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க�ோப்பாயில்அமைந்துள்ள மாவீ
ரர் துயிலுமில்ல வளாகத்தில் இரா
ணுவத்தின் 51ஆவது படை முகாம்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த நிலை
யில் கடந்த வருடங்களில் குறித்த
துயிலுமில்ல வாசலுக்கு முன்னு
ள்ள காணியில் நினைவேந்தல் நிக
ழ்வுகள் நடாத்தப்பட்டு வந்தது.
தற்போது தாயகத்தில் மாவீ
ரர் நினைவு வாரம் 21ஆம் திகதி
த�ொடக்கம் 27ஆம் திகதி வரை அனு
ஷ்டிக்கப்படுகின்ற நிலையில் இம்
முறை பாதுகாப்புப் படையினர்
கூடுதலான கண்காணிப்பு நடவடிக்

கைகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்
ளனர்.
அந்த வகையில் நினைவேந்
தல் நிகழ்வு இடம் பெறும் காணி
க்கு அருகில் நிலையான காவலரண்
ஒன்று தற்போது அமைக்கப்பட்டு
ள்ளது.
இம்முறை மாவீரர் நினைவு
நாள் அனுஷ்டிக்கப்படக் கூடாது
என ப�ொலிஸார் வடக்கு கிழக்கில்
உள்ள நீதிமன்றங்களில் தடைகளை
பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்
தக்கது.
ஆனாலும் மாவீரர் வார
த�ொடக்க நாளான வெள்ளிக் கிழ
மை தியாகி திலீபன் உண்ணா
விரதமிருந்து உயிர்நீத்த நல்லூர்த்
திடலில், தமிழ்த் தேசிய மக்கள்
முன்னணியால் மாவீரர் நாள் நினை
வேந்தல் சுடர் ஏற்றி ஆரம்பித்து
வைக்கப்பட்டுள்ளது.

jkpof rl;lg; Nguitj; Nju;jy;
- ahu; ahUld; $l;lzp?

எதிர்வரும் 2021 ஆம் ஆண்டு தமி
ழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடை
பெற இருக்கிறது. அதற்கான பணிக
ளில் தமிழக கட்சிகள் இப்போதே
இறங்கி விட்டன. அதிமுகவைப்
ப�ொறுத்தவரை,
முதலமைச்சர்
வேட்பாளர் யார் என்ற சர்ச்சைக்கு
முற்றுப் புள்ளி வைத்து தேர்தல்
பணிகள் ஆரம்பித்து விட்டன.
	மண்டல வாரியாகப் ப�ொறுப்
பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சசிகலா விடுதலைக்குப் பின்பும்
அதிமுகவில் எந்த மாற்றமும் இருக்
காது என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி
கூறிவிட்டார்.
எ ன வே , ச சி க ல ா வ ை யு ம்
இணைத்து ஒருங்கிணைந்த அதி
முக உருவாகுமா என்பது கேள்விக்
குறியே. அப்படி இணைந்தால்,

பலமான கட்சியாக அதிமுக தேர்
தலை எதிர்கொள்ளும். இல்லையெ
னில், சசிகலாவுக்கு ஆதரவான
அமமுகவின் தினகரன் வாக்குகள்,
அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியைப்
பாதிக்கும். அது, திமுகவுக்கு சாதக
மாக மாற வாய்ப்பிருக்கிறது. அதே
சமயம், அதிமுக கூட்டணியில்
பாஜக, பாமக, தேமுதிக ப�ோன்ற
கட்சிகள் உள்ளன. அத்தோடு தமி
ழக சட்டப் பேரவைத் தேர்தலிலும்
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி த�ொட
ரும் என தமிழக முதல்வர் எடப்
பாடி பழனி ச்சாமி மற்றும் துணை
முதல்வர் ஓ. பன்னீர்ச் செல்வம் உறு
திப்பட தெரிவித்துள்ளனர்.
	த�ொகுதிப் பங்கீடும் இக்கூட்
டணியில் சிக்கலாகவே இருக்கும்
ப�ோல் தெரிகிறது. பாமக தங்கள்
வெற்றிக்கான வட மாவட்டங்களை
யே கேட்கும். அதிக த�ொகுதிகளை
எதிர்பார் க்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது.
இதேப�ோல், நாடாளுமன்றத் தேர்த
லில், க�ொடுத்ததை வாங்கிக் க�ொண்
ட பாஜக, தற்போது தமிழகத்தில்
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<o mfjp rpWtdpd; jpwikia mq;fPfupj;j
Asia Book of Records!

208 வகை நிறுவனங்களின்
இலச்சினைகளை (logo) 2 நிமிடம் 14
ந�ொடிகளில் அடையாளப்படுத்தி
மதுரையில் உள்ள ஈழ அகதிகள்
முகாமில் வசிக்கும் சிறுவன் ‘Asia
Book of Records’ இடம் பிடித்துச் சாத
னை படைத்துள்ளார்.

	மதுரை கூடல் நகர் ஈழ
அகதிகள் முகாமைச் சேர்ந்த பிரவீன்
என்ப வரின் நான்கு வயது மகன்
ப்ரஜன், ஆரம்பக்கல்வி படித்து வரு
கின்றார்.
இச்சிறுவன் அரசு, தனியார்,
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களின்
இலச் சினைகளைப் பார்த்தவுடன்
பெயரை
உடனே
கூறுகிறார்.
தன்னுடைய இந்தத் திறமையை
ஒரு வீடிய�ோவாக பதிவு செய்து
‘Asia Book of Records’ இற்கு அனுப்
பியிருந்தார். அதில், 208 நிறுவ
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தமிழ் மக்களின் உணவுப் பழக்கவழ
க்கத்தை இழிவுபடுத்தும் முகமாக
யாழ். நீதவான் நீதிமன்றில் கருத்துத்
தெரிவித்த
யாழ்.
தலைமைப்
ப�ொலிஸ் பரிச�ோதகர் பிரசாத் பெர்
னாண்டோ கருத்தை நான் வன்மை
யாகக் கண்டிக்கிறேன் என நாடாளு
மன்ற குழுக்களின் பிரதித் தலைவர்
அங்கஜன் இராமநாதன் தெரிவித்து
ள்ளார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

	நேற்று யாழ். நீதவான் நீதிம
ன்றத்தில் யாழ்ப்பாண ப�ொலிஸா
ரால் கடந்த காலங்களில் இடம்
பெற்ற ப�ோர்ச் சூழலில் உயிர்நீத்த
தமிழ் உறவுகளுக்கான நினைவேந்
தலை தடைசெய்யக் க�ோரி யாழ்ப்
பாண ப�ொலிஸாரால் த�ொடரப்
பட்ட வழக்கில், குறித்த ப�ொலிஸ்
நிலைய ப�ொலிஸ் அதிகாரி முன்னி
லையாகி, தமிழ் மக்கள் உண்ணும்
உணவுகளை க�ொச்சைபடுத்தும் முக
மாக ‘ச�ோறும், புட்டும், வடையும்
சாப்பிட்டுக் க�ொண்டிருந்த வடக்கு
மாகாண மக்களுக்கு பீட்சா சாப்பி
டும் நிலையை உருவாக்கின�ோம்’
என நீதிமன்றில் கருத்து கூறியிருந்
தார்.
30 வருட கால க�ொடிய யுத்
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ngUe;Njhl;lj; njhopyhsu;fSf;F
1000 &gh ngw;Wf; nfhLg;Nghk;
எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம்
முதல் பெருந்தோட்டத் த�ொழிலா
ளர்களுக்கு 1000 ரூபா பெற்றுக்
க�ொடுக்கப்படும் என்று வெளிவிவ
கார அமைச்சர் தினேஸ் குணவர்தன
தெரிவித்துள்ளார்.
ந ாடா ளு ம ன ்ற த் தி ல்
நடைபெற்ற 2021ஆம் ஆண்டுக்கான
வரவு – செலவுத் திட்டத்தின் குழு
நிலையின் நான்காம் நாள் விவாத
த்தில் உரையாற்றும் ப�ோதே அமை
ச்சர் இதனை தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
பெருந்தோட்டத் த�ொழிலா
ளர்களுக்கு 2021ஆம் ஆண்டு ஜனவரி
மாதம் முதல் நாள் சம்பளமாக
ஆயிரம் ரூபாவை நிச்சயம் பெற்
றுக் க�ொடுப்போம். இதற்கான ய�ோ
சனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை விமர்சிக்காது, பெற்றுக்

க�ொடுப்பதற்கு எதிரணி ஒத்துழை
ப்பு வழங்க வேண்டும்.
ஆயிரம் ரூபா த�ொடர்பில்
அமரர் ஆறுமுகன் த�ொண்டமான்
பலசுற்றுப் பேச்சுகளை நடத்தியி
ருந்தார். 950 ரூபாவரை இணக்கப்
பாடுகள் ப�ொதுத் தேர்தலுக்கு
முன்னர் எட்டப்பட்டிருந்தன. அத்
தருணத்திலேயே அமைச்சர் த�ொண்
டமான் உயிரிழந்திருந்தார்.
எவ்வாறாயினும் நாங்கள் நிச்
சயம் 1000 ரூபா நாள் சம்பளத்தை
பெற்றுக்கொடுப்போம் என்றார்.

Foe;ijfis Fw;wthspfisg; Nghy elj;j Ntz;lhk;:
kdpj cupikfs; fz;fhzpg;gfk; kNyrpahTf;F Nfhupf;if
மலேசியாவின் குடிவரவுத் தடுப்பு
முகாம்களில் சிறைவைக்கப்பட்டு
ள்ள குழந்தைகளை உடனடியாக
விடுவிக்க வேண்டும் என்றும்,
ஐ.நா. அகதிகள் முகமை யை முகாம்
களுக்குள் அனுமதிக்க வேண்டும்
என்றும் மலேசிய அரசை மனித
உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வலி
யுறுத்தியுள்ளது.
	மலேசிய உள்துறை அமைச்ச
கத்தின் சமீபத்திய கணக்குப்படி, 756
குழந்தைகள் தடுப்பு முகாம்களில்
உள்ளனர். இதில் மியான்மரைச்
சேர்ந்த 326 குழந்தைகள் பெற்றோர்
பாதுகாவலர் இன்றி சிறை வைக்க
ப்பட்டிருக்கின்றனர்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 2019 முதல்
ஐ.நா. அகதிகள் சபையை முகாம்க
ளுக்குள் அனுமதிக்க மலேசிய
அரசு மறுத்து வருவதால், இக்குழந்

தைகள் அகதிகளாகப் பாதுகாப்பு
பெற தகுதியுடையவர்களா என்
பதை ஐ.நா. தரப்பினரால் தீர்மானி
க்க இயலவில்லை எனக் கூறப்படு
கின் றது.
“இட நெருக்கடிமிக்க மற்
றும் சுகாதாரமற்ற தடுப்பு முகாம்க
ளில் பெருமளவிலான குழந்தை
களை மலேசியா சிறை வைத்தி ரப்
பது அச்சுறுத்துவதாக உள்ளது,”
எனக் கூறுகிறார் மனித உரிமைகள்
கண்காணிப்பகத்தின் துணை இயக்
குனர் (ஆசியா) பில் ர�ோபர்ட்சன்.
“இக்குழந்தைகளில் பலர்
மியான்மரில் நிகழ்ந்த அட்டூழியங்க
ளிலிருந்து தப்பியவர்கள். இவர்கள்
மீது அக்கறை செலுத்த வேண்டுமே
தவிர, குற்றவாளிகளைப் ப�ோல
நடத்தக்கூடாது,” என அவர் தெரிவி
த்திருக்கிறார்.
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Mrphpah; jiyaq;fk;

ruj; nghd;Nrfh - fN[e;jpuFkhu;
ehlhSkd;wj;jpy; fLk; ju;f;fk;
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்ன
ம்பலம் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய
வேளை, பெரும்பான்மை சமூகத்தினைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
பலர் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு வெளியிட்டனர்.
இதனையடுத்து இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் கடும் வாக்குவாதம்
இடம் பெற்றுள்ளது.

மாவீரர் வாரம் ஆரம்பமாகியுள்ள நிலையிலேயே, வரவு செலவுத் திட்டத்தின்
மீதான தனது உரையை மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் சனிக்கிழமை
கஜேந்திரகுமார் ஆரம்பித்தார்.
முன்னாள் இராணுவத் தளபதியும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினருமான சரத்பொன்சேகா தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவ
ரின் உரைக்கு கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டார்.
இதற்கு பதிலளித்த கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம், சரத்பொன்சேகா
வை ப�ோர்க்குற்றவாளி என தெரிவித்தார். தன்னை ப�ோர்க்குற்றவாளி என தெரி
வித்ததை சுட்டிக்காட்டி சரத்பொன்சேகா ஒழுங்குப் பிரச்சினையை எழுப்பினார்.
இதனைத் த�ொடர்ந்து கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலத்தை பயங்கரவாதி
என குறிப்பிட்ட சரத் ப�ொன்சேகா, கஜேந்திரகுமார் வெளியிடும் கருத்துக்கள்
குறித்து எச்சரிக்கை விடுத்தார். எனினும் கஜேந்திரகுமார் ப�ொன்னம்பலம் அத
னையிட்டுக் கவலைப்படாமல் த�ொடர்ந்தும் உரையாற்றினார்.
அவர் உரையாற்றிய வேளை, அரச தரப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
பலர் குறுக்கிட்டு கடும் வார்த்தைப் பிரய�ோகங்களில் ஈடுபட்டனர்.

jkpo; kf;fspd; cupikfSf;fhf
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தமிழ் மக்களின் உரிமைகளுக்காகப் பேசினால்
நான் பயங்கரவாதியா? எனத் தமிழ்த் தேசியக்
கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இரா.சாணக்கியன்,
அரசிடம் கேள்வி எழுப்பினார்.
கல்முனை வடக்கு உப பிரதேச செயலகத்
தைத் தரமுயர்த்தும் விடயம் குறித்து நாடாளு
மன்றத்தில் வாதப்பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்
றிருந்தன. இதன்போது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்
பினர் இரா.சாணக்கியன் பல்வேறு விடயங்களை முன்வைத்து உரையாற்றியி
ருந்தார்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் குறிக்கிட்டு உரையாற்றிய இராஜாங்க அமைச்சர்
எஸ்.வியாழேந்திரன், விடயத்துடன் சம்பந்தம் இல்லாத வகையில் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் எம்.ஏ. சுமந்திரனுக்கு எதிராகக் கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.
இதற்கு எதிராக இரா.சாணக்கியன் எம்.பி. கருத்து வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், இராஜாங்க அமைச்சர் எஸ்.வியாழேந்திரனுக்கு ஆதரவாக
இராஜாங்க அமைச்சர் நிமல் லன்சா பேசினார். இதன்போது, சுமந்திரன் இவ்
விடத்தில் இல்லை. எனவே, அவர் த�ொடர்பாகக் கதைக்க வேண்டாம் என்று
சாணக்கியன் எம்.பி. தெரிவித்தார்.
இதற்குப் பதிலளித்த இராஜாங்க அமைச்சர் நிமல் லன்சா, அப்படியாயின்
பஸில் ராஜபக்ச பற்றி நீங்கள் ஏன் கதைக்கின்றீர்கள்? முதலில் நீங்கள் அமரு ங்கள்.
தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் காலத்தில் இருந்த பயங்கரவாதிகள்போன்று
இவ்விடத்தில் செயற்பட வேண்டாம். பிரபாகரன் ப�ோன்று இந்த நாடாளுமன்
றத்தில் செயற்பட முடியாது. பிரபாகரனைப் ப�ோன்று சண்டித்தனம் காட்ட
முடியாது. மக்களைக் க�ொல்ல முடியாது. பஸில் ராஜபக்ச பற்றிப் பேச உங்களால்
முடியுமானால் சுமந்திரன் பற்றிப் பேசுவதற்கும் எனக்கு முடியும் என்றார்.
இந்தநிலையில், இராஜாங்க அமைச்சர் நிமல் லன்சாவின் கருத்து குறித்து
இரா.சாணக்கியன் எம்.பி. சபையில் கவலை வெளியிட்டார். தமிழ் மக்களின்
உரிமைகளுக்காகப் பேசினால் நான் பயங்கரவாதியா எனவும் அவர் கேள்வி
எழுப்பினார்.

khtPuiug; Nghw;Wjy; mbg;gil kdpj cupik
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கார்த்திகை மாதத்திற் தான், "தமிழரை மீண்டும் தமிழரென்றாக்க முதல்
நாள் பிள்ளைய�ொன்று விழி திறந்தது. தமிழரின் நெஞ்சில் இடிச�ொருகி விட்டு
மறுநாள் பிள்ளைய�ொன்று விழிமூடியது. ஆண்டுகள் வேறாயினும் தேதிகள்
அருகருகாயின. இது தற்செயலான சம்பவம் அல்ல ஒரு சரித்திரமான அதிசயம்.
கார்த்திகை 27 மாவீரர் நாள்" என்னும் "சாவரினும் தளர�ோம் - யார்வரினும்
பணிய�ோம் - வெந்துதணியாது வீரநிலம்" என்னும் புதுவை இரத்தினதுரை அவர்
களின் கவிதையில் வரும் வரிகள் தேசியத் தலைவரின் கண்விழிப்பும் மாவீரர்
சங்கரின் கண்மூடலும் ஈழத்தமிழர்கள் தங்கள் உரிமைகளைக் காப்பதற்கான
விழிப்பையும், உறுதியின் உறைவிடமாக அவர்கள் வாழ்வையும் மாற்றிய வரலா
ற்றை மிகச்சுருக்க மாகப் பதிவு செய்கின்றன.
"மாவீரர் நாள். கார்த்திகை 27. காவற் தெய்வங்களின் காணிக்கைத்
திருநாள். ஊர் திரண்டு ஒப்பாரி வைப்பதில்லை. உருக்கொண்டாடி உறுதியெடுத்துக்
க�ொள்கிறது. தீயிடும் ஆரிய மரபழித்த நடுகல் வழிபாடிது. தமிழரின் பழைய மரபு
புதுப்பிக்கப்படுகிறது. ஈமத்தாழியும், நடுகல்லும்., வெறியாட்டுமே நமக்கிருந்த வழிபாடு.
வெற்றி வீரர்கள் வீரத் தெய்வங்களாயினர். இவர்கள் கற்பனையற்ற கடவுளர்.
பகைவரும் திசைபார்த்து எல்லைப்புறங்களில் இவர்களுக்கு க�ோயிலிருந்தது.
சாவடைந்த பின்பும் இவர்களுக்கோர் சக்தியிருந்தது. வீரமாதேவியின் விழிகள்
திறந்தேயிருந்தன. இன்றும் நிலத்தில் விதைக்கின்றோம்; எங்கள் நிர்மலரூபங்களை.
இது விடுதலைக்கான விதைப்பு. கட்டறுப்புக்கான விலைக�ொடுப்பு. உழவும், விதை
ப்பும் நாளை நமக்கெனவாகும் அறுவடைக்கானது. நம்பிக்கையின் ஒளித்திசையில்
பயணம். இது கார்த்திகை மாதம். ஊர்முற்றமெங்கும் ஒளி வெள்ளம். சுடரேற்றித்
த�ொழுகின்றோம். பாட்டோடு சேர்ந்த பரவசம்" இது தாயகத் தேசியக் கவிஞர்
புதுவை இரத்தினதுரை அவர்களால் 2002ஆம் ஆண்டு மாவீரர்தினம் ஈழத்
தமிழர்களின் தேசியத்தினமாகவும் வழிபாட்டுக்குரிய பண்பாட்டுத் தினமாகவும் எவ்
வாறு அமைகிறது என்பதை எடுத்து விளக்கி எழுதப்பட்ட கவிதாவரிகள். இந்தப்
பாடல்வரிகள் மாவீர்நாள் ஈழமக்களின் பண்பாட்டுப் பெருவிழா, வழிபாட்டு உரிமை
என்பதனை உலகுக்குத் தெளிவாக்குகிறது.
இலங்கை அரசியலமைப்பின் அத்தியாயம் 1இன் 14(1) ஒவ்வொரு பிரசையும்
பின்வருவனவற்றுக்கு உரித்துடையவராவர் :-

(அ) வெளியிடுதலுட்படப் பேச்சு சுதந்திரமும் கருத்துத் தெரிவித்தற் சுதந்திரமும்;
(ஆ) அமைதியான முறையிலே ஒன்று கூடுவதற்கான சுதந்திரம்;
(இ) ஒருங்கு சேர்வதற்கான சுதந்திரம்;

(உ) தனியாக அல்லது மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து, பகிரங்கமாகவேனும் அந்த
ரங்கமாகவேனும் தனது மதத்தைய�ோ அல்லது நம்பிக்கையைய�ோ வழிபாட்டிலும்,
அனுசரிப்பிலும், சாதனையிலும், ப�ோதனையிலும் வெளிக்காட்டுவதற்கான
சுதந்திரம்;

(ஊ) தனியாக அல்லது ஏனையவர்களுடன் சேர்ந்து தனது ச�ொந்தக்
கலாச்சாரத்தை அனுபவிப்பதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும் அத்துடன் தனது
ச�ொந்த ம�ொழியைப் பயன்படுத்துவதற்கும் ஆன சுதந்திரம்.
என இலங்கைக் குடிமக்களுக்குரிய உரிமைகளைத் தெளிவாக எடுத்து
ரைக்கிறது. அத்துடன் இலங்கை அரசியலமைப்பின் "அரச க�ொள்கையின் வழி
காட்டிக் க�ோட்பாடுகளும், அடிப்படைக் கடமைகளும்" என்னும் 6வது அத்தியாயத்தின்
2 (எ) பிரிவும் கூட "மக்களின் ஒழுக்கத் தரத்தையும் உயர்த்துதலும், மனித
ஆளுமையின் வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தலும்" அரசாங்கத்தின் கடமையாகப்
பிரகடனப்படுத்துகிறது.
இந்நிலையில் இன்றைய சிறீலங்கா அரசாங்கம் மாவீரர் நினைவேந்தலுக்கு
நீதிமன்றத்தாலும் க�ொர�ோனாச் சட்டங்களாலும் ஏற்படுத்த முற்படும் தடைகள்
என்பன இலங்கையின் அரசியலமைப்பை மீறுகின்ற செயற்பாடாக மட்டுமல்ல,
ஈழத்தமிழ் மக்களின் அடிப்படை மனித உரிமைகளையும், கடமைகளையும் மறுக்
கும் அதன் ப�ௌத்த சிங்களப் பேரினவாதத்தின் நேரடியான வெளிப்பாடாகவும்
அமைகிறது.
இந்த ஈழத்தமிழரின் மனித உரிமைகளை தடைசெய்யும் இச்செயற்பாடு,
ஈழத்தமிழர்களை இரண்டாம்தரக் குடிமக்களாக நடாத்தி, அவர்களின் உள் ளக
சுயநிர்ணய உரிமையை மறுக்கும் அதன் அரசியற் செயற்திட்டத்தின் த�ொடர்ச்சியா
கவும், பண்பாட்டு இனஅழிப்புக்கான அதன் இலக்கை அது நாளாந்த வாழ்
வில் நிலைப்படுத்தி படைபலம் க�ொண்டு இனங்காணக் கூடிய அச்சத்தை
ஈழமக்களுக்குத் த�ொடரும் செயற்திட்டத்தின் த�ொடர்ச்சியாகவும் உள்ளது. என
வே ஈழத்தமிழர்களின் வெளியக சுயநிர்ணய உரிமையினை உலகநாடுகளும்,
அமைப்புகளும் ஏற்று அவர்களுக்கான அடிப்படை மனித உரிமையான தன்னாட்சி
உரிமையையும், மனிதாய உதவிகளையும் அவர்கள் பெறுவதற்கான அனைத்து
செயற்பாடுகளையும் உடன் செய்து, அவர்களை சிறீலங்காவின் இனஅழிப்பில்
இருந்தும், பண்பாட்டு இனஅழிப்பில் இருந்தும் காலந்தாழ்த்தாது காக்க வேண்டு
மென்பதையே இம்மாவீர்கால நிகழ்வுகள் தெளிவாக்குகின்றன. இதனை உலக
நாடுகளுக்கும், அமைப்புகளுக்கும் எடுத்துரைக்கும் தார்மீகக் கடமையில்
புலம்பெயர் தமிழர்கள் இன்று உள்ளனர்.
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epidNte;Jk; ghuk;gupak; ePu;j;Jg; NghFkh?
	தமிழர் தாயகப் பிரதேசத்தில் இலங்கை
அரசால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்த நில ஆக்கிர
மிப்புப் ப�ோர், 2009ஆம் ஆண்டு பெரும் தமிழின
அழிப்புடன் முடிவுக்கு வந்தது. பயங்கரவாதிகளை
அழித்து விட்டோம், தமிழ் மக்களை பயங்கரவாதி
களிடம் இருந்து மீட்டு விட்டோம் என அறிவித்த
இலங்கை அரசாங்கம், அதன் பின் இன்று வரை
யிலும் அதே பயங்கரவாத பூச்சாண்டி காட்டி தமி
ழர் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பதுடன் இன சுத்திகரி
ப்பு வேலைகளிலும் சத்தங்களின்றி செயற்பட்டு
வருகின்றது.

அதே நேரம், தமிழர்களுக்கு உரிமை களை
வழங்கு வதற்குப் பதிலாக குறுகிய கால சலுகை
களை வழங்கி, தான் ஒரு நல்லரசாக உலகின்
கவனத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் க�ொள்ள
முனைகிறது.
அவ்வாறான சலுகைகளில் ஒன்றுதான்
கடந்த காலங்களில் வழங்கப்பட்ட நினைவு
கூரல் அனுமதிகள். ஆனால் தற்போது அடக்கு
முறைக்கு துணைப�ோகும் பயங்கரவாத தடைச்
சட்டத்தின் கீழ் பிரிவினைவாதத்தை தூண்டல்
அல்லது புலி களை மீளக்கட்டியெ ழுப்புதல்

epidT$UtJ vd;gJ ru;tNjr uPjpapy; mq;fPfupf;fg;gl;l xU tplak;
v];.V. Nahjpypq;fk;. murpay; Ma;thsu;

இறந்தவர்களை நினைவுகூருவது என்பது ஒரு
கலாசார உரிமை. அதாவது தமிழர் கலாசாரத்தில்
தனியாகவும், கூட்டாகவும் இணைந்து இறந்தவர்
களை நினைவு கூருகிற�ோம். வருடா வருடம்
இந்த நடைமுறை இருந்து வருகிறது. அத்துடன்
நடுகல் வழிபாடும் இருந்து வருகிறது. இவை
தமிழர் மரபில் ஒன்றாக இருக்கிறது. இவை
த�ொடர்சியாக தமிழ் மக்களால் பின்பற்றப்பட்டு
வரும் ஒரு விடயம். இந்தக் கலாசார உரிமையை
மறுப்பது என்பது இன அழிப்புக்குச் சமனானது.
ஒரு இனத்தின் இருப்புக்கு நிலம், ம�ொழி,
ப�ொருளாதாரம், கலாசாரம் இந்த நான்கும் முக்கி
யமானது. இதில் ஒரு விடயம் அழிக்கப்பட்டா
லும் அது ஒரு வகையான இன அழிப்புத்தான்.
நினைவுகூருவது சர்வதேச ரீதியில் அங்கீக
ரிக்கப்பட்ட ஒரு விடயம். அது மறுக்கப்படுவது
அடிப்படை உரிமை மீறும் செயல் ஆகும். மேலும்
ஆற்றுப்படுத்தல் உரிமை மறுக்கப்படுகிறது.
அதா வது உள ரீதியாக ஆற்றுப்படுத்தும் உரிமை
மறுக்கப்பட்டு உரிமை மீறப்படுகிறது. அரசு

நல்லி ணக்கத்தைக் காட்டுவதென்றால், ப�ொதுப்
பிரச்சனைகளைத் தீர்த்திருக்க வேண்டும். ஆனால்
இதுவரை அரசு நல்லிணக்கத்துக்குத் தயாராக
இல்லை என்பதே உண்மை.
நினைவேந்தல் தடை விவகாரம் சட்டப்
பிரச்சனை இல்லை. இதை அரசியல் செயற்பாடு
கள் ஊடாகத்தான் தீர்க்க முடியும். சட்ட அணுகு
முறை தீர்வைத் தரப்போவதில்லை.
அத்துடன் இதை நாம் தனியாக அணுக
முடியாது. குறிப்பாக உலக முற்போக்கு ஜனநாயக
சக்திகள், உலகத் தமிழர்களை இணைத்துத் தான்
அணுக வேண்டும். அதற்கு முதற்கட்டமாக தாயக
த்தில் உள்ள தேசியக் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து
செயற்பட வேண்டும். இந்த விடயத்தை அரசியல்
கட்சிகள் தனித்தனியாக கையாள நினைத்தது துர
திஸ்டவசமானது.
ஒருங்கிணைந்த அரசியல் செயற்பாட்டின்
ஊடாகத் தான் இதை வெற்றிக�ொள்ள முடியும்.
தியாகதீபம் திலீபனின் நினைவேந்தல் விடயத்
தில் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்தமை வலுவான செய்
தியை உலகுக்குக் க�ொடுத்தது.
அரசு சட்ட செயற்பாடுகளுக்குப் பயப்ப
டாது, அரசியல் செயற்பாடுகளுக்கே பயந்துள்ளார்
கள். எனவே உலகளாவிய அரசியல் செயற்பாட்
டின் ஊடாகத் தான் இதை எதிர்கொள்ள வேண்
டும். எனவே தமிழ் மக்களின் ப�ொது விவகாரங்
களில் தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து
செயற்பட்டால் மாத்திரமே இந்த விடயங்களில்
முன்னேற்றம் காண முடியும்.

xU Njrpa ,dj;ij eRf;FtJ mbg;gil cupik kPwy;
rgh Ffjh];; (Kd;dhs; tl khfhzrig cWg;gpdu;)

இலங்கை அரசாங்கம் ஒரே நாடு, ஒரே
சட்டம் என்ற க�ோசத்தை முன்வைத்துக் க�ொண்டு
வடக்கு கிழக்கு தமிழர்கள் சார்ந்த விடயத்தில்,
தென் பகுதிக்கு எதிரான சட்ட நடைமுறைகளை
முக்கியமான விடையங்களில் கையாளுகின்றது.
நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கள் இலங்கையில் ஒரு நாடு
இரு சட்டம் என்பதையா காட்டுகிறது.
இது தமிழர்களின் சனநாயக உரிமைகளை
சட்டத்தின் இரும்புக் கரத்தினால் அடக்குவதா
கவே உள்ளது. மிகவும் அப்பட்டமான மனித
வுரிமை மீறல். இலங்கைத் தீவிற்கு உரித்துடைய
சிறிய எண்ணிக்கையான தேசிய இனத்தை பெரு
ம்பான்மை தேசிய இனம், இலங்கை ச�ோசலிச
சனநாயகக் குடியரசு என்ற அரசியலமைப்பை

வைத்து சட்டத்தின் மூலம் நசுக்குதல் மிக ம�ோச
மான அடிப்படை உரிமை மீறல்.
	தென்னிலங்கையில் ஆட்சியாளர்களுக்கு
எதிராக கிளர்ந்து, கிளர்ச்சியை மேற்கொண்ட
ஐே.வி.பி ர�ோகண வீஜேவீர உள்ளிட்டவர்களை
நினைவுகூர முடியுமென்றால், யுத்தத்தில் இறந்த
இராணுவத்தினரை யுத்த வெற்றியில் நினைவுகூர
முடியுமென்றால், ஏன் தமிழர்கள் முப்பதாண்டுப்
ப�ோரில் இறந்த தங்களது உறவினர்களை, பிள்
ளைகளை, பெற்றோர்களை, நண்பர்களை நினை
வுகூர முடியாது?
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்தின்
பிரகாரம் இறந்தவர்களை நினைவுகூர எந்த தடை
களும் இல்லை என்பது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்
ளது.
இவ்வாறான நிலையில், இலங்கைத்தீவில்
பூர்வீகமாக வாழும் வடகிழக்கு தமிழர்கள் தங்
களது இறந்த உறவுகளைக்கூட நினைவுகூர
உரிமை இல்லையென்றால், அவர்கள் எதிர் பார்
க்கும், மறுக்கப்பட்ட உரிமை கிடைப்பதற்கு
சாத்தியமில்லை என்பதை நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கள்
வெளிப்படுத்துகின்றன.

நடவடிக்கை என கூறி தனிப்பட்ட நபர்கள், மற்றும்
அரசியல் வாதிகளுக்கு எதிராக தடையு த்தரவு
பெற்று நினைவுகூரல் நடவடிக்கைகளுக்குத் தடை
விதித்தல் மூலம் அடிப்படை மனித உரிமைகளை
அப்பட்டமாக த�ொடர்ந்தும் மீறி வருகிறது.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் இல
ங்கை மற்றும் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் தலை
வர்கள், அமைப்புகள் மற்றும் மக்கள் என்ன
நினைக்கின்றார்கள் என்பது குறித்து ‘இலக்கு’
மின்னிதழ் கண்ட நேர்காணலை இங்கே த�ொகுத்து
வழங்குகின்றோம்.
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மாவீரர்கள் என அழைக்கப்படுபவர்கள் தமிழ்
மக்களின் இரத்தத்தில் கலந்துள்ளவர்கள். அவர்
களை தமிழ் மக்களிடம் இருந்து யாராலும் பிரிக்க
முடியாது.
தமிழ் மக்களின் தேசிய அரசியலுக்கு உயி
ரூட்டிய காவல் தெய்வங்கள் தான் மாவீரர்கள்.
அவர்களை நினைவுகூர வேண்டாம் என ச�ொல்
லும் உரிமை யாருக்கும் கிடையாது.
அரசு தற்போது ப�ொது இடங்களில் தடை
செய்தாலும் கூட, மனங்களில் அந்த உணர்வை
தடை செய்ய முடியாது. எனவே தமிழ் மக்கள்
தடைகளை உடைத்து, வேறு வடிவங்களில்
நினைவுகூர முடியும். அதற்கு எதிராக எந்தச் சட்ட
ங்களும் வரப்போவதில்லை.
தமிழ் மக்களின் நினைவேந்தும் உரி
மையை அரசு மதிக்காவிட்டால், இனங்களுக்கு
இடையில் பாரிய பிளவு ஏற்படுவதற்கான வாய்
ப்பு உள்ளதுடன், தற்போதுள்ள அரசின் மீது
எதிர்ப்புத் தன்மையையும் நீண்டகாலத்துக்கு
உருவாக்கும் .
கடந்த காலங்களில் இருந்த ஆட்சியாளர்
கள் அனுமதித்த விடயத்தை, இந்த ஆட்சியாளர்
கள் மறுப்பது என்பது தற்போதுள்ள அரசின் மீது
வெறுப்பை ஆழப்படுத்தும்.
தாயகத்தில் உள்ள அனைத்து இடங்களி
லும் மாவீரர்களின் உயிர்த் துடிப்பு உள்ளது. அந்த
உயிர்த்துடிப்புடன் தான் மக்கள் வாழ்ந்து க�ொண்டு
இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கான தியாக
தீபத்தை ஏற்றுவதற்கு மக்களால் முடியும். அதை
எந்த இடத்திலும் ஏற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு
உரிமை உள்ளது. அதை தீர்மானிக்கவும் உரிமை
உள்ளது.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் தமிழ் மக்கள்
வேற்று நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கத் தள்
ளப்பட்டுள�ோம். அதைக் கூட்டாக முன்னெடுக்க
வேண்டும்.
அதாவது அனைத்துத் தமிழ் அரசியல்
கட்சிகளும், ப�ொது அமைப்புக்களும் ஒன்றிணை
ந்து ப�ொதுவான வேற்று நடவடிக்கையை ஒன்
றாக முன்னெடுக்க ஆயத்தமாக வேண்டும் என்ப
துடன், அந்தப் ப�ொதுவான வேற்று நடவடிக்
கையை மக்களுக்கு பகிரங்கமாக அறிவிக்க
வேண்டும். அதன்படி மக்கள் நினைவேந்தல்
நிகழ்வை நிம்மதியாக அனுட்டிக்க முடியும்.
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த்தம் முடிவடைந்து 11 ஆண்டுகள் நெருங்கு
கின்ற நிலையில்கூட ,கார்த்திகை மாதம் வந்து
விட்டால் வடக்கு, கிழக்கைப் ப�ொறுத்தவரை,
இராணுவத்தினரின் நெருக்குவாரங்கள் நிறைந்த
மாதமாக அமைந்து விடுகின்றது. தமிழீழ விடுதலை
ப்புலிகளின் தலைவர் வே. பிரபாகரன் அவர்களின்
பிறந்த நாள், விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பில் இரு
ந்து மரணித்தவர்களை நினைவுகூரும் மாவீரர் நாள்
என்பன கார்த்திகை மாதத்தில் வருவதே அதற்குக்
காரணம். இது தவிர, கார்த்திகை மாதத்தில் மலரும்
செங்காந்தள் மலரை வைத்திருப்பதற்குக்கூட அஞ்
சும் நிலையும் இன்று த�ொடர்கிறது. ஏன் கார்த்தி
கைப் பூவுக்கும் தடையா? ஜிம்பாவே நாட்டின்
தேசிய மலராகவும், தமிழகத்தின் மாநில மலராக
வும் உள்ள கார்த்திகைப் பூ, விடுதலைப்புலிகளால்
தமிழர் தேசத்தின் தேசிய மலராக பிரகடனப்படுத்
தப்பட்டது.

கின் ஒவ்வொரு பிரிவின் முனையிலும் புதிய
கணு உண்டாகும். இலைகளுக்குக் காம்பில்லை
எனலாம். 3அங்குலம் த�ொடக்கம் 6அங்குலம் வரை
யான நீளம், 0.75அங்குலம் த�ொடக்கம் 1.75அங்கு
லம் வரை அகலமிருக்கும். இலை அகன்ற அடியுள்
ளதுடன் நுனி கூராக நீண்டு பற்றுக்கொம்பு ப�ோலச்
சுருண்டிருக்கும்.
பூக்கள் பெரியவை. கிளைகளின் நுனியில்
இலைகள் நெருங்கியிருப்பதால் சமதள மஞ்சரி
ப�ோலத் த�ோன்றும். அகல் விளக்குப் ப�ோன்ற ஆறு
இதழ் க�ொண்ட இப்பெரிய பூக்கள் (6-7 செ.மீநீளம்),
கார்த்திகைத் திங்களில் முகிழ் விடுகின்றன. பூக்
காம்பு 3-6 அங்குல நீளமிருக்கும். முனையில் வளை
ந்திருக்கும். 2.5அங்குல நீளம், 0.3- 0.5அங்குல அக
லம் க�ொண்டதாகும். குறுகி நீண்டு ஓரங்கள் அலை
ப�ோல நெளிந்திருக்கும்.
தளை அவிழ்ந்த மலர் ஏழு நாட்கள் வாடா
மல் இருக்கும். இதழ்களில் நிறம் முதலில் பச்சை,
பிறகு வெண்மை கலந்த மஞ்சள், பிறகு மஞ்சள்,
பிறகு செம்மஞ்சள், பிறகு துலக்கமான சிவப்பு,
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ப�ோடுவதுண்டு. நேரடியாக இக்கிழங்கினை உட்
க�ொள்ளின் நஞ்சாகும். சிறதளவு உட்கொண்டா
லும் முடி உதிரும்.
கார்த்திகை திங்களில் முகிழ் விடும் இது
செப்டம்பர் த�ொடக்கம் ஜனவரியிலும், மார்ச்சிலும்
இலங்கை தவிர இந்தியா, சீனா, மலேசியா, மலா
க்கா தீபகற்பம், அயனமண்டல ஆபிரிக்கா முத
லான பகுதிகளிலும் காணப்படும். இதன் பூ தீச்சு
வாலை ப�ோலக் காணப்படுவதால் அக்கினி சலம்
எனப்படும். இலாங்கிலி எனவும் அழைக் கப்படும்.

இலைகளின் முனை சுருண்டு காணப்படுவதால்
நீலம் கலந்த சிவப்பாக மாறிக்கொண்டு ப�ோகும். 6 தலைச்சுருளி என்றும் அழைக்கப்படும் அவற் றால்
இதழ்கள் விரிந்து அகன்றோ, பின்னுக்கு மடங்கிக் இது பற்றி ஏறுவதால் பற்றியென்றும் அழைக்கப்
க�ொண்டோ இருக்கும். கேசரங்கள் 6 அங்குலம், படும். அவ்வாறு வளைந்து பற்றுவதால் க�ோடல்,
தாள் 1.5- 1.75அங்குலம், மரகதப்பை 0.5அங்குலம், க�ோடை என்றும் அழைக்கப்படும். கார்த்திகை மாத
முதுக�ொட்டியது. சூலகம் 3 அறையுள்ளது. சூல் த்தில் மலர்வதால் கார்த்திகைப் பூ என்றும் அழைக்
தண்டு 2 அங்குலம். ஒரு புறம் மடங்கியிருக்கும்.
கப்படுகின்றது. மாரி காலத்தில் முதலிலேயே வனப்
பூவின் நிறம் இருவேறாக மாறுபடுவதால் பாய்த் த�ோன்றுவதால், த�ோன்றி என்றும் அழைக்
விடுதலைப்புலிகளின் தேசியக் க�ொடியின் வர்ணங்
களை க�ொண்டிருப்பதாலும், விடுதலைப் புலிக இதனை வெண்காந்தள், செங்காந்தள் என்ற இரு கப்படும். சுதேச மருத்துவத்திலே இதனை வெண்
ளின் தலைவர் பிறந்த மாதத்தில் பூத்துக் குலுங்குவ வேறு வகைகளாக வருணிப்பார்கள். கிழங்கு பிரி த�ோண்டி எனவும் அழைப்பர். இவ்வாறு தமிழ்
தாலும், மாவீரர் நாளில் வடக்கு, கிழக்கு எங்கும் ந்து கணுக்கள் உள்ளதை ஆண் காந்தள் என்றும், ம�ொழியில் பலபெயர்களால் அழைக்கப்படும்.
கார்த்திகைச் செடியானது வேலிகளிலும்,
பூத்துக் காணப்படுவதாலும் இதனை புலிகளும் கணுக்களில்லாததை பெண்காந்தள் என்றும் குறிப்
பாதைய�ோரங்களிலும், காட்டோரங்களிலும் படர்
தமது தேசிய மலராக பிரகடனப்படுத்தினர். பிடுவர்.
ந்து நிமிர்ந்து அழகிய விரல்கள் ப�ோலவும், சுடர்கள்
ஆனால் இலங்கையின் தேசிய மலராக அல்லியே
ப�ோலவும் த�ோன்றும். “செங்காந்தள் ஐந்தன்ன விர
விளங்குகின்றது.
லும் காட்டி” என இம்மலரை பெண்களின் விரலு
இக் கார்த்திகைப் பூ அச்சம் க�ொள்ளும் வகை
க்கும் ஒப்பிடுகின்றனர்.
யில் விடுதலைப்புலிகளால் உருவாக்கப்பட்டது
கார்த்திகைப் பூவினை ஏனைய ம�ொழிக
அல்ல. அது நீண்டகால வரலாற்றையும், சிறந்த இய
ளில், சிங்களம்- நியன்கல, சமஸ்கிருதம்- லன்கலி,
ல்புகளையும் க�ொண்ட ஒரு மலர். கார்த்திகைப்பூ
இந்தி- கரியாரி, மராட்டி- மெத்தொன்னி, தாவரவி
வினை பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களிலே காந்தள்
யற் பெயர்- லல்லி ஆசியே குள�ோறி லில்லி (Lili
என்றே அழைப்பர். ஒற்றை வித்துத் தாவரங்களில்,
aceae Glory lily) எனவும் அழைப்பர்.
வெங்காயக் குடும்ப வரிசையாகிய லில்லி (Liliales)
இவ்வாறான சிறப்புக்களைக் க�ொண்டு
ஆசியே என்ற வரிசையில் க�ொல்சிகேசியே (Colchiதமிழர் பிரதேசங்களில் பூத்துக் குலுங்கும் கார்த்
caceae) எனப்படும் இனத்தைச் சேர்ந்ததாகும்.
இக்கொடியின் தண்டு பசுமையானது. பல கார்த்திகைச் செடியின் கிழங்கு ஆயுர்வேதம், திகைப் பூ, நாம் த�ொடுவதற்கோ, பார்ப்பதற்கோ
மில்லாதது. இலைகளின் நுனிகள் நீண்டு, சுருண்டு யுனானி முறைகளில் பலவிதமாகப் பயன்படுகின் அச்சம் க�ொள்ள வேண்டிய பூவல்ல. அது நீண்ட
பற்றுக்கம்பிகள் ப�ோல பக்கத்திலுள்ள மரஞ்செடி றது. இக்கிழங்கில் காணப்படும் நச்சுப்பொருளான வரலாற்றுப் பாரம்பரியத்தைக் க�ொண்ட ஒரு பூ.
முதலிய ஆதாரங்களைப் பிடித்துக் க�ொண்டு 10-20 க�ொல்சிசைசின்(colchicine) வைத்திய முறைகளில் ஏனைய பூக்களைப் ப�ோன்று நாமும் கார்த்திகைப்
அடி உயரம் வரை வளரும். கிளை விட்டுப் படரும். பயன்படுகின்றது. மேற்கு வைத்தியத்திலும் க�ொல் பூவை அச்சமின்றி பயன்படுத்தக் கூடிய ஒரு நிலை
ஆண்டு த�ோறும் புதிய க�ொடிகள் நிலத்தினுள்ளே சிசைன் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஆனால் இரு உருவாக வேண்டும் என்பதே அனைவரதும்
இருக்கும் கிழங்கிலிருந்து வளரும். கிழங்கு சாதார மருத்துவ முறைகளிலும் க�ொல்சிசைசின் பயன் எதிர்பார்ப்பு.
ணமாக இரண்டு பிரிவுள்ளதாக இருக்கும். 6-12 பாடு வேறுபடுகின்றது. த�ோலைப்பற்றிய ஒட்டு
அங்குல நீளமும், 1- 1.5 அங்குலத் தடிப்பும் உள் ண்ணி ந�ோய்களுக்கு இதனைப் பயன்படுத்துவார்
ளது. இது கலப்பை ப�ோலத் த�ோன்றுவதால் இத கள்.
னைக் கலப்பை எனவும் அழைப்பர். காந்தள் கிழங் 	தேள் கடிக்கும் இதனைப் இழைத்துப்
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மாவீரர் வாரம் ஆரம்பமாகியிருக்கும் நிலையில்,
நீதிமன்றம் என்ன ச�ொல்லப் ப�ோகின்றது என்பதற்
காகக் காத்திருக்கும் நிலை தமிழ் மக்களுக்கு
ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் அடிப்
படையில்தான் மாவீரர் வாரத்தை எவ்வாறு அனுஷ்
டிப்பது என்பது தீர்மானிக்கப்படப் ப�ோகின்றது.
எமக்காக இறந்த உறவுகளை நாம் பகிரங்கமாக
நினைவுகூரப் ப�ோகின்றோமா? அல்லது இரகசிய
மாக நினைவுகூரப் ப�ோகின்றோமா? இதனைத்தான்
நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கப் ப�ோகின்றது.
	மாவீரர் வாரம் ஆரம்பமாகியிருக்கும்
நிலையில் வடக்கு, கிழக்கில் மீண்டும் பதற்ற
நிலை உருவாகியிருக்கின்றது. 2009 இற்குப் பின்னர்
பெருமளவுக்கு இவ்வாறான நிலைதான் காணப்படு
கின்றது. இறந்த தமது உறவுகளான ப�ோராளிகளை
தமிழ் மக்கள் நினைவு கூர்வதை எவ்வகையிலா
வது அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக
இருக்கும் அரசாங்கத்துக்கு தற்போதைய க�ொர�ோ
னா காலம் கைக�ொடுத்திருக்கின்றது. அதனை விட,
பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தையும் அவர்கள்
கைகளில் எடுத்துள்ளார்கள்.
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ப�ொறுப்பாளர்களுடன் பேசுவதற்கும் அந்தக் கட்சி
கள் தீர்மானித்திருந்தன. தனிமைப்படுத்தல் சட்
டத்தை அரசாங்கம் பயன்படுத்த முற்பட்டால்,
அதனை முறியடித்து நினைவேந்தலை முன்னெடு
ப்பதற்கான உபாயம் தான் இது எனச் ச�ொல்லப்
பட்டது.
இந்தக் கட்சிகளை ஒருக்கிணைக்கும் தமிழ
ரசுக் கட்சியின் தலைவர் மாவை. சேனாதிராஜா,
ஒரு படி மேலே சென்று, இது த�ொடர்பில் தேவை
ஏற்பட்டால் அரசாங்கத்துடன் பேசுவதற்கும் தான்
தயாராக இருப்பதாககவும் கூறியிருக்கின்றார். அர
சாங்கத்துடன் பேசுவதன் மூலமாக – தமிழர்களின்
நினைவுகூரும் உரிமையை நிலைநாட்டக் கூடிய
தீர்வு ஒன்றைக் கண்டுவிட முடியும் என மாவை
நம்புகின்றாரா, அல்லது இந்தப் பிரச்சினை தன்னு
டைய கைகளை விட்டுச் சென்றுவிடக் கூடாது
என்பதற்காக அவ்வாறு ச�ொன்னாரா என்பது
தெரியவில்லை.
அரசாங்கத்தைப் ப�ொறுத்தவரையில், அவர்
களும் இவ்விடயத்தில் தந்திர�ோபாயத்துடனேயே
செயற்படுகின்றார்கள். அரசாங்கம் இதில் நேரடியா
கச் சம்பந்தப்பட விரும்பவில்லை. ப�ொலிஸ், நீதி
மன்றம் எனப் பிரச்சினையை விட்டுவிடுவதன்
மூலம் இது சட்டம், ஒழுங்கு, சுகாதாரப் பிரச்சினை
யாகக் காட்டிக்கொள்வதுதான் அரசின் உபாயம்.
அதாவது, நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்களில் தாம் சம்பந்தப்
படுவதில்லை எனக் காட்டிக்கொள்வதற்கு அரசு
முற்படுகின்றது. அதற்குக் காரணமும் இருக்கி
ன்றது.

வந்துக�ொண்டிருக்கப் ப�ோகின்றன.
நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளை எப்படியும்
தடுப்பது என்பதில் அரசாங்கம் உறுதியாக இருக்கும்
அதேவேளையில், நினைவுகூருவதற்கான தமது
உரிமையை எப்படியாவது நிலைநாட்டுவது என்
பதில் தமிழ்த் தரப்பினர் உறுதியாக இருக்கின்றா

ர்கள். நினைவுகூரலை அவர்கள் நிகழ்த்தப் ப�ோகின்
றார்கள் என்ற தகவல் கிடைத்த நிலையில்தான்
ப�ொலிஸ் மூலமாக நீதிமன்றத் தடையைப் பெறு
வதில் அரசாங்கம் அக்கறை காட்டியது. இதன்
மூலம் இது சட்டத்துடன் - நீதிமன்றத்துடன் த�ொடர்
புபட்ட ஒரு செயற்பாடாகக் காட்டிக்கொள்வது

mfpyd;

தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தி,
நினைவேந்தல்களுக்கு நீதிமன்றத் தடை உத்தர
வைப் ப�ொலிஸார் பெறத் த�ொடங்கியுள்ளார்கள்.
மன்னார், கிளிந�ொச்சி, முல்லைத்தீவு, யாழ்ப்பா
ணம், மட்டக்களப்பு என பல நீதிமன்றங்கள் ப�ொலி
ஸாரின் மனுக்களை ஏற்று மாவீரர் தின அனுஷ்டி
ப்புக்கு தடை விதித்திருக்கின்றது. சுமார் 30 வரையி
லானவர்களுக்கு இவ்வாறான நிகழ்வுகளில் பங்கே
ற்கக்கூடாது எனத் தடை விதிக்கும் நீதிமன்ற உத்தர
வுகள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன. மேன்முறையீடு,
அழைப்பாணை என அடுத்த சில தினங்களும்
நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கள் குறித்த செய்திகள்தான்
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முதலாவது காரணம்: இறந்தவர்களை நினைவுகூர்
வதற்கான உரிமையை ஐ.நா. உட்பட சர்வதேச
அமைப்புக்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன. இலங்கை
அரசாங்கத்தினால்
அமைக்கப்பட்ட,
கற்றுக்
க�ொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்கத்து
க்கான ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையிலும் இறந்த
வர்களை நினைவுகூர்வதற்கான உரிமையை அங்கீ
கரித்துள்ளது. அதனால்தான், இது குறித்து அரசாங்
கம் க�ொள்கை ரீதியாக ஒருநிலைப்படுத்தாமல்,
ப�ொலிஸ், நீதிமன்றம் என பிரச்சினையை கையளி
த்துள்ளது. இது நீதிமன்றத்துடன், சம்பந்தப்பட்டது
என அரசாங்கம் ச�ொல்லிக்கொள்ள முடியும் என்றா
லும், அரசின் விருப்பத்துக்கு முரணாக நீதி மன்றம்
தீர்ப்பளிக்கப் ப�ோவதில்லை என்பது அனைவருக்
கும் தெரியும்.
இரண்டாவது காரணம்: இலங்கையில் பல
ஆயிரக்கணக்கான ப�ொது மக்களினதும், படையின
ரதும் மரணங்களுக்குக் காரணமாக இருந்த ஜே.வி.
பி.யின் கிளர்ச்சியின் ப�ோது க�ொல்லப்பட்டவர்கள்
க�ொழும்பிலேயே பகிரங்கமாக நினைவு கூரப்படு
கின்றார்கள். தமிழர்களுக்கு மட்டும் நினைவு கூர்வ
தற்கான உரிமையை மறுப்பது அரசின் அணுகு

அரசின் உபாயமாக இருந்தது.
நீதிமன்றத் தடை உத்தரவை மீறி யாராவது
நினைவுகூரலை நடத்த முற்பட்டால், அவர்கள்
கைது செய்யப்படுவார்கள் என ப�ொலிஸ் பேச்சா
ளர் அஜித் ர�ோஹண அறிவித்திருக்கின்றார். வடக்கு,
கிழக்கில் இதற்கேற்றவாறு ப�ொலிஸாரும், பாதுகா
ப்புப் படையினரும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்
டுள்ளதாகவும் அறிய முடிகின்றது. அடுத்து வரப்
ப�ோகும் தினங்கள் பதற்றம் நிறைந்ததாக இருக்கப்
ப�ோகின்றது என்பதற்கான முன்னறிவித்தலாக
இவை உள்ளன.
யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த வாரம் சந்தித்த
10 தமிழ்க் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள், எதிர் வரும்
27ஆம் திகதி சனிக்கிழமை மாவீரர் தினத்தை தற்
ப�ோது நடைமுறையில் உள்ள சுகாதார விதிமுறை முறையில் உள்ள இன ரீதியான பாகுபாட்டை
களின்படி நடத்துவதற்குத் தீர்மானித்திருக்கின்றன. அம்பலப்படுத்தும். ப�ொலிஸார் மூலம் நீதிமன்றத்
இதுத�ொடர்பில் மாவீரர் துயிலும் இல்லங்களின்
த�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக்கம்
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மா

வீரர் தின நினைவேந்தலைத் தடுக்க
க�ொர�ோனா வைரஸ் தடுப்புச் சட்ட
நெறி முறைகள் பயன்படுத்தப்படும் என அரசாங்
கம் கூறியிருக்கின்றது. இது ஓர் அபத்தமான முய
ற்சி. இறந்தவர்களை நினைவேந்துவது ஓர் அடிப்
படை உரிமை சார்ந்த விடயமாகும். இதில் க�ொர�ோ
னா தடுப்புச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்த ஓர் அரசு
முற்பட்டிருப்பதன் மூலம் அதன் இயலாத் தன்மை
யும், அதன் இனவாதப் ப�ோக்கும் அப்பட்டமாக
வெளிப்பட்டிருக்கின்றன.
	க�ொர�ோனா வைரஸ் உலகளாவிய ரீதியில்
பயங்கரமாக உருவெடுத்துள்ளது. சுகாதாரம் சார்
ந்த இந்த விவகாரத்தை மனிதாபிமான ரீதியில்
கையாள வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமையும்,
ப�ொறுப்புமாகும். அதேவேளை, அந்த வைரஸ்
த�ொற்றிப் பரவாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய
தும், உரிய தடை நடவடிக்கைகளை முறையாகப்
பின்பற்ற வேண்டியதும் நாட்டு மக்கள் அனைவரி
னதும் தட்டிக்கழிக்க முடியாத ப�ொறுப்பாகும்.
ஏனெனில், க�ொர�ோனா வைரஸ் வகை
த�ொகையின்றி மனித உயிர்களைக் குடித்து, ஏப்பமி
ட்டு வருகின்றது. இது முகம் தெரியாத ஒரு நவீன
அசுரனாகும். அந்த அசுரனை ஒதுக்கித் தள்ளவும்,
ஒழித்துக்கட்டவும் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து
செயற்பட வேண்டியது அவசியம். இந்த மனிதாபி
மான ப�ொறுப்பை சாமான்ய மனிதர்கள் - சாமான்ய
மக்கள் தெளிவாகப் புரிந்திருக்கின்றார்கள். அந்தப்
புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் அவர்களை சட்ட
ரீதியான ஏற்பாடுகளின் மூலம் அரசாங்கம் வழி
நடத்த வேண்டும். அதன் வழி நடக்க மறுப்பவர்கள்
அல்லது தவறுபவர்களைக் கண்டித்தும், தண்டித்
தும் வழி நடத்திச் செல்ல வேண்டியதே நல்லாட்சி
அரசாங்கத்தின் ப�ொறுப்பாகும்.
ஆனால், இந்த சட்டரீதியான ஏற்பாடுகளை
ஓர் இனத்துவ உரிமை சார்ந்த விடயத்தில் பயன்படு
த்துவ�ோம் என்று அரசு அச்சுறுத்தி உள்ளது. இந்த
அச்சுறுத்தலும் அத்தகைய முயற்சிகளில் ஈடுபடு
வதும் ஒரு ஜனநாயக அரசுக்கு அழகல்ல.
ஓர் ஆயுத முரண்பாடு அல்லது யுத்தம்
என்பது இரு தரப்பு சார்ந்த விடயமாகும். அதன்
முடிவில் ஒரு தரப்புத்தான் வெற்றியடைய முடியும்.
ஆனால் அந்த வெற்றியானது, த�ோல்வியைத் தழு
விய தரப்பின் செயற்பாடுகளின் அடிப்படையி
லேயே மதிப்பிடப்பட வேண்டும். யுத்தத்தில் எதிரி
சாமான்யனாக இருந்தால், அந்த வெற்றி மலிவான
வெற்றியாகவே கருதப்பட வேண்டும். பலம் மிகு
ந்த எதிரியை வெற்றி க�ொள்வதே வெற்றியின்
இலட்சணம்.
அந்த வகையில் விடுதலைப்புலிகளை இரா
ணுவ ரீதியாக வெற்றி க�ொண்ட அரசாங்கம், விடுத
லைப்புலிகளின் இராணுவ வலிமையையும், யுத்த
வல்லமையையும் வெளிப்படுத்தினாலன்றி அதனு

டைய வெற்றி ஒரு பெரிய வெற்றியாகக் கருதப்பட
முடியாது. அதேவேளை, அந்த யுத்தத்தில் மரணித்த
அரச படையினரைப் ப�ோன்று உயிரிழந்த விடுத
லைப்புலிகளையும் வீரர்களாகவும் வீரம் செறிந்த
வர்களாகவும் அரசு மதிப்புயர்த்த வேண்டும். எல்
லாளன் - துட்டகைமுனு யுத்தத்தில் எல்லாளனுக்கு
அளிக்கப்பட்ட மரியாதையைப் ப�ோன்று அது
அமைய வேண்டும்.

gp.khzpf;fthrfk;
எதிரியையும், எதிரியின் பராக்கிரமத்தையும்
மதிப்பதன் மூலமே அரசாங்கத்தின் யுத்த வெற்றி
பேசுப�ொருளாக இருக்க முடியும். யுத்தத்தில் மரணி
த்த படையினரைப் ப�ோற்றி, எதிர்த் தரப்பினராகிய
விடுதலைப்புலிகளைத் தூற்றுவது அல்லது தூஷிப்
பதென்பது அந்த வெற்றியின் சிறுமைத் தன்மையை
அடையாளப்படுத்துவதாகவே அமையும்.

வெற்றி, த�ோல்வி என்பதற்கு அப்பால், நாட்டின்
ஒருமைப்பாட்டை மூச்சிலும், பேச்சிலும் வலியுறு
த்துகின்ற அரச தரப்பினர் யுத்தத்தின் பின்னர்,
யுத்தத்திற்குக் காரணமாகிய இனப் பிரச்சினைக்கு
அரசியல் தீர்வு காண்பதற்கு முயற்சித்திருக்க
வேண்டும்.
ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தி அளவற்ற
அடக்குமுறைகளின் மூலம் விடுதலைப்புலிகளை
யும் விடுதலைப்புலிகளைச் சார்ந்த தமிழ் மக்களை
யும் த�ோற்கடித்ததன் மூலம் மாத்திரம் அரசு தனது
வெற்றியை அளவீடு செய்யக் கூடாது. அது தவறா
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னது.
	வெற்றி என்பது ஆயுதமுனையில் இரா
ணுவ ரீதியாக அடைந்ததுடன் முற்றுப் பெறுவதி
ல்லை. யுத்தத்தின் பின்னர் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்
பட்ட தரப்புக்களிடையே ப�ொது இணக்கப்பாட்
டையும், நல்லுறவையும், ஐக்கியத்தையும் வளர்த்
தெடுப்பதிலேயே அந்த யுத்த வெற்றி முழுமைய
டைய முடியும்.
ஆனால், ஜனாதிபதி க�ோத்தபாய தலைமை
யிலான அரசாங்கம் அத்தகைய முழுமையை
ந�ோக்கிப் பயணிப்பதாகத் தெரியவில்லை. யுத்தம்
முடிவுக்கு வருவதற்கு முன்னர், அரசாங்கக் கட்டுப்
பாட்டுப் பிரதேசம் என்றும், விடுதலைப் புலிகளின்
கட்டுப்பாட்டுப் பிரதேசம் என்றும் நாடு பிளவுபட்
டுக் கிடந்தது. இரண்டு பிரதேசங்களிலும் ஆட்சி
நிர்வாகம் நடைபெற்று வந்தது. விடுதலைப்புலி
கள் தமது இலக்காகிய தனி நாட்டுக் க�ோரிக்கை
யின் அடிப்படையில் தனி நாட்டுக்குரிய நிர்வாகச்
செயற்பாடுகளுடன் ஆட்சி நடத்தினர்.
யுத்தத்தை முடிவுக்குக் க�ொண்டு வந்ததன்
மூலம் ராஜபக்சாக்களினால் பூக�ோள ரீதியாக
நாட்டை இணைக்க முடிந்தது. ஒரு நாடாக்க முடிந்
தது. ஆனால் பல்லின மக்களைக் க�ொண்ட மக்களை
உளவியல் ரீதியாக ஒன்றிணைக்க முடியவில்லை.
யுத்த காலத்தைப் ப�ோலவே மக்கள் இன்னும் இன
ரீதியாகப் பிளவுண்டு கிடக்கின்றார்கள்.
இனப்பிரச்சினையின் காரணமாக இன ரீதி
யாக அரசியல் ந�ோக்கங்களுக்காகப் பிளவுபடுத்தப்
பட்ட இலங்கை மக்கள், யுத்தத்தின் பின்னர் யுத்த
த்தில் மடிந்தவர்களை பிளவுபட்ட ரீதியிலேயே
நினைவுகூர்கின்றார்கள். உயிரிழந்த இராணுவத்தி
னர் அரசாங்கத்தினால் அதிகாரபூர்வமாக வீரர்களா
கப் ப�ோற்றப்படுகின்றார்கள். அதேவேளை அதே
யுத்தத்தில் உயிரிழந்த விடுதலைப்புலிகளையும்,
அவர்களுடன் மடிந்து ப�ோன ப�ொது மக்களையும்
தமது எதிரிகளாக ந�ோக்குவதற்கு சிங்கள மக்கள்
மத்தியில் அரசியல் ரீதியான மனமாற்றம் செய்யப்
பட்டிருக்கின்றது. இதனை சிங்களப் பேரின அரசி
யல்வாதிகள் தமது சுய அரசியல் இலாபத்திற்காகச்
செய்துள்ளார்கள்.
இத்தகைய ப�ோக்கின் வழியிலேயே மாவீ
ரர் தினத்தன்று நினைவேந்தல் செய்யக் கூடாது
என்று அரசாங்கம் கூறியிருக்கின்றது. உத்தரவை
மீறிச் செயற்பட்டால், க�ொர�ோனா தடுப்புச் சட்டம்
அவர்கள் மீது பாயும் என்று இராணுவத் தளபதி யும்
க�ொர�ோனா வைரஸ் தடுப்புக்கான தேசிய செயற்
பாட்டு மையத்தின் தலைவருமாகிய லெப்டினன்
ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா கூறியுள்ளார்.
ரணில் - மைத்திரி தலைமையிலான கூட்
டாட்சி இடம்பெற்ற 2015ஆம் ஆண்டின் பின்ன
ரான காலப்பகுதியில், இத்தகைய நினைவேந்தல்
களை அரசு கண்டும் காணாத ப�ோக்கைக் கடைப்
பிடித்திருந்தது. ஆனால் மீண்டும் அதிகாரத்துக்கு
வந்துள்ள ராஜபக்சாக்களின் ஆட்சியில் மாவீரர்
தினத்தில் நினைவேந்தல் செய்யக் கூடாது என்று
உத்தரவிடப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை எதிர்த்து
நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டி
ருக்கின்றது.
	பயங்கரவாதத் தடைச் சட்டத்தைய�ோ
அல்லது க�ொர�ோனா வைரஸ் தடுப்புச் சட்டவிதி
களின் கீழேய�ோ நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளைத்
தடுக்கக்கூடாது. அத்தகைய தடைக்கு எதிராகத்
தடை உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நீதி
மன்றத்திடம் க�ோருவதே இந்த வழக்கின் முக்கிய
ந�ோக்கம். இதுப�ோன்று பல வழக்குகளைப் பல்
வேறு இடங்களிலும் தாக்கல் செய்வதற்கு நடவடி
க்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.இதன் மூலம்
மாவட்டம் த�ோறும் அல்லது இராணுவத்தினர்
தாங்கள் நினைத்த இடங்களில் எல்லாம் நீதி
மன்ற உத்தரவைப் பெற்று கடைசி நேரத்தில்
நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளைத் தடைசெய்கின்ற
ப�ோக்கிற்கு சவால் விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
தமிழ்த்தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளு
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பேரினவாத அரசுகளின் அடக்கு
இலங்கைப்
முறைகளுக்குள் சிக்குண்டு தமக்கான அடிப்

வேண்டும் என்பதற்காகவும், பார்ப்பவர் மனங்க
ளில் பாதுகாப்பும் தமக்கான நீதியும் கிடைக்கும்
என்ற சிந்தனையை த�ோற்றுவிப்பதற்காகவுமே
இளம் நீல மேல் சட்டையும், கரும்நீல நீளக் காற்சட்
டையும் அவரவர் பணி சார்ந்த இலச்சனைகளையும்
நான் எனது மக்களுக்காக பணியாற்றப் புறப்படும்
உங்களுக்கான சீருடையாக தெரிவு செய்தேன் என
சீருடை வர்ணத் தெரிவு த�ொடர்பாக தேசியத் தலை
வர் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார்.
பின்னாளில் அதுவே எம் மக்கள் மனதில்
ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டதாகி விட்டது. இவ்வாறு
அன்றைய காலகட்டத்தில் ஆண், பெண் என்ற சம
த்துவ நிலையை கருத்தில் க�ொண்டு காவல்துறை
யினுடைய முதலாவது அணியில் மகளீர் அணியும்
தத்தமது ப�ொறுப்புக்களில் பணிபுரியப் புறப்பட்
டது. ஆரம்ப கால கட்டங்களில் சாதாரண தரம்
வரை கல்வி கற்ற இளைஞர், யுவதிகள் மற்றும்
சேவை மனப்பாங்குடைய இளைஞர், யுவதிகள்
சட்ட ஒழுங்கு விதி முறைகளை கற்கவும் மற்றும்
சமூகத்திலே உள்ள மக்களுடைய தேவைப்பாடுக

படை உரிமைகளை இழந்து வாழ்வா சாவா என்ற
அவல நிலையில் எம்மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.
தமக்கான பாதுகாப்பின்மை, அதிகாரமின்மை,
சுதந்திரமாகப் பெண்கள் வீதிகளில் நடமாட
முடியாமை என்ற பதற்றமான சூழலிலே; தெருவில்
தென் பட்ட இளைஞர்கள் யாவரையும் புலி என்று
சுட்டுக் க�ொன்றும், காணாமல் ஆக்கப்பட்டும்,
கைது செய்யப்பட்டும், சிறையில் அடைக்கப்பட்டு
சித்திரவதை செய்தும் நீதி கேட்கச் சென்ற தாய்,
தமக்கை, தங்கை, துணையாள் ஆகிய�ோரை பாலி
யல் வன்புணர்விற்கு உட்படுத்தியும் தனது ஆணவச்
செருக்கையும், அதிகாரத் திமிரையும் பிரய�ோகித்
ததன் விளைவாகவே பின்னால் எமக்கான ஒரு
தனி தமிழீழம் அமைய வேண்டும் என்ற சிந்தனை
யில் படைத்துறை, அரசியல்துறை, நிதித்துறை, புல
னாய்வுத்துறை என்ற பெரும் கட்டமைப்புகளுக்கு
அடுத்து மக்களுக்கான ப�ொது நிர்வாக சேவை
ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமென்ற தேவை
விடுதலைப்புலிகளின் தலைவரால் 1991 ஆம் ளுக்கேற்ப உருவாக்கப்பட்ட மகளீர் அணியானது,
ஆண்டு உணரப்பட்டது.
சிறுவர் அமைப்பு மற்றும் குற்றவியல் பிரிவு, ப�ோக்
குவரத்துப் பிரிவு, உள்ளக பாதுகாப்புப் பிரிவு,
மக்கள் த�ொடர்பு சேவைப் பிரிவு, காவல்துறை மரு
த்துவப் பிரிவு மற்றும் த�ொழில்நுட்பம் ப�ோன்ற
இன்னும் பல தேவைப்பாடுகளுக்கு தெரிவுசெய்து
உள்வாங்கப்பட்டு, எமது கல்லூரிகளில் மூத்த உறுப்
பினர்களால் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வெளியே
றினர்.
காலத்துக்குக் காலம் எமது விடுதலையின்
பாதைகள் விரிவடைய, எமது காவல் துறை உறுப்பி
னர்களும் சர்வதேச மட்டத்தினாலான த�ொழில்
சார் நிபுணத்துவங்களை பெற வேண்டுமென்ற
ந�ோக்கில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு
அதன் பிரகாரம் புத்திஜீவிகள், தத்துவாசிரி பயிற்சியளிக்கப்பட்டனர். ஒரு கட்டுக்கோப்பான
யர்கள், சமூக நலன்விரும்பிகள் ஆகிய�ோருடனான காவல்துறை நிர்வாக சேவையில் மக்களிடம் எவ்
ஆல�ோசனையின் பின்னர் “இலங்கை ப�ொலிசாரின் வகை யான பிரச்சினை கள் உருவாகின்றத�ோ அவை
ஆதரவ�ோடு தமிழர்களின் வரலாறு கூறும் யாழ். யாவும் ப�ொது நிர்வாகமான தமிழீழ காவல் துறை
ப�ொது நூலகத்தில் இருந்த 97,000 புத்தகங்கள் தீக்கி யினரால் சட்டத்தின் முன் யாவரும் சமமென்ற
ரையாக்கப்பட்டதன்” பத்தாம் ஆண்டு நினைவு ரீதியில் அதிகார பாரபட்சம் அல்லது ச�ொந்த பந்தம்
நாளான (01.06.1991) அன்று எங்கள் மக்களுக்கான என்ற உறவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு “த�ோழமைக்கு
காவல்துறையின் பயிற்சிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. உரிமை க�ொடு; கடமை நேரங்களில் தவிர்த்துக்
அதன் பின்னர் அவ் வாண்டிலேயே 19.11.1991 அன்று க�ொள்”என்ற சிந்தனைகளுக்கு அமைவாக வழக்கு
விடுதலைப் புலிகளின் மூத்த உறுப்பினர்களில் ஒரு கள் விசாரிக்கப்பட்டு தீர்ப்புகளும் வழங்கப்பட்டு
வரான பா.நடேசன் அவர்களின் ப�ொறுப்பில் தமி வந்தன.
ழீழ காவல்துறையின் முதலாம் அணி பயிற்சி முடி 	மக்களின்தேவைப்பாடுகள்பல்வேறு பட்ட
த்து வெளியேறியது.
க�ோணங்கள், பல்வேறுபட்ட வகையில் மாறுவது
இவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்ட எங்களது ப�ோலவே, அவர்களுடைய குற்றச்செயல்களும்
அன்றைய த�ொடக்க நாளிலே நாம் மக்கள் மத்தி மாற்றம் அடையும் என்பதுதான் உண்மை. ஆனா
யில் எவ்வாறான ஒரு சேவை ந�ோக்கம் உடையவர் லும் எமது தமிழீழ காவல்துறையின் செயற்பாடு
கள் என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும் என்பதற் கள் சுயநலங்களை துறந்த பந்த பாசங்களுக்கு அப்
காகவும், கடந்தகால கசப்பான, கனத்த நினைவு பாற்பட்டு அமைந்தது. எவ்வாறெனில், பெண்கள்
களை மக்கள் மத்தியில் மீளவும் உருவாக்கி விடக் தமது ஆடை ஆபரண அலங்காரங்களை பணி நிலை
கூடாது என்பதற்காகவும் ஓர் அமைதிக்கான வர்ண மைகளுக்கேற்ப மாற்றிக் க�ொண்டனர். திருமண
மாகவும், சர்வதேச ரீதியிலே அங்கீகரிக்கப்பட

மான, திருமணமாகாத ஆண் பெண் உறுப்பினர்
கள் மக்களுக்காக அயராது பணிபுரிந்தனர். அது
மட்டுமன்றி, ஆயுதங்களை கையாளுதல், வாகனங்
களைச் செலுத்துதல், மக்களை ஒழுங்குபடுத்துதல்,
பிரச்சினையை கட்டுப்பாட்டிற்குள் க�ொண்டுவரு
தல், பாதுகாப்பளித்தல் ப�ோன்ற விடயங்களிலும்
நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாகவே இருந்தனர்.
சமாதான காலத்தில், 2002ஆம் ஆண்டு புலி
கள் - அரசு ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் திறக்கப்பட்ட
A 9 நெடுஞ்சாலை எம் காவல்துறையின் சேவையை
யும், எம்மவர்களின் தேவைப்பாட்டையும் அதிகரி
க்கச் செய்தது. அரசு - புலிகள் சூனியப் பிரதேசங்க
ளுக்கு அப்பால் உள்வரும், வெளிச் செல்லும் வாகன
ங்களுடைய கண்காணிப்பு மற்றும் சந்தேகத்துக்
குரிய நபர்களை கண்காணித்தல், உறவினர்களை
இணைத்தல் ப�ோன்ற பெரும் ப�ொது நிர்வாக
சேவையை ப�ொறுப்பேற்று திறம்பட நடாத்தி
யமை சர்வதேசத்தையும் வியக்கச் செய்தது.
	வளர்ந்து வரும் ஒரு விடுதலை இனத்தின்
மக்களுக்கான ஒரு நிர்வாக அமைப்பு எவ்வாறு
இருக்க வேண்டும் என்பதை உலகம் எம்மிடம்தான்
கற்றுக் க�ொண்டது. எவ்வாறெனின், பாடசாலைக
ளில் மாணவர்களுக்கான ப�ோக்குவரத்து, அடிப்
படை சட்ட திட்டங்களை கற்பித்தல் மற்றும்
மகளீர், சிறார்கள், குழந்தைகள் த�ொடர்பான விவ
காரங்களை கையாளுதல் அனர்த்த காலங்களில்
எவ்வாறு உடனடியாக செயற்படுதல், துப்பாக்கிச்
சூடு, ஆயுத ம�ோதல்கள், விமானக்குண்டு வீச்சுக்
கள் மற்றும் ஏனைய விபத்துக்களில் இருந்து
எம்மையும், பிறரையும் எவ்வாறு பாதுகாத்தல்
ப�ோன்ற விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்குகளை நடாத்
துதல். ப�ோதைவஸ்து மற்றும் குடும்ப வன்முறை
கள், துஸ்பிரய�ோகங்கள் த�ொடர்பான சமூகக்குற்ற
ங்கள் ஏற்படாது பாதுகாத்தல் த�ொடர்பான சமூக
விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துதல், மற்றும் யுத்தக்
கைதிகளுக்கான மனிதாபிமான செயற்பாடுகளை
முன்னெடுத்தல், மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நாட்
டினுடைய இரகசியங்களை பேணுதல் ப�ோன்ற
விவகாரங்களையும் இலகுவாக கையாள்வதற்கு
ஏற்ற வகையில் தமது நடவடிக்கைகளை முன்
னெடுத்தனர்.
இவ்வாறு எம் தலைவனின் நேரிய சிந்த
னையிலே சிறப்பாக பணியாற்றிய எம்மில் பலர்
கடமைகளின் ப�ோது தம் உயிர்களையும் தம் மக்க
ளுக்காக தியாகம் செய்து க�ொண்டனர். அது மட்டு
மன்றி, சிறீலங்கா அரசு சமாதான ஒப்பந்தத்தை
முறியடித்து ப�ோரை ஆரம்பித்த ப�ோது எமது
அணிகள் எமது தாயத்தை பாதுகாக்கும் பணியில்

அயராது செயற்பட்டன. நான்கு திசைகளும் சூழ
மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டனர். தரை, கடல், ஆகாயம்
வழியான மும்முனைத் தாக்குதல்கள் எம்மக்கள்
மீது த�ொடுக்கப்பட்டது.

த�ொடர்ச்சி 12ஆம் பக்கம்
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* 1991 மே 21இல் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் முன்னாள் பிரத
மர் ராஜீவ் காந்தி படுக�ொலை செய்யப்பட்டார்.
இதனைத் த�ொடர்ந்து பேரறிவாளன் உட்பட 26 பேர்
கைது செய்யப்பட்டனர். 26 பேர் மீது சென்னை பூவி
ருந்தவல்லி தடா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை
நடைபெற்றது.

* 2015 டிச.2இல் 7 பேரையும் விடுவிக்க மாநில அரசு
க்கு அதிகாரம் இல்லை. மத்திய அரசுக்கே அதிகாரம்
உள்ளது எனக் கூறியது உச்சநீதிமன்றம்.

* 2016 பெப்ரவரி 14இல் உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுத
லின்படி உள்துறை அமைச்சகமானது 7 பேர் குறி
த்த தகவல்களைக் க�ோரியது, தமிழக அரசின்
* 1998 ஜனவரி 28இல் பேரறிவாளன் உட்பட 26 க�ோரிக்கை மீது முடிவெடுக்க மத்திய அரசுக்கு 3
பேருக்கும் சென்னை தடா நீதிமன்றம் தூக்குத் மாத காலம் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால்
தண்டனை விதித்தது. பின்னர் அவர்களில் 19 பேர் தமிழக அரசின் முடிவுக்கு எதிராக மீண்டும் உச்ச
விடுதலை செய்யப்பட்டனர். பேரறிவாளன், நளினி நீதிமன்றத்தை நாடியது மத்திய அரசு.
உட்பட 7 பேரின் தூக்குத் தண்டனையை உச்சநீதிமன்
றம் உறுதி செய்தது.
* 2016 மார்ச் 2இல் 7 பேர் விடுதலைக்காக மத்திய
அரசின் ஒப்புதல் கேட்டு தமிழக அரசு கடிதம்
* 1999 ஒக்டோபர் 17இல் 7 பேரின் கருணை மனு அனுப்பியது. ஆனால் மத்திய அரசு மறுத்தது. இது
க்களை தமிழக ஆளுநர் நிராகரித்தார். பின்னர் த�ொடர்பான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் த�ொடர்
நளினியின் தூக்குத் தண்டனை மட்டும் ஆயுள் தண்ட ந்து நடைபெற்றது,
னையாக குறைக்கப்பட்டது.
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* 2000 ஏப்ரல் 28இல் தூக்குத் தண்டனையை இர த்துச்
செய்யக்கோரி ஜனாதிபதிக்கு கருணை மனுக்களை
அனுப்பி வைத்தனர். இந்த கருணை மனுக்கள் மீது * 2018 ஏப்ரல் 16இல் 7 பேரையும் விடுவிக்க மறுப்பு
எந்த முடிவும் எடுக்கப்படாமல் இருந்தது.
தெரிவித்து ஜனாதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை மத்திய
அரசு வெளியிட்டது.
* 2011 ஓகஸ்ட் 26இல் 11 ஆண்டுகள் கழித்து அப்
ப�ோதைய ஜனாதிபதி பிரதிபா பாட்டீல் கருணை * 2018 ஓகஸ்ட் 11இல் உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெ
மனுக்களை நிராகரித்தார்.
ற்ற விசாரணையின் ப�ோதும் 7 பேரையும் விடுதலை
செய்ய மறுத்து வாதிட்டது மத்திய அரசு.
* 2011 ஓகஸ்ட் 30இல் ராஜீவ் க�ொலையாளிகளின்
தூக்குத் தண்டனையைக் குறைக்கக் க�ோரி தமிழக * 2018 செப்டம்பர் 6 இல் 7 தமிழரை விடுதலை
சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
செய்யும் அதிகாரம் தமிழக அரசுக்கு உள்ளது என
உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கி வழக்கை
* 2014 பெப்ரவரி 18இல் பேரறிவாளன், முருகன், முடித்து வைத்தது.
சாந்தன் ஆகிய�ோரின் தூக்குத் தண்டனையை
உச்சநீதிமன்றம் இரத்து செய்து ஆயுள் தண்டனை
யாகக் குறைத்தது.
* 2014 பெப்ரவரி 19இல் ராஜீவ் க�ொலை வழக்கில்
ஆயுள் தண்டனை அனுபவிக்கும் 7 பேரையும்
விடுதலை செய்வதாக தமிழக சட்டசபையில் அப்
ப�ோதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா அறிவித்தார்.
இம்முடிவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்துக்கு ப�ோனது
மத்திய அரசு. இதையடுத்து 7 பேரை விடுதலை செய்
யும் முடிவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து அரசியல்
சாசன குழுவிற்கு மாற்றியது உச்ச நீதிமன்றம்.

“ராஜீவ் காந்தி படுக�ொலை வழக்கில் தவறுதலாக
* 2015 ஜூலை 11இல் 7 பேர் விடுதலை செய்யப்படு தண்டிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன், அந்த வழக்கில்
வதை எதிர்த்து தமிழக அரசு த�ொடர்ந்த வழக்கை விசாரணை என்ற பெயரில் கைது செய்யப்பட்டு
விசாரிக்க, உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எச்.எல். 30 ஆண்டுகள் ஆகிறது. பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7
தத்து தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய தமிழர்களை விடுதலை செய்ய உச்ச நீதிமன்றமே
குழு அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆணையிட்டும், அந்த விஷயத்தில் தமிழக ஆளுநர்
முடிவெடுக்காமல் காலந் தாழ்த்துவது என்பது மிக
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ம�ோசமான மனித உரிமை மீறல்.
ராஜீவ் காந்தி க�ொலை வழக்கு த�ொடர்பாக
பேரறிவாளனிடம் சிறிய விசாரணை நடத்த
வேண்டி இருப்பதாக 29 ஆண்டுகளுக்கு முன்
1991ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 11ஆம் திகதி இரவு
சிபிஐயின் சிறப்புப் புலனாய்வுப் பிரிவு பேரறிவா
ளனின் பெற்றோரிடம் கூறியது.
விசாரணை முடிவடைந்ததும் அடுத்த நாள்
காலையில் பேரறிவாளனை அனுப்பி வைப்பதாக
விசாரணை அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததை நம்பி
பேரறிவாளனை அவரது பெற்றோர் எந்த அச்சமும்
இன்றி அனுப்பி வைத்தனர்.
ஆனால், விசாரணை என்று அழைத்துச்
சென்ற அதிகாரிகள், அங்கு பேரறிவாளன் அளித்த
வாக்குமூலத்தை திரித்து எழுதி ராஜீவ் காந்தி
க�ொலை வழக்கில் ப�ொய்யாக அவர் பெயரை
இணைத்து விட்டனர்.
தகுதியின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும்,
மனிதநேய அடிப்படையில் பார்த்தாலும் பேரறிவா
ளன் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டியவர் ஆவார்.
பேரறிவாளன் அளித்த வாக்குமூலத்தை திரித்துப்
பதிவு செய்ததன் மூலம் அவருக்கு தூக்குத் தண்ட
னை கிடைக்க தாம் காரணமாகி விட்டதாக வழக்
கின் விசாரணை அதிகாரி தியாகராஜன் ஒப்புக்
க�ொண்டதுடன், அதை உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுவா
கவே தாக்கல் செய்திருக்கிறார்.

இப்படியிருக்க, பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட
7 தமிழர்கள் விஷயத்தில் முடிவெடுக்க வேண்டிய
தமிழக ஆளுநர் எந்த மனிதநேயமும் இல்லாமல்
அது குறித்த பரிந்துரையை கிடப்பில் ப�ோட்டு
இன்னும் காலம் தாழ்த்திக் க�ொண்டிருப்பது என்
பது ம�ோசமான மனித உரிமை மீறல் என்பதைத்
தவிர வேறு என்ன..?

இவையெல்லாம் ஒருபுறமிருக்க, ஆயுள்
தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் உள்ளி
ட்ட எழுவரும் அதை விட இரு மடங்கு தண் டனை
அனுபவித்து விட்ட நிலையில், அவர்களைக்
கருணை அடிப்படையில் விடுதலை செய்ய
மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று கடந்த
2018ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் ஆணையிட்டது.
அதனடிப்படையில், பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட
7 தமிழர்களையும் விடுதலை செய்ய பரிந்துரை

த�ொடர்ச்சி 13 ஆம் பக்கம்
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தெரு ஓவியமும், சமூக
இயக்கங்களும்

சமூக
செயற்பாட்டாளர்களைப்
ப�ோலல்லாது, ஓவியர்கள் சமூக
பிரதிபலிப்பிலும், அதன் தனிக்குறி
யீட்டிலும் (Signification) பாரிய பங்களிப்புச் செய்கி
ன்றார்கள். சமூக இயக்கங்களைச் சேர்ந்த ஓவியர்கள்
தாங்கள் சரியென்று நம்பிய சமூக ந�ோக்கிற்காக மற்
றவர்களை நம்பவைத்து பற்றுறுதியூட்டுவதற்கு
தங்களது தூரிகையை பயன்படுத்துகின்றார்கள்.
சமூக ந�ோக்கை அடைவதற்காக அந்த சமூகந�ோக்கு
சார்ந்த காட்சி ம�ொழியை(Visual language) அறிமுகப்
படுத்தி, அவற்றிற்கான ப�ொது வெளியைக் கட்ட
மைத்து மக்கள் தங்களை கூட்டாக அடையாளப்ப
டுத்துவதற்குரிய வழிவகைகளை உருவாக்குகின்றா
ர்கள் (E.J.Mecaughan – 2012). வட அமெரிக்க, தென்
அமெரிக்க நாடுகளில் உருவெடுத்த சமூக இயக்கங்
களின் பின்னணியில் அவ்வியக்கங்களுக்கான
காட்சி ம�ொழியைக் கட்டமைத்த ஓவியர்களின்
பங்களிப்பு காத்திரமானது.
1960 இலிருந்து 1990 வரைக்கும் சனநாயக
உரிமைகளை வலியுறுத்தி முன்வைத்த இவ்வியக்க
ங்களின் காட்சி ம�ொழிச் ச�ொல்லாடல், இன்றும்
ப�ொருத்தமாய் இருப்பதை மறுப்பதற்கில்லை
(Ibid). 1990களில் எழுந்த Alberts Mehucci (1996) குறி
ப்பிடுகின்ற ‘கலாச்சார திறனாய்வின் மீள்வாசிப்பு’,
சமூகவியல் - அரசியல் தளம் சார்ந்து அவசியமாகி
ன்றது. சமூக ந�ோக்குக் க�ொண்ட ஓவியர்களினால்
படைக்கப்படும். பகிரப்பட்ட தினசரித் தன்மை
யின் பிரதிபலிப்பு (representation of shared everydayness)
சமூக இயக்கங்களுக்கான கருவிகளாக அமையும்.
சமூக இயக்கமாதலில் கலாச்சார, பண்பாட்டுக்கூறு
களை உள்வாங்குவது தவிர்க்க முடியாதது மட்டு
மல்ல அவசியமானதும் கூட. யதார்த்தத்தின் தின
சரித்தன்மையிலிருந்து கலாச்சார, பண்பாட்டுக் கூறு
களை மக்கள் வாழ்வியலிலிருந்து பிரிக்க முடியாது.
இயக்கமாதலைமையப்படுத்திய
ஓவியர்களின்
படைப்புக்கள் சமூக – அரசியல் தளத்திலிருந்து
வாசிக்கப்பட்டு அர்த்தம் பெறப்பட வேண்டும்.
குறிப்பாக அவர்கள் ப�ோராடும் ந�ோக்கினை முன்
வைத்து, எதிர்க்கும் கட்டமைப்பை கருத்தில்
க�ொண்டு வாசிக்கப்படுதல் இயக்கமாதலுக்கான
அர்த்தத்தை தெளிவுபடுத்துகின்றது.
‘கலாச்சாரம் என்பது அரசியல்’, (Alvarez,
Dagninio & Escobar 1998) மக்களின் அடக்குமுறைத்
தினசரித்தன்மையும், உரிமைக்கான க�ோரிக்கைக
ளாக எழும் ஓவியங்களும், மாற்று சமுதாயக் கட்ட
மைப்பை முன்வைக்கின்றன. ஏற்கனவே இருக்கி
ன்ற கட்டமைப்பை சிக்கலுக்குட்படுத்தி முன் வைக்
கப்படுகின்ற மாற்றுச் சமுதாயக் கட்டமைப்பு,
மேலாண்மைக் கட்டமைப்பு வரைவிலக்கணத்தை
மீள் வாசிப்புக்குட்படுத்துகின்றது. மேலாண்மை
அல்லது ஏகாதிபத்திய அதிகார வரைவிலக்கணத்தி
ற்கும் மாற்று அல்லது பதிலீடான எதிர்ப்பியங்கல்
அதிகார வரைவிலக்கணத்திற்கும் இடையேயான

முரண்நகை ஒரு க�ொதிநிலையை உருவாக்குகின்
றது. இந்த க�ொதிநிலையிலிருந்து தான் இயக்கமா
தலுக்கான வலுச்சேர்க்கும் செயற்றிட்டம் ஆரம்பி
த்து வைக்கப்படுகின்றது.
Becker (1985) தன்னுடைய ஆய்வில் பின்வரு
மாறு குறிப்பிடுகின்றார். ஓவியம் ஓர் தனித்து செய்
யக்கூடிய கலை அல்ல, கூட்டான செயற்றிட்டம்.
இவ்வாறான செயற்றிட்டம், சில விடயங்களை
சவாலுக்குட்படுத்தி சில செல்நெறிகளை கட்டு
டைப்புச் செய்தது. அதற்கு உதாரணமாக ‘அதீத
கற்பிதம்’ (Surrealism) என்ற சிந்தனைப் பள்ளியூடாக
வெளிவந்த மாற்றத்தைக் குறிப்பிடலாம். இச்சிந்
தனைப்பள்ளியூடு வெளிவந்த சிந்தனைக் கட்டமை
ப்பு ஏறக்குறைய அனைத்து அழகுக்கலைத் தளங்
களிலும் செல்வாக்குச் செலுத்தியது எனக்கூறினால்
மிகையாகாது. உதாரணமாக, கவிதை, ஓவியம்,
சினிமா, சிற்பம், புகைப்படக்கலை இன்னும்
பிறவற்றின் மீது அந்த செல்வாக்கு நீடித்தது. 1970
களில் புதுச் செல்நெறிச் ச�ொல்லாக Audre Breton
ப�ோன்ற செல்வாக்கு மிக்க தலைவரால் முன்னெ
டுக்கப்பட்டது. அழகுக்கலையில் புரட்சியைத்
த�ோற்றுவித்து புதிய பாங்கு மூலம் அழகுக்கலை
செய்வதை அறியப்படுத்தும் ப�ோது ஏற்கனவே
இருந்த செல்நெறியை சவாலுக்குட்படுத்தி, கேள்வி
க்குட்படுத்த வேண்டிய தேவை எழுந்தது. இவ்வா
றாக எழுந்த சிந்தனைப் பள்ளிப் புரட்சி அழகுக்
கலைக்கப்பால் அரசியலிலும், இலக்கியத்திலும்
செல்வாக்குச் செலுத்தத் த�ொடங்கியது. இந்த
எழுச்சியின் நீட்சி காலனித்துவத்திற்கு எதிரான
ப�ோராக மாற்றமடைந்தது (I.Mathieu 2019). இது
தவிர வெவ்வேறு சிந்தனைப்பள்ளிகள் சமூக மாற்
றத்திற்காக சமூக இயக்கமாகின என்பது வரலாறு
கற்றுத்தரும் பாடம்.
Bordieu (1996), ஓவியர்களின் ஆக்கபூர்வமான
சுதந்திரம் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், ஓவியர்களுக்கு
தங்களுடைய வெளிப்படுத்தும் சுதந்திரத்தைப்
பாதுகாப்பதற்கான தார்மீகக் கடமை இருக்கின்றது.
இச் சுதந்திரம் கூட்டு முயற்சியினூடு முன்னெடுக்
கப்பட்டால்தான், அதன் இலக்கினை அடைய
முடியும் (L.Mathieu 2018). சிறீலங்கா ப�ோன்ற கருத்து
வெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரம், ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்
தைச் சார்ந்தவர்களுக்கு மறுக்கப்படும் சூழலில்,
இன்றும் குறிப்பாக அரசால்தணிக்கைக்குட்படுத்த
ப்படும் நிலையில், தற்பாதுகாப்பு என்பது கூட்
டாக இயக்கதலில் தான் தங்கியிருக்கின்றது.
அரச அடக்குமுறைக்கெதிரான அல்லது அதிகார
பலத்தை சிக்கலுக்குட்படுத்தும் வகையிலான ஆக்க
பூர்வ வெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரம் அரசினால் மறுக்க
ப்படும் சூழலில் ஓவியர்கள் பல்வேறு நுணுக்கங்
களை தமது முறையியலில் உள்வாங்கத் தலைப்படு
கின்றனர். ஓவியர்களின் யதார்த்தத்தை வரைவிலக்
கணப்படுத்துவதற்கும், அரசு யதார்த்தத்தை வரை
விலக்கணப்படுத்துவதற்குமிடையே முரண் உண்
டாகும் தளத்தில் மேற்கூறப்பட்ட சிக்கல் எழ வாய்
ப்பிருக்கின்றது. அவ்வாறானத�ொரு சூழலில் தான்
வடக்கு – கிழக்கில் வாழுகின்ற ஓவியர்களின்
நிலைமை அமைந்திருக்கின்றது.
ஓவியங்கள் மூலதனமாக மாற்றப்படுகின்ற
சூழலில், பணப்பெறுமதியற்ற ஓவியங்களையும்,
முற்றிலும் சமூக மாற்றத்தை மையமாகக் க�ொண்டு
இயங்கும் ஓவியர்களையும் கட்டமைப்பது என்
பதே ஒரு புரட்சி. மேற்கூறப்பட்ட கட்டமைப்பு
பிரதான செல்நெறிப் ப�ோக்கிலிருந்து மாறுபட்ட
தும், ஏன் முரண்பட்டதும் கூட. இதற்கான வலுச்
சேர்த்தல் ஒத்த ந�ோக்குடைய குழுக்களுக் கூடாக
பரவவிடப்பட்டு பின்னர் பிரதான ந�ோக்காக, பிர

தான சமூகவியல் - அரசியல் நீர�ோட்டத்தில் சேர்த்
துக் க�ொள்ளப்படவேண்டும்.
சிறீலங்கா அரசின் நீண்ட காலத்தி ட்டத்திற்
குள், தீவை ஒரே படித்தான (Xay; G – homogenuous culture) கலாச்சாரத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்
கான செயற்றிட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி வருகி
ன்றது. இம்முயற்சியில் ஏனைய கலாச்சாரப் பிரதி
நிதித்துவத் தன்மையின் பல்வகைத் தன்மை ஓரங்க
ட்டப்படுகின்றது. மெக்சிக�ோவில் இனங்களின்
கூட்டு அடையாளத் தன்மையை தக்க வைப்பதற்
கும், மீள உயிர்ப்பிப்பதற்கும் ஓவியத்தைப் பயன்
படுத்தினார்கள். இவை கலாச்சார எதிர்ப்பு (counter –cultural) இயக்கங்களாக பரிணமித்தது. இவ்வா
றான படைப்புக்களில் கலாச்சாரக் குறியீடுகள் முக்
கியம் பெற்றன. ஒரு இனத்திற்குரிய கலாச்சாரக்
குறியீடுகளை மீளவலியுறுத்துவதன் மூலம் கூட்டு
அடையாளத்தை ஆழப்படுத்தி வலிமை பெறச்
செய்தல் இன்றியமையாதது. இவ்வாறான ஏகாதி
பத்திய எதிர்ப்பு (counter–hegemonic) செல் நெறியை
உருவாக்குவதன் மூலம் இன பிரதி நிதித்துவப்படு
த்தலைக் காட்சிப்படுத்தலாம். 1968களில் இலத்தீன்
அமெரிக்க நாடுகளில் ஓவியர்கள் கண்ட கனவின்
எதிர�ொலி இன்றும் விளைவுகளைக் க�ொடுத்துக்

க�ொண்டிருக்கின்றது. எனக்குத் தெரிந்த ஒரு சில
ஈழத்து ஓவியர்களில் அ.மார்க், ரமணி, ஆசை
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பிரிக்காவில் சுதந்திரமடைந்த நாடுகளில்
மிகவும் பழைய நாடான எத்திய�ோப்பியா
வில் திரு.அபி (Mr.Abiy) ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து
மிகப் பெரிய மாற்றங்கள் நடந்தேறியிருக்கின்றன.
எத்திய�ோப்பியாவின் மிகப் பெரிய இனமான
ஒர�ோம�ோ (Oromo) இனத்தைச் சார்ந்த திரு. அபி முத
ன்மை அமைச்சராகப் பதவியேற்றபின் ஆற்றிய
முதலாவது உரையில், அரசியல் சீர்திருத்தம், ஒற்
றுமை, நல்லிணக்கம் ஆகிய விடயங்களுக்கு தான்
முன்னுரிமை க�ொடுப்பதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.

எத்திய�ோப்பியா ஓர் முழுமையான சனநாயக
நாடாக மாறுவதற்கு அரசியல்வாதிகளே தடை
களை ஏற்படுத்தி வருவதாக உணர்ந்த ஆர்ப்பாட்
டக்காரர்களின் க�ோரிக்கைகளினால் அவரது நிகழ்
ச்சி நிரல் தூண்டப்பட்டது.
27 ஆண்டுகளாக ஆளும் கூட்டணிக்குத்
தலைமை தாங்கிவந்த திக்கிறேயின் (Tigray) அரசி
யல்வாதிகள் இப்பிரச்சினையின் ஒரு பகுதியாகப்
பார்க்கப்பட்டார்கள்.
‘டேக்’ (Derg) என்று அழைக்கப்பட்ட இரா
ணுவக்குழுவின் பிடியிலிருந்து அரசாங்கத்தை
மீட்பதற்காக 1970களிலும் 1980களிலும் அவர்
களது கட்சியான ரிபிஎல்எவ் (TPLF) ஒரு ப�ோரை
நடத்தியிருந்தது. மேற்படி ப�ோரிலே வெற்றியீட்
டிய இக்கட்சி 1991இல் ஆட்சியமைத்த கூட்டணி
அரசாங்கத்தின் தலைமைக் கட்சியாக மாறியது.
எத்திய�ோப்பியாவின் பல்வேறு பிரதேசங்க
ளுக்கு தன்னாட்சியை வழங்கிய கூட்டணி, நடு
வண் அரசில் தங்கள் பிடியை இறுக்கமாக வைத்தி
ருந்தது. இதன் காரணமாக அரசியலில் எதிரணியில்
உள்ளவர்களை அவர்கள் அடக்குமுறைக்குள்ளாக்
குவதாக விமர்சகர்கள் குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.
இந்தக் கட்சி இப்போதைய அரசாங்கத்தில்
எதிரணியில் இருக்கிறது. அபி 2019ஆம் ஆண்டு
அரசை அமைத்த ப�ோது, ரிபிஎல்எவ் கட்சி, அந்த
அரசாங்கத்தில் பங்குபற்றவும் அபியின் ‘செழிப்புக்
கட்சியில்” (Prosperity Party) இணைந்துக�ொள்ளவும்
மறுப்புத் தெரிவித்தது.
இந்த மறுப்பைத் த�ொடர்ந்து படிப்படியாக
பல பிரச்சினைகள் ஏற்படத்தொடங்கின. நடுவண்
அரசுக்கு முன்னெப்போதும் இல்லாதவிதத்தில்
தமது எதிர்ப்பைக் காட்டுவதற்காகவே

மாவீரர்களின் நினைவு ... த�ொடர்ச்சி...
தடையைப் பெறும் தந்திர�ோபாயத்தை அரசாங்கம்
பின்பற்றுவது இதனால்தான்.
அதுசரி,எதற்காக நினைவேந்தலை மறுதலி
க்க வேண்டும். அதனை விட்டுவிடலாமே என
சில விமர்சகர்கள் கருத்து வெளியிடுவதையும்
கேட்க முடிகின்றது. ராஜபக்சாக்கள் அதற்கான
அனுமதியை ஒருப�ோதும் வழங்கப் ப�ோவ
தில்லை. அதற்குக் காரணமும் இருக்கின்றது.
2009 இல் ப�ோர் முடிவுக்கு வந்திருந்தாலும், ஒரு
தேசமாகச் சிந்திக்கும் மன�ோபாவம் தமிழர்க

செப்டம்பர் மாதத்தில் தேர்தலை நடத்த திக்ரே
முடிவுசெய்தது.
அந்தச் சந்தர்ப்பத்திலிருந்து, சட்டத்துக்குப்
புறம்பான அரசுகள் என்று ஒன்றைய�ொன்று
குற்றஞ்சாட்டி வந்திருக்கின்றன. திரு அபி முதல்
அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்ட தருணத்திலிருந்து
நடுவண் அரசுக்கு உண்மையில் மக்களின் ஆதரவு
இருக்கிறதா என்று அறிவதற்காக ப�ொதுத் தேர்தல்
நடத்தப்படவில்லை என்று திக்ரே வாதிடுகிறது.
இதே வேளையில் எரித்திரேய நாட்டின் அதிபரான
இசையாஸ் அவ்வேர்க்கியுடன் (Isaias Afwerki) திரு.
அபி எந்த ஒரு க�ொள்கையும் இன்றிப் பாராட்டும்
நட்பையும் திக்ரே விமர்சித்திருக்கிறது. திக்ரேக்கும்
எரித்திரேய அரசாங்கத்துக்கும் இடையே நீண்ட
காலப் பகைமை நிலவி வருகிறது. இந்த இரண்டு
அரசுகளும் ஒரே எல்லையைப் பகிர்ந்துக�ொண்டிரு
க்கின்றன.
இந்த எல்லையில் இருக்கும் பிரதேசம்
த�ொடர்பான கருத்து வேறுபாடு காரணமாக
1998க்கும் 2000 ஆம் ஆண்டுக்கும் இடையே எத்தி
ய�ோப்பியாவுக்கும் எரித்திரேயாவுக்கும் இடையே
ப�ோர் மூண்டிருந்தது. இந்தப் ப�ோர் த�ொடர்பான

jkpopy; n[ae;jpud;
செய்திகள் 2018 இல் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்திரு
ந்தது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம். இந்தப்
பிரதேச ரீதியிலான முரண்பாட்டை முடிவுக்குக்
க�ொண்டுவருவதற்காக திரு.அபி எரித்திரேய
அரச�ோடு ஒரு அமைதி உடன்படிக்கையில் ஒப்பமி
ட்டார்.

ஒரு வருடத்தின் பின்னர் அமைதிக்கான ந�ோபல்
பரிசை அபி பெற்றுக்கொண்டார். ஆனால் இப்
ப�ோத�ோ அமைதி குலைந்து ப�ோர் த�ொடங்கி யிருக்
கிறது. இதன் காரணமாக எத்தி ய�ோப்பியா இன்று
உலகின் பேசுப�ொருளாகியிருக்கிறது.
திக்ரே மீது தாக்குதலைத் த�ொடுக்கும் படி
நவம்பர் 4ம் திகதி, அபி தனது இராணுவத்துக்குக்
கட்டளையிட்டதிலிருந்து, ஆயிரக்கணக்கான அப்
பாவி மக்கள் இடம்பெயரும் நிலை ஏற்பட்டிரு
க்கிறது. மேலும் பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள்
க�ொல்லப்பட்டதாகவும் அப்பாவிப் ப�ொதுமக்கள்
படுக�ொலை செய்யப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு அங்கு
ளிடம் இப்போதும் இருக்கின்றது. இது தமக்கு
ஆபத்தான ஒன்று என்ற கருத்து சிங்கள –
ப�ௌத்த தரப்பினரிடம் உள்ளது. அவ்வாறான
மன�ோபாவத்தை தூண்டிவிடக் கூடியவையாக
இந்த நினைவுகூரல்கள் உள்ளன என அவர்கள்
கருதுகின்றார்கள்.
தமிழ் மக்களின் மனங்களிலிருந்து இந்தப்
ப�ோராட்டங்கள் - மாவீரர்களின் நினைவுகளை
முற்றாக அகற்றாத வரையில், அவர்கள் ஒரு கட்டத்
தில் தமக்கு ஆபத்தானவர்களாக மாறுவார்கள்
என்ற அச்சம் சிங்கள – ப�ௌத்த க�ொள்கை வகுப்
பாளர்களிடம் காணப்படுகின்றது. தமது உரிமை

அரங்கேறியிருப்பதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கி
ன்றன.

திக்ரே பிரதேசத்தில் த�ொடர்புகள் அனை
த்தும் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதன் காரண த்தால்
இழப்புகள் த�ொடர்பான சரியான எண்ணிக்கையை
அறிய முடியவில்லை. ஆறு மாதகால அவசரகாலச்
சட்டத்தை திக்ரேயில் எத்திய�ோப்பியா விதித்திருக்
கிறது. ஒரு முழு அளவிலான உள்நாட்டுப் ப�ோர்
அதைவிட நீண்ட காலத்துக்குத் த�ொடரலாம்.
திக்ரேயின் பாதுகாப்புப் படைகளின் பலத்தைப்
பார்க்கும் ப�ோது, ப�ோர் நீண்ட காலம் த�ொடரக்
கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதென்று பன்னாட்டு
நெருக்கடிக் குழு (International Crisis Group) கருத்து
தெரிவித்திருக்கிறது.

ஒரு பெரிய துணை இராணுவப்படை
யையும் மிகவும் நன்கு பயிற்றப்பட்ட கிட்டத்தட்ட
250,000 துருப்புகளையும் உள்ளடக்கிய உள்ளூர்
இராணுவத்தையும் திக்ரே க�ொண்டிருக்கிறது.
	வட ஆபிரிக்காவில் அமைதி நிலவுவதற்கு
ஆபிரிக்காவில் அதிக சனத்தொகையைக் க�ொண்ட
இரண்டாவது நாடாகக் கருதப்படுகின்ற எத்திய�ோ
ப்பியாவின் பங்கு மிக முக்கியமானது.
இந்தப் ப�ோர் தீவிரமடைந்தால் அது
அண்டைய நாடுகளுக்கும் பரவக்கூடும் என்ற அச்சம்
தற்போது நிலவுகின்றது. எரித்திரேயாவுக்குள் ஏவு
கணைகள் செலுத்தப்பட்டதாகவும் 27,000 ஏதிலி
கள் பாதுகாப்புத் தேடிச் சூடானுக்கு சென்று விட்
டதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. அதேநேர
த்தில் எத்திய�ோப்பியாவின் ஏனைய பகுதிகளிலும்
இன ம�ோதல்களை இது த�ோற்றுவிக்கலாம் என்ற
அச்சமும் அங்கே நிலவுகின்றது.
கள், தாயகம் குறித்தெல்லாம் சிந்திப்பதற்கு
இந்த நினைவுகூரல்கள் தமிழர்களைத் தூண்டும்
என்பதால், இவற்றுக்கு அனுமதிக்கக்கூடாது
என்பதுதான் க�ோட்டாபாயவை வழிநடத்தும்
சிங்களக் கடும் ப�ோக்காளர்களின் சிந்தனை.
‘ஒரே நாடு ஒரே சட்டம்’ என்ற க�ோட்பாட்டின்
அடிப்படையில் செல்லும் இந்த அரசாங்கம்
ப�ொலிஸ், நீதிமன்றம் என்பவற்றை இதற்காகப்
பயன்படுத்த முற்பட்டிருப்பதைத்தான் இந்த
வாரத்தில் நாம் காணப் ப�ோகின்றோம்.
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ராசையா இன்னும் பலர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த
முயன்ற தினசரித் தன்மையும், அடக்குமுறைக்
கெதிராக ஓவிய ம�ொழியில் கட்டமைக்கப்பட்ட
ச�ொல்லாடலும் மீள் வாசிப்புச் செய்யப்பட வேண்
டியது அவசிய மாகின்றது.

தெரு ஓவியமும் சமூக மாற்றமும்

ஆசிய பிராந்திய ஓவிய செல்நெறியை
ஆராய்ந்த (Caroline Turner 2005) குறிப்பிடுகையில்,
ப�ொதுவான செல்நெறியாக ஓவிய வெளியில்சர்வ
தேச மேலாண்மைத்துவத்தை (hierarchical internationalism) எதிர்க்கின்ற மனநிலை உருவாகியிருப்பது
டன், மேற்கத்தைய கலாச்சார மேலாண்மைத்துவத்
திற்கு எதிரான ப�ோக்கும் இருந்ததாக குறிப்பிடுகி
ன்றார் (Ibid). தேச-அரசுகளின் (nation – state) எழுச்சி
ய�ோடு தேசிய அடையாளத்தைப் பிரதிபலித்துப்
பிரதிநிதித்து வப்படுத்தும் ஓவியங்கள் எழுச்சி
பெற்றன. தேசிய அடையாள தனித்துவத்தை பிரதி
நிதித்துவப்படுத்துவதற்கு ஓவியர்களின் பங்களி
ப்பு எதிர்பார் க்கப்பட்டது. அது ஒரு நாட்டில் மட்டு
மல்ல சர்வதேச அளவிலும் நிகழ்ந்தது (Jen Webb
2005).
சிறீலங்காவைப் ப�ொறுத்தவரையில், சிறீல
ங்கா தேசக் கட்டுமானத்திற்கு ‘43 குழுமம்’ (43
Group) ஓவியர்களின் குழு ஆற்றிய பங்களிப்பு நிரா
கரி க்கப்பட முடியாதது. இவர்களுடைய பயணம்
காலனித்துவத்திற்கு எதிராக ஆரம்பித்து, 19ஆம்,
20ஆம் நூற்றாண்டுகளில் செல்நெறியாக இருந்த,
குறிப்பாக பிரான்ஸிய நவீனத்துவ ஓவிய மரபை
ஒட்டி சிறீலங்கா நவீனத்துவ ஓவிய மரபைத்
த�ோற்றுவித்தது இவர்களின் பங்களிப்பாகும். (Jagath Weerasinghe 2005). 43 குழுமத்தை விட அதே
காலங்களில் ‘தூய மேற்கத்தைய கலப்பில்லாத
தூய சிறீலங்கா’ ஓவிய ச�ொல்லாடலை உருவாக்க
வேண்டும் எனக் க�ோரி, தேசிய வாதத்தை மைய
மாகக் க�ொண்டு, 20ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில்
வெவ்வேறு ஓவியப் ப�ோக்குகள் ச�ொல்லாடல்
களாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன (Ibid). 1960களில்
களனிப் பல்கலைக்கழக விரிவுரையா ளராக இருந்த
எச்.எ.கருணாரட்ண மதச் சார்புத் தன்மையை குறிப்
பாக ப�ௌத்த மதச் சார்புத் தன்மையை ஓவியத்
திற்குள் உள்வாங்கினார் (Ibid). இவரைவிட ஓவி
யரான ஆனந்த சமரக்கோனின் (1911 – 62) ஓவியப்
படைப்புக்களும் சிறீலங்கா தேச-அரச கட்டுமானத்
திற்கு பெரிதும் பங்காற்றின.
20ஆம் நூற்றாண்டில் சிறீலங்காவின் ஓவி
யப் ப�ோக்கு குறிப்பாக இளவயது ஓவியர்களின்
வருகைய�ோடு மீள் எழுச்சி பெற்றது. இவர்களில்
பெரும்பால�ோனாரின் ஓவியர் என்கின்ற தனிநபரை
அரசியல் நபராக அடையாளங்காண முற்பட்டனர்
(Artist as a political individual). மேற்கூறப்பட்ட இள

தமிழீழ காவல்துறையின் ... த�ொடர்ச்சி...
இதன் விளைவாக முகமாலையிலிருந்து
கிளிநொச்சி ந�ோக்கியும், வடகிழக்கிலிருந்து முல்
லைத்தீவு ந�ோக்கியும், வட பகுதியின் தெற்கிலி
ருந்து கிளிநொச்சியை ந�ோக்கியும் வட மேற்கிலி
ருந்து கிளிநொச்சி ந�ோக்கியும் அதாவது முக
மாலை, நாயாறு, ஓமந்தை, மன்னார் ஆகிய மாவ
ட்டங்களிலிருந்து மக்கள் திரள் திரளாக இடம்
பெயர வைத்தது, அக் காலகட்டத்தில் மக்களைப்
பாதுகாக்கும் பாரிய பணியை எமது தமிழீழ
காவல்துறையே பணியேற்றுச் செய்தது. எமது
துறை உறுப்பினர்கள் ஊதியம் பெறுபவர்களாக
இருந்தாலும், ஆயுதம் ஏந்திய தமிழீழ வீரவிராங்
கனைகளாகவே பணியாற்றினர். 2008 காலப்பகு
தியில் பிரதான நிர்வாக மையமான கிளிநொச்சி
ம�ோதல்களின்றி பின்வாங்கப்படவே மக்களினு
டைய நெருக்குவாரம் முல்லைத்தீவு ந�ோக்கி நக
ரத் த�ொடங்கியது. புலிகளும், மக்களும் அனை
த்துக் கட்டுமானங்களும் அல்லோலகல்லோல
ப்பட்டு சிதறிக் கிடந்த வேளையில் பெண்கள்,
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வயது ஓவியர்கள் பெரும்பாலும் கிராமப் புறங்க
ளிலிருந்து ஓவிய உலகிற்கு அறிமுகமானவர்கள்.
அவர்களின் தனியான, கூட்டான அடக்கு முறை,
வன்முறை, அனுபவங்கள் ஓவியப் படைப்பில்
பிரதிபலித்தன. சமுதாய நீர�ோட்டத்தில் தாங்கள்
அங்கீகரிக்கப்படுவதற்காக ஓவியத்தை அவர்கள்
கருவியாகப் பயன்படுத்திக் க�ொண்டார்கள். இவ்
வாறான படைப்புக்கள் ‘காலத்தன் மையை’ மைய
மாகக் க�ொண்டிருந்தன. இப்போதைய யதார்த்தம்
என்பது எல்லா ஓவியங்களிலும் பிரதிபலித்தது
(Ibid). சிறீலங்காவில் 1990களில் முதன்மைபெற்ற
ஓவியர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் தென்பகுதி
யில் 1970களில், 1980களில், 1990களில் நடைபெற்ற
கிளர்ச்சிகளினால் ஏத�ோ ஒரு விதத்தில் பாதிக்கப்
பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். தங்களுடைய கூட்டு
அடையாளத்தை திடப்படுத்துவதற்கு ஓவியத்தைக்
கருவியாகப் பயன்படுத்திக் க�ொண்டார்கள். த.சனா
தனன் குறிப்பிடும்போது காலனித்துவ எதிர்கொள்
ளல், ஓவியர் என்ற புதிய அடையாளத்தை அறி
முகம் செய்தது. இது சுய விழிப்புணர்வுடன்கூடிய
உரிய அடையாளத்தையும் ஓவியர் சார் நாட்டு
அடையாளத்தையும் க�ொண்டதாக அமைந்திருந்
தது. இவ் ஓவியர்கள் தேசிய இறையாண்மையைப்
பிரதிபலிப்பதில் முக்கிய பங்குதாரர்களாக விளங்
கினார்கள். ஓவியர்களின் தனி உதிரியான சுய
அடையாளம் தனித்த ஓவியர் சார்ந்தது மட்டுமல்ல

த�ொடர்ந்து வந்த காலங்களில் ‘ஓவியப் படைப்
புக்கள் ஓவியப் படைப்புக்களுக்காக அல்லாமல்
சமூக நீதிக் க�ோரிக்கைகளை பிரதிபலிப்பனவாக
வும், ப�ோரையும், அதன் காரணிகளையும், விளைவு
களையும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவனவாகவும்
அமைந்தன.
சிறீலங்கா அரசின் தேசியவாதக் கடும்
ப�ோக்கு, சனநாயக ஓவிய வெளியை சுருக்கிக்
க�ொண்டு வந்துள்ளது. தெற்கில் ஓரளவிற்கேனும்
அவ்வெளி தக்க வைக்கப்பட்டாலும் வடக்கு –
கிழக்கில் அவ்வெளி இல்லையென்றே கூறலாம்.
வடக்கு – கிழக்கில் சமுதாய மாற்றம் பற்றிய ச�ொல்
லாடல்கள், அரசுக்கு எதிரான ச�ொல்லாடல்களாக
திரிவுபடுத்தப்பட்டு மாற்றம் வேண்டுவ�ோரும்,
மாற்றம் விரும்பிகளும் தேசத்திற்கு எதிரானவர்க
ளாகவும், தேசிய பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் விளை
விப்பவர்களாகவும் பிரதிபலிக்கப்பட்டு தனிமை
ப்படுத்தப்படுகின்றனர் அல்லது இல்லாமல் செய்
யப்படுகின்றனர்.
2014 Brunei Gallery லண்டனில் நடைபெற்ற
ஓவியக் கண்காட்சியில் சிறீலங்காவைப் பிரதிநிதி
த்துவப்படுத்தி சிங்கள ஓவியர்களின் படைப்புக்கள்
மட்டும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது சிறீலங்காவின்
ஒத்த கலாச்சார முன்னெடுப்புச் செயற்றிட்டத்திற்கு
மிகச் சிறந்த உதாரணமாகும். சிறீலங்காவின் ஒத்த
கலாச்சாரக் கட்டமைப்புக்கு எதிராக 2009இற்குப்
பின்னர் சர்வதேச அளவில் அடக்குமுறைத் தினச
ரித்தன்மையை காட்சிப்படுத்தக்கூடிய ஓவியப்
படைப்புக்கள் ஊக்கப்படுத்தப்பட்டதா என்பது
ஐயமாகிய நிலையில், அச்சர்வதேச ஓவிய வெளி
யை தூர ந�ோக்குக் க�ொண்டு கைப்பற்ற வேண்டிய
தேவை இளம் ஓவியர்களுக்கு உண்டு.
20ஆம் திருத்தச் சட்டம், சட்டமாக்கப்பட்டு
ள்ள நிலையில் சிறீலங்காவில் தாராளவாத சனநா
யவாதிகளுக்கு உள்ள அச்சம் சிறீலங்கா சர்வாதி
காரத்தை ந�ோக்கி நகருவது என்பது. வடக்கு கிழ
க்கில் சிங்கள அரசு முன்னெடுத்த சர்வதிகாரத்தை
தெற்கிலே ஒரு ப�ோதும் கட்டவிழ்த்துவிடப்போவ
தில்லை, இருந்தப�ோதும், சனநாயக வெளி சுருங்
கப் ப�ோகின்றது என்ற அபாயம் முன்னறிவிக் கப்
மாறாக தேச – கட்டுமான கூட்டு அடையாளம் பட்டாலும், இராணுவமயமாக்கம் தடுக்கப்பட
சார்ந்தது.
ப்போவதில்லை. இவற்றினால் ஏற்படும் அதிருப்தி
1980களில், தமிழ் தேசிய எழுச்சிய�ோடு யினால் தெற்கில் அரசியல் எதிர்ப்பு சலனம் ஏற்பட
அழகுக்கலையில் புதிய தேடல் ஆரம்பமாகியது லாம். அவ்வாறான வெளி யை வடக்கு – கிழக்கில்
த.சனாதனன் குறிப்பிடுகின்றார். யதார்த்தத்தைப் ‘ஈழத் தமிழ்த்தன்மையை’ வலுப்படுத்துவதற்கு
பிரதிபலித்து பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஓவியங்க ஓவியப் படைப்புக்களை நாசூக்காகவும், தந்திர�ோ
ளின் ப�ோக்கு யாழில் 80களில் எழுந்தது. பெண் பாயமாகவும் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதில்
ஓவியர்களின் எழுச்சியும் இந்தக் காலங்களில் தமிழர்களின் கலாச்சார பண்பாட்டுச் சாணக்கியம்
முக்கியமாகக் குறிப்பிடத்தக்கது (Ibid). இக்காலக் தங்கியுள்ளது.
கட்டத்தில் அ.மார்க்கை வழிகாட்டியாகக் க�ொண்டு
அடக்குமுறைச் சூழல் வீரியம் பெறத்தான்
தமிழ்த்தேச பிரதிநிதித்துவம் ஓவியங்களில் செல் எழுச்சியும் அதிகமாய் வீரியம் பெறும்.
வாக்குச் செலுத்தியது. தமிழ் அடையாளப் பண்புக
ள�ோடு படைப்புக்கள் வெளிவந்தன. இதனைத்
முதிய�ோர், வலுவிழந்தோர், சிறார்கள், மன நலன்
பாதிக்கப்பட்டோர் உறவுகளை இழந்தோர்என்ற
பல வகையினரை தம் குடும்பங்களை விட்டு
பிரிந்து சேவை என்ற ந�ோக்கத்தோடு இறுதிவரை
உழைத்து கடமையாற்றி கண்மூடிய எமது
காவல்துறை ஆண் பெண் மாவீரர்களும் அகமரி
யாதைக்குரியவர்களே. நாளுக்கு நாள் கைப்பற்ற
ப்பட்ட எம்முடைய வாழ்விடங்கள் வளமிழந்து
ப�ோக வரும�ோர் படை எமைகாக்கவென்று
ஐ.நா வை நம்பியிருக்க, உலக வல்லரசுகள்தோள்
க�ொடுத்து நடாத்திய முள்ளிவாய்க்கால் மனிதப்
படுக�ொலையில் ச�ொந்த உறவுகளின் உயிரற்ற
உடலங்களைக்கூட ஆறடி இல்லை எனினும் எட்
டிய அளவில் புதைத்து எம் விடுதலை மாவீர்
களின் வித்துடல்களை அவர்களின் பெற்றோர்
முகவரி தேடி கையளித்து கம்பிகளாலும் கட்டை
களா லும் அவர்களின் க�ோப தாபங்களை எம்மீது
காட் டிய வேளைகளிலும் கடமைய�ோடு மக்கள்
சேவகர்களாகவே எம் துறை இறுதிவரை உறுதி
ய�ோடு ஓயாது பணி செய்தது.
	மேன்மைதகு தமிழீழத்தின் தேசிய தலை

வர் அவர்களின் நெறிப்படுத்தலில் 16.05. 2009
வரையும் மக்களுக்கான எனது சேவையை அவர்
எண்ணியதுப�ோல் செயலாற்றி, அவர் பாராட்டுத
லையும் பெற்ற மூத்த காவல்துறை உறுப்பினர்
என்ற வகையிலும் இன்று தத்தமது பாதுகாப்பு
நிமித்தம் காரணமாக ச�ொந்த மண்விட்டு வந்த
மண்ணிலே அகதியாக வாழும் என் ப�ோன்ற
காவல்துறையின் உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் 29
ஆம் ஆண்டில் காவல்துறையின் எமது மக்களு
க்கான சேவையினை வருங்காலமும் அறிந்து
க�ொள்வதற்காகவும் இப்பகிர்வைப் பகிர்ந்து
க�ொள்வத�ோடு, 18.05.2009 வரையும் எமது
துறையை வழிநடாத்தி வீரச்சாவைத் தழுவிய
விடுதலைப்புலி மாவீரர்களையும் எங்களது
காவல்துறை மாவீர்களையும் எமது காவல்துறை
பணியாளர்களையும் இத்தருணத்தில் நினைவு
கூர்ந்து வீர வணக்கத்தைத் தெரிவித்துக்கொள்வ
த�ோடு, எம் தேசம் உயிர்பெறும், ஓர்நாள் என்
சந்ததி இக்கதை படிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில்
இந்நாளை நினைவு கூருகிறேன்.
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செய்து 09.09.2018 அன்று தமிழக அமைச்சரவை
தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு அனுப்பி
வைத்தது. அவ்வாறு அனுப்பி இரண்டு ஆண்டு
களுக்கு மேல் ஆகியும் அதன்மீது ஆளுநர் முடிவெ
டு க்கவில்லை என்றால் அதற்கு அரசியல் காழ்ப்பு
ணர்வைத் தவிர வேறு என்னவாக இருந்து விட
முடியும்...??!!
அமைச்சரவையின் பரிந்துரை மீது குறிப்
பிட்ட காலத்திற்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும்
என்று ஆளுநருக்கு காலக்கெடு எதுவும் விதிக்கப்
படவில்லை என்ற ஒற்றைக் காரணத்தை மட்டும்
வைத்துக்கொண்டு, இந்த விஷயத்தில் ஆளுநர்
காலதாமதம் செய்வது நியாயமில்லை.
	பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட 7 தமிழர்களும்
த�ொடர்ந்து 30ஆவது ஆண்டாக சிறைத் தண்ட
னையை அனுபவித்து வருகின்றனர். அவர்கள்
அனைவருமே இந்த 30 ஆண்டுகளில் வாழ்நாளின்
பெரும்பகுதியை இழந்து விட்டனர். இனியாவது
அவர்கள் தங்களின் வாழ்நாளை குடும்பத்தினரு
டன் கழிக்க வேண்டும்.
உண்மையான குற்றவாளிகளை புலனா
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மன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் தலைமையில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள சட்டத்தரணிகளை உள்ள
டக்கிய அமைப்பே இந்த வழக்குத் தாக்கல் நட
வடிக்கையில் இறங்கியிருக்கின்றது.
தமிழர் தம் அரசியல் மற்றும் அடிப்படை
உரிமைகள் சார்ந்த விடயங்களில் சட்டரீதியான
ப�ோராட்ட களம் ஒன்று இதன் மூலம் திறக்கப்பட்
டிருப்பதாகக் கருத முடியும். இதுகால வரையி
லும்
சட்ட
ரீதியான
ப�ோராட்டங்களை
முன்னெ டுப்பதில் தமிழ்த்தரப்பினர் ஆர்வம்
காட்டியிருக்க வில்லை.
இந்த நிலையில், அரசினதும், இராணுவத்
தினதும் தடை உத்தரவை மீறி மாவீரர் வாரத்தைக்
கடைப்பிடித்து, மாவீரர் தினத்தை அனுட்டிப்பத
ற்குத் தமிழ்த்தேசிய கட்சிகள் ஒன்றிணந்து முடி
வெடுத்திருக்கின்றன. இந்த முயற்சி தமிழ்மக்களு
டைய உரிமைகளுக்கான ப�ோராட்ட நடவடிக்கை
யில் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய திருப்பம் என்றே கூற
வேண்டும்.
நாடாளுமன்ற அரசியலில் அதிக நாட்ட
மும், அந்தத் தளத்தில் குரல் எழுப்புவதையே தமது
பிரதான ப�ோராட்ட களமாகத் தமிழ் அரசியல்வா
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பெருத்திரளாக வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் பெரும்
ப�ோராட்ட்களை, சட்டப் ப�ோராட்டங்களை
முன்னெடுத்தனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக சென்னையிலும்
சேலத்திலும் பெண் வழக்கறிஞர்கள் சாகும்வரை
உண்ணாநிலை ப�ோராட்டங்களை எல்லாம் முன்
னெடுத்தனர். மேலும் பல்வேறு தமிழ் உணர்வாளர்
களும், ஈழ ஆதரவாளர்களும், பல்வேறு புரட்சிகர
முற்போக்கு சக்திகளும் கூட தமிழகம் முழுக்க
ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளனர்.
இத்தனை அழுத்தங்கள் தமிழகம் முழுக்க
க�ொடுக்கப்பட்டாலும்கூட, சட்டத்தின்படியும்,
நியாயத்தின்படியும், மனிதநேய அடிப்படையி
லும், தங்களது வாழ்நாளில் பாதியை சிறையி
லேயே கழித்ததன் அடிப்படையிலும், உச்ச நீதி
மன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலும் உடனடியாக
சாந்தன், முருகன், பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட எழுவ
ரின் விடுதலையை தமிழக ஆளுநர் பரிசீலனை
செய்து எழுவரின் விடுதலையை உறுதி செய்ய
வேண்டும் என்பதே ஒட்டும�ொத்த தமிழர்களின்
எதிர்பார்ப்பு ஆகும்.

திகள் க�ொண்டிருந்தார்கள். ரணில் - மைத்திரி
கூட்டு இணைவின் மூலம் 2015 ஆம் ஆண்டு
த�ோற்கடிக்கப்பட்ட ராஜபக்சக்கள் தனிச் சிங்கள
வாக்குகளை ஆதாரமாகக் க�ொண்டு ஆட்சியைக்
கைப்பற்றியதன் பின்னணியிலேயே பல முனைக
ளில் ப�ோராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும்
என்ற சிந்தனைத் தெளிவு தமிழ் அரசியல்வாதிக
ளுக்கு ஏற்பட்டிருப்பதைக் காண முடிகின்றது.
பிறரைச் சார்ந்திருத்தல் அல்லது வெளியா
ரைச் சார்ந்திருத்தல் என்ற சார்பு நிலை அரசியலில்
அவர்கள் ஊறிப் ப�ோயிருந்தார்கள். தமிழ் மக்க
ளையும் அந்த அரசியலில் நம்பிக்கை க�ொள்ளச்
செய்திருந்தார்கள். ஆனால் பிறரைச் சார்ந்திருப்ப
தும், வெளியாரைச் சார்ந்து நம்பியிருப்பதும்
பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண உதவ மாட்டாது
என்ற உண்மை இப்போது அவர்களுக்கு உறைத்
திருப்பதாகவே தெரிகின்றது.
ஒற்றை ஆட்சி முறையின் மூலம் ஒரே
நாடாக இலங்கையைப் பேணுவதற்கு முயற்சிக்
கின்ற ராஜபக்சாக்களும், சிங்கள ப�ௌத்த தேசிய
வாதிகளும், பேரின அரசியல்வாதிகளும் நினை
வேந்தல் நிகழ்வுகள் ப�ோன்ற அடிப்படை உரிமை
சார்ந்த விடயங்களை இனவாதப் ப�ோக்கில் அரசி
யலாக்கி நாட்டை சீரழிக்க முற்படக்கூடாது.

பன்மைத்தன்மையைப் பேண வேண்டும். பல்
லின மக்களும் சமஉரிமை உடையவர்களாக
இந்த நாட்டில் சமாதானத்துடன், ஐக்கியமாக
வாழ்வதற்கு வழி செய்ய வேண்டியது அவசியம்.
சிங்கள ப�ௌத்த தேசியத்தை வலுப்படுத்தி,
அதனை மேம்படுத்துவதற்கு மேற்கொள்கின்ற
இனவாத அரசியல் முயற்சிகள் இறுதியில் பாதக
மான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும் என்பதைப்
புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
அதேவேளை, இனவாத அரசியல் ப�ோக்
கைக் கைவிடுவதற்கு அரச தரப்பினரும் சிங்கள
ப�ௌத்த பேரின தேசியவாதிகளும் முன்வராத
நிலையில், தமிழ்த்தேசியத்தை வலியுறுத்துகின்ற
தமிழ் அரசியல் தலைவர்களும், அரசியல்வாதிக
ளும் தங்களுக்குள் ஒன்றிணைந்து ஓர் அரசியல்
அமைப்பின் கீழ் (கவனிக்க வேண்டியது – ஓர்
அரசியல் கட்சியின் கீழ் அல்ல) ஒன்றிணைந்து,
பல முனைகளிலான நடவடிக்கைகளின் மூலம்
தமது அரசியல் உரிமைகளுக்கான ப�ோராட்டங்
களை முன்னெடுக்க முன்வர வேண்டும். செய்
வார்களா?

தமிழக சட்டப்

... த�ொடர்ச்சி...

காலூன்றத் துடிக்கிறது. ஆனால், இவ்விடயத்தில்
எடப்பாடியார் கடுமையாக இருப்பார் என
கூறப் படுகிறது. தேமுதிகவைப் ப�ொறுத்தவரை,
க�ொடுத்ததை வாங்கிக் க�ொள்ளும் நிலையில்
உள்ளது.
திமுகவில் ஏற்கெனவே அதிக அளவில்
கூட்டணிக் கட்சிகள் இருப்பதால், அங்கு செல்ல
முடியாத சூழலும் உள்ளது. ஆனால், எல்லாவற்
றையும் சமாளிக்கக் கூடிய சாணக்கியராக உரு
வெடுத்து விட்டார் எடப் பாடியார். திமுகவைப்
ப�ொறுத்தவரை, அங்கு த�ொகுதிப் பங்கீடுப் பிரச்
சி ஸ்ரீனை ஏற்பட வாய்ப் ஸ்ரீபில்லை.
எப்பொழுதும் அதிகம் கேட்கும் காங்
கிரஸ், தற்போது க�ொடுத்ததை வாங்கிக் க�ொள்
ளும் மனநிலையில் இருக்கிறது. ஸ்டாலினும்,
2016 இல் செய்த தவறை திரும்ப செய்ய விரும்
பவில்லை. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளைப்பொறுத்

ஈழ அகதி சிறுவனின்

துள்ளது. இதற்கு முன் ‘india Book of Records’
இல் ஒருவர் 178 நிறுவனங்களின் இலச்சினை
களை 3 நிமிடம் 49 ந�ொடிகளில் அடையாளப்
படுத்தியிருந்தார் என்று ‘தி இந்து’ செய்தி இணை
யம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

னங்களின் இலச்சினைகளை 2 நிமிடம் 14
நொடிகளில் அடையாளப்படுத்தியிருந்தார்.
குறித்த சிறுவனின் இந்த திறமையை
சாதனையாக ‘Asia Book of Records’ அங்கீகரித்
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ய்வு செய்து கண்டுபிடிக்க முடியாத இந்திய புல
னாய்வுத்துறை, இந்த வழக்கில் சில அரசியல் நிர்ப்
பந்தங்களின் சூழ்ச்சிகளுக்கு அடிபணிந்து திட்ட
மிட்டு விசாரணை என்ற பெயரில் அழைத்துச்
சென்ற நபர்களையே ராஜீவ் காந்தி க�ொலை வழக்
கின் குற்றவாளிகளாக ப�ொய்யான சாட்சிகளை
க�ொண்டு நிரூபிக்க செய்தும் கூட இந்த வழக்கில்
பேரறிவாளன் உள்ளிட்டோரின் குற்றங்கள் நிரூபி
க்கப்படவில்லை என்பதற்கு சாட்சியாக இந்த
வழக்கின் விசாரணை அதிகாரியான தியாகராஜன்
உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த ஒப்புதல்
வாக்குமூலம் அமைகிறது
	மேலும் குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்படாத
நிலையில், தூக்குத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட
சாந்தன், முருகன் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட எழு
வரின் விடுதலைக்காக உலகம் முழுக்க இருக்கும்
தமிழர்களாலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழ் உணர்
வாளர்களாலும் பல்வேறு கட்ட ப�ோராட்டங்கள்
இதுநாள் வரை நடந்துள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்
தில் நடந்த எழுவர் விடுதலைக்கான ப�ோராட்டங்
களில் உச்சபட்சமாக தன் உயிரையே தீக்கங்கு
களுக்கு தின்னக் க�ொடுத்து செங்கொடி உயிரை
மாய்த்துக் க�ொண்டார். மேலும் தமிழகத்தில்

தத்தினால் துயருற்ற எமது மக்கள் அக்காலத்
தில் கூட உணவுப் பஞ்சத்தால் உயிர் நீத்த சம்ப
வம் எதுவும் பதிவாகவில்லை என்பதை நினை
வில் க�ொள்ள வேண்டும். இவரது கருத்தானது
அனைத்து இலங்கை நாட்டில் வாழும் மூவின
மக்களையும் ஒரே சட்டத்தால் பரிபாலிக்கும்
ப�ொலிஸ் துறையில் உயர் பதவியில் இருப்போர்,
இன ஐக்கியத்தை குழப்புவது மற்றும் தமிழ் மக்க
ளின் மனதைப் புண்படுத்தும் வகையில் கருத்துக்
கூறுவதை தவிர்த்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
கடந்த காலங்களில் தமிழ் மக்களை
தேர்தலின் ப�ோது உசுப்பேத்தி அரசியல் சுயலாபம்
தேடுகின்ற அரசியல்வாதிகளுக்கு இவ்வாறான
கருத்துக்கள் எதிர் வரும் காலங்களில் மக்களை
ஏமாற்றுவதற்கு பக்க பலமாக அமைந்து விடும்
என அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

... த�ொடர்ச்சி...
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தவரை, திமுகவை விட்டு செல்லப் ப�ோவதி
ல்லை. விடுதலைச் சிறுத்தைகளும் பேரம்பேச
வாய்ப்பில்லை. ஆனால், எந்த த�ொகுதிகள் என்ப
தில்தான் பெரும்பாலும் திமுக கூட்டணியில்
இழுபறி நீடிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.
ஏனெனில், இம்முறை நாடாளுமன்றத்
தேர்தலில் பெற்ற வெற்றியைப் ப�ோல், அறுதிப்
பெரும்பான்மையுடன் அரியணையில் ஏறவே
திமுக விரும்புகிறது. அடுத்து, நாம் தமிழர் கட்சி
க்கு நான்கு வீதத்திலிருந்து ஆறு வீதமாக வாக்கு
கள்அதிகரிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.
	மாற்றத்தை விரும்புவ�ோர், இளைய தலை
முறையினர் தங்கள் வாக்குகளை சீமானுக்கு
ப�ோட வாய்ப்பிருக்கிறது. அவர் எந்த கட்சியுட
னும் கூட்டணியில்லை என்று கூறி தங்கள் வேட்
பாளர்களை அறிவித்து விட்டார்.
	மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தங்கள் நான்கு
வீதத்தைத் தக்க வைத்துக் க�ொள்ளும். தேர்தல்
சமயத்தில் கூட்டணி வைத்துக் க�ொண்டாலும்
ச�ொல்வதற்கில்லை. தற்போதைய இந்த வியூகத்
தில், ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால், வாக்குகள்
பிரியுமே தவிர திமுக வெற்றியைப் பாதிக்கப்
ப�ோவதில்லை. எப்படியும் ஜனவரியிலிருந்து
அவரவர் அரசியல் ஆட்டங்களை ஆரம்பிப்
பார்கள்.
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ழந்தைகளை உடல் நலத்துடன் வளர்ப்பது
டன், உளநலத்தை ஊட்டி வளருங்கள்.
அவர்களின் எதிர்கால உலகம் அழகாகத் தெரியும்.
“எந்தக் குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான்
மண் ணில் பிறக்கையிலே; பின் நல்லவராவதும்
தீயவராவதும்…”
“தூக்க மருந்தினை ப�ோன்றவை பெற்றோர்
ப�ோற்றும் புகழ் உரைகள்…”
ஆகவே இன்றைய இளைஞர்கள் “சிகரட்
குடிக்கிறான், தெருவில் நிற்கிறான், குடிக்கின்றான்,
ஒரே நண்பர்களுடன் திரியுறான், அதிகமாக Phone
பாவிக்கின்றான், Game விளையாடுறான்” என நிதம்
வசை பாடுகின்றோம். இவை எல்லாவற்றையும்
நாம் பிள்ளைகளின் பிழையென கூறுகிற�ோம்.
ஆனால் உண்மையில் ஒரு பிள்ளையின் நடத் தையை
பெற்றோரின் வளர்ப்பே தீர்மானிக்கின்றது. 		
இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகமான பெற்றோர்
கள் வேலை நிமித்தம் தம் பிள்ளைகளின் நிலையை
மறந்து, பிள்ளைகளின் கனவுக்காக தங்களை அர்ப்
பணிக்கிறார்கள். சிலர் திரைப்படங்கள், நாடகம்,
முகநூல் என தம் வேலைக்கு பின்னரும் இதனுடன்
தம்காலத்தை கழிக்கிறார்கள். பிள்ளைகளின் காசுத்
தே வைகளை நிறைவேற்றும் பெற்றோர், எந்தளவு
தூரம் ஒரு குழந்தையின் அன்பு, பாதுகாப்பு என
மாஸ்லோ ச�ொல்லும் அடிப்படை தேவைகளை
நிறைவேற்றுகிறார்கள் என்பது பல பெற்றோர்களு
க்கு கேள்விக்குறியே. பிள்ளைகள் படித்தால் சரி
ட�ொக்டர், இஞ்சினியர் என்று வேலைக்கு சென்
றால் சரி என்று சிந்திக்கிறார்களே தவிர, தன் பிள்ளை
சமூகத்தில் சிறந்த பிரஜையாக வர வேண்டும்;
நல்ல ஆளுமை உடையவனாக இருக்க வேண்டும்
என்ற சிந்தனை எத்தனை பேருக்குஇருக்கின்றது
என்றால் எம்மில் பலரின் விடை????

பெற்றோர் தான் பிள்ளைகளின் உலகம்.
பெற்றோர் ஆகிய நீங்கள், எந்த வகையில் தங்களு
டன் நேரத்தை செலவிடுகிறீர்கள். எவ்வாறு தங்க
ளுடன் அன்பு உறவை வளர்க்கிறீர்கள் எப்படிக்
கவனம் செலுத்துகிறீர்கள் என உங்கள் பிள்ளைகள்
அவதானிப்பார்கள். இதைவிடுத்து எந்தப் பிள்ளை
யும் எவ்வளவு பணத்தை தம் பெற்றோர் உழைக்
கின்றார்கள் என பார்ப்பது இல்லை. பெற்றோர்
குறைந்தது ஒரு நாளில் மூன்று முறையாவது
பிள்ளைகளுடன் நேரத்தை செலவு செய்ய வேண்
டும் என உளவியலாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
ஒருதாய் தன் பிள்ளையுடன் 8 முறைகள் த�ொட்டு
க்கதைக்க வேண்டும். பெற்றோர் நீங்கள் பிள்ளை
கள் மீது க�ொண்ட அன்பை மனதிற்குள் வைத்திருந்
தால், மட்டும் ப�ோதாது. அதை பிள்ளைகளிடம்
வெளிப்படையாக காட்டுங்கள்.
நீங்கள் சிறந்த பெற்றோரா? நீங்கள் சிறந்த
பெற்றோர் ஆவதற்கு, பின்வரும் திறன்கள் முக்கிய
மானவை.

Listening - உங்கள் பிள்ளைகளின் செயற்பா
டுகள், நாளாந்த வேலைகள் த�ொடர்பாக பெற்
ற�ோர் உங்கள் பிள்ளைகளிடம் கதையுங்கள். அவர்
களின் கருத்துக்களை காது க�ொடுத்துக் கேளுங்கள்.
பிள்ளைகள் தமது கருத்தைக் கூறும்போது, குறுக்
கிடுவதை விடுத்து, முற்றுமுழுதாக அவர்கள் கூற
வரும் கருத்தைக் கேளுங்கள். அது பிள்ளைகளைப்
ப�ொறுத்தவரை தம் பெற்றோர் தமக்கு முக்கியது
வம் க�ொடுக்கிறார்கள்; தங்களை அவர்கள் நேசிக்
கின்றார்கள் என்பதை ஆழமாக பிள்ளைகளின்
மனதில் பதியவைத்து விடுகிறது. பின் பிள்ளைகள்
உங்களிடம் இருந்து எந்த விடயங்களையும் மறை
க்க மாட்டார்கள். தம் பிரச்சினைகள், கவலைகள்,
சந்தோசம் என எதையும் முதலில் பகிரும் நபர்க
ளாக பெற்றோராகிய நீங்கள் திகழ்வீர்கள்.
observation - உங்களது பிள்ளைகள் செய்யும்
செயலை நிதானமாக அவதானியுங்கள். அவர்கள்
எவ்வகையான செயல்களில் அதிகம் ஈடுபடுகிறார்
கள், எதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள், யாரு
டன் அதிகம் பழகின்றார்கள், எவ்வகையான ஆர்வ

த்தை வெளிப்படுத்துகிறார்களென பெற்றோர்
உற்று ந�ோக்க வேண்டும். பிள்ளைகளின் நடத்தை
யில் பிழை இருந்தால், அவதானியுங்கள். ஆனால்
பிழைகளை மட்டும் அவதானிக்காதீர்கள். குழந்தை
களின் ச�ொற்கள் மற்றும் ச�ொற்கள் சாராத விடயத்
தையும் அவதானியுங்கள்.
Manifest - பிள்ளைகளுக்கு இப்படி செய்,
அப்படி செய் என உத்தரவு இடுவதை விடுத்து
பெற்றோர் ஆகிய நீங்கள், அவர்களுக்கு அதைமுன்
னுதாரணமாக செய்து காட்டுங்கள். அவர்கள் உங்
களை மதிக்கும் அளவுக்கு நீங்கள் செயற்படுங்கள்.
பிள்ளைகள் நீங்கள் ச�ொல்வதை விட நீங்கள் செய்
வதை அதிகம் பின்பற்றுகிறார்கள். நீங்கள் செய்வ
தையே அவர்கள் செய்வார்கள். நீங்கள் உங்கள்
குடும்ப அங்கதவர்களுக்கு க�ொடுக்கும் முக்கியத்து
வம், சமூகத்தில் காட்டும் அக்கறை ப�ோன்றவற்றை
பிள்ளைகளும் கடைப்பிடிப்பார்கள். பெற்றோரான
நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு க�ொடுக்கும் முக்கியத்துவ
த்தை உங்களின் முதுமைப் பகுதியில் பிள்ளைக
ளின் நடத்தையில் அவதானிக்க முடியும்.
Story telling - உங்களது பிள்ளைகள் மிகவும்
சிறியவர்களாக இருந்தால், அவர்களுக்கு நல்லுரை
கள், நீதிக் கருத்துகள், சட்டதிட்டங்கள், ஒழுக்கவிதி
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களை கதைகளின் மூலம் பிள்ளைகளுக்கு ச�ொல்லு
ங்கள். சிக்மன்பிரைட் உளப்பகுப்பு க�ோட்பாட்டில்
குறிப்பிட்ட கருத்திற்கு அமைவாக ஒரு பிள்ளை
யின் EGO, SUPER EGO எனும் நிலைகளை உருவா
க்குவதில் கதை கூறுதல் அத்தியாவசிய மானது.
Self Sufficiency - பெற்றோரான நீங்கள் பிள்
ளையின் முயற்சிக்கு, தேவைக்கு உதவிட வேண்
டுமே தவிர, அவர் களது தேவைகளை நீங்கள் நிறை
வேற்றக் கூடாது. பிள்ளை தனக்கு தேவையானதை
தான் எடுத்துக் க�ொள்ளத் தூண்ட வேண்டும். அவர்
களுக்கு இயலாத வேளையில் உதவ வேண்டும்.
ப�ொதுவாக பிள்ளைகள் கீழே விழுந்தால், பிள்ளை
எழமுன் நாம் ஒடிப் ப�ோய் தூக்கி விடுகின்றோம்.
பிள்ளை நடைபழகும் ப�ோது பிள்ளை விழாமல்
நடைபழக வேண்டுமென நினைக்கும் பெற்றோர்
களும் உள்ளனர். அது பிழையான சிந்தனை.
பிள்ளை விழுந்தால் தானே எழும். பிள்ளை
நடப்பது என்பது அதற்கு பெரிய சவால். அந்த
சவாலை பிள்ளை வெற்றி க�ொள்ள வேண்டும்.
விழுந்தாலும் தன்னால் யாரின் உதவியும் இன்றி
எழும்புவேன் என்ற நம்பிக்கை, தன்னைத்தானே
பார்த்துக் க�ொள்வேன் ப�ோன்ற சுய மதிப்பீடு
நிலைகளை பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு ஊட்ட
வேண்டும். நீங்கள் பிள்ளையைத் தூக்கி விடும்
ப�ோது, பிள்ளைகள் தங்கி இருக்கும் பழக்கத்தை
யும், தாழ்வு மனப்பான்மையையும் வளர்க்கிறார்
கள். பிள்ளையின் முயற்சிக்கு ஊக்கம் ஊட்டி விடுப
வராக இருங்கள்.
Teaching Compassion - பிள்ளைகளுக்கு
மற்றவர்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்; உயிர்
களை மதிக்க வேண்டும்; பிறர் மகிழ்ச்சிக்கு நாம்
எம்முடைய வாழ்வில் சிறு பகுதியையாவது க�ொடு
க்க வேண்டும் என்று ச�ொல்லிக் க�ொடுங்கள். பிள்
ளைக்கு நாம் மட்டும் மகிழ்சியாக இருக்கக்கூடாது;
நம்மைச் சுற்றி இருப்பவர்களையும் நான் மகிழ்ச்
சியாக வைத்திருக்க வேண்டுமென ச�ொல்லிக்
க�ொடுக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக பிள்ளைகள்
பெற்றோரான உங்களையும், தன் எதிர்கால குடும்ப
த்தையும், தன் உறவினர்களையும், தன்னைச் சார்ந்த,
சாராதவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்துக�ொள்ள
முயல்வார்கள்.
Appreciotion - பிள்ளைகளை பாராட்டுங்கள்.
அவர்கள் நல்ல செயல்கள் செய்யும் ப�ோது, அவ
ற்றை தேடித் தேடிப் பாராட்டுங்கள். அவர்கள்
குற்றம் இழைத்தால் தண்டிக்காமல் அதை ஒரளவு
கண்டு க�ொள்ளமால் விடுங்கள். அப் பாராட்டு
இன்றிய நடத்தையானது, சிறிது காலத்தில் அழியும்
சாத்தியக்கூறு உண்டு. பாராட்டுதல்எனும் ப�ோது
பிள்ளைகளுக்கு மகிழச்சி தரக்கூடிய ச�ொற்களை
பயன்படுத்தல், பரிசுப்பொருட்கள் க�ொடுத்தல்,
வெளி இடங்களுக்கு பிள்ளைகளைக் கூட்டிச்
செல்லுதல், அவர்களுக்கு பிடித்தவற்றைசெய்தல்
என்பன சிறப்பான விடயம் ஆகும். ஒருநாளும்
பாராட்டுகளை வழங்குவதற்கு தயங்கி நிற்காதீர்
கள்.
இவ்வாறாக திறன்களை நீங்கள் வளர்த்துக்
க�ொள்ளும் ப�ோது, உங்களால் உங்களின் பிள்ளை
களுக்கு சிறந்த பெற்றோராக வாழ முடியும். அத்து
டன் ஆளுமையுடன் கூடிய ஒழுக்கப் பண்பு களை
பிள்ளைகளிடையே வளர்த்தெடுக்க முடியும்.
உங்கள் பிள்ளையின் Role model பெற்றோர் ஆகிய
நீங்கள் தான். பிள்ளைகளின் முன்மாதிரியான
நீங்கள், நேரான மனப்பான்மை க�ொண்டவராக
விளங்க வேண்டும். பிள்ளை மூன்று வயதில்
மாதிரியை பின்பற்ற அதாவது உங்களைப் ப�ோல
செய்ய ஆரம்பிக்கின்றது. பெற்றோராகிய நீங்கள்
பிள்ளைகளுடன் எவ்வாறு நடந்து க�ொள்கிறீர்கள்
என்பது தான் பிள்ளையின் நடத்தைக்கு காரணம்.
பிள்ளைகளிடம் குற்றம் காணாதீர்கள். எனெனில்
இக் குற்றங்கள் உருவாக பெற்றோரான நீங்களே
காரணம். ஆகவே எமது சமூகத்தில் நீங்கள் சிறந்த
பெற்றோராக உருவாகுங்கள். சிறந்த பிள்ளைகள்
தானாக உருவாகுவார்கள்.

