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எதிர்வரும் 2021 ஆம் ஆண்டு தமி 
ழக சட்டப்பேரவ்வத் ் தரதல் நவ்ட 
பபேற இருக்கிறது. அதறககான பேணிக 
ளில் தமிழக கடசிகள் இப்பேகா்த 
இறங்கி விட்டன. அதிமுகவ்வப 
பபேகாறுத்த்வவர, முதலவைசசர 
்்வடபேகாளர யகார எனற சரசவசக்கு 
முறறுப புள்ளி வ்வத்து ்தரதல் 
பேணிகள் ஆரம்பித்து விட்டன.
 ைண்்டல ்வகாரியகாகப பபேகாறுப 
பேகாளரகள் நியமிக்கபபேடடுள்ளனர. 
சசிகலகா விடுதவலக்குப பினபும் 
அதிமுகவில் எநத ைகாறறமும் இருக் 
ககாது எனறு எ்டபபேகாடி பேழனிசசகாமி 
கூறிவிட்டகார.
 எ ன ் ்வ , ச சி க ல கா வ ்வ யு ம் 
இவைத்து ஒருங்கிவைநத அதி 
முக உரு்வகாகுைகா எனபேது ்கள்விக் 
குறி்ய. அபபேடி இவைநதகால், 

பேலைகான கடசியகாக அதிமுக ்தர 
தவல எதிரபககாள்ளும். இல்வலபய 
னில், சசிகலகாவுக்கு ஆதர்வகான 
அைமுகவின தினகரன ்வகாக்குகள், 
அதிமுகவின ்வகாக்கு ்வங்கிவயப 
பேகாதிக்கும். அது, திமுகவுக்கு சகாதக 
ைகாக ைகாற ்வகாய்பபிருக்கிறது. அ்த 
சையம், அதிமுக கூட்டணியில் 
பேகாஜக, பேகாைக, ்தமுதிக ்பேகானற 
கடசிகள் உள்ளன. அத்்தகாடு தமி 
ழக சட்டப ்பேரவ்வத் ்தரதலிலும் 
அதிமுக - பேகாஜக கூட்டணி பதகா்ட 
ரும் என தமிழக முதல்்வர எ்டப 
பேகாடி பேழனி சசகாமி ைறறும் துவை 
முதல்்வர ஓ. பேனனீரச பசல்்வம் உறு 
திபபே்ட பதரிவித்துள்ளனர.
 பதகாகுதிப பேங்கீடும் இக்கூட
்டணியில் சிக்கலகாக்்வ இருக்கும் 
்பேகால் பதரிகிறது. பேகாைக தங்கள் 
ப்வறறிக்ககான ்வ்ட ைகா்வட்டங்கவள 
்ய ்கடகும். அதிக பதகாகுதிகவள 
எதிரபேகார க்கவும் ்வகாய்பபிருக்கிறது. 
இ்த்பேகால், நகா்டகாளுைனறத் ்தரத 
லில், பககாடுத்தவத ்வகாங்கிக் பககாண் 
்ட பேகாஜக, தற்பேகாது தமிழகத்தில் 

 எதிர்வரும் ஜன்வரி ைகாதம் 
முதல் பபேருந்தகாட்டத் பதகாழிலகா 
ளரகளுக்கு 1000 ரூபேகா பபேறறுக் 
பககாடுக்கபபேடும் எனறு ப்வளிவி்வ 
ககார அவைசசர தி்னஸ் குை்வரதன 
பதரிவித்துள்ளகார.
 ந கா ்ட கா ளு ை ன ற த் தி ல் 
நவ்டபபேறற 2021ஆம் ஆண்டுக்ககான 
்வரவு – பசலவுத் திட்டத்தின குழு 
நிவலயின நகானககாம் நகாள் வி்வகாத 
த்தில் உவரயகாறறும் ்பேகா்த அவை 
சசர இதவன பதரிவித்தகார.

அ்வர ்ைலும் பதரிவிக்வகயில்,
 பபேருந்தகாட்டத் பதகாழிலகா 
ளரகளுக்கு 2021ஆம் ஆண்டு ஜன்வரி 
ைகாதம் முதல் நகாள் சம்பேளைகாக 
ஆயிரம் ரூபேகாவ்வ நிசசயம் பபேற 
றுக் பககாடுப்பேகாம். இதறககான ்யகா 
சவன முனவ்வக்கபபேடடுள்ளது. 
இதவன விைரசிக்ககாது, பபேறறுக் 

பககாடுபபேதறகு எதிரணி ஒத்துவழ 
பபு ்வழங்க ்்வண்டும்.
 ஆயிரம் ரூபேகா பதகா்டரபில் 
அைரர ஆறுமுகன பதகாண்்டைகான 
பேலசுறறுப ்பேசசுகவள ந்டத்தியி 
ருநதகார. 950 ரூபேகா்வவர இைக்கப 
பேகாடுகள் பபேகாதுத் ்தரதலுக்கு 
முனனர எட்டபபேடடிருநதன. அத் 
தருைத்தி்ல்ய அவைசசர பதகாண்
்டைகான உயிரிழநதிருநதகார.
 எவ்வகாறகாயினும் நகாங்கள் நிச 
சயம் 1000 ரூபேகா நகாள் சம்பேளத்வத 
பபேறறுக்பககாடுப்பேகாம் எனறகார.
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்ககாபபேகாயில்அவைநதுள்ள ைகாவீ 
ரர துயிலுமில்ல ்வளகாகத்தில் இரகா 
ணு்வத்தின 51ஆ்வது பேவ்ட முககாம் 
அவைக்கபபேடடுள்ளது.இநத நிவல 
யில் க்டநத ்வரு்டங்களில் குறித்த 
துயிலுமில்ல ்வகாசலுக்கு முனனு 
ள்ள ககாணியில் நிவன்்வநதல் நிக 
ழ்வுகள் ந்டகாத்தபபேடடு ்வநதது.
 தற்பேகாது தகாயகத்தில் ைகாவீ 
ரர நிவனவு ்வகாரம் 21ஆம் திகதி 
பதகா்டக்கம் 27ஆம் திகதி ்வவர அனு 
ஷ்டிக்கபபேடுகினற நிவலயில் இம் 
முவற பேகாதுககாபபுப பேவ்டயினர  
கூடுதலகான கண்ககாணிபபு ந்ட்வடிக் 

வககளில் மும்முரைகாக ஈடுபேடடுள் 
ளனர.
 அநத ்வவகயில் நிவன்்வந 
தல் நிகழ்வு இ்டம் பபேறும் ககாணி 
க்கு அருகில் நிவலயகான ககா்வலரண் 
ஒனறு தற்பேகாது அவைக்கபபேடடு 
ள்ளது. 
 இம்முவற ைகாவீரர நிவனவு 
நகாள் அனுஷ்டிக்கபபே்டக் கூ்டகாது 
என பபேகாலிஸகார ்வ்டக்கு கிழக்கில் 
உள்ள நீதிைனறங்களில் தவ்டகவள 
பபேறறு ்வருகினறவை குறிபபி்டத் 
தக்கது.
 ஆனகாலும் ைகாவீரர ்வகார 
பதகா்டக்க நகாளகான ப்வள்ளிக் கிழ 
வை தியகாகி திலீபேன உண்ைகா 
விரதமிருநது உயிரநீத்த நல்லூரத் 
தி்டலில், தமிழ்த் ்தசிய ைக்கள் 
முனனணியகால் ைகாவீரர நகாள் நிவன 
்்வநதல் சு்டர ஏறறி ஆரம்பித்து 
வ்வக்கபபேடடுள்ளது.
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தமிழ் ைக்களின உைவுப பேழக்க்வழ 
க்கத்வத இழிவுபேடுத்தும் முகைகாக  
யகாழ். நீத்வகான நீதிைனறில் கருத்துத் 
பதரிவித்த யகாழ். தவலவைப 
பபேகாலிஸ் பேரி்சகாதகர பிரசகாத் பபேர 
னகாண்்்டகா கருத்வத நகான ்வனவை 
யகாகக் கண்டிக்கி்றன என நகா்டகாளு 
ைனற குழுக்களின பிரதித் தவல்வர 
அங்கஜன இரகாைநகாதன பதரிவித்து 
ள்ளகார.
அ்வர ்ைலும் பதரிவிக்வகயில்,

 ்நறறு  யகாழ். நீத்வகான நீதிை 
னறத்தில் யகாழ்பபேகாை பபேகாலிஸகா 
ரகால் க்டநத ககாலங்களில் இ்டம் 
பபேறற ்பேகாரச சூழலில் உயிரநீத்த 
தமிழ் உறவுகளுக்ககான நிவன்்வந 
தவல தவ்டபசய்யக் ்ககாரி யகாழ்ப 
பேகாை பபேகாலிஸகாரகால் பதகா்டரப 
பேட்ட ்வழக்கில், குறித்த பபேகாலிஸ் 
நிவலய பபேகாலிஸ் அதிககாரி முனனி 
வலயகாகி, தமிழ் ைக்கள் உண்ணும் 
உைவுகவள பககாசவசபேடுத்தும் முக
ைகாக ‘்சகாறும், புடடும், ்வவ்டயும் 
சகாபபிடடுக் பககாண்டிருநத ்வ்டக்கு 
ைகாககாை ைக்களுக்கு பீடசகா சகாபபி 
டும் நிவலவய உரு்வகாக்கி்னகாம்’ 
என நீதிைனறில் கருத்து கூறியிருந 
தகார. 
 30 ்வரு்ட ககால பககாடிய யுத் 
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ை்லசியகாவின குடி்வரவுத் தடுபபு 
முககாம்களில் சிவறவ்வக்கபபேடடு 
ள்ள குழநவதகவள உ்டனடியகாக 
விடுவிக்க ்்வண்டும் எனறும், 
ஐ.நகா. அகதிகள் முகவை வய முககாம் 
களுக்குள் அனுைதிக்க ்்வண்டும் 
எனறும் ை்லசிய அரவச ைனித 
உரிவைகள் கண்ககாணிபபேகம் ்வலி 
யுறுத்தியுள்ளது. 
 ை்லசிய உள்துவற அவைசச
கத்தின சமீபேத்திய கைக்குபபேடி, 756 
குழநவதகள் தடுபபு முககாம்களில் 
உள்ளனர. இதில் மியகானைவரச 
்சரநத 326 குழநவதகள் பபேற்றகார 
பேகாதுககா்வலர இனறி சிவற வ்வக்க 
பபேடடிருக்கினறனர. 
 க்டநத ஆகஸ்ட 2019 முதல்
ஐ.நகா. அகதிகள் சவபேவய முககாம்க
ளுக்குள் அனுைதிக்க ை்லசிய 
அரசு ைறுத்து ்வரு்வதகால், இக்குழந 

வதகள் அகதிகளகாகப பேகாதுககாபபு 
பபேற தகுதியுவ்டய்வரகளகா என 
பேவத ஐ.நகா. தரபபினரகால் தீரைகானி 
க்க இயலவில்வல எனக் கூறபபேடு 
கின றது. 
 “இ்ட பநருக்கடிமிக்க ைற 
றும் சுககாதகாரைறற தடுபபு முககாம்க 
ளில் பபேருைளவிலகான குழநவத 
கவள ை்லசியகா சிவற வ்வத்தி ரப 
பேது அசசுறுத்து்வதகாக உள்ளது,” 
எனக் கூறுகிறகார ைனித உரிவைகள் 
கண்ககாணிபபேகத்தின துவை இயக் 
குனர (ஆசியகா) பில் ்ரகாபேரடசன.
 “இக்குழநவதகளில் பேலர 
மியகானைரில் நிகழ்நத அடடூழியங்க 
ளிலிருநது தபபிய்வரகள். இ்வரகள் 
மீது அக்கவற பசலுத்த ்்வண்டு்ை 
தவிர, குறற்வகாளிகவளப ்பேகால 
ந்டத்தக்கூ்டகாது,” என அ்வர பதரிவி 
த்திருக்கிறகார. 

Foe;ijfis Fw;wthspfisg; Nghy elj;j Ntz;lhk;: 
kdpj cupikfs; fz;fhzpg;gfk; kNyrpahTf;F Nfhupf;if
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 208 ்வவக நிறு்வனங்களின 
இலசசிவனகவள (logo) 2 நிமி்டம் 14 
பநகாடிகளில் அவ்டயகாளபபேடுத்தி 
ைதுவரயில் உள்ள ஈழ அகதிகள் 
முககாமில் ்வசிக்கும் சிறு்வன ‘Asia 
Book of Records’  இ்டம் பிடித்துச சகாத 
வன பேவ்டத்துள்ளகார.

 ைதுவர கூ்டல் நகர  ஈழ 
அகதிகள் முககாவைச ் சரநத பிரவீன 
எனபே ்வரின நகானகு ்வயது ைகன 
பரஜன,  ஆரம்பேக்கல்வி பேடித்து ்வரு 
கினறகார.
 இசசிறு்வன அரசு, தனியகார, 
பபேகாதுத்துவற நிறு்வனங்களின 
இலச சிவனகவளப பேகாரத்தவு்டன 
பபேயவர உ்ட்ன கூறுகிறகார. 
தனனுவ்டய இநதத் திறவைவய 
ஒரு வீடி்யகா்வகாக  பேதிவு பசய்து 
‘Asia Book of Records’ இறகு அனுப 
பியிருநதகார. அதில், 208 நிறு்வ 

<o mfjp rpWtdpd; jpwikia mq;fPfupj;j 
Asia Book of Records!

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்



 தமிழ் ைக்களின உரிவைகளுக்ககாகப ்பேசினகால் 
நகான பேயங்கர்வகாதியகா? எனத் தமிழ்த் ்தசியக் 
கூட்டவைபபின ைட்டக்களபபு ைகா்வட்ட 
நகா்டகாளுைனற உறுபபினர இரகா.சகாைக்கியன, 
அரசி்டம் ்கள்வி எழுபபினகார.

  கல்முவன ்வ்டக்கு உபே பிர்தச பசயலகத் 
வதத் தரமுயரத்தும் வி்டயம் குறித்து நகா்டகாளு 
ைனறத்தில் ்வகாதபபிரதி்வகாதங்கள் இ்டம்பபேற 

றிருநதன. இதன்பேகாது தமிழ்த் ்தசியக் கூட்டவைபபின நகா்டகாளுைனற உறுப 
பினர இரகா.சகாைக்கியன பேல்்்வறு வி்டயங்கவள முனவ்வத்து உவரயகாறறியி 
ருநதகார.
 இநதச சநதரபபேத்தில் குறிக்கிடடு உவரயகாறறிய இரகாஜகாங்க அவைசசர 
எஸ்.வியகா்ழநதிரன, வி்டயத்து்டன சம்பேநதம் இல்லகாத ்வவகயில் நகா்டகாளுைனற 
உறுபபினர எம்.ஏ. சுைநதிரனுக்கு எதிரகாகக் கருத்துக்கவள முனவ்வத்தகார.
 இதறகு எதிரகாக இரகா.சகாைக்கியன எம்.பி. கருத்து ப்வளியிடடிருநதகார. 
இநத நிவலயில், இரகாஜகாங்க அவைசசர எஸ்.வியகா்ழநதிரனுக்கு ஆதர்வகாக 
இரகாஜகாங்க அவைசசர நிைல் லனசகா ்பேசினகார. இதன்பேகாது, சுைநதிரன இவ 
வி்டத்தில் இல்வல. என்்வ, அ்வர பதகா்டரபேகாகக் கவதக்க ்்வண்்டகாம் எனறு 
சகாைக்கியன எம்.பி. பதரிவித்தகார.
 இதறகுப பேதிலளித்த இரகாஜகாங்க அவைசசர நிைல் லனசகா, அபபேடியகாயின 
பேஸில் ரகாஜபேக்ச பேறறி நீங்கள் ஏன கவதக்கினறீரகள்? முதலில் நீங்கள் அைரு ங்கள். 
தமிழீழ விடுதவலபபுலிகளின ககாலத்தில் இருநத பேயங்கர்வகாதிகள்்பேகானறு 
இவவி்டத்தில் பசயறபே்ட ்்வண்்டகாம். பிரபேகாகரன ்பேகானறு இநத நகா்டகாளுைன 
றத்தில் பசயறபே்ட முடியகாது. பிரபேகாகரவனப ்பேகானறு சண்டித்தனம் ககாட்ட 
முடியகாது. ைக்கவளக் பககால்ல முடியகாது. பேஸில் ரகாஜபேக்ச பேறறிப ் பேச உங்களகால் 
முடியுைகானகால் சுைநதிரன பேறறிப ்பேசு்வதறகும் எனக்கு முடியும் எனறகார.
 இநதநிவலயில், இரகாஜகாங்க அவைசசர நிைல் லனசகாவின கருத்து குறித்து 
இரகா.சகாைக்கியன எம்.பி. சவபேயில் க்வவல ப்வளியிட்டகார. தமிழ் ைக்களின 
உரிவைகளுக்ககாகப ்பேசினகால் நகான பேயங்கர்வகாதியகா எனவும் அ்வர ்கள்வி 
எழுபபினகார.

Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

105 etk;gu; 22> 2020

thuhe;j kpd;dpjo;;

 தமிழ் ்தசிய ைக்கள் முனனணியின தவல்வர க்ஜநதிரகுைகார பபேகானன 
ம்பேலம் இலங்வக நகா்டகாளுைனறத்தில் ைகாவீரரகளுக்கு அஞசலி பசலுத்திய 
்்வவள, பபேரும்பேகானவை சமூகத்திவனச ்சரநத நகா்டகாளுைனற உறுபபினரகள் 
பேலர இதறகு கடும் எதிரபபு ப்வளியிட்டனர.
 இதவனயடுத்து இரு தரபபினருக்கும் இவ்டயில் கடும் ்வகாக்கு்வகாதம் 
இ்டம் பபேறறுள்ளது.

 

ைகாவீரர ்வகாரம் ஆரம்பேைகாகியுள்ள நிவலயி்ல்ய, ்வரவு பசலவுத் திட்டத்தின 
மீதகான தனது உவரவய ைகாவீரரகளுக்கு அஞசலி பசலுத்திய பினனர சனிக்கிழவை 
க்ஜநதிரகுைகார ஆரம்பித்தகார.
 முனனகாள் இரகாணு்வத் தளபேதியும் ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியின நகா்டகாளுைனற 
உறுபபினருைகான சரத்பபேகான்சககா தமிழ் ்தசிய ைக்கள் முனனணியின தவல்வ 
ரின உவரக்கு கடும் எதிரபவபே ப்வளியிட்டகார.
 இதறகு பேதிலளித்த க்ஜநதிரகுைகார பபேகானனம்பேலம், சரத்பபேகான்சககா 
வ்வ ்பேகாரக்குறற்வகாளி என பதரிவித்தகார. தனவன ்பேகாரக்குறற்வகாளி என பதரி 
வித்தவத சுடடிக்ககாடடி சரத்பபேகான்சககா ஒழுங்குப பிரசசிவனவய எழுபபினகார.
 இதவனத் பதகா்டரநது க்ஜநதிரகுைகார பபேகானனம்பேலத்வத பேயங்கர்வகாதி 
என குறிபபிட்ட சரத் பபேகான்சககா, க்ஜநதிரகுைகார ப்வளியிடும் கருத்துக்கள் 
குறித்து எசசரிக்வக விடுத்தகார.  எனினும் க்ஜநதிரகுைகார பபேகானனம்பேலம் அத 
வனயிடடுக் க்வவலபபே்டகாைல் பதகா்டரநதும் உவரயகாறறினகார.
 அ்வர உவரயகாறறிய ்்வவள, அரச தரபபு நகா்டகாளுைனற உறுபபினரகள் 
பேலர குறுக்கிடடு கடும் ்வகாரத்வதப பிர்யகாகங்களில் ஈடுபேட்டனர.

    

khtPuiug; Nghw;Wjy; mbg;gil kdpj cupik
mjid cyFf;F ntspg;gLj;jy; ek; flik

 
 கார்த்திகக மாதத்திற் தான், "தமிழகை மீண்டும் தமிழரைன்்ாகக முதல் 
நாள் பிள்களைர�ான்று விழி தி்நதது. தமிழரின் ரநஞ்சில் இடிர�ாருகி விட்டு 
மறுநாள் பிள்களைர�ான்று விழிமூடி�து. ஆண்டுகள் வே்ாயினும் வததிகள் 
அருகருகாயின. இது தற்ர��லான �ம்்பேம் அல்ல ஒரு �ரித்திைமான அதி��ம். 
கார்த்திகக 27 மாவீைர் நாள்" என்னும் "�ாேரினும் தளைவைாம் - �ார்ேரினும் 
்பணிவ�ாம் - ரேநதுதணி�ாது வீைநிலம்" என்னும் புதுகே இைத்தினதுகை அேர் 
களின் கவிகதயில் ேரும் ேரிகள் வதசி�த் தகலேரின் கண்விழிப்பும் மாவீைர் 
�ஙகரின் கண்மூடலும் ஈழத்தமிழர்கள் தஙகள் உரிகமககளைக காப்்பதற்கான 
விழிப்க்பயும், உறுதியின் உக்விடமாக அேர்கள் ோழகேயும் மாற்றி� ேைலா 
ற்க் மிகச்சுருகக மாகப் ்பதிவு ர�ய்கின்்ன. 
 "மாவீைர் நாள். கார்த்திகக 27. காேற் ரதய்ேஙகளின் காணிகககத் 
திருநாள். ஊர் திைண்டு ஒப்்பாரி கேப்்பதில்கல. உருகரகாண்டாடி உறுதிர�டுத்துக 
ரகாள்கி்து. தீயிடும் ஆரி� மை்பழித்த நடுகல் ேழி்பாடிது. தமிழரின் ்பகழ� மைபு 
புதுப்பிககப்்படுகி்து. ஈமத்தாழியும், நடுகல்லும்., ரேறி�ாட்டுவம நமககிருநத ேழி்பாடு. 
ரேற்றி வீைர்கள் வீைத் ரதய்ேஙகளைாயினர். இேர்கள் கற்்பகன�ற்் கடவுளைர். 
்பககேரும் திக�்பார்த்து எல்கலப்பு்ஙகளில் இேர்களுககு வகாயிலிருநதது. 
�ாேகடநத பின்பும் இேர்களுகவகார் �கதியிருநதது. வீைமாவதவியின் விழிகள் 
தி்நவதயிருநதன. இன்றும் நிலத்தில் விகதககின்வ்ாம்; எஙகள் நிர்மலரூ்பஙககளை. 
இது விடுதகலககான விகதப்பு. கட்டறுப்புககான விகலரகாடுப்பு. உழவும், விகத 
ப்பும் நாகளை நமகரகனோகும் அறுேகடககானது. நம்பிகககயின் ஒளித்திக�யில் 
்ப�ணம். இது கார்த்திகக மாதம். ஊர்முற்்ரமஙகும் ஒளி ரேள்ளைம். சுடவைற்றித் 
ரதாழுகின்வ்ாம். ்பாட்வடாடு வ�ர்நத ்பைே�ம்" இது தா�கத் வதசி�க கவிஞர் 
புதுகே இைத்தினதுகை அேர்களைால் 2002ஆம் ஆண்டு மாவீைர்தினம் ஈழத் 
தமிழர்களின் வதசி�த்தினமாகவும் ேழி்பாட்டுககுரி� ்பண்்பாட்டுத் தினமாகவும் எவ் 
ோறு அகமகி்து என்்பகத எடுத்து விளைககி எழுதப்்பட்ட கவிதாேரிகள். இநதப் 
்பாடல்ேரிகள் மாவீர்நாள் ஈழமககளின் ்பண்்பாட்டுப் ர்பருவிழா, ேழி்பாட்டு உரிகம 
என்்பதகன உலகுககுத் ரதளிோககுகி்து. 

இலஙகக அைசி�லகமப்பின் அத்தி�ா�ம் 1இன் 14(1) ஒவ்ரோரு பிைக�யும் 
பின்ேருேனேற்றுககு உரித்துகட�ேைாேர் :- 

(அ) ரேளியிடுதலுட்்படப் வ்பச்சு சுதநதிைமும் கருத்துத் ரதரிவித்தற் சுதநதிைமும்; 

(ஆ) அகமதி�ான முக்யிவல ஒன்று கூடுேதற்கான சுதநதிைம்; 

(இ) ஒருஙகு வ�ர்ேதற்கான சுதநதிைம்;

(உ) தனி�ாக அல்லது மற்்ேர்களுடன் வ�ர்நது, ்பகிைஙகமாகவேனும் அநத 
ைஙகமாகவேனும் தனது மதத்கதவ�ா அல்லது நம்பிகககக�வ�ா ேழி்பாட்டிலும், 
அனு�ரிப்பிலும், �ாதகனயிலும், வ்பாதகனயிலும் ரேளிககாட்டுேதற்கான 
சுதநதிைம்; 

(ஊ) தனி�ாக அல்லது ஏகன�ேர்களுடன் வ�ர்நது தனது ர�ாநதக 
கலாச்�ாைத்கத அனு்பவிப்்பதற்கும், வமம்்படுத்துேதற்கும் அத்துடன் தனது 
ர�ாநத ரமாழிக�ப் ்ப�ன்்படுத்துேதற்கும் ஆன சுதநதிைம்.
 என இலஙககக குடிமககளுககுரி� உரிகமககளைத் ரதளிோக எடுத்து 
கைககி்து. அத்துடன் இலஙகக அைசி�லகமப்பின் "அை� ரகாள்ககயின் ேழி 
காட்டிக வகாட்்பாடுகளும், அடிப்்பகடக கடகமகளும்" என்னும் 6ேது அத்தி�ா�த்தின் 
2 (எ) பிரிவும் கூட "மககளின் ஒழுககத் தைத்கதயும் உ�ர்த்துதலும், மனித 
ஆளுகமயின் ேளைர்ச்சிக� உறுதிப்்படுத்தலும்" அை�ாஙகத்தின் கடகம�ாகப் 
பிைகடனப்்படுத்துகி்து. 
 இநநிகலயில் இன்க்� சிறீலஙகா அை�ாஙகம் மாவீைர் நிகனவேநதலுககு 
நீதிமன்்த்தாலும் ரகாவைானாச் �ட்டஙகளைாலும் ஏற்்படுத்த முற்்படும் தகடகள் 
என்்பன இலஙககயின் அைசி�லகமப்க்ப மீறுகின்் ர��ற்்பாடாக மட்டுமல்ல, 
ஈழத்தமிழ மககளின் அடிப்்பகட மனித உரிகமககளையும், கடகமககளையும் மறுக 
கும் அதன் ர்பௌத்த சிஙகளைப் வ்பரினோதத்தின் வநைடி�ான ரேளிப்்பாடாகவும் 
அகமகி்து. 
 இநத ஈழத்தமிழரின் மனித உரிகமககளை தகடர�ய்யும் இச்ர��ற்்பாடு, 
ஈழத்தமிழர்ககளை இைண்டாம்தைக குடிமககளைாக நடாத்தி, அேர்களின் உள் ளைக 
சு�நிர்ண� உரிகமக� மறுககும் அதன் அைசி�ற் ர��ற்திட்டத்தின் ரதாடர்ச்சி�ா 
கவும், ்பண்்பாட்டு இனஅழிப்புககான அதன் இலககக அது நாளைாநத ோழ 
வில் நிகலப்்படுத்தி ்பகட்பலம் ரகாண்டு இனஙகாணக கூடி� அச்�த்கத 
ஈழமககளுககுத் ரதாடரும் ர��ற்திட்டத்தின் ரதாடர்ச்சி�ாகவும் உள்ளைது. என 
வே ஈழத்தமிழர்களின் ரேளி�க சு�நிர்ண� உரிகமயிகன உலகநாடுகளும், 
அகமப்புகளும் ஏற்று அேர்களுககான அடிப்்பகட மனித உரிகம�ான தன்னாட்சி 
உரிகமக�யும், மனிதா� உதவிககளையும் அேர்கள் ர்பறுேதற்கான அகனத்து 
ர��ற்்பாடுககளையும் உடன் ர�ய்து, அேர்ககளை சிறீலஙகாவின் இனஅழிப்பில் 
இருநதும், ்பண்்பாட்டு இனஅழிப்பில் இருநதும் காலநதாழத்தாது காகக வேண்டு 
ரமன்்பகதவ� இம்மாவீர்கால நிகழவுகள் ரதளிோககுகின்்ன. இதகன உலக 
நாடுகளுககும், அகமப்புகளுககும் எடுத்துகைககும் தார்மீகக கடகமயில் 
புலம்ர்ப�ர் தமிழர்கள் இன்று உள்ளைனர்.

 Mrphpah;

ruj; nghd;Nrfh - fN[e;jpuFkhu;
ehlhSkd;wj;jpy; fLk; ju;f;fk;

jkpo; kf;fspd; cupikfSf;fhf 
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thuhe;j kpd;dpjo;;

 �மிழர் �ொய்கப் பிரத�சத்தில் இலங்்க 
அரசொல்  முனதனெடுக்கப்பட்டு வந� நில ஆககிர 
மிப்புப் தபொர், 2009ஆம் ஆண்டு தபரும் �மிழினெ 
அழிப்புடன முடிவுககு வந�து. பயங்கரவொதி்க்ை 
அழித்து விட்தடொம், �மிழ் மக்க்ை பயங்கரவொதி 
்களிடம் இருநது மீட்டு விட்தடொம் எனெ அறிவித்� 
இலங்்க அரசொங்கம், அ�ன பின இனறு வ்ர 
யிலும் அத� பயங்கரவொ� பூச்சொண்டி ்கொட்டி �மி 
ழர் நிலங்க்ை ஆககிரமிப்பதுடன இனெ சுத்தி்கரி 
ப்பு தவ்ல்களிலும் சத்�ங்களினறி தசயறபட்டு 
வருகின்றது. 

 அத� தேரம், �மிழர்்களுககு உரி்ம ்க்ை 
வழஙகு வ�றகுப் பதிலொ்க குறுகிய ்கொல சலு்்க 
்க்ை வழஙகி, �ொன ஒரு ேல்லரசொ்க உலகின 
்கவனெத்தில் �ன்னெ நி்லநிறுத்திக த்கொளை 
மு்னெகி்றது.
 அவவொ்றொனெ சலு்்க்களில் ஒனறு�ொன 
்கடந� ்கொலங்களில் வழங்கப்பட்ட நி்னெவு 
கூரல் அனுமதி்கள. ஆனெொல் �றதபொது  அடககு 
மு்்றககு து்ைதபொகும்  பயங்கரவொ� �்டச் 
சட்டத்தின கீழ் பிரிவி்னெவொ�த்்� தூண்டல் 
அல்லது புலி ்க்ை மீைக்கட்டிதய ழுப்பு�ல் 

ேடவடிக்்க எனெ கூறி �னிப்பட்ட ேபர்்கள, மறறும் 
அரசியல் வொதி்களுககு எதிரொ்க �்டயு த்�ரவு 
தபறறு நி்னெவுகூரல் ேடவடிக்்க்களுககுத் �்ட 
விதித்�ல் மூலம் அடிப்ப்ட மனி� உரி்ம்க்ை 
அப்பட்டமொ்க த�ொடர்நதும் மீறி வருகி்றது.
 இநநி்லயில், இந� விவ்கொரத்தில் இல 
ங்்க மறறும் �மிழ்கத்தில் உளை அரசியல் �்ல 
வர்்கள, அ்மப்பு்கள மறறும் மக்கள எனனெ 
நி்னெககின்றொர்்கள எனபது குறித்து ‘இலககு’ 
மினனி�ழ் ்கண்ட தேர்்கொை்ல இஙத்க த�ொகுத்து 
வழஙகுகினத்றொம்.

khtPuu; ehs; Neu;fhzy;fs;

epidNte;Jk; ghuk;gupak; ePu;j;Jg; NghFkh?

 
 

இறநத்வரகவள நிவனவுகூரு்வது எனபேது ஒரு 
கலகாசகார உரிவை. அதகா்வது தமிழர கலகாசகாரத்தில் 
தனியகாகவும், கூட்டகாகவும்  இவைநது இறநத்வர 
கவள நிவனவு கூருகி்றகாம். ்வரு்டகா ்வரு்டம் 
இநத நவ்டமுவற இருநது ்வருகிறது. அத்து்டன 
நடுகல் ்வழிபேகாடும் இருநது ்வருகிறது. இவ்வ 
தமிழர ைரபில் ஒனறகாக இருக்கிறது.  இவ்வ 
பதகா்டரசியகாக தமிழ் ைக்களகால்  பினபேறறபபேடடு 
்வரும் ஒரு வி்டயம். இநதக் கலகாசகார உரிவைவய 
ைறுபபேது எனபேது இன அழிபபுக்குச சைனகானது. 
 ஒரு இனத்தின இருபபுக்கு நிலம், பைகாழி, 
பபேகாருளகாதகாரம், கலகாசகாரம் இநத நகானகும் முக்கி 
யைகானது. இதில் ஒரு வி்டயம் அழிக்கபபேட்டகா 
லும் அது ஒரு ்வவகயகான இன அழிபபுத்தகான. 
 நிவனவுகூரு்வது சர்வ்தச ரீதியில் அங்கீக 
ரிக்கபபேட்ட ஒரு வி்டயம். அது ைறுக்கபபேடு்வது 
அடிபபேவ்ட உரிவை மீறும் பசயல் ஆகும். ் ைலும் 
ஆறறுபபேடுத்தல் உரிவை ைறுக்கபபேடுகிறது. 
அதகா ்வது உள ரீதியகாக ஆறறுபபேடுத்தும் உரிவை 
ைறுக்கபபேடடு உரிவை மீறபபேடுகிறது. அரசு 

நல்லி ைக்கத்வதக் ககாடடு்வபதனறகால், பபேகாதுப 
பிரசசவனகவளத் தீரத்திருக்க ் ்வண்டும். ஆனகால் 
இது்வவர அரசு நல்லிைக்கத்துக்குத் தயகாரகாக 
இல்வல எனபே்த உண்வை.
 நிவன்்வநதல் தவ்ட  வி்வககாரம் சட்டப 
பிரசசவன இல்வல. இவத அரசியல் பசயறபேகாடு 
கள் ஊ்டகாகத்தகான தீரக்க முடியும்.  சட்ட அணுகு 
முவற தீரவ்வத் தரப்பேகா்வதில்வல. 
 அத்து்டன இவத நகாம் தனியகாக அணுக 
முடியகாது. குறிபபேகாக உலக முற்பேகாக்கு  ஜனநகாயக 
சக்திகள், உலகத் தமிழரகவள இவைத்துத் தகான 
அணுக ் ்வண்டும். அதறகு முதறகட்டைகாக தகாயக 
த்தில் உள்ள ்தசியக் கடசிகள் ஒனறிவைநது 
பசயறபே்ட ் ்வண்டும். இநத வி்டயத்வத அரசியல் 
கடசிகள் தனித்தனியகாக வகயகாள நிவனத்தது துர 
திஸ்்ட்வசைகானது.
 ஒருங்கிவைநத அரசியல் பசயறபேகாடடின 
ஊ்டகாகத் தகான இவத ப்வறறிபககாள்ள முடியும். 
தியகாகதீபேம் திலீபேனின நிவன்்வநதல் வி்டயத் 
தில் கடசிகள் ஒனறிவைநதவை ்வலு்வகான பசய் 
திவய உலகுக்குக் பககாடுத்தது.  
 அரசு சட்ட பசயறபேகாடுகளுக்குப பேயபபே 
்டகாது,  அரசியல் பசயறபேகாடுகளுக்்க பேயநதுள்ளகார 
கள். என்்வ  உலகளகாவிய அரசியல் பசயறபேகாட 
டின ஊ்டகாகத் தகான இவத எதிரபககாள்ள ்்வண் 
டும். என்்வ தமிழ்  ைக்களின பபேகாது வி்வககாரங் 
களில் தமிழ்த் ்தசியக் கடசிகள் ஒருங்கிவைநது 
பசயறபேட்டகால் ைகாத்திர்ை இநத வி்டயங்களில் 
முன்னறறம் ககாை முடியும்.

epidT$UtJ vd;gJ ru;tNjr uPjpapy; mq;fPfupf;fg;gl;l xU tplak;

v];.V. Nahjpypq;fk;. murpay; Ma;thsu; 

ைகாவீரரகள் என அவழக்கபபேடுபே்வரகள் தமிழ் 
ைக்களின இரத்தத்தில் கலநதுள்ள்வரகள். அ்வர 
கவள தமிழ் ைக்களி்டம் இருநது யகாரகாலும் பிரிக்க 
முடியகாது. 
 தமிழ் ைக்களின  ்தசிய அரசியலுக்கு உயி 
ரூடடிய ககா்வல் பதய்்வங்கள் தகான ைகாவீரரகள். 
அ்வரகவள நிவனவுகூர ்்வண்்டகாம் என பசகால் 
லும் உரிவை யகாருக்கும் கிவ்டயகாது. 
 அரசு தற்பேகாது பபேகாது இ்டங்களில் தவ்ட 
பசய்தகாலும் கூ்ட, ைனங்களில் அநத உைரவ்வ 
தவ்ட பசய்ய முடியகாது. என்்வ தமிழ் ைக்கள் 
தவ்டகவள உவ்டத்து,  ்்வறு ்வடி்வங்களில் 
நிவனவுகூர முடியும். அதறகு எதிரகாக எநதச சட்ட 
ங்களும் ்வரப்பேகா்வதில்வல. 
 தமிழ் ைக்களின நிவன்்வநதும் உரி 
வைவய அரசு  ைதிக்ககாவிட்டகால், இனங்களுக்கு 
இவ்டயில் பேகாரிய பிளவு ஏறபேடு்வதறககான ்வகாய் 
பபு உள்ளது்டன, தற்பேகாதுள்ள   அரசின  மீது 
எதிரபபுத் தனவைவயயும் நீண்்டககாலத்துக்கு 
உரு்வகாக்கும் .
 க்டநத ககாலங்களில் இருநத ஆடசியகாளர 
கள் அனுைதித்த வி்டயத்வத, இநத ஆடசியகாளர 
கள் ைறுபபேது எனபேது தற்பேகாதுள்ள அரசின மீது 
ப்வறுபவபே ஆழபபேடுத்தும். 
 தகாயகத்தில் உள்ள அவனத்து இ்டங்களி 
லும் ைகாவீரரகளின உயிரத் துடிபபு உள்ளது. அநத 
உயிரத்துடிபபு்டன தகான  ைக்கள் ்வகாழ்நது பககாண்டு 
இருக்கிறகாரகள். என்்வ அ்வரகளுக்ககான தியகாக 
தீபேத்வத ஏறறு்வதறகு ைக்களகால் முடியும். அவத 
எநத இ்டத்திலும் ஏறறு்வதறகு அ்வரகளுக்கு 
உரிவை உள்ளது. அவத தீரைகானிக்கவும் உரிவை 
உள்ளது. 
 தற்பேகாவதய சூழ்நிவலயில் தமிழ் ைக்கள் 
்்வறறு ந்ட்வடிக்வககவள முனபனடுக்கத் தள் 
ளபபேடடு்ளகாம். அவதக் கூட்டகாக முனபனடுக்க 
்்வண்டும். 
 அதகா்வது அவனத்துத் தமிழ் அரசியல் 
கடசிகளும், பபேகாது அவைபபுக்களும் ஒனறிவை 
நது பபேகாது்வகான ்்வறறு ந்ட்வடிக்வகவய ஒன 
றகாக முனபனடுக்க ஆயத்தைகாக ்்வண்டும் எனபே 
து்டன, அநதப பபேகாது்வகான ்்வறறு ந்ட்வடிக் 
வகவய ைக்களுக்கு பேகிரங்கைகாக அறிவிக்க 
்்வண்டும். அதனபேடி ைக்கள் நிவன்்வநதல் 
நிகழ்வ்வ நிம்ைதியகாக  அனுடடிக்க முடியும்.

khtPuu;fis jkpo; kf;fsplk; 
,Ue;J ahuhYk; gpupf;f KbahJ

mUl;je;ij kh.rf;jpNty;>  ,izg;ghsu;> 

(murpay; ifjpfis tpLtpg;gjw;fhd Njrpa mikg;G)

 இலங்வக அரசகாங்கம் ஒ்ர நகாடு, ஒ்ர 
சட்டம் எனற ் ககாசத்வத முனவ்வத்துக் பககாண்டு 
்வ்டக்கு கிழக்கு தமிழரகள் சகாரநத வி்டயத்தில், 
பதன பேகுதிக்கு எதிரகான சட்ட நவ்டமுவறகவள 
முக்கியைகான விவ்டயங்களில் வகயகாளுகினறது. 
நீதிைனறத் தீரபபுக்கள் இலங்வகயில் ஒரு நகாடு 
இரு சட்டம் எனபேவதயகா ககாடடுகிறது.
 இது தமிழரகளின சனநகாயக உரிவைகவள 
சட்டத்தின  இரும்புக் கரத்தினகால் அ்டக்கு்வதகா 
க்்வ உள்ளது. மிகவும் அபபேட்டைகான ைனித 
வுரிவை மீறல். இலங்வகத் தீவிறகு உரித்துவ்டய 
சிறிய எண்ணிக்வகயகான ்தசிய இனத்வத பபேரு 
ம்பேகானவை ்தசிய இனம், இலங்வக ்சகாசலிச  
சனநகாயகக் குடியரசு எனற அரசியலவைபவபே 

வ்வத்து சட்டத்தின மூலம் நசுக்குதல் மிக ்ைகாச 
ைகான அடிபபேவ்ட உரிவை மீறல்.
 பதனனிலங்வகயில் ஆடசியகாளரகளுக்கு 
எதிரகாக கிளரநது, கிளரசசிவய ்ைறபககாண்்ட 
ஐ்.வி.பி ்ரகாகை வீ்ஜவீர உள்ளிட்ட்வரகவள 
நிவனவுகூர முடியுபைனறகால், யுத்தத்தில் இறநத 
இரகாணு்வத்தினவர யுத்த ப்வறறியில் நிவனவுகூர 
முடியுபைனறகால், ஏன தமிழரகள் முபபேதகாண்டுப 
்பேகாரில் இறநத தங்களது உறவினரகவள, பிள் 
வளகவள, பபேற்றகாரகவள, நண்பேரகவள நிவன 
வுகூர முடியகாது? 
  ஐக்கிய நகாடுகள் சவபேயின சகாசனத்தின 
பிரககாரம் இறநத்வரகவள நிவனவுகூர எநத தவ்ட 
களும் இல்வல எனபேது ப்வளிபபேடுத்தபபேடடுள் 
ளது.  
 இவ்வகாறகான நிவலயில், இலங்வகத்தீவில் 
பூரவீகைகாக ்வகாழும் ்வ்டகிழக்கு தமிழரகள் தங் 
களது இறநத உறவுகவளக்கூ்ட நிவனவுகூர 
உரிவை இல்வலபயனறகால், அ்வரகள் எதிர பேகார 
க்கும், ைறுக்கபபேட்ட உரிவை கிவ்டபபேதறகு 
சகாத்தியமில்வல எனபேவத நீதிைனறத் தீரபபுக்கள் 
ப்வளிபபேடுத்துகினறன.

xU Njrpa ,dj;ij eRf;FtJ mbg;gil cupik kPwy;

rgh Ffjh];;  (Kd;dhs; tl khfhzrig cWg;gpdu;)
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thuhe;j kpd;dpjo;;

யு    த்தம் முடி்வவ்டநது 11 ஆண்டுகள் பநருங்கு 
கினற நிவலயில்கூ்ட ,ககாரத்திவக ைகாதம் ்வநது 

விட்டகால் ்வ்டக்கு, கிழக்வகப பபேகாறுத்த்வவர, 
இரகாணு்வத்தினரின பநருக்கு்வகாரங்கள் நிவறநத 
ைகாதைகாக அவைநது விடுகினறது. தமிழீழ விடுதவல 
பபுலிகளின தவல்வர ்்வ. பிரபேகாகரன அ்வரகளின 
பிறநத நகாள்,  விடுதவலபபுலிகள் அவைபபில் இரு 
நது ைரணித்த்வரகவள நிவனவுகூரும் ைகாவீரர நகாள் 
எனபேன ககாரத்திவக ைகாதத்தில் ்வரு்வ்த அதறகுக் 
ககாரைம். இது தவிர, ககாரத்திவக ைகாதத்தில் ைலரும் 
பசங்ககாநதள் ைலவர வ்வத்திருபபேதறகுக்கூ்ட அஞ 
சும் நிவலயும் இனறு பதகா்டரகிறது. ஏன ககாரத்தி 
வகப பூவுக்கும் தவ்டயகா? ஜிம்பேகா்்வ நகாடடின 
்தசிய ைலரகாகவும், தமிழகத்தின ைகாநில ைலரகாக 
வும் உள்ள ககாரத்திவகப பூ, விடுதவலபபுலிகளகால் 
தமிழர ்தசத்தின ்தசிய ைலரகாக பிரக்டனபபேடுத் 
தபபேட்டது.
 

விடுதவலபபுலிகளின ் தசியக் பககாடியின ்வரைங் 
கவள பககாண்டிருபபேதகாலும், விடுதவலப புலிக 
ளின தவல்வர பிறநத ைகாதத்தில் பூத்துக் குலுங்கு்வ 
தகாலும், ைகாவீரர நகாளில் ்வ்டக்கு, கிழக்கு எங்கும் 
பூத்துக் ககாைபபேடு்வதகாலும் இதவன புலிகளும் 
தைது ்தசிய ைலரகாக பிரக்டனபபேடுத்தினர.
ஆனகால் இலங்வகயின ்தசிய ைலரகாக அல்லி்ய 
விளங்குகினறது.
 இக் ககாரத்திவகப பூ அசசம் பககாள்ளும் ்வவக 
யில் விடுதவலபபுலிகளகால் உரு்வகாக்கபபேட்டது 
அல்ல. அது நீண்்டககால ்வரலகாறவறயும், சிறநத இய 
ல்புகவளயும் பககாண்்ட ஒரு ைலர. ககாரத்திவகபபூ 
விவன பேண்வ்டத் தமிழ் இலக்கியங்களி்ல ககாநதள் 
என்ற அவழபபேர. ஒறவற வித்துத் தகா்வரங்களில், 
ப்வங்ககாயக் குடும்பே ்வரிவசயகாகிய லில்லி (Liliales)
ஆசி்ய எனற ்வரிவசயில் பககால்சி்கசி்ய (Colchi-
caceae) எனபபேடும் இனத்வதச ்சரநததகாகும்.
 இக்பககாடியின தண்டு பேசுவையகானது. பேல 
மில்லகாதது. இவலகளின நுனிகள் நீண்டு, சுருண்டு 
பேறறுக்கம்பிகள் ்பேகால பேக்கத்திலுள்ள ைரஞபசடி 
முதலிய ஆதகாரங்கவளப பிடித்துக் பககாண்டு 10-20 
அடி உயரம் ்வவர ்வளரும். கிவள விடடுப பே்டரும். 
ஆண்டு ்தகாறும் புதிய பககாடிகள் நிலத்தினுள்்ள 
இருக்கும் கிழங்கிலிருநது ்வளரும். கிழங்கு சகாதகார 
ைைகாக இரண்டு பிரிவுள்ளதகாக இருக்கும். 6-12 
அங்குல நீளமும், 1- 1.5 அங்குலத் தடிபபும் உள் 
ளது. இது கலபவபே ்பேகாலத் ்தகானறு்வதகால் இத 
வனக் கலபவபே எனவும் அவழபபேர. ககாநதள் கிழங் 

கின ஒவப்வகாரு பிரிவின முவனயிலும் புதிய 
கணு உண்்டகாகும். இவலகளுக்குக் ககாம்பில்வல 
எனலகாம். 3அங்குலம் பதகா்டக்கம் 6அங்குலம் ்வவர 
யகான நீளம், 0.75அங்குலம் பதகா்டக்கம் 1.75அங்கு 
லம் ்வவர அகலமிருக்கும். இவல அகனற அடியுள் 
ளது்டன நுனி கூரகாக நீண்டு பேறறுக்பககாம்பு ்பேகாலச 
சுருண்டிருக்கும்.
 பூக்கள் பபேரியவ்வ. கிவளகளின நுனியில் 
இவலகள் பநருங்கியிருபபேதகால் சைதள ைஞசரி 
்பேகாலத் ்தகானறும். அகல் விளக்குப ்பேகானற ஆறு 
இதழ் பககாண்்ட இபபபேரிய பூக்கள் (6-7 பச.மீநீளம்), 
ககாரத்திவகத் திங்களில் முகிழ் விடுகினறன. பூக் 
ககாம்பு 3-6 அங்குல நீளமிருக்கும். முவனயில் ்வவள 
நதிருக்கும். 2.5அங்குல நீளம், 0.3- 0.5அங்குல அக 
லம் பககாண்்டதகாகும். குறுகி நீண்டு ஓரங்கள் அவல 
்பேகால பநளிநதிருக்கும்.
 தவள அவிழ்நத ைலர ஏழு நகாடகள் ்வகா்டகா 
ைல் இருக்கும். இதழ்களில் நிறம் முதலில் பேசவச, 
பிறகு ப்வண்வை கலநத ைஞசள், பிறகு ைஞசள், 
பிறகு பசம்ைஞசள், பிறகு துலக்கைகான சி்வபபு, 

நீலம் கலநத சி்வபபேகாக ைகாறிக்பககாண்டு ்பேகாகும். 6 
இதழ்கள் விரிநது அகன்றகா, பினனுக்கு ை்டங்கிக் 
பககாண்்்டகா இருக்கும். ்கசரங்கள் 6 அங்குலம், 
தகாள் 1.5- 1.75அங்குலம், ைரகதபவபே 0.5அங்குலம், 
முதுபககாடடியது. சூலகம் 3 அவறயுள்ளது. சூல் 
தண்டு 2 அங்குலம். ஒரு புறம் ை்டங்கியிருக்கும்.
 பூவின நிறம் இரு்்வறகாக ைகாறுபேடு்வதகால் 
இதவன ப்வண்ககாநதள், பசங்ககாநதள் எனற இரு 
்்வறு ்வவககளகாக ்வருணிபபேகாரகள். கிழங்கு பிரி 
நது கணுக்கள் உள்ளவத ஆண் ககாநதள் எனறும், 
கணுக்களில்லகாதவத பபேண்ககாநதள் எனறும் குறிப 
பிடு்வர.

ககாரத்திவகச பசடியின கிழங்கு ஆயுர்்வதம், 
யுனகானி முவறகளில் பேலவிதைகாகப பேயனபேடுகின 
றது. இக்கிழங்கில் ககாைபபேடும் நசசுபபபேகாருளகான 
பககால்சிவசசின(colchicine) வ்வத்திய முவறகளில் 
பேயனபேடுகினறது. ்ைறகு வ்வத்தியத்திலும் பககால் 
சிவசன பேயனபேடுத்தபபேடுகினறது. ஆனகால் இரு 
ைருத்து்வ முவறகளிலும் பககால்சிவசசின பேயன 
பேகாடு ்்வறுபேடுகினறது. ்தகாவலபபேறறிய ஒடடு 
ண்ணி ்நகாய்களுக்கு இதவனப பேயனபேடுத்து்வகார 
கள். 
 ்தள் கடிக்கும் இதவனப இவழத்துப 

்பேகாடு்வதுண்டு. ்நரடியகாக இக்கிழங்கிவன உட 
பககாள்ளின நஞசகாகும். சிறதளவு உடபககாண்்டகா 
லும் முடி உதிரும். 
 ககாரத்திவக திங்களில் முகிழ் விடும் இது 
பசப்டம்பேர பதகா்டக்கம் ஜன்வரியிலும், ைகாரசசிலும் 
இலங்வக தவிர இநதியகா, சீனகா, ை்லசியகா, ைலகா 
க்ககா தீபேகறபேம், அயனைண்்டல ஆபிரிக்ககா முத 
லகான பேகுதிகளிலும் ககாைபபேடும். இதன பூ தீசசு 
்வகாவல ்பேகாலக் ககாைபபேடு்வதகால் அக்கினி சலம் 
எனபபேடும். இலகாங்கிலி எனவும் அவழக் கபபேடும். 
 

இவலகளின முவன சுருண்டு ககாைபபேடு்வதகால் 
தவலசசுருளி எனறும் அவழக்கபபேடும் அ்வற றகால் 
இது பேறறி ஏறு்வதகால் பேறறிபயனறும் அவழக்கப 
பேடும். அவ்வகாறு ்வவளநது பேறறு்வதகால் ்ககா்டல், 
்ககாவ்ட எனறும் அவழக்கபபேடும். ககாரத்திவக ைகாத 
த்தில் ைலர்வதகால் ககாரத்திவகப பூ எனறும் அவழக் 
கபபேடுகினறது. ைகாரி ககாலத்தில் முதலி்ல்ய ்வனப 
பேகாய்த் ்தகானறு்வதகால், ்தகானறி எனறும் அவழக் 
கபபேடும். சு்தச ைருத்து்வத்தி்ல இதவன ப்வண் 
்தகாண்டி எனவும் அவழபபேர. இவ்வகாறு தமிழ் 
பைகாழியில் பேலபபேயரகளகால் அவழக்கபபேடும்.
 ககாரத்திவகச பசடியகானது ்்வலிகளிலும், 
பேகாவத்யகாரங்களிலும், ககாட்்டகாரங்களிலும் பே்டர 
நது நிமிரநது அழகிய விரல்கள் ் பேகாலவும், சு்டரகள் 
்பேகாலவும் ்தகானறும். “பசங்ககாநதள் ஐநதனன விர 
லும் ககாடடி” என இம்ைலவர பபேண்களின விரலு 
க்கும் ஒபபிடுகினறனர.
 ககாரத்திவகப பூவிவன ஏவனய பைகாழிக 
ளில், சிங்களம்- நியனகல, சைஸ்கிருதம்- லனகலி, 
இநதி- கரியகாரி, ைரகாடடி- பைத்பதகானனி, தகா்வரவி 
யற பபேயர- லல்லி ஆசி்ய கு்ளகாறி லில்லி (Lili 
aceae Glory lily) எனவும் அவழபபேர.
 இவ்வகாறகான சிறபபுக்கவளக் பககாண்டு 
தமிழர பிர்தசங்களில் பூத்துக் குலுங்கும் ககாரத் 
திவகப பூ, நகாம் பதகாடு்வதற்ககா, பேகாரபபேதற்ககா 
அசசம் பககாள்ள ்்வண்டிய பூ்வல்ல. அது நீண்்ட 
்வரலகாறறுப பேகாரம்பேரியத்வதக் பககாண்்ட ஒரு பூ. 
ஏவனய பூக்கவளப ்பேகானறு நகாமும் ககாரத்திவகப 
பூவ்வ அசசமினறி பேயனபேடுத்தக் கூடிய ஒரு நிவல 
உரு்வகாக ்்வண்டும் எனபே்த அவன்வரதும் 
எதிரபேகாரபபு.
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ைகாவீரர ்வகாரம் ஆரம்பேைகாகியிருக்கும் நிவலயில், 
நீதிைனறம் எனன பசகால்லப ்பேகாகினறது எனபேதற 
ககாகக் ககாத்திருக்கும் நிவல தமிழ் ைக்களுக்கு 
ஏறபேடடிருக்கினறது. நீதிைனறத் தீரபபின அடிப 
பேவ்டயில்தகான ைகாவீரர ்வகாரத்வத எவ்வகாறு அனுஷ் 
டிபபேது எனபேது தீரைகானிக்கபபே்டப ்பேகாகினறது. 
எைக்ககாக இறநத உறவுகவள நகாம் பேகிரங்கைகாக 
நிவனவுகூரப ்பேகாகின்றகாைகா? அல்லது இரகசிய 
ைகாக நிவனவுகூரப ் பேகாகின்றகாைகா? இதவனத்தகான 
நீதிைனறம் தீரைகானிக்கப ்பேகாகினறது.
 ைகாவீரர ்வகாரம் ஆரம்பேைகாகியிருக்கும் 
நிவலயில் ்வ்டக்கு, கிழக்கில் மீண்டும் பேதறற 
நிவல உரு்வகாகியிருக்கினறது. 2009 இறகுப பினனர 
பபேருைளவுக்கு இவ்வகாறகான நிவலதகான ககாைபபேடு 
கினறது. இறநத தைது உறவுகளகான ்பேகாரகாளிகவள 
தமிழ் ைக்கள் நிவனவு கூர்வவத எவ்வவகயிலகா 
்வது அனுைதிக்கக் கூ்டகாது எனபேதில் உறுதியகாக 
இருக்கும் அரசகாங்கத்துக்கு தற்பேகாவதய பககா்ரகா 
னகா ககாலம் வகபககாடுத்திருக்கினறது. அதவன வி்ட, 
பேயங்கர்வகாதத் தவ்டச சட்டத்வதயும் அ்வரகள் 
வககளில் எடுத்துள்ளகாரகள்.
 

தனிவைபபேடுத்தல் சட்டத்வதப பேயனபேடுத்தி, 
நிவன்்வநதல்களுக்கு நீதிைனறத் தவ்ட உத்தர 
வ்வப பபேகாலிஸகார பபேறத் பதகா்டங்கியுள்ளகாரகள். 
ைனனகார, கிளிபநகாசசி, முல்வலத்தீவு, யகாழ்பபேகா 
ைம், ைட்டக்களபபு என பேல நீதிைனறங்கள் பபேகாலி 
ஸகாரின ைனுக்கவள ஏறறு ைகாவீரர தின அனுஷ்டி 
பபுக்கு தவ்ட விதித்திருக்கினறது. சுைகார 30 ்வவரயி 
லகான்வரகளுக்கு இவ்வகாறகான நிகழ்வுகளில் பேங்்க 
றகக்கூ்டகாது எனத் தவ்ட விதிக்கும் நீதிைனற உத்தர 
வுகள் வகயளிக்கபபேடடுள்ளன. ்ைனமுவறயீடு, 
அவழபபேகாவை என அடுத்த சில தினங்களும் 
நீதிைனறத் தீரபபுக்கள் குறித்த பசய்திகள்தகான 

்வநதுபககாண்டிருக்கப ்பேகாகினறன.  
 நிவன்்வநதல் நிகழ்வுகவள எபபேடியும் 
தடுபபேது எனபேதில் அரசகாங்கம் உறுதியகாக இருக்கும் 
அ்த்்வவளயில், நிவனவுகூரு்வதறககான தைது 
உரிவைவய எபபேடியகா்வது நிவலநகாடடு்வது என 
பேதில் தமிழ்த் தரபபினர உறுதியகாக இருக்கினறகா 

ரகள். நிவனவுகூரவல அ்வரகள் நிகழ்த்தப ் பேகாகின 
றகாரகள் எனற தக்வல் கிவ்டத்த நிவலயில்தகான 
பபேகாலிஸ் மூலைகாக நீதிைனறத் தவ்டவயப பபேறு 
்வதில் அரசகாங்கம் அக்கவற ககாடடியது. இதன 
மூலம் இது சட்டத்து்டன - நீதிைனறத்து்டன பதகா்டர 
புபேட்ட ஒரு பசயறபேகா்டகாகக் ககாடடிக்பககாள்்வது 

அரசின உபேகாயைகாக இருநதது.
 நீதிைனறத் தவ்ட உத்தரவ்வ மீறி யகாரகா்வது 
நிவனவுகூரவல ந்டத்த முறபேட்டகால், அ்வரகள் 
வகது பசய்யபபேடு்வகாரகள் என பபேகாலிஸ் ்பேசசகா 
ளர அஜித் ் ரகாஹை அறிவித்திருக்கினறகார. ்வ்டக்கு, 
கிழக்கில் இதற்கறற்வகாறு பபேகாலிஸகாரும், பேகாதுககா 
பபுப பேவ்டயினரும் தயகார நிவலயில் வ்வக்கபபேட 
டுள்ளதகாகவும் அறிய முடிகினறது. அடுத்து ்வரப 
்பேகாகும் தினங்கள் பேதறறம் நிவறநததகாக இருக்கப 
்பேகாகினறது எனபேதறககான முனனறிவித்தலகாக 
இவ்வ உள்ளன.
 யகாழ்பபேகாைத்தில் க்டநத ்வகாரம் சநதித்த 
10 தமிழ்க் கடசிகளின பிரதிநிதிகள், எதிர ்வரும் 
27ஆம் திகதி சனிக்கிழவை ைகாவீரர தினத்வத தற 
்பேகாது நவ்டமுவறயில் உள்ள சுககாதகார விதிமுவற 
களினபேடி ந்டத்து்வதறகுத் தீரைகானித்திருக்கினறன. 
இதுபதகா்டரபில் ைகாவீரர துயிலும் இல்லங்களின 

பபேகாறுபபேகாளரகளு்டன ்பேசு்வதறகும் அநதக் கடசி 
கள் தீரைகானித்திருநதன. தனிவைபபேடுத்தல் சட 
்டத்வத அரசகாங்கம் பேயனபேடுத்த முறபேட்டகால், 
அதவன முறியடித்து  நிவன்்வநதவல முனபனடு 
பபேதறககான உபேகாயம் தகான இது எனச பசகால்லப 
பேட்டது.
 இநதக் கடசிகவள ஒருக்கிவைக்கும் தமிழ 
ரசுக் கடசியின தவல்வர ைகாவ்வ. ்சனகாதிரகாஜகா, 
ஒரு பேடி ்ை்ல பசனறு, இது பதகா்டரபில் ்தவ்வ 
ஏறபேட்டகால் அரசகாங்கத்து்டன ்பேசு்வதறகும் தகான 
தயகாரகாக இருபபேதகாககவும் கூறியிருக்கினறகார. அர 
சகாங்கத்து்டன ்பேசு்வதன மூலைகாக – தமிழரகளின 
நிவனவுகூரும் உரிவைவய நிவலநகாட்டக் கூடிய 
தீரவு ஒனவறக் கண்டுவி்ட முடியும் என ைகாவ்வ 
நம்புகினறகாரகா, அல்லது இநதப பிரசசிவன தனனு 
வ்டய வககவள விடடுச பசனறுவி்டக் கூ்டகாது 
எனபேதறககாக அவ்வகாறு பசகானனகாரகா எனபேது 
பதரியவில்வல.
 அரசகாங்கத்வதப பபேகாறுத்த்வவரயில், அ்வர 
களும் இவவி்டயத்தில் தநதி்ரகாபேகாயத்து்ட்ன்ய 
பசயறபேடுகினறகாரகள். அரசகாங்கம் இதில் ் நரடியகா 
கச சம்பேநதபபே்ட விரும்பேவில்வல. பபேகாலிஸ், நீதி 
ைனறம் எனப பிரசசிவனவய விடடுவிடு்வதன 
மூலம் இது சட்டம், ஒழுங்கு, சுககாதகாரப பிரசசிவன 
யகாகக் ககாடடிக்பககாள்்வதுதகான அரசின உபேகாயம். 
அதகா்வது, நீதிைனறத் தீரபபுக்களில் தகாம் சம்பேநதப 
பேடு்வதில்வல எனக் ககாடடிக்பககாள்்வதறகு அரசு 
முறபேடுகினறது. அதறகுக் ககாரைமும் இருக்கி 
னறது.
 
 

முதலகா்வது ககாரைம்: இறநத்வரகவள நிவனவுகூர 
்வதறககான உரிவைவய ஐ.நகா. உடபே்ட சர்வ்தச 
அவைபபுக்கள் ஏறறுக்பககாண்டுள்ளன. இலங்வக 
அரசகாங்கத்தினகால் அவைக்கபபேட்ட, கறறுக் 
பககாண்்ட பேகா்டங்கள் ைறறும் நல்லிைக்கத்து 
க்ககான ஆவைக்குழுவின அறிக்வகயிலும் இறநத 
்வரகவள நிவனவுகூர்வதறககான உரிவைவய அங்கீ 
கரித்துள்ளது. அதனகால்தகான, இது குறித்து அரசகாங் 
கம் பககாள்வக ரீதியகாக ஒருநிவலபபேடுத்தகாைல், 
பபேகாலிஸ், நீதிைனறம் என பிரசசிவனவய வகயளி 
த்துள்ளது. இது நீதிைனறத்து்டன, சம்பேநதபபேட்டது 
என அரசகாங்கம் பசகால்லிக்பககாள்ள முடியும் எனறகா 
லும், அரசின விருபபேத்துக்கு முரைகாக நீதி ைனறம் 
தீரபபேளிக்கப ்பேகா்வதில்வல எனபேது அவன்வருக் 
கும் பதரியும்.
 இரண்்டகா்வது ககாரைம்: இலங்வகயில் பேல 
ஆயிரக்கைக்ககான பபேகாது ைக்களினதும், பேவ்டயின 
ரதும் ைரைங்களுக்குக் ககாரைைகாக இருநத ்ஜ.வி.
பி.யின கிளரசசியின ்பேகாது பககால்லபபேட்ட்வரகள் 
பககாழும்பி்ல்ய பேகிரங்கைகாக நிவனவு கூரபபேடு 
கினறகாரகள். தமிழரகளுக்கு ைடடும் நிவனவு கூர்வ 
தறககான உரிவைவய ைறுபபேது அரசின அணுகு 

முவறயில் உள்ள இன ரீதியகான பேகாகுபேகாடவ்ட 
அம்பேலபபேடுத்தும். பபேகாலிஸகார மூலம் நீதிைனறத் 
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ைகாவீரர தின நிவன்்வநதவலத் தடுக்க 
பககா்ரகானகா வ்வரஸ் தடுபபுச சட்ட 

பநறி முவறகள் பேயனபேடுத்தபபேடும் என அரசகாங் 
கம் கூறியிருக்கினறது. இது ஓர அபேத்தைகான முய 
றசி. இறநத்வரகவள நிவன்்வநது்வது ஓர அடிப 
பேவ்ட  உரிவை சகாரநத வி்டயைகாகும். இதில்  பககா்ரகா 
னகா தடுபபுச சட்டத்வதப பேயனபேடுத்த ஓர அரசு 
முறபேடடிருபபேதன மூலம் அதன இயலகாத் தனவை 
யும், அதன இன்வகாதப ்பேகாக்கும் அபபேட்டைகாக 
ப்வளிபபேடடிருக்கினறன.
 பககா்ரகானகா வ்வரஸ் உலகளகாவிய ரீதியில் 
பேயங்கரைகாக உருப்வடுத்துள்ளது. சுககாதகாரம் சகார 
நத இநத வி்வககாரத்வத ைனிதகாபிைகான ரீதியில் 
வகயகாள ்்வண்டியது அரசகாங்கத்தின க்டவையும், 
பபேகாறுபபுைகாகும். அ்த்்வவள, அநத வ்வரஸ் 
பதகாறறிப பேர்வகாைல் பேகாரத்துக்பககாள்ள ்்வண்டிய 
தும், உரிய தவ்ட ந்ட்வடிக்வககவள முவறயகாகப 
பினபேறற ்்வண்டியதும் நகாடடு ைக்கள் அவன்வரி 
னதும் தடடிக்கழிக்க முடியகாத பபேகாறுபபேகாகும்.
 ஏபனனில், பககா்ரகானகா வ்வரஸ் ்வவக 
பதகாவகயினறி ைனித உயிரகவளக் குடித்து, ஏபபேமி 
டடு ்வருகினறது. இது முகம் பதரியகாத ஒரு நவீன 
அசுரனகாகும். அநத அசுரவன ஒதுக்கித் தள்ளவும், 
ஒழித்துக்கட்டவும் அவன்வரும் ஒனறிவைநது 
பசயறபே்ட ்்வண்டியது அ்வசியம். இநத ைனிதகாபி 
ைகான பபேகாறுபவபே சகாைகானய ைனிதரகள் - சகாைகானய 
ைக்கள் பதளி்வகாகப புரிநதிருக்கினறகாரகள். அநதப 
புரிநதுைரவின அடிபபேவ்டயில் அ்வரகவள சட்ட 
ரீதியகான ஏறபேகாடுகளின மூலம் அரசகாங்கம் ்வழி 
ந்டத்த ் ்வண்டும். அதன ்வழி ந்டக்க ைறுபபே்வரகள் 
அல்லது த்வறுபே்வரகவளக் கண்டித்தும், தண்டித் 
தும் ்வழி ந்டத்திச பசல்ல ்்வண்டிய்த நல்லகாடசி 
அரசகாங்கத்தின பபேகாறுபபேகாகும்.
 ஆனகால், இநத சட்டரீதியகான ஏறபேகாடுகவள 
ஓர இனத்து்வ உரிவை சகாரநத வி்டயத்தில் பேயனபேடு 
த்து்்வகாம் எனறு அரசு அசசுறுத்தி உள்ளது. இநத 
அசசுறுத்தலும் அத்தவகய  முயறசிகளில் ஈடுபேடு 
்வதும் ஒரு ஜனநகாயக அரசுக்கு அழகல்ல.
 ஓர ஆயுத முரண்பேகாடு அல்லது யுத்தம் 
எனபேது இரு தரபபு சகாரநத வி்டயைகாகும். அதன 
முடிவில் ஒரு தரபபுத்தகான ப்வறறியவ்டய முடியும். 
ஆனகால் அநத ப்வறறியகானது, ்தகால்விவயத் தழு 
விய தரபபின பசயறபேகாடுகளின அடிபபேவ்டயி 
்ல்ய ைதிபபி்டபபே்ட ்்வண்டும். யுத்தத்தில் எதிரி 
சகாைகானயனகாக இருநதகால், அநத ப்வறறி ைலி்வகான 
ப்வறறியகாக்்வ கருதபபே்ட ்்வண்டும். பேலம் மிகு 
நத எதிரிவய ப்வறறி பககாள்்வ்த ப்வறறியின 
இலடசைம்.
 அநத ்வவகயில் விடுதவலபபுலிகவள இரகா 
ணு்வ ரீதியகாக ப்வறறி பககாண்்ட அரசகாங்கம், விடுத 
வலபபுலிகளின இரகாணு்வ ்வலிவைவயயும், யுத்த 
்வல்லவைவயயும் ப்வளிபபேடுத்தினகாலனறி அதனு 

வ்டய ப்வறறி ஒரு பபேரிய ப்வறறியகாகக் கருதபபே்ட 
முடியகாது. அ்த்்வவள, அநத யுத்தத்தில் ைரணித்த 
அரச பேவ்டயினவரப ்பேகானறு உயிரிழநத விடுத 
வலபபுலிகவளயும் வீரரகளகாகவும் வீரம் பசறிநத 
்வரகளகாகவும் அரசு ைதிபபுயரத்த ்்வண்டும்.  எல் 
லகாளன - துட்டவகமுனு யுத்தத்தில் எல்லகாளனுக்கு 
அளிக்கபபேட்ட ைரியகாவதவயப ்பேகானறு அது 
அவைய ்்வண்டும்.

 எதிரிவயயும், எதிரியின பேரகாக்கிரைத்வதயும் 
ைதிபபேதன மூல்ை அரசகாங்கத்தின யுத்த ப்வறறி 
்பேசுபபேகாருளகாக இருக்க முடியும். யுத்தத்தில் ைரணி 
த்த பேவ்டயினவரப ்பேகாறறி, எதிரத் தரபபினரகாகிய 
விடுதவலபபுலிகவளத் தூறறு்வது அல்லது தூஷிப 
பேபதனபேது அநத ப்வறறியின சிறுவைத் தனவைவய 
அவ்டயகாளபபேடுத்து்வதகாக்்வ அவையும்.

 

ப்வறறி, ்தகால்வி எனபேதறகு அபபேகால், நகாடடின 
ஒருவைபபேகாடவ்ட மூசசிலும், ்பேசசிலும்  ்வலியுறு 
த்துகினற அரச தரபபினர யுத்தத்தின பினனர, 
யுத்தத்திறகுக் ககாரைைகாகிய இனப பிரசசிவனக்கு 
அரசியல் தீரவு ககாண்பேதறகு முயறசித்திருக்க 
்்வண்டும்.
 ஆயுதங்கவளப பேயனபேடுத்தி அள்வறற 
அ்டக்குமுவறகளின மூலம் விடுதவலபபுலிகவள 
யும் விடுதவலபபுலிகவளச சகாரநத தமிழ் ைக்கவள 
யும் ்தகாறகடித்ததன மூலம் ைகாத்திரம் அரசு தனது 
ப்வறறிவய அளவீடு பசய்யக் கூ்டகாது. அது த்வறகா 

னது.
 ப்வறறி எனபேது ஆயுதமுவனயில் இரகா 
ணு்வ ரீதியகாக அவ்டநதது்டன முறறுப பபேறு்வதி 
ல்வல. யுத்தத்தின பினனர யுத்தத்தினகால் பேகாதிக்கப 
பேட்ட தரபபுக்களிவ்ட்ய பபேகாது இைக்கபபேகாட 
வ்டயும், நல்லுறவ்வயும், ஐக்கியத்வதயும் ்வளரத் 
பதடுபபேதி்ல்ய அநத யுத்த ப்வறறி முழுவைய 
வ்டய முடியும்.
 ஆனகால், ஜனகாதிபேதி ்ககாத்தபேகாய தவலவை 
யிலகான அரசகாங்கம் அத்தவகய முழுவைவய 
்நகாக்கிப பேயணிபபேதகாகத் பதரியவில்வல. யுத்தம் 
முடிவுக்கு ்வரு்வதறகு முனனர, அரசகாங்கக் கடடுப 
பேகாடடுப பிர்தசம் எனறும், விடுதவலப புலிகளின 
கடடுபபேகாடடுப பிர்தசம் எனறும் நகாடு பிளவுபேட 
டுக் கி்டநதது. இரண்டு பிர்தசங்களிலும் ஆடசி 
நிர்வகாகம் நவ்டபபேறறு ்வநதது. விடுதவலபபுலி 
கள் தைது இலக்ககாகிய தனி நகாடடுக் ்ககாரிக்வக 
யின அடிபபேவ்டயில் தனி நகாடடுக்குரிய நிர்வகாகச 
பசயறபேகாடுகளு்டன ஆடசி ந்டத்தினர.
 யுத்தத்வத முடிவுக்குக் பககாண்டு ்வநததன 
மூலம் ரகாஜபேக்சகாக்களினகால் பூ்ககாள ரீதியகாக 
நகாடவ்ட இவைக்க முடிநதது. ஒரு நகா்டகாக்க முடிந 
தது. ஆனகால் பேல்லின ைக்கவளக் பககாண்்ட ைக்கவள 
உளவியல் ரீதியகாக ஒனறிவைக்க முடியவில்வல. 
யுத்த ககாலத்வதப ்பேகால்்வ ைக்கள் இனனும் இன 
ரீதியகாகப பிளவுண்டு கி்டக்கினறகாரகள்.
 இனபபிரசசிவனயின ககாரைைகாக இன ரீதி 
யகாக அரசியல் ்நகாக்கங்களுக்ககாகப பிளவுபேடுத்தப 
பேட்ட இலங்வக ைக்கள், யுத்தத்தின பினனர யுத்த 
த்தில் ைடிநத்வரகவள பிளவுபேட்ட ரீதியி்ல்ய 
நிவனவுகூரகினறகாரகள். உயிரிழநத இரகாணு்வத்தி 
னர அரசகாங்கத்தினகால் அதிககாரபூர்வைகாக வீரரகளகா 
கப ்பேகாறறபபேடுகினறகாரகள். அ்த்்வவள அ்த 
யுத்தத்தில் உயிரிழநத விடுதவலபபுலிகவளயும், 
அ்வரகளு்டன ைடிநது ்பேகான பபேகாது ைக்கவளயும் 
தைது எதிரிகளகாக ்நகாக்கு்வதறகு சிங்கள ைக்கள் 
ைத்தியில் அரசியல் ரீதியகான ைனைகாறறம் பசய்யப 
பேடடிருக்கினறது. இதவன சிங்களப ்பேரின அரசி 
யல்்வகாதிகள் தைது சுய அரசியல் இலகாபேத்திறககாகச 
பசய்துள்ளகாரகள்.
 இத்தவகய ்பேகாக்கின ்வழியி்ல்ய ைகாவீ 
ரர தினத்தனறு நிவன்்வநதல் பசய்யக் கூ்டகாது 
எனறு அரசகாங்கம் கூறியிருக்கினறது. உத்தரவ்வ 
மீறிச பசயறபேட்டகால், பககா்ரகானகா தடுபபுச சட்டம் 
அ்வரகள் மீது பேகாயும் எனறு இரகாணு்வத் தளபேதி யும் 
பககா்ரகானகா வ்வரஸ் தடுபபுக்ககான ்தசிய பசயற 
பேகாடடு வையத்தின தவல்வருைகாகிய பலபடினன 
பஜனரல் ச்்வநதிர சில்்வகா கூறியுள்ளகார.
 ரணில் - வைத்திரி தவலவையிலகான கூட 
்டகாடசி இ்டம்பபேறற 2015ஆம் ஆண்டின பினன 
ரகான ககாலபபேகுதியில், இத்தவகய நிவன்்வநதல் 
கவள அரசு கண்டும் ககாைகாத ்பேகாக்வகக் கவ்டப 
பிடித்திருநதது. ஆனகால் மீண்டும் அதிககாரத்துக்கு 
்வநதுள்ள ரகாஜபேக்சகாக்களின ஆடசியில் ைகாவீரர 
தினத்தில் நிவன்்வநதல் பசய்யக் கூ்டகாது எனறு 
உத்தரவி்டபபேடடிருக்கினறது. இதவன எதிரத்து 
நீதிைனறத்தில் ்வழக்குத் தகாக்கல் பசய்யபபேடடி 
ருக்கினறது.
 பேயங்கர்வகாதத் தவ்டச சட்டத்வத்யகா 
அல்லது பககா்ரகானகா வ்வரஸ் தடுபபுச சட்டவிதி 
களின கீ்ழ்யகா நிவன்்வநதல் நிகழ்வுகவளத் 
தடுக்கக்கூ்டகாது. அத்தவகய தவ்டக்கு எதிரகாகத் 
தவ்ட உத்தரவு பிறபபிக்க ்்வண்டும் எனறு நீதி 
ைனறத்தி்டம் ் ககாரு்வ்த இநத ்வழக்கின முக்கிய 
்நகாக்கம். இது்பேகானறு பேல ்வழக்குகவளப பேல் 
்்வறு இ்டங்களிலும் தகாக்கல் பசய்்வதறகு ந்ட்வடி 
க்வககள் எடுக்கபபேடடிருக்கினறன.இதன மூலம் 
ைகா்வட்டம் ்தகாறும் அல்லது இரகாணு்வத்தினர 
தகாங்கள் நிவனத்த இ்டங்களில் எல்லகாம் நீதி 
ைனற உத்தரவ்வப பபேறறு கவ்டசி ்நரத்தில் 
நிவன்்வநதல் நிகழ்வுகவளத் தவ்டபசய்கினற 
்பேகாக்கிறகு ச்வகால் விடுக்கபபேடடிருக்கினறது.
 தமிழ்த்்தசிய கூட்டவைபபின நகா்டகாளு 
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இலங்வகப ்பேரின்வகாத அரசுகளின அ்டக்கு 
முவறகளுக்குள் சிக்குண்டு தைக்ககான அடிப 

பேவ்ட உரிவைகவள இழநது ்வகாழ்்வகா சகா்வகா எனற 
அ்வல நிவலயில் எம்ைக்கள் ்வகாழ்நது ்வநதனர. 
தைக்ககான பேகாதுககாபபினவை, அதிககாரமினவை, 
சுதநதிரைகாகப பபேண்கள் வீதிகளில் ந்டைகா்ட 
முடியகாவை எனற பேதறறைகான சூழலி்ல; பதருவில் 
பதன பேட்ட இவளஞரகள் யகா்வவரயும் புலி எனறு 
சுடடுக் பககானறும், ககாைகாைல் ஆக்கபபேடடும், 
வகது பசய்யபபேடடும், சிவறயில் அவ்டக்கபபேடடு 
சித்திர்வவத பசய்தும் நீதி ்கடகச பசனற தகாய், 
தைக்வக, தங்வக, துவையகாள் ஆகி்யகாவர பேகாலி 
யல் ்வனபுைரவிறகு உடபேடுத்தியும் தனது ஆை்வச 
பசருக்வகயும், அதிககாரத் திமிவரயும் பிர்யகாகித் 
ததன விவள்வகாக்்வ பினனகால் எைக்ககான ஒரு 
தனி தமிழீழம் அவைய ்்வண்டும் எனற சிநதவன 
யில் பேவ்டத்துவற, அரசியல்துவற, நிதித்துவற, புல 
னகாய்வுத்துவற எனற பபேரும் கட்டவைபபுகளுக்கு 
அடுத்து ைக்களுக்ககான பபேகாது நிர்வகாக ்சவ்வ 
ஒனறு ஆரம்பிக்கபபே்ட ்்வண்டுபைனற ்தவ்வ 
விடுதவலபபுலிகளின தவல்வரகால் 1991 ஆம் 
ஆண்டு உைரபபேட்டது. 

 அதன பிரககாரம் புத்திஜீவிகள், தத்து்வகாசிரி 
யரகள், சமூக நலனவிரும்பிகள் ஆகி்யகாரு்டனகான 
ஆ்லகாசவனயின பினனர “இலங்வக பபேகாலிசகாரின 
ஆதர்்வகாடு தமிழரகளின ்வரலகாறு கூறும் யகாழ். 
பபேகாது நூலகத்தில் இருநத 97,000 புத்தகங்கள் தீக்கி 
வரயகாக்கபபேட்டதன” பேத்தகாம் ஆண்டு நிவனவு 
நகாளகான (01.06.1991) அனறு எங்கள் ைக்களுக்ககான 
ககா்வல்துவறயின பேயிறசிகள் ஆரம்பிக்கபபேட்டன. 
அதன பினனர அவ ்வகாண்டி்ல்ய 19.11.1991 அனறு 
விடுதவலப புலிகளின மூத்த உறுபபினரகளில் ஒரு 
்வரகான பேகா.ந்்டசன அ்வரகளின பபேகாறுபபில் தமி 
ழீழ ககா்வல்துவறயின முதலகாம் அணி பேயிறசி முடி 
த்து ப்வளி்யறியது.  
 இவ்வகாறு ஆரம்பிக்கபபேட்ட எங்களது 
அனவறய பதகா்டக்க நகாளி்ல நகாம் ைக்கள் ைத்தி 
யில் எவ்வகாறகான ஒரு ்சவ்வ ்நகாக்கம் உவ்டய்வர 
கள் எனபேவத ைக்கள் உைர ்்வண்டும் எனபேதற 
ககாகவும், க்டநதககால கசபபேகான, கனத்த நிவனவு 
கவள ைக்கள் ைத்தியில் மீளவும் உரு்வகாக்கி வி்டக் 
கூ்டகாது எனபேதறககாகவும் ஓர அவைதிக்ககான ்வரை 
ைகாகவும், சர்வ்தச ரீதியி்ல அங்கீகரிக்கபபே்ட 

்்வண்டும் எனபேதறககாகவும், பேகாரபபே்வர ைனங்க 
ளில் பேகாதுககாபபும் தைக்ககான நீதியும் கிவ்டக்கும் 
எனற சிநதவனவய ்தகாறறுவிபபேதறககாகவு்ை 
இளம் நீல ் ைல் சடவ்டயும், கரும்நீல நீளக் ககாறசட 
வ்டயும் அ்வர்வர பேணி சகாரநத இலசசவனகவளயும் 
நகான எனது ைக்களுக்ககாக பேணியகாறறப புறபபேடும் 
உங்களுக்ககான சீருவ்டயகாக பதரிவு பசய்்தன என 
சீருவ்ட ்வரைத் பதரிவு பதகா்டரபேகாக ்தசியத் தவல 
்வர அ்வரகள் பதரிவித்திருநதகார. 
 பினனகாளில் அது்்வ எம் ைக்கள் ைனதில் 
ஏறறுக் பககாள்ளபபேட்டதகாகி விட்டது. இவ்வகாறு 
அனவறய ககாலகட்டத்தில் ஆண், பபேண் எனற சை 
த்து்வ நிவலவய கருத்தில் பககாண்டு ககா்வல்துவற 
யினுவ்டய முதலகா்வது அணியில் ைகளீர அணியும் 
தத்தைது பபேகாறுபபுக்களில் பேணிபுரியப புறபபேட 
்டது. ஆரம்பே ககால கட்டங்களில் சகாதகாரை தரம் 
்வவர கல்வி கறற இவளஞர, யு்வதிகள் ைறறும் 
்சவ்வ ைனபபேகாங்குவ்டய இவளஞர, யு்வதிகள் 
சட்ட ஒழுங்கு விதி முவறகவள கறகவும் ைறறும் 
சமூகத்தி்ல உள்ள ைக்களுவ்டய ்தவ்வபபேகாடுக 

ளுக்்கறபே உரு்வகாக்கபபேட்ட ைகளீர அணியகானது, 
சிறு்வர அவைபபு ைறறும் குறறவியல் பிரிவு, ் பேகாக் 
கு்வரத்துப  பிரிவு,  உள்ளக  பேகாதுககாபபுப  பிரிவு,  
ைக்கள்  பதகா்டரபு  ் சவ்வப  பிரிவு, ககா்வல்துவற ைரு 
த்து்வப பிரிவு ைறறும் பதகாழில்நுடபேம் ்பேகானற 
இனனும் பேல ்தவ்வபபேகாடுகளுக்கு பதரிவுபசய்து 
உள்்வகாங்கபபேடடு, எைது கல்லூரிகளில் மூத்த உறுப 
பினரகளகால் பேயிறசி ்வழங்கபபேடடு  ப்வளி்ய 
றினர.
 ககாலத்துக்குக் ககாலம் எைது விடுதவலயின 
பேகாவதகள் விரி்வவ்டய, எைது ககா்வல் துவற  உறுபபி 
னரகளும் சர்வ்தச ைட்டத்தினகாலகான பதகாழில் 
சகார நிபுைத்து்வங்கவள பபேற ்்வண்டுபைனற 
்நகாக்கில் ப்வளிநகாடுகளுக்கு அனுபபேபபேடடு 
பேயிறசியளிக்கபபேட்டனர. ஒரு கடடுக்்ககாபபேகான 
ககா்வல்துவற நிர்வகாக ்சவ்வயில் ைக்களி்டம் எவ 
்வவக யகான  பிரசசிவன கள் உரு்வகாகினற்தகா அவ்வ 
யகாவும் பபேகாது நிர்வகாகைகான தமிழீழ ககா்வல் துவற 
யினரகால்  சட்டத்தின   முன யகா்வரும்  சைபைனற 
ரீதியில் அதிககார பேகாரபேடசம் அல்லது பசகாநத பேநதம் 
எனற உறவுகளுக்கு அபபேகாறபேடடு “்தகாழவைக்கு 
உரிவை பககாடு; க்டவை ்நரங்களில் தவிரத்துக் 
பககாள்”எனற  சிநதவனகளுக்கு  அவை்வகாக ்வழக்கு 
கள்  விசகாரிக்கபபேடடு தீரபபுகளும்  ்வழங்கபபேடடு  
்வநதன.
 ைக்களின்தவ்வபபேகாடுகள்பேல்்்வறு பேட்ட 
்ககாைங்கள், பேல்்்வறுபேட்ட ்வவகயில் ைகாறு்வது   
்பேகால்்வ, அ்வரகளுவ்டய குறறசபசயல்களும் 
ைகாறறம் அவ்டயும் எனபேதுதகான உண்வை.  ஆனகா 
லும் எைது தமிழீழ ககா்வல்துவறயின பசயறபேகாடு 
கள் சுயநலங்கவள துறநத பேநத பேகாசங்களுக்கு அப 
பேகாறபேடடு அவைநதது. எவ்வகாபறனில், பபேண்கள் 
தைது ஆவ்ட ஆபேரை அலங்ககாரங்கவள பேணி நிவல 
வைகளுக்்கறபே ைகாறறிக் பககாண்்டனர. திருைை 

ைகான, திருைைைகாககாத ஆண் பபேண் உறுபபினர 
கள் ைக்களுக்ககாக அயரகாது பேணிபுரிநதனர. அது   
ைடடுைனறி, ஆயுதங்கவள வகயகாளுதல், ்வகாகனங் 
கவளச பசலுத்துதல், ைக்கவள ஒழுங்குபேடுத்துதல், 
பிரசசிவனவய கடடுபபேகாடடிறகுள் பககாண்டு்வரு 
தல், பேகாதுககாபபேளித்தல் ்பேகானற வி்டயங்களிலும் 
நிபுைத்து்வம் பபேறற்வரகளகாக்்வ இருநதனர.    
 சைகாதகான ககாலத்தில், 2002ஆம் ஆண்டு புலி 
கள் - அரசு  ஒபபேநதத்தின பிரககாரம் திறக்கபபேட்ட   
A 9 பநடுஞசகாவல எம் ககா்வல்துவறயின ் சவ்வவய 
யும், எம்ை்வரகளின ் தவ்வபபேகாடவ்டயும்       அதிகரி 
க்கச பசய்தது. அரசு  - புலிகள் சூனியப பிர்தசங்க 
ளுக்கு அபபேகால் உள்்வரும், ப்வளிச பசல்லும் ்வகாகன 
ங்களுவ்டய கண்ககாணிபபு ைறறும் சந்தகத்துக் 
குரிய நபேரகவள  கண்ககாணித்தல், உறவினரகவள 
இவைத்தல் ்பேகானற பபேரும் பபேகாது நிர்வகாக 
்சவ்வவய பபேகாறுப்பேறறு திறம்பே்ட ந்டகாத்தி 
யவை சர்வ்தசத்வதயும் வியக்கச பசய்தது. 
 ்வளரநது ்வரும்  ஒரு  விடுதவல  இனத்தின  
ைக்களுக்ககான  ஒரு  நிர்வகாக  அவைபபு எவ்வகாறு 
இருக்க ் ்வண்டும் எனபேவத உலகம் எம்மி்டம்தகான 
கறறுக் பககாண்்டது. எவ்வகாபறனின, பேகா்டசகாவலக 
ளில் ைகாை்வரகளுக்ககான ்பேகாக்கு்வரத்து, அடிப 
பேவ்ட சட்ட  திட்டங்கவள  கறபித்தல்  ைறறும்  
ைகளீர, சிறகாரகள், குழநவதகள்  பதகா்டரபேகான வி்வ 
ககாரங்கவள   வகயகாளுதல்   அனரத்த ககாலங்களில் 
எவ்வகாறு உ்டனடியகாக பசயறபேடுதல், துபபேகாக்கிச 
சூடு, ஆயுத ்ைகாதல்கள், விைகானக்குண்டு வீசசுக் 
கள் ைறறும் ஏவனய விபேத்துக்களில் இருநது  
எம்வையும், பிறவரயும் எவ்வகாறு பேகாதுககாத்தல் 
்பேகானற விழிபபுைரவுக் கருத்தரங்குகவள ந்டகாத் 
துதல். ்பேகாவத்வஸ்து ைறறும்  குடும்பே ்வனமுவற 
கள், துஸ்பிர்யகாகங்கள் பதகா்டரபேகான சமூகக்குறற 
ங்கள் ஏறபே்டகாது பேகாதுககாத்தல் பதகா்டரபேகான சமூக 
விழிபபுைரவுகவள ஏறபேடுத்துதல், ைறறும் யுத்தக் 
வகதிகளுக்ககான ைனிதகாபிைகான பசயறபேகாடுகவள 
முனபனடுத்தல், ைக்களின பேகாதுககாபபு  ைறறும்  நகாட 
டினுவ்டய இரகசியங்கவள ்பேணுதல் ்பேகானற 
வி்வககாரங்கவளயும் இலகு்வகாக வகயகாள்்வதறகு  
ஏறற ்வவகயில்  தைது ந்ட்வடிக்வககவள முன 
பனடுத்தனர.
 இவ்வகாறு எம் தவல்வனின ்நரிய சிநத 
வனயி்ல சிறபபேகாக பேணியகாறறிய எம்மில் பேலர  
க்டவைகளின ் பேகாது தம் உயிரகவளயும் தம் ைக்க 
ளுக்ககாக தியகாகம் பசய்து பககாண்்டனர.  அது ைடடு 
ைனறி, சிறீலங்ககா அரசு சைகாதகான ஒபபேநதத்வத 
முறியடித்து ்பேகாவர ஆரம்பித்த ்பேகாது எைது 
அணிகள் எைது தகாயத்வத பேகாதுககாக்கும் பேணியில் 

அயரகாது பசயறபேட்டன. நகானகு திவசகளும் சூழ 
ைக்கள் ஒடுக்கபபேட்டனர. தவர, க்டல், ஆககாயம் 
்வழியகான மும்முவனத் தகாக்குதல்கள் எம்ைக்கள் 
மீது பதகாடுக்கபபேட்டது. 
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   த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்



* 1991 தம 21இல் ஸ்ரீதபரும்புதூரில் முனனெொள பிர� 
மர் ரொஜீவ ்கொநதி படுத்கொ்ல தசயயப்பட்டொர். 
இ�்னெத் த�ொடர்நது தபரறிவொைன உட்பட 26 தபர் 
்்கது தசயயப்பட்டனெர். 26 தபர் மீது தசன்னெ பூவி 
ருந�வல்லி �டொ நீதிமன்றத்தில் வழககு விசொர்ை 
ே்டதபற்றது.

* 1998 ஜனெவரி 28இல் தபரறிவொைன உட்பட 26 
தபருககும் தசன்னெ �டொ நீதிமன்றம் தூககுத் 
�ண்ட்னெ விதித்�து. பினனெர் அவர்்களில் 19 தபர் 
விடு�்ல தசயயப்பட்டனெர். தபரறிவொைன, ேளினி 
உட்பட 7 தபரின தூககுத் �ண்ட்னெ்ய உச்சநீதிமன 
்றம் உறுதி தசய�து.

* 1999 ஒகதடொபர் 17இல் 7 தபரின ்கரு்ை மனு 
க்க்ை �மிழ்க ஆளுேர் நிரொ்கரித்�ொர். பினனெர் 
ேளினியின தூககுத் �ண்ட்னெ மட்டும் ஆயுள �ண்ட 
்னெயொ்க கு்்றக்கப்பட்டது.

* 2000 ஏப்ரல் 28இல் தூககுத் �ண்ட்னெ்ய இர த்துச் 
தசயயகத்கொரி ஜனெொதிபதிககு ்கரு்ை மனுக்க்ை 
அனுப்பி ்வத்�னெர். இந� ்கரு்ை மனுக்கள மீது 
எந� முடிவும் எடுக்கப்படொமல் இருந�து.

* 2011 ஓ்கஸ்ட் 26இல் 11 ஆண்டு்கள ்கழித்து அப் 
தபொ்�ய ஜனெொதிபதி பிரதிபொ பொட்டீல் ்கரு்ை 
மனுக்க்ை நிரொ்கரித்�ொர். 

* 2011 ஓ்கஸ்ட் 30இல் ரொஜீவ த்கொ்லயொளி்களின 
தூககுத் �ண்ட்னெ்யக கு்்றக்கக த்கொரி �மிழ்க 
சட்டச்பயில் தீர்மொனெம் நி்்றதவற்றப்பட்டது.

* 2014 தபப்ரவரி 18இல் தபரறிவொைன, முரு்கன, 
சொந�ன ஆகிதயொரின தூககுத் �ண்ட்னெ்ய 
உச்சநீதிமன்றம் இரத்து தசயது ஆயுள �ண்ட்னெ 
யொ்கக கு்்றத்�து.

* 2014 தபப்ரவரி 19இல் ரொஜீவ த்கொ்ல வழககில் 
ஆயுள �ண்ட்னெ அனுபவிககும் 7 தப்ரயும் 
விடு�்ல தசயவ�ொ்க �மிழ்க சட்டச்பயில் அப் 
தபொ்�ய மு�ல்வர் தஜயலலி�ொ அறிவித்�ொர். 
இம்முடி்வ எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்துககு தபொனெது 
மத்திய அரசு. இ்�யடுத்து 7 தப்ர விடு�்ல தசய 
யும் முடிவுககு இ்டக்கொல �்ட விதித்து அரசியல் 
சொசனெ குழுவிறகு மொறறியது உச்ச நீதிமன்றம்.

* 2015 ஜூ்ல 11இல் 7 தபர் விடு�்ல தசயயப்படு 
வ்� எதிர்த்து �மிழ்க அரசு த�ொடர்ந� வழக்்க 
விசொரிக்க, உச்சநீதிமன்ற �்ல்ம நீதிபதி எச்.எல்.
�த்து �்ல்மயிலொனெ ஐநது நீதிபதி்கள அடஙகிய 
குழு அறிவிக்கப்பட்டது.

* 2015 டிச.2இல் 7 தப்ரயும் விடுவிக்க மொநில அரசு 
ககு அதி்கொரம் இல்்ல. மத்திய அரசுகத்க அதி்கொரம் 
உளைது எனெக கூறியது உச்சநீதிமன்றம்.

* 2016 தபப்ரவரி 14இல் உச்ச நீதிமன்ற வழி்கொட்டு� 
லினபடி உளது்்ற அ்மச்ச்கமொனெது 7 தபர் குறி 
த்� �்கவல்்க்ைக த்கொரியது, �மிழ்க அரசின 
த்கொரிக்்க மீது முடிதவடுக்க மத்திய அரசுககு 3 
மொ� ்கொலம் அவ்கொசம் வழங்கப்பட்டது. ஆனெொல் 
�மிழ்க அரசின முடிவுககு எதிரொ்க மீண்டும் உச்ச 
நீதிமன்றத்்� ேொடியது மத்திய அரசு.

* 2016 மொர்ச் 2இல் 7 தபர் விடு�்லக்கொ்க மத்திய 
அரசின ஒப்பு�ல் த்கட்டு �மிழ்க அரசு ்கடி�ம் 
அனுப்பியது. ஆனெொல் மத்திய அரசு மறுத்�து. இது 
த�ொடர்பொனெ வழககு உச்சநீதிமன்றத்தில் த�ொடர் 
நது ே்டதபற்றது,

* 2018 ஏப்ரல் 16இல் 7 தப்ரயும் விடுவிக்க மறுப்பு 
த�ரிவித்து ஜனெொதிபதி பி்றப்பித்� உத்�ர்வ மத்திய 
அரசு தவளியிட்டது.

* 2018 ஓ்கஸ்ட் 11இல் உச்சநீதிமன்றத்தில் ே்டதப 
ற்ற விசொர்ையின தபொதும் 7 தப்ரயும் விடு�்ல 
தசயய மறுத்து வொதிட்டது மத்திய அரசு.

* 2018 தசப்டம்பர் 6 இல் 7 �மிழ்ர விடு�்ல 
தசயயும் அதி்கொரம் �மிழ்க அரசுககு உளைது எனெ 
உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்்ப வழஙகி வழக்்க 
முடித்து ்வத்�து.

 

“ரகாஜீவ ககாநதி பேடுபககாவல ்வழக்கில் த்வறுதலகாக 
தண்டிக்கபபேட்ட ்பேரறி்வகாளன, அநத ்வழக்கில் 
விசகாரவை எனற பபேயரில் வகது பசய்யபபேடடு  
30 ஆண்டுகள் ஆகிறது. ்பேரறி்வகாளன உள்ளிட்ட 7 
தமிழரகவள விடுதவல பசய்ய உசச நீதிைனற்ை 
ஆவையிடடும், அநத விஷயத்தில் தமிழக ஆளுநர 
முடிப்வடுக்ககாைல் ககாலந தகாழ்த்து்வது எனபேது மிக 

்ைகாசைகான ைனித உரிவை மீறல்.  
 ரகாஜீவ ககாநதி பககாவல ்வழக்கு பதகா்டரபேகாக 
்பேரறி்வகாளனி்டம் சிறிய விசகாரவை ந்டத்த 
்்வண்டி இருபபேதகாக 29 ஆண்டுகளுக்கு முன 
1991ஆம் ஆண்டு ஜூன ைகாதம் 11ஆம் திகதி இரவு 
சிபிஐயின சிறபபுப புலனகாய்வுப பிரிவு ்பேரறி்வகா 
ளனின பபேற்றகாரி்டம் கூறியது.
 விசகாரவை முடி்வவ்டநததும் அடுத்த நகாள் 
ககாவலயில் ்பேரறி்வகாளவன அனுபபி வ்வபபேதகாக 
விசகாரவை அதிககாரிகள் உறுதியளித்தவத நம்பி  
்பேரறி்வகாளவன அ்வரது பபேற்றகார எநத அசசமும் 
இனறி அனுபபி வ்வத்தனர.
 ஆனகால், விசகாரவை எனறு அவழத்துச 
பசனற அதிககாரிகள், அங்கு ்பேரறி்வகாளன அளித்த 
்வகாக்குமூலத்வத திரித்து எழுதி ரகாஜீவ ககாநதி 
பககாவல ்வழக்கில் பபேகாய்யகாக அ்வர பபேயவர 
இவைத்து விட்டனர.
 தகுதியின அடிபபேவ்டயில் பேகாரத்தகாலும், 
ைனித்நய அடிபபேவ்டயில் பேகாரத்தகாலும் ் பேரறி்வகா 
ளன விடுதவல பசய்யபபே்ட ்்வண்டிய்வர ஆ்வகார. 
்பேரறி்வகாளன அளித்த ்வகாக்குமூலத்வத திரித்துப 
பேதிவு பசய்ததன மூலம் அ்வருக்கு தூக்குத் தண்்ட 
வன கிவ்டக்க தகாம் ககாரைைகாகி விட்டதகாக ்வழக் 
கின விசகாரவை அதிககாரி தியகாகரகாஜன ஒபபுக் 
பககாண்்டது்டன, அவத உசச நீதிைனறத்தில் ைனு்வகா 
க்்வ தகாக்கல் பசய்திருக்கிறகார.

 இபபேடியிருக்க, ்பேரறி்வகாளன உள்ளிட்ட 
7 தமிழரகள் விஷயத்தில் முடிப்வடுக்க ்்வண்டிய 
தமிழக ஆளுநர எநத ைனித்நயமும் இல்லகாைல் 
அது குறித்த பேரிநதுவரவய கி்டபபில் ்பேகாடடு 
இனனும் ககாலம் தகாழ்த்திக் பககாண்டிருபபேது என 
பேது ்ைகாசைகான  ைனித உரிவை மீறல் எனபேவதத் 
தவிர ்்வறு எனன..? 

 இவ்வபயல்லகாம் ஒருபுறமிருக்க, ஆயுள் 
தண்்டவன விதிக்கபபேட்ட ்பேரறி்வகாளன உள்ளி 
ட்ட எழு்வரும் அவத வி்ட இரு ை்டங்கு தண் ்டவன 
அனுபேவித்து விட்ட நிவலயில், அ்வரகவளக் 
கருவை அடிபபேவ்டயில் விடுதவல பசய்ய 
ைகாநில அரசுக்கு அதிககாரம் உண்டு எனறு க்டநத 
2018ஆம் ஆண்டு உசச நீதிைனறம் ஆவையிட்டது. 
அதனடிபபேவ்டயில், ்பேரறி்வகாளன உள்ளிட்ட 
7 தமிழரகவளயும் விடுதவல பசய்ய பேரிநதுவர 
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த�ரு ஓவியமும், சமூ்க 
இயக்கங்களும்

சமூக பசயறபேகாட்டகாளரகவளப 
்பேகாலல்லகாது, ஓவியரகள் சமூக 
பிரதிபேலிபபிலும், அதன தனிக்குறி 

யீடடிலும் (Signification) பேகாரிய பேங்களிபபுச பசய்கி 
னறகாரகள். சமூக இயக்கங்கவளச ் சரநத ஓவியரகள் 
தகாங்கள் சரிபயனறு நம்பிய சமூக ்நகாக்கிறககாக ைற 
ற்வரகவள நம்பேவ்வத்து பேறறுறுதியூடடு்வதறகு 
தங்களது தூரிவகவய பேயனபேடுத்துகினறகாரகள். 
சமூக ் நகாக்வக அவ்ட்வதறககாக அநத சமூக்நகாக்கு 
சகாரநத ககாடசி பைகாழிவய(Visual language) அறிமுகப 
பேடுத்தி, அ்வறறிறககான பபேகாது ப்வளிவயக் கட்ட 
வைத்து ைக்கள் தங்கவள கூட்டகாக அவ்டயகாளபபே 
டுத்து்வதறகுரிய ்வழி்வவககவள உரு்வகாக்குகினறகா 
ரகள் (E.J.Mecaughan – 2012). ்வ்ட அபைரிக்க, பதன 
அபைரிக்க நகாடுகளில் உருப்வடுத்த சமூக இயக்கங் 
களின பினனணியில் அவவியக்கங்களுக்ககான 
ககாடசி பைகாழிவயக் கட்டவைத்த ஓவியரகளின 
பேங்களிபபு ககாத்திரைகானது. 
 1960 இலிருநது 1990 ்வவரக்கும் சனநகாயக 
உரிவைகவள ்வலியுறுத்தி முனவ்வத்த இவவியக்க 
ங்களின ககாடசி பைகாழிச பசகால்லகா்டல், இனறும் 
பபேகாருத்தைகாய் இருபபேவத ைறுபபேதறகில்வல 
(Ibid). 1990களில் எழுநத Alberts Mehucci (1996) குறி 
பபிடுகினற ‘கலகாசசகார திறனகாய்வின மீள்்வகாசிபபு’, 
சமூகவியல் - அரசியல் தளம் சகாரநது அ்வசியைகாகி 
னறது. சமூக ்நகாக்குக் பககாண்்ட ஓவியரகளினகால் 
பேவ்டக்கபபேடும். பேகிரபபேட்ட தினசரித் தனவை 
யின பிரதிபேலிபபு (representation of shared everydayness) 
சமூக இயக்கங்களுக்ககான கருவிகளகாக அவையும். 
சமூக இயக்கைகாதலில் கலகாசசகார, பேண்பேகாடடுக்கூறு 
கவள உள்்வகாங்கு்வது தவிரக்க முடியகாதது ைடடு 
ைல்ல அ்வசியைகானதும் கூ்ட. யதகாரத்தத்தின தின 
சரித்தனவையிலிருநது கலகாசசகார, பேண்பேகாடடுக் கூறு 
கவள ைக்கள் ்வகாழ்வியலிலிருநது பிரிக்க முடியகாது. 
இயக்கைகாதவலவையபபேடுத்திய ஓவியரகளின 
பேவ்டபபுக்கள் சமூக – அரசியல் தளத்திலிருநது 
்வகாசிக்கபபேடடு அரத்தம் பபேறபபே்ட ்்வண்டும். 
குறிபபேகாக அ்வரகள் ்பேகாரகாடும் ்நகாக்கிவன முன 
வ்வத்து, எதிரக்கும் கட்டவைபவபே கருத்தில் 
பககாண்டு ்வகாசிக்கபபேடுதல் இயக்கைகாதலுக்ககான 
அரத்தத்வத பதளிவுபேடுத்துகினறது.
 ‘கலகாசசகாரம் எனபேது அரசியல்’, (Alvarez, 
Dagninio & Escobar 1998) ைக்களின அ்டக்குமுவறத் 
தினசரித்தனவையும், உரிவைக்ககான ்ககாரிக்வகக 
ளகாக எழும் ஓவியங்களும், ைகாறறு சமுதகாயக் கட்ட 
வைபவபே முனவ்வக்கினறன. ஏறகன்்வ இருக்கி 
னற கட்டவைபவபே சிக்கலுக்குடபேடுத்தி முன வ்வக் 
கபபேடுகினற ைகாறறுச சமுதகாயக் கட்டவைபபு, 
்ைலகாண்வைக் கட்டவைபபு ்வவரவிலக்கைத்வத 
மீள் ்வகாசிபபுக்குடபேடுத்துகினறது. ்ைலகாண்வை 
அல்லது ஏககாதிபேத்திய அதிககார ்வவரவிலக்கைத்தி 
றகும் ைகாறறு அல்லது பேதிலீ்டகான எதிரபபியங்கல் 
அதிககார ்வவரவிலக்கைத்திறகும் இவ்ட்யயகான 

முரண்நவக ஒரு பககாதிநிவலவய உரு்வகாக்குகின 
றது. இநத பககாதிநிவலயிலிருநது தகான இயக்கைகா 
தலுக்ககான ்வலுச்சரக்கும் பசயறறிட்டம் ஆரம்பி 
த்து வ்வக்கபபேடுகினறது. 
 Becker (1985) தனனுவ்டய ஆய்வில் பின்வரு 
ைகாறு குறிபபிடுகினறகார. ஓவியம் ஓர தனித்து பசய் 
யக்கூடிய கவல அல்ல, கூட்டகான பசயறறிட்டம். 
இவ்வகாறகான பசயறறிட்டம், சில வி்டயங்கவள 
ச்வகாலுக்குடபேடுத்தி சில பசல்பநறிகவள கடடு 
வ்டபபுச பசய்தது. அதறகு உதகாரைைகாக ‘அதீத 
கறபிதம்’ (Surrealism) எனற சிநதவனப பேள்ளியூ்டகாக 
ப்வளி்வநத ைகாறறத்வதக் குறிபபி்டலகாம். இசசிந 
தவனபபேள்ளியூடு ப்வளி்வநத சிநதவனக் கட்டவை 
பபு ஏறக்குவறய அவனத்து அழகுக்கவலத் தளங் 
களிலும் பசல்்வகாக்குச பசலுத்தியது எனக்கூறினகால் 
மிவகயகாககாது. உதகாரைைகாக, கவிவத, ஓவியம், 
சினிைகா, சிறபேம், புவகபபே்டக்கவல இனனும் 
பிற்வறறின மீது அநத பசல்்வகாக்கு நீடித்தது. 1970 
களில் புதுச பசல்பநறிச பசகால்லகாக Audre Breton 
்பேகானற பசல்்வகாக்கு மிக்க தவல்வரகால் முனபன 
டுக்கபபேட்டது. அழகுக்கவலயில் புரடசிவயத் 
்தகாறறுவித்து புதிய பேகாங்கு மூலம் அழகுக்கவல 
பசய்்வவத அறியபபேடுத்தும் ்பேகாது ஏறகன்்வ 
இருநத பசல்பநறிவய ச்வகாலுக்குடபேடுத்தி, ் கள்வி 
க்குடபேடுத்த ்்வண்டிய ்தவ்வ எழுநதது. இவ்வகா 
றகாக எழுநத சிநதவனப பேள்ளிப புரடசி அழகுக் 
கவலக்கபபேகால் அரசியலிலும், இலக்கியத்திலும் 
பசல்்வகாக்குச பசலுத்தத் பதகா்டங்கியது. இநத 
எழுசசியின நீடசி ககாலனித்து்வத்திறகு எதிரகான 
்பேகாரகாக ைகாறறைவ்டநதது (I.Mathieu 2019). இது 
தவிர ப்வவ்்வறு சிநதவனபபேள்ளிகள் சமூக ைகாற 
றத்திறககாக சமூக இயக்கைகாகின எனபேது ்வரலகாறு 
கறறுத்தரும் பேகா்டம்.  
 Bordieu (1996), ஓவியரகளின ஆக்கபூர்வைகான 
சுதநதிரம் பேறறிக் குறிபபிடுவகயில், ஓவியரகளுக்கு 
தங்களுவ்டய ப்வளிபபேடுத்தும் சுதநதிரத்வதப 
பேகாதுககாபபேதறககான தகாரமீகக் க்டவை இருக்கினறது. 
இச சுதநதிரம் கூடடு முயறசியினூடு முனபனடுக் 
கபபேட்டகால்தகான, அதன இலக்கிவன அவ்டய 
முடியும் (L.Mathieu 2018). சிறீலங்ககா ்பேகானற கருத்து 
ப்வளிபபேகாடடுச சுதநதிரம், ஒரு குறிபபிட்ட இனத் 
வதச சகாரநத்வரகளுக்கு ைறுக்கபபேடும் சூழலில், 
இனறும் குறிபபேகாக அரசகால்தணிக்வகக்குடபேடுத்த 
பபேடும் நிவலயில், தறபேகாதுககாபபு எனபேது கூட 
்டகாக இயக்கதலில் தகான தங்கியிருக்கினறது.
அரச அ்டக்குமுவறக்பகதிரகான அல்லது அதிககார 
பேலத்வத சிக்கலுக்குடபேடுத்தும் ்வவகயிலகான ஆக்க 
பூர்வ ப்வளிபபேகாடடுச சுதநதிரம் அரசினகால் ைறுக்க 
பபேடும் சூழலில் ஓவியரகள் பேல்்்வறு நுணுக்கங் 
கவள தைது முவறயியலில் உள்்வகாங்கத் தவலபபேடு 
கினறனர. ஓவியரகளின யதகாரத்தத்வத ்வவரவிலக் 
கைபபேடுத்து்வதறகும், அரசு யதகாரத்தத்வத ்வவர 
விலக்கைபபேடுத்து்வதறகுமிவ்ட்ய முரண் உண் 
்டகாகும் தளத்தில் ்ைறகூறபபேட்ட சிக்கல் எழ ்வகாய் 
பபிருக்கினறது. அவ்வகாறகானபதகாரு சூழலில் தகான 
்வ்டக்கு – கிழக்கில் ்வகாழுகினற ஓவியரகளின 
நிவலவை அவைநதிருக்கினறது.
 ஓவியங்கள் மூலதனைகாக ைகாறறபபேடுகினற 
சூழலில், பேைபபபேறுைதியறற ஓவியங்கவளயும், 
முறறிலும் சமூக ைகாறறத்வத வையைகாகக் பககாண்டு 
இயங்கும் ஓவியரகவளயும் கட்டவைபபேது என 
பே்த ஒரு புரடசி. ்ைறகூறபபேட்ட கட்டவைபபு 
பிரதகான பசல்பநறிப ்பேகாக்கிலிருநது ைகாறுபேட்ட 
தும், ஏன முரண்பேட்டதும் கூ்ட. இதறககான ்வலுச 
்சரத்தல் ஒத்த ்நகாக்குவ்டய குழுக்களுக் கூ்டகாக 
பேர்வவி்டபபேடடு பினனர பிரதகான ்நகாக்ககாக, பிர 

தகான சமூகவியல் - அரசியல் நீ்ரகாட்டத்தில் ்சரத் 
துக் பககாள்ளபபே்ட்்வண்டும்.
 சிறீலங்ககா அரசின நீண்்ட ககாலத்தி ட்டத்திற 
குள், தீவ்வ ஒ்ர பேடித்தகான (Xay; G – homogenuous cul-
ture) கலகாசசகாரத்வத பிரதிநிதித்து்வபபேடுத்து்வதற 
ககான பசயறறிட்டத்வத நவ்டமுவறபபேடுத்தி ்வருகி 
னறது. இம்முயறசியில் ஏவனய கலகாசசகாரப பிரதி 
நிதித்து்வத் தனவையின பேல்்வவகத் தனவை ஓரங்க 
ட்டபபேடுகினறது. பைக்சி்ககாவில் இனங்களின 
கூடடு அவ்டயகாளத் தனவைவய தக்க வ்வபபேதற 
கும், மீள உயிரபபிபபேதறகும் ஓவியத்வதப பேயன 
பேடுத்தினகாரகள். இவ்வ கலகாசசகார எதிரபபு (count-
er –cultural) இயக்கங்களகாக பேரிைமித்தது. இவ்வகா 
றகான பேவ்டபபுக்களில் கலகாசசகாரக் குறியீடுகள் முக் 
கியம் பபேறறன. ஒரு இனத்திறகுரிய கலகாசசகாரக் 
குறியீடுகவள மீள்வலியுறுத்து்வதன மூலம் கூடடு 
அவ்டயகாளத்வத ஆழபபேடுத்தி ்வலிவை பபேறச 
பசய்தல் இனறியவையகாதது. இவ்வகாறகான ஏககாதி 
பேத்திய எதிரபபு (counter–hegemonic) பசல் பநறிவய 
உரு்வகாக்கு்வதன மூலம் இன பிரதி நிதித்து்வபபேடு 
த்தவலக் ககாடசிபபேடுத்தலகாம். 1968களில் இலத்தீன 
அபைரிக்க நகாடுகளில் ஓவியரகள் கண்்ட கனவின 
எதிபரகாலி இனறும் விவளவுகவளக் பககாடுத்துக் 

பககாண்டிருக்கினறது. எனக்குத் பதரிநத ஒரு சில 
ஈழத்து ஓவியரகளில் அ.ைகாரக், ரைணி, ஆவச 
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தவ்டவயப பபேறும் தநதி்ரகாபேகாயத்வத அரசகாங்கம் 
பினபேறறு்வது இதனகால்தகான.
 அதுசரி, எதறககாக   நிவன ் ்வநதவல   ைறுதலி 
க்க ்்வண்டும். அதவன விடடுவி்டலகா்ை என  
சில விைரசகரகள் கருத்து ப்வளியிடு்வவதயும் 
்கடக முடிகினறது. ரகாஜபேக்சகாக்கள் அதறககான 
அனுைதிவய ஒரு்பேகாதும் ்வழங்கப ்பேகா்வ 
தில்வல. அதறகுக் ககாரைமும் இருக்கினறது. 
2009 இல் ்பேகார முடிவுக்கு ்வநதிருநதகாலும், ஒரு 
்தசைகாகச சிநதிக்கும் ை்னகாபேகா்வம் தமிழரக 

ளி்டம் இப்பேகாதும் இருக்கினறது. இது தைக்கு 
ஆபேத்தகான ஒனறு எனற கருத்து சிங்கள – 
பபேௌத்த தரபபினரி்டம் உள்ளது. அவ்வகாறகான 
ை்னகாபேகா்வத்வத தூண்டிவி்டக் கூடியவ்வயகாக 
இநத நிவனவுகூரல்கள் உள்ளன என அ்வரகள் 
கருதுகினறகாரகள்.
 தமிழ் ைக்களின ைனங்களிலிருநது இநதப 
்பேகாரகாட்டங்கள் - ைகாவீரரகளின நிவனவுகவள 
முறறகாக அகறறகாத  ்வவரயில், அ்வரகள் ஒரு கட்டத் 
தில் தைக்கு ஆபேத்தகான்வரகளகாக ைகாறு்வகாரகள் 
எனற அசசம் சிங்கள – பபேௌத்த பககாள்வக ்வகுப 
பேகாளரகளி்டம் ககாைபபேடுகினறது. தைது உரிவை 

கள், தகாயகம் குறித்பதல்லகாம் சிநதிபபேதறகு 
இநத நிவனவுகூரல்கள் தமிழரகவளத் தூண்டும் 
எனபேதகால், இ்வறறுக்கு அனுைதிக்கக்கூ்டகாது 
எனபேதுதகான ்ககாட்டகாபேகாயவ்வ ்வழிந்டத்தும் 
சிங்களக் கடும் ்பேகாக்ககாளரகளின சிநதவன. 
‘ஒ்ர நகாடு ஒ்ர சட்டம்’ எனற ்ககாடபேகாடடின 
அடிபபேவ்டயில் பசல்லும் இநத அரசகாங்கம் 
பபேகாலிஸ், நீதிைனறம் எனபே்வறவற இதறககாகப 
பேயனபேடுத்த முறபேடடிருபபேவதத்தகான இநத 
்வகாரத்தில் நகாம் ககாைப ்பேகாகின்றகாம்.

மொவீரர்்களின நி்னெவு  ... த�ொடர்ச்சி...

ஆபிரிக்ககாவில் சுதநதிரைவ்டநத நகாடுகளில் 
மிகவும் பேவழய நகா்டகான எத்தி்யகாபபியகா 

வில் திரு.அபி (Mr.Abiy) ஆடசிக்கு ்வநததில் இருநது 
மிகப பபேரிய ைகாறறங்கள் ந்டந்தறியிருக்கினறன. 
எத்தி்யகாபபியகாவின மிகப பபேரிய இனைகான 
ஒ்ரகா்ைகா (Oromo) இனத்வதச சகாரநத திரு. அபி முத 
னவை அவைசசரகாகப பேதவி்யறறபின ஆறறிய 
முதலகா்வது உவரயில், அரசியல் சீரதிருத்தம், ஒற 
றுவை, நல்லிைக்கம் ஆகிய வி்டயங்களுக்கு தகான 
முனனுரிவை பககாடுபபேதகாகத் பதரிவித்திருநதகார.
 
 

எத்தி்யகாபபியகா ஓர முழுவையகான சனநகாயக 
நகா்டகாக ைகாறு்வதறகு அரசியல்்வகாதிக்ள தவ்ட 
கவள ஏறபேடுத்தி ்வரு்வதகாக உைரநத ஆரபபேகாட 
்டக்ககாரரகளின ்ககாரிக்வககளினகால் அ்வரது நிகழ் 
சசி நிரல் தூண்்டபபேட்டது.
 27 ஆண்டுகளகாக ஆளும் கூட்டணிக்குத் 
தவலவை தகாங்கி்வநத திக்கி்றயின (Tigray) அரசி 
யல்்வகாதிகள் இபபிரசசிவனயின ஒரு பேகுதியகாகப 
பேகாரக்கபபேட்டகாரகள்.
 ‘்்டக்’ (Derg) எனறு அவழக்கபபேட்ட இரகா 
ணு்வக்குழுவின பிடியிலிருநது அரசகாங்கத்வத 
மீடபேதறககாக 1970களிலும் 1980களிலும் அ்வர 
களது கடசியகான ரிபிஎல்எவ (TPLF) ஒரு ்பேகாவர 
ந்டத்தியிருநதது. ்ைறபேடி ்பேகாரி்ல ப்வறறியீட 
டிய இக்கடசி 1991இல் ஆடசியவைத்த கூட்டணி 
அரசகாங்கத்தின தவலவைக் கடசியகாக ைகாறியது.
 எத்தி்யகாபபியகாவின பேல்்்வறு பிர்தசங்க 
ளுக்கு தனனகாடசிவய ்வழங்கிய கூட்டணி, நடு 
்வண் அரசில் தங்கள் பிடிவய இறுக்கைகாக வ்வத்தி 
ருநதது. இதன ககாரைைகாக அரசியலில் எதிரணியில் 
உள்ள்வரகவள அ்வரகள் அ்டக்குமுவறக்குள்ளகாக் 
கு்வதகாக விைரசகரகள் குறறஞசகாடடினகாரகள்.
  இநதக் கடசி இப்பேகாவதய அரசகாங்கத்தில் 
எதிரணியில் இருக்கிறது. அபி 2019ஆம் ஆண்டு 
அரவச அவைத்த ்பேகாது, ரிபிஎல்எவ கடசி, அநத 
அரசகாங்கத்தில் பேங்குபேறறவும் அபியின ‘பசழிபபுக் 
கடசியில்” (Prosperity Party) இவைநதுபககாள்ளவும் 
ைறுபபுத் பதரிவித்தது.
 இநத ைறுபவபேத் பதகா்டரநது பேடிபபேடியகாக 
பேல பிரசசிவனகள் ஏறபே்டத்பதகா்டங்கின. நடு்வண் 
அரசுக்கு முனபனப்பேகாதும் இல்லகாதவிதத்தில் 
தைது எதிரபவபேக் ககாடடு்வதறககாக்்வ

பசப்டம்பேர ைகாதத்தில் ்தரதவல ந்டத்த திக்்ர 
முடிவுபசய்தது.
 அநதச சநதரபபேத்திலிருநது, சட்டத்துக்குப 
புறம்பேகான அரசுகள் எனறு ஒனவறபயகானறு 
குறறஞசகாடடி ்வநதிருக்கினறன. திரு அபி முதல் 
அவைசசரகாக நியமிக்கபபேட்ட தருைத்திலிருநது 
நடு்வண் அரசுக்கு உண்வையில் ைக்களின ஆதரவு 
இருக்கிறதகா எனறு அறி்வதறககாக பபேகாதுத் ்தரதல் 
ந்டத்தபபே்டவில்வல எனறு திக்்ர ்வகாதிடுகிறது. 
இ்த ்்வவளயில் எரித்தி்ரய நகாடடின அதிபேரகான 
இவசயகாஸ் அவ்்வரக்கியு்டன (Isaias Afwerki) திரு.
அபி எநத ஒரு பககாள்வகயும் இனறிப பேகாரகாடடும் 
நடவபேயும் திக்்ர விைரசித்திருக்கிறது. திக்்ரக்கும் 
எரித்தி்ரய அரசகாங்கத்துக்கும் இவ்ட்ய நீண்்ட 
ககாலப பேவகவை நிலவி ்வருகிறது. இநத இரண்டு 
அரசுகளும் ஒ்ர எல்வலவயப பேகிரநதுபககாண்டிரு 
க்கினறன.
 இநத எல்வலயில் இருக்கும் பிர்தசம் 
பதகா்டரபேகான கருத்து ்்வறுபேகாடு ககாரைைகாக 
1998க்கும் 2000 ஆம் ஆண்டுக்கும் இவ்ட்ய எத்தி 
்யகாபபியகாவுக்கும் எரித்தி்ரயகாவுக்கும் இவ்ட்ய 
்பேகார மூண்டிருநதது. இநதப ்பேகார பதகா்டரபேகான 

பசய்திகள் 2018 இல் உலகின க்வனத்வத ஈரத்திரு 
நதது உங்களுக்கு நிவனவிருக்கலகாம். இநதப 
பிர்தச ரீதியிலகான முரண்பேகாடவ்ட முடிவுக்குக் 
பககாண்டு்வரு்வதறககாக திரு.அபி எரித்தி்ரய 
அர்சகாடு ஒரு அவைதி உ்டனபேடிக்வகயில் ஒபபேமி 
ட்டகார.
 

ஒரு ்வரு்டத்தின பினனர அவைதிக்ககான ்நகாபேல் 
பேரிவச அபி பபேறறுக்பககாண்்டகார. ஆனகால் இப 
்பேகா்தகா அவைதி குவலநது ் பேகார பதகா்டங்கி யிருக் 
கிறது. இதன ககாரைைகாக எத்தி ்யகாபபியகா இனறு 
உலகின ்பேசுபபேகாருளகாகியிருக்கிறது.
 திக்்ர மீது தகாக்குதவலத் பதகாடுக்கும் பேடி 
ந்வம்பேர 4ம் திகதி, அபி தனது இரகாணு்வத்துக்குக் 
கட்டவளயிட்டதிலிருநது, ஆயிரக்கைக்ககான அப 
பேகாவி ைக்கள் இ்டம்பபேயரும் நிவல ஏறபேடடிரு 
க்கிறது. ்ைலும் பேல நூறறுக்கைக்ககான ைக்கள் 
பககால்லபபேட்டதகாகவும் அபபேகாவிப பபேகாதுைக்கள் 
பேடுபககாவல பசய்யபபேட்ட ஒரு நிகழ்வு அங்கு 

அரங்்கறியிருபபேதகாகவும் பசய்திகள் பதரிவிக்கி 
னறன.

 திக்்ர பிர்தசத்தில் பதகா்டரபுகள் அவன 
த்தும் துண்டிக்கபபேடடிருபபேதன ககாரை த்தகால் 
இழபபுகள் பதகா்டரபேகான சரியகான எண்ணிக்வகவய 
அறிய முடியவில்வல. ஆறு ைகாதககால அ்வசரககாலச 
சட்டத்வத திக்்ரயில் எத்தி்யகாபபியகா விதித்திருக் 
கிறது. ஒரு முழு அளவிலகான உள்நகாடடுப ்பேகார 
அவதவி்ட நீண்்ட ககாலத்துக்குத் பதகா்டரலகாம். 
திக்்ரயின பேகாதுககாபபுப பேவ்டகளின பேலத்வதப 
பேகாரக்கும் ்பேகாது, ்பேகார நீண்்ட ககாலம் பதகா்டரக் 
கூடிய ்வகாய்பபு இருக்கிறபதனறு பேனனகாடடு 
பநருக்கடிக் குழு (International Crisis Group) கருத்து 
பதரிவித்திருக்கிறது.

 ஒரு பபேரிய துவை இரகாணு்வபபேவ்ட 
வயயும் மிகவும் நனகு பேயிறறபபேட்ட கிட்டத்தட்ட 
250,000 துருபபுகவளயும் உள்ள்டக்கிய உள்ளூர 
இரகாணு்வத்வதயும் திக்்ர பககாண்டிருக்கிறது.
 ்வ்ட ஆபிரிக்ககாவில் அவைதி நிலவு்வதறகு 
ஆபிரிக்ககாவில் அதிக சனத்பதகாவகவயக் பககாண்்ட 
இரண்்டகா்வது நகா்டகாகக் கருதபபேடுகினற எத்தி்யகா 
பபியகாவின பேங்கு மிக முக்கியைகானது.
 இநதப ்பேகார தீவிரைவ்டநதகால் அது 
அண்வ்டய நகாடுகளுக்கும் பேர்வக்கூடும் எனற அசசம் 
தற்பேகாது நிலவுகினறது. எரித்தி்ரயகாவுக்குள் ஏவு 
கவைகள் பசலுத்தபபேட்டதகாகவும் 27,000 ஏதிலி 
கள் பேகாதுககாபபுத் ்தடிச சூ்டகானுக்கு பசனறு விட 
்டதகாகவும் பசய்திகள் பதரிவிக்கினறன. அ்த்நர 
த்தில் எத்தி்யகாபபியகாவின ஏவனய பேகுதிகளிலும் 
இன ்ைகாதல்கவள இது ்தகாறறுவிக்கலகாம் எனற 
அசசமும் அங்்க நிலவுகினறது.
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 இதன விவள்வகாக முகைகாவலயிலிருநது 
கிளிபநகாசசி ் நகாக்கியும், ்வ்டகிழக்கிலிருநது முல் 
வலத்தீவு ்நகாக்கியும், ்வ்ட பேகுதியின பதறகிலி 
ருநது கிளிபநகாசசிவய ்நகாக்கியும் ்வ்ட ்ைறகிலி 
ருநது கிளிபநகாசசி ்நகாக்கியும் அதகா்வது முக 
ைகாவல, நகாயகாறு, ஓைநவத, ைனனகார ஆகிய ைகா்வ 
ட்டங்களிலிருநது ைக்கள் திரள் திரளகாக இ்டம் 
பபேயர வ்வத்தது, அக் ககாலகட்டத்தில் ைக்கவளப 
பேகாதுககாக்கும் பேகாரிய பேணிவய எைது தமிழீழ 
ககா்வல்துவற்ய பேணி்யறறுச பசய்தது. எைது 
துவற உறுபபினரகள் ஊதியம் பபேறுபே்வரகளகாக 
இருநதகாலும், ஆயுதம் ஏநதிய தமிழீழ வீரவிரகாங் 
கவனகளகாக்்வ பேணியகாறறினர. 2008 ககாலபபேகு 
தியில் பிரதகான நிர்வகாக வையைகான கிளிபநகாசசி 
்ைகாதல்களினறி பின்வகாங்கபபே்ட்்வ  ைக்களினு 
வ்டய பநருக்கு்வகாரம் முல்வலத்தீவு ்நகாக்கி நக 
ரத் பதகா்டங்கியது. புலிகளும், ைக்களும் அவன 
த்துக் கடடுைகானங்களும் அல்்லகாலகல்்லகால 
பபேடடு சிதறிக் கி்டநத ்்வவளயில் பபேண்கள், 

முதி்யகார, ்வலுவிழந்தகார, சிறகாரகள், ைன நலன 
பேகாதிக்கபபேட்்டகார உறவுகவள இழந்தகாரஎனற 
பேல ்வவகயினவர தம் குடும்பேங்கவள விடடு 
பிரிநது ்சவ்வ எனற ்நகாக்கத்்தகாடு இறுதி்வவர 
உவழத்து க்டவையகாறறி கண்மூடிய எைது 
ககா்வல்துவற ஆண் பபேண் ைகாவீரரகளும் அகைரி 
யகாவதக்குரிய்வரக்ள. நகாளுக்கு நகாள் வகபபேறற 
பபேட்ட எம்முவ்டய ்வகாழ்வி்டங்கள் ்வளமிழநது 
்பேகாக ்வரு்ைகார பேவ்ட எவைககாக்கப்வனறு 
ஐ.நகா வ்வ நம்பியிருக்க, உலக ்வல்லரசுகள்்தகாள் 
பககாடுத்து ந்டகாத்திய முள்ளி்வகாய்க்ககால் ைனிதப 
பேடுபககாவலயில் பசகாநத உறவுகளின உயிரறற 
உ்டலங்கவளக்கூ்ட ஆறடி இல்வல எனினும் எட 
டிய அளவில் புவதத்து   எம் விடுதவல ைகாவீர 
களின வித்து்டல்கவள அ்வரகளின பபேற்றகார 
முக்வரி ் தடி வகயளித்து   கம்பிகளகாலும் கடவ்ட 
களகா லும் அ்வரகளின ்ககாபே தகாபேங்கவள எம்மீது 
ககாட டிய ்்வவளகளிலும் க்டவை்யகாடு  ைக்கள் 
்ச்வகரகளகாக்்வ எம்  துவற இறுதி்வவர உறுதி 
்யகாடு  ஓயகாது பேணி பசய்தது.
 ்ைனவைதகு தமிழீழத்தின ்தசிய தவல 

்வர அ்வரகளின  பநறிபபேடுத்தலில் 16.05. 2009  
்வவரயும்  ைக்களுக்ககான எனது ்சவ்வவய அ்வர 
எண்ணியது்பேகால் பசயலகாறறி, அ்வர பேகாரகாடடுத 
வலயும்  பபேறற மூத்த ககா்வல்துவற  உறுபபினர  
எனற ்வவகயிலும் இனறு தத்தைது பேகாதுககாபபு 
நிமித்தம்  ககாரைைகாக பசகாநத ைண்விடடு ்வநத 
ைண்ணி்ல அகதியகாக ்வகாழும் என ்பேகானற  
ககா்வல்துவறயின  உறுபபினரகள் சகாரபேகாகவும்  29 
ஆம் ஆண்டில் ககா்வல்துவறயின எைது ைக்களு 
க்ககான ்சவ்வயிவன ்வருங்ககாலமும் அறிநது 
பககாள்்வதறககாகவும் இபபேகிரவ்வப பேகிரநது 
பககாள்்வ்தகாடு, 18.05.2009 ்வவரயும் எைது 
துவறவய ்வழிந்டகாத்தி வீரசசகாவ்வத் தழுவிய    
விடுதவலபபுலி ைகாவீரரகவளயும் எங்களது 
ககா்வல்துவற ைகாவீரகவளயும் எைது ககா்வல்துவற  
பேணியகாளரகவளயும் இத்தருைத்தில் நிவனவு 
கூரநது வீர ்வைக்கத்வதத்   பதரிவித்துக்பககாள்்வ 
்தகாடு, எம் ்தசம் உயிரபபேறும், ஓரநகாள் என 
சநததி இக்கவத பேடிக்கும்  எனற நம்பிக்வகயில் 
இநநகாவள நிவனவு கூருகி்றன.

�மிழீழ ்கொவல்து்்றயின  ... த�ொடர்ச்சி...

ரகாவசயகா இனனும் பேலர பிரதிநிதித்து்வபபேடுத்த 
முயனற தினசரித் தனவையும், அ்டக்குமுவறக் 
பகதிரகாக ஓவிய பைகாழியில் கட்டவைக்கபபேட்ட 
பசகால்லகா்டலும் மீள் ்வகாசிபபுச பசய்யபபே்ட ்்வண் 
டியது அ்வசிய ைகாகினறது.

த�ரு ஓவியமும் சமூ்க மொற்றமும் 
 ஆசிய பிரகாநதிய ஓவிய பசல்பநறிவய 
ஆரகாய்நத (Caroline Turner 2005) குறிபபிடுவகயில், 
பபேகாது்வகான பசல்பநறியகாக ஓவிய ப்வளியில்சர்வ 
்தச ்ைலகாண்வைத்து்வத்வத (hierarchical interna-
tionalism) எதிரக்கினற ைனநிவல உரு்வகாகியிருபபேது 
்டன, ்ைறகத்வதய கலகாசசகார ்ைலகாண்வைத்து்வத் 
திறகு எதிரகான ்பேகாக்கும் இருநததகாக குறிபபிடுகி 
னறகார (Ibid). ்தச-அரசுகளின (nation – state) எழுசசி 
்யகாடு ்தசிய அவ்டயகாளத்வதப பிரதிபேலித்துப 
பிரதிநிதித்து ்வபபேடுத்தும் ஓவியங்கள் எழுசசி 
பபேறறன. ்தசிய அவ்டயகாள தனித்து்வத்வத பிரதி 
நிதித்து்வபபேடுத்து்வதறகு ஓவியரகளின பேங்களி 
பபு எதிரபேகார க்கபபேட்டது. அது ஒரு நகாடடில் ைடடு 
ைல்ல சர்வ்தச அளவிலும் நிகழ்நதது (Jen Webb 
2005).
 சிறீலங்ககாவ்வப பபேகாறுத்த்வவரயில், சிறீல 
ங்ககா ்தசக் கடடுைகானத்திறகு ‘43 குழுைம்’ (43 
Group) ஓவியரகளின குழு ஆறறிய பேங்களிபபு நிரகா 
கரி க்கபபே்ட முடியகாதது. இ்வரகளுவ்டய பேயைம் 
ககாலனித்து்வத்திறகு எதிரகாக ஆரம்பித்து, 19ஆம், 
20ஆம் நூறறகாண்டுகளில் பசல்பநறியகாக இருநத, 
குறிபபேகாக பிரகானஸிய நவீனத்து்வ ஓவிய ைரவபே 
ஒடடி சிறீலங்ககா நவீனத்து்வ ஓவிய ைரவபேத் 
்தகாறறுவித்தது இ்வரகளின பேங்களிபபேகாகும். (Jag-
ath Weerasinghe 2005). 43 குழுைத்வத வி்ட அ்த 
ககாலங்களில் ‘தூய ்ைறகத்வதய கலபபில்லகாத 
தூய சிறீலங்ககா’ ஓவிய பசகால்லகா்டவல உரு்வகாக்க 
்்வண்டும் எனக் ்ககாரி, ்தசிய ்வகாதத்வத வைய 
ைகாகக் பககாண்டு, 20ஆம் நூறறகாண்டின ைத்தியில் 
ப்வவ்்வறு ஓவியப ்பேகாக்குகள் பசகால்லகா்டல் 
களகாக அறிமுகபபேடுத்தபபேட்டன (Ibid). 1960களில் 
களனிப பேல்கவலக்கழக விரிவுவரயகா ளரகாக இருநத 
எச.எ.கருைகாரடை ைதச சகாரபுத் தனவைவய குறிப 
பேகாக பபேௌத்த ைதச சகாரபுத் தனவைவய ஓவியத் 
திறகுள் உள்்வகாங்கினகார (Ibid). இ்வவரவி்ட ஓவி 
யரகான ஆனநத சைரக்்ககானின (1911 – 62) ஓவியப 
பேவ்டபபுக்களும் சிறீலங்ககா ்தச-அரச கடடுைகானத் 
திறகு பபேரிதும் பேங்ககாறறின. 
 20ஆம் நூறறகாண்டில் சிறீலங்ககாவின ஓவி 
யப ்பேகாக்கு குறிபபேகாக இள்வயது ஓவியரகளின 
்வருவக்யகாடு மீள் எழுசசி பபேறறது. இ்வரகளில் 
பபேரும்பேகா்லகானகாரின ஓவியர எனகினற தனிநபேவர 
அரசியல் நபேரகாக அவ்டயகாளங்ககாை முறபேட்டனர 
(Artist as a political individual). ்ைறகூறபபேட்ட இள 

்வயது ஓவியரகள் பபேரும்பேகாலும் கிரகாைப புறங்க 
ளிலிருநது ஓவிய உலகிறகு அறிமுகைகான்வரகள். 
அ்வரகளின தனியகான, கூட்டகான அ்டக்கு முவற, 
்வனமுவற, அனுபே்வங்கள் ஓவியப பேவ்டபபில் 
பிரதிபேலித்தன. சமுதகாய நீ்ரகாட்டத்தில் தகாங்கள் 
அங்கீகரிக்கபபேடு்வதறககாக ஓவியத்வத அ்வரகள் 
கருவியகாகப பேயனபேடுத்திக் பககாண்்டகாரகள். இவ 
்வகாறகான பேவ்டபபுக்கள் ‘ககாலத்தன வைவய’ வைய 
ைகாகக் பககாண்டிருநதன. இப்பேகாவதய யதகாரத்தம் 
எனபேது எல்லகா ஓவியங்களிலும் பிரதிபேலித்தது 
(Ibid). சிறீலங்ககாவில் 1990களில் முதனவைபபேறற 
ஓவியரகளில் பபேரும்பேகாலகான்வரகள் பதனபேகுதி 
யில் 1970களில், 1980களில், 1990களில் நவ்டபபேறற 
கிளரசசிகளினகால் ஏ்தகா ஒரு விதத்தில் பேகாதிக்கப 
பேட்ட்வரகளகாக இருநதகாரகள். தங்களுவ்டய கூடடு 
அவ்டயகாளத்வத தி்டபபேடுத்து்வதறகு ஓவியத்வதக் 
கருவியகாகப பேயனபேடுத்திக் பககாண்்டகாரகள். த.சனகா 
தனன  குறிபபிடும்்பேகாது ககாலனித்து்வ எதிரபககாள் 
ளல், ஓவியர எனற புதிய அவ்டயகாளத்வத அறி 
முகம் பசய்தது. இது சுய விழிபபுைரவு்டனகூடிய 
உரிய அவ்டயகாளத்வதயும் ஓவியர சகார நகாடடு 
அவ்டயகாளத்வதயும் பககாண்்டதகாக அவைநதிருந 
தது. இவ ஓவியரகள் ்தசிய இவறயகாண்வைவயப 
பிரதிபேலிபபேதில் முக்கிய பேங்குதகாரரகளகாக விளங் 
கினகாரகள். ஓவியரகளின தனி உதிரியகான சுய 
அவ்டயகாளம் தனித்த ஓவியர சகாரநதது ைடடுைல்ல 

ைகாறகாக ்தச – கடடுைகான கூடடு அவ்டயகாளம் 
சகாரநதது.
 1980களில், தமிழ் ்தசிய எழுசசி்யகாடு 
அழகுக்கவலயில் புதிய ்த்டல் ஆரம்பேைகாகியது 
த.சனகாதனன குறிபபிடுகினறகார. யதகாரத்தத்வதப 
பிரதிபேலித்து பிரதிநிதித்து்வபபேடுத்தும் ஓவியங்க 
ளின ்பேகாக்கு யகாழில் 80களில் எழுநதது. பபேண் 
ஓவியரகளின எழுசசியும் இநதக் ககாலங்களில் 
முக்கியைகாகக் குறிபபி்டத்தக்கது (Ibid). இக்ககாலக் 
கட்டத்தில் அ.ைகாரக்வக ்வழிககாடடியகாகக் பககாண்டு 
தமிழ்த்்தச பிரதிநிதித்து்வம் ஓவியங்களில் பசல் 
்வகாக்குச பசலுத்தியது. தமிழ் அவ்டயகாளப பேண்புக 
்ளகாடு பேவ்டபபுக்கள் ப்வளி்வநதன. இதவனத் 

பதகா்டரநது ்வநத ககாலங்களில் ‘ஓவியப பேவ்டப 
புக்கள் ஓவியப பேவ்டபபுக்களுக்ககாக அல்லகாைல் 
சமூக நீதிக் ்ககாரிக்வககவள பிரதிபேலிபபேன்வகாக 
வும், ்பேகாவரயும், அதன ககாரணிகவளயும், விவளவு 
கவளயும் பிரதிநிதித்து்வபபேடுத்து்வன்வகாகவும் 
அவைநதன.
 சிறீலங்ககா அரசின ்தசிய்வகாதக் கடும் 
்பேகாக்கு, சனநகாயக ஓவிய ப்வளிவய சுருக்கிக் 
பககாண்டு ்வநதுள்ளது. பதறகில் ஓரளவிற்கனும் 
அவப்வளி தக்க வ்வக்கபபேட்டகாலும் ்வ்டக்கு – 
கிழக்கில் அவப்வளி இல்வலபயன்ற கூறலகாம். 
்வ்டக்கு – கிழக்கில் சமுதகாய ைகாறறம் பேறறிய பசகால் 
லகா்டல்கள், அரசுக்கு எதிரகான பசகால்லகா்டல்களகாக 
திரிவுபேடுத்தபபேடடு ைகாறறம் ்்வண்டு்்வகாரும், 
ைகாறறம் விரும்பிகளும் ்தசத்திறகு எதிரகான்வரக 
ளகாகவும், ்தசிய பேகாதுககாபபுக்கு குநதகம் விவள 
விபபே்வரகளகாகவும் பிரதிபேலிக்கபபேடடு தனிவை 
பபேடுத்தபபேடுகினறனர அல்லது இல்லகாைல் பசய் 
யபபேடுகினறனர. 
 2014 Brunei Gallery லண்்டனில் நவ்டபபேறற 
ஓவியக் கண்ககாடசியில் சிறீலங்ககாவ்வப பிரதிநிதி 
த்து்வபபேடுத்தி சிங்கள ஓவியரகளின பேவ்டபபுக்கள் 
ைடடும் ககாடசிபபேடுத்தபபேட்டது சிறீலங்ககாவின 
ஒத்த கலகாசசகார முனபனடுபபுச பசயறறிட்டத்திறகு 
மிகச சிறநத உதகாரைைகாகும். சிறீலங்ககாவின ஒத்த 
கலகாசசகாரக் கட்டவைபபுக்கு எதிரகாக 2009இறகுப 
பினனர சர்வ்தச அளவில் அ்டக்குமுவறத் தினச 
ரித்தனவைவய ககாடசிபபேடுத்தக்கூடிய ஓவியப 
பேவ்டபபுக்கள் ஊக்கபபேடுத்தபபேட்டதகா எனபேது 
ஐயைகாகிய நிவலயில், அசசர்வ்தச ஓவிய ப்வளி 
வய தூர ்நகாக்குக் பககாண்டு வகபபேறற ்்வண்டிய 
்தவ்வ இளம் ஓவியரகளுக்கு உண்டு.
 20ஆம் திருத்தச சட்டம், சட்டைகாக்கபபேடடு 
ள்ள நிவலயில் சிறீலங்ககாவில் தகாரகாள்வகாத சனநகா 
ய்வகாதிகளுக்கு உள்ள அசசம் சிறீலங்ககா சர்வகாதி 
ககாரத்வத ்நகாக்கி நகரு்வது எனபேது. ்வ்டக்கு கிழ 
க்கில் சிங்கள அரசு முனபனடுத்த சர்வதிககாரத்வத 
பதறகி்ல ஒரு ்பேகாதும் கட்டவிழ்த்துவி்டப்பேகா்வ 
தில்வல, இருநத்பேகாதும், சனநகாயக ப்வளி சுருங் 
கப ்பேகாகினறது எனற அபேகாயம் முனனறிவிக் கப 
பேட்டகாலும், இரகாணு்வையைகாக்கம் தடுக்கபபே்ட 
ப்பேகா்வதில்வல. இ்வறறினகால் ஏறபேடும் அதிருபதி 
யினகால் பதறகில் அரசியல் எதிரபபு சலனம் ஏறபே்ட 
லகாம். அவ்வகாறகான ப்வளி வய ்வ்டக்கு – கிழக்கில் 
‘ஈழத் தமிழ்த்தனவைவய’ ்வலுபபேடுத்து்வதறகு 
ஓவியப பேவ்டபபுக்கவள நகாசூக்ககாகவும், தநதி்ரகா 
பேகாயைகாகவும் எவ்வகாறு பேயனபேடுத்து்வது எனபேதில் 
தமிழரகளின கலகாசசகார பேண்பேகாடடுச சகாைக்கியம் 
தங்கியுள்ளது.
 அ்டக்குமுவறச சூழல் வீரியம் பபேறத்தகான 
எழுசசியும் அதிகைகாய் வீரியம் பபேறும். 
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த்வவர, திமுகவ்வ விடடு பசல்லப ்பேகா்வதி 
ல்வல. விடுதவலச சிறுத்வதகளும் ்பேரம்்பேச 
்வகாய்பபில்வல. ஆனகால், எநத பதகாகுதிகள் எனபே 
தில்தகான பபேரும்பேகாலும் திமுக கூட்டணியில் 
இழுபேறி நீடிக்க ்வகாய்பபிருக்கிறது.
 ஏபனனில், இம்முவற நகா்டகாளுைனறத் 
்தரதலில் பபேறற ப்வறறிவயப ்பேகால், அறுதிப 
பபேரும்பேகானவையு்டன அரியவையில் ஏற்்வ 
திமுக விரும்புகிறது. அடுத்து, நகாம் தமிழர கடசி 
க்கு நகானகு வீதத்திலிருநது  ஆறு வீதைகாக ்வகாக்கு 
கள்அதிகரிக்க ்வகாய்பபிருக்கிறது.
 ைகாறறத்வத விரும்பு்்வகார, இவளய தவல 
முவறயினர தங்கள் ்வகாக்குகவள சீைகானுக்கு 
்பேகா்ட ்வகாய்பபிருக்கிறது. அ்வர எநத கடசியு்ட 
னும் கூட்டணியில்வல எனறு கூறி தங்கள் ்்வட 
பேகாளரகவள அறிவித்து விட்டகார.
 ைக்கள் நீதி ைய்யம் கடசி தங்கள் நகானகு 
வீதத்வதத் தக்க வ்வத்துக் பககாள்ளும். ்தரதல் 
சையத்தில் கூட்டணி வ்வத்துக் பககாண்்டகாலும் 
பசகால்்வதறகில்வல. தற்பேகாவதய இநத வியூகத் 
தில், ரஜினி அரசியலுக்கு ்வநதகால், ்வகாக்குகள் 
பிரியு்ை தவிர திமுக ப்வறறிவயப பேகாதிக்கப 
்பேகா்வதில்வல. எபபேடியும் ஜன்வரியிலிருநது 
அ்வர்வர அரசியல் ஆட்டங்கவள ஆரம்பிப 
பேகாரகள். 
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துள்ளது. இதறகு முன ‘india Book of Records’  
இல் ஒரு்வர 178 நிறு்வனங்களின இலசசிவன 
கவள 3 நிமி்டம் 49 பநகாடிகளில் அவ்டயகாளப 
பேடுத்தியிருநதகார எனறு ‘தி இநது’ பசய்தி இவை 
யம் தக்வல் ப்வளியிடடுள்ளது.

ககாலூனறத் துடிக்கிறது. ஆனகால், இவவி்டயத்தில் 
எ்டபபேகாடியகார கடுவையகாக இருபபேகார என 
கூறப பேடுகிறது. ்தமுதிகவ்வப பபேகாறுத்த்வவர, 
பககாடுத்தவத ்வகாங்கிக் பககாள்ளும் நிவலயில் 
உள்ளது.
 திமுகவில் ஏறபகன்்வ அதிக அளவில் 
கூட்டணிக் கடசிகள் இருபபேதகால், அங்கு பசல்ல 
முடியகாத சூழலும் உள்ளது. ஆனகால், எல்லகா்வற 
வறயும் சைகாளிக்கக் கூடிய சகாைக்கியரகாக உரு 
ப்வடுத்து விட்டகார எ்டப பேகாடியகார. திமுகவ்வப 
பபேகாறுத்த்வவர, அங்கு பதகாகுதிப பேங்கீடுப பிரச 
சி ஸ்ரீவன ஏறபே்ட ்வகாய்ப ஸ்ரீபில்வல. 
 எபபபேகாழுதும் அதிகம் ்கடகும் ககாங் 
கிரஸ், தற்பேகாது பககாடுத்தவத ்வகாங்கிக் பககாள் 
ளும் ைனநிவலயில் இருக்கிறது. ஸ்்டகாலினும், 
2016 இல் பசய்த த்வவற திரும்பே பசய்ய விரும் 
பேவில்வல. கம்யூனிஸ்ட கடசிகவளபபபேகாறுத் 

னங்களின இலசசிவனகவள 2 நிமி்டம் 14 
பநகாடிகளில் அவ்டயகாளபபேடுத்தியிருநதகார.
 குறித்த சிறு்வனின  இநத திறவைவய 
சகாதவனயகாக ‘Asia Book of Records’ அங்கீகரித் 
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தத்தினகால் துயருறற எைது ைக்கள் அக்ககாலத் 
தில் கூ்ட உைவுப பேஞசத்தகால் உயிர நீத்த சம்பே 
்வம் எதுவும் பேதி்வகாகவில்வல எனபேவத நிவன 
வில் பககாள்ள ்்வண்டும். இ்வரது கருத்தகானது 
அவனத்து இலங்வக நகாடடில் ்வகாழும் மூவின 
ைக்கவளயும் ஒ்ர சட்டத்தகால் பேரிபேகாலிக்கும் 
பபேகாலிஸ் துவறயில் உயர பேதவியில் இருப்பேகார, 
இன ஐக்கியத்வத குழபபு்வது ைறறும் தமிழ் ைக்க 
ளின ைனவதப புண்பேடுத்தும் ்வவகயில் கருத்துக் 
கூறு்வவத தவிரத்துக் பககாள்ள ்்வண்டும். 
 க்டநத ககாலங்களில் தமிழ் ைக்கவள 
்தரதலின ் பேகாது உசுப்பேத்தி அரசியல் சுயலகாபேம் 
்தடுகினற அரசியல்்வகாதிகளுக்கு  இவ்வகாறகான 
கருத்துக்கள் எதிர ்வரும் ககாலங்களில் ைக்கவள 
ஏைகாறறு்வதறகு பேக்க பேலைகாக அவைநது விடும் 
என அ்வர ்ைலும் பதரிவித்தகார.

ைனற உறுபபினர எம்.ஏ.சுைநதிரன தவலவையில் 
உரு்வகாக்கபபேடடுள்ள சட்டத்தரணிகவள உள்ள 
்டக்கிய அவைப்பே இநத ்வழக்குத் தகாக்கல் ந்ட 
்வடிக்வகயில் இறங்கியிருக்கினறது.
 தமிழர தம் அரசியல் ைறறும் அடிபபேவ்ட 
உரிவைகள் சகாரநத வி்டயங்களில் சட்டரீதியகான 
்பேகாரகாட்ட களம் ஒனறு இதன மூலம் திறக்கபபேட 
டிருபபேதகாகக் கருத முடியும். இதுககால ்வவரயி 
லும் சட்ட ரீதியகான ்பேகாரகாட்டங்கவள 
முனபன டுபபேதில் தமிழ்த்தரபபினர ஆர்வம் 
ககாடடியிருக்க வில்வல.
 இநத நிவலயில், அரசினதும், இரகாணு்வத் 
தினதும் தவ்ட உத்தரவ்வ மீறி ைகாவீரர ்வகாரத்வதக் 
கவ்டபபிடித்து, ைகாவீரர தினத்வத அனுடடிபபேத 
றகுத் தமிழ்த்்தசிய கடசிகள் ஒனறிைநது முடி 
ப்வடுத்திருக்கினறன. இநத முயறசி தமிழ்ைக்களு 
வ்டய உரிவைகளுக்ககான ் பேகாரகாட்ட ந்ட்வடிக்வக 
யில் ஏறபேடடுள்ள முக்கிய திருபபேம் என்ற கூற 
்்வண்டும்.
 நகா்டகாளுைனற அரசியலில் அதிக நகாட்ட 
மும், அநதத் தளத்தில் குரல் எழுபபு்வவத்ய தைது 

பிரதகான ்பேகாரகாட்ட களைகாகத் தமிழ் அரசியல்்வகா 

திகள் பககாண்டிருநதகாரகள். ரணில் - வைத்திரி 
கூடடு இவைவின மூலம் 2015 ஆம் ஆண்டு 
்தகாறகடிக்கபபேட்ட ரகாஜபேக்சக்கள் தனிச சிங்கள 
்வகாக்குகவள ஆதகாரைகாகக் பககாண்டு ஆடசிவயக் 
வகபபேறறியதன பினனணியி்ல்ய பேல முவனக 
ளில் ் பேகாரகாட்டங்கவள முனபனடுக்க ் ்வண்டும் 
எனற சிநதவனத் பதளிவு தமிழ் அரசியல்்வகாதிக 
ளுக்கு ஏறபேடடிருபபேவதக் ககாை முடிகினறது.
 பிறவரச சகாரநதிருத்தல் அல்லது ப்வளியகா 
வரச சகாரநதிருத்தல் எனற சகாரபு நிவல அரசியலில் 
அ்வரகள் ஊறிப ்பேகாயிருநதகாரகள். தமிழ் ைக்க 
வளயும் அநத அரசியலில் நம்பிக்வக பககாள்ளச 
பசய்திருநதகாரகள். ஆனகால் பிறவரச சகாரநதிருபபே 
தும், ப்வளியகாவரச சகாரநது நம்பியிருபபேதும் 
பிரசசிவனகளுக்குத் தீரவு ககாை உத்வ ைகாட்டகாது 
எனற உண்வை இப்பேகாது அ்வரகளுக்கு உவறத் 
திருபபேதகாக்்வ பதரிகினறது.
 ஒறவற ஆடசி முவறயின மூலம் ஒ்ர 
நகா்டகாக இலங்வகவயப ்பேணு்வதறகு முயறசிக் 
கினற ரகாஜபேக்சகாக்களும், சிங்கள பபேௌத்த ்தசிய 
்வகாதிகளும், ்பேரின அரசியல்்வகாதிகளும் நிவன 
்்வநதல் நிகழ்வுகள் ் பேகானற அடிபபேவ்ட உரிவை 
சகாரநத வி்டயங்கவள இன்வகாதப ்பேகாக்கில் அரசி 
யலகாக்கி நகாடவ்ட சீரழிக்க முறபே்டக்கூ்டகாது. 

பேனவைத்தனவைவயப ்பேை ்்வண்டும். பேல் 
லின ைக்களும் சைஉரிவை உவ்டய்வரகளகாக 
இநத நகாடடில் சைகாதகானத்து்டன, ஐக்கியைகாக 
்வகாழ்்வதறகு ்வழி பசய்ய ்்வண்டியது அ்வசியம்.
சிங்கள பபேௌத்த ்தசியத்வத ்வலுபபேடுத்தி, 
அதவன ்ைம்பேடுத்து்வதறகு ்ைறபககாள்கினற 
இன்வகாத அரசியல் முயறசிகள் இறுதியில் பேகாதக 
ைகான விவளவுகவள்ய ஏறபேடுத்தும் எனபேவதப 
புரிநது பககாள்ள ்்வண்டும்.
 அ்த்்வவள, இன்வகாத அரசியல் ்பேகாக் 
வகக் வகவிடு்வதறகு அரச தரபபினரும் சிங்கள 
பபேௌத்த ்பேரின ்தசிய்வகாதிகளும் முன்வரகாத 
நிவலயில், தமிழ்த்்தசியத்வத ்வலியுறுத்துகினற 
தமிழ் அரசியல் தவல்வரகளும், அரசியல்்வகாதிக 
ளும் தங்களுக்குள் ஒனறிவைநது ஓர அரசியல் 
அவைபபின கீழ் (க்வனிக்க ்்வண்டியது – ஓர 
அரசியல் கடசியின கீழ் அல்ல) ஒனறிவைநது, 
பேல முவனகளிலகான ந்ட்வடிக்வககளின மூலம் 
தைது அரசியல் உரிவைகளுக்ககான ்பேகாரகாட்டங் 
கவள முனபனடுக்க முன்வர ்்வண்டும். பசய் 
்வகாரகளகா?
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பசய்து 09.09.2018 அனறு தமிழக அவைசசரவ்வ 
தீரைகானம் நிவற்்வறறி ஆளுநருக்கு அனுபபி 
வ்வத்தது. அவ்வகாறு அனுபபி இரண்டு ஆண்டு 
களுக்கு ் ைல் ஆகியும் அதனமீது  ஆளுநர முடிப்வ 
டு க்கவில்வல எனறகால் அதறகு அரசியல் ககாழ்பபு 
ைரவ்வத் தவிர ்்வறு எனன்வகாக இருநது வி்ட 
முடியும்...??!!
 அவைசசரவ்வயின பேரிநதுவர மீது குறிப 
பிட்ட ககாலத்திறகுள் முடிப்வடுக்க ்்வண்டும் 
எனறு ஆளுநருக்கு ககாலக்பகடு எதுவும் விதிக்கப 
பே்டவில்வல எனற ஒறவறக் ககாரைத்வத ைடடும் 
வ்வத்துக்பககாண்டு, இநத விஷயத்தில் ஆளுநர 
ககாலதகாைதம் பசய்்வது நியகாயமில்வல.
 ்பேரறி்வகாளன உள்ளிட்ட 7 தமிழரகளும் 
பதகா்டரநது 30ஆ்வது ஆண்்டகாக சிவறத் தண்்ட 
வனவய அனுபேவித்து ்வருகினறனர. அ்வரகள் 
அவன்வரு்ை இநத 30 ஆண்டுகளில் ்வகாழ்நகாளின 
பபேரும்பேகுதிவய இழநது விட்டனர. இனியகா்வது 
அ்வரகள் தங்களின ்வகாழ்நகாவள  குடும்பேத்தினரு 
்டன கழிக்க ்்வண்டும்.
 உண்வையகான குறற்வகாளிகவள புலனகா 

ய்வு பசய்து கண்டுபிடிக்க முடியகாத இநதிய புல 
னகாய்வுத்துவற, இநத ்வழக்கில்  சில அரசியல் நிரப 
பேநதங்களின சூழ்சசிகளுக்கு அடிபேணிநது திட்ட 
மிடடு விசகாரவை எனற பபேயரில் அவழத்துச 
பசனற நபேரகவள்ய ரகாஜீவ ககாநதி பககாவல ்வழக் 
கின குறற்வகாளிகளகாக பபேகாய்யகான சகாடசிகவள 
பககாண்டு நிரூபிக்க பசய்தும் கூ்ட இநத ்வழக்கில் 
்பேரறி்வகாளன உள்ளிட்்டகாரின குறறங்கள் நிரூபி 
க்கபபே்டவில்வல எனபேதறகு சகாடசியகாக இநத 
்வழக்கின விசகாரவை அதிககாரியகான தியகாகரகாஜன 
உசசநீதிைனறத்தில் தகாக்கல் பசய்த ஒபபுதல் 
்வகாக்குமூலம் அவைகிறது
 ்ைலும் குறறங்கள் நிரூபிக்கபபே்டகாத 
நிவலயில்,  தூக்குத் தண்்டவன  விதிக்கபபேட்ட  
சகாநதன, முருகன ்பேரறி்வகாளன உள்ளிட்ட எழு 
்வரின விடுதவலக்ககாக உலகம் முழுக்க இருக்கும் 
தமிழரகளகாலும், தமிழ்நகாடடில் உள்ள தமிழ் உைர 
்வகாளரகளகாலும் பேல்்்வறு கட்ட ்பேகாரகாட்டங்கள் 
இதுநகாள் ்வவர ந்டநதுள்ளது.  குறிபபேகாக தமிழகத் 
தில் ந்டநத எழு்வர விடுதவலக்ககான ்பேகாரகாட்டங் 
களில் உசசபேடசைகாக தன உயிவர்ய தீக்கங்கு 
களுக்கு தினனக் பககாடுத்து பசங்பககாடி  உயிவர 
ைகாய்த்துக் பககாண்்டகார. ்ைலும் தமிழகத்தில் 

பபேருத்திரளகாக ்வழக்கறிஞரகள் எல்லகாம் பபேரும் 
்பேகாரகாடடகவள, சட்டப ்பேகாரகாட்டங்கவள 
முனபனடுத்தனர.
 அதன ஒரு பேகுதியகாக பசனவனயிலும் 
்சலத்திலும் பபேண் ்வழக்கறிஞரகள் சகாகும்்வவர 
உண்ைகாநிவல ்பேகாரகாட்டங்கவள எல்லகாம் முன 
பனடுத்தனர.  ் ைலும் பேல்்்வறு தமிழ் உைர்வகாளர 
களும், ஈழ ஆதர்வகாளரகளும், பேல்்்வறு புரடசிகர 
முற்பேகாக்கு சக்திகளும் கூ்ட தமிழகம் முழுக்க 
்பேகாரகாட்டங்கவள முனபனடுத்துள்ளனர.
 இத்தவன அழுத்தங்கள் தமிழகம் முழுக்க 
பககாடுக்கபபேட்டகாலும்கூ்ட, சட்டத்தினபேடியும், 
நியகாயத்தினபேடியும், ைனித்நய அடிபபேவ்டயி 
லும், தங்களது ்வகாழ்நகாளில் பேகாதிவய சிவறயி 
்ல்ய கழித்ததன அடிபபேவ்டயிலும், உசச நீதி 
ைனற தீரபபின அடிபபேவ்டயிலும் உ்டனடியகாக  
சகாநதன, முருகன, ் பேரறி்வகாளன உள்ளிட்ட  எழு்வ 
ரின விடுதவலவய தமிழக ஆளுநர  பேரிசீலவன 
பசய்து  எழு்வரின விடுதவலவய உறுதி பசய்ய 
்்வண்டும் எனபே்த ஒடடுபைகாத்த தமிழரகளின 
எதிரபேகாரபபு ஆகும்.
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கு ழநவதகவள உ்டல் நலத்து்டன ்வளரபபேது 
்டன, உளநலத்வத ஊடடி ்வளருங்கள்.  

அ்வரகளின எதிரககால உலகம் அழககாகத் பதரியும்.
 “எநதக் குழநவதயும் நல்ல குழநவததகான 
ைண் ணில் பிறக்வகயி்ல; பின நல்ல்வரகா்வதும் 
தீய்வரகா்வதும்…” 
 “தூக்க ைருநதிவன ் பேகானறவ்வ பபேற்றகார 
்பேகாறறும் புகழ் உவரகள்…”
 ஆக்்வ இனவறய இவளஞரகள் “சிகரட 
குடிக்கிறகான, பதருவில் நிறகிறகான, குடிக்கினறகான, 
ஒ்ர நண்பேரகளு்டன திரியுறகான, அதிகைகாக Phone 
பேகாவிக்கினறகான, Game விவளயகாடுறகான” என நிதம் 
்வவச பேகாடுகின்றகாம். இவ்வ எல்லகா்வறவறயும் 
நகாம் பிள்வளகளின பிவழபயன கூறுகி்றகாம். 
ஆனகால் உண்வையில் ஒரு பிள்வளயின ந்டத் வதவய 
பபேற்றகாரின ்வளரப்பே தீரைகானிக்கினறது.   
இனவறய ககாலகட்டத்தில் அதிகைகான பபேற்றகார 
கள் ் ்வவல நிமித்தம் தம் பிள்வளகளின நிவலவய 
ைறநது, பிள்வளகளின கனவுக்ககாக தங்கவள அரப 
பேணிக்கிறகாரகள். சிலர திவரபபே்டங்கள், நகா்டகம், 
முகநூல் என தம் ் ்வவலக்கு பினனரும் இதனு்டன 
தம்ககாலத்வத கழிக்கிறகாரகள். பிள்வளகளின ககாசுத் 
்த வ்வகவள நிவற்்வறறும் பபேற்றகார, எநதளவு 
தூரம் ஒரு குழநவதயின அனபு, பேகாதுககாபபு என 
ைகாஸ்்லகா பசகால்லும் அடிபபேவ்ட ்தவ்வகவள 
நிவற்்வறறுகிறகாரகள் எனபேது பேல பபேற்றகாரகளு 
க்கு ்கள்விக்குறி்ய. பிள்வளகள் பேடித்தகால் சரி 
ப்டகாக்்டர, இஞசினியர எனறு ்்வவலக்கு பசன 
றகால் சரி எனறு சிநதிக்கிறகாரக்ள தவிர, தன பிள்வள 
சமூகத்தில் சிறநத பிரவஜயகாக ்வர ்்வண்டும்; 
நல்ல ஆளுவை உவ்டய்வனகாக இருக்க ்்வண்டும் 
எனற சிநதவன எத்தவன ்பேருக்குஇருக்கினறது 
எனறகால் எம்மில் பேலரின விவ்ட???? 

 பபேற்றகார தகான பிள்வளகளின உலகம். 
பபேற்றகார ஆகிய நீங்கள், எநத ்வவகயில் தங்களு 
்டன ்நரத்வத பசலவிடுகிறீரகள். எவ்வகாறு தங்க 
ளு்டன அனபு உறவ்வ ்வளரக்கிறீரகள் எபபேடிக் 
க்வனம் பசலுத்துகிறீரகள் என உங்கள் பிள்வளகள் 
அ்வதகானிபபேகாரகள். இவதவிடுத்து எநதப பிள்வள 
யும் எவ்வளவு பேைத்வத தம் பபேற்றகார உவழக் 
கினறகாரகள் என பேகாரபபேது இல்வல. பபேற்றகார 
குவறநதது ஒரு நகாளில் மூனறு முவறயகா்வது 
பிள்வளகளு்டன ்நரத்வத பசலவு பசய்ய ்்வண் 
டும் என உளவியலகாளரகள் குறிபபிடுகிறகாரகள். 
ஒருதகாய் தன பிள்வளயு்டன 8 முவறகள் பதகாடடு 
க்கவதக்க ்்வண்டும். பபேற்றகார நீங்கள் பிள்வள 
கள் மீது பககாண்்ட அனவபே ைனதிறகுள் வ்வத்திருந 
தகால், ைடடும் ்பேகாதகாது. அவத பிள்வளகளி்டம் 
ப்வளிபபேவ்டயகாக ககாடடுங்கள்.
 நீங்கள் சிறநத பபேற்றகாரகா? நீங்கள் சிறநத 
பபேற்றகார ஆ்வதறகு, பின்வரும் திறனகள் முக்கிய 
ைகானவ்வ.  

 Listening - உங்கள் பிள்வளகளின பசயறபேகா 
டுகள், நகாளகாநத ்்வவலகள் பதகா்டரபேகாக பபேற 
்றகார உங்கள் பிள்வளகளி்டம் கவதயுங்கள். அ்வர 
களின கருத்துக்கவள ககாது பககாடுத்துக் ்களுங்கள். 
பிள்வளகள் தைது கருத்வதக் கூறும்்பேகாது, குறுக் 
கிடு்வவத விடுத்து, முறறுமுழுதகாக அ்வரகள் கூற 
்வரும் கருத்வதக் ்களுங்கள். அது பிள்வளகவளப 
பபேகாறுத்த்வவர தம் பபேற்றகார தைக்கு முக்கியது 
்வம் பககாடுக்கிறகாரகள்; தங்கவள அ்வரகள் ்நசிக் 
கினறகாரகள் எனபேவத ஆழைகாக பிள்வளகளின 
ைனதில் பேதியவ்வத்து விடுகிறது. பின பிள்வளகள் 
உங்களி்டம் இருநது எநத வி்டயங்கவளயும் ைவற 
க்க ைகாட்டகாரகள். தம் பிரசசிவனகள், க்வவலகள், 
சந்தகாசம் என எவதயும் முதலில் பேகிரும் நபேரக 
ளகாக பபேற்றகாரகாகிய நீங்கள் திகழ்வீரகள்.
 observation - உங்களது பிள்வளகள் பசய்யும் 
பசயவல நிதகானைகாக அ்வதகானியுங்கள். அ்வரகள் 
எவ்வவகயகான பசயல்களில் அதிகம் ஈடுபேடுகிறகார 
கள், எதில் அதிக ஆர்வம் ககாடடுகிறகாரகள், யகாரு 
்டன அதிகம் பேழகினறகாரகள், எவ்வவகயகான ஆர்வ 

த்வத ப்வளிபபேடுத்துகிறகாரகபளன பபேற்றகார 
உறறு ்நகாக்க ்்வண்டும். பிள்வளகளின ந்டத்வத 
யில் பிவழ இருநதகால், அ்வதகானியுங்கள். ஆனகால் 
பிவழகவள ைடடும் அ்வதகானிக்ககாதீரகள். குழநவத 
களின பசகாறகள் ைறறும் பசகாறகள் சகாரகாத வி்டயத் 
வதயும் அ்வதகானியுங்கள்.
 Manifest - பிள்வளகளுக்கு இபபேடி பசய், 
அபபேடி பசய் என உத்தரவு இடு்வவத விடுத்து 
பபேற்றகார ஆகிய நீங்கள், அ்வரகளுக்கு அவதமுன 
னுதகாரைைகாக பசய்து ககாடடுங்கள். அ்வரகள் உங் 
கவள ைதிக்கும் அளவுக்கு நீங்கள் பசயறபேடுங்கள். 
பிள்வளகள்  நீங்கள் பசகால்்வவத வி்ட நீங்கள் பசய் 
்வவத அதிகம் பினபேறறுகிறகாரகள். நீங்கள் பசய்்வ 
வத்ய அ்வரகள் பசய்்வகாரகள். நீங்கள் உங்கள் 
குடும்பே அங்கத்வரகளுக்கு பககாடுக்கும் முக்கியத்து 
்வம், சமூகத்தில் ககாடடும் அக்கவற ் பேகானற்வறவற 
பிள்வளகளும் கவ்டபபிடிபபேகாரகள். பபேற்றகாரகான 
நீங்கள் பிள்வளகளுக்கு பககாடுக்கும் முக்கியத்து்வ 
த்வத உங்களின முதுவைப பேகுதியில் பிள்வளக 
ளின ந்டத்வதயில் அ்வதகானிக்க முடியும்.
 Story telling - உங்களது பிள்வளகள் மிகவும் 
சிறிய்வரகளகாக இருநதகால், அ்வரகளுக்கு நல்லுவர 
கள், நீதிக் கருத்துகள், சட்டதிட்டங்கள், ஒழுக்கவிதி 

கவள கவதகளின மூலம் பிள்வளகளுக்கு பசகால்லு 
ங்கள். சிக்ைனபிவரட உளபபேகுபபு ்ககாடபேகாடடில் 
குறிபபிட்ட கருத்திறகு அவை்வகாக ஒரு பிள்வள 
யின EGO, SUPER EGO எனும் நிவலகவள உரு்வகா 
க்கு்வதில் கவத கூறுதல் அத்தியகா்வசிய ைகானது.
 Self Sufficiency - பபேற்றகாரகான நீங்கள் பிள் 
வளயின முயறசிக்கு, ்தவ்வக்கு உதவி்ட ்்வண் 
டு்ை தவிர, அ்வர களது ் தவ்வகவள நீங்கள் நிவற 
்்வறறக் கூ்டகாது. பிள்வள தனக்கு ்தவ்வயகானவத 
தகான எடுத்துக் பககாள்ளத் தூண்்ட ்்வண்டும். அ்வர 
களுக்கு இயலகாத ்்வவளயில்  உத்வ ்்வண்டும். 
பபேகாது்வகாக பிள்வளகள் கீ்ழ விழுநதகால், பிள்வள 
எழமுன நகாம் ஒடிப ்பேகாய் தூக்கி விடுகின்றகாம். 
பிள்வள நவ்டபேழகும் ்பேகாது பிள்வள விழகாைல் 
நவ்டபேழக ்்வண்டுபைன நிவனக்கும் பபேற்றகார 
களும் உள்ளனர. அது பிவழயகான சிநதவன. 
பிள்வள விழுநதகால் தகா்ன எழும். பிள்வள 
ந்டபபேது எனபேது அதறகு பபேரிய ச்வகால். அநத 
ச்வகாவல பிள்வள ப்வறறி பககாள்ள ்்வண்டும். 
விழுநதகாலும் தனனகால் யகாரின உதவியும் இனறி 
எழும்பு்்வன எனற நம்பிக்வக, தனவனத்தகா்ன 
பேகாரத்துக் பககாள்்்வன ்பேகானற சுய ைதிபபீடு 
நிவலகவள பபேற்றகார பிள்வளகளுக்கு ஊட்ட 
்்வண்டும். நீங்கள் பிள்வளவயத் தூக்கி விடும் 
்பேகாது, பிள்வளகள் தங்கி இருக்கும் பேழக்கத்வத 
யும், தகாழ்வு ைனபபேகானவைவயயும் ்வளரக்கிறகார 
கள். பிள்வளயின முயறசிக்கு ஊக்கம் ஊடடி விடுபே 
்வரகாக இருங்கள். 
 Teaching Compassion - பிள்வளகளுக்கு 
ைறற்வரகளில் க்வனம் பசலுத்த ்்வண்டும்; உயிர 
கவள ைதிக்க ்்வண்டும்; பிறர ைகிழ்சசிக்கு நகாம் 
எம்முவ்டய ்வகாழ்வில் சிறு பேகுதிவயயகா்வது பககாடு 
க்க ்்வண்டும் எனறு பசகால்லிக் பககாடுங்கள். பிள் 
வளக்கு நகாம் ைடடும் ைகிழ்சியகாக இருக்கக்கூ்டகாது; 
நம்வைச சுறறி இருபபே்வரகவளயும் நகான ைகிழ்ச 
சியகாக வ்வத்திருக்க ்்வண்டுபைன பசகால்லிக் 
பககாடுக்க ்்வண்டும். அதன மூலைகாக பிள்வளகள் 
பபேற்றகாரகான உங்கவளயும், தன எதிரககால குடும்பே 
த்வதயும், தன உறவினரகவளயும், தனவனச சகாரநத, 
சகாரகாத்வரகவளயும் ைகிழ்சசியகாக வ்வத்துபககாள்ள 
முயல்்வகாரகள். 
 Appreciotion - பிள்வளகவள பேகாரகாடடுங்கள். 
அ்வரகள் நல்ல பசயல்கள் பசய்யும் ்பேகாது, அ்வ 
றவற ்தடித் ்தடிப பேகாரகாடடுங்கள். அ்வரகள் 
குறறம் இவழத்தகால் தண்டிக்ககாைல் அவத ஒரளவு 
கண்டு பககாள்ளைகால் விடுங்கள். அப பேகாரகாடடு 
இனறிய ந்டத்வதயகானது, சிறிது ககாலத்தில் அழியும் 
சகாத்தியக்கூறு உண்டு. பேகாரகாடடுதல்எனும் ்பேகாது 
பிள்வளகளுக்கு ைகிழசசி தரக்கூடிய பசகாறகவள 
பேயனபேடுத்தல், பேரிசுபபபேகாருடகள் பககாடுத்தல், 
ப்வளி இ்டங்களுக்கு பிள்வளகவளக் கூடடிச 
பசல்லுதல், அ்வரகளுக்கு பிடித்த்வறவறபசய்தல் 
எனபேன சிறபபேகான வி்டயம் ஆகும். ஒருநகாளும் 
பேகாரகாடடுகவள ்வழங்கு்வதறகு தயங்கி நிறககாதீர 
கள்.
 இவ்வகாறகாக திறனகவள நீங்கள் ்வளரத்துக் 
பககாள்ளும் ்பேகாது, உங்களகால் உங்களின பிள்வள 
களுக்கு சிறநத பபேற்றகாரகாக ்வகாழ முடியும். அத்து 
்டன ஆளுவையு்டன கூடிய ஒழுக்கப பேண்பு கவள 
பிள்வளகளிவ்ட்ய ்வளரத்பதடுக்க முடியும். 
உங்கள் பிள்வளயின Role model பபேற்றகார ஆகிய 
நீங்கள் தகான. பிள்வளகளின முனைகாதிரியகான 
நீங்கள், ்நரகான ைனபபேகானவை பககாண்்ட்வரகாக 
விளங்க ்்வண்டும். பிள்வள மூனறு ்வயதில் 
ைகாதிரிவய பினபேறற அதகா்வது உங்கவளப ்பேகால 
பசய்ய ஆரம்பிக்கினறது. பபேற்றகாரகாகிய நீங்கள் 
பிள்வளகளு்டன எவ்வகாறு ந்டநது பககாள்கிறீரகள் 
எனபேது தகான பிள்வளயின ந்டத்வதக்கு ககாரைம். 
பிள்வளகளி்டம் குறறம் ககாைகாதீரகள். எபனனில் 
இக் குறறங்கள் உரு்வகாக பபேற்றகாரகான நீங்க்ள 
ககாரைம். ஆக்்வ எைது சமூகத்தில் நீங்கள் சிறநத 
பபேற்றகாரகாக உரு்வகாகுங்கள். சிறநத பிள்வளகள் 
தகானகாக உரு்வகாகு்வகாரகள்.
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