியாக தெரியவந்தது. அதன் பின்னர் தான்
கூடுதலாக இந்த ப�ோராட்டங்களை பிள்ளை
இருக்குது என்ற நம்பிக்கைய�ோடு த�ொடர்
முயற்சிய�ோடு செய்தனாங்கள்
பிள்ளை எத்தனை வருடங்கள் சென்றாலும்
வந்து எங்கட முகத்தை ஒருக்கால் பார்த்தால்
ப�ோதும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்து ப�ோராடி
வருகின்றோம். நாங்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தி
டம் கேட்டு எந்த பதிலும் கிடைக்காத நிலையில்
இப்போது எங்களுடைய பிரச்சினையை தீர்த்து
வைக்க ச�ொல்லி ஐர�ோப்பிய, அமெரிக்க நாடு
களை கேட்டு நிற்கின்றோம். ஆனால் யாரும் கண்டு
க�ொள்வதாய் தெரியவில்லை. எப்பிடியாவது எங்
கட பிள்ளையள மீட்டுதாங்கோ.” என்று கூறினார்.
இவ்வாறு அந்த அம்மா தான் பெற்ற
மகளைத் த�ொலைத்து விட்டு தான் படும் கஸ்ர
ங்களையும், துன்பங்களையும் கூறும் ப�ோது அந்த
அம்மாவின் நிலையை வார்த்தைகளால் கூறி விட
முடியாது.
வயது முதிர்ந்து, உடல் பலமிழந்து தள்ளா
டினாலும் உண்ணாமல் உறங்காமல் நடு வீதியிலே
தான் பெற்ற மகளை எப்படியாவது மீட்டுவிட
வேண்டும் என்ற அவாவ�ோடு தன் மகள் கிடைத்து
விடுவாள் என்ற நம்பிக்கைய�ோடும் காத்திருக்கும்
அந்த முதிய அன்னையின் ஏக்கம் நிறைவேறுமா?
அல்லது எதிர்பார்புக்கள் வீண்போகுமா?

தமது இனவாத க�ோரமுகத்தினை வெளிப்படுத்தி
வந்தது. இரு சமூகங்கள் மத்தியில் இருந்துவந்த
நம்பிக்கையீனமும் சந்தேகங்களும் இந்த தீயினால்
உருவாக்கப்பட்டதே. இவை காலத்திற்குகாலம்
எண்ணையூற்றி க�ொழுத்தப்படுகின்றது. இவ்வா
றான செயற்பாடுகளுக்கு கடந்த காலத்தில் முஸ்லிம்
அரசியல்வாதிகளும் பெருமளவில் துணைப�ோ
யிருந்த நிலையில் இன்று உண்மையினை முஸ்லிம்
மக்கள் உணரும் நிலையேற் பட்டுள்ளது.
கிழக்கில் தமிழ் பேசும் சமூகத்திற்கு மத்தி
யில் த�ோன்றியுள்ள இந்த நல்ல கருத்தாடல்கள்,
எண் ணப்பாடுகள் வளர்க்கப்பட்டு வடகிழக்கு
இணைந்த தமிழ் பேசும் தாயகத்திலேயே தமிழ்
பேசும் மக்கள் நிம்மதியாகவும் சுயக�ௌரவத்துடன்
வாழும் சூழ்நிலையேற்படும் என்பதை முன்
க�ொண்டு செல்ல அனைத்து அரசியல் தரப்புகளும்
முன்வரவேண்டும்.

மட்டக்களப்பு- மேய்

... த�ொடர்ச்சி...

இது த�ொடர்பில் மட்டக்களப்பு மேல் நீதிமன்றி
லும்
	க�ொழும்பு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்
திலும் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நடை
பெற்று வருகின்றன.
	க�ொழும்பு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்
தில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியும் பாராளுமன்ற
உறுப்பினருமான சுமந்திரனால் வழக்கு தாக்கல்
செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், அண்மையில்
குறித்த பகுதியில் சட்ட விர�ோத குடியேற்றம்
உள்ளதை ஏற்றுக்கொண்ட அரச தரப்பு, அவற்
றினை அகற்றுவதாக உறுதியளித்திருந்தது.
எனினும் இதுவரையில் குறித்த பகுதியி
லிருந்து எவரும் செல்லவில்லையென அப்பகுதி
பண்ணையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அப்பகு
தியில் நிரந்தர குடியிருப்புகளை அமைக்கும் பணி
களை சில குடியேற்றவாசிகள் முன்னெடுத்து
வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சிங்கள மக்கள் சட்டவிர�ோதமாக தமிழர்க
ளின் மேய்ச்சல் நில பகுதியில் குடியிருப்புக்களை
அமைத்து வருவதை அண்மையில் சட்டமா
அதிபர் மேன் முறையீட்டு நீதிமன்றில் ஏற்றுக்
க�ொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
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கலந்த நீரை பயன்படுத்தக் கூடாது. எனவே நீரை
பாதுகாப்பாக சேமித்து வைப்பது அவசியம்.
	வெடிப்பின் பின்னர் பரவும் கதிர்வீச்சு
க்ரைன் சமர் உலகில் மீண்டும் அணுவாயுதப் க்களே எமக்கான பிரதான எதிரி. அதுவே படிப்படி
ப�ோர் த�ொடர்பான அச்சத்தை ஏற்படுத்தியு யாக மனிதர்களை க�ொல்லும். உடைகளில் கதிர்
ள்ளது. இந்த நிலையில் அணுவாயுத ம�ோதலில் வீச்சுக்கள் பட்டிருந்தால், உடனடியாக உடைகளை
இருந்து எவ்வாறு தப்புவது என்பது த�ொடர்பான மாற்றிவிட வேண்டும். ஏனெனில் உடைகளில்
தேடல் மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது.
படிந்துள்ள கதிர்வீச்சுக்கள் படிப்படி யாக எமது
அணுக்குண்டுகளை சுமந்து வரும் ஏவு உடலைத் தாக்கும்.
கணைகள் 300 த�ொடக்கம் 800 கில�ோ த�ொன்
அணுக்குண்டு தாக்குதல் இடம்பெற்ற
எடைக�ொண்ட ரி.என்.ரி எனப்படும் வெடி மருந் இடத்தில�ோ, அதற்கு அருகாமையில�ோ நீங்கள்
துக்கு இணையான சக்தி க�ொண்ட அணுவாயு பாதுகாப்பான இடத்தில் இருந்தால் அதற்குள்
தங்களைச் சுமந்துவரும் வல்லமை க�ொண்டவை. நீங்கள் குண்டு வெடித்த நேரத்தில் இருந்து 24 மணி
ஆனால் 300 கில�ோ த�ொன் எடை க�ொண்ட நேரம் த�ொடக்கம் 48 மணிநேரம் வரை இருப்பது
ரி.என்.ரி வெடிமருந்து வ�ோசிங்டன் அல்லது நல்லது. எனினும் 48 மணிநேரமே மிகவும் சிறந்தது.
இலண்டன் அல்லது பரீஸ் ப�ோன்ற நகரங்களை ஏனெனில் 48 மணி நேரத்தின் பின்னர் கதிர்வீச்சின்
முற்றாக அழிப்பதற்குப் ப�ோதுமானது.
தாக்கம் குறைவடைய ஆரம்பிக்கும்.
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பின் ப�ோது உருவாகும் மின்காந்த அலையின்
(Electro magnetic pulse) பாதிப்பே இதற்கான
காரணம். எனவே தகவல்களை அறிவதற்கு டைன
ம�ோவில் இயங்கும் வான�ொலி பெட்டிகளை
பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதன் மூலம் கிடைக்
கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தான் நாம்
எப்போது பாதுகாப்பான இடங்களில் இருந்து
வெளியேறலாம் என அறிய முடியும்.
குண்டு வெடிப்பின் பின்னர் பெய்யும் மழை
நீரில் அதிக கதிர்வீச்சுக்கள் கலந்திருப்பதால், அதில்
நனைவதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். ஹிரோசிமா
மற்றும் நாகசாகியில் வீசப்பட்ட குண்டுகளின்
பின்னர் அங்கு பெய்த மழை கறுப்பு மழையாகவே
ப�ொழிந்தது. அதில் நனைந்ததனாலேயே பெரும
ளவான மக்கள் பலியாகியிருந்தனர். குண்டு வெடி
த்த 15 நிமிடங்களின் பின்னர் மழை ப�ொழியும்
வாய்ப்புக்கள் உண்டு.
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இந்த தருணத்தில் பனிப்போர் காலத்தில்
அமெரிக்காவும், ரஸ்யாவும் மக்களுக்கு வழங்கிய
அணுவாயுதத் தாக்குதலில் இருந்து தப்புவது
எப்படி என்ற கையேடுகள் உட்பட பல ஆவணங்
களை மீண்டும் பார்ப்பது நல்லது. இந்த கையேடு
களில் அடிப்படையான சில தகவல்கள் உள்ளன.

சிமெந்தில் தயாரிக்கப்பட்ட க�ொங்கிறீட்
அல்லது செங்கல் ஆகியன கதிர்வீச்சுக்களையும்,
வெப்பத்தையும் தடுக்கும் சக்தி வாய்ந்தவை.
எனவே அவ்வாறான இடங்களில் தங்குவது பாது
காப்பானது.
நீங்கள் பாதுகாப்பாகத் தங்கும் இடங்களில்
அதில் உள்ள முதன்மையான விதி என்ன உணவு மற்றும் நீர் உட்பட அத்தியாவசிய தேவைக்
வெனில், குண்டு விழும் ப�ோது அதனைபார்ப்பதை குரிய ப�ொருட்களைச் சேமித்து வைக்கவும். இரு
தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில், அது வெடிக்கும் வாரங்களுக்கு தேவையான ப�ொருட்களை சேமி
ப�ோது சூரியனைப்போல எழும் ஒளியானது ப்பது சிறந்தது.
பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்தும். எனவே வெடிப் 	மேலும் ஒளிப்பிறப்பாக்கிகள் (flashlight),
பின் அலைகளில் இருந்து முகத்தைப் பாதுகாப்ப மின்கலங்கள், முதலுதவிச் சாதனங்களும் இருப்
தற்கு நாம் தரையை அல்லது வேறு ஏதும் திடமான பது அவசியம். சில மருந்துகள் கதிர்வீச்சுக்
ப�ொருளை ந�ோக்கியே எமது முகத்தை வைத்திரு களின் தாக்கத்தை குறைப்பதற்கு பயன்படுத்த
க்க வேண்டும். தரைக்கு கீழான பதுங்கு குழியில் ப்படுவதுண்டு. உதாரணமாக, ப�ொட்டாசியம்
இருப்பது சிறந்தது.
அயடைட் கதிர்வீச்சுக்களின் தாக்கத்தை குறைக்கும்
	வெடிப்பில் இருந்து வெளிவரும் மிக அதிக தன்மை க�ொண்டதாகும் என சில ஆய்வுகள் கூறு
வெப்பம் மனிதர்களை உடனடியாகக் க�ொல்லும். கின்றன.
எனவே திறந்த வெளிகளில் நிற்பதைத் தவிர்க்க
குழாயில் வரும் குடிநீரை பருகுவதை
வேண்டும்.
தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் அதில்கதிர்வீச்சுக்கள்
	வெடிப்பின் பின்னர் எமது உடலில் கதிர்வீச் கலந்திருக்கலாம். எனவே ப�ோத்தல்களில் குடிநீர்
சுக்கள் படிந்தால், உடனடியாகவே சேமித்து வைக் களை சேமித்து வைக்கவேண்டும்.
கப்பட்ட நீரில் உடலை கழுவுதல் வேண்டும். நீர்
அணுக்குண்டின் வெடிப்பு இலத்திரனியல்
அதனை அகற்றிவிடும். ஆனால் கதிர்வீச்சுக்கள் சாதனங்களை செயலிழக்கச் செய்துவிடும். வெடிப்

	கதிர்வீச்சுக்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க
ளிடம் மயக்கம், வாந்தி, உடல்பலவீனம், த�ோல்
ந�ோய்கள் ப�ோன்ற சில ப�ொதுவான ந�ோய் அறிகு
றிகள் தென்படும்.

அணுக்குண்டு வெடிப்பில் இருந்து தப்புவ
தற்கு ஓடுவது என்பது சிறந்த உபாயம் அல்ல,
பாதுகாப்பாக பதுங்குவதே சிறந்தது.
குண்டுவெடித்த இடம் எப்போது
வழமையான நிலைக்கு திரும்பும்?
ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் குண்டு
வெடித்த பின்னரான 48 மணி நேரத்திற்கு பின்னர்
கதிர்வீச்சுக்களின் தாக்கம் குறைவடைந்தாலும்,
குண்டு வெடிப்புக்கு முன்னர் இருந்த நிலையை
அது அடைவதற்கு இரு வாரங்கள் செல்லும் என
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
அணுவாயுதப் ப�ோர் என்பது மிகப்பெரும்
அழிவைக் க�ொண்டது. அதில் இருந்து தப்புவதற்கு
நாம் கடுமையாக ப�ோராட வேண்டும். சில
அடிப்படை விதிகளை கற்பது நல்லது தான்
ஆனால் அணுவாயுதப் ப�ோர் ஏற்படாது தடுப்பதே
மிகவும் சிறந்தது.

