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அவுஸ்திரேலிய படைகளில் 
ப ணி ய ா ற் று ப வ ர க ளு ம் , 

அதில் இருந்து ஓய்வு பபற்்றவரக 
ளும் அதிகளவில் தற்பகாடை 
பெய்துவருவதால் அவுஸ்திரேலிய 
அேசு அசெத்தில் ஆழ்ந்துளளது. 
கைந்த 8 மாதஙகளில் நூற்றுககண 
ககானவரகள இவவாறு மேண 
மடைந்துளளதாக  இது பதாைர 
பில் அவுஸ்திரேலியா அேசு 
அடமத்த விொேடணக குழுவின் 

அறிகடகயில் பதரிவிககபபட்டுள 
ளது.
 2001 ஆம் ஆண்டில் இருந்து 
இதுவடே 1200 இற்கு ரமற் 
பட்ைவரகள தற்பகாடை பெய்து 
ளளனர. மனஅழுத்தம் மற்றும் 
ெமூகத்தில் இருந்து தனிடமபப 
டுத்தபபடுதரை தற்பகாடைக 
ளுககான பிேதான காேணிகளாக 
பதரிவிககபபடுகின்்றது. களமு 

காஸ்மீரில் உளள ைார 
கல் பகுதியில் அடமந்தி 

ருந்த இந்திய இோணுவத்தின் 
நிடை மீது காஸ்மீர ஆயுதககுழு 
வினர ரமற்பகாண்ை தாககுத லில் 
3 இோணுவத்தினர பகால்ைப 
பட்ைதுைன், இருவர காயமடைந் 
துளளனர.
 வியாழககிழடம (11) அதி 
காடை ரமற்பகாளளபபட்ை 
இந்த தாககுதலில் இரு தாககுத 
ைாளிகளும் பகால்ைபபட்டுள 
ளனர. துபபாககிகள மற்றும் டகபய 
றிகுண்டுகள பகாண்டு இரு தாக 
குதைாளிகள தாககுதடை ரமற்பகா 

ண்ைதாகவும், இேணுவம் திருபபித் 
தாககியதில் அவரகள பகால் 
ைபபட்ைதாகவும் மூத்த காவல் 
துட்ற அதிகாரி முரகஸ் சிங பதரி 
வித்துளளார.
 காஸ்மீர பிோந்தியத்திற்கு 

fh];kPupy; ,lk;ngw;w jhf;Fjypy; 

3 ,e;jpa ,uhZtk; gyp

எனது இல்ைத்டத ரொதடன 
யிட்ை எப.பி.ஐ அதிகாரிகள 

எனது வழககறிஞரகடள கூை அஙகு 
பிேென்னமாக அனுமதிககவில்டை 
என்பது எனககு எதிோக பபாய்யான 
ஆவணஙகடள டவபபதற்கு முயற் 
சித்திருந்ததாகரவ பகாளளபபை 
ரவண்டும் என அபமரிககாவின் 
முன்னாள அதிபர பைானால்ட் 
்றம்ப கைந்த வியாழககிழடம (11) 
பதரிவித்துளளார.
 புரளாறிைாவின் பாம் பிச 
பகுதியில் உளள  மார ஏ ைாரகா 

என்்ற 128 அட்றகடளக பகாண்ை 
்றம்பின் ஆைம்பே வதிவிைத்டத 
30 இற்கு ரமற்பட்ை எப.பி.ஐ 
அதிகாரிகள 9 மணிரேேத்திற்கு 
ரமைாக ரொதடன பெய்துளளனர. 
்றம்பின் மடனவி பமைனியாவின் 
படுகடக அட்றயும் ரொதடனயில் 
இருந்து தபபவில்டை.
 கைந்த திஙகட்கிழடம (8) 
ரமற்பகாளளபபட்ை இந்த ரொத 
டனயின் ரபாது ்றம்பின் வழகக 
றிஞரகள கூை அனுமதிககப 

ngha;ahd Fw;wr;rhl;Lf;fis 
Rkj;j Kaw;rp- Nlhdhy; l;wk;g;
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இந்த வருைத்தில் மட்டும் இஸ் 
ரேலினால் ஆககிேமிககபபட் 

டுளள பைஸதீனப பகுதிகளில் 
இஸ்ரேலியப படையினர ரமற் 
பகாண்ை தாககுதல்களில் 40 இற்கு 
ரமற்பட்ை பைஸ்தீன சிறுவ ரகள 
பகால்ைபபட்டுளளதாக பெனீ 
வாடவத் தளமாகக பகாண்ை 
ஐககிய ோடுகள ெடபயின் மனித 
உரிடமகள ஆடணககுழு பதரி 
வித்துளளது.

 அடனத்துைக விதிகடள 
மீறி இஸ்ரேலியப படையினர மிக 
வும் ரமாெமான முட்றயில் தாககு 
தல்கடள ரமற்பகாண்டு வருகின்்ற 
னர. இதனால் சிறுவரகள உட்பை 
பபருமளவான பைஸ்தீன மககள 
பகால்ைபபடுவது எசெரிகடக 
மணிடய அடித்துளளது என அதன் 
ஆடணயாளர மிரெல் பபெபைற் 
கைந்த வியாழககிழடம (11) பதரிவி 

தலிபான்களின் முன்னனித் 
தடைவரகளில் ஒருவோன 

பெக ேகிமுல்ைா ஹககானி என் 
பவர தடைேகர காபூலில் இைம் 
பபற்்ற குண்டுபவடிபபில் பகால் 
ைபபட்டுளளதாக பதரிவிககப 
படுகின்்றது.
 இந்த ெம்பவம் மிகவும் துன் 
னமானது, ஆபகான் இஸ்ைாமிய 
ரபேேசுககு இது மிகபபபரும் 
இழபபு என கைந்த வியாழககிழடம 
(11) பதரிவித்துளள தலிபான் நிர 
வாக அேசின் ரபசொளர டபைால் 
ஹரிமி, ஒரு காடை இழந்த ஒருவர 
தனது பெயற்டகக காலினுள 
குண்டை மட்றத்துடவத்து வந்து 
தற்பகாடைத் தாககுதல் ேைத்திய 
தாகவும், மிகவும் பாதுகாபபான 
அவரின் இல்ைத்திற்குள இந்த 
ேபர எவவாறு ஊடுருவினார, 
அவடே ஏவியவரகள யார என்பது 
பதாைரபில் விொேடணகள இைம் 
பபற்றுவருவதாகவும் ரமலும் பதரி 

வித்துளளார.
 தலிபான்களின் முககிய 
தடைவரகளில் ஒருவோன ஹக 
கானி பபஷவார பகுதியில் 2020 
ஆம் ஆண்டு இைம்பபற்்ற மிக 
பபபரும் குண்டுத்தாகுதல் உட் 
பை பை தாககுதல்களில் உயிர 
தபபியிருந்தார. இந்த தாககு தடை 
ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அடமபபு நிகழ்த்தி 
யிருந்தது.
 இவரின் மட்றவுககு தலி 
பான் அடமபபின் பை முன்ன 
னித் தடைவரகள ெமூக வடைத் 
தளஙகளில் தமது அஞெலிகடளத் 
பதரிவித்து வருகின்்றனர.

jypghd;fspd; %j;j kjj; jiytu; 
Fz;Lj; jhf;Fjypy; gyp

திருரகாணமடை மாவட்ைம், 
ரெருவிை பிேரதெ பெயைக  பிரி 

வில் திருமஙகளாய் சிவன் ஆையம் 
 திருரகாணமடை ேகரிலி 
ருந்து 51 கிரைா மீற்்றர பதாடை 
விலுளளது. 
 இப பகுதிககு பயணிகக 
ரவண்டுமாயின் 3 கிரைா மீற்்றர 
தூேம் பெல்ை ரவண்டும் குறித்த 
3கிரைா மீற்்றர பாடதயானது  வீதி 
யின்றிரய உளளது.
 ஆயிேம் ஆண்டுகளுககு 

ரமல் பழடமவாய்ந்த  திருமஙக 
ளாய் ரகாவிலுககுச பென்று, 

jpUNfhzkiy- gwp NghFk; 
jpUkq;fsha; rptd; Myak;
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09/08/2022 திகதியிைபபட்ை 
ஐோவுககான அறிகடகயில், 

மாரச 2021 நிட்றரவற்்றப பட்ை 
46/1 பிரேேடணயில் உளள ெேத்துகக 
ளுககு ரமைதிகமாக முன்னாள 
ெனாதிபதி ரகாட்ைாபயடவ நீதிப 
பபாறிமுட்றககு முன் நிறுத்துதல்  
உட்பை முககிய விையஙகள உளள 
ைககப பட்டுளளன.
 ரமலும் கைந்த பெபைம்பர 
2020 இல் இருந்து தமிழர தேபபு 
ஒருமித்து அனுபபும் அறிகடகக 
ளின் பதாைரசசி இது என்பது குறிப 
பைத் தககது.

அறிகடகயின் பிேதான ரகாரிகடக 
களாக, “ஐோ மனித உரிடமகள 
ரபேடவயின் (UNHRC) பெபபைம்பர 
அமரவு பேருஙகிகபகாண்டிருககும் 
ரவடளயில், 2021மாரச மாதம் 
ஐோ தீரமானம் 46/1 நிட்ற 
ரவற்்றபபட்ைதில் இருந்து இைங 
டகயில் தமிழரகளின் நிடை 
குறித்த மதிபபீட்டையும் மற்றும்  
தமிழரகளுககான மனித உரிடம 
கடளப பாதுகாபபதற்கும் ரமம்ப 
டுத்துவதற்கும் எஙகள பரிந்துடேக 
டளயும் இைஙடகயில் உளள தமிழ் 

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

,];Nuypag;gilfspd;jhf;Fjypy; 

40 rpWtu;fs;gyp - I.eh

mT];jpNuypah gilapdiu cYf;Fk; 

jw;nfhiy kuzq;fs;

இைஙடகயில் இைம்பபற்்ற 
30 வருை உளோட்டுப ரபார 

காேணமாக காணாமல்  ஆககபபட்ை 
வரகடளக கண்ைறிந்து பகாடுககு 
மாறு வலியுறுத்தி  வரும் பதாைர 
ரபாோட்ைம்  2000  ோட்கடளக கை 
ந்துளளது.
 வவுனியாவில் 2017ம் ஆண்டு 
பபபேவரி மாதம் 24ம் திகதி இந்த 
ரபாோட்ைம் பதாைஙகபபட்ைது. 
அரதரபான்று, கிளிபோசசியில் 
2017ஆம் ஆண்டு பபபேவரி  20ம் 
திகதியும், முல்டைத்தீவில் 2017ம் 
ஆண்டு மாரச  24ம் திகதியும் இந்த 
ரபாோட்ைம்  ஆேம்பிககபபட்ைது.

 வவுனியா - ஏ9 வீதியில் 
இந்த பதாைர சுழற்சி முட்றயிைான 
ரபாோட்ைம் முன்பனடுககபபட்டு 
வருகின்்றது.
 2000ஆம் ோள ரபாோட்ை 
த்டத முன்னிட்டு, வைககில் பை 
பகுதிகளில்  ரேற்று மாபபரும் 

vq;fs; Foe;ijfs; ghypay; njhopyhsu;fsh-

fTk;>  gpf;FfshfTk; khw;wg;gl;Ls;sdu;

fhzhky; Mf;fg;gl;ltu;fspd; cwTfs;
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 IehTf;fhd mwpf;if Ie;J jkpo;j; Njrpaf; 

fl;rpj; jiytu;fspd; xg;gq;fSld; mDg;gg;gl;lJ
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தைவானுக்கு கால் நூற்ாண்டின் பின்்னர் நேரடியாக வருதக புரிநை அமெரிக்காவின் மூன்்ாம் 
நிதைத் ைதைவரா்ன 82வயைா்ன மூத்ை அமெரிக்க சபாோயகர் ோன்சி மபைசியின் வருதக 

தைவானின் ச்னோயகத்தையும் ெனிை உரிதெகதையும் பாதுகாக்கும் அமெரிக்காவின் 1949ம் 
ஆண்டின் உறுதிபபாட்டின் மீள் புதுபபித்ைைாக உள்ைது எ்ன அமெரிக்கா கூறியுள்ைது. ஆயினும் 
இரஸயாவின் மபாருைாைாரத்தைப பைவீ்னபபடுத்ை உக்கிநரத்ன முன்னிதைபபடுத்தும் அமெரிக்கா 
தைவாத்னச் சீ்னாவின் மபாருைாைாரத்தைப பைவீ்னபபடுத்ை மீைவும் முன்னிதைபபடுத்துப நபாகி்து 
என்பது ஆயவாைர்களின் கருத்து. ஆயினும் சீ்னா ஒன்றுபட்்ட சீ்னாவுக்குள் தைவானும் அ்டங்கும் 
என்் ை்னது அரசியல் மகாள்தகயில் ைான் உறுதியாக இருபபதை உைகுக்கு உணர்த்ை, அமெரிக்க 
க்டறபத்டயி்னரின் முன்னிதையிநைநய க்டலில் நபார் ஓத்திதகப பயிறசியித்ன நபார்த் ைாக்குைல் 
நபாைநவ தைவாத்ன அச்சபபடுத்ைக் கூடிய முத்யில் மவறறிகரொக ே்டாத்தி "மேருபபில் தகதய 
தவத்ைால் மேருபபுச் சு்டநவ மசயயும்" என்் எச்சரிக்தகதயயும் மவளிபபத்டயாக அமெரிக்காவுக்கு 
விடுத்துள்ைது. இநை சீ்ன அமெரிக்க நொைலின் நீட்சியாகநவ சீ்னாவின் யுவான் வாங் புை்னாயவுக் கபபல் 
இைங்தகயின் அம்பாநநைாட்த்டயில் ஆகஸட் 16ம் திகதி ேங்கூரமி்டபநபாகி்து. சிறிைங்காதவயும் 
அமெரிக்கா சீ்ன எதிர்பபுக்கு நேரடியாகநவா ெத்முகொகநவா தைவாத்னப நபாைநவ பயன்படுத்ை 
முடிவு எடுத்து விட்்டதை எதிர் மகாள்ளும் சீ்ன முயறசியாகவும் இது கருைபபடுகி்து.
 சிறிைங்காவுக்கா்ன அமெரிக்க தூதுவர் யூலிசங் ஸரீைங்காவின் மபாது பாதுகாபபு அதெச்சர் 
டிரான் அைசு்ட்னா்ன சநதிபபில் "இைங்தகயின் மபாருைாைார மேருக்கடிக்கு உைவுைல், இைங்தகயில் 
எல்ைா ெக்கைதும் சிவில் ெறறும் ெனிை உரிதெகதைப நபணுைல், நபச்சுச் சுைநதிரம் ெறறும் எதிர்பதப 
மவளியிடும் நபாராட்்ட உரிதெகதை உறுதிபபடுத்ைல்" என்ப்ன  அமெரிக்காவின் சிறிைங்கா குறித்ை 
மசயறபாடுகைாக அதெயும் எ்னத் மைளிவுபடுத்தியுள்ைார். இவ்வுதரயா்டல் எவறறுக்கு ஊ்டாக எபபடி 
அமெரிக்கா சிறிைங்காவில் மசயறப்டபநபாகி்து என்் சட்்டகொகவும் அதெநதுள்ைது. ஆ்னால் 
அமெரிக்காவின் இநை சட்்டகத்தை உத்டக்கும் வதகயிநைநய ரணிலின் அரசு ஆட்சிக்கு வநைது 
முைல் மசயறபட்டு வருகி்து. நெ 9ம் திகதிக் காைகட்்டத்தில் 853 குற்ச்மசயல்களில் ஈடுபட்்டார்கமை்ன 
3310 அரகைய நபாராட்்டக்காரர்கள் தகைாக்கபபட்டு 1182 நபர் மைா்டர்நதும் விைக்கெறியலில் 
தவக்கபபட்டுள்ை்னர். இது சிறிைங்கா ைமிழர்கைது ெனிை உரிதெகதை ெட்டுெல்ை சிங்கை ெக்கைது 
ெனிை உரிதெகதையும் வன்முத்பபடுத்தும் சர்வாதிகார ஆட்சி என்பதை மீள்உறுதி மசயதுள்ைது. 
அநை   நவதை 12.08. 2022 உ்டன் 2000ம் ோட்கைாக, 168 நபர் உயிரிழநை நபாராட்்டொகத் 
மைா்டரும் வலிநது காணாெைாக்கபபட்்ட ைங்களின் கிட்டிய குடும்ப உறுபபி்னர்களுக்கு என்்ன ே்டநைது 
ெரணசான்றிைழ் மபறுங்கள் என்்ால் யார் மகாதை மசயைார்கள் எ்னக் கூறுங்கநைம்ன்ன நீதிக்காகப 
நபாராடும் ைமிழன்த்னயர் ைநதையர் அ்வழிபநபாராட்்டத்தை ஏம்டுத்துபபாராை அரசாகநவ ரணிலின் 
அரசும் மைா்டர்கி்து.
 இநநிதையில் அமெரிக்கா ை்னது மசல்வாக்தக இைங்தகயில் நிதைபபடுத்ை ஐக்கியோடுகள் 
சதபயின் ெனிை உரிதெகள் ஆதணயகத்தின் தீர்ொ்னங்கதை ேத்டமுத்பபடுத்தும் முயறசிகளுக்கு 
ஊக்கெளிபபதைநய ை்னது முைல் ஆயுைொகப பயன்படுத்தும் என்பது மவளிபபத்ட. இைத்ன 
உறுதிபபடுத்தும் வதகயில் ஐநராபபிய ஒன்றிய ோடுகளின் தூதுவர்கள் ஜ்னாதிபதிதயச் சநதித்து 
அத்னத்துைக ோணய நிதியத்தி்னது க்டன்கதையும் ஐநராபபிய ஒன்றியத்தின் ஜி. பி. எஸ 
வரிச்சலுதககதையும் மப்த் ைகுதிமபறும் வதகயில் ஐக்கிய ோடுகள் சதபயின் தீர்ொ்னங்கதை 
அனுசரித்து ே்டக்குொறு வறபுறுத்தியுள்ைரர்கள். ஐக்கிய ோடுகள் சதபயின் ெனிை உரிதெகள் 
ஆதணயாைரும் 58 சிறிைங்காபபத்ட அதிகாரிகள் ெனிை உரிதெகள் வன்முத்களுக்காக உ்டன் 
தகதுமசயயபப்ட நவண்டியவர்கைாக உள்ை்னர் எ்னப பகிரங்கொக மீைவும் அறிவித்துள்ைார். இது 
மசபம்டம்பரில் மைா்டங்கவுள்ை ெனிை உரிதெகள் ஆதணயக கூட்்டத்மைா்டர் நிச்சயொக சிறிைங்காதவ 
நெறதக நோக்கித் திருபபும் முயறசியாகநவ அதெயும் என்பதை மவளிபபடுத்தியுள்ைது.
 இநநிதையில் நெறகுைதக ைங்கள் பக்கம் இழுக்கும் சிறிைங்காவின் முயறசியாக நீதி 
சித்ச்சாதைகள் விவகாரங்கள் ெறறும் அரசியைதெபபு அதெச்சர் விஜயைாசா ேல்லிணக்கம் ெனிை 
உரிதெகள் ெறுசீரதெபபு இவறறில் சிறிைங்கா முன்ந்னறியுள்ைமை்னக் காட்டும் அறிக்தகதயத் 
ையாரிக்கத் மைா்டங்கிவிட்்டார். ஆயினும் ைமிழர்கள் இச்சூழதை ைெக்குச் சாைகொக   எதிர்மகாள்ை 
ஒன்றுபட்்ட அணியில் ஒரு குரலில் நபச 13வது ஆண்டிலும் இயைாைவர்கைாகநவ உள்ை்னர். 
மபாருத்ைொ்ன நேரத்தில் யாழ்பபாண சமுக விஞ்ா்ன ஆயவு ென்்த்தின் ைதைவர் மூத்ை அரசியல் 
ஆயவாைர் நஜாதிலிங்கம் அவர்கள் விடுத்துள்ை எெது  நைசியத்தின்  நைதவகதை  முன்னிறுத்ைக்  
கூடிய  ைமிழர்  ைரபபி்னரின் ஒன்றுபட்்ட ைைமொன்று உ்டன் கட்்டபப்ட நவண்டும் என்் அதழபபு 
மிக முக்கியொகி்து. இவ்வதெபபு எநை அரசியல்வாதிகதையும் உள்ை்டக்காை ெக்கள்ென்்ொக 
அதெைலின் அவசியத்தையும் அவர் மைளிவாக வலியுறுத்தியுள்ைார்
 இைறகித்டநய ைமிழர்கதை மீைவும் பயங்கரவாதிகைாக உைகோடுகள் முன் சித்திரிக்கும் 
நோக்கிலும், இ்னமவறிக்கைவரங்கதைத் தூண்டும் நபாக்கிலும் அதெச்சர் பிரசன்்ன ரணதுங்க 
சிறிைங்கா பாராைென்்த்தில் ைமிழ் ெக்களின் நைசிய விடுைதைப நபாராட்்டநெ ோட்டின் மபாருைாைார 
மேருக்கடிக்குக் காரணம் எ்னபநபசியுள்ைார். ைமிழர் நைசிய விடுைதைப நபாராட்்டம் உச்சக்கட்்டத்தை 
அத்டவைறகு முன்்னைா்ன 1983ம் ஆண்டு ஆடி இ்னஅழிபபில் அழிக்கபபட்்ட ைமிழர்களின் வீடுகள் 
கத்டகள் மைாழிறசாதைகளின் பை மில்லியன் ம்டாைர் இழபதப வி்ட பை ெ்டங்கு அதிகொ்ன இழபதப 
1979 இல் பயங்கரவாைத் ைத்டச்சட்்டம் ேத்டமுத்பபடுத்ைபப்டது முைல் 1983க்கு இத்டபபட்்ட ோன்கு 
ஆண்டுகளில் வ்டக்குகிழக்கில் ைமிழர்களின் வீடுகதை கத்டகதை மைாழிைகங்கதை அழித்ைதின் 
மூைம் சிறிைங்காபபத்டயி்னர் மசயதுள்ை்னர் என்பதையும், சிறிைங்கா ைான் ைன் குடிகைா்ன ைமிழர் 
நெல் நபார்ே்டாத்ைப மபற் க்டன்கைாலும், அைறகா்ன வட்டிகதைக் கட்்டபமபற் க்டன்களும், 
இன்றும் பத்டகளுக்மக்ன ஒதுக்கும் நிதிகைாலுநெ இைங்தகப மபாருைாைார மேருக்கடி நைாற்ம் 
மபற்மைன்பதை பிரசன்்ன ரணதுங்கா நபான்்வர்களுக்கு மவளிபபடுத்தி இனியும் அவர்கைால் 
உைதக ஏொற் முடியாமைன்பதை உள்ோட்டு அரசியலிலும் உறுதிபபடுத்ைத் ைமிழர்ைரபபின் நைசிய 
மபாதுத்ைைம் அவசியம் என்பதையும் இைக்கு வலியுறுத்திக் கூ் விரும்புகி்து

ஆசிரியர்

தமிழர் தரப்பினர் தமக்கான ததசியததளத்த 
வி்ரவகா் உருவகாக் தவண்டிய தேரமிது

இைஙடகயின் முன்னாள அேெ தடைவர ரகாட் 
ைாபய ோெபக்ஷ, தற்ரபாது தாய்ைாந்தில் தஙகி 

இருககின்்றார. ஆனால் அவர அஙகு நிேந்தேமாகத் 
தஙகுவதற்கு திட்ைமிைவில்டை என்றும், அடைககைம் 
ரகாேவில்டை என்றும் அந்ோட்டு பிேதமர பதரிவித்து 
ளளார.

 ரகாட்ைாபய ோெபக்ஷ, இைஙடக விமானப 
படைககு பொந்தமான விமானத்தின் மூைம் கைந்த 
ெுடை மாதம் 13ம் திகதி மாைத்தீவுககுச பென்றிருந்தார.  
அஙகும் அவருககு எதிோக மககள ரபாோட்ைஙகடள 
முன்பனடுத்திருந்த நிடையில், மாைத்தீவு வழியாக 
சிஙகபபூர ரோககி சுற்றுைா விொவில்  ெுடை மாதம் 
14ம் திகதி பயணித்த அவர, அஙகிருந்து தனது பதவி 
விைகல் கடிதத்டத அனுபபியிருந்தார.
 சுற்றுைா நுடளவு அனுமதி மூைம் சிஙகபபூர  
பென்்ற ரகாட்ைாபய ோெபகஸவின் நுடளவு 
அனுமதிடய ஒரு முட்ற 14 ோட்களுககு ரமலும் நீடித்து 
அவர அஙகு தஙகுவதற்கு அனுமதியளிககபபட்டிரு 
ந்தது.
 இந்நிடையில், முன்னாள ெனாதிபதி ரகாட் 
ைாபய ோெபகெ  உளோட்டுப ரபாரின் ரபாது ரமற் 
பகாண்ை மனித உரிடம மீ்றல்கள மற்றும் ரபாரககு 
ற்ற்ஙகளின் அடிபபடையில் அவடேக டகது பெய்யுமாறு 
ரகாரி பதன்னாபிரிககாடவத் தளமாகக பகாண்ை 
ெரவரதெ நீதிககும் உண்டமககுமான திட்ைம் (ITJP) (In-
ternational Truth and Justice Project)என்்ற மனித உரிடம 
அடமபபு  சிஙகபபூர ெட்ைமா அதிபரிைம் குற்்றவியல் 
முட்றபபாடு ஒன்ட்ற தாககல் பெய்திருந்தது. அதன் 
பின்  ரகாட்ைாபயவின்   தஙகியிருககும் காைத்டத  
ரமலும் நீடிகக முடியாது என சிஙகபபூர அேொஙகம் 
அறிவித்தடதத் பதாைரந்து  அவர மீண்டும் இைஙடகககு 
வருடகத் தருவார என பைோலும் எதிரபாரககபபட்ைது.
எனினும், ரகாட்ைாபய ோெபக்ஷ ோட்டிற்கு வருடகத் 
தருவதற்கு இது ெரியான தருணம் கிடையாது என 
புதிய அேெ தடைவர ேணில் விகேமசிஙக அண்டமயில் 
அறிவித்திருந்தார.
 இதனால் ரகாட்ைாபய ோெபக்ஷ நிேந்தேமாக 
பெல்வதற்கு ோபைான்று இல்ைாமல், தனது மடனவி 
யுைன்  ஓகஸ்ட் மாதம் 11ம் திகதி தாய்ைாந்துககு 
பென்றுளளார.
 ரகாட்ைாபய ோெபக்ஷவின் தாய்ைாந்து 
பயணம் பதாைரபில் கருத்து பதரிவித்துளள அந்ோ 
ட்டு அதிபர, ரவப்றாரு ோட்டில் நிேந்தே புகலிைத்டத 
பபற்றுகபகாளளும் வடே  முன்னாள ெனாதிபதி 
ரகாட்ைாபய  தற்காலிகமாக தாய்ைாந்தில் தஙகியிரு 
பபார  எனத் பதரிவித்துளளார.
 அத்ரதாடு முன்னாள ெனாதிபதி ரகாட்ைாபய, 
இோெதந்திே கைவுசசீட்டின் உரிடமயாளர என்பதுைன் 
2013ஆம் ஆண்டு இரு ோடுகளுககும் இடையில் 
ரமற்பகாளளபபட்ை உைன்படிகடகயின் பிேகாேம் 90 
ோட்களுககு நுடளவு அனுமதி  இன்றி தாய்ைாந்தில் 
தஙகியிருகக முடியும் என தாய்ைாந்து பவளிவிவகாே 
அடமசசின் ரபசொளர தனி ெஙகேத் தனது ட்விட்ைரில் 
பதிவிட்டுளளார. 
 ரமலும் இந்தப பயணம் தற்காலிகமானது 
எனவும் எதிரகாை பயணஙகளுககு இது ஒரு வாய்பபாக 
அடமயும் என்றும் ரகாட்ைாபய ோெபகெ இதுவடே 
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ஈழத் தமிழரகளின் தடைேகோகக கருதபபடும் 
திருரகாணமடையில் உளள வேைாற்றுப 

பிேசித்தி பபற்்ற திருகரகாரணஸ்வேம் ரகாவி 
லின் ஆபத்தான நிடை பதாைரபில் மீண்டும் 
ரபெபபடுகின்்றது.  இவவிையத்தில் தமிழ் மகக 
ளின் பிேதிநிதிகள உைனடியாகச பெயற்பைா விட் 
ைால், திருகரகாரணஸ்வேம் முற்றுமுழுதாக சிங 
கள மயமாககபபட்டுவிடும் ஆபத்டத எதிரபகா 
ண்டிருககின்்றது.
 தமிழ்த் ரதசியக கூட்ைடமபபின் தடைவர 
இோ.ெம்பந்தடனப பிேதிநிதித்துவபபடுத்தும் பகு 
தியாக திருமடை உளளது. ஆனால், வயது 
முதிரசசி மற்றும் சுகவீனம் காேணமாக பகாழும்பி 
ரைரய தஙகியிருககும் ெம்பந்தன் இந்த 
விவகாேத்தில் எந்த வடகயிலும் ெம்பந்தபபடு 
வதில்டை என தமிழேசுக கட்சியின் பிேமுகரகள 
சிைரே குற்்றஞொட்டுகின்்றாரகள. திருமடைடய 
முற்றுமுழுதாக சிஙகள மயபபடுத்துவதற்கான 
நிகழ்சசி நிேலுைன் அேெ இயந்திேம் தீவிேமாகச 
பெயற்பட்டுவரும் நிடையில், அதற்கு எதிோக 
களத்தில் நின்று ரபாோைககூடிய தமிழ்த் தடை 
வரகள யாரும் அஙக இல்டை என்பது தமிழரக 
டளப பபாறுத்தவடேயில் மிகபபபரிய பைவீனம்.
 வேைாற்றுப பிேசித்திபபற்்ற திருகரகாரண 
ஸ்வேர ஆையத்தின் அபிவிருத்திப பணிகளுககுத் 
பதால்லியல் திடணககளம் முட்டுக கட்டையாக 
இருபபதுைன் தற்ரபாது அவரகளின் அனுமதி 
யுைன் சுற்்றாைலில் அடமககபபட்டுளள சிஙக 
ளவரகளின் தற்காலிகக கடைகடள நிேந்தே மாக 
குகின்்ற பெயற்பாடுகளும் கனகசசிதமாக ரமற்பகா 
ளளபபடுகின்்றன. தமிழ்த் தடைடமகளின் பை 
வீனத்டத இவரகள தமககு ொதகமாகப பயன்படுத் 
திகபகாளகின்்றாரகள.
 ெரித்திே முககியத்துவம் வாய்ந்த டெவ 
த்திருகரகாவிைாகிய திருகரகாரணஸ்வே ஆையத் 
துககுச பெல்லும் வழியில் 2009 இற்குப பின் 
அவெே அவெே மாக வீதியின் இருமருஙகிலும் 
இேத்தினபுரிடயச ரெரந்தவரகள எந்த உத்தேவும் 
இன்றி தற்காலிக கடைகடள அடமத்தனர. 
அந்தக கடைகள தற்ரபாது பபருமளவுககு 
அதிகரித்துவிட்ைன. இந்தக கடைகள அடமபப 
வரகளுககும் திருகரகாரணஸ்வேக ரகாயிலுககும் 
எவவித பதாைரபும் கிடையாது. திட்ைமிட்டு 
ஆையசசூழடை ஆககிேமிபபதற்காக இந்தக கடை 
கள அடமககபபட்ைன.
 இது பதாைரபாக திருகரகாரணஸ்வே நிர 
வாகம் பை இைஙகளி லும் முட்றபபாடு பெய்த 
ரபாதிலும் எவ வித பைனும் கிட்ைவில்டை. 
தற்ரபாது திருகரகாரணஸ்வேம் பெல்லும் பாடத 
ககு அருகில் ரகாவில் ெம தடேயில் இவரகளுககு 
நிேந்தேக கட்ைைம் அடமகக பதால்லியல் திடண 
ககளம் திட்ைமிட்டு வருகி்றது.
 கைந்த வாேம் பதால்லியல் திடணகக 
ளத்தால் திருகரகாரணஸ்வே ஆைய நிரவாகெடப 
தடைவரும் பெயைாளரும் அடழககபபட்டு பதரு 
ரவாேம் வரத்தகம் பெய்ரவாருககு ரகாவிலுககு 
ெமீபமாக நிேந்தே கட்ைைம் அடமகக தஙகள 
பதால்லியல் திடணககளம் அனுமதி அளித்துள 
ளதாகவும் அதற்கு ஆையம் ெம்மதம் பதரிவிகக 
ரவண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுளளனர. கைந்த 
சிை வருைஙகளாக பதால்லியல் திடணககளம் 
ரகாரணஸ்வேர ஆைய திருபபணி ரவடைகடளத் 
தடுத்து வருவடத அடனவரும் அறிவர.
 ரதரோடும் வீதிடய அகலிககத் தடுத்தனர. 
அழிந்துரபான அன்னதான மைத்டத விஸ்தரிககத் 
தடுத்தனர. வாெலில் பபருஙரகாபுேம் கட்டுவதற்கு 
திடணக களம் இடையூறுகடள விடளவித்து வரு 
கின்்றனர. தற்ரபாது இந்திய அேொஙகத்திைம் 
திருகரகாரணஸ்வேத்தின் பாரிய திருப பணி 
ரவடைகடள நிட்றரவற்றித் தருமாறு ஆைய 
அ்றஙகாவைர ெடபயும் இந்து ெமய நிறுவனஙகளும் 
ரவண்டுதல் விடுத்து அடவ ொதகமாக அடமய 

உளள ரேேத்தில் திட்ைமிட்டு ஆைய சுற்்றாைடை 
அபகரிககும் ரோககில் நிேந்தேக கடைகடள கட்டு 
வதற்கு முன்வந்துளளனர.
 இந்த விையத்டதக கருத்தில் பகாண்டு 
ெகை தமிழ் ோைாளுமன்்ற உறுபபினர களும் 
திருரகாணமடை திருகரகாரணஸ்வேர ஆைய 
திருபபணி ரவடைகள ேடைபபறுவதற்கும் அரத 
ரவடளயில் அஙகு அவெேமாக கட்ைபபைவுளள 
வாணிப கட்ைைஙகடளத் தடுத்து நிறுத்தவும் உைன் 
ேைவடிகடக எடுகக ரவண்டும் எனக ரகாரிகடக 
முன்டவககபபட்டுளளது.
 திருரகாணமடை திருகரகாரணஸ்வேர 
ஆைய சுற்்றாைலில் சிஙகளவரகளுககான கட்ைை 
நிரமாணபபணிகள சுதந்திேமாக ேடைபபற்றுவ 
ருகின்்றன. திருகரகாரணஸ்வேர ஆைய திருப 
பணிடய மட்டும் பதால்லியல் திடணககளம் 
தடையீடு பெய்து தடுத்து வருகி்றது.
 ஒரு பகுதி பதால்லியல் முககியத்துவம் 
வாய்ந்ததாக அடையாளம் காணபபட்ைால், அப 
பகுதிடய எதிரகாை ஆய்வுகளுககாக ரபணிப 
பாதுகாபபதும், ஆய்வுகடள முன்பனடுப பதும் 
தான் பதால்லியல் திடணககளத்தின் பணி. 
ஆனால், வைககு கிழககுப பகுதிகளில் பதால்லி 
யல் திடணககளத்தின் பணி அவவா்றாக இருப 
பதில்டை. இந்துமத முககியத்துவம் வாய்ந்த 
இைஙகடளக டகயகபபடுத்தி அவற்ட்ற சிஙகள 
- பபௌத்த பிேரதெமாக மாற்றுவதுதான் அவரகளு 
டைய பணியாக இருககின்்றது.  இதற்காக அேெ 
இயந்திேத்தின் அனுெேடணயுைன் அவரகள முன் 
பனடுககும் திட்ைஙகள பதாைரபில் யாரும் ரகளவி 
எழுபபமடியாத நிடை பதாைரகின்்றது,
 2009 ஆம் ஆண்டுதான் ரகாவிலுககுச 
பெல்லும் பாடதயில் கடைகடள தற்காலிகமாக 
அடமபபதற்கு அபரபாது அடமசெோக இருந்த 
புஞசிநிைரம ஏற்பாடு பெய்திருந்தார. தன்னுடைய 
வாககு வஙகிடய அதிகரிபபதற்காக அவர 
பெய்த திட்ைம் இது! இேத்தினபுரி மாவட்ைத்டத 
ரெரந்த சிஙகள வரத்தகரகளுகரக இவவாறு 
கடைகடள அடமபபதற்கு இைமளிககபபட்ைது. 
இந்தப பகுதிடய பைாத்காேமாக ஆககிேமித்து 13 
வருைஙகளாக அவரகள அஙகு இருககின்்றாரகள. 
குறிபபிட்ை பாடதயில் அடமககபபட்டுளள 

இந்தக கடைகள அடனத்தும் சிஙகளவரகளுககுச 
பொந்தமானது என்பது கவனிககத்தககது. இந்தக 
கடைகடள அகற்றுவதற்கு ரகாவில் நிரவாகம் 
ரமற்பகாண்ை முயற்சிகள எதுவும் பைனளிககவி 
ல்டை.
 மாவட்ை ஒருஙகடணபபுக குழுவின் 
கூட்ைம் ஒன்றில் இந்த வரத்தகரகளுககு ரகாவி 
லுககு முன்பாக உளள வாகன தரிபபிைம் உளள 
பகுதியில் கடைகடள அடமத்துகபகாடுபபது 
எனவும், பாடதயில் உளள கடைகடள அகற்றுவது 
எனவும் தீரமானிககபபட்ைது. இந்தக கூட்ைத்தில் 
ெம்பந்தன் உட்பை திருமடை மாவட்ை எம்.
பி.ககளும், பதால்லியல் திடணககள அதிகாரிகளும் 
கைந்துபகாண்டிருந்தாரகள. இருந்தரபாதிலும் 
இந்த திட்ைம் ேடைமுட்றபபடுத்தபபைவில்டை. 
அந்த இைம் தமககுப பபாருத்தமற்்றது என 
வரத்தகரகள நிோகரித்துவிட்ைதுதான் இதற்குக காே 
ணம்.
 திருகரகாரணஸ்வேம் ரகாவிலுககு அரு 
கில் கைற்கடேப பககமாக ெஙகமித்த பன்ெை 
என்்ற பபயரிைான பபௌத்த விகாடே ஒன்றுளளது. 
ரகாரணஸ்வேர ரகாவிலுககு வருபவரகள அந்த 
பன்ெைககுச பெல்ைாமல் ரேேடியாக ரகாவிலுககு 
வருவதுதான் பதால்லியல் திடணககள அதிகாரி 
களுககும் அஙகுளள பிககுகளுககும் இபரபாதுளள 
பிேசசிடன. இதனால், குறிபபிட்ை பன்ெடைககு 
பென்று அஙகிருந்து ரகாரணஸ்வேர ரகாவிலுககு 
வருவதற்கான பாடத ஒன்ட்ற அடமபபதற்கும், 
அந்தப பகுதிககு சிஙகளவரகளின் கடைகடளக 
பகாண்டு பெல்வதற்கும் இபரபாது திட்ைமிைப 
படுகின்்றது. இதற்காக சிஙகள வரத்தகரகளுககு 
காணிடய நிேந்தேமாகக பகாடுபபதற்கு திட்ை 
மிைபபடுகின்்றது. இதன்மூைமாக குறிபபிட்ை 
பகுதிடய சிஙகள மயமாககும் நீண்ைகாைத் திட்ை 
த்துைன்தான் அேெ இயந்திேம் பெயற்படுகின்்றது.
 திருகரகாரணஸ்வேத்டதப பபாறுத்தவடே 
யில் சிஙகள வரத்தகரகளுககாக கட்ைஙகடள 
அடமத்துகபகாடுபபதற்ரகா அல்ைது - ரகாவில் 
நிரவாகத்தில் தடையிடுவதற்ரகா எந்தவிதமான 
அதிகாேஙகளும் பதால்லியல் திடணககளத்துககு 
இல்டை. இருந்தரபாதிலும் ரகாவில் நிரவாக 
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 "த�ொடர்ச்சியொக மூன்று ஒன்்ப�ொம் 
திகதிகளில் நடடத்பற்ற ப்பொரொடடஙகள் 
தெறறித்பற்றட�ப் ப்பொல ஓகஸ்ட 9 இல் 
நடத�ப்்படட ப்பொரொடடம் தெறறித்ப்ற 
வில்டல. இ�றகு கொரணம் என்்ன?"

 "அேொஙகம் இந்தப பிேசசிடனடய அணு 
கிய விதம் இதற்கு முககிய காேணம். இந்தப 
ரபாோட்ைத்துககு காேணமாக இருந்திருககககூடிய 
உைனடிப பிேசசிடனகடள ஓேளவுககாவது தீர 
ககககூடிய சிை வழிமுட்றகடள அேொஙகம் 
ரமற்பகாண்டிருந்தது. இந்த ‘ரகாட்ைா ரகா கம” 
ரபாோட்ைமானது சிஙகள மககளின் அன்்றாை 
பிேசசிடனகளிலிருந்துதான் எழுந்தது. ஒரு 
முற்றுமுழுதான அேசியல் மாற்்றத்டத அவரகள 
எதிரபாரபபதாக பின்னர கூறிகபகாண்ைாலும் 
கூை, உண்டமயில் அதற்கான அடித்தளம் இை 
பபட்டிருககவில்டை. அவரகளுடைய ரபாோட்ை 
த்தின் பதாைககம் என்பது அவரகளுககு கிடை 
த்திருககககூடிய ோளாந்த அடிபபடைத் ரதடவகள 
ஒழுஙகாக முட்றயாக வழஙகபபைாதநிடையில், 
அவற்றுககான தட்டுபபாடுகள, விடை உயரவுகள 
அவரகளுடைய வாழ்கடகடய அடெத்தரபாதுதான் 
அவரகள வீதிககு இ்றஙகத் தளளபபட்ைனர.  
 இந்தப ரபாோட்ைமானது ஒரு ரகாட் 
பாட்டின் அடிபபடையில் - நீண்ைகாைத்துககு 
பகாண்டு பெல்ைககூடியதாக அடமந்திருககவி 
ல்டை. அதிலும் முககியமாக ரபாோட்ைம் ஆேம் 
பமானரபாது ஆட்சியிலிருந்த ோெபகெக கடள 
வீட்டுககு அனுபபுவது என்பதுதான் அவரகளு 
டைய பிேதான இைககாக இருந்தது. 
 இரதரவடளயில் தமிழத் தேபபினர ஒரு 
விையத்டத சுட்டிககாட்டியிருந்தாரகள. அதா 
வது இந்தப பிேசசிடனயின் அடிபபடைகடள 
அறிந்துபகாளள முற்பைாமல் பவறுமரன பவளித் 
பதரியும் காேணிகடள மட்டும் கனத்திற்பகாண்டு 
இந்தப ரபாோட்ைம் முன்பனடுககபபடுவதாகவும் 
இதனால் தமிழ் மககள இந்தப ரபாோ 
ட்ைத்தில் உளவாஙகபபடும் தன்டம நீரத்து 
பரபாயிருபபதாகவும் சுட்டிககாட்டினாரகள. 
தமிழ் மககடளயும் உளவாஙகககூடியதாக அவரக 
ளுடைய ரகாரிகடககள இருககவில்டை என்பதும் 
குற்்றசொட்ைாக இருந்தது. 
 இதடனவிை முன்டனய ஒன்பதாம் 
திகதிடய அண்மித்த காைபபகுதியில் காணபபட்ை 
நிடைடம ரபாை ஓகஸ்ட் ஒன்பதாம் திகதிய 
அண்மித்த காைபபகுதியில் காணபபைவில்டை. 
புதிய ெனாதிபதியாகப பதவிரயற்றுளள ேணில் 
விககிேமசிஙகரவா அல்ைது அவேது அதிகாரிகரளா 
விநிரயாகச ெஙகிலிகடள முன்ரனற்்றகேமாக 
ேகரத்தியிருந்தாரகள. சிஙகள மககள மத்தியில் 
காணபபட்ை அந்த ஆகரோெம் இதனால் ெற்று தணி 
வடைந்திருந்தது. 
 இந்தப ரபாோட்ைம் பைமான ஒரு அடி 
த்தளத்டதகபகாண்டிருககவில்டை என்பது இப 
ரபாது பவளித் பதரிய ஆேம்பித்துளளது. 
ஓகஸ்ட் 9 ஆம் திகதிப ரபாோட்ைம் மககள 
மத்தியில் ஒரு அடைடய ஏற்படுத்தாடமககு 
இந்த விநிரயாக ெஙகிலி ஓேளவுககு பெயற் 
பைத் பதாைஙகியிருபபதும் - ஒரு நீண்ைகாைப 
ரபாோட்ைத்துககான அடித்தளம் இைபபைா 
டமயும், இந்தப ரபாோட்ைத்டத ோைளாவிய 
ரீதியில் சிறுபான்டம இனஙகளுைன் இடண 
ந்து முன்பனடுகககடிய பவளி உருவாககப 
பட்டிருககவில்டை என்பதும், இந்தப பிேசசி 
டனககான அடிபபடைக காேணஙகள கண்ைறி 
யபபட்டு, அடவ பகிேஙகமாக ஏற்கபபட்டு அடவ 
ொரந்த வழிபபுணரவுகள ஏற்படுத்தபபைவில்டை 
என்பதும் ஓகஸ்ட் 9 ஆம் திகதி மககள அதிகமாகத் 
திேளாடமககான பிேதான காேணமாக அடமந்தது. 
காலிமுகத் திைலிலிருந்து ரபாோட்ைககாேரகள 
பவளிரயறிச பென்றிருபபதும் இதடனத்தான் உறு 
திபபடுத்துகின்்றது

"

 "அரசியல் �டலடையில் இந�ப் 
ப்பொரொடடம் ைொற்றம் ஒன்ட்ற ஏற்படுததியி 
ருப்்பது தெளிப்்படடயொகத த�ரிகின்்றது. 
ஆ்னொல், அரசியல் முட்றடையில் இந�ப் 
ப்பொரொடடம் ைொற்றம் ஒன்ட்ற ஏற்படுததும் 
எ்ன எதிர்்பொர்்கக்ககூடிய நிடல உள்்ள�ொ?"

 "அேசியல் தடைடமயில் ஏற்பட்ை மாற்்றம் 
கூை ஒரு ரேேடி அழுத்தத்தினால் ஏற்பட்ைது. அது 
ஒரு ரகாட்ைபாட்டு ரீதியான மாற்்றமா என்றுகூை 
பொல்ைமுடியுமா என்்ற ரகளவியும் இருககின்்றது. 
ோெபகெககடள அகற்்ற ரவண்டும் என்்ற ஒற்ட்ற 
இைககு அஙகு வலுவாக முன்டவககபபட்ைது. 
அதற்கு பின்புைமாக இருந்தது மககளுடைய 
எழுசசி. இதற்கு பல்ரவறு அேசியல் பின்னணிகளும், 
ெரவரதெ அேசியல் பின்புைஙகளும் இருபபடத 
ோம் அவதானிககைாம். இடவ அடனத்தும் ஒரே 
புளளியில் ெந்திககும் நிடையில்தான் ோெபகெ 
அேொஙகம் அகற்்றபபைககூடியதாக இருந்தது. 
 புத்திஜீவிகள, பபாதுமககள எதிரபாரககும் 
அேசியல் மாற்்றத்டத உைனடியாகக பகாண்டு 
வேககூடியதாக இருககும் என ோன் நிடன 
ககவில்டை. சிை முயற்சிகள முன்பனடுககபபட்டு 
வருகின்்றன. அவற்ட்றப பபாறுத்திருந்துதான் பார 
ககரவண்டும். 
 பாோளுமன்்றம் பதாைரந்தும் ோெபகெ 
ககளின் கட்டுபபாட்டில்தான் உளளது. ேணில் 
விககிேமசிஙக ஒரு சூழ்நிடைகடகதியாகத்தான் 
பதாைரந்தும் இருககின்்றார. இந்த நிடையில் 
அவர எதிரபாரககின்்ற வடகயில் மாற்்றங 
கடளக பகாண்டுவருவது - குறிபபாக நிட்ற 
ரவற்று அதிகாேமுடைய ெனாதிபதிப 
பதவிடய மாற்றுவது, பாோளுமன்்றத்துககு 
அதிகாேஙகடள வஙகுவது ரபான்்றவற்ட்ற 
தன்னுடைய விருபபபடி பெய்யககூடியவோக 

அவர இல்டை. அடமசெேடவயில் இைம்பபற் 
றிருககின்்ற அடமசெரகடள நீஙகள பாரத்தால் 
கூை பாரியளவிைான மாற்்றஙகடளக காணமுடிய 
வில்டை. மீண்டும் மீண்டும் அரத முகஙகள 
- பவவரவறு அடமசசுககளுககுள இைம்பப 
றும் நிடை காணபபடுகின்்றது. அதனால் முட்ற 
டமடய மாற்றுவது என்பது எந்தளவுககு ொத்தி 

யமானதாக இருககும் என்்ற ரகளவி உளளது. 
அதாவது பாோளுமன்்றம் ோெபகெககளின் கட்டு 
பபாட்டில் உளள நிடையில் இந்த முட்றடமயில் 
மாற்்றம் என்பது நிகழுமா என்படத பபாறுத் 
திருந்துதான் பாரககரவண்டும். 
 ேணில் விககிேமசிஙக ஓேளவுககு ரமல் 
அதிகாேஙகடளப பபறுவரதா அல்ைது, மககளு 
டைய அபிமானத்டதப பபறுவரத ோெபகெ 
குடும்பத்தினருககு மகிழ்சசிடயகபகாடுககும் 
என ோன் நிடனககவில்டை. இந்த இைத்தில் 
ஒரு சூழ்நிடைக டகதியாக இருககின்்ற ேணில் 
விககிேமசிஙகவின் மூைமாக ோம் எதிரபாரககின்்ற 
அேசியைடமபபு சீரதிருத்தம் எவவளவு தூேம் 
முன்பகாண்டுபெல்ைபபடும் என்படத ோம் 
மிகககுறுகிய காைத்தில் எதிரபாரககககூடியதாக 
இருககும்.

 "

 "சிறு்பொன்டையி்ன ை்ககளுடடய பிரச் 
சிட்னகள் குறித� த்பரும்்பொன்டையி்ன ை்க 
களுடடய அணுகுமுட்றயில் இந�ப்ப்பொ 
ரொடடம் ைொற்றதட� ஏற்படுததும் எ்ன 
எதிர்்ககமுடியுைொ?"

 "ரபாோட்ைககாேரகள மத்தியில் 
தமிழ் மககளுடைய பிேதிநிதிகள சிைர இைம் 
பபற்றிருந்தடமயினாலும், இந்தப ரபாோட்ைத்டத 
தனித்து சிஙகள மககளுடைய ரபாோட்ைமாக 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்

R+o;epiyf; ifjpahfTs;s 
uzpy; tpf;fpukrpq;ftpdhy;
khw;wj;ij Vw;gLj;j KbAkh?

இலஙடகயின் அரசியல் ெரலொறறில் மிக நீணடகொலைொக 
கொலிமுகத திடலில் இடம்த்பறறுெந� ப்பொரொடடம் முடிவு்ககு 

ெநதுவிடடது. கடந� 9 ஆம் திகதி அெர்கள் நடததிய 
ப்பொரொடடம் பிசுபிசுததுப்ப்பொய்விடடது. இந� நிடலயில் சர்ெகடசி 
அரசொஙகம் ஒன்ட்ற அடைப்்ப�றகொ்ன முயறசிகட்ள ஜ்னொதி்பதி 

ரணில் வி்ககிரைசிஙக தீவிரப்்படுததியிரு்ககின்்றொர். �மிழ்்க கடசிகள் 
இதில் இடணயப்ப்பொெதில்டல எ்னவும் ஆ்னொல் ஆ�ரெளி்ககத 

�யொர் எ்னவும் அறிவிததுள்்ள்ன. இந� நகர்வுகள் த�ொடர்பில் யொழ். 
்பல்கடல்ககழக ஊடகததுட்றத �டலெரொ்ன 
பேராசிரியர் எஸ்.ரகுராம்

 லணடன் உயிபரொடடத �மிழ் ெொத்னொலி்ககு ெழஙகிய 
பநர்கொணலின் மு்ககியைொ்ன ்பகுதிகட்ள இல்ககு ெொசகர்களு்ககொக 

�ருகின்ப்றொம். 
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பகள்வி:
 இலஙடக அரசு்ககு எதிரொ்ன ை்ககள் 
ப்பொரொடடததின்ப்பொது அரசின் ைனி�ொபிைொ 
்னதது்ககு எதிரொ்ன நடெடி்கடககட்ள எவ் 
ெொறு ்பொர்்ககின்றீர்கள்?

பதில்: 
 ஒரு ெனோயக ோட்டில் ரபாோடுவதற்கு 
தடையில்டை.ெனோயகத்டத உறுதிபபடுத்திக 
பகாளளவும் ஊழைற்்ற நிடையிடன ரதாற்றுவிபப 
தற்கும் ரபாோட்ைஙகள உந்துெகதியாக அடமகி 
ன்்றன.எமது ரபாோட்ைம் நியாயமானது என்ப 
ரதாடு ரபாோட்ைத்தில் ஈடுபட்ைடம ககும் நியா 
யமான காேணம் இருந்தது.   இைஙடகயில் ோெப 
க்ஷாககளினால் முன்பனடுககபபட்ை அோெக, 
ஊழல்மிகக ஆட்சியின் காேணமாக ோடு பல் 
ரவறு வழிகளிலும் பின்னடைடவ ெந்தித் 
திருந்தது.ோட்டு மககள ஒரு ரவடள ரொற் றுகரக 
அல்ைாடும் நிடையில் பசியும், பட்டி னியும் 
தடைவிரித்தாடியது. அத்தியாவசிய பபாருட்க 

டளப பபற்றுக பகாளவதற்காக மககள நீண்ை 
வரிடெயில் காத்திருகக ரவண்டிய நிடைடம 
ஏற்பட்ைது.வரிடெகளிரைரய இருபதுககும் அதிக 
மானவரகள உயிரிழந்த பகாடூேமும் அேஙரகறி 
இருககின்்றது.ோெபக்ஷாககள பைாைர கடள சுரு 
ட்டிக பகாண்ை நிடையில், இ்றககுமதி பைாைர 
இல்ைாத நிடையில் பாரிய பின்னடைடவ ெந்தித்தி 
ருந்தது.இதனால் அத்தியாவசிய பபாருட்களின் 
விடைகள பன்மைஙகு அதிகரித்த நிடையில் 
பணவீககம் இேட்டிபபாகி இருந்தது.ோட்டில் 
நிைவிய எரிபபாருட்களுககான தட்டுபபாடு காே 
ணமாக பதாழிற்றுட்றகளும் பாைொடைகளும் 
முைககபபட்ை நிடையில் மாணவரகளின் கல்வி 
ரகளவிககுறியானது.மந்தரபாஷடணயும் அதிகரி 
த்தது.
 எனரவ இவற்றில் இருந்தும் ோட்டை 
மீட்பைடுத்து அேசியலில் முன்ரனற்்றகேமான 
மாற்்றத்டத ஏற்படுத்தவும், ஊழலுககு பபயர 
ரபான ோெபக்ஷாககடள அேசியலில் இருந்து 
விேட்டியடிககவும் ோம் உறுதி பூண்டு காலிமு 
கத்திைலில் எமது ரபாோட்ைத்டத ஆேம்பித்ரதாம்.
எம்முைன் இைட்ெககணககான ோட்டு மககள 
டக ரகாரத்துக பகாண்டு வேைாறு படைத்தனர.

ோம் காலிமுகத்திைலில் ரபாோட்ைத்தில் ஈடுபட் 
ைரபாதும் ெனோயக மேபுகடளத் தழுவிரய 
எமது ரபாோட்ைத்டத முன்பனடுத்ரதாம்.
எந்தபவாரு உயிர உடைடம ரெதத்டதரயா 
ஏற்படுத்த ோம் முடனயவில்டை.எனினும் எமது 
ரபாோட்ைத்டத திடெ திருபபும் ரோககில் அேொ 
ஙகத்துககு ொரபான சிை விஷமிகள உட்பு 
குந்து எமது நியாயமான ரபாோட்ைத்டத பகாச 
டெபபடுத்த முடனந்தனர.எனினும் எம்மிைம் 
இவரகளின் ெம்பம் பலிககவில்டை.இந்நிடையில் 
கைந்த ரம ஒன்பதாம் திகதி அேசுககு ொரபான 
காடையரகடள காலிமுகத்திைலிலுககு ஏவிவிட்டு 
ெக இடளஞரகடள தாககுகின்்ற ேைவடிக 
டககள முன்பனடுககபபட்ைன.இதனால் எமது 
இடளஞரகள சிைர பைத்த காயமடைந்த நிடையில் 
உயிரிழபபுகடளயும் ோம் ெந்திகக ரவண்டி 
இருந்தது.எனினும் மா்றாக ோம் அோெக பாணியில் 
பெயற்பைவில்டை.எமது ரபாோட்ைத்தின் உககிே 
த்தின் விடளவாக பிேதமோகவிருந்த மஹிந்த 
ோெபக்ஷ வீடு பெல்ை ரேரந்தது.நிதியடமசெர 
பஷில் ோெபக்ஷடவயும் அேசியலில் இருந்து துேத் 
தியடித்ரதாம்.

 இதனிடைரய ெமகாை ெனாதிபதி ேணில் 
விககிேமசிஙக பிேதமோக இருககின்்ற ெந்தரப 
பத்தில் எமது நியாயமான ரபாோட்ைத்திற்கு 
பபரிதும் ஆதேவு பதரிவித்திருந்தார.ரபாோட்ை 
த்தின் அழுத்தம் காேணமாக ரகாத்தபாய ோெ 
பக்ஷ ோட்டை விட்டு ஓடிய நிடையில் ேணில் 
விககிேமசிஙகவிற்கு ெனாதிபதியாகும் வாய்பபு 
கிட்டியது.அவர ெனாதிபதியாக பதவிரயற்்ற 
ோளிரைரய ேடுநிசியில் எமது இடளஞரகள 
மீது தாககுதல் ேைாத்தபபட்ை து.இதில் பை 
இடளஞரகள காயமடைந்தனர. இது ஒரு 
அோெகமான ேைவடிகடகயாகும்.இதடனத் பதாை 
ரந்து  ரபாோட்ைத்திற்கு தடைடம  வகித்த அல்ைது 
ரபாோட்ைத்தில் கைந்து பகாண்ைவரகள, பட்டியல் 
அடிபபடையில் டகது பெய்யபபடுகின் ்றனர.
இதடன
 ோம் வன்டமயாக கண்டிககின்ர்றாம்.ோெ 
பக்ஷாககளின் தயவுைன் ெனாதிபதியாகியுளள 
ேணில் அவரகடள திருபதிபபடுத்துவதற்காகரவ 
டகது ேைவடிகடககடள முன்பனடுத்து வருவது 
பவளிபபடையாகும். இரதரவடள அவெே காை 
ெட்ைமும் தற்ரபாது இைஙடகயில் ேடைமு 
ட்றயில் உளளது.இசெட்ைத்டத பயன்படுத்தி ென 

ோயகத்திற்காக ரபாோடிய இடளஞரகடள ேசுக 
குவது எவவிதத்திலும் நியாயமாகாது.அேசின் 
டகயாைாகாத தனத்டதரய இது பவளிபபடுத்து 
கின்்றது.டகது  ேைவடிகடககளாரைா அல்ைது அச 
சுறுத்தல் மூைரமா எம்டம அைககி ஒடுககிவிை 
முடியாது.ோட்டு மககளின் ரகாரிகடககளுககு 
அேொஙகம் பெவிொய்கக கற்றுகபகாளள ரவண் 
டும்.இல்டைரயல் பிேசசிடனகள ரமலும் உககி 
ேமடையைாம்.

பகள்வி:
 இலஙடக அரசின் இந� நடெடி்கடக 
்ககு எதிரொக அட்னததுலக நொடுகளின் ்பஙக 
ளிப்பு கொததிரைொக இருந��ொ?

பதில்: 
 இடளஞரகளின் ரபாோட்ைத்டத இை 
ஙடக அேொஙகம் ஒடுகக முடனந்த ெந்தரபபங 
களில் எல்ைாம். அடனத்துைக ோடுகள 
இதடன கண்டித்துப ரபசி ெனோயக ரீதியான 
ரபாோட்ைஙகளுககு எவவிதமான இடையூறு 
மில்ைாது இைமளிககுமாறு ரகட்டுக பகாண்ை 
டமயானது ஒரு சி்றபபம்ெமாகும்.அத்ரதாடு 
இன்னும் சிை ோடுகளில் இடளஞர மீதான தாக 
குதல்கள மற்றும் டகது ேைவடிகடககள என்ப 
வற்ட்றக கண்டித்து மககள ஒன்று கூடி தமது 
எதிரபபினையும் பவளிபபடுத்தி இருந்தனர.
இது அந்ோடுகள இைஙடக இடளஞரகளின் 
பெயற்பாடுகள மீது டவத்துளள ேம்பிகடகடய 
ப வ ளி ப ப டு த் து வ த ா க வு ள ள து . கு றி ப ப ா க 
இைஙடகககான அபமரிககத் தூதுவர ெூலி 
ெங, பிரித்தானிய தூதுவர உளளிட்ை பைரும் 
இடளஞரகள மீது இைஙடக அேொஙகம் முன் 
பனடுககும்  “ஒடுககல்” ேைவடிகடககடள  உைனடி 
யாகரவ கண்டித்துப ரபசி இருந்தனர.உைகின் 
மனித உரிடம அடமபபுகளும் கடும் கண்ைனத்டத 
பவளிபபடுத்தி இருந்தன.இைஙடக அேசின் 
இடளஞர ரபாோட்ை ஒடுககல் நிடைடமயானது 
பல்ரவறு பாதக விடளவுகடளயும் எதிரகாைத்தில் 
ரதாறுவிககககூடுபமன்றும் இவவடமபபுககள 
எசெரிகடக விடுத்திருந்தன.அத்ரதாடு  இத்தடகய 
ேைவடிகடககள இைஙடகககான உதவி வழங 
கடை தாமதபபடுத்தும் அல்ைது இல்ைாது பெய்யு 
பமன்றும் சுட்டிககாட்டி இருந்தடமயும் பதரிந்த 
விையமாகும்.இத்தடகய பெயற்பாடுகடள ோம் 
மனதாே பாோட்டுகின்ர்றாம்.அடனத்துைக ோடுக 
ளின் இத்தடகய ேைவடிகடககளால் இைஙடக 
அேொஙகம் இடளஞரகளுககு எதிோக திட்ைமிட் 
டிருந்த பெயற்பாடுகடள சுருட்டிக பகாளள 
ரேரந்துளளது என்படதயும் இஙகு ேன்றியுைன் 
நிடனவுபடுத்து விரும்புகின்ர்றன்.
 இரதரவடள அறிகடககள மற்றும் ஒன்று 
கூடி எதிரபபுகடள பவளிபபடுத்துவதற்கு அபபால் 
ஆககபபூரவமான சிை ேைவடிகடககடளயும் 
அடனத்துைக ோடுகள முன்பனடுகக ரவண் 
டும்.குறிபபாக பபாருளாதாேத் தடை குறித்த 
அழுத்தஙகடள அடனத்துைக ோடுகள இைஙடக 
யின் மீது பிேரயாகிகாகைாம்.இதன் மூைமாக 

�னிைனி� நிம்ைதியும், த்பொது அடைதியும் பகள்வி்ககுறியொகி்க தகொணடிரு்ககும் இச்சூழலில், "உலக 
ைனி� பநய நொள் ெரும் 19ம் திகதி" உலக்ளவில்  நிட்னவு கூ்றப்்படுகின்்றது.

இநநிடலயில்,இலஙடகயில் ஏற்படட த்பொரு்ளொ�ொர தநரு்ககடிடயயடுதது  பகொடடொ்பய 
அரசொஙகதட� ்ப�வி விலக ெலியுறுததி  கொலி முகததிடலில் த்பரும் ப்பொரொடடம்  

முன்த்னடு்ககப்்படடு , அது ஓர்ளவிறகு தெறறியும் த்பற்றது. ஆ்னொல், குறித� ப்பொரொடடததின் 
ப்பொதும், பகொடடொ்பய நொடடட விடடு தெளிபயறி, ரணில் ்ப�விபயற்றப் பின்பும் கொலி முகததிடல் 

ப்பொரொடடதட� ஒடு்ககும்  பநொ்கபகொடு  அரச ்பயஙகரெொ�ம் ஏெப்்படடு அது ென்முட்றயொக 
ைொறியது. அ�ன் த�ொடர்ச்சியொக தகொழும்பு கடறகடர, நகரின் சில ்பகுதிகளில் அடடயொ்ளம் 
கொணப்்படமுடியொ� ்பல சடலஙகள் கணதடடு்ககப்்படட்ன. சிலர் டகது தசய்யப்்படடர். பைலும் 

டகது நடெடி்கடககள் த�ொடர்கின்்ற்ன.
அது குறிதது   ப்பொரொடடததில் ஈடு்படடிருந�  சிஙக்ள இ்ன சபகொ�ரர் 

தம்மிக்க சிறிவர்தன  
இல்ககு ஊடகததிறகு ெழஙகிய சி்றப்பு தசவ்வி,

   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்

cyf kdpj Nea ehs;
“,dthj rhf;filapy; %o;fpg; 
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அன்று, 2006 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் 
திகதி. ஒரு திஙகட்கிழடம. காடை ஏழடே 

மணியிருககும். முல்டைத்தீவு மாவட்ைம் வளளி 
புனம் கிோமத்தில் அடமந்திருந்த பெஞ ரொடை 
சிறுவர போமரிபபு நிடையத்டத இைககு டவத்து,  
விமானபபடையினருடைய தாககுதல் விமா 
னஙகள குறி தவ்றாமல் பெஞரொடை மீது குண் 
டுகடள வீசித் தாககின.
 விடுதடைபபுலிகளின் தடைவர ரவலுப 
பிளடள பிேபாகேனின் ரேேடி கவனத்தின் கீழ் 
பெஞரொடையில் சிறுவரகள போமரிககபபட்டு 
வந்தனர. அஙகு ஒருரபாதும் இோணுவ ரீதியிைான 
பெயற்பாடுகள எதுவும் இைம்பபற்றிருககவில்டை. 
இந்தத் தாககுதல் ெம்பவத்தின்ரபாது, அஙகு 
பாைொடை மாணவிகளுககான தடைடமத்துவப 
பயிற்சி அளிககபபட்டு வந்தது. முல்டைத்தீவு 
மற்றும் கிளிபோசசி மாவட்ைஙகடளச ரெரந்த 
பத்துககும் ரமற்பட்ை பாைொடைகளின் நூற்றுக 
கும் ரமற்பட்ை உயரதே வகுபபு மாணவிகள அந்த 
பத்து ோள பயிற்சி முகாமில் கைந்து பகாண்டிரு 
ந்தாரகள.
 இந்த மாணவிகளுககான பயிற்சிகடள வ 
ழஙகிய வளவாளோகிய ஆசிரிடய ஒருவர வீேச 
ொவடைந்திருந்ததனால், அன்ட்றய தினம் வழ 
டமரபாை காடையிரைரய பயிற்சிகள ஆேம்பிக 
கபபட்வில்டை. மாணவிகளும் சிறுவர இல்ைப 
பிளடளகளும் அரேகமாரனார கட்டிைத்தின் 
உளரளரய இருந்தனர. இல்டையானால் உயிரச 
ரெதம் மிக அதிகமாக இருந்திருககும் என்று இந்தத் 
தாககுதலில் இருந்து படு காயஙகளுைன் உயிர 
தபபிய சிவரேென் மிருணாளினி பதரிவித்தார.
 இடேசெலுைன் வானில் விடேந்து வந்த 
குண்டுத் தாககுதல் விமானஙகளின் வருடகடய 
உணரந்த மாணவிகளும் பிளடளகளும் எசெரிகடக 
அடைந்தனர. ஆயினும் அடுத்தடுத்து இைம்பபற்்ற 
குண்டுத் தாககுதல்களில் எல்ைாமாக அந்த 
இல்ைத்தின் பணியாளரகளாகிய இருவர உட்பை 61 
ரபர மாண்டு ரபாயினர. 130ககும் ரமற்பட்ைவரகள 
படுகாயமடைந்தனர. அடதயும்விை சிைர சிறுகா 
யஙகளுககும் ஆளாகினர. பாதிககபபட்ை மாண 
விகள அடனவரும் 16 பதாைககம் 18 வயதுடை 
யவரகள. ெம்பவ இைத்திரைரய 52 ரபர துடிதுடித்து 
மேணமானாரகள என்பது மிக ரொகமானது.
 இந்தத் தாககுதடையடுத்து, சிறுவரகளின் 
ேைன்களுககான ஐோ மன்்ற அடமபபாகிய யுனி 
பெவ, அபரபாது யுத்த நிறுத்தத்டதக கண்காணிககும் 
பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போரரவயின் ரபாரநிறுத்த 
கண்காணிபபு குழுவினர மற்றும் பெஞசிலுடவக 
குழு ரபான்்ற ெரவரதெ அடமபபுககளின் முககிய 
பிேதிநிதிகள ெம்பவ இைத்டத உைனடியாகச 
பென்று பாரடவயிட்டு நிடைடமகடள மதிபபி 
ட்டிருந்தனர.
 இவரகளில் எவருரம பெஞரொடை ஓர 
இோணுவ இைககாக அடையாளம் காணவில்டை. 
மா்றாக அந்தத் தளம் ஒரு சிவிலியன் இைககு 
என்றும் உண்டமயிரைரய அஙகு தடைடமத்துப 
பயிற்சிககாக வருடக தந்திருந்த பாைொடை மாண 
விகரள இேககமற்்ற நிடையில் படையினரின் 
வான் தாககுதல்களுககு இைககாகியிருந்தனர என 
உறுதிபபடுத்தி இருந்தனர.
 ஆனாலும் அேொஙகம் அந்த உண்டம 
நிடைடய ஏற்றுகபகாளளவில்டை. அேெ ரபசொ 
ளோக இருந்த அடமசெர பகபஹலிய ேம்புக 
பவல்ை, ோன்கு வருைஙகளாக அந்த இைத்டதத் 
தாஙகள கண்காணித்து வந்ததாகவும் அது விடு 
தடைபபுலிகளின் இோணுவப பயிற்சித் தள 
மாக இயஙகி வந்ததாகவும், அந்தப பயிற்சித் 
தளத்தின் மீரத  விமானபபடையினர தாககுதல் 
ேைத்தியதாகத் பதரிவித்திருந்தார.
 இந்தத் தாககுதல் ெம்பவத்டதயடுத்து, அஙகு 
விடேந்த யுனிபெவ நிறுவனப பிேதிநிதிகள காயம 
டைந்தவரகடள டவத்தியொடைகளுககுக 

பகாண்டு பெல்வதற்கான எரிபபாருள மற்றும் 
டவத்தியொடைகளுககுத் ரதடவயான அவெே 
மருந்துகள மற்்றம் உபகேணஙகள என்பவற்ட்ற 
வழஙகி உதவியிருந்தனர.

 பெஞரொடை மீதான தாககுதல் அேொங 
கம் கூறியடதப ரபான்்ற திட்ைமிட்ை ஒரு தாக 
குதைாகரவ ேைத்தபபட்டிருந்தது, அது தற்பெ 
யைாக இைககுத் தவறிய ஒர இோணுவ தாககுதைாக 
ேடைபப்றவில்டை என்படத அேொஙகரம உறுதி 
பபடுத்தி இருந்தது. இதனால் இந்தத் தாககுதல் 
இளம் ெந்ததியினர மீதான இன அழிபபு ரோக 
கத்திைான தாககுதல் என்பது உறுதிபபடுத்தபபட்
டிருககின்்றது. பயஙகேவாதத்திற்கு எதிோன யுத்தம் 
- பயஙகேவாதத்திற்கு எதிோன இோணுவ ேைவடி 
கடக என்்ற ரீதியில் விடுதடைபபுலிகள மீது ோெ 
பக்ஷ அேொஙகம் ரமற்பகாண்ை இோணுவத் 
தாககுதல்களில் தமிழ் மககடள எந்த அளவுககு 
அழிகக முடியுரமா அந்த அளவுககு அழித்துவிை 
ரவண்டும் என்்ற குரூேம் இடழரயாடி இருந்தடத 
இதன் மூைம் உணே முடிகின்்றது.

 பெஞரொடை மீதான தாககுதல் அபபட் 
ைமாக ஒரு மனிதாபிமானம் அற்்ற மனுககுைத்திற்கு 
எதிோன தாககுதல் என்று உளளுரிலும் ெரவரதெ 
அளவிலும் பைரும் கண்டித்திருந்தனர. இந்தக 
கண்ைனஙகள, அேொஙகத்தின் பயஙகேவாதத்திற்கு 
எதிோன ,யுத்தம் என்்ற யுத்தத்திற்கான நியாயம் 
வலுவிழந்து ரபானது. தமிழ் மககடள அைககி 
ஒடுககி அழித்துவிை ரவண்டும் என்்ற ஆட்சி 
யாளரகளினதும், அேெ படைகளினதும் மட்ற 
நிடை நிகழ்சசி நிேலின் அபபட்ைமான பவளிப 
பாைாகரவ பெஞரொடைப படுபகாடைத் தாககு 
தல் அடமந்திருந்தது. அடமந்திருககின்்றது.
 பபாறுபபற்்ற முட்றயில் சிவிலியன் இைக 
காகிய பாைொடை மாணவிகள மீது பெஞரொ 
டையில் ேைத்தபபட்ை இோணுவத் தாககுதடை 
நியாயபபடுத்துவதற்காக அபரபாடதய 
அேொஙகமும், அேெ படையினரும் தேம் தாழ்ந்த 
நிடையிைான ேைவடிகடககடள ரமற்பகாண்டிருந் 
தனர. பெஞரொடைப படுபகாடைத் தாககுத 
லில் படுகாயமடைந்து முல்டைத்தீவு மருத்துவம 
டனயில் சிகிசடெ பபற்று வந்த மூன்று மாணவி 
கடள ரமற்சிகிசடெயின் தவிரகக முடியாத 
அவெேத்தின் அடிபபடையில் அஙகிருந்த டவத்தி 
யரகள கண்டி மருத்துவமடனககு இைம் மாற்்றம் 
பெய்திருந்தனர.
 ஆனால் கண்டியில் இனந்பதரியாத காேண 
ஙகளுககாக அவரகளுககு உரிய சிகிசடெ அளிக 
கபபைவில்டை. சிை ோட்களில் வவுனியா மருத்துவ 
மடனயின் ஊைாக அவரகளின் பபற்ர்றாரகளிைம் 
ஒபபடைககபபடுவதற்காக அந்த மூவரும் 

அஙகிருந்து அனுபபி டவககபபட்ைனர. வவுனி 
யாவுககுக பகாண்டு வேபபட்ைவரகளில் தம்பி 
முத்து தயாளினி என்்ற மாணவி வவுனியா மரு 
த்துவமடனயில் மேணமானார. அவருடைய மே 
ணம் பதாைரபிைான மருத்துவ பரிரொதடனயில் 
வவுனியாவுககுக பகாண்டு வேபபடுவதற்கு முன் 
னர அவருககு உரிய சிகிசடெ அளிககபபைாத 
காேணத்தினாரைரய அவர உயிரிழந்தார என பதரி 
விககபபட்டிருந்தது.
 அந்த மாணவியின் மேணத்டதயடுத்து, 
ஏடனய இேண்டு மாணவிகடளயும் புைனா 
ய்வு பிரிவினர பபாறுபரபற்று கண்டி மருத்துவ 
மடனககு அனுபபி டவத்தனர. அஙகு பயஙக 
ேவாதப புைனாய்வு பிரிவினோல் டகது பெய்ய 
பபட்ை நிடையில் அவரகள சிகிசடெககு உட்படுத் 
தபபட்ைனர. ஆனால் அத்துைன் அந்த இருவடேயும் 
பயஙகேவாதத் தடுபபுப பிரிவினர விைவில்டை. 
அவரகடள பகாழும்புககும் மற்றும் தஙகளுககுத் 
ரதடவயான இைஙகளுககும் பகாண்டு பென்று 
அொஙகத்திற்கு ொரபான முட்றயில் அவரகளி 
ைம் வாககுமூைஙகடளப பபற்்றதுைன், அேெ 
பதாடைககாட்சியில் அவரகடளக காட்டி விடுத 
டைபபுலிகளுககு எதிோன கருத்துககடளயும், 
அேொஙகத்தின் நிடைபபாட்டை நியாயபபடுத்தும் 
வடகயிைான கருத்துககடளயும் அவரகளிைம் இரு 
ந்து பவளிபபைச பெய்திருந்தனர.
 எதிரபாோத வடகயில் ரபேதிரசசி அளிககும் 
விதத்திைான விமானக .குண்டுத் தாககுதலில் 
காயமடைந்த இந்த பதின்போயத்தினடே மனித 
ரேயத்திற்கு மா்றான வடகயில் தமது அேசியல் 
மற்றும் ரபாரியல் பிேொேத்திற்காக அேொஙகமும், 

அேெ புைனாய்வாளரகளும் பயன்படுத்தி இருந்த 
னர. அது மட்டுமல்ைாமல் விமானககுண்டுத் தாககு 
தலில் படுகாயமடைந்திருந்த அவரகடளக டகது 
பெய்து இேககமின்றி தடுத்து டவத்திருந்தனர. 
இவரகளின் இருபபிைஙகடள அவரகளது பபற் 
ர்றாரகள அறிந்து பகாளள முடியாத வடகயில் 
அவரகள மட்றத்து டவககபபட்டிருந்தனர;. இந்த 
நிடைடம இேண்டு வருைஙகளுககு ரமைாகத் 
பதாைரந்தது, அககாைப பகுதியில் அடையாளம் 
பதரியாத இைஙகளுககு அந்த மாணவிகளின் 
பபற்ர்றாரகள சிை தைடவகள அடழத்துச பெல் 
ைபபட்டு காட்ைபபட்டிருந்தனர. இதடன, பெஞ 
ரொடை மீது ரமற்பகாண்ை படுபகாடைத் தாககு 
தலிலும் பாரகக ஒரு படி ரமைான பகாடூேம் என்ர்ற 
கூ்ற ரவண்டும்.
 பெஞரொடைப படுபகாடை ேடைபபற்று 
பதினாறு வருைஙகள கைந்துவிட்ைன. வருைந் 
ரதாறும் அந்த ெம்பவம் தமிழ் மககளால் உளோ 
ட்டிலும் ெரவரதெ அளவிலும் துடிககும் இதஙகளு 
ைன் நிடனவுகூேபபட்டு வருகின்்றது. இந்தப 
படுபகாடைச ெம்பவம் உைக அளவில் பபரும் 
கண்ைனத்;துககு உளளாகியிருந்த ரபாதிலும், 
அந்த அநியாயத்திற்கு இதுவடேயில் நியாயம் 
கிடைககவில்டை. அந்தக பகாடைகளுககுக காேண 
மானவரகள நீதியின் முன் நிறுத்தபபைவில்டை. 
இதனால் பெஞரொடைப படுபகாடைகள காைம் 
காைமாக தமிழ் மககளின் மனஙகளில் அழியாத 
ரொகச சுவைாகரவ பதிந்திருககும் என்பதில் ெந்ரத 
கமில்டை.
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இைஙடக இபரபாது பை துட்றகளிலும் 
ெவால்கடள ெந்தித்து வரும் நிடையில் 

இதனால் ஏற்படும் தாகக விடளவுகள அதிகமா 
கியுளளன.இவற்றுள கல்வித்துட்ற மிகவும் முககி 
யமானதாக விளஙகுகின்்றது. கல்வித்துட்ற யின் 
பின்னடைவுகள பாதிபபுகள பைவற்றுககும  அத் 
திபாேமாக அடமயும் நிடையில் “கல்வியால் 
மட்டுரம ரமபைழும்ப முடியும்” என்்ற நிடையி 
டனக பகாண்ை ெமூகஙகள இதனால் அதிகளவு 
பாதிபபுககு உளளாகியுளளன.இந்த வரிடெயில் 
மடையக ெமூகமும் குறிபபிைத்தககதாக விளஙகு 
கின்்றது.மடையக ெமூகத்தின் கல்வி நிடைடமகள 
ஏற்கனரவ பின்தஙகிய பவளிபபாடுகடளக 
பகாண்டுளள நிடையில் ெமகாை மற்றும் 
பகாரோனா நிடைடமகள  ரமலும் அதிகளவான 
அழுத்தத்டத மடையகக கல்வியில் பதித்துளளன.

 கல்வி என்பது மிகவும் ெகதிவாய்ந்த 
ஆயுதமாகும்.அதடன உைடகரய மாற்றுவதற்குப 
பயன்படுத்தைாம் என்கி்றார பேல்ென் மண்ரைைா.
கல்வி என்பது பிடழபபுககு வருவாய் ரதடும் 
ஒரு வழிமுட்ற அல்ைது பெல்வம் ஈட்டும் 
ஒரு ொதனம் மட்டுமன்று.அது ஓர ஆன்மீக 
வாழ்வுககு ஆற்றுபபடுத்தும் ஒரு கற்டக முட்ற.
பமய்ம்டமடயத் ரதடுவதற்கும் அ்றபேறிடயப 
பயில்வதற்கும் மனித ஆன்மாவுககு பயிற்சி 
யளிககும் ஒரு பேறிமுட்ற என்கி்றார விெயைட்சுமி 
பண்டிட்.இவவா்றாக கல்வி குறித்து பல்ரவறு 
விளககஙகள காணபபடுகின்்றன.தனி மனித அபி 
விருத்தியாயினும் ெரி, ெமூக மற்றும் ோட்டின் 
அபிவிருத்தியாயினும் ெரி கல்வி என்பது  மிகவும் 
இன்றியடமயாத ஒரு விையமாகரவ விளஙகுகி 
ன்்றது.எனினும் பூேணமான கல்வியிடனப பபறு 
வதில் பல்ரவறு இடையூறுகள காணபபடுகி 
ன்்றடமயும் குறிபபிைத்தககதாகும்.இந்த வடகயில் 
ரோககுகின்்றரபாது மடையக ெமூகத்தின் கல்வி 
நிடைடமகள பதாைரபாக ோம் ெற்று அதிகமாகரவ 
ரபெரவண்டிய ஒரு ரதடவ காணபபடுகின்்றது.
மடையக ெமூகம் இந்ோட்டில் இருநூறு வரு 
ைகாை வேைாற்றிடனக பகாண்டுளள ரபாதும் 
இம்மககளின் வேைாற்றுககும் எழுசசிககும் 
இடைரய பாரிய விரிெல்நிடை காணபபடுவதாக 
புத்திஜீவிகள வலியுறுத்துகின்்றனர.
 1948 ம் ஆண்டு இந்திய வம்ொவளி மககளின் 
பிேொவுரிடமயும் வாககுரிடமயும் பறிககபபட்ைது.
இது குறித்து அேசியல் விமரெகர தயான் ெயதிைகக 
பின்வருமாறு கூறுகின்்றார.” இது பை முகஙகடளக 
பகாண்ை ஒரு பாவச பெயைாகும்.அதீத ரதசியவா 
திகளான ேம்மில் பைர எமது மண்டணப பறித்து 
அதில் இம்மககடளக குடிரயற்றிய காைனி 
த்துவ அைககுமுட்றயாளரகளுைன் ேட்பு பாோட் 
டுகின்ர்றாம்.ஆனால் பலியாககபபட்ை இம்மக 
கடள பவறுககின்ர்றாம்.பின்னர அவரக ளது 
குடியுரிடமடயப பறித்து அவரகடள இேண் 
ைாந்தே பிேடெகளாககிரனாம்.எனினும் அவரக 
ளது உடழபபில் தான் ோம் எல்ரைாரும் வாழ் 
ந்ரதாம்.இந்தப பாவத்துககு ஒரு பபயர உண்டு.
அதுதான் இனவாதம்”  என்கி்றார ெயதிைகக.
அேசியல் அோடதகளான மடையக மககள சுதந் 
திேத்தின் பின்னர பு்றந்தளளபபட்ை வேைாறு 
மிகவும் கெபபானதாகும்.இந்த வரிடெயில் மடை 
யக மககள பதாைரசசியாகரவ கல்வியில் 
பு்றககணிககபபட்ை ஒரு ெமூகமாகரவ இருந்து 
வந்துளளதும் பதரிந்தரதயாகும். ஏடனய மகக 
ளுககு இந்ோட்டில் வழஙகபபட்ை கல்வி வாய் 
பபுககள இசெமூகத்தினருககு வழஙகபபைாது மறு 
தலிககபபட்டு வந்துளளன.

கல்வி சைததுெமின்டை
 “இைஙடக அேசின் பகாளடககள 
பால்,வகுபபு, இனம் என்பவற்றின் அடிபபடையில் 
பாேபட்ெம் காட்ைவில்டை.ஆனால் இதற்கு ஒரே 
பயாரு பு்றேடை உண்டு.அதாவது பதன்னிந் 
தியாவில் இருந்து பகாண்டுவேபபட்டு பபருந் 
ரதாட்ைஙகளில் ரவடைககமரத்தபபட்ை பதாழி 
ைாளரகளின் கல்வி காைனித்துவவாதிகளின் 
ரதடவகளுககு அடிபணிந்திருந்தது.சுதந்திேத்தி 
ற்குப பின்னோன ெமூக அபிவிருத்திக பகாளடக 
களும் கூை அவரகடள கவனத்திற் பகாளள 
வில்டை” என்று ரபோசிரியர சுவரணா ெயவீே 
கூறுவதிலிருந்து மடையக மககள மீதான கல்விப 
பாகுபாட்டிடன எம்மால் உணரந்து பகாளள 
முடிகின்்றது. ரதாட்ைத் பதாழிைாளரகளின் பிள 
டளகள படித்துவிைககூைாது என்பதிரை ரதாட்ை 
நிரவாகிகள மிகவும் கவனமாக இருந்தனர.
ரதாட்ைத் பதாழிைாளரகளின் பிளடளகளின் 
கல்விககு ரதாட்ை முகாடமயாளரே பபாறுபபு.

ஆனால் இைாபத்டத உசெபபடுத்துவடதரய பிே 
தான ரோககமாக பகாண்டிருந்த ரதாட்ை முகா 
டமயாளரோ தமது இைாபஙகடளப பாதிககும் 
எல்ைாவித பெைவினஙகடளயும் இயன்்றளவு 
குட்றபபதற்கு முயன்்றார.இதனால் பதாழிைாளேது 
பிளடளகளின் கல்வியில் பெைவிடுவதற்கு, 
அவரகள உற்பத்தி ேைவடிகடககளுககு அளித்த 
அரதயளவு முககியத்துவத்டத அளிககவில்டை.
இபபிளடளகள கல்வியறிவு பபற்்றால் ரதாட்ை 
ரவடையில் அவரகளது ஆரவம் குன்றிவிைககூடும் 
என்்ற ஐயமும் அவரகளிைம் காணபபட்ைது என் 
பதும் புத்திஜீவிகளின் கருத்தாகும்.
 இந்நிடையில் 1973 இல் 51.7 வீதமான 
ரதாட்ை மாணவரகள பாைொடைககு பெல்ைாத 
நிடையில் 40.6 வீதமாரனார மட்டுரம ஆேம்பக 
கல்விடய பபற்றிருந்தனர.இேண்ைாம் நிடைக 
கல்விடய 6.7 வீதமாரனாரும், க.பபா.த. ொதாேண 
தேப பரீட்டெயில் சித்தி பபற்ர்றார 1.3 வீதமாகவும் 
காணபபட்ைனர.1995 இல் 21.9 வீதமான பிள 
டளகள பாைொடைககு பெல்ைாதிருந்தனர.26.9 
வீதமாரனார ஒன்பதாம் வகுபபிற்கு குட்றந்த 
கல்விடயயும், 21.6 வீதமாரனார மட்டுரம 
க.பபா.த.ொதாேணதேம்  அல்ைது அதற்கு ரமற்பட்ை 
கல்விடயப பபற்றிருந்ததாக புளளிவிவேஙகள 
வலியுறுத்துகின்்றன..2012/13 ம் ஆண்டுகளில் 
12.2 வீதமான பிளடளகள பபருந்ரதாட்ைத்தில் 
பாைொடைககு பெல்ைாதிருந்தனர.இந்த ஆண்டு 
களில் ேகேத்தில் இந்த வீதம் 2.2 ஆகவும், கிோமத்தில் 
3.5 ஆகவும் காணபபட்ைரதாடு ரதசியளவில் 3.7 
ஆக  பாைொடைககு பெல்ைாரதார வீதம் காணப 
பட்ைது.
 மடையக பபருந்ரதாட்ை கல்வி நிடை 
இவவா்றாக பின்னடைவு கண்டு வந்த நிடையில் 
இந்நிடையிலிருந்தும் மீட்பைடுபபதற்கு சீைா 
உளளிட்ை நிறுவனஙகளும் காத்திேமான பஙகளி 
பபிடன வழஙகி வந்துளளடதயும் இஙகு 
நிடனவூட்டுவது மிகவும் பபாருத்தமாகும்.ஏற்க 
னரவ பின்னடைவு கண்டுளள மடையகக 
கல்விடய பகாரோனா புேட்டிபரபாட்டிருந்தது. 
பகாரோனாவின்  உககிேத்தால் பாைொடைகள 
மூைபபட்ை நிடையில் அது பதாைரகல்விககு 
இடையூறிடன ஏற்படுத்தியது.பாைொடைககல்வி 
ரகளவிககுறியானரதாடு மாணவரகளின் கற் 
கும் ஆரவமும் குன்றியது. சிை மாணவரகள 
கற்படத விடுத்து ேகரபபு்றத்தில் உளள பல்ரவறு 
பதாழிற்றுட்றகளிலும் தம்டம ஈடுபடுத்திக பகாண் 
ைனர.ஆசிரியரகளின் கற்பித்தல் ேைவடிகடககளும் 
ரகளவிககுறியாகி இருந்தன.இந்நிடையில் தற் 
ரபாதும் பகாரோனா தீவிேமாக ோட்டில் பேவி 
வருவதாகவும் இதனால் பபாதுப ரபாககுவே 
த்து,உளளக மற்றும் பபாது இைஙகளில் 

முகககவெம் அணியுமாறும் கடுடமயாக சுகாதாே 
அடமசசினால் பரிந்துடேககபபட்டுளளது.இதனி 
டைரய எதிரகாைத்தில் பகாரோனா பாைொடை 
ேைவடிகடககடள மீண்டும் முைககிவிடுரமா என்்ற 
அசெமும் இபரபாது ரமபைழுந்திருககின்்றது.

ெொய்ப்புகள் ைறுப்பு
 இது ஒரு பு்றமிருகக எரிபபாருள பிேசசிடன 
தற்ரபாது பூதாகேமாக உருபவடுத்துளளது.இத 
னால் ரபாககுவேத்து ேைவடிகடககள பாதிக 
கபபட்டுவரும் நிடையில் பாைொடைடய மூை 
ரவண்டிய சூழல் ரமபைழுந்தது.இதுவும் மாண 
வரகளின் கல்விககு ஆபபு டவத்தது.இரத 
ரவடள தற்ரபாது பாைொடையின் ேைவடிக 
டககள வாேத்திற்கு மூன்று ோட்கள என்று 
மட்டுபபடுத்தபபட்டுளளரபாதும் கஷை மற்றும் 
அதிகஷை பிேரதெஙகளில் ரபாககுவேத்தில் ஈடுபட் 
டிருந்த பஸ் வண்டிகள  எரிபபாருள உளளிட்ை 
பை பிேசசிடனகடளயும் காேணஙகாட்டி  உரிய 

ரெடவயிடன வழஙகாடமயின் காேணமாக ஆசிரி 
யரகள பாைொடைககு பெல்வதில் சிககல்கடள 
எதிரபகாண்டு வருகின்்றனர.இதனால் ஓரிரு ஆசிரி 
யரகடள மட்டுரம பகாண்டு சிை பாைொடைகள 
இயஙக ரவண்டிய இககட்ைான சூழல் ரமபைழுந் 
துளளது.எனரவ பாைொடைகள வாேத்தில் மூன்று 
ோட்கள தி்றககபபட்ைரபாதும் மாணவரகள 
உரிய கல்வி வாய்பபிடனப பபற்றுக பகாளளாது 
சிேமத்திற்கு உளளாகியுளளனர.
 அத்ரதாடு பபருந்ரதாட்ைத் பதாழிைாளரக 
ளிடைரய தற்ரபாது வறுடம நிடை அதிகரித்து 
வரும் நிடையில் அது கல்வி அபிவிருத்திககு 
பபரும் தடையாகவுளளது.மூன்று ரவடள உணவு, 
நிட்றயுணவு இடவபயல்ைாம் ரகளவிககுறியாகி 
வரும் நிடையில் கல்வி உளளிட்ை இதே ேைவ 
டிகடககளுககு பணத்டத முதலிடுவதில் பபரு 
ந்ரதாட்ை மககள இைரபாடுகளுககு முகம் 
பகாடுத்து வருகின்்றனர.கற்்றலுககான வளஙகடள 
தமது பிளடளகளூககு பபற்றுக பகாடுகக முடியாது 
பை பபற்ர்றார அல்ைல்படுவதடன கண்கூைாகரவ 
காணமுடிகின்்றது.இத்தடகய நிடைடமகளாலும் 
மடையகக கல்வி பின்னடைவு கண்டு வருகின்்றது. 
இந்நிடையில் ஏற்கனரவ மடையகப பகுதிகளில் 
காணபபட்ை ஆசிரியர பற்்றாககுட்ற, துட்றொர 
ஆசிரியரின்டம, ரபாககுவேத்து பிேசசிடனகள, 
பாைொடைககும் வீட்டிற்கும் இடைரயயான 
தூேம், வளபபகிரவில் நியாயமின்டம, பிளடளகள 
எதிரபகாண்ை  பைவிதமான ரோய்கள எனபபை 
வும்  கல்வியில் இடையூறு ஏற்படுவதற்கு உந்து 
ெகதியாகி இருந்தடதயும் குறிபபிட்ைாதல் ரவண் 
டும்.
 ஒடுககபபட்ை மககளின் ரமம்பாட்டுககு 
கல்வி அடித்தளமாகி இருககின்்றது.எனினும் 
முதைாளித்துவ ெமுதாயத்தில் கல்வி, கடை, 
இைககியம் அடனத்டதயும் சுேண்டும் வரககம் 
ஏகரபாக உரிடமயாககிக பகாண்டுளளது.எனரவ 
உடழககும் மககடள பபரும்பான்டமயாகக 
பகாண்ை ஒடுககபபட்ை மககளுககு கல்வி 
எட்ைாககனியாக உளளது என்்ற கருத்துககளும் 
ஓஙகி ஒலித்து வருகின்்றன.எவவாப்றனினும்ஒரு 
ெமூகம் ரமபைழும்புதற்கு கல்விரய. பபரிதும் டக 
பகாடுககும் என்பதடன மறுபபதற்கில்டை.கல்வி 
அபிவிருத்தி காேணமாக  உைகளாவிய ரீதியில் 
பின்னிடை ெமூகஙகள பைவும் முன்னிடைககு 
வந்துளளன என்பதும் யாவரும் அறிந்த ஒரு 
விையமாகும்.இந்த வடகயில் மடையக ெமூகம் 
ரமபைழும்புவதற்கும் கல்விரய டக பகாடுககும் 
என்்ற நிடையில் ெமகாை ெறுககல்களால் மடையகக 
கல்வி பமன்ரமலும் பாதிபபிற்குளளாகும் 

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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பகள்வி:
 சீ்ன கப்்பலின் இலஙடக்ககொ்ன ்பய 
ணம் இநதிய எதிர்ட்பயும் மீறி இடம்த்ப 
ற்றொல் இநதியொவின் எதிர்கொல நடெடி்கடக 
எவ்ெொறு இரு்ககும்?

பதில்: 
 இந்தியாவின் ேைவடிகடக என்பது மூன்று 
விதமாக பாரகக முடியும்.

1-இோொஙக ரீதியாக ,
2-அேசியல் ரீதியாக
3-இோணுவ ரீதியாக பாரகக முடியும்.  

அதாவது   இோொஙக ரீதியாக பாரககும் ரபாது 
இைஙடகயின் மீது நிசெயமாக ஒரு அழுத்தம் வரும். 
அந்த அழுத்தம் இந்தியாவின் ரேேடி அழுத்தமாக 
இருககும் மற்றும் இந்தியாவுடைய பஙகளிபபு 
பகாண்ை குவாட் அடமபபு மூைமாகவும் இைஙடக 
அேொஙகத்தின் மீது பபரிய ஒரு எதிரபபும் 
இதற்குண்ைான அழுத்தமும் இந்தியா தேபபில் 
இருந்து பகாடுககபபடும் . இந்தியாவினுடைய 
கைன்கள, பல்ரவறுபட்ை மனித உரிடம ெம்பந் 
தபபட்ை உதவிகள எரிபபாருள மற்றும் மருந்து   
ரபான்்ற உதவிகள வழஙகபபட்டுளளன. இது 
வடேயில் ோன்கு மில்லியன் பைாைர  பபறுமதி 
யான உதவிகள  வழஙகபபட்டுளளதாக தகவல்கள 
கூறுகின்்றன.
 இனிவரும் காைஙகளில் இைஙடகயின் 
பபாருளாதாேம் உைனடியாக சீேடையும் என்று 
ோஙகள எதிரபபாரகக முடியாது.
 இத் தருணத்தில் இந்தியாவினுடைய உதவி 
என்பது நிசெயமாக இைஙடகககு ரதடவ.  நீஙகள 
இதுவடே வேைாற்ட்ற பாரத்தீரகளானால் ேல்ைரதா 
பகட்ைரதா எதுவாக இருந்தாலும் இந்தியா தான் 
முதலில் Responder என்்ற முட்றயில் இைஙடகககு 
எபபபாழுதும் உதவி பெய்திருககி்றது . உதாேணமாக 

சுனாமி ரபேடை அழிவு,  அதன் பி்றகு ேைந்த பை 
நிகழ்வுகடளக கூ்றைாம்.  அந்த உதவிகடள இை 
ஙடக இனி எதிரபபாரகக முடியுமா என்பது பபரிய 
ரகளவிககுறியாக உளளது.
 நிசெயமாக இந்தியாவின் மககளின் ஆதேவு 
இருககாது. இந்தியா அேொஙகம் இோொஙக பகாள  
டகடய மககளின் மனநிடைடய  ொரந்து அடம 
கக ரவண்டும் என்று கட்ைாயம் இல்டை .ஏபன 
ன்்றால் மககள என்பவரகள உணேசசி பூரவமாக 
பாரபபாரகள . ஆனால் இந்த இைத்தில் மககளுக 
கும் அந்த ெலிபபு வருவபதன்பது பதளிவாக பார 
கக முடிகி்றது.  என்னுடைய ெமூக ஊைகத்டத 
(Twitter) பாரத்தீரகளானால் இதற்கு முன்பு 
இந்தியா இைஙடகககு உதவி பெய்ய ரவண்டும் 
. தமிழ் மககளுககு உதவி பெய்ய ரவண்டும் 
என்று  கூறி வந்தவரகள இன்று இவரகளுககு 
உதவி பெய்தாலும் இந்தியாவிற்கு எதிோக தான் 
ரபாவாரகள . இவரகளுககு உதவி பெய்வடத 
உைனடியாக நிறுத்த ரவண்டும் என்்ற ஒரு கருத்டத  
வலியுறுத்துகின்்றாரகள. ஆனால் அேொஙகம் 
என்பது இோொஙக ரீதியாக பகாளடக என்பது 
உணரசசிகளுககு அபபாற்பட்ைது .  
 எனரவ இபபடி ஒரு நிடைடம,   அேசியல் 
ரீதியாக எடுபடுமா என்்றால் அேசியல் ரீதியாக 

எடுபை வாய்பபு இருககின்்றது.
 இது அேசியல் பிேசசிடனயாக இந்தியாவில் 
பாரககபபைாதுவிட்ைாலும் இபரபாது இருக 
கககூடிய ரமாடி அேொஙகம் ஒரு வலிடமயான 
அேொஙகமாக மககளால் பாரககபபடுகின்்றது.  
அபபடிபபட்ை அேொஙகத்தின் ேைவடிகடககளும் 
அடத ஒட்டியதாக இருகக ரவண்டும் என்று 
எதிரபபாரபபாரகள . அதனால் வருகின்்ற ரதரதல் 
கள, மூன்று  முககியமான சூழலில் ரதரதல்கள 
வருகின்்றன .அந்த ரதரதலில்  எதிரககட்சிகள 

ரமாடி அேொஙகத்திற்கு எதிோக இருககககூடிய 
எதிரக கட்சிகள குறிபபாக காஙகிேஸ்  கட்சி 
இபபிேசசிடனடய டகயில் எடுத்து ரமாடி 
அேொஙகம் ஒரு வலிடமயற்்றதனமாக பெயற்படு 
கின்்றது என்று அவரகள பிேொேம் பெய்தால், அது  
ஆளும் கட்சியான பா.ெ.க-வுககு குறிபபிட்ைளவு 
பாதிபடப நிசெயமாக ஏற்படுத்தும்.
 ரமாடி அவரகளின் தடைடமககு சின்ன 
பாதிபடப ஏற்படுத்தும் . அந்த பாதிபடபயும் நிசெ 
யமாக அவரகள விரும்ப மாட்ைாரகள .அதனால் 

அேசியல் ரீதியாக பாரத்தால் இது ஒரு வலிடமயான 
ேைவடிகடகயாக இருககும் .
 மூன்்றாவது  இோணுவ ேைவடிகடக என் 
பது இந்தியாவின் விமானம் தாஙகிய ரபாரகக 
பபைான INS Vikramaditya இபபபாழுது ோம் 
பாரத்துகபகாண்டிருககிர்றாம். அது  ஏற்கனரவ 
இந்திய கபபல் படையினரிைம் பகாடுககபபட்டு 
விட்ைது தஙகளுடைய மூன்று பணிகடளயும் 
தன்னுடைய கைல் எல்டைககுண்ைான ஆதிககத் 
டதயும் இந்திய கபபல் படை நிசெயமாக அதிக 
பபடுத்தும்.  அதற்ககுண்ைான ரவடைகளும் இப 
பபாழுது ரபாய்கபகாண்டிருககி்றது.
 இந்த மூன்று விதமாகவும் எதிரபபுககடள  
இந்தியாவிைம் இருந்து நிசெயமாக எதிரபபார 

ககைாம். 

பகள்வி:
 அதைரி்கக கப்்பலின் இநதிய ெருடக 
த�ொடர்பில் இநதியொடெ ப்பொல சீ்னொ ஏன் 
அ்ககட்ற கொணபி்ககவில்டல?

பதில்: 
 இடதபபாரபரபாமானால் இந்தியாவின் 

எல்டைககு 160km ககு அருகில் சீனாவின் உள 
வுககபபல் வருகின்்றது. இது இந்தியாவினுடைய 
பிேசசிடன. இந்தியா இதற்கான எதிரபபுகடள 
பதரிவிககி்றது , இதற்குண்ைான ேைவடிகடகக 
டளயும் அழுத்தத்டதயும் இைஙடகககு பகாடுக 
கின்்றது. ஆனால் இந்தியாவிற்கு வந்த  400 ைன் 
எடைபகாண்ை அபமரிகக ரபாரககபபல் இந்திய 
எல்டைககு மட்டுமல்ை இந்தியாவின் பென்டன 
ககு துட்றமுக இைத்தில் வந்து ரெரகி்றது என்்றால் 
அது சீன எல்டையில் இருந்து கிட்ைத்தட்ை 

2000 டமல் தளளி இருககின்்றது . அதனால் இது 
சீனாவின்  இட்றயாண்டமகரகா அல்ைது சீனாவின் 
ரேேடி பாதுகாபபு அசசுறுத்தடை இந்தியாவிற்கு 
ஏற்படுத்துகின்்றதா என்்றால் அது   நிசெயமாக 
இல்டை. 
 இதுரபான்்ற நிகழ்வு  பதன் சீனக கைல் 
பகுதியில் சீனாடவ ஒட்டி இருககின்்ற ோடுகளாக 
இந்ரதாரனஷியா,  பிலிபடபன்ஸ் ரபான்்ற ோடுக 
ளிரைா இந்தியா இோணுவ கபபரைா அல்ைது 
குவாட் அடமபடப ரெரந்த மற்ட்றய மூன்று 
ோடுகளின் கபபரைா தாய்வானுககு பென்று அஙகு 
இந்தமாதிரி ஒரு பணிகடள ரமற்பகாண்ைாரைா 
இல்டை பதன்சீனககைல் பகுதியில் இருககககூடிய 
இந்ரதாரனஷியா, மரைசியா ரபான்்ற ோடுக 
ளுககு இக கபபல் பென்றிருந்தால்  சீனா நிசெ 
யமாக, இந்தியாடவப ரபான்று எதிரபடப  பதரிவி 
த்திருககும்.

பகள்வி:
 இலஙடக அரசு சீ்னொடெ எதிர்்ககும் 
எ்ன இநதியொ நம்புகி்ற�ொ?

பதில்: 
 சீனாடவ இைஙடக அேசு  எதிரககும் என்று 
இந்தியா  நிசெயமாக ேம்புகி்றது . இதற்கான காேணம் 
என்னபவன்்றால், கைந்த டத மாதம் முதற்பகாண்டு 
இைஙடகயின் பபாருளாதாே வீழ்சசியில் சீனாவின் 
பஙகளிபபு  எந்தளவிற்கு இருந்தது என்பது எமககு 
பதரியும் இந்தியாவின் பஙகளிபபு எந்தளவிற்கு 
இருந்தது என்பதும் எமககு பதரியும். இந்தியாவின் 
பபாருளாதாே நிடைடமயும் இபபபாழுது தான் 
சீரபபட்டுகபகாண்டு வருகி்றது.
 பபாருளாதாேத்தில் இந்தியாடவவிை ஐந்து 
மைஙகு வலிடமயான ோடு சீனா .அபபடியிருந்தும் 
சீனா ஒரு மனிதாபிமான ரீதியிரைா தனது ேட்பு 
ோடு என்்ற ரீதியிரைா இைஙடகடய அணுகவி 
ல்டை.  அடதக கண்கூைாகப பாரககின்ர்றாம்.   இந் 
தியா இந்த இைத்தில் முதல்  Responder என்்ற 
முட்றயில் அண்டை ோடு. தனது ெரகாதே 
ோடு என்்ற முட்றயில் இந்தியா  இதற்கான Re-
sponse ஐ நிசெயமாக பெய்தது . அந்த உதவிகடள 
இந்தியா பெய்யும் ரபாது இைஙடக இந்தியாவின் 
இட்றயாண்டமககு மற்றும் அதன் பாதுகாபபிற்கு 
ரேேடி அசசுறுத்தல் இைஙடகயிலிருந்து 
வேககூைாபதன்பதும் அல்ைது மட்றமுகமாக 
இைஙடகயின் மண்டண இைஙடகயின் கைல் 

சீ்னொவின் மிகப்த்பரும் உ்ளவு்ககப்்பலொ்ன யுெொன் ெங-5 என்னும் 
கப்்பல் இலஙடகயின் அம்்பொநப�ொடடட துட்றமுகததிறகு 

ெருெ�ொ்னது இநதியொவு்ககும் இலஙடக்ககும் இடடயில் இரொஜ�நதிர 
விரிசல்கட்ள ப�ொறறுவிததுள்்ளது. 

இ�னிடடபய அதைரி்ககொவின் ப்பொர்்க கப்்பல் ஒன்றும் தசன்ட்ன 
துட்றமுகததிறகு ெநதுள்்ளது. இது த�ொடர்பில் இல்ககு ஊடகததிறகு 
�மிழகதட� �்ளைொக்க தகொணட இநதிய இரொணுெததின் முன்்னொள் 

புல்னொய்வுததுட்ற அதிகொரி 
பேஜர் ேதன்குோர்

 ெழஙகிய சி்றப்பு பநர்கொணடல இஙகு �ருகின்ப்றொம்.

   த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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‘உண்டம விடியல்’ என்்ற பபயருைன் 
ரமற்பகாளளபபட்ை ஒரு தாககுதலில், 

ஆககிேமிககபபட்ை காஸாப பிேரதெத்தின் மீது 
மீண்டும் ஒரு தைடவ இஸ்ரேல் அேசு குண்டுகடள 
மடழ ரபாைப பபாழிந்தது. மூன்று ோட்கள 
பதாைரசசியாக ரமற்பகாளளபபட்ை குண்டு 
வீசசுககளின் காேணமாக 15 சிறுவரகள உட்பை 44 
பாைஸ்தீனரகள பகால்ைபபட்ைாரகள.
 கைந்த 15 வருைஙகளாக பாைஸ்தீனப பிேரத 
ெத்டத ஆககிேமித்து டவத்திருககும் இஸ்ரேல் 
அந்த ஆககிேமிபபுைன் திருபதிபபைவில்டை. 
மீண்டும் மீண்டும், வருைத்துககு வருைம் இந்தக 
கடேரயாேப பிேரதெம் மிகவும் பயஙகேமான 
தாககுதல்களுககு உளளாகி வருகி்றது. இந்தத் 
தாககுதல்களின் காேணமாக ஆயிேககணககான 
மககள பகால்ைபபட்டிருககி்றாரகள. பல்ைாயிே 
ககணககானவரகள காயஙகளுககு உளளாகியிரு 
ககி்றாரகள. இபபிேரதெத்தின் அத்தியாவசிய  
உட்கட்ைடமபபுகள நிரமூைமாககபபட்டிருககி 
ன்்றன.
 2020ம் ஆண்ைளவில் காஸாப பிேரதெம் 
மககள வாழமுடியாத ஒரு பிேரதெமாக மாற்்ற 
மடையும் ஆபத்து இருககின்்றது என்று 2012ம் 
ஆண்டில் ஐககிய ோடுகள எதிரவுகூறியது. 
அடனத்து வடககளிலும் ஐககிய ோடுகளின் இந்த 
எதிரவுகூ்றல் உண்டமயில் ேைந்ரதறிவிட்ைது. 
இருபபினும் இருபது இைட்ெத்துககும் ரமைான 
பாைஸ்தீன மககள இன்னும் அந்தப பிேரதெத்தில் 
வாழ்ந்துபகாண்டு தான் இருககி்றாரகள. அஙகு 
வாழும் மககளில் பபரும்பாைாரனார தமது 
பொந்த விருபபத்துைன் அந்தத் பதரிடவ 
ரமற்பகாளளவில்டை. காஸாப பிேரதெத்தில் 
தற்ரபாது வாழ்ந்துபகாண்டிருககும் மககளில் 
40 வீதமாரனார உரிய வாய்பபுக கிடைத்தால் 
அந்தப பிேரதெத்டத விட்டு பவளிரய்றத் தயாோக 
இருபபதாக அண்டமயில் ரமற்பகாளளபபட்ை 
ஒரு கருத்துககணிபபு பதரிவிககி்றது.

கொஸொவில் ெொழும் ை்ககள் அஙகு �ை்ககு ஒரு 
எதிர்கொலம் இருப்்ப�ொக எணணவில்டல.

காஸாவில் வாழுகின்்ற மககளுககு வாழ்கடக பை 
வருைஙகளாக இைகுவானதாக அடமயவில்டை. 
ஆனால் ஒவபவாரு ரபாருககுப பின்னரும், 
இஸ்ரேல் அதிபரகளால் ரமற்பகாளளபபடும் 
ஒவபவாரு தாககுதலுககுப பின்னரும் அஙகு 
வாழும் மககளின் வாழ்கடகச சூழடமவுகள 
ோளுககு ோள ரமாெமாகிக பகாண்ரை வருகின்்றன.
 எடுத்துககாட்ைாக, காஸாபபிேரதெத்தின் 
மீது விதிககபபட்டிருககும் தடைகளின் காேண 
மாக குறிபபாக மின்தடைகள மற்றும் 
மின்பி்றபபாககிகளுககான எரிபபாருட் பற்்றாக 
குட்றகளின் காேணமாக ஏற்கனரவ அதிகமாகப 
பாதிககபபட்டுளள சுகாதாேச ரெடவகள 
விடேவில் முற்றிலும் இயஙக முடியாத நிடைடய 
அடையைாம் என்று காஸாவின் சுகாதாே அடமசசு 
எதிரவுகூறியுளளது. உண்டமயில் இஸ்ரேல் 
அேசு தாககுதடை ரமற்பகாண்ைது மட்டுமன்றி, 
எரிபபாருள உட்பை ஏடனய அத்தியாவசியப 
பபாருட்கடளயும் உளரள எடுத்துச பெல்ைத் 
தடைவிதித்திருந்தது.

ஒருப்பொதும் முடிவு்ககு ெரொ� உ்ளப்்பொதிப்புகள்
எகிபதிய அேசு முன்பனடுத்த முயற்சியின் 
பயனாக, இஸ்ரேலுககும் பாைஸ்தீனக குழுவான 
இஸ்ைாமிய ஜிகாத் என்்ற குழுவுககும் இடைரய 
அமுல்ேைத்தபபட்ை ரபாரநிறுத்தத்டதத் 
பதாைரந்து, காஸாவில் குண்டுவீசசு முடிவுககு 
வந்தது. இதற்கு முதல் இபபிேரதெத்தில் இஸ்ரேல் 
அேசினால் ரமற்பகாளளபபட்ை தாககுதல்கடளப 
ரபாைரவ, கைந்த தாககுதலின் பின்விடளவுகள 
நீண்ை காைத்துககுத் பதாைேபரபாகின்்றன.
 காஸாவில் வாழும் மககள ஒரு பு்றம் 

ஏற்கனரவ ரமற்பகாளளபபட்ை தாககுதல்களின் 
பாதிபபுகளிலிருந்து விடுபைத் பதாைரந்து முயற்சி 
எடுத்து வரும் அரத ரேேம், ரமலும் தாககுதல்கள 
ேைத்தபபைைாம் என்்ற பதாைரசசியான அசெத்து 
ைரனரய வாழ்ந்துபகாண்டிருககி்றாரகள. இந்தத் 
தாககுதல்களின் காேணமாக அவரகள அடைந்த 
உைல், உளப பாதிபபுகளிலிருந்து விடுபை முடியாத 
நிடையில் அவரகள இருபபடத உணேககூடியதாக 
இருககி்றது.
 காஸாடவப பபாறுத்தவடேயில், பன்னா 
ட்டு அேெொரபற்்ற நிறுவனஙகளும், ஐககிய 
ோடுகளின் அடமபபுகளும் அபபிேரதெத்தின் 
ஒருரபாதுரம முடிவுககு வோத உள ஆரோ 
ககிய பேருககடிடய ஆவணபபடுத்த முயன்று 
வருகின்்றன. அரத ரேேம் இவரகள பயன்படு 

த்தும் படிமுட்றகளும் ரகாட்பாடுகளும் காஸா 
வின் சூழ்நிடைககு எந்தவிதத்திலும் பபாருத்தமா 
னடவ அல்ை. இந்த நிறுவனஙகளும் அடமபபு 
களும் காஸாவின் அடிபபடைச சூழலுககு எவ 
வடகயிலும் பபாருத்தமற்்ற ரமற்குைகின் ரகாட் 
பாடுகடளப பயன்படுத்திரய இந்த உளபேருகக 
டிடயப புரிந்துபகாளள முயற்சி பெய்வதன் 
காேணமாக இடவ பவற்றிபபறுவதில்டை 
என்று பாைஸ்தீனச சுகாதாே அடமசசில் உள 
ஆரோககியத்துககுப பபாறுபபாக இருககி 
ன்்ற மருத்துவர ொமா ெபர பதரிவித்தார.  
உளபபாதிபபுககுப பின்னோன உளபேருககீட்டுக 
ரகாளாறு என்்ற ரகாட்பாட்டை காஸாவில் 
பயன்படுத்த முடியாது. இதற்குக காேணம் என் 
னபவன்்றால் குடிரயறிகளின் காைனீயத்தின் 
விடளவாகப பாைஸ்தீன மககள பபறுகின்்ற 
அனுபவஙகள திரும்பத் திரும்ப ேடைபபறுபடவ, 
முடிவின்றி என்றுரம பதாைரந்து பகாண்டிரு 
பபடவ.
 பதாைரசசியான மனஉடளசெலும் உளப 
பாதிபபும் காஸாடவப பபாறுத்தவடேயிலும் 
பாைஸ்தீனத்டதப பபாறுத்தவடேயிலும் பை 
பேம்படேகளாகரவ பதாைரந்துபகாண்டிருககின் 
்றன.
 உண்டமயில் காஸாவில் பாைஸ்தீன 
மககள ெந்திககின்்ற உளபபாதிபபு பென்்ற 
வாேரமா அல்ைது பென்்ற வருைரமா அல்ைது 
2006ம் ஆண்டில் ரதரந்பதடுககபபட்ை அேடெ 
விரும்பாத காேணத்தால் ஆககிேமிபடப ரமற் 
பகாண்ை ரபாரதா ஆேம்பிககவில்டை. பை 
பத்து வருைஙகளுககு முன்னரே, எபரபாது 
சிரயானீசிய இயககம் குடிரயறிக காைனீயத் 
திட்ைத்டத ேடைமுட்றபபடுத்தத் பதாைஙகி 
யரதா அககாைத்திலிருந்ரத பதாைரந்து பகாண்டி 
ருககி்றது.
 இந்தக குடிரயறிக காைனீயத் திட்ைரம 
பாரிய அளவில் பதாைரசசியான வடகயில் பாை 
ஸ்தீன மககடள அவரகள இல்லிைஙகளிலிரு 
ந்து அகற்றி, காஸாடவ ஒரு தி்றந்தபவளிச சிட்ற 

சொடையாக இன்று மாற்றியிருககி்றது.
 உண்டமயில் இன்று காஸாவில் 
வாழுகின்்ற இருபது இைட்ெம் மககளில் 14 
இைட்ெம் பாைஸ்தீன மககள, பாைஸ்தீனத்தின் 
ஏடனய பகுதிகளில் ரமற்பகாளளபபட்ை  யூதக 
குடியிருபபுகளின் காேணமாக இைம்பபயேச 
பெய்யபபட்ைவரகள. இதன் காேணமாகரவ 
காஸாவில் உளள பாைஸ்தீனரகள 2018ம் 
ஆண்டில் ‘வீடு திரும்பும் பாரிய ேடைபவனி’டய 
முன்பனடுத்தாரகள. இந்த ஆரபபாட்ைத்தின் 
ரபாது, பல்ைாயிேககணககான பாைஸ்தீன 
மககள இஸ்ரேல் அேசு அடமத்த ரவலிககு 
அருகில் தமது பொந்த இல்லிைஙகளுககுத் 
திரும்பிச பெல்வதற்கான உரிடமடயக ரகாரி 
ஆரபபாட்ைத்டத ரமற்பகாண்ைாரகள. இந்த 

ஆரபபாட்ைத்தின் ரபாது இஸ்ரேல் அேசின் 
குறிபாரத்துசசுடுேரகளால் பைர பகால்ைபபட்ை 
அரத ரேேம் ரமலும் பைர அஙகஙகடள 
இழந்தாரகள.

நொஙகள் உ்கபரட்னச் பசர்ந�ெர்கள் அல்ல 
என்்பட� அறிபெொம்

பாைஸ்தீனத்தில் வாழ்ந்து வருகின்்ற மககள 
முடிவற்றுத் பதாைரந்து பகாண்டிருககும் உளபபா 
திபபுகடள எதிரபகாளகி்றாரகள. காஸாவின் 
மீது இஸ்ரேல் அண்டமயில் ேைத்திய மிக 
ரமாெமான தாககுதலின் பின்னரும் பன்னாட்டுச 
ெமூகம் வழடம ரபாைரவ இஸ்ரேல் அேடெ 
எவவிதத்திலும் கண்டிககாமல் அதடனப பாது 
காககும் பெய்திகடளரய பவளியிட்ைது.
 பன்னாட்டுச ெமூகத்டதச ொரந்த ஏோளமான 
அேசியல்வாதிகளும் இோெதந்திரிகளும் காஸா 
வில் ‘அதிகரிககும் வன்முட்ற’ பதாைரபாகத் 
தமது கவடைடய பவளிபபடுத்தி இருந்தரதாடு, 
அஙரக பேருககடி நிடைடயத் தளரத்தும் படியும் 
அடமதிடய ஏற்படுத்தும் படியும் ரவண்டுரகாள 
விடுத்திருந்தாரகள. அைா காடூம் என்்ற 5 வயதுச 
சிறுவனும் இன்னும் அஹமட், ரமாபமன் அல் 
டேோப என்்ற பபயரகடளயுடைய 5வயது 
மற்றும் 11 வயது நிேம்பிய இரு ெரகாதேரகள 
அஙகு தாககுதலில் பகால்ைபபட்ை ரபாதும் 
கூை, பாைஸ்தீன மககள அனுபவிககும் துன்பங 
களுககு இஸ்ரேலின் தாககுதல்கள காேணம் 
என்று இஸ்ரேடை எந்தவிதத்திலும் கண்டிகக 
பன்னாட்டுச ெமூகம் முன்வேவில்டை. பை பத்துவ 
ருைஙகளாக பாைஸ்தீன மககடளக பகான்று, 
பைடே அஙகவீனரகளாககி, அவரகடள உளவியல் 
ரீதியாகத் பதாைரசசியான பாதிபபுககு உளளாககி 
வரும் இஸ்ரேல் அேசுககும் இந்த மககளின் 
துன்பஙகளுககும் எவவிதமான பதாைரபுகளும் 
இல்டை என்்றாற்ரபால் இந்த இோெதந்திரிகள 
ேைந்துபகாளகி்றாரகள.
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உகடேன் மீதான ேஸ்யாவின் படை ேை 
வடிகடகயானது தற்ரபாது ஒரு பகரில்ைா 

தாககுதடை எதிரபகாளளும் நிடைககு மாற்்றமடை 
ந்து வருகின்்றது. ஆகஸ்ட் மாதம் உகடேனின் 
சுதந்திேதினம் பகாண்ைாைபபடுவதால் மிகபபப 
ரும் தாககுதல் ஒன்ட்ற உகடேன் ரமற்பகாளளைாம் 
என்்ற எதிரபாரபபுககள இருந்தரபாதும், அவரகள 
ரேரிடையான ஒரு ஊைறுபபுத் தாககுதடை விடுத்து 
பகரில்ைா பாணியில் ஒரு சி்றபபு ேைவடிகடகடய 
ரமற்பகாண்டுளளதாக பதரிவிககபபடுகின்்றது.
 கிடேமியாவில் உளள ேஸ்யாவின் கருஙக 
ைல் கைற்படையினரின் வான் தாககுதல் பிரி 
வான 43 ஆவது கைற்படையின் வான் தாககு 
தல் படையணியின் ெகி வான்படைத்தளம் மீது 
ரமற்பகாளளபபட்ை தாககுதலில் அந்த ப்றஜி 
பமன்ட் தனது வான்படை தாககுதல் விமானங 
களில் அடேவாசிடய இழந்துளளதாக உகடேன் 
மற்றும் ரமற்குைக ோடுகளின் தகவல்கள பதரிவிக 
கின்்றன.

 அவரகளின் தகவல்களின் அடிபபடையில் 
3 எஸ்.யூ-30 எஸ்.எம் பல்ரோககு தாககுதல் 
விமானஙகள, 4 எஸ்.யூ-24 எம் மற்றும் எம்.ஆர 
தடேத் தாககுதல் விமானஙகள அழிவடைந்ததுைன், 
இேண்டு எஸ்.யூ-27 தாககுதல் விமானஙகள ரெத 
மடைந்துளளன. இந்த தகவடை ேஸ்ய தேபபு 
இதுவடேயில் உறுதிபபடுத்தவில்டை. தாககுதல் 
இைம்பபற்்ற பின்னர தளத்தில் இருந்து 4 
உைஙகுவானுரதிகளும், ோன்கு இயந்திேஙகடளக 
பகாண்ை துருபபுககாவி விமானமும் பு்றபபட்டுச 
பென்றுளளன.
 வான்படைத்தளத்தில் ஏற்பட்ை விபத் 
தில் தீ ஏற்பட்ைதாகவும், அதில் ஒருவர பகால் 
ைபபட்ைதுைன், 13 ரபர காயமடைந்துளளதா கவும் 
பதரிவித்துளள ேஸ்யாவின் பாதுகாபபு அடமசசு 
வான்கைஙகள எடவயும் ரெதமடையவில்டை என 
பதரிவித்துளளது.
 ஆனால் தாககுதல் இைம்பபறுவதற்கு முன் 
னர 9 ஆம் ோளும், அதன் பின்னர 10 ஆம் ோளும் 
Planet Labs PBC என்்ற நிறுவனம் பவளியிட்ை 
பெய்மதிப பைஙகள ெமூகவடைத்தளஙகளில் பகி 
ேபபட்டுளளன. அதில் விமானஙகள அழிவடை 
ந்ததற்கான தடையஙகள உளளன. கட்டிைஙகள 
ரெதமடைந்துளளதுைன், 2 ெதுே கி.மீ பேபபளவுளள 
புற்தடேகள மற்றும் காடுகளும் எரிந்துளளன. 

 பெய்மதிப புடகபபைஙகடள ஆோயும் 
ரபாது அடவ ஆயுதககளஞசியரமா அல்ைது 
எரிபபாருள குதஙகரளா பவடித்தது ரபால் அல் 
ைாது ரேரிடையான ஏவுகடணத் தாககுதல்கள 
ரபாைரவ காட்சியளிககின்்றன. 10 மீற்்றர ெம 
விட்ைமுடைய பபரிய குழிகளின் ரதாற்்றம் 

என்பது ஆளில்ைாத தாககுதல் விமானஙகளில் 
இருந்து வீெபபடும் குண்டுகடள விை ெகதிவாய்ந்த 
குண்டுகரள பாவிககபபட்டிருபபதற்கான ொன்று 
கடள உருவாககியுளளன.

 உகடேனின் இறுதி படைநிடையில் இரு 
ந்து 225 கி.மீ பதாடைவில் உளள இந்த தளத்டத 
ொதாேண பல்குழல் உந்துகடண பெலுத்திகளால் 
தாகக முடியாது.
 எனரவ 300 கி.மீ தூேவீசசுக பகாண்ை 
ATACMS (Army Tactical Missile System) எனபபடும் 
இோணுவத்தின் ஏவுகடண பயன்ப டுத்தபைடி 
ருககைாம் என்்ற ெந்ரதகத்டத ரதாற்றுவித்துளளது. 
இந்த ஏவுகடணகடள M142 or the M270 MLRS 
ரபான்்ற பல்குழல் உந்துகடண பெலுத்திகளின் 
தளத்தில் டவத்து ஏவமுடியும். ஆனால் உகடே 
னுககு அவவா்றான ஏவுகடணகடள ரமற்குைகம் 
வழஙகவில்டை.
 ஆனால் உளளுரில் தயாரிககபபட்ை நீண் 
ைதூே ஏவுகடணகள மூைம் தாககுதல் ேைத்தி யதாக 
உகடேன் உளத்துட்ற அடமசெரின் முன்னாள 
ஆரைாெகர பவகேர அன்றுசிவ பதரிவித்துளளார.
 உகடேனிைம் ரோசொ (Tochka) 
வடகடய ரெரந்த குறுந்தூே ஏவுகடணகரள 
உளளன. அதன் தூேம் 200 கி.மீ ஆகும். அதனால் 
கிடேமியாவின் உளபகுதிடய அதனால் தாகக 
முடியாது. எனினும் ரொவியத்தின் வீழ்சசியின் 
ரபாது ரமைதிக தூேவீசசுக பகாண்ை ஸ்கட் 
ஏவுகடணகடள உகடேன் பகாண்டிருந்ததுைன், 
அதன் பதாழில்நுட்பத்டதயும் அறிந்திருந்தது. 
அரதெயம் குரூஸ் வடக நீண்ைதூே ஏவுகடண 
பதாழிநுட்பத்டதயும் அது பகாண்டிருந்தது. 
 அரதெயம், ரேட்ரைாவின் உதவியுைன் 
நீண்ைதூே ஏவுகடண தாககுதல் உத்திடய உகடேன் 
பபற்றிருககைாம் என்படதயும் மறுகக முடியாது. 
நீண்ைதூே ஏவுகடணயின் அவசியம் பதாைரபில் 
அண்டமயில் ஊைகம் ஒன்றிற்கு ரேரகாணல் 
வழஙகியரபாது உகடேன் படையினரின் பிேதம 
கட்ைடள அதிகாரியின் சி்றபபு ஆரைாெகோன 
அபமரிகக படை அதிகாரி ைான் டேஸ் கருத்து 
பதரிவித்திருந்தார.
 அதன் மூைம் ேஸ்யாவின் பின்தளஙகள 
கட்ைடள டமயஙகள வழஙகல் நிடைகள 

களஞசியஙகடள தாககி அழிபபதுைன் ேஸ்ய 
படைகடள ஒரு பேருககடிககுள தளள முடியும் 
என பதரிவித்திருந்தார.
 இதனிடைரய, வானில் இருந்து தடேககு 
ஏவபபடும் ரக.எச-55 மற்றும் ரக.எச-58 வடகயான 
ஏவுகடணகடள தடேயில் இருந்து தடேககு ஏவும் 
வடகயில் உகடேன் மாற்றி அடமத்திருககைாம் 
என்்ற ெந்ரதகஙகளும் எழுந்துளளன. ேஸ்யாவிைம் 
இருந்து இந்த ஏவுகடணகளின் பதாழில்நுட்பத்டத 
உகடேன் முன்னர பபற்றிருந்தது. அவவாறு 
நிகழ்ந்தால் அது ேஸ்யாவுககு பாதகமானது. 
ஏபனனில்  உகடேன் அணுவாயுதஙகடளயும் உரு 
வாககைாம்.
 ஆனால் உகடேன் படையினரின் ொதாேண 
பல்குழல் உந்துகடண பெலுத்திகளின் ஏவுகடண 
கள மற்றும் ரோசொ ஏவுகடணகடள இடைம 
றித்து தாககும் ேஸ்யாவின் ஏவுகடண எதிரபபு 
ஏவுகடணகளான Tor-M2, Buk-M3, S-350 Vityaz, 9K317M 
Buk-M3 and 50R6 S-350 என்படவ ஏன் ஏவுகடணகள 
மூைம் தளத்டத தாககியிருந்தால் அதடன தடுககவி 
ல்டை என்்ற ரகளவி எழுந்துளளது. 
 ரமலும் தாககுதல் இைம்பபற்்ற இைத்தி 
ற்கு 28 கி.மீ பதாடைவில் இருந்த ேஸ்யாவின் 
எஸ்-400 ஏவுகடணகள கூை ஏன் அதடன 
தடுககவில்டை என்்ற ரகளவிகள எழாமல் 
இல்டை. ரமலும் ஏவுகடணகள வந்து வீழ்ந்தடத 
தாம் காணவில்டை என அந்த பகுதிடய ரெரந்த மக 
கள பதரிவித்துளளனர.
 கிடேமியா பகுதி 23 வருைஙகளாக 
உகடேன் வெம் இருந்தரபாதும், 2014 ஆம் 
ஆண்டு ேஸ்யாவினால் டகபபற்்றபபட்டு இடண 
ககபபட்டிருந்தது. பபாருளாதாே மற்றும் 
ரகந்திே முககியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பகுதிடய 
இடணககும் பாைம் படைத்துட்ற முககி 
யத்துவமானது. அதடன தாகக உகடேன் பை 
தைடவக முயன்்றரபாதும் அவவாறு தாககினால் 
உகடேன் மீது ரபாரபிேகைனம் பெய்யபபடும் என 
ேஸ்யா எசெரித்திருந்தது.
 எனரவ தான் இந்த தாககுதலுககு உகடேன் 
உத்திரயாகபூரவமாக உரிடம ரகாேவில்டை. 
ஆனால் தமது சி்றபபு படையினர ஊடுருவி இந்த 
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அபப குதி மககடளச ெந்தித்த தமிழ்த் 
ரதசிய மககள முன்னணியின் பாோளுமன்்ற 
உறுபபினர பெல்வ ோொ கரெந்திேன், 
பதால்பபாருட் திடணககளம் மற்றும் அேெ இய 
ந்திேத்தின் ஆககிேமிபபுகள பதாைரபாக 
கைந்துடேயாடினார.
 இபபகுதிகளில் தமிழரகள பெறிவாக 
வாழ்ந்த ரபாதும், 1964ககு பின்னர திட்ைமிட்ை 
சிஙகள பபௌத்த குடிரயற்்றஙகளாலும், 
தமிழருகபகதிோன வன்மு ட்றகளாலும் 
அபபகுதியிலிருந்து தமிழரகள பவளிரயறிய 
நிடையில், தற்ரபாது அைரந்த வனபபகுதியாக 
காட்சியளிககின்்றது.
 இபபகுதிகளில் அண்டமய ஆய்வுக 
ளின் ரபாது 05 கல்பவட்டுககள கண்டுபி 
டிககபபட்ைன. அவற்றில் 03 கல்பவட்டுககள 
10-11 நூற்்றாண்டு ககுரியபதனவும், 02 கல் 
பவட்டுககள 14ம் நூற் ்றாண்டுககுரியபதனவும் 
கருதபபடுகின்்றது.

 இந்தக ரகாவிடை ஆககிேமிபபதற்கு 
பதால்பபாருட் திடணககளம் முயற்சிகடள 
எடுத்துளளதாக குற்்றஞொட்ைபபடுகின்்றது.
 இதன் நிைவேத்டத கண்ைறிய குறித்த 
பாோளுமன்்ற உறுபபினர ரமாட்ைார டெககிள 
ஊைான பயணத்டத அப பகுதிககு அண்டமயில் 
(07.08.2022)  பென்று பாரடவயிட்ைார. தமிழரக 
ளுடைய வேைாற்ட்ற படேொற்றும் இக 
ரகாயிடை பதாள பபாருள என்்ற ரபாரடவயில் 
ஆககிேமிபபு பெய்யபபைவுளளதாக அப பகுதி 
மககள பதரிவிககின்்றனர.
 இது பதாைரபில் உரிய தேபபினர 
அேசியல்வாதிகள சிறுபான்டம ெமூகம் மீதான 
மதத்தின் மீதான காணிகடளயும் அது ொரந்த 
விையஙகடள டகயகபபடுத்துவடத நிறுத்த 
ரவண்டும் என ஏரகாபித்த எதிரபாரபபுைன் 
உளளாரகள. இதடன தி்றம்பை பாதுகாத்து 
தமிழர பூமி என்படத உறுதிபபடுத்த ரவண்டும் 
என எதிரபாரககின்்றனர.

திருக்கொணமலை  ... த�ொடர்ச்சி...

தாககுதடை ரமற்பகாண்ைதாக உகடேனின் 
பபயர குறிபபிை விரும்பாத அதிகாரி ஒருவர 
அபமரிககாவின் பவாசிஙைன் ரபாஸ்ட் என்்ற 
ஊைகத்திற்கு பதரிவத்துளளார.
 ஒரே ரேேத்தில் இரு இைஙகளில் குண்டுகள 
பவடித்துளளதானது விபத்து என்்ற கூற்ட்ற 
நிோகரிபபதாக உளளதாக பவசிஙைடன தளமாகக 
பகாண்ை ரபார கற்டககளுககான நிடையம் 
பதரிவித்துளளது. மூன்்றாவது குண்டு பின்னர 
பவடித்துளளது. இந்த தாககுதலின் பின்னர ரபசிய 
உகடேன் அதிபர பெைன்ஸ்கி கிடேமியா பகுதிடய 
மீட்கபரபாவதாக பதரிவித்துளளார.
 பமாஸ்ரகாவா கபபல் மூழ்கியரபாதும் 
பவடிவிபத்து என்ர்ற ேஸ்யா பதரிவித்திருந்தது. 
ேஸ்யா தனது படழய ஆயுதஙகடளயும் ரபார 
முடனகளில் பயன்படுத்தி வருவதுண்டு. அடவ 
ரமற்குைகத்தின் ஆயுதஙகளுைன் ஒபபிடும் ரபாது 
பாதுகாபபு குட்றந்தது. எனரவ விபத்துகள அதிகம் 
ஏற்பை வாய்புககளும் உண்டு.
 எது எவவா்றாகினும் இந்த தாககுதல் 
உறுதிபபடுத்தபபட்ைால் இேண்ைாவது உைகப 
ரபாருககு பின்னர ஒரு ோளில் ேஸ்யா அதிக 
படைககைஙகடள இழந்தது இந்த தாககுதலில் 
தான்.

த்கரில்ைொ �ொககு        ... த�ொடர்ச்சி... 

இைஙடக ரேரவழியில் பெல்ைககூடிய வாய்பபு 
உண்ைாகும்.அத்ரதாடு ஊழல்வாதிகடள டகது 
பெய்து அவரகளிைமுளள பணத்திடன அேசுடை 
டமயாகக ரவண்டிய ரதடவ காணபபடுகின்்றது.
எனரவ இதடன ொத்தியமாககிகபகாளள அடன 
த்துைக அழுத்தமானது மிகமிக அவசியமாகியு 
ளளது என்பதும் நிடனவு கூ்றத்தககதாகும்.

பகள்வி:
 இலஙடகயில் எவ்ெொறு எல்லொ ை்கக 
ளு்ககுைொ்ன ைனி�ொபிைொ்ன ஆடசிடய உரு 
ெொ்ககலொம்?

பதில்: 
 இது ஒரு முககியமான ரகளவியாகும்.
இைஙடகயில் பல்லின மககள வாழுகின்்றனர.
பன்டமக கைாொேம் இஙகு சி்றபபுற்று காண 
பபடுகின்்றது.இந்நிடையில் எல்ைா மககளும் 
எல்ைா உரிடமகடளயும் ெமமாக பபற்றுக 
பகாளள வழி பெய்தல் ரவண்டும்.ெமகாை இை 
ஙடகயில் இந்த நிடைககு இைமில்டை என்பது 
யாவரும் அறிந்த விையமாகும்.மககளின் உரி 
டமகள, மனிதாபிமான ஆட்சி குறித்து ோம் ரபசு 
கின்்றரபாது அேசியல் யாபபு பதாைரபாக சிை 

விையஙகடள குறிபபிட்டுக கூ்றரவண்டியுளளது.
பல்லின மககள வாழுகின்்ற ஒரு ோட்டில் பன்டமக 
கைாொேத்துககு வலு ரெரககபபடுவபதன்பது 
மிகவும் அவசியமானபதான்்றாகும். அேசியல்யா 
பபு இனம், பமாழி, மதம் என்று ஒரு பககச ொரபாக 
அல்ைாது பககசொரபற்்ற முட்றயில் அடமந்திரு 
த்தல் ரவண்டும்.ஆனால் இைஙடகயில் இந் 
நிடைடமடயக காண முடியவில்டை.ெமகா 
ைத்தில் இைஙடகயில் ேடைமுட்றயில் உளள 
அேசியல் யாபபு 1978 ம் ஆண்டு அபரபா டதய 
ெனாதிபதியாகவிருந்த ரெ.ஆர. பெயவரத்தனா 
வினால் முன்டவககபபட்ைது.
 இந்த யாபபு ஐககியத்துககு வலுரெரககாமல் 
ோட்டில் பிளவுகளும், விரிெல்களும் தடைதூககு 
வதற்கு அடித்தளமாகி இருபபதாக விமரெனஙகள 
பைவும் முன்டவககபபட்டு வருகின்்றன.
 யாபபில் இருபதுககும் அதிகமான 
திருத்தஙகள ரமற்பகாளளபபட்டிருபபினும் 
கூை இத்திருத்தஙகளும் எதிரபாரத்த ொதக 
விடளவுகடளப பபற்றுக பகாடுககவில்டை.
எனரவ ோட்டு மககள ஐககியத்துைன் டக 
ரகாரககககூடிய, ெகை இன மககளினதும் 
உரிடமகடள உறுதிபபடுத்தக கூடிய, பின்தஙகிய 
மடையக மககள உளளிட்ரைாருககு விரெை 
ஏற்பாடுகடள உளளைககிய புதிய அேசியல் யாபபு 
முன்டவககபபை ரவண்டும் என்்ற ரகாஷஙகள 

முன்டவககபபட்டு வருகின்்றன.எனினும் இன 
வாத ொககடையில் அேசியல்வாதிகள மூழ்கிப 
ரபாயுளளன நிடையில்  இைஙடகயில் இது 
ொத்தியமாகுமா? என்று சிந்திகக ரவண்டியுளளது. 
  அேசியல் யாபபு குறித்து ோம் ரபசுகின் 
்றரபாது இந்தியாவின் அேசியல் யாபபிடன 
ஒரு முன்மாதிரியாகக பகாளள ரவண்டும்.
இட்றடமயுளள சுதந்திே இந்தியாவின் அதிகாேம், 
ெகதிகள மற்றும் அேொஙகத்தின் மூைஙகள 
யாவும் மககளிைமிருந்ரத ரதான்றுகின்்றன என் 
படத யாபபு வலியுறுத்தும் நிடையில் மககளா 
ட்சி, மனிதாபிமான ஆட்சிககும் அது வலுரெர 
பபதாகவுளளது. ரமலும் “ இந்தியா ஒரு 
இட்றடமயுளள ெமதரம, மதசொரபற்்ற, ெனோயகக 
குடியேொகும்.இது ோட்டின் ெகை பிேடெகளின் 
நீதிடயயும், சுதந்திேத்டதயும்,ெமத்துவம் மற்றும் 
ரதாழடமடயயும் பாதுகாககும்” என்று யாபபு 
வலியுறுத்துகின்்றது.இத்தடகய பவளிபபாடுகள 
இைஙடகயின் அேசியல் யாபபிலும் உளள 
ைககபபட்டு பெயல்வடிவம் பப்றச பெய்வது 
அவசியமாகும்.இரதரவடள யாரும் எவருககும் 
அடிடமயில்டை.எந்தபவாரு இனமும் இன் 
பனாரு இனத்திற்கு அைஙகிப ரபாகரவ ண்டிய 
அவசியமும் கிடையாது என்றும் தம் மிகக 
சிறிவரதன ரமலும் பதரிவித்தடமயும் குறிபபிைத் 
தககதாகும்.
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வழஙகபபட்ை சுயாட்சி அதிகாே த்தின் சி்றபபு 
ெலுடகடய இந்திய அேசு மீளபபபற்று 
கபகாண்ை மூன் ்றாவது ஆண்டு நிட்றவு 
மற்றும் இந்தியாவின் 75 ஆவது சுதந்திேதின 
பகாண்ைாட்ைம் ரபான்்றன இைம் பபறும் 
காைபபகுதியில் இந்த தாககுதல் இைம்பபற் 
றுளளது.
 கைந்த புதன்கிழடம (10) பட்ஹம் பகுதியில் 
இந்திய படையி னரின் சுற்றிவடளபபின் ரபாது 
இைம்பபற்்ற ரமாதல்களில் 3 ஆயுததாரிகள 
பகால்ைபபட்ைதும் இஙகு குறிபபிைத்தககது.
வியாழககிழடம  (11) அதிகாடைரமற்பகாளளப
பட்ைஇந்ததாககுதலில்இருதாககுதைாளிகளும்
பகால்ைபபட்டுளளனர.துபபாககிகளமற்றும்டக
பயறிகுண்டுகளபகாண்டுஇருதாககுதைாளிகள
தாககுதடைரமற்பகாண்ைதாகவும்,இேணுவம்தி
ருபபித்தாககியதில்அவரகளபகால்ைபபட்ைதாக
வும்மூத்தகாவல்துட்றஅதிகாரிமுரகஸ்சிஙபதரி
வித்துளளார.
 காஸ்மீரபிோந்தியத்திற்குவழஙகபபட்ை
சுயாட்சிஅதிகாேத்தின்சி்றபபுெலுடகடயஇந்திய
அேசுமீளபபபற்றுகபகாண்ைமூன்்றாவதுஆண்டு
நிட்றவுமற்றும்இந்தியாவின் 75 ஆவதுசுதந்திேதி
னபகாண்ைாட்ைம்ரபான்்றனஇைம்பபறும்காை
பபகுதியில்இந்ததாககுதல்இைம்பபற்றுளளது.
 கைந்தபுதன்கிழடம (10) பட்ஹம்பகுதியி
ல்இந்தியபடையினரின்சுற்றிவடளபபின்ரபாது
இைம்பபற்்றரமாதல்களில் 3 ஆயுததாரிகளபகா
ல்ைபபட்ைதும்இஙகுகுறிபபிைத்தககது.
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டனகளில் ஏற்பட்ை காயஙகள மற்றும் உளவியல் 
தாககஙகளும் அதற் கான காேணிகளாக 
பதரிவிககபபடுகின்்றன.
 இது பதாைரபில் மன்னிபபுக ரகாரியு 
ளள அவுஸ்திரேலிய அேசு அறிகடகயில் பரி 
ந்துடே பெய்யபபட்ைவற்ட்ற உைனடியாக ேடை 
முட்றபபடுத்துவதாகவும் பதரிவித்துளளது.
 கைந்த 20 வருைஙகளில் ஈோக மற்றும் 
ஆபகானிஸ்த்தானில் பகால்ைபபட்ை படையி 
னடே விை தற்பகாடை பெய்தவரகளின் எண் 
ணிகடக அதிகம் என அடமசெர  மற் கிரயாவ 
பதரிவித்துளளார.
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த்துளளார.
 பபருமளவில் சிறுவரகள பகால்ைபபடு 
வது ரவதடனயானது, அதடன ோம் ஏற்று 
கபகாளள முடியாது. கைந்த வாேம் மட்டும் 19 
சிறுவரகள பகால்ைபபட்டுளளனர என அவர 
ரமலும் பதரிவித்துளளார.
 காொ பகுதியில் இஸ்ரேலிய படையினர 
வான் தாககுதல்கடள ரமற்பகாண்டுளளனர. பை 
கட்டிைஙகடள தடேமட்ைமாககியதுைன், அகதி 
முகாம்கள மீதும் தாககுதல்கடள ரமற்பகாண்டு 
வருகின்்றனர. ஜிகாத் அடமபபினர மீது 
தாககுதல் ேைத்துவதாக இஸ்ரேல் பதரிவித்துவ 
ருகின்்றரபாதும், பபாதுமககரள அதிகம் 
பகால்ைபபட்ைதாக பைஸ்தீன அதிகாரிகள 
பதரிவித்துளளனர.
 கைந்த வாேம் பவளளிககிழடம (5) 
பதாைககம் ஞாயிற்றுககிழடம வடேயிலும் 
ரமற்பகாளளபபட்ை தாககுதல்களில் 48 ரபர 
பகால்ைபபட்டுளளனர. அவரகளில் 17 சிறுவரகள 
உட்பை 22 ரபர பபாதுமககள ோன்கு பபண்களும் 
அைஙகுவரகள. 360 ரபர காயமடைந்துளளனர, 
அவரகளில் மூன்றில் இேண்டு பஙகினர 
பபாதுமககள. காயமடைந்தவரகளில் 158 
சிறுவரகளும், 58 பபண்களும் 19 முதிரயாரும் 
அைஙகுவதாக ஐ.ோ பதரிவித்துளளது.
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பைவில்டை. எனரவ யாருமற்்ற நிடையில் 
தனககு எதிோன ரபாலியான ஆதாேஙகடள 
தனது இல்ைத்தில் டவபபதற்கு அதிகாரிகள 
முற்பட்டுளளதாக ்றம்ப குற்்றம் சுமத்தியுளளார.
 2024 ஆம் ஆண்டு இைம்பபறும் அேெ 
தடைவர ரதரதலில் ோன் ரபாட்டியிடுவடத 
தவிரபபதற்ரக அவரகள நீதிடய ஒரு ஆயுதமாகப 
பயன்படுத்துகின்்றனர என ்றம்ப ரமலும் பதரி 
வித்துளளார.

தபொயயொன         ... த�ொடர்ச்சி... 

அேசியல் கட்சிகளாகிய ோம் கூட்ைாக உஙகள 
கவனத்திற்குக பகாண்டுவே விரும்புகிர்றாம். 
 தமிழரகளின் துன்பத்டதத் தணிககவும், 
தமிழரகளுககு எதிோக ேைத்தபபடும் அட்டூ 
ழியக குற்்றஙகளுககு நீதி வழஙகவும் பின்வரும் 
ேைவடிகடககடள எடுககுமாறு மாண்பு 
மிகு தஙகளிைம் ோஙகள மரியாடதயுைன் 
ரவண்டுரகாள விடுககிர்றாம்” என ரமலும் பை 
முககிய ரகாரிகடககள முன்டவககபட்ைபட்டு 
ளளன.
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தமது ோட்டில் அேசியல் தஞெம் ரகாேவில்டை 
எனவும் அவர தமது ட்விட்ைர பதிவில் குறிபபிட் 
டுளளார.
 தாய்ைாந்தில் இருந்து  இனி எந்த ோட்டில்  
ரகாட்ைாபய ோெபக்ஷ, தஞெம் ரகாேவுளளார 
என பபாறுத்திருந்துதான் பாரகக ரவண்டும்
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த்துைன் கைந்த வாேம் ேடைபபற்்ற கூட்ைம் 
ஒன்றில் பதால்லியல் திடணககள அதிகா ரிகள 
தமது எல்டைடய மீறிசபெயற்பட்டிருககின்்றார 
கள. “இந்த புதிய திட்ைத்டத ேடைமுட்றபப 
டுத்துவதற்கு உஙகளுடைய அனுமதி எமக குத் 
ரதடவயில்டை. ஆனால், பிேசசிடன இருக 
கககூைாது என்பதற்காக உஙகளுைன் இது பதாை 
ரபில் ரபசுகிர்றாம்” என அசசுறுத்தும் பாணியில் 
பதால்லியல் திடணககள அதிகாரிகள ேைந்துபகா 
ண்டிருககின்்றாரகள.
 குறிபபிட்ை காணி உண்டமயில் ரகாரண 
ஸ்வோர ரகாவிலுககுச பொந்தமானது. அது 
பதால்பபாருள முககியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு 
பகுதி என்பதால் அதடனப ரபணிபபாதுகாககும் 
பபாறுபபு மட்டுரம பதால்பபாருள திடண 
ககளத்துககுளளது. ஆனால், அந்தக காணிககான 
உரிடம தமககுளளது ரபாைவும், ரகாரணஸ்வேர 
ரகாவில் தமககு கட்டுபபட்ைது என்பது ரபாை 
வும்தான் பதால்பபாருள திடணககம் இபரபாது 
பெயற்படுகின்்றது எனக குற்்றஞொ ட்டுகின்்றார 
ரகாவில் நிரவாகி ஒருவர.
 திருரகாணமடை மாவட்ைத்தில் 64ஆம் 
கட்டை பகுதியில் இோெவந்தான் மடை உள 
ளது. இந்த மடையில் அகத்தியமா முனிவர 

சிவலிஙக வழிபாட்டில் ஈடுபபட்டுளளார. இந்த 
சிவலிஙகமும் வழிபாட்டுத்தைமும் அகற்்றபபட் 
டுளள. அஙகு பபௌத்த விகாடே ஒன்று 
அடமககபபடுகி்றது. பகாட்டியாபுேம் என்்ற 
பபயடே திரிபுபடுத்தி பகாட்டியாோம விகாடே 
என்்ற பபயரில் இந்த ஆககிேமிபபுககள முன்பன 
டுககபபடுகின்்றன. இதற்கு இோணுவமும் அேொ 
ஙக அதிபரும் துடண நிற்கி்றாரகள. இோெவந் 
தான் ஆையத்டத புனேடமபபது பதாைரபில் 
அேொஙக அதிபருைன் ரபசுடகயில்  அவவிை 
யம் பதாைரபில் பபௌத்த பிககுவிைம் ரபசசுவா 
ரத்டதயிடன முன்பனடுககுமாறு அேொஙக 
அதிபர கூறுகின்்றார. அேொஙக அதிபடே விை 
வும் பிககு அதிகாேம் உளளவோக தீரமானிககும் 
ெகதிவாய்ந்தவோக உளளார என்படத இது உணர 
ததுகின்்றது.
 அேெ இயந்திேஙகளின் பைத்துைன் இோ 
ணுவம், பபாலிஸ் பாதுகாபபுைன் பதால்லி யல் 
திடணககளம் சிஙகள மயமாககடை தீவிேபப 
டுத்தியிருககும் பின்னணியில் தமிழ்த் தடைவரகள 
எனபபடுபவரகள பவறுமரன அறிகடககடள 
பவளியிடுவதுைன், பாோளுமன்்றத்தில் ரபசுவது 
ைன் தமது கைடம முடிந்துவிட்ைதாக இருககின் 
்றாரகள.  ரகாரணஸ்வே ஆையமும் பறிரபாகத்தான் 
ரபாகின்்றதா?

முன்டவககாது அடனத்து இைஙடகயரகளின் 
ரபாோட்ைமாக முன்டவகக ரவண்டும் என்்ற 
நிரபபந்தம் காேணமாக தமிழ் மககளுடைய 
பிேசசிடனகடளயும் அவரகள டகயில் எடுககி 
ன்்றாரகள என்்ற ரதாற்்றபபாடு உருவாகியிருந்தது. 
அதுவும் அவவபரபாது. ஆனால், அவற்ட்ற 
முககியமானடவயாகக கருதி அவற்ட்ற மககள 
மத்தியில் பகாண்டுபெல்வதற்கான முயற்சிகள 
ரமற்பகாளளபபட்டிருககவில்டை. 
 இருந்தரபாதிலும், முஸ்லிம் மககடளப 
பபாறுத்தவடேயில் அவரகளில் கணிெமான 
பதாடகயினர இந்தப ரபாோட்ைத்தில் தம்டமயும் 
இடணத்திருந்தனர. ரகாட்ைாபய அேொஙகம் 
முஸ்லிம்கள பதாைரபில் கடைபபிடித்த பகாளடக 

இதற்குக காேணமாக இருந்திருககைாம். 
 அஙகு ேடைபபற்்ற நிகழ்வுகடள உற்று 
ககவனிககும் ரபாது, தமிழ் மககளுடைய 
அேசியல் உரிடமகள, அதிகாேப பேவைாககல் 
மற்றும் ரபாோல் ஏற்பட்டிருககககூடிய விடளவு 
கள, காணாமல் ஆககபபட்ரைார பிேசசிடன, 
அேசியல் டகதிகள பிேசசிடன என்பன பதாைர 
பாக அவவபரபாது கருத்துககள பதரிவிககபபட்ை 
னரவ தவிே, அவற்ட்ற ஒரு முககியமான ரகாரி 
கடகயாக சிஙகள மககள அணுகத் பதாைஙகியி 
ருககின்்றாரகள என்்ற எண்ணத்டத ஏற்படுத் 
தவில்டை. அதாவது தமிழ் மககளுடைய பிேசசி 
டனகள பதாைரபில் ஆழமான ஒரு புரிதடை 
இந்தப ரபாோட்ைம் ஏற்படுத்தியிருககவில்டை.

சூழ்நிலைக ல்கதி  ... த�ொடர்ச்சி  ...

எல்டைடய ரவறு சிை ோடுகள இந்தியாவிற்கு 
எதிோக இருககககூடிய பாகிஸ்தான் , சீனா ரபான்்ற 
ோடுகள உபரயாகபபடுத்தககூைாபதன்படதயும் 
எபபபாழுதுரம இந்தியா வலியுறுத்தியுளளது . 
அந்த ஒரு வலியுறுத்தலுககு முதலில் “ஆம்” என்று 
பொல்லிவிட்டு பி்றகு தன் கருத்டத மாற்றுகின்்றார 
தற்ரபாடதய ெனாதிபதி ேணில் விககிேமசிஙக. 
 இந்தியாவிற்கு அந்த எதிரபாரபபுகள இல் 
ைாமல்  இவவாறு ேைபபதற்கான  வாய்பபுககள 
இல்டை.  அரதெமயம் இந்தியா,  சீனா , இைஙடக 
மூன்று பதாைேபுகளில் சீனாவிற்கும் இைஙடக 
பேருககமாக இருககி்றது  என்்ற கருத்டதயும் 
இந்தியா பு்றம் தளளிவிட்டு பாரககவில்டை . 
இடத இேண்டையும் ரெரத்து தான் இந்தியாவின் 
பவளியு்றவு  பகாளடகயும் அதனுடைய ேகரவும் 
இபபபாழுது இருககின்்றது.

இைங்ல்கககு எதி        ... த�ொடர்ச்சி... திருகக்கொகணஸ்்வேம்      ... த�ொடர்ச்சி... 

 அரத ரேேம் பன்னாட்டுச ெமூகத்டதச 
ொரந்த ரவறு சிைரோ எந்தவிதமான பவட் 
கரமா, கூசெரமா இன்றி, இஸ்ரேல் ரமற் பகாண்டு 
வரும் வன்முட்றத் தாககுதல்களுககு தமது 
நிபந்தடனயற்்ற ஆதேடவ பவளிபபடுத்தியி 
ருககி்றாரகள. பிரித்தானிய பவளிவிவகாே 
அடமசெோகத் தற்ரபாது பணியாற்றுகின்்ற 
லிஸ் ேஸ், ‘உண்டம விடியல்’ என்்ற இந்தத் 
தாககுதல் பதாைஙகபபட்ைவுைன் இஸ்ரேல் 
அேசுககு ஆதேவாகச பெய்தி பவளியிட்ைார. ரமற் 
பகாளளபபடும் தாககுதல்களின் காேணமாக 
பாைஸ்தீனரகள பைர பகால்ைபபட்ைது பதாை 
ரபாக லிஸ் ேஸ் எதுவும் ரபெவில்டை. “ஐககிய 
இோசசியத்டதப பபாறுத்தவடேயில் அது இஸ் 
ரேல் அேடெயும் தன்டனப பாதுகாகக அந்த 
அேசுககுரிய உரிடமடயயும் ஆதரிககின்்றது என்று 
தனது பெய்தியில் அவர ரமலும் பதரிவித்திருந்தார. 
இஸ்ரேல் அேசு தாபிககபபட்ை காைத்திலிருந்து 
அந்த அேசுககு ஐககிய இோசசியம் வழஙகி 
வருகின்்ற உறுதியான ஆதேடவப பாரககும் ரபாது, 
பிரித்தானிய பவளிவிவகாே அடமசெரின் கூற்று 
எந்தவிதத்திலும் ஆசெரியமாக இருககவில்டை. 
அதுமட்டுமன்றி காஸாவின் மீது தாககுதல்கடள 
ரமற்பகாளளுவதற்கு ஐககிய இோசசியம் 
இஸ்ரேலுககுத் பதாைரந்து இோணுவ உபகேண 
உதவிகடளயும் ரமற்பகாண்டு வருகின்்றது என் 
பதும் இஙகு கவனிககபபைரவண்டிய விை 
யமாகும்.
 பாைஸ்தீனரகள விரவகம் இல்ைாதவரகள 
அல்ைர. ோஙகள உகரேன் இல்டை என்பது 

எஙகளுககு ேன்்றாகரவ பதரியும். உைகளாவிய 
ரீதியில் உகரேன் மககள பபற்றுவருகின்்ற ஆதேவு 
எஙகளுககுக கிடைககபரபாவதில்டை என்பதும் 
எஙகளுககுத் பதரியும். எஙகடள ஆககிேமித்து 
டவத்திருககும் ஒரு படைடய எதிரபபதற்கு எமககு 
இருககின்்ற உரிடமககு யாருரம எஙகளுககு 
ஆதேடவத் தேபரபாவதில்டை. எமது மககளுககாக 
உயிடேத் தியாகம் பெய்கின்்ற தியாகிகள 
பதாைரபான பெய்திகடள பன்னாட்டு ஊைகஙகள 
எந்தவிதத்திலும் பவளியிைபரபாவதில்டை. 
பிேபைமான ேட்ெத்திேஙகரளா, பஹாலிவூட்டைச 
ொரந்த ேடிகரகரளா, பிேதம அடமசெரகரளா 
காஸாவுககு வந்து, இடிபாடுகளுககு ேடுவில் 
வாழ்ந்துபகாண்டிருககும் எமது மககடள வந்து 
பாரககபரபாவதில்டை.
 இஙரக யதாரத்தபூரவமான உண்டம 
என்னபவன்்றால், பூரகாள அேசியலில் அடிபப 
டையான மாற்்றஙகள ஏற்பைாதவடேககும், 
பாைஸ்தீன மககள மீது எந்தவிதமான தயககமும் 
இன்றி இஸ்ரேல் அேசு பதாைரந்து குண்டுகடள 
வீசி அந்த மககடளக பகான்றுபகாண்டு தான் 
இருககும்.

ேன்றி: அல்்ஜசீேொ

்கொஸொ மக்களின்  ... த�ொடர்ச்சி  ...

ரபாோட்ைஙகள ேைத்தபபட்ைன. வவுனி 
யாவில் இைம்பபற்்ற ரபாோட்ைத்தில் கைந் 
துபகாண்ைவரகள, அபமரிகக, ஐரோபபிய 
ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் பகாடிகடள ஏந்திய 
வாறு, ெரவரதெத்திைம் நீதி ரகாரியிருந் தனர.
 இந்த ரபாோட்ைத்தின் இறுதிக கட்ைத்தில் 
ஐககிய ோடுகள ெடபககு மகெபோன்றும் 
அனுபபி டவககபபட்டுளளது.
 இரதரவடள, இந்த 2000 ோட்கள பதாைர 
ரபாோட்ைத்தில் கைந்துகபகாண்ை, சுமார 
120ககும் அதிகமாரனார உயிரிழந்துளளதாக 
காணாமல் ஆககபபட்ரைார உ்றவுகள ெஙகத்தின் 
பெயைாளர ரகா.ோஜ்குமார பதரிவித்துளளார.
 இந்நிடையில், இந்தப ரபாோட்ைத்தில் 
கருத்து பதரிவித்த காணாமல் ஆககபபட்ைவர 
களின் உ்றவினரகள, “எஙகள குழந்டதகள 
எஙகு என்று எஙகளுககுத் பதரியும். அவரக 
ளில் சிைர பாலியல் அடிடமகளாகவும், ரவடை 
ககாேரகளாகவும், அவரகளில் சிைர பிககுகளாக 
வும், அவரகளில் சிைர சிஙகளவரகளாகவும் 
மாற்்றபபட்ைனர”. என குற்்றம் சுமத்தியுளளனர.

எங்்கள் குழநல� ... த�ொடர்ச்சி  ...

நிடைடமகரள அதிகமுளளன.இவற்றிலிருந்தும் 
மீட்பைடுத்து மடையகக கல்விடய அபிவிருத்திப 
பாடதயில் இட்டுச பெல்ை ரவண்டியது அடன 
வரினதும் பபாறுபபாகும்.

மலைய்க ்கல்விச் ... த�ொடர்ச்சி  ...
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இந்த ேவீன உைகத்தில் ரவடைபபழு அதிக 
ரிபபதால் ோள விடேவாக முடிந்துவிடுவதாக 

ோம் உணரவதுண்டு, அதாவது ரேேம் ப்றந்துவி 
டுவதாக கூறுவாரகள. ஆனால் கைந்த மாதம் 26 ஆம் 
ோள விஞஞானிகள பவளியிட்ை அறிகடகயின் 
அடிபபடையில் ேமது பூமியும் தனது ரவகத்டத 
அதிகரித்துளளதாக பதரிவித்துளளனர.
 அதாவது 26 ஆம் ோள பூமி மிக ரவகமாக 
சுற்றியதால் அன்ட்றய ோளில் சிை மில்லி போடி 
கடள ோம் இழந்துளரளாம். துல்லியமாக ரேேத்டத 
கணிககும் அணுெகத்தியில் இயஙகும் கடிகாேம் 
மூைம் இந்த தகவல் அறியபபட்டுளளது. எனினும் 
சிை ெமயஙகளில் பூமி பின்னர பமதுவாகவும் ேகே 
ைாம்.

 பூமி தன்டனத்தாரன சுற்றுவதற்கு எப 
ரபாதும் 24 மணிரேேஙகடள எடுபபதில்டை. 
அது ரவறுபடும் பூமி அதிரவும் அதற்கான 
ஒரு காேணம். பை மில்லியன் ஆண்டுகளாக 
பூமியின் ரவகம் குட்றந்து வருகின்்றது. 
அதற்கு பூமிககும் ெந்திேனுககும் இடையிைான 
ஈரபபு விடெயினால் ஏற்படும் உோய்வு 
விடவ காேணம் ஒவ பவாரு நூறு வருைங 
களுககும் 2.3 மில்லி போடிகளால் பூமியின் ரவகம் 
குட்றந்து வருகின்்றது. 1.4 பில்லியன் வருைஙகளுககு 
முன்னர ஒரு ோளானது 19 மணிரேேஙகடளரய 
பகாண்டிருந்தது என பதரிவித்துளளனர ைஸ்மா 
னியா பல்கடைககழகத்டத ரெரந்த ரபோசிரிய 
ரகளான மற் கிங மற்றும் கிறிஸ்ரதாபர வற்ென் 
ஆகிரயார. அதன் பின்னர ஒவபவாரு ோளும் அதன் 
ரேேம் அதிகரித்து வருகின்்றது.

 கைந்த 20 ஆயிேம் வருைஙகளில் அதாவது 
பனிககாைத்திற்கு பின்னர, பனிககட்டி உருகியதால் 
பூமியின் ரமற்பேபபின் அழுத்தம் குட்றந்ததால் 
பூமி உறுதியான இயககத்டத பகாண்டிருந்ததுைன் 
ரவகம் அதிகரித்தது. எனரவ நூறு ஆண்டுகளில் 
அதன் ரவகம் 0.6 மில்லிபோடிகளால் தான் நீடித் 
தது.
 பைமான காற்று மற்றும் பவபபமான கைல் 
என்பனவும் பூமியின் ரவகத்டத குட்றககைாம். சிை 
வருைஙகள ரதாறும் கைற்பேபபின் பவபபநிடை 
அதிகரித்ரத வருகின்்றது.
 ஆனால் கைந்த 50 வருைஙகளில் பூமியின் 
சுழற்சியில் அொத்தியமான தன்டமகள பதரிகி 
ன்்றன. இது பதாைரபில் விஞஞானிகள பை 
அனுமானஙகடள முன்டவத்துளளனர. பனிபபா 
ட்றகள உருகுதல், மிகபபபரும் பூகம்பம், பூமி 
தனது அசசில் இருந்து சிறிது விைகியடம (Chandler 
Wobble) என்பன அவரகளின் அனுமானஙகள.
 பூமி அதன் அசசில் இருந்து சிறிது விைகி 

யடம வாபனாலிககதிர பதாடைரோககி மூைம் 
அறியபபட்டுளளது. பூமியின் சுழற்சி தாமதமா 
னால் அது சூரியனில் இருந்து விைகிச பெல்கின்்றது 
என்று அரத்தம்.

 பூமிககும் சூரியனுககுமிடையிைான தூேம் 
150 மில்லியன் கிரைாமீற்்றரகள. ஆனால் சூரியன் 
தனது திணிடவ இழந்து வருவதால் பூமியின் 

தூேம் அதிகரிககின்்றது. அதாவது சூரியனின் 
திணிவு ெகதியாக மாற்்றமடைவதனால் இவவாறு 
ஏற்படுகின்்றது. எனரவ ஒவபவாரு வருைமும் 
பூமி சூரியனில் இருந்து 6 பென்ரிமீற்்றரகள விை 
கிச பெல்வதாக பதரிவித்துளளார வானியல் ஆய் 
வாளர பிடேன். எனினும் பூமியின் தூேத்துைன் 
ஒபபிடும்ரபாது இது பு்றககணிககத்தககது.

 1960 ஆம் ஆண்டில் இருந்து பூமி சுற்றும் 
ரேேம் அளவிைபபடுகின்்றது. கைந்த ெுன் 
மாதம் 29 ஆம் ோள பூமி தன்டனத்தாரன சுற்றுவ 
தற்கு 1.59 மில்லிபோடிகள குட்றவான ரேே 
த்டத எடுத்துளளது. ெுடை 26 ஆம் ோளும் 1.5 
மில்லிபோடிகள குட்றவான ரேேத்டத எடுத்து 
ளளது. 
 பூமி பமாதுவாக சுற்றுவதால் அடனத்துைக 
பதாடைபதாைரபு அடமபபு பூமி ெற்றும் ரேேத்டத 
கணித்து ரமைதிகமான ரேேத்டத அதனுைன் 

கூட்டிரய வந்துளளது. ெுன் மற்றும் டிெம்பர 
மாதஙகளில் இவவாறு பெய்யபபடுவதுண்டு. 
இறுதியாக 2016 ஆம் ஆண்டு ரமைதிக ரேேம் 
ரெரககபபட்ைது. முதன் முதைாக 1972 ஆம் 
ஆண்ரை இது ேடைமுட்றபபடுத்தபபட்ைது. 
அடுத்ததாக இந்த வருைத்தின் டிெம்பர மாதம் 
ரமைதிக ரேேம் ரெரககபபை ரவண்டும். ஆனால் 
தற்ரபாது பூமி விடேவாக சுற்றுவதால் அதற்கான 
ரதடவ இருககாது.

பூமியின் இந� ைொற்றம் எம்டை எவ்ெொறு 
்பொதி்ககும்?

அணுெகதியில் இயஙகும் கடிகாேம், பெய்மதிகளு 
ைன் பதாைரபில் உளளதால் அதில் அந்த 
பாதிபபுககடள உணே முடியும். பெய்மதிகளின் 
பயன்பாடுகளில் இது தாககத்டத எற்படுத்தைாம். 
அதாவது பூமி விடேவாக சுற்றுவதால் அது தனது 
ஆேம்ப இைத்டத விடேவாக பென்்றடைந்துவிடும். 

0.5 மில்லிபோடிகள விடேவாக சுற்றுவது என்பது 
26 பென்ரிமீற்்றர தூேத்டத கைககும் ரேேம். எனரவ 
பெய்மதிகள மூைம் இயஙகும் வழிகாட்டிகள 
மற்றும் ஏடனய பதாழில்நுட்பஙகள பாதிபபடை 
யைாம்.

 இதன் தாககம் என்பது ேவீன வெதிகள 
பகாண்ை பெல்லிை பதாடைரபசிகள, கணணிகள 
மற்றும் பதாடைபதாைரபு ொதனஙகளில் பாதிபபுக 
கடள ஏற்படுத்தைாம். இடவ இடணயத்தள ரேேக 
கணிபபீட்டை (Network Time Protocol) பகாண்ைடவ.
இதடன சீர பெய்ய ரவண்டுபமனில் ஒரு 
ோளின் மணித்துளிகளுைன், ரமைதிக ரேேத்டத 
கூட்டுவடத விடுத்து அதடன கழித்தல் ரவண்டும். 
அதன் மூைரம விடேவாக சுற்றும் பூமியின் 
ரேேத்துைன் பெய்மதிகளின் ரேேத்டத ஒருஙகி 
டணகக முடியும்
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