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டசம்பர் 19 தேதி வட மமாகமாண முேலமமச்சர்
விக்திக்னேஸ்வரன் ேமலமமயில் ‘ேமிழ் மக்கள் தபரமவ’
(தபரமவ) என்ற புதிய அமமப்பு உருவமாக்கப்பட்டுள்ளத.
இத ேமிழ் தேசிய கூட்டமமப்பு (கூட்டமமப்பு), அமமரிக்க
ஆேரவு மகமாண்ட ஜிக்னேமாதிபதி சிறிதசிக்னே, பிரேமர் ரணில்
விக்ரமசிங்கவின் அரசமாங்கத்திற்கு வழங்கும் ஆேரவின்
மூலம் எப்மபமாழுதம் இல்லமாேளவு மதிப்பிழக்மகயில் ேமிழ்
தேசியவமாேத்தின் வங்குதரமாத்த அரசியலுக்கு முகப்பூச்ச
பூசம் ஒரு திவமாலமாிக்னே சூழ்ச்சியமாகும்.

தபரமவயின் உருவமாக்கத்திற்கு ஆேரவு வழங்கியவர்கள்,
ஏற்கிக்னேதவ கூட்டமமப்பில் அங்கம் வகிக்கும் கட்சிகளிிக்னேதம்,
2010 ல் கூட்டமமப்பில் இருந்த பிரிந்த மசன்ற ேமிழ் தேசிய
மக்கள் முன்ிக்னேணியின் பிரதிநிதிகளுமமாவர். இவர்களுடன்
சிவில் அமமப்புக்களின் பிரதிநிதிகள், மேவமாதிகள், மேமாழில்
வல்லுிக்னேர்கள், யமாழ் பல்கமலக்கழக விரிவுமரயமாளர்கள்,
பத்திரிமக ஆசிரியர்களும் இமணந்திருக்கின்றிக்னேர். ேமிழ்
முேலமாளித்தவத்தின் இந்ே பிரதிநிதிகள் அமிக்னேவரும்,
சீிக்னேமாவிமிக்னே ேனிமமப்படுத்தம் துமாக்கம் மகமாண்ட
வமாஷிங்டனின் ஆத்திரமூட்டும் “ஆசியமாவில் முன்னிமல”
மற்றும் அேிக்னேத இலங்மகயில் வமளந்த மகமாடுக்கும்
வமாடக்மக ஆட்சியிமிக்னே அமமக்கும் முயற்சிகளின் மூலமும்
பயன்மபறும் துமாக்கம் மகமாண்டவர்கள்.

தபரமவயின் ஸ்ேமாபகர்கள், ேங்களுக்கு கூட்டமமப்புடன்
அடப்பமடயமாிக்னே அரசியல் தவறுபமாடுகள் இல்மல என்பமே
வலியுறுத்தகின்றிக்னேர். ஸ்ேமாபகர்களில் ஒருவரமாிக்னே சதரஸ்
பிதரமச்சந்திரன் “இந்ே அமமப்பு, கூட்டமமப்புக்கு
குமடச்சல் மகமாடுக்கும் அமமப்பு அல்ல. கூட்டமமப்புக்கு
எதிரமாிக்னேத என்ற தேமாற்றப்பமாட்மடயும் மகமாடுப்பத
அர்த்ேமற்ற மசயற்பமாடு ஆகும்” என்கிறமார்.

ஏமிக்னேய தபரமவ ஸ்ேமாபகர்கள் “இந்ேப் தபரமவ அரசியல்
கட்சியுமல்ல மமாற்றுத் ேமலமமயிமிக்னே ஏற்படுத்தேற்கமாிக்னே
ஆரம்பக் கூட்டமும் அல்ல” எிக்னே மேரிவிக்கிறமார்கள்.

யேமார்த்ேத்தில் தபரமவ, இிக்னே அடப்பமடயில் இலங்மகயில்
மேமாழிலமாளர்கமள பிரிப்பேற்கமாிக்னே கூட்டமமப்பின்
மேமாடர்ச்சியமாிக்னே முயற்சிகளுக்கு ஒரு புதிய அரசியல்
மூடுதிமரயிமிக்னே வழங்குவேற்கு தசமவ மசய்கின்றத.
சிங்கள, ேமிழ், முஸ்லிம் மேமாழிலமாளர்களிிக்னேதம் ஒடுக்கப்பட்ட
மக்களிிக்னேதம் ஐக்கியத்திமிக்னே எதிர்க்கும் சிங்கள
முேலமாளித்தவ கட்சிகமள தபமான்று கூட்டமமப்பு இிக்னேவமாே
அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளத.

முப்பத வருடகமால உள்ுமாட்டு யுத்ேம் பல ஆயிரக்கணக்கமாிக்னே
ேமிழ் மக்களிிக்னேத படுமகமாமலகதளமாடு ேமிழீழ விடுேமலப்
புலிகளிிக்னேத முழுமமயமாிக்னே இரமாணுவ தேமால்வியுடன் 2009 இல்
முடவுக்கு வந்ேதில் இருந்த கூட்டமமப்பின் அரசியல் “சர்வதேச
சமூகம்”  ேமலயிட்டு ேமிழ் மக்களுக்கு “அரசியல் தீர்வு”
வழங்கும் என்ற மந்திரத்திமிக்னே மேமாடர்ச்சியமாக உரக்க
ஒலிப்பதிதலதய ேங்கியிருந்ேத.

இந்ே வருடத்தின் நிகழ்வுகள், கூட்டமமப்பின் “அரசியல் தீர்வு”,
ேமிழ் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் நியமாயமமாிக்னே ஜிக்னேுமாயக
தகமாரிக்மககளுக்கமாக அல்ல பதிலமாக ேமிழ்
முேலமாளித்தவத்திிக்னேதம், மத்தியேர ேட்டுகளிிக்னேதம்
சயுலன்கமள துமாக்கி இருப்பமேதய மவளிச்சம் தபமாட்டு
கமாட்டுகின்றத.

ஜிக்னேவரி 8 ஜிக்னேமாதிபதி தேர்த்ேலில் அமமரிக்க ேமலயீட்டிக்னேமால்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆட்சி மமாற்ற ுடவடக்மகயில் சிறிதசிக்னேவின்
மவற்றிக்கு நிபந்ேமிக்னேயற்ற ஆேரவிமிக்னே வழங்கி, பின்ிக்னேர்
ஆகஸ்ட் 17 ன் பமாரமாளுமன்ற தேர்ேல்களில் ஐக்கிய தேசிய
கட்சிக்கு பகிரங்க ஆேரவு வழங்கி ஒரு புதிய அமமரிக்க சமார்பு
ஆட்சியிமிக்னே அமமப்பேற்கு கூட்டமமப்பு அச்சமாணியமாக
மசயல்பட்டத.

அக்தடமாபரில் ஐ.ுமா. மனிே உரிமமகள் தபரமவயில் உள்ுமாட்டு
யுத்ேத்தில் இரமாணுவமும், அரசமாங்கமும் இமழத்ே
மகமாடுமமயமாிக்னே தபமார்க் குற்றங்கமள மூடமமறத்த,
வமாஷிங்டனுடனும், மகமாழும்பில் இலங்மக அரசடனும்
இமணந்த இந்ே தீர்மமாிக்னேத்திமிக்னே ேயமாரிப்பேற்கு கூட்டமமப்பு
துரடயமாக பணியமாற்றியத. இத கூட்டமமப்பின் முன்மிக்னேய
தகமாரிக்மகயமாிக்னே சர்வதேச விசமாரமண, அக்கமறயுடிக்னேமாிக்னேத
அல்ல மமாறமாக அமமரிக்க ுலன்கமள இலங்மகயில்
நிர்மமாணிப்பேற்கமாிக்னே அழுத்ேம் மகமாடுக்கும் ஆயுேம் என்பமே
தல்லியமமாக்கியுள்ளத. 

இரண்டு மமாேங்களுக்கு முன்ிக்னேர் மபமாத மன்னிப்பு
தகமாரிக்மகயிமிக்னே முன்மவத்த சமாகும்வமர உண்ணமாவிரேம்
இருந்ே அரசியல் மகதிகமள சந்தித்ே கூட்டமமப்பின் ேமலவர்
சம்பந்ேன் ேமலமமயிலமாிக்னே குழுவிிக்னேர் உண்ணமாவிரேத்திமிக்னே
மகவிடும்பட வலியுறுத்திிக்னேர். ஜிக்னேமாதிபதி சிறிதசிக்னே விமரவில்
அமிக்னேவமரயும் விடுேமல மசய்ய உறுதியளித்திருக்கின்றமார்
என்ற வமாக்குறுதியிமிக்னேயும் வழங்கிிக்னேர். இன்னும் மகதிகள்
விடுேமல மசய்யப்படவில்மல என்பதடன் அரச இலங்மகயில்
அரசியல் மகதிகள் இல்மல என்று பலமுமறயும் அறிவித்த
விட்டத.
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தமிழ் மக்கள் பேரள் பேரவை ப
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புதிய பேரதசியபொத தள் பேொறிக்கிடங்க



இந்ே மமாேம் நிமறதவற்றப்பட்ட சிக்கிக்னே வரவு-மசலவு
திட்டத்திற்கு எதிர்க்கட்சியில் இருந்த கூட்டமமப்பு ஆேரவு
வழங்கியத. மேமாழிலமாளர்கள் மற்றும் மபரும்பமான்மமயமாிக்னே
உமழக்கும் மக்களின் மீத ேமாக்குேல்கமள முடுக்கி விடும்
இந்ே வரவு-மசலவு திட்டத்திற்கு எதிரமாக
ஆயிரக்கணக்கமாதிக்னேமார் தபமாரமாட்டத்தில் இறங்கியுள்ளிக்னேர்.
அவர்களின் பிரச்சிமிக்னேகமள நிரமாகரித்ே சம்பந்ேனின்
திமிர்த்ேிக்னேமமாிக்னே பதில், "நீண்ட பயணமமமான்மற பயணித்தக்
மகமாண்டருக்கும் இவ்தவமளயில் அவசரப்பட்டு அரசடிக்னேமாிக்னே
மேமாடர்புகமள தண்டத்த விட முடயமாத" என்பேமாகும்.

ஜிக்னேவரியில் டசின் கணக்கமாிக்னே தபமாலி வமாக்குறுதிகளுடன்
ஆட்சிக்கு வந்ே  சிறிதசிக்னேவின் ஆட்சியும், அவரத மூன்று
மமாே அரசமாங்கமும் தேர்ேல் வமாக்குறுதிகமள கமாற்றில்
பறக்கவிட்டதேமாடு, சர்வதேச ுமாணய நிதியத்தின்
கட்டமளகளுக்கு அடபணிந்த பமாரிய ேமாக்குேல்களுக்கு
ேயமாரமாகின்றத. நிமறதவற்றப்பட்ட சிக்கிக்னே வரவு- மசலவு
திட்டம் ஒரு ஆரம்பம் மட்டுதம.

யுத்ேம் முடந்த 6 வருடங்களமாகியும் பரந்தபட்ட மக்களின்
அடப்பமட பிரச்சிமிக்னேகளில் எதவும் தீர்க்கப்படமாேத ஒரு
மவடப்பு நிமலயிமிக்னே அமடந்தள்ளத. மீளக் குடயமர்வு
மேமாடர்பமாக யமாழ்.மமாவட்டத்தில் 9,700 ஏக்கர் நிலம்,
மேமாடர்ந்தம் பமடயிிக்னேரின் கட்டுப்பமாட்டல் உள்ளத. 9,819
குடும்பங்கள் மீளக் குடதயறமுடயமாே நிமலயில் 31 ுலன்புரி
நிமலயங்கள் மற்றும் உறவிிக்னேர், ுண்பர்கள் வீடுகளில்
ேங்கியுள்ளிக்னேர். வடமமாகமாணத்தில் மட்டும் குமறந்ேபட்சம்
6000 பட்டேமாரிகளும், 30,000 க்கு தமற்பட்ட இமளஞர்களும்
தவமலயின்றி உள்ளிக்னேர். 

வடமமாகமாணத்தில் மட்டும் கிட்டத்ேட்ட ஒரு இலட்சம், தபமார்
விேமவகள் உள்ளிக்னேர். யுத்ேத்தில் முள்ளந்ேண்டு
பமாதிக்கப்பட்டு ுகரமுடயமாே நிமலயில் 20,000 தபர்
உள்ளிக்னேர். யமாழ்ப்பமாண மமாவட்டத்தில் மட்டும் கமாணமாமல்
தபமாிக்னேவர்கள் மேமாடர்பில் விசமாரமண மசய்யும், ஜிக்னேமாதிபதி
ஆமணக் குழுவில் 2500 முமறப்பமாடுகள்
பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளிக்னே. அவசரகமால சட்டத்தின் கீழ் 300
வமரயமாதிக்னேமார் சந்தேகத்தின் தபரில் விசமாரமண இன்றி
நீண்டகமாலமமாக ேடுத்த மவக்கப்பட்டுள்ளிக்னேர்.

இந்ே சமூக முருக்கடயமாிக்னேத, இந்ே ஆட்சிக்கு
நிபந்ேமிக்னேயற்று ஆேரவு வழங்கும் கூட்டமமப்பிமிக்னே
பலவீிக்னேப்படுத்தி இருக்கின்றத. மிக தவகமமாக வளர்ந்த
வரும் ேமிழ் தேசியவமாேத்திற்கு எதிரமாிக்னே அதிருப்தியிமிக்னேயும்,
எதிர்ப்பிமிக்னேயும் கட்டுப்படுத்ே தவண்ட ேமிழ்
முேலமாளித்தவம் ஒரு புதிய அமமப்பிமிக்னே முன்
ேள்ளுகின்றத. தபரமவயின் துமாக்கம், ேமிழ்
தேசியவமாேத்தில் இருந்த உமடத்தக்மகமாண்டு மவளிதயறும்
அரசியல் உணர்மமயுள்ள மேமாழிலமாளர்கள், இமளஞர்கள்,
மமாணவர்கமள ஒரு தசமாசலிச முன்திக்னேமாக்கின் பக்கம்
திரும்புவமே ேமட மசய்வேமாகும்.

தபரமவ, “ேமிழ் மக்களின் இிக்னேப்பிரச்சிமிக்னேக்கமாிக்னே தீர்வு
என்பத சர்வதேச சமூகத்தின் கமாத்திரமமாிக்னே வகிபங்குடன்
மட்டுதம சமாத்தியமமாகும்”  என்று மேரிவிப்பேன் மூலம்
கூட்டமமப்பின் தவமலத்திட்டத்திமிக்னேதய

பிரதிநிதித்தவப்படுத்தகின்றத. கூட்டமமப்பு நிபந்ேமிக்னே
இல்லமாமல் அமமரிக்க ஏகமாதிபத்தியத்தடனும், இலங்மக
அரசடனும் சம்பந்ேன் கூறுவத தபமால் “கமாரியம்”  பமார்ப்பத
ேவறு என்று குற்றம் சமாட்டுகின்றத.

தபரமவயின் தேமாற்றத்திற்கு முக்கிய பங்கு வகித்ே ேமிழ் தேசிய
மக்கள் முன்ிக்னேணியின் ேமலவர் கதஜந்திரகுமமார் மபமான்ிக்னேம்பலம்,
“ேமிழ் தேசியக் கூட்டமமப்பின் மசயற்பமாடுகள், ேமிழர்களுக்கு
தேமவப்படுகின்ற விடயம் ேமிழர்களின் ுலன்கள் என்ற
தகமாணத்திலிருந்த சர்வதேசத்மே அணுகுவேல்ல. மமாறமாக,
கூட்டமமப்பின் மசயற்பமாடு எப்பட அமமந்திருக்கிறத என்றமால்,
சர்வதேசம் விரும்பிய நிகழ்ச்சி நிரமல ேமிழ் மக்களிடம்
மகமாண்டு மசல்வமேத்ேமான் மசய்கிறத” என்கிறமார்.

தபரமவயின் ஸ்ேமாபகத்திற்கு வட மமாகமாண முேலமமச்சர்
விக்திக்னேஸ்வரன் ேமலமம ேமாங்குவேற்கு ஒரு மமாேத்திற்கு
முன்ிக்னேர் கதஜந்திரகுமமார், “ஒன்று கூட்டமமப்பின் ேமலமமமய
அவர் [விக்திக்னேஸ்வரன்] எடுக்க தவண்டும் இல்லமாவிட்டமால்
மவளியில் வந்த ேமலமமமய எடுத்ேமால்ேமான் அத ேமிழ்
மக்களுக்கும் அவருமடய நிமலப்பமாட்டுக்கும் விதமமாசிக்னேமமாக
அமமயும். அேற்கு எமத கட்சி முழுமமயமாிக்னே ஒத்தமழப்மப
வழங்கும்” எிக்னே திிக்னேக்குரலில் அமழப்பு விடுத்ேமார்.

கூட்டமமப்புக்குள் விக்திக்னேஸ்வரனுக்கும் சம்பந்ேன், சமந்திரன்
ேமலமமக்கும் இமடதய இருக்கும் ேந்திதரமாபமாய முரண்பமாடுகள்
அமமரிக்க ஏகதிபத்தியத்தடனும், இலங்மக அரசடனும்
இருக்கும் அவர்களத உறவுகமள எப்பட நிர்வமாகிப்பத என்பமே
சற்றிதய உருவமாகியுள்ளத. இலங்மகயில் ஏற்பட்ட ஆட்சி
மமாற்றத்திமிக்னே உறுதிப்படுத்தி நிமலநிறுத்ே மபரும் முயற்சிகள்
மசய்யும் அமமரிக்கமா, கூட்டமமப்புக்குள் உருவமாகும் ஒரு
முருக்கடயின் மூலம் அரசமாங்கத்திமிக்னே பலவீிக்னேப்படுத்தவமே
ேவிர்க்க முழு முயற்சி மசய்யும்.

விக்திக்னேஸ்வரன் அரசக்மகதிரமாக அங்மகமான்றும் இங்மகமான்றுமமாக
விமர்சிக்னேங்கள் மசய்ே தபமாதம் அவர் ேமிழ் முேலமாளித்தவத்தின்
வசதி பமடத்ே ேட்டுக்களின் சமார்பிதலதய தபசகின்றமார்.
முன்ிக்னேமாள் நீதிபதியமாகிய இவர் வடக்கில் முேலமமச்சர்
பேவியிமிக்னே எடுக்கும் வமர மகமாழும்பு ஆட்சிகளின்
பிரதிநிதியமாக மசயற்பட்டமார்.

தபரமவக்கு ேமலமம ேமாங்கி ஒரு ுமாள் கூட நிமறவு மபற
முேல், டசம்பர் 20 ம் தேதி யமாழ்ப்பமாணத்தில் சிறிதசிக்னே
ேமலமமயில் ுமடமபற்ற கமார்கில்ஸ் வங்கி கிமள திறப்பு
நிகழ்வில் விக்திக்னேஸ்வரன், “இந்ே நிகழ்ச்சியில் மமாண்புமிகு
ஜிக்னேமாதிபதி அவர்களுடன் தசர்ந்த பங்குபற்றுவதில் மபருமகிழ்ச்சி
அமடகின்தறன்”  எிக்னே மேரிவித்ேமார். மேமாடர்ந்த தபசமகயில்
ேமான் சிங்கள மக்களுக்கு எதிரில்மல ஆிக்னேமால் சிங்கள கட்டட
மேமாழிலமாளர்கள் வடக்கில் மேமாழில் மசய்வதடன்
உடன்படவில்மல என்றமார்.

”சர்வதேச சமூகம்”  என்னும் ஏகமாதிபத்திய ஆட்சிகள் மற்றும்
இந்திய முேலமாளித்தவத்தடிக்னேமாிக்னே தபச்சவமார்த்மேகள் மூலம்
இலங்மகயின் இிக்னேப்பிளவுகளுக்கு தீர்வுகமாணமுடயும் என்ற
தபரமவயின் கூற்றுக்கள், இலங்மக மேமாழிலமாள வர்க்கத்மே
பிளவுபடுத்தம், ேமிழ் உமழக்கும் மக்களின் கண்களில்
மண்மண தூவும் ஒரு பிற்தபமாக்கு தவமலத்திட்டமமாகும்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

தத் உலக சோடர்புகளுக்கு. : 011 2869239, 011 3096987


