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பிரிவினையின் சரி, தவறுகள் குறித்த அலசல்கள் இந்த 
ஆண்டு புதிதாக எழுந்தை. பிரிவினைச் சசயல்முனறயின் 
பலன்கள், சபரும் அவசரத்தில் நிகழ்ந்த அதன் இறுதியாக்கம் 
ஆகியனவ குறித்த விவாதங்கள் கடந்த சில மாதங்களாக 
பாலஸ்தீைிலும் அயர்லாந்திலும் – இந்த நாடுகளின் 
பிரிவினைச் சூழல் இந்திய, பாகிஸ்தான் பிரிவினையுடன் 
பல அம்சங்களில் ஒத்திருப்பனவ – நனடசபற்றை. இந்த இரு 
நாடுகளிலிருந்து கினடக்கும் படிப்பினைகள் இந்தியாவுக்கு 
முக்கியமாைனவ. குறிப்பாகப் பிரிவினையின் நினைவுகனள 

அரசியல்மயமாக்கும் முயற்சி நடந்துவரும் இப்பபானதய சூழலில் இனவ மிகவும் 
முக்கியமாைனவ. 
 

நிலப்பரப்பு, அரசியல் ஆகியனவ சார்ந்து அயர்லாந்தில் சநடுங்காலமாக நீடித்துவந்த 
பிரச்சினையில் சதாடர்புனடய பல்பவறு பயனுரினமயாளர்களும் 1998இல் வடக்கு 
அயர்லாந்து புபராட்படாகால் என்னும் ஒப்பந்தத்தில் னகசயழுத்திட்டார்கள். இந்த 
ஒப்பந்தம் இந்தப் பகுதியில் ஸ்திரத்தன்னமனயயும் அனமதினயயும் மீட்டதுடன், 
நூறாண்டுகளாக நீடித்துவந்த பிரிவினைக்கு ஒப்பாை பமாதனலயும் முடிவுக்குக் 
சகாண்டுவந்தது. இப்பபாது பிரக்ஸிட் சதாடர் நிகழ்வுகள் அயர்லாந்து 
பிரச்சினைனயயும் தம்முள் பசர்த்துக்சகாண்டிருக்கின்றை. கடந்த இருபது 
ஆண்டுகளாகக் குனறந்திருந்த வன்முனறயும் அனமதியின்னமயும் மீண்டும் 
தனலசயடுப்பதற்காை வாய்ப்னபயும் அது ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 
 
சநகிழ்வாை எல்னலக் பகாடுகள், ஐபராப்பிய ஒப்பந்தத்தின் கட்டனமப்பின் கீழ் 
அனமயும் அரசியல் ஒப்பந்தத்தில், சவளியிலிருந்து அனமக்கப்படும் கட்டனமப்பின் 
மூலம் நடக்கும் ஆளுனக ஆகியவற்னறக் சகாண்ட கூட்டாட்சி மாதிரியில் 
அயர்லாந்து ஆட்சி அனமயும் எை அயர்லாந்து அனமதி முயற்சி கற்பனை சசய்தது. 
இந்தியாவில் இபதபபான்ற பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகாணும் முயற்சியில் 
கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளாக அடுத்தடுத்த அரசுகள் தவித்துவரும் நினலயில், 
பிசரக்ஸிட் வாக்சகடுப்புக்குப் பிறகு இங்கிலாந்தில் இத்தனகய தீர்வு 
எட்டப்படுவதற்கு வழிவகுத்த சசயல்முனறனய இந்தியர்கள் மனலப்புடன் 
பார்க்கக்கூடும். 
 
இங்கிலாந்தின் சுங்க எல்னலகனள அயர்லாந்து கடனல பநாக்கிப் பின்பை 
சகாண்டுசசல்வது என்னும் பிசரக்ஸிட் தீர்வு ஒருதனலப்பட்சமாக எடுக்கப்பட்டது. 
எல்னலக் பகாட்னட ஒருதனலப்பட்சமாக மாற்றியனமப்பதாக அனமந்த இந்தச் 
சசயல்பாட்டிைால் வடக்கு அயர்லாந்தில் வசிக்கும் புராடஸ்டண்டுகள், குடியரசின் 
சபரும்பான்னமயிைரால் தாங்கள் தங்களுனடய பகுதியில் 
சிறுபான்னமயாக்கப்படும் அபாயத்திற்குள்ளாைதாக உண்ர்ந்தார்கள். வடக்கு 
அயர்லாந்தில் மீண்டும் வன்முனற தனலசயடுக்கக்கூடும் என்றும் பமாதல்களும் 
சமூகத்திற்குள் விபராத உணர்வும் அதிகரிக்கும் என்றும் அரசியல் கருத்தாளர்கள் 
தற்பபாது எச்சரிக்கிறார்கள். பிரிவினை ஒப்பந்தத்தால் கஷ்டப்பட்டுப் சபற்ற 
பலன்கனள இது அரித்துவிடும் என்றும் எச்சரிக்கிறார்கள்.  

 

பம மாதம் கிழக்கு செருசபலமில் அக்சா மசூதி அருபக நடந்த வன்முனறயால் 
தூண்டப்பட்ட கலவரம் “11 நாள் பபாரில்” முடிந்தது. இந்தப் பபாரில் பமற்குக் 
கனரயில் இருக்கும் குடியிருப்புகனள இஸ்பரல் குறினவத்தது. இதில் 230 
பாலஸ்தீைியர்கள் மரணமனடந்தார்கள். பாலஸ்தீைியர்களின் நினலனய இஸ்பரல் 
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அரசு பல ஆண்டுகளாகப் பலவைீப்படுத்திவரும் விதம் நன்கு அறிந்ததுதான். 
ஆைால், அண்னமயில் நடந்த தாக்குதல் சதற்காசியாவின் பிரிவினையுடன் 
சகாண்டுள்ள ஒருமித்த கூறுகளால் அனத பமலும் தீவிரமாக ஆராய 
பவண்டியிருக்கிறது. 
 
கிழக்கு செருசபலமில் சர்ச்னசக்குரிய குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் 300 குடும்பங்கள் 
இருக்கும் இடம் அங்பக குடிபயறிய யூதர்களுக்குச் சசாந்தமாைது என்று வாதிடும் 
இஸ்பரல் அந்த இடத்தின் மீதாை பாலஸ்தீைியர்களின் சசாத்துரினமனயக் 
பகள்விக்கு உட்படுத்தக்கூடும் என்பதால் அவர்கள் சவளிபயற்றப்படும் அபாயத்னத 
எதிர்சகாண்டைர். கிழக்கு செருசபலமில் பபாராடுபவர்கள் 
“தைிநபர்களுக்கினடயிலாை சசாத்துரினமத் தகரானற செருசபலமில் 
வன்முனறனயத் தூண்டுவதற்காகத் பதசியப் பிரச்சினையாக 
முன்ைிறுத்துகிறார்கள்” என்று இஸ்பரல் அரசு வாதிட்டது. 
 

இன்சைாரு பதசத்தின் பவட்னகனயயும் கணக்கில் எடுத்துக்சகாண்டு 
சசயல்படுவதற்காை பகாரிக்னகனய முன்னவக்கும் பாலஸ்தீைியக் குடிமக்களின் 
திறன் திட்டமிட்ட வனகயில் குனறக்கப்பட்டுள்ள நினலயில் தீர்வுக்காை 
அவர்களுனடய ஆதார மூலங்கள் குனறந்துவிட்டை. பாலஸ்தீைில் 
குடியிருப்புவாசிகளின் பலவைீம் இதைால் அதிகரித்திருக்கிறது. 2020 ெைவரியில் 
அறிமுகம் சசய்யப்பட்ட “ட்ரம்ப் அனமதித் திட்ட”த்னத இஸ்பரல், பாலஸ்தீன் 
விவகாரங்கனளக் கவைித்துவரும் கருத்தாளர்கள் சபரிதும் விமர்சித்தார்கள். 
பாலஸ்தீைியர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தைி நாடு அந்தஸ்து என்னும் நனடமுனற 
யதார்த்தத்துக்காை வாய்ப்னபப் படிப்படியாகக் குனறப்பதற்காை இன்சைாரு 
எடுத்துக்காட்டு என்று அவர்கள் விமர்சித்தார்கள். 
 
இரு நாடுகள் பங்பகற்கும் கட்டனமப்பு அங்கு இல்லாதிருப்பது அகதிகளின் “திரும்பி 
வரும் உரினம”னய ஏற்றுக்சகாள்வனத பமலும் பாதித்திருக்கிறது. 1948இல் நிகழ்ந்த 
“நப்கா” என்னும் சவளிபயற்றும் சசயல்முனறனயப் பற்றி ஆழமாக அறிந்தவர்கள், 
இஸ்பரல் உருவாக்கப்பட்டதற்கு அடுத்த ஆண்டு பாலஸ்தீைியர்கள் 
சநடுங்காலத்திற்கு அங்கு தங்கியிருப்பது சாத்தியமில்னல என்னும் கருத்னதத் 
துனண ராணுவப் பனடகள் முன்ைிறுத்தியதால் 750,000 பாலஸ்தீைியர்கள் 

தங்களுனடய வடீுகளிலிருந்து சவளிபயற்றப்பட்டனத நினைவுகூர்கிறார்கள். 
அப்பட்டமாை வன்முனற அல்லது சதாடர்ந்த வாய்சமாழிப் பிரச்சாரம் என்னும் 
அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் அந்த சவளிபயற்றம் நடந்தது. மீண்டும் தங்கள் 
இடத்திற்குத் திரும்பி நிவாரணம் சபறுவது அல்லது தங்கள் சசாத்துக்கனள 
மீண்டும் சபறுவது ஆகியவற்றுக்காை பாலஸ்தீைிய அகதிகளின் உரினமகள் 
இன்றுவனரயிலும் பகள்விக்குட்படுத்தப்படுகின்றை. 
 
இந்தச் சசயல்முனறனய எந்த அளவுக்குத் தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்பதில் 
மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கலாம். ஆைால், 1950களின் சதாடக்கத்தில் 
இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தாைிலும் இருந்த சூழல் இது சதாடர்பாை சுவாரஸ்யமாை 
சில பார்னவகனள முன்னவக்கிறது. கிழக்கு பாகிஸ்தாைிலிருந்து பமற்கு 
வங்கத்திற்குக் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு நிகழ்ந்த இடப்சபயர்ச்சினயத் 
தடுத்து நிறுத்த இந்திய, பாகிஸ்தான் அரசுகள் பல ஒப்பந்தங்கனளப் 
பபாட்டுக்சகாண்டை. 1948இல் முதலில் மாகாண அளவில் இது நடந்தது. இதன் 
உச்சமாக 1950இல் பநரு லியாகத் ஒப்பந்தம் உருவாைது. 
 

சசாத்துக்கனள விட்டுவிட்டு சவளிபயறும் பிரச்சினை சதாடர்பாக ஒருங்கினணந்து 
சசயல்படவும் இந்திய, பாகிஸ்தான் அரசுகள் முயன்றை. இன்சைாரு நாட்டின் 
ஒப்புதல் என்னும் வலினமயால் கினடக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத நினலயில் 
பிரிவினைக்குப் பிந்னதய சசாத்து ஆக்கிரமிப்புகள் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் சதாடரும் 



என்னும் எண்ணம் இதற்சகாரு காரணம். பிரிவினைச் சசயல்முனறகள் இந்திய, 
பாகிஸ்தான் உறவில் ஏற்படுத்தக்கூடிய வினளவுகனளக் கணக்கில் 
எடுத்துக்சகாண்டதும் சதற்காசியாவில் 1950களில் நிகழ்ந்த பிரிவினைக்காை 
பானதகள் ஓரளவிற்கு மாறுபட்டனவயாக இருந்ததற்காை காரணங்கள், 
 
சதற்காசிய நாடுகளில் பிரிவினைக்குப் பிந்னதய குடிபயற்றங்களின் 
அடிப்பனடகனளக் பகள்விக்குட்படுத்துவனத உள்ளடக்கிய உள்நாட்டு, சவளியுறவுக் 
சகாள்னககளுக்காை புதிய கருத்தியல் சட்டகத்னத உருவாக்குவதற்காை 
முயற்சியில் ஈடுபடும் இந்தியா வட அயர்லாந்திலும் பாலஸ்தீைிலும் ஏற்பட்ட 
பதால்விகனளக் கணக்கில் எடுத்துக்சகாள்ள பவண்டும். 
 

இறுதியாக, ஒரு அரசு ஒருதனலப்பட்சமாக முடிவு சசய்யும் தீர்வுகள் அல்லது ஒரு 
அரசு இன்சைாரு அரனசப் பலவைீப்படுத்துவதற்காக முன்சைடுக்கும் தீர்வுகள் 
நீடித்து நிற்காது. சிறுபான்னமயிைரின் உரினமகனளப் பலிவாங்கி நிலப்பரப்பு 
ரீதியாை பதசியத்தன்னமனய வலுக்கட்டாயமாக சட்டமாக்கும் முயற்சியாக 
அனமந்துவிடக்கூடிய இத்தனகய சசயல்பாடுகள் ஆகக் குறுகலாை பார்னவ 
சகாண்டதாகபவ இருக்கும்.  
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