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யாழ்ப்பாண பல்ககல்கலைக்கழகத்தில் தில் ச்ா்லி் ்மத்துவக் கட்சி (தில் ச்ா.்.க.) மற்றும் அதன
இகலஇளைஞர் அகலமப்பான ்மூக ்மத்துவத்துக்கான ்ர்வதில் சத் இகலஇளைஞர் மற்றும்
மாணவர்களின (ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.) அரசியல் தகல்கலையீட்கலயீட்டை தடுப்பதற்காக யாழ்ப்பாண
பல்ககல்கலைக்கழக மாணவர் ஒனறிய தகல்கலைகலமத்துவத்தால் தில் சமற்்தால் மேற்ககாள்இளைப்படும் ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக
விதில் சராத ள்ளப்படும் ஜனநயீட்டைவடிக்கலகககலஇளை எதிர்க்குமாறு ்க்கலை பல்ககல்கலைக்கழக மாணவர்கள்,
ஆசிரியர்கள் மற்றும் ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளைர்ககலஇளையும் ள்ளப்படும் ஜனநாம் தில் சகட்டுக்்தால் மேற்ககாள்கினதில் ச்ாம்.

்தால் மேற்கபாய் வழக்கு சுமத்தி ஆயுள் தண்யீட்டைகலன விதிக்கப்பட்டுள்இளை, இந்தியாவின ஹரியானா
மாநி்கலைத்தின,  மாருதி சுசுகி ்தால் மேற்கதாழிற்்ாகல்கலையின ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளைர்கள் பதினமூனறு தில் சபகலர
நிபந்தகலனயற்று விடுதகல்கலை ்தால் மேற்க்ய்யக் தில் சகாரி முன்தால் மேற்கனடுக்கப்படும் ்ர்வதில் சத்
பிரச்்ாரத்துக்கு,  யாழ்ப்பாண பல்ககல்கலைக்கழக மாணவர்கள்,  ஆசிரியர்கள் மற்றும்
ஊழியர்களின ஆதரகலவ ்தால் மேற்கவல்வதன தில் சபரில் தில் ச்ா.்.க.  மற்றும் ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.
தில் சமற்்தால் மேற்ககாண்யீட்டை தகல்கலையீட்கலயீட்டை யாழ்ப்பாண பல்ககல்கலைக்கழக மாணவர் ஒனறியம் நிறுத்த
முயற்சித்தது. இது இத்தகலகய தகலயீட்டை விதிப்புகளில் அனகலமயதாகும்.

ஏப்ரல் 25  அனறு பல்ககல்கலைக்கழகத்துக்குள் ்தால் மேற்க்ய்த
தகல்கலையீட்டில்,  ள்ளப்படும் ஜனநாம் விரிவுகலரயாஇளைர்கள் மற்றும்
மாணவர்களின ஆர்வம் மிக்க பிரதிபலிப்கலப
்தால் மேற்கவன்தில் சபாது,  மாணவர் ஒனறியத்தின தகல்கலைவர்
ள்ளப்படும் ஜனநவரட்னம் அனுஜன இனனும் சி்கலை
மாணவர்களுயீட்டைன அங்கு வந்து,
"ப்கலைாத்காரமாக அனுமதியினறி
பல்ககல்கலைக்கழகத்துக்குள் எந்த்தால் மேற்கவாரு
அரசியல் பிரச்்ாரத்கலதயும் ்தால் மேற்க்ய்ய
அனுமதிக்க முடியாது"  எனக்
கூறிக்்தால் மேற்ககாண்டு,  எமது அகலமப்புகளின
உறுப்பினர்ககலஇளை அச்சுறுத்தினார்.
பல்ககல்கலைக்கழகத்துக்குள் அரசியல்
ள்ளப்படும் ஜனநயீட்டைவடிக்கலககளில் ஈடுபடுவதற்கு தில் ச்ா.்.க.
மற்றும் ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.க்கும் ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக
உரிகலமகள் உண்டு எனக் கூறிய தில் சபாது, அனுஜன
தகல்கலைகலமயி்கலைான குழ,  பல்ககல்கலைக்கழகத்தின
பாதுகாப்புப் பகலயீட்டைககலஇளை அகலழத்து எமது உறுப்பினர்ககலஇளை
்தால் மேற்கவளிதில் சயற்றியது.

முனனதாக,  கயீட்டைந்த டி்ம்பரில்,  "ஏகாதிபத்திய தில் சபாரும் தமிழ் தில் சதசியவாதமும்
தில் ச்ா்லி்த்திற்கான தில் சபாராட்யீட்டைமும்"  என் தகல்கலைப்பின கீழ் ள்ளப்படும் ஜனநயீட்டைந்த கூட்யீட்டைத்திற்காக ள்ளப்படும் ஜனநாம்
பிரச்்ாரம் ்தால் மேற்க்ய்ததில் சபாதும்,  அனுஜன தகல்கலைகலமயி்கலைான மாணவர் ஒனறியத்
தகல்கலைகலமத்துவம் இதில் சத தில் சபான் இகலயீட்டையூகல்ச் ்தால் மேற்க்ய்தது.

வயீட்டை மற்றும் ்தால் மேற்கதற்கில் மாணவர்கள் கல்வி ்தால் மேற்கவட்டுக்களுக்கு எதிராக முன்தால் மேற்கனடுக்கும்
தில் சபாராட்யீட்டைத்கலத ஒடுக்குவதற்காக சிறிதில் ச்ன-விக்கிரமசிங்க அர்ாங்கம் ்தால் மேற்கபாலிஸ
ப்கலைத்கலதப் பயனபடுத்தும் நிகல்கலைகலமயிதில் ச்கலைதில் சய அவர்கள் இத்தகலகய ள்ளப்படும் ஜனநயீட்டைவடிக்கலககளில்
ஈடுபட்டுள்இளைனர்.  வயீட்டைக்கலக ஆக்கிரமித்திருக்கும் இராணுவம்,  விதில் ச்யீட்டைமாக யாழ்ப்பாண
பல்ககல்கலைக்கழக மாணவர்ககலஇளை அயீட்டைக்குமுகல்யின இ்கலைக்காகக் ்தால் மேற்ககாண்டுள்இளைது.

மாணவர் ஒனறியத் தகல்கலைகலமத்துவத்தின இந்த தகல்கலையீடு,  தான விரும்பும் அரசியல்
கருத்கலதக் ்தால் மேற்ககாண்டிருப்பதற்கும் அந்தக் கருத்துக்காக ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளைர்கள் மற்றும்
இகலஇளைஞர்ககலஇளை ்தால் மேற்கவன்தால் மேற்க்டுப்பதற்கும் தில் ச்ா்லி் ்மத்துவக் கட்சிக்கு உள்இளை ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக
உரிகலமகளுக்கு எதிரான தாக்குத்கலைாகும்.  அது மட்டுமனறி,  இது ஜனள்ளப்படும் ஜனநயாக ரீதியான
க்கலைந்துகலரயாயீட்டைலின மூ்கலைம்,  உ்கலைகின முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வியீட்டையங்கள் பற்றிய
பகுப்பாய்வுககலஇளை கற்றுக்்தால் மேற்ககாள்இளைவும், அதில் சத தில் சபால், தாம் எதிர்்தால் மேற்ககாள்ளும் பிரதானமான
ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக மற்றும் ்மூகப் பிரச்சிகலனகளுக்கு தீர்வு தரும் தில் சவகல்கலைத் திட்யீட்டை்தால் மேற்கமானகல்
தில் சதடிக்்தால் மேற்ககாள்இளைவும் முயலும்,  அதிகப் ்தால் மேற்கபரும்பானகலமயான மாணவர்கள் மற்றும்
்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளைர்களினதும் ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக உரிகலமகளுக்கு எதிராக தடுப்புச் சுவர்
எழப்புவதாகும்.

அனுஜன உட்பயீட்டை மாணவர் ஒனறிய தகல்கலைகலமத்துவமானது ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக
அடிப்பகலயீட்டைகளுக்கு முற்றிலும் எதிரான அரசியல் ்தால் மேற்க்யற்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்இளைது.  இது,

"பல்ககல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின ஒப்புதல்" பற்றிய அனுஜனின கருத்தின மூ்கலைம்
அம்ப்கலைப்பட்டுள்இளைது.  "பல்ககல்கலைக்கழக நிர்வாகத்துக்கு அடிபணிந்த

அரசியல்"  எனபது,  இ்கலைங்கலகயில் ்தால் மேற்ககாழம்பு ஆட்சியினதும்
அதனுயீட்டைன பிகலனந்துள்இளை வயீட்டை மாகாண ்கலபகலய ஆட்சி

்தால் மேற்க்ய்யும் தமிழ் முத்கலைாளித்துவக் கட்சியான தமிழ்
தில் சதசிய கூட்யீட்டைகலமப்பினதும் அரசியலுக்கு ஏற்ப
்தால் மேற்க்யற்படுவதாகும்.

தமிழ் தில் சதசிய கூட்யீட்டைகலமப்பு உட்பயீட்டை வயீட்டைக்கில்
உள்இளை கட்சிகள்,  தமிழ் முத்கலைாளித்துவத்தின
ள்ளப்படும் ஜனந்கலைனககலஇளை உறுதிப்படுத்திக்்தால் மேற்ககாள்வதற்காக
இ்கலைங்கலகயின தற்தில் சபாகலதய அ்தால் மேற்கமரிக்க ்ார்பு
சிறிதில் ச்ன விக்கிரமசிங்க அர்ாங்கத்துக்கு
முண்டு ்தால் மேற்ககாடுக்கும் அதில் சத தில் சவகலஇளை,  தீவிரமான
தில் சதசியவாத மற்றும் ்ந்தர்ப்பவாத அரசியலில்

ஈடுபட்டுள்இளைன.  இந்தக் கட்சிகள் தமது
ள்ளப்படும் ஜனந்கலைனகளுக்காக ்தால் மேற்ககாழம்பு அர்ாங்கம்,  இந்திய

முத்கலைாளித்துவ ஆட்சியாஇளைர்கள் மற்றும் ஏகாதிபத்திய
்க்திகளுக்கு,  குறிப்பாக அ்தால் மேற்கமரிக்காவுக்கு தில் சவண்டுதில் சகாள்

விடுக்கின்ன. அதன மூ்கலைம் தமது உரிகலமககலஇளை ்தால் மேற்கப் முடியும்
என மக்ககலஇளை ஏமாற்றுவதில் ஈடுபட்டுள்இளைன.  யாழ்ப்பாண

பல்ககல்கலைக்கழக மாணவர் ஒனறியத்தின தகல்கலைவர்கள்,  இத்தகலகய அரசியலுக்கு
ஆதரவு ்தால் மேற்ககாடுத்து,  பல்ககல்கலைக்கழகத்துக்குள் அதற்கு தகலயீட்டை ஏற்பயீட்டைாமல் காவல்
காக்கின்னர்.

தில் ச்ா.்.க.  மற்றும் ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.க்கு எதிராக மாணவர்ககலஇளை தூண்டி விடுவதற்கு,
பல்ககல்கலைக்கழக பாதுகாப்பு பிரிவின ஒத்துகலழப்கலப ்தால் மேற்கபறுவகலதத் தவிர,  மாணவர்
ஒனறிய தகல்கலைகலமத்துவத்தால் தில் சவ்தால் மேற்க்ானறும் முடியாமல் தில் சபானது. ்தால் மேற்கபரும்பானகலமயான
மாணவர்கள் இந்த தகல்கலைகலமத்துவத்தில் இருந்து தூர வி்கலைகிச் ்தால் மேற்க்ல்கின்னர் எனபதில் சத
இதில் இருந்து ்தால் மேற்கதரிய வருகின்து.  மாணவர் ஒனறியத் தகல்கலைகலமயில் உள்இளை இந்த



தகல்கலைவர்கள்,  மாணவர்களின அகலனத்து ள்ளப்படும் ஜனநயீட்டைவடிக்கலகககலஇளையும் கட்டுப்படுத்தும்
்தால் மேற்கபாலிஸகாரத்தனத்கலத கலகயில் எடுக்க முயற்சிக்கின்னர்.

எந்த்தால் மேற்கவாரு ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக முகல்களும் இல்்கலைாமல்,  ்தால் மேற்கதற்கில் மாணவர்களின
தகல்கலைகலமத்துவத்கலத எடுத்துக்்தால் மேற்ககாண்டிருக்கும் முனனிகல்கலை தில் ச்ா்லி்க் கட்சியின
(மு.தில் ச்ா.க.)  ஒரு பாகமான அகலனத்து பல்ககல்கலைக்கழக மாணவர் ஒனறியமும்
(அ.ப.மா.ஒ.),  இதில் சத தில் சபான் மாணவர் ்ங்கங்களும் “மாணவர் அரசியல்”  என்
்ாக்குப் தில் சபாக்கின கீழ்,  ்தால் மேற்கதற்கில் பல்ககல்கலைக்கழகங்களில் ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.யின
அரசியல் தகல்கலையீடுககலஇளை நிறுத்துவதற்கு தில் சமற்்தால் மேற்ககாள்ளும் ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக விதில் சராத
தகல்கலையீடுகளுயீட்டைன,  யாழ்ப்பாண மாணவர் ஒனறிய தகல்கலைகலமத்துவத்தின ள்ளப்படும் ஜனநகலயீட்டைமுகல்கள்
ஒத்ததாக இருக்கின்ன. 

இந்த ்ங்கங்கள், இ்கலைங்கலகயின மற்றும் உ்கலைக முத்கலைாளித்துவத்தின ்தால் மேற்கள்ளப்படும் ஜனநருக்கடிகலய மூடி
மகல்த்து, முத்கலைாளித்துவ அர்ாங்கங்களுக்கு அழத்தம் ்தால் மேற்ககாடுக்கும் எதிர்ப்பு அரசியல்
மூ்கலைம், கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் தில் சபான் உரிகலமககலஇளை ்தால் மேற்கவற்றி்தால் மேற்ககாள்இளை முடியும் என்
மாகலயக்குள் மாணவர்ககலஇளை மூழ்கடிக்கின்ன.  அ.ப.மா.ஒ.  அர்ாங்கத்துக்கு அழத்தம்
்தால் மேற்ககாடுக்கும் ்தால் மேற்கபயரில்,  இப்தில் சபாது முனனாள் ஜனாதிபதி இராஜபக்ஷவின கூட்டு
எதிர்க்கட்சி மற்றும் இனவாத குழக்களுயீட்டைன கூட்யீட்டைணி கலவத்துள்இளைது.

கயீட்டைந்த அக்தில் சயீட்டைாபரில் ்தால் மேற்கபாலிஸ துப்பாக்கிச் சூட்டில் யாழ்ப்பாண பல்ககல்கலைக்கழகத்தின
இரண்டு மாணவர்கள் ்தால் மேற்ககால்்கலைப்பட்யீட்டைனர். இதன தில் சபாது இது வயீட்டைக்கு மற்றும் கிழக்கில்
இராணுவ ஆட்சியின விகலஇளைவு என சுட்டிக் காட்டும் துண்டுப் பிரசுரங்ககலஇளை
விநிதில் சயாகித்து தில் ச்ா.்.க.  மற்றும் ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.  ்தால் மேற்க்ய்த பிரச்்ாரத்கலத தடுக்க
மாணவர் ஒனறிய தகல்கலைகலமத்துவம் முயன்து.  இந்த "துப்பாக்கிச் சூடு ்தால் மேற்கபாலிசின
பிகலழதில் சய அனறி அர்ாங்கத்தின தவறு அல்்கலை" எனறு மாணவர் ஒனறியம் கூறியது.

மாருதி சுசுகி ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளைர்களுக்கான பிரச்்ாரத்துக்கு ஆதரவு ்தால் மேற்கதரிவித்து உ்கலைக
தில் ச்ா்லி் வகல்கலைத் தஇளைத்துயீட்டைன தில் சபசிய மாணவர்கள்,  தாம் இந்திய அர்ாங்கத்தினதும்
நீதித்துகல்யினதும் தாக்குதகல்கலை எதிர்ப்பதாகவும்,  அது பற்றிய க்கலைந்துகலரயாயீட்டைகல்கலை
பல்ககல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்பாடு ்தால் மேற்க்ய்ய விரும்புவதாகவும் கூறினர்.  அதில் சத தில் சபால்,
பல்ககல்கலைக்கழகத்துக்குள் ள்ளப்படும் ஜனநயீட்டைக்கும் அகலனத்து க்கலைந்துகலரயாயீட்டைல்களும் மாணவர்
ஒனறியத்தின ஒப்புதல் மூ்கலைதில் சம இயீட்டைம்்தால் மேற்கப் தில் சவண்டும் என் ஒனறியத்தின
்தால் மேற்ககாள்கலகககலய எதிர்ப்பதாகவும் சி்கலை மாணவர்கள் கூறினர்.

மாருதி சுசூகி ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளைர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்,  உ்கலைகம் பூராவும் ஆளும்
வர்க்கங்கள் ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளைர்கள் மற்றும் இகலஇளைஞர்கள் மீது கட்யீட்டைவிழ்த்துவிடும்
தாக்குதல்களில் மிகவும் ்தால் மேற்ககாடியதாகும்.  அ்தால் மேற்கமரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தியவாதிகள்,  பாசி்
பாணியி்கலைான தகல்கலைவரான ்தால் மேற்கயீட்டைானால்ட் ட்ரம்ப்கலப முனனிகல்கலையில் ்தால் மேற்ககாண்டு ரஷ்யா,
சீனா தில் சபான் ள்ளப்படும் ஜனநாடுகளுயீட்டைன உ்கலைகப் தில் சபாகலரத் தூண்டிவிட்டு ஒட்டு ்தால் மேற்கமாத்த மனித
கு்கலைத்கலதயுதில் சம அதற்கு இகலரயாக்குவதற்கு தில் சவகமாக ்தால் மேற்க்யற்பட்டுக்
்தால் மேற்ககாண்டிருக்கின்து.  பிராந்தியத்தில் சீனாவுக்கு எதிரான பூதில் சகாஇளை-அரசியல்
தகல்கலையீட்டுக்காக,  இந்தியாகலவ அ்தால் மேற்கமரிக்கா அரவகலணத்துக்்தால் மேற்ககாள்வது,  பிராந்தியத்தில்
அணு ஆயுதங்ககலஇளை ்தால் மேற்ககாண்டுள்இளை இந்தியா-பாக்கிஸதானுக்கு இகலயீட்டையில் ்தால் மேற்கபரிய
அஇளைவி்கலைான தில் சபார் ஆபத்கலத தூண்டிவிட்டுள்இளைது.

பிரிவிகலனவாத தமிழீழ விடுதகல்கலைப் புலிகளுக்கு எதிரான தில் சபாரினதில் சபாது
ஆயிரக்கணக்கான ்தால் மேற்கபாதுமக்கள் ்தால் மேற்ககால்்கலைப்பட்யீட்டை தில் சபார் குற்்ங்களுக்கு இ்கலைங்கலகயின
கயீட்டைந்த மற்றும் தற்தில் சபாகலதய அர்ாங்கத்தின தகல்கலைவர்கள் ்தால் மேற்கபாறுப்பாளிகஇளைாவர்.  இந்த
தில் சபார்க் குற்்ங்கள் ்ம்பந்தமான வி்ாரகலணகலய அ்தால் மேற்கமரிக்காவும் ஐதில் சராப்பிய ்க்திகளும்
மற்றும் இந்தியாவும் குப்கலபயில் தில் சபாட்டுள்இளைன. மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் மட்டும்
முடிவற்் மனிதப் படு்தால் மேற்ககாகல்கலைகளுக்கும் மில்லியன கணக்கானவர்கள்
அகதிகஇளைாக்கப்பட்யீட்டைதற்கும் அ்தால் மேற்கமரிக்கா ்தால் மேற்கபாறுப்பாளியாகும்.  இந்தியாவில் காஷ்மீரில்
ஆயிரக்கணக்கான முஸலிம்களின படு்தால் மேற்ககாகல்கலைகள் உட்பயீட்டை,  ள்ளப்படும் ஜனநாட்டுக்குள் சிறுபானகலம
பகுதியினருக்கு எதிரான இகலயீட்டைவியீட்டைாத ஒடுக்குமுகல்கலய பிரதமர் தில் சமாடியின அர்ாங்கம்
கட்யீட்டைவிழ்த்துவிட்டுள்இளைது.  இத்தகலகய ஏகாதிபத்திய ்க்திகள் மற்றும் முத்கலைாளித்துவ
தகல்கலைவர்கள் ஊயீட்டைாக தமிழ் மக்களுக்கு நீதி அல்்கலைது ்லுகலககள் ்தால் மேற்கப் முடியும் என
கூறிவரும் தமிழ் தில் சதசிய கூட்யீட்டைகலமப்பு உட்பயீட்டை தமிழ் முத்கலைாளித்துவக் கட்சிகளின
பினனாதில் ச்கலைதில் சய மாணவர் ஒனறியத் தகல்கலைகலமத்துவமும் அணிதில் ச்ர்ந்துள்இளைது.

யுத்தத்தில் காணாமல் ஆக்கப்பட்யீட்டை தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றிய தகவல்ககலஇளை
்தால் மேற்கவளியிடுமாறும்,  இராணுவம் மற்றும் அர்ாங்கத்தால் வலுக்கட்யீட்டைாயமாக

கலகப்பற்்ப்பட்டுள்இளை ்தால் மேற்கபாதுமக்களின நி்கலைங்ககலஇளை விடுக்குமாறு தில் சகாரி கயீட்டைந்த மாதம்
27 ம் திகதி ள்ளப்படும் ஜனநகலயீட்டை்தால் மேற்கபற்் ஹர்த்தாலில் ஆயிரக்கணக்கான கணக்கான வயீட்டை-கிழக்கு தமிழ்
மற்றும் முஸலிம் மக்கள் பங்தில் சகற்்னர்.

அர்ாங்கத்தின இனங்களுக்கு இகலயீட்டையி்கலைான ்மர்ம் என அகலழப்பதன கீழ்,  ள்ளப்படும் ஜனநாடு
முழவதும் குறிப்பாக வயீட்டை-கிழக்கில்,  அர்ாங்கத்தின ஆதரவு ்தால் மேற்ககாண்யீட்டை சிங்கஇளை
தில் சபரினவாத கும்பல் மற்றும் இராணுவத்தின பிரிவும் இனவாத ஆத்திரமூட்யீட்டைல்ககலஇளை
தூண்டிவிடுகின்ன. கயீட்டைந்த ஆகஸட்டில், சிங்கஇளை மற்றும் தமிழ் மாணவர்கள் மத்தியில்
தூண்டிவியீட்டைப்பட்யீட்டை தில் சமாதல் இம்மாதிரியான ஆத்திரமூட்யீட்டைல்களின விகலஇளைவாகும். முப்பது
ஆண்டுகா்கலை யுத்தத்தின பினனரும் வயீட்டை-கிழக்கில் இனனமும் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு
மற்றும் அதன அதிகாரத்தி்கலைான ஆட்சிதில் சய நி்கலைவுகி்து.

்தால் மேற்ககாழம்பு நிர்வாகம்,  ள்ளப்படும் ஜனநாடு முழவதும் ்ர்வதில் சத் ள்ளப்படும் ஜனநாணய நிதியத்தின நிபந்தகலனககலஇளை
்தால் மேற்கதாயீட்டைர்ச்சியாக ள்ளப்படும் ஜனநகலயீட்டைமுகல்ப்படுத்தும் நிகல்கலைகலமகளின கீழ்,  கல்வி,  சுகாதாரம் உட்பயீட்டை
்தால் மேற்கபாதுள்ளப்படும் ஜனந்கலை ்தால் மேற்கவட்டுக்கள் விகலரவுபடுத்தப்பட்டுள்இளைன.

மாணவர்கள் பல்ககல்கலைக்கழகத்துக்குள் கல்வி உரிகலமகள் ்தால் மேற்கவட்யீட்டைப்படுவதற்கு எதிரான
தில் சபாராட்யீட்டைத்கலத முன்தால் மேற்கனடுத்துள்இளைனர்.  யாழ்ப்பாணம் மற்றும் கிழக்கு
பல்ககல்கலைக்கழகங்களில் விரிவுகலர மண்யீட்டைபங்கள்,  ககல்கலை அரங்குகள்,  மாணவர்
விடுதிகள்,  விகலஇளையாட்டு வ்திகள் மற்றும் விரிவுகலரயாஇளைர்கள் உட்பயீட்டை கடுகலமயான
வ்திகள் பற்்ாக்குகல் இதன ஒரு பாகமாகும்.  இத்தகலகய தாக்குதல்களுக்கு
்தால் மேற்கபாறுப்பாளிகஇளைான ஜனாதிபதி சிறிதில் ச்ன மற்றும் பிரதமர் விக்கிரமசிங்கவுயீட்டைதில் சனதில் சய,
இந்தப் பற்்ாக்குகல்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ்தால் மேற்ககால்்கலைப்பட்யீட்டைது உட்பயீட்டை பிரச்சிகலனககலஇளை
தீர்த்துக்்தால் மேற்ககாள்வதற்கு எனறு கூறிக்்தால் மேற்ககாண்டு,  மாணவர் ஒனறியத் தகல்கலைவர்கள்
அர்த்தமற்் தில் சபச்சுவார்த்கலதகளில் ஈடுபட்யீட்டைனர்.

இந்த சூழ்நிகல்கலையிதில் ச்கலைதில் சய சிங்கஇளை மற்றும் தமிழ் ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளை வர்க்கம் மற்றும்
இகலஇளைஞர்களின ஐக்கியப்பட்யீட்டை தில் சபாராட்யீட்டைத்கலத அபிவிருத்தி ்தால் மேற்க்ய்வது
அத்தியாவசியமாகியுள்இளைது.  தில் ச்ா.்.க.  மற்றும் ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.யும் வயீட்டைக்கிலும்
்தால் மேற்கதற்கிலும் இந்தப் தில் சபாராட்யீட்டைத்கலத அபிவிருத்தி ்தால் மேற்க்ய்யும் பரந்த மற்றும்
இனறியகலமயாத பணியிதில் ச்கலைதில் சய ஈடுபட்டுள்இளைன.  தமிழ் மக்களின ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயக
உரிகலமககலஇளை உறுதிப்படுத்துவது இந்தப் தில் சபாராட்யீட்டைத்துயீட்டைன பிகலணந்துள்இளைது.
ஏகாதிபத்தியத்துக்கு ்தால் மேற்ககாழம்பு அர்ாங்கத்துக்கு தமிழ் மற்றும் முஸலீம் முத்கலைாளித்துவ
வர்க்கத்துக்கு எதிராக,  தில் ச்ா்லி் முனதில் சள்ளப்படும் ஜனநாக்குக்காக தில் சபாராடி,  அகலத
்தால் மேற்க்யல்படுத்துவதற்கு ஸ்ரீ்கலைங்கா-ஈழம் தில் ச்ா்லி் குடியரகல் ஆட்சிக்கு ்தால் மேற்ககாண்டுவருவதன
மூ்கலைதில் சம இகலதச் ்தால் மேற்க்ய்ய முடியும். இந்த தில் சபாராட்யீட்டைம் இந்தியா உட்பயீட்டை ்தால் மேற்கதற்காசியாவில்
்ர்வதில் சத் தில் ச்ா்லி்த்துக்காக முன்தால் மேற்கனடுக்கும் தில் சபாராயீட்டைத்தின ஒரு பாகமாகும்.
ஏகாதிபத்திய தில் சபாகலர நிறுத்துவதற்காக,  ்ர்வதில் சத் ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளை வர்க்கத்தினதும்
இகலஇளைஞர்கஇளைதும் தில் ச்ா்லி் இயக்கத்துக்காக ள்ளப்படும் ஜனநாம் தில் சபாராயீட்டை தில் சவண்டும்.

தில் ச்ா.்.க.  மற்றும் ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.யும் சிங்கஇளைம் மற்றும் தமிழ் ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளை
வர்க்கத்கலதப் பிஇளைவுபடுத்துவதற்காக ்தால் மேற்ககாழம்பில் உள்இளை முத்கலைாளித்துவ அர்ாங்கங்கள்
முன்தால் மேற்கனடுத்த இனவாத யுத்தத்துக்கு எதிராகவும்,  வயீட்டைக்கு மற்றும் கிழக்கில் இருந்து
இராணுவத்கலத ்தால் மேற்கவளிதில் சயற்் தில் சவண்டும் எனறும் பிரச்்ாரம் ்தால் மேற்க்ய்து, தில் ச்ா்லி் தில் சவகல்கலைத்
திட்யீட்டைத்துக்காக தில் சபாராடி வந்துள்இளைது.  மாருதி சுசுகி ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளைர்ககலஇளை ஒடுக்குவதற்கு
எதிரான தில் சபாராட்யீட்டைமானது பிராந்தியத்தில் உகலழக்கும் மக்ககலஇளை ஐக்கியப்படுத்தும்
தில் சபாராட்யீட்டைத்தின ஒரு பகுதியாகும்.

தில் ச்ா.்.க.  மற்றும் ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.க்கு எதிராக மாணவர் ஒனறியம் முன்தால் மேற்கனடுக்கும்
ஜனள்ளப்படும் ஜனநாயாக விதில் சராத ள்ளப்படும் ஜனநயீட்டைவடிக்கலககளுக்கு தமது எதிர்ப்கலப ்தால் மேற்கவளிப்படுத்துமாறு ள்ளப்படும் ஜனநாம்
தில் சகட்டுக்்தால் மேற்ககாள்கினதில் ச்ாம்.  அதில் சததில் சபால்,  சுயாதீனமாக மாணவர் ்ங்கங்ககலஇளை
அகலமக்கவும்,  கருத்துத் ்தால் மேற்கதரிவிக்கவும் மற்றும் தாம் விரும்பிய அரசியகல்கலைச்
்தால் மேற்க்ய்வதற்கும் உள்இளை உரிகலமகலய காக்க அணிதிரளுமாறு ள்ளப்படும் ஜனநாம் மாணவர்களியீட்டைம்
தில் சகட்டுக்்தால் மேற்ககாள்கினதில் ச்ாம்.  ஏகாதிபத்திய ்க்திககலஇளை தில் சள்ளப்படும் ஜனநாக்கித் திரும்பும் தமிழ்
முத்கலைாளித்துவ கட்சிகஇளைதும் அவற்றுக்கு ஒத்துகலழப்பு வழங்கும் மாணவர்
ஒனறியத்தினதும் தில் சவகல்கலைத் திட்யீட்டைத்துக்கு எதிராக,  மாணவர்கள் ்தால் மேற்கதாழி்கலைாஇளை
வர்க்கத்கலதயும் தில் ச்ா்லி்,  புரட்சிகர தில் சவகல்கலைத் திட்யீட்டைத்கலத தில் சள்ளப்படும் ஜனநாக்கியும் திரும்ப
தில் சவண்டும்.

இந்த தில் சபாராட்யீட்டைத்கலத முன்தால் மேற்கனடுப்பதற்கு ஐ.கலவ.எஸ.எஸ.இ.  கிகலஇளைகலய யாழ்ப்பாணம்
உட்பயீட்டை பல்ககல்கலைக்கழகங்களில் கட்டி்தால் மேற்கயழப்ப ஒனறிகலணயுங்கள்.


