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யார் இந்த ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள்?
A.J.M. மக்தூம்
ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள்: யயமன் நாட்டின் வடக்கில் அமமந்துள்ள
“ஸாஇதா” மாகாணத்தில் ததான்றிய வழியகட்ட “ஷிஆ” சிந்தமையின்
பின்ைணியில் இயங்கும் அரசியல் இயக்கம். அந்த மாகாணத்மததய தைது
தகந்திர நிமையமாக அமமத்து யசயல்பட்டு வருகிறது. “ஷிஆ” க்களின்
யகாள்மககமளயம், திட்டங்கமளயும் நிமறதவற்றும் தநாக்கில் இவ்வியக்கம்
யயமன் அரசுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி தபாராடி வருகிறது.
அவ்வியக்கத்தின் ஸ்தாபகரும், ஆன்மிகத் தமைவராகவும் கருதப் படும்
“ஹுமசன் பத்ருத் தீன் அல் ஹூதி” என்பவாின் யபயமர அடியயாட்டிதய
ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் எை அறியப்படுகிறது. 2004 யசப்டம்பாில் இவர்
யயமன் இராணுவத்திைரால் யகால்ைப்பட்டார். அவாின் இமளய சதகாதரர்
அப்துல்-மாலிக் அல்-ஹூதி என்பவாின் தமைமமயில் தற்தபாது இயங்கும்
இவ்வியக்கம் 2014-2015 இல் யயமைில் இடம்யபற்ற ஆட்சிக் கவிழ்ப்புக்கு
முக்கிய காரணியாக விளங்கியது. அதன் பின்ைர் யயமன் தமைநகர் சன்ஆ
உட்பட பல்தவறு நகரங்கமள தைது கட்டுப்பாட்டுக்குள் யகாண்டு வந்தது.
“அன்ஸாருல்ைாஹ்” இயக்கம், அல்ைது “அஷ் ஷபாபுல் முஃமின்” இயக்கம்
எைவும் இவ்வியக்கம் அமழக்கப் படுகிறது.
யயமைில் ஆதிக்கம் யசலுத்தி வரும் இவர்கள், சவுதி அதரபியா, கட்டார்,
பஹ்யரயின், ஐக்கிய அரபு இராஜ்ஜியம் உள்ளிட்ட வமளகுடா நாடுகளின்
பாதுகாப்பிற்கு யதாடர்ந்தும் அச்சுறுத்தைாக விளங்கி வருகின்றைர்.
ஈராைிடம் இருந்து ஆயுதங்கள், நிதியுதவி, மற்றும் பயிற்சிகள் யபற்று
வருவதாக இவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப் படுகிறது.
அதன் ததாற்றமும், அடித்தளமும்
இவ்வியக்கம் யயமன் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக 2004 ம் ஆண்டு முதல்
முமறயாக யவடித்த புரட்சியின் பின்ைதர நமடமுமற ாீதியாக
உருயவடுத்தது. ஆைால் கடந்த நூற்றாண்டின் எண்பதுகளிதைதய அதன்
உருவாக்கத்திற்கு அடித்தளமிடப் பட்டு விட்டதாக யதாிவிக்கப் படுகிறது.
யயமன் நாட்டில் உள்ள “ஷீஆ” சிந்தமை தகாட்பாட்டின் ஒரு பிாிவாகக்
கருதப் படும் “ஸய்தி” பிாிமவ தசர்ந்த வாலிபர்கமள வழி நடாத்தும் யபயாில்
1986 ஆம் ஆண்டு “சைாஹ் அஹ்மத் பல்லீதாஹ்” என்பவாிைால் உருவாக்கப்
பட்ட இமளஞர் ஒன்றியத்தின் ஊடாக இவ்வியக்கத்தின் ததாற்றத்திற்காை
அடித்தளம் இடப்பட்டு விட்டதாக அவதாைிகள் யதாிவிக்கின்றைர்.
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“அலி அப்துல்ைாஹ் ஸாலிஹி” ன் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த அப்தபாமதய
யயமன் அரசாங்கத்தின் மூைம், அந்நாட்டில் உள்ள “ஸய்தி” பிாிவிைர்
ஒடுக்கப் படுவதாகவும், பாரபட்சமாக நடாத்தப் படுவதாகவும், மத
சுதந்திரங்கள் நசுக்கப்படுவதாகவும், “ஸய்தி” பிாிவின் அறிவுஜீவிகள்
ஒதுக்கப் படுவதாகவும் கூறி, அதற்யகதிராக தபாராடும் தநாக்கிதைதய
தமற்படி அமமப்பு உருவாக்கப் பட்டதாக யதாிவிக்கப் படுகிறது.
கருத்தியல் தகாட்பாடு
அப்துல்ைாஹ் இப்னு ஸபா என்ற யூதன் மூைம் வித்திடப்பட்ட “ஷீஆ”
யகாள்மகக் தகாட்பாட்டின் அடிப்பமடயிதைதய யயமன் “ஹூதி” இயக்கமும்
பிறந்துள்ளது. சம காைத்தில் ஈராமை தமைமமயகமாக யகாண்டு இயங்கும்
“ஷீஆ” பிாிவிைர் முஸ்லிம்கமள குறி மவத்து தங்கள் பிரச்சாரங்கமள மிகப்
யபாிய அளவில் நமட முமறப் படுத்திக் யகாண்டிருகின்றைர். மத்திய
கிழக்கில் தங்கள் ஆதிக்கத்மத விாிவாக்கும் தநாக்கில் பல்தவறு
குழப்பங்கமளயும், அரசியல் யநருக்கடிகமளயும் தூண்டிவிடுகின்றைர்.
அங்கு இயங்கும் தபாராட்டக் குழுக்களுக்கு மமறமுகமாகவும், தநரடியாகவும்
ஆயுதங்கள் விநிதயாகித்து நாடுகமள துண்டாடி வருகின்றைர். இது
இவ்வாறு இருக்க மத்திய கிழக்கில் மாத்திரமின்றி இைங்மக இந்தியா
உட்பட முழு உைகிலும் ஈராைின் ஊடுருவல் அதிகாித்து வருகின்றமம
கண்கூடாைதாகும்.
இவ்வியக்கத்தின் ஸ்தாபகரும், ஆன்மீகத் தமைவருமாை ஹுமசைின் தந்மத
பத்ருத் தீன் “ஷீஆ” சிந்தமையிைால் பாாிய அளவில் கவரப்பட்டிருந்தார்.
இவருடன் இமணந்து இவாின் மகன் ஹுமசனும் ஈரான், யைபைான்
தபான்ற நாடுகளுக்கு யசன்று “ஷீஆ” யகாள்மககமள விருத்தி யசய்து
யகாண்டததாடு, பயிட்சிகளும் யபற்றுக் யகாண்டைர்.
இவ்வியக்கம் ததாற்றம் யபற்றது முதல் “ஷீஆ” சிந்தமைமய பிரதாை
யகாள்மகயாக ஏற்றுக் யகாள்ள தவண்டும் எை யயமன் அரமச இவர்கள்
தகாாி வந்தைர். இதமை யயமன் அரசு மறுத்து வந்தது. இதுதவ
இவர்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இமடயில் எதிர் காைத்தில் யபரும்
தபாராட்டங்கள் யவடிக்க காரணமாக அமமந்தது எைைாம்.
அரசியல் சிந்தமை
1990 ம் ஆண்டு தம மாதம் யயமன் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டு பை கட்சி முமற
ஆட்சிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்ட தபாது, “ஸய்தி” பிாிமவ தசர்ந்த
வாலிபர்கமள வழி நடாத்தும் யபயாில் உருவாை இமளஞர் ஒன்றியம் கல்வி
நடவடிக்மககமள முன்யைடுப்பமத விட்டு விட்டு அரசியலில் தன்மை
நுமழத்து யகாண்டது.
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“ஹிஸ்புல் ஹக்” எனும் யபயாில் இயங்கி வந்த குறித்த கட்சி, 1992 ஆம்
ஆண்டின் பிறகு “அஷ் ஷபாபுல் முஃமின்” எை யபயர் மாற்றம்
யசய்யப்பட்டது.
2004 ஆம் ஆண்டு யயமன் பமடகளுக்கும், இவர்களுக்கும் இமடயில்
தபாராட்டம் யவடித்த தபாது பாராளுமன்ற உறுப்பிைராக இருந்த ஹுமசன்
அல் ஹூதி என்பவர் இவ்வியக்கத்மத தமைமம தாங்கி வழி நடாத்தி
வந்தார். 2004 யசப்டம்பாில் யயமன் இராணுவத்திைரால் அவர்
யகால்ைப்பட்டப் தபாது அவாின் தந்மத பத்ருத்தீன் இயக்கத்மத வழி
நடாத்தி வந்தார். அவருக்குப்பிறகு அவரது இமளய மகன் அப்துல் மலிக்
இயக்கத்மதப் யபாறுப்தபற்றார்.
2011 ம் ஆண்டு வமர யயமன் அரசாங்கத்துடன் பை தமாதல்களில் ஹூதி
கிளர்ச்சியாளர்கள் ஈடுபட்டைர். 2009 ஆம் ஆண்டில் “ஸாஇதா” எல்மையில்
சவுதி பமடகளுடன் தமாதலில் இவர்கள் ஈடுபட்டைர்.
2011 ம் ஆண்டு யயமன் அதிபர் அலி அப்துல்ைாஹ் சாலிஹின் ஆட்சிக்கு
எதிராக புரட்சி யவடித்த தபாது ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள்
மற்றும் தபாராட்டங்களில் பாாிய பங்களிப்பு யசய்தைர்.
சாலிஹின் பதவி கவிழ்க்கப்பட்ட பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த யயமன் ஜைாதிபதி
அப்து ரப்பாஹ் மன்சூர் ஹாதிக்கு எதிராகவும் 2014 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18 ல்
தபாராட்டம் நடாத்தி யயமன் தமை நகர் சன்ஆ வுக்குள் நுமழந்தைர். பதவி
கவிழ்க்கப்பட்ட முன்ைாள் அதிபர் அலி அப்துல்ைாஹ் சாலிஹின் விசுவாசப்
பமடகளுடன் இமணந்து அதத ஆண்டு யசப்டம்பர் 21 ல் முழு நகமரயும்
மகப்பற்றிைர். ஜைாதிபதி யசயைகம், பாதுகாப்பு அமமச்சு மற்றும் ஏமைய
அமமச்சுக்களின் தமைமமயகம் அமைத்மதயும் மகப்பற்றிைர்.
அதன்
பிறகு
“ஹூதி”
கிளர்ச்சியாளர்களிைால்
வீட்டுக்காவலில்
மவக்கப்பட்டிருந்த யயமன் ஜைாதிபதி அப்து ரப்பாஹ் மன்சூர் ஹாதி 2015
பிப்ரவாி 20 இல் தப்பிச்யசன்று தைது கமடமமகமள முன்யைடுத்தததாடு,
யயமன் நாட்மடயும் மக்கமளயும் பாதுகாக்குமாறு சவுதி அரசிடம் தகட்டுக்
யகாண்டதற்கு இணங்க, ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக 2015 மார்ச் 26
ல் “ஆசிபதுல் ஹஸ்ம்” இராணுவ நடவடிக்மக முன்யைடுக்கப்பட்டது. சவுதி
அதரபியாவின் தமைமமயில் முன்யைடுக்கப்பட்டு வரும் குறித்த இராணுவ
நடவடிக்மகக்கு பத்துக்கும் தமற்பட்ட அரபு நாடுகள் கூட்டணி
தசர்ந்துள்ளை.
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