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சோசோலிோ ோமத்துவக கட்சியும (சோசோக)  ோமூக
ோமத்துவத்துககசன அனனத்துலக இனளைஞர மற்றும
மசணவர (ஐனவஎஸ்எஸ்இ)  அனமப்பும,  செோப்செெப்டெமபர 7
ஞசயிற்றுக கிழனம,  யுத்தத்தினசல நசோமசககப்பட்ெப்டெ வெப்டெ
இலங்னகயின யசழ்ப்பசணத்தில “அசெமரிககசவின ஆசியச
சநசககிய திருப்பமும உலகப் சபசர அச்சுறுத்தலும” எனற
தனலப்பில பகிரங்க கூட்ெப்டெம ஒனனற நெப்டெத்தவுள்ளைன.
இதற்கசக சோசோக மற்றும ஐனவஎஸ்எஸ்இ
உறுப்பினரகளும ஆதரவசளைரகளும யசழ்ப்பசணத்தில
முனசெனடுத்த பிரச்ோசரத்திற்க பரந்த ஆதரவு கிட்டியது.
ஐந்து ோந்தி, கருநகர, திருசெநலசவலி மற்றும யசழ்ப்பசண
பலகனலககழகம சபசனற இெப்டெங்களில பிரச்ோசரம
சமற்செகசள்ளைப்பட்ெப்டெது. 

“சோசோலிோமும ஏகசதிபத்திய சபசருகக எதிரசன
சபசரசட்ெப்டெமும”  எனற நசனகசம அகிலத்தின
அனனத்துலகக கழுவின தீரமசனத்தின ஆயிரககணககசன
பிரதிகளும மற்றும உலக சோசோலிோ வனலத் தளைத்தில
செவளியசன மூனறசம உலக யுத்தத்துககசன உந்துதல
பற்றிய பல ஆய்வுக கட்டுனரகளும பிரச்ோசரத்தின சபசது
விநிசயசகிககப்பட்ெப்டென.

கெப்டெந்த மூனறு தோசப்தங்களைசக ஆட்சியில இருந்த
அரோசங்கங்களைசல பிரிவினனவசத தமிழீழ விடுதனலப்
புலிகளுகக எதிரசக முனசெனடுககப்பட்ெப்டெ இனவசத
யுத்ததினசல சீரழிககப்பட்ெப்டெ வெப்டெ மசகசணம,  2009  சம
மசதம புலிகளின சதசலவியுெப்டென யுத்தம முடிவுகக வந்த
சபசதிலும, கெப்டெந்த 5 வருெப்டெங்களைசக இனனமும இரசணுவக
கட்டுப்பசட்டிசலசய உள்ளைது.  பிரசதோத்னத விட்டு
இரசணுவம செவளிசயறுவதற்க மசறசக நிரந்தரக
கட்டிெப்டெங்களுெப்டென ஆககிரமிப்பு இறுககப்பட்டுள்ளைசதசடு
மககளின வசழ்கனகயின எலலச அங்கங்களிலும
இரசணுவம தனலயிட்டு வருகினறது.

ஒரு அரசியல பதட்ெப்டெமுள்ளை இெப்டெமசக இருந்து வரும
யசழ்ப்பசண பலகனலககழகம,  இரசணுவப்
புலனசய்வசளைரகளினதும ஆளும தட்டுககளினதும கடும
கண்கசணிப்பின கீழ் உள்ளைது.  மசணவரகள் மற்றும
விரிவுனரயசளைரகளின சுயசதீனமசன அரசியல
நெப்டெவடிகனககளுககம ஒனறு கூெப்டெலகளுககம

தனெப்டெவிதிககப்பட்டுள்ளைதுெப்டென பலகனலககழகம இரசணுவ
புலனசய்வசளைரகளின கண்கசணிப்பின கீழ் உள்ளைது. 

கெப்டெந்த சம மசதம,  யுத்தத்தின சபசது செகசலலப்பட்ெப்டெ மககள்
நினனவு கூரப்படுவனத தடுப்பதற்கசக இரசணுவம
பலகனலககழகத்னத ோட்ெப்டெ விசரசதமசக மூடியதுெப்டென, மசணவர
தனலவரகளுககம விரிவுனரயசளைரகளுககம மரண
அச்சுறுத்தல விடுத்து வளைசகத்தில துண்டுப் பிரசுரங்கள்
ஒட்ெப்டெப்பட்டிருந்தன.  இதற்க எதிரசக கரலசெகசடுத்த ஆசிரியர
ோங்கத்தின தனலவர ஆர.  இரசஜகமசரன செகசழுமபு
பயங்கரவசத தடுப்பு பிரிவினரசல விோசரிககப்பட்ெப்டெசர.

சோசோக பிரச்ோசரகரகள் யசழ்ப்பசண பலகனலககழகத்தில
நூற்றுககணககசன துண்டுப் பிரசுரங்கனளை விநிசயசகித்து
மசணவரகள்,  ஆசிரியரகள் மற்றும ஊழியரகளுெப்டெனும
கலந்துனரயசடினர.  இதன சபசது அங்க கறுககிட்ெப்டெ
பலகனலககழக பசதுகசப்பு உத்திசயசகத்தரகள்,
பலகனலககழகத்துககள் பிரச்ோசரம செோய்ய முடியசது எனறும,
தடுத்து நிறுத்த சமலிெப்டெத்திலிருந்து உத்தரவு வந்திருப்பதசகவும
கூறி சோசோக அங்கத்தவரகனளை பசதுகசப்பு அதிகசரியின
அலவலகத்திற்க அனழத்துச் செோனறனர.  அங்க அவரகளின
சுய விபரங்கள் மற்றும செதசனலசபசி இலககங்களும
பதிவுசெோய்யப்பட்ெப்டெசதசடு,  அனுமதியினறி துண்டுப் பிரசுரம
விநிசயசகித்ததசக எழுதி னகசெயசப்பம வசங்கிகசெகசண்ெப்டெ
பினனசர விடுவிககப்பட்ெப்டெனர.  இவ் விோசரனண சவனளையில
நெப்டெந்த நிகழ்வுகனளை அவதசனித்தசபசது,  இரசணுவம,
பசதுகசப்பு உத்திசயசகத்தரகளுகக கட்ெப்டெனளைகள் விடுத்து
இயங்க னவப்பனத புரிந்துசெகசள்ளைககூடியசதக இருந்தது.

துண்டுப் பிரசுரங்கனளை ஆரவமசக செபற்று வசசித்த அரசியல
விஞ்ஞசன பீெப்டெ மசணவரகள் சிலர,  உலக யுத்த அபசயம
பற்றிய சோசோக உறுப்பினரகளின விளைககத்னத கவனமசக
சகட்ெப்டெனர.  இலங்னகயில அசெமரிககசவின தனலயீடு பற்றி
சபசிய ஒரு மசணவி, “அசெமரிககச தனது பூசகசளை நலனின
அடிப்பனெப்டெயிசலசய உலகம பூரசவும யுத்தங்கனளை நெப்டெத்தி
வருகினறது. ஆசியசவில சீனசவுகக எதிரசக தனது நலனகனளை
கசககசவ இலங்னகயில கூெப்டெ மனித உரினம மீறல மற்றும
யுத்தக கற்றச்ோசட்டுககனளை பயனபடுத்திகசெகசண்டு தனலயீடு
செோய்கினறது” எனறசர.
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மூனறசவது உலகப் சபசர அச்சுறுத்தல பற்றி
செவகஜனங்களுகக செதளிவுபடுத்துவது சோசோக மட்டுசம
எனபனத இனசெனசரு மசணவர உறுதிப்படுத்தினசர. “உலக
யுத்தம அச்சுறுத்தல பற்றி இங்க உங்கனளைத் தவிர சவறு
யசரும கூறவிலனல.  அசெமரிககச ஏனனய நசடுகள் மீது
யுத்தம செதசடுப்பனத நசங்கள் அறிசவசம.  அவ்வசறு ஒரு
உலக யுத்தம செவடித்தசல மனிதப் சபரழிசவ வரும”
எனறசர.

யசழ்ப்பசண நகரில இருந்து ஒரு கிசலச மீட்ெப்டெர தூரத்தில
உள்ளை ஐந்து ோந்தி பிரசதோத்தில வசழும முஸ்லீமகள்
மத்தியில சோசோக உறுப்பினரகள் கலந்துனரயசடினர.
இங்கள்ளை மககள் யுத்த நிலனமகளின சபசது 1991 ல
புலிகள் அனமப்பினசல ஜனநசயக விசரசதமசக
செவளிசயற்றப்பட்ெப்டெவரகள்.  தற்சபசது மீளைககடிசயறி
வருகினறனர.  செபருமபசலனவரகளுகக எந்தவிதமசன
அடிப்பனெப்டெ வோதிகளுமிலனல. யுத்தகசலத்தில அழிவனெப்டெந்த
வீடுகள் பல இனனமும திருத்தப்பெப்டெசத நினலயில
இருககினறன.

அஸசத்,  தனது வீடு இடிககப்பட்ெப்டெ நினலயில அங்கள்ளை
ஒரு செபசதுக கட்டிெப்டெத்தின ஒதுககப் புறமசன இெப்டெத்தில
தங்கியுள்ளை ஒரு கடுமபத் தனலவரசவசர.  இனறு
பசலஸ்தீனத்தில இஸ்சரல நெப்டெத்தும தசககதலகள் கசட்டி
மிரசண்டித் தனமசனனவ என அவர கண்ெப்டெனம செோய்தசர.
“நசட்டின தனலவரகள் தங்களின நலனகளுககசக அப்பசவி
மககனளைக செகசனறு கவிககினறசரகள்.  இசத மசதிரித்
தசன (இலங்னக ஜனசதிபதி)  இரசஜபக்ஷவின
அரோசங்கமும முலனலத்தீவில ஒரு சிறிய பிரசதோத்தில
அனெப்டெத்து னவத்து கண்டுவீசி மககனளைக செகசனல
செோய்தது.  ோகல மககள் படுசெகசனலகனளையும நசங்கள்
கண்டிககினசறசம,” எனறசர

“முஸ்லீம மககளின பிரதிநிதிகள் எனறு கூறித் திரியும
கட்சிகள் எமககசக எந்தவிதமசன சவனலத்
திட்ெப்டெங்கனளையும முனசெனடுககவிலனல,”  என அவர
சமலும கூறினசர.  “நசங்கள் இந்த இெப்டெத்தில 5
வருெப்டெங்களுகக சமல இருககினசறசம.  எமகக நலல
இெப்டெத்தில வீடு கட்டித் தரப்பெப்டெவிலனல”.

பனழய இருமபு சோகரித்து விற்பனன செோய்யும ஒரு
வியசபசரியசன நசூரதீன,  உலகத்தின செபரிய ஜனநசயகம
எனறு கூறிக செகசள்ளும அசெமரிககச மற்றும இந்தியச
சபசனற நசடுகள்,  பசலஸ்தீனத்தின மீது இஸ்சரல
சமற்செகசள்ளும தசககதலகனளை சபசலியசக

கண்டிககினறன எனறசர.  “உண்னமயில அந்த நசடுகள்
இஸ்சரலின தசககதலகனளை ஆதரிககினறன.  இசதமசதிரிசய,
இலங்னகயில இரசஜபக்ஷ அரோசங்கம (சிங்களை அதிதீவிரவசத
அனமப்பசன) செபசதுபல சோனசனவ தூண்டிவிட்டு முஸ்லீமகள்
மீது தசககதல நெப்டெத்தப்படுகினறது.  அசத சவனளை,  கசோச
மீதசன இஸ்சரல தசககதனலயும இந்த அரோசங்கம சபசலியசக
கண்டிககினறது.” 

கருநகர பிரசதோத்தில இெப்டெமசெபற்ற பிரோசரத்தில செபரும
ஆதரவு கினெப்டெத்ததுெப்டென கூட்ெப்டெத்துகக ஆதரவசக 2400  ரூபச
நிதியும திரட்ெப்டெப்பட்ெப்டெது.  அங்க ஒரு அழக நினலயத்தினன
நெப்டெத்தும செபண்,  அதிகரித்துவரும செபசருளைசதசர வீழ்ச்சியின
வினளைனவ விளைககினசர:  “எங்கள் வசழ்கனகனய
நெப்டெத்துவதற்கசக ஒரு செதசழினலத் செதசெப்டெங்கினசல அதனன
செதசெப்டெரச்சியசக நெப்டெத்த முடியசமல உள்ளைது.  எங்களிெப்டெம
வசடிகனகயசளைர வருவது கனறவனெப்டெந்துள்ளைது.  இந்தச்
ோமூகத்தில பலருகக சவனலவசய்ப்பு இலனல,  அழக
நினலயங்கள் பல அனமககப்பட்டுள்ளைன. இதனசல சபசட்டிகள்
அதிகமசக உள்ளைது. 

“எமது செதசழினல நமபி நசங்கள் கெப்டெனபட்டுள்சளைசம.  எப்படி
கட்டுவது எனபது செதரியசமல திண்ெப்டெசடுகினசறசம.  எமது
உறவினரகள் பலர கட்டுப் பணத்துகக வசகனங்கள் வசங்கி
அதனனக கட்ெப்டெ முடியசமல வசகனத்தினனயும இழந்துள்ளைனர.
லீசிங் கமபனிகளும வங்கிகளும மககளின பணத்தினன
சுருட்டிச் செோலலசவ முயற்சி செோய்கினறன. இந்த நினலனமயில
உலக யுத்த அச்சுறுத்தல ஒனறு ஏற்படுசெமனில மககளின
திண்ெப்டெசட்ெப்டெத்னத நினனத்துககூெப்டெப் பசரகக முடியசதுள்ளைது” என
அவர கூறினசர.

அசெமரிககச தனலனமயிலசன ஏகசதிபத்திய ோகதிகள் உலனக
மீண்டும ஒரு உலக யுத்த சபரழிவுககள்,  இமமுனற
அனுவசயுதங்களுெப்டென,  தள்ளிச் செோலகினற நினலயில,  அதன
வினளைவசக உலகம பூரசவும அரசியல செநருககடிகளும ோமூக
செநருககடிகள் உககிரமனெப்டெந்து வருகினறன.  முதலசளித்துவ
அனமப்பு முனறயின கீழ் மனித கலம உயிரவசழ முடியசது
எனபது சமலும சமலும செதளிவசகி வருகினற நினலயில,
அனத மசற்றியனமப்பதற்கசன சோசோலிோ சவனலத் திட்ெப்டெம பற்றி
கலந்துனரயசடுவதற்சக சோசோக மற்றும ஐனவஎஸ்எஸ்இ நசடு
பூரசவும ஏற்பசடு செோய்யும கூட்ெப்டெங்களின பசகமசக
யசழ்ப்பசணத்தில இந்தக கூட்ெப்டெத்னத ஒழுங்க செோய்துள்ளைது.
இந்த இனறியனமயச பிரச்சினனகள் பற்றி கலந்துனரயசெப்டெ
எமது கூட்ெப்டெத்துகக வருனகதருமசறு நசம செதசழிலசளைரகள்,
இனளைஞரகள்,  மசணவரகள் மற்றும கடுமபப் செபண்களுககம
அனழப்பு விடுககினசறசம.

உலகான சோப் போரர அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரரகான சோ
யரழ்ப்ோரணத்தில் வோரதுக்கூட்டம
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