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பேரினவவாத “நவாம் தமிழர” கட்ச
இந்தியத் பதரதலில் ில் ததவாழிதொழிலவாள வரக்கத்ர்க்கத்தத

பிளவுேடுத்த முர்க்கத்தனகிறத
By Athiyan Silva and V. Gnana,        1 May 2019

இந்தியியாவில் ஏழு கட்டங்க்டங்களியாக நளாக நடடக நடைபாக நடைபெறும் நியாடியாளுமன்றத

ததேர்தேலில்,  தேமிழ்நியாடு மியாநிலததில் நியாம் தேமிழர் கட்சி (NTK) ஒர
தேமிழ்ப்தாக நடைபெரினரினவியாதே பிரச்பிரச்சியாரதளாக நடதே முன்ளாக நடரினவததிரக்கிறத.  இந்தியியாவிலும்
மற்றும் உலக நடைபகங்கிலும் ரினவர்க்கப் தாக நடைபெியாரியாட்டங்கள் அதிகரிததச்
க நடைபபிரச்சல்ரினவதேன் மததியில்,  அததடன் க நடைபாக நடைபெரம்வீச்சிலியான தாக நடைபெியார் ஒன்றின்
அாக நடைபெியாயம் க நடைபாக நடைபெரகிச் க நடைபபிரச்சல்ரினவதேன் மததியில்,  நியாம் தேமிழர் கட்சி
இந்தியியாவிற்குள் க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்களாக நட்டங்களயும் விரினவபிரச்சியாயிகளாக நட்டங்களயும்
இனரீதியியாகப் பி்டங்களவுாக நடைபெடுததரினவதேற்கியாகவும் அரினவர்களாக நட்டங்கள
ஏகியாதிாக நடைபெததியததிற்கும் இந்திய அரசுக்கும் கீழ்ப்ாக நடைபெடியச் க நடைபபிரச்சய்ரினவதேற்கியாகவும்
தேமிழ் ததேசியரினவியாதேதளாக நடதே தே்டங்களரியாத ஊக்குவிக்குகிறத.

இந்தியியாவின் இர க நடைபாக நடைபெரம் ததேசிய க நடைபாக நடைபெரரினவணிகக் கட்சிக்டங்களியான ஆளும்
ாக நடைபெியாரதிய ஜனதேியாக் கட்சியும் கியாங்கிரஸ் கட்சியும் தேமிழ்நியாட்டில் அரினவற்றின்
கூட்டியாளிக்டங்களியாக இரந்த ரினவந்திரக்கும் ஆளும் அண்ணியா திரியாவிட
முன்தனற்றக் கழகம் மற்றும் திரியாவிட முன்தனற்றக் கழகம் ஆகிய
கட்சிகளுடன் தபிரச்சர்ந்த ாக நடைபெல தேபிரச்சியாப்தேங்க்டங்களியாக பின்ாக நடைபெற்றி ரினவந்தே
க நடைபகியாள்ளாக நடககளில் க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்கள் ஆழமியான பிரளாக நடமவிலகளாக நடலப்
க நடைபாக நடைபெற்றுக்க நடைபகியாண்டிரக்கின்றனர் என்ாக நடைபெளாக நடதேப் புரிந்தக நடைபகியாண்டு,  அரினவர்கள்
இடத தநியாக்கித திரம்பி விடியாமல் தேடுப்ாக நடைபெதேற்கு நியாம் தேமிழர் கட்சி
முயலுகிறத.

தேமிழ்நியாட்டில் 900,000  அதிகமியான ாக நடைபெட்டதேியாரிகள் தரினவளாக நடலரினவியாய்ப்ாக நடைபெற்று
இரக்கின்ற நிளாக நடலயிலும்,  இந்தியியாக நடைபரினவங்கிலும் கடன்ாக நடைபெட்ட விரினவபிரச்சியாயிகள்
தேற்க நடைபகியாளாக நடல க நடைபபிரச்சய்த க நடைபகியாள்ரினவத நியாள்ததேியாறும் நிகழ்ரினவதேன் மததியிலும்,
நியாம் தேமிழர் கட்சி தேளாக நடலரினவரியான க நடைபபிரச்சாக நடைபெஸ்தியியான் சீமியான் ரினவட இந்தியத
க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்களுக்கு எதிரியான க நடைபரினவறுப்ளாக நடாக நடைபெ கி்டங்களறி விட முளாக நடனகிறியார்.
“நியாம் தேியாய் நிலதளாக நடதே இழக்கின்ற நிளாக நடலளாக நடமக்கு ரினவந்தவிட்தடியாம்.
அரினவர்கள் க நடைபபிரச்சன்ளாக நடன தேளாக நடலநகளாக நடர ஆக்கிரமிதத விட்டியார்கள்,  முதேன்ளாக நடம
நகரங்கக நடைப்டங்களல்லியாம் ஆக்கிரமிதத விட்டியார்கள்,  ஒர ஊடகவியலியா்டங்களர்
குறிப்பிட்டததாக நடைபெியால், 70  இலட்பிரச்சம் ரினவட இந்தியர்கள் தேமிழ் நியாட்டுக்குள்
ரினவந்திட்டியார்கள்,  நீங்கள் சிறுகச் சிறுக அதிகியாரதளாக நடதே இழக்கின்றீர்கள்,
அதிகியாரதளாக நடதே இழந்தேரினவன் அடிளாக நடமயியாகிவிடுரினவியான்.”

மளாக நடலயியா்டங்களம் அல்லத க நடைபதேலுங்கு தாக நடைபெியான்ற மற்ற இந்திய க நடைபமியாழிகளாக நட்டங்களப்
தாக நடைபெசும் அரசு அதிகியாரிகளாக நட்டங்கள கண்டனம் க நடைபபிரச்சய்கின்ற சீமியான்,
“தேமிழ்நியாட்ளாக நடட தேமிழதன ஆ்டங்கள தரினவண்டும்”  என்ற தகியாரிக்ளாக நடகளாக நடய
முன்தேள்ளுகிறியார்.

இந்தே பிற்தாக நடைபெியாக்குததேனமியான ரினவியாய்வீச்சு,  தேமிழகதளாக நடதேச் தபிரச்சர்ந்தே
க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்களும் உளாக நடழப்ாக நடைபெியாளிகளும் முகம்க நடைபகியாடுக்கின்ற அததே
பிரச்சிளாக நடனகளுக்கு முகம் க நடைபகியாடுக்கின்ற தேமிழ்நியாட்டிற்கு புலம்க நடைபாக நடைபெயர்ந்த
ரினவசிக்கின்ற அல்லத இந்தியியாவின் அண்ளாக நடட மியாநிலங்களில் ரினவசிக்கின்ற
க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்ாக நடைபெட்ட மக்களுடன் இரததேக்க்டங்களரியியான
தமியாதேல்களாக நட்டங்கள கி்டங்களறி விடுகிறத.  ஆளும் உயரடுக்கின் மற்ற
பிரிவுகளுக்கு எதிரியாக தேமத நலன்களாக நட்டங்கள முன்தன தேள்ளுரினவதேற்கியாக,
எல்லியாரினவற்றுக்கும் தமல் க நடைபதேியாழிலியா்டங்கள ரினவர்க்கதளாக நடதேப்
பி்டங்களவுாக நடைபெடுததரினவதேற்கியாக,  இன மற்றும் ரினவகுப்புரீதியியான பி்டங்களவுகளாக நட்டங்கள

சுரண்டிக் க நடைபகியாள்கின்ற,  பில்லியனர்கள் மற்றும் மில்லியனர்களின் ஒர
குறுகிய,  அாக நடைபெகரிக்கும் அடுக்கின் நலன்களாக நட்டங்களதய நியாம் தேமிழர் கட்சி
க நடைபரினவளிப்ாக நடைபெடுததகிறத.

ஒர “தேன்னலமற்ற அன்ாக நடைபெியான பிரச்சர்ரினவியாதிகியாரததின் மூலமியாக” தேமிழ்நியாட்ளாக நடட
உலகின் மிகவும் க நடைபபிரச்சல்ரினவந்தே அரபிரச்சியாக மியாற்ற சீமியான்
ரினவியாக்குறுதியளிக்கிறியார்.  தரினவறு ரினவியார்தளாக நடதேகளில் க நடைபபிரச்சியால்ரினவதேியானியால்,  திமுக
மற்றும் அதிமுக கட்சிக்டங்களியால் அளாக நடமக்கப்ாக நடைபெட்ட சிறப்புப் க நடைபாக நடைபெியார்டங்களியாதேியார
மண்டலங்களில் ாக நடைபென்னியாட்டு க நடைபாக நடைபெரநிறுரினவனங்களுக்கு ஒர கீழ்ப்ாக நடைபெடிரினவியான
மலிவு உளாக நடழப்பு தரினவளாக நடலப்ாக நடைபெளாக நடடளாக நடய ரினவழங்குகின்ற விதேததில் பிரச்சமூக
எதிர்ப்ளாக நடாக நடைபெ தேியாட்பிரச்சண்யமற்று ஒடுக்குரினவதேற்கு அரினவர்
ஆதலியாபிரச்சளாக நடனயளிக்கிறியார். 

இந்தே ததேசியரினவியாதே மற்றும் எததேச்பிரச்சியாதிகியாரரினவியாதே ரினவியாய்வீச்சின் பிரதேியான குறி
பிரச்சர்ரினவததேபிரச்சத க நடைபதேியாழிலியா்டங்கள ரினவர்க்கததின் தமக நடைபலழுச்சிதய ஆகும்.  2019
க நடைபதேியாடக்கம் முதேலியாக, இந்தியியாக நடைபரினவங்கிலும் ஆசிரியர்கள், தாக நடைபெியாக்குரினவரதத
க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்கள், அரபிரச்சியாங்க அலுரினவலர்கள், மற்றும் விதபிரச்சட க நடைபாக நடைபெியார்டங்களியாதேியார
ரினவலயங்கள் (SEZ) க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்கள் தரினவளாக நடலநிறுததேங்களாக நட்டங்கள க நடைபதேியாடுதத
ரினவந்திரக்கின்றனர்,  அததடன் இலங்ளாக நடகயிலும் தேமிழ் தாக நடைபெசும் ததேியாட்டத
க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்கள் உள்ளிட க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்கள் தரினவளாக நடலநிறுததேங்களில்
இறங்கி ரினவந்திரக்கின்றனர்.  அக நடைபமரிக்கியாவில் ஆசிரியர்கள் தாக நடைபெியாரியாட்டம்,
பிரியான்சில் “மஞ்பிரச்சள் சீரளாக நடட” தாக நடைபெியாரியாட்டங்கள், மற்றும் அல்ஜீரிய மற்றும்
சூடியான் ஆட்சிகளுக்கு எதிரியான க நடைபரினவகுஜன எதிர்ப்பு ஆர்ப்ாக நடைபெியாட்டங்கள்
ஆகிய ாக நடைபெியாரிய தாக நடைபெியாரியாட்டங்க்டங்களத மததியில் இளாக நடரினவ நளாக நடடக நடைபாக நடைபெறுகின்றன.

க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்களாக நட்டங்கள பி்டங்களவுாக நடைபெடுததே தேமிழ் தாக நடைபெரினரினவியாதேதளாக நடதே கட்டவிழ்க்கும்
அததேதரினவளாக நட்டங்களயில்,  சீமியான்,  இந்திய அரபிரச்சியாங்கததின் தாக நடைபெியார்க்
க நடைபகியாள்ளாக நடககளாக நட்டங்களயும் சீனியாளாக நடரினவ தேனிளாக நடமப்ாக நடைபெடுததரினவதில் அக நடைபமரிக்க
ஏகியாதிாக நடைபெததியததடன் அத க நடைபகியாண்டிரக்கும் கூட்டணிளாக நடயயும்
ஆதேரிக்கிறியார்.  இந்தியியா “ாக நடைபெல ததேபிரச்சங்க்டங்களத ஒன்றியம்”  என்று
ரினவலியுறுததகின்ற அததேதரினவளாக நட்டங்களயில்,  “ாக நடைபெணம் அச்சிடுரினவத,  நியாட்டின்
ாக நடைபெியாதகியாப்பு மற்றும் க நடைபரினவளியுறவு விரினவகியாரத தளாக நடற ஆகிய மூன்று ளாக நடமய
அரசுப் ாக நடைபெணிகளுக்கு” ஆதேரரினவளிக்க முடியும் என்று சீமியான் கூறுகிறியார்.

சீனியாவுக்கியான எதிர் எளாக நடடயியாக இந்தியியாளாக நடரினவ கட்டிக நடைபயழுப்பும் தநியாக்கம்
க நடைபகியாண்ட ரினவியாஷிங்டனுடனியான இந்திய அரபிரச்சியாங்கததின் “உலக்டங்களியாவிய
மூதலியாாக நடைபெியாய ாக நடைபெங்கியாளிததரினவம்” குறிதத சீமியான் உரததே மவுனம் கியாதத
ரினவரகிறியார் என்ாக நடைபெதடன்,  சீனியாவின் பிரதேியான பிரியாந்தியக் கூட்டியாளியியான
ாக நடைபெியாகிஸ்தேியானுடன் இந்திய இரியாணுரினவம் கியாட்டி ரினவந்திரக்கின்ற ரினவரலியாற்றுப்
ாக நடைபெளாக நடகளாக நடமளாக நடய ஆதேரிததமிரக்கிறியார்.  இந்தே பிப்ரரினவரி மியாதேததில் இந்திய
ரினவபிரச்சமிரக்கும் கியாஷ்மீரில் உள்்டங்கள புலரினவியாமியாவில் நடந்தே குண்டு
க நடைபரினவடிப்புகள் அணு ஆயுதே ரினவல்லளாக நடம க நடைபகியாண்ட ாக நடைபெியாகிஸ்தேியானுக்கும்
இந்தியியாவுக்கும் இளாக நடடயில் ஒர முழுவீச்சிலியான தாக நடைபெியாரக்கு மிக அரகில்
க நடைபகியாண்டுக நடைபபிரச்சன்றதேன் பின்னர்,  சீமியான் ாக நடைபெியாஜக அரபிரச்சியாங்கதளாக நடதே தேியாக்கிப்
தாக நடைபெசினியார்.  ஆயினும்,  ாக நடைபெியாகிஸ்தேியான் மீத க நடைபாக நடைபெியாறுப்ாக நடைபெற்ற மற்றும்
ஆததிரமூட்டும் விதேமியான குண்டுவீச்சுக்கியாக ாக நடைபெியாஜகளாக நடரினவ அரினவர்
விமர்சிக்கவில்ளாக நடல,  மியாறியாக அதேன் “அலட்சியமும் நிர்ரினவியாக



இளாக நடடயூறுகளும்”  “ாக நடைபெல ாக நடைபெளாக நடடயினர்க்டங்களத உயிர்களாக நட்டங்கள அாக நடைபெியாயததில்
நிறுததியதேற்கியாக” அதேளாக நடன விமர்சிததேியார்.

மற்ற உளாக நடரகளில்,  சீமியான்,  அரினவர் அதிகியாரததிற்கு ரினவந்தேியால்,  இலங்ளாக நடக
கடற்ாக நடைபெளாக நடடயிடம் இரந்த தேமிழக மீனரினவர்களாக நட்டங்களப் ாக நடைபெியாதகியாக்க இந்திய
கடற்ாக நடைபெளாக நடடளாக நடய தேியான் அனுப்ாக நடைபெவிரப்ாக நடைபெதேியாக சூளுளாக நடரததேியார்.  இததேளாக நடகய
ரினவியாய்ச்பிரச்சரினவடியால் தாக நடைபெச்சுக்கள் ாக நடைபெதேட்டங்களாக நட்டங்களத தூண்டி, 1987  இல் தாக நடைபெியால,
இலங்ளாக நடகயில் இன்னுக நடைபமியார அழிவுகரமியான இந்திய இரியாணுரினவத
தேளாக நடலயீட்டுக்கு மட்டுதம ாக நடைபெியாளாக நடதேயளாக நடமததத தேரம்.

கியாங்கிரஸ் கட்சி,  ஸ்ரியாலினிபிரச்ச இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) மற்றும்
இந்திய மியார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPM) ஆகியரினவற்றின்
ாக நடைபெலதேபிரச்சியாப்தேகியால பிற்தாக நடைபெியாக்குததேனமியான க நடைபபிரச்சயல்ரினவரலியாற்றின்
கியாரணததினியாதலதய நியாம் தேமிழர் கட்சி ஒர க நடைபபிரச்சவிமடுப்ளாக நடாக நடைபெ க நடைபரினவல்ல
முடிந்திரக்கிறத.  1991  இல் தபிரச்சியாவியத ஒன்றியததில் ஸ்ரியாலினிபிரச்ச
அதிகியாரததரினவம் முதேலியாளிததரினவதளாக நடதே மீட்சி க நடைபபிரச்சய்தேளாக நடதே CPI மற்றும் CPM

ரினவழிக நடைபமியாழிந்தே தரினவளாக நட்டங்களயில்,  இந்தியியாளாக நடரினவ உலக முதேலியாளிததரினவப்
க நடைபாக நடைபெியார்டங்களியாதேியாரததில் ஒர மலிவு உளாக நடழப்பு மூலரினவ்டங்களமியாக கியாங்கிரஸ் கட்சி
ஸ்ரியாலினிபிரச்ச ஆதேரவுடன் ஒரங்கிளாக நடணததேத.  அப்தாக நடைபெியாதிலிரந்த அளாக நடரினவ
சிக்கன நடரினவடிக்ளாக நடககள் மற்றும் இரியாணுரினவரினவியாதேததின் க நடைபகியாள்ளாக நடககளாக நட்டங்கள
பின்ாக நடைபெற்றி ரினவந்தேன,  அளாக நடரினவ சீமியான் தாக நடைபெியான்ற பிற்தாக நடைபெியாக்கு
ரினவியாய்வீச்பிரச்சியா்டங்களர்கள் தாக நடைபெரினரினவியாதே ஜனரஞ்பிரச்சகரினவியாதேததின் பின்னியால் தேமத
ரினவலதபிரச்சியாரி தரினவளாக நடலததிட்டதளாக நடதே மளாக நடறததக் க நடைபகியாள்ரினவதேற்கு ாக நடைபெியாளாக நடதே திறந்த
விட்டிரக்கிறத.

இலங்ளாக நடகயின் தேமிழ் சிறுாக நடைபெியான்ளாக நடமயினரத ஜனநியாயக உரிளாக நடமகள்
ஒடுக்கப்ாக நடைபெடுரினவதேற்கு தேமிழ்நியாட்டில் உண்டியாகின்ற ஆழமியான கரினவளாக நடலகளாக நட்டங்கள
சுரண்டிக் க நடைபகியாள்ரினவதேன் மூலமியாக தேனத அரசியலுக்கு ஒர க நடைபரினவகுஜன
பூச்சு அளிக்க முயலுரினவதில் சீமியான் சிறப்புததிறன் கியாட்டுகிறியார்.

26 ஆண்டு கியால இலங்ளாக நடக உள்நியாட்டுப் தாக நடைபெியாரின் முடிவில் 2009 தமயில்
இலங்ளாக நடக இரியாணுரினவததேியால் க நடைபகியால்லப்ாக நடைபெட்ட தேமிழ் பிரிவிளாக நடனரினவியாதே
விடுதேளாக நடலப் புலிகள் அளாக நடமப்பின் க நடைபகியாளாக நடல க நடைபபிரச்சய்யப்ாக நடைபெட்ட தேளாக நடலரினவரியான
தரினவலுப்பிள்ளாக நட்டங்கள பிராக நடைபெியாகரனின் ாக நடைபெடங்கள் சீமியானின் பிரச்பிரச்சியாரங்களில் முன்
இடம்பிடிததேன.  சீமியான் தேனத ததேசியரினவியாதே முன்தனியாக்ளாக நடக சுரங்கக்
கூறுளாக நடகயில் “எனக்கு தேகப்ாக நடைபென் என்ாக நடைபெரினவன் என்ளாக நடன க நடைபாக நடைபெததேரினவனியாக
இரக்க தரினவண்டும், என் தேளாக நடலரினவன் என்ாக நடைபெரினவன் என் இரததேரினவனியாக இரக்க
தரினவண்டும்.  இததேியான் எமத நிளாக நடலப்ாக நடைபெியாடு.  ாக நடைபெரந்த விரிந்த கிடக்கின்ற
இந்தே பூமிப் ாக நடைபெந்தில் தேமிழ் ததேசிய இனததக்கு என்று தேனித தேமிழ்ததேபிரச்சம்
என்று அளாக நடடகின்தறியாதமியா அன்றுதேியான் எமத இலட்சிய தேியாகம்
அடங்கும்” என்றியார்.

உண்ளாக நடமயில்,  ரினவட இலங்ளாக நடகயில் ஒர தேனி தேமிழ் அரளாக நடபிரச்சக்
கட்டிக நடைபயழுப்பும் தேமிழீழ விடுதேளாக நடலப் புலிகள் இயக்கததின் க நடைபகியாள்ளாக நடக
அழிவுகரமியான முளாக நடறயில் முடிவுக்கு ரினவந்தேத.  அதேன் கட்டுப்ாக நடைபெியாட்டில்
இரந்தே ரினவடக்கில் க நடைபரினவகுஜன ஆதேரளாக நடரினவ இழந்தவிட்டிரந்தே நிளாக நடலயில்,
2009  இல் விடுதேளாக நடலப் புலிகளின் உயர்மட்ட தேளாக நடலளாக நடம உட்ாக நடைபெட 40,000
க்கும் அதிகமியான அப்ாக நடைபெியாவிப் க நடைபாக நடைபெியாதமக்கள் இலங்ளாக நடக இரியாணுரினவததேியால்
கியாட்டுமிரியாண்டிததேனமியாக ாக நடைபெடுக நடைபகியாளாக நடல க நடைபபிரச்சய்யப்ாக நடைபெட்டனர்.  ஒர
முதேலியாளிததரினவ இயக்கமியான தேமிழீழ விடுதேளாக நடலப் புலிகள்,  இலங்ளாக நடக
இனரினவியாதே அரசின் அடக்குமுளாக நடற பிரச்சட்டங்களாக நட்டங்களயும் ஒடுக்குமுளாக நடறகளாக நட்டங்களயும்
எதிர்ப்ாக நடைபெதேற்கும், தேமிழ் மக்களின் ாக நடைபெியாதகியாப்பிற்கும் இலங்ளாக நடக,  இந்தியியா
மற்றும் பிரச்சர்ரினவததேபிரச்ச அ்டங்களவில் க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்களுக்கு தகியாரிக்ளாக நடக விட
இயல்பிதலதய இலியாயக்கற்றதேியாக இரந்தேத.

மியாறியாக,  LTTE, இந்திய முதேலியாளிததரினவம் மற்றும் ஏகியாதிாக நடைபெததிய
பிரச்சக்திகளின் ஆதேரளாக நடரினவ க நடைபாக நடைபெற்றுக்க நடைபகியாள்ரினவளாக நடதேதய நீண்டகியால தநியாக்கமியாக
க நடைபகியாண்டிரந்தேத.  அதேன் முடிவு க நடைபநரங்கிய தரினவளாக நட்டங்களயில்,  LTTE,
அக நடைபமரிக்கியா,  முக்கிய ஐதரியாப்பிய பிரச்சக்திகள் மற்றும் இந்திய
அரபிரச்சியாங்கங்களிடம் இரந்த உதேவிக்கியாக நிரியாளாக நடபிரச்சயுடன் விண்ணப்பிததேத.

ஆனியால், இந்தியியா உள்ளிட்ட இந்தே அததேளாக நடன பிரச்சக்திகளும், கல்மனதடன்
முகதளாக நடதேத திரப்பிக் க நடைபகியாண்டதடன் LTTE ஐ ாக நடைபெடுக நடைபகியாளாக நடல க நடைபபிரச்சய்தே
இலங்ளாக நடக ஆட்சியின் பின்னியால் அணிரினவகுதத நின்றன.

இலங்ளாக நடகத தேமிழர்களாக நட்டங்களப் ாக நடைபெியாதகியாப்ாக நடைபெதேியாக சீமியான் கியாட்டும் நடிப்பு ஒர
அரசியல் தமியாபிரச்சடியியாகும். அரினவரத நியாம் தேமிழர் கட்சியியானத LTTE இன்
ததேியால்வியின் முதேலியாரினவத ஆண்டு நிளாக நடறவில் தம 18,  2010  அன்று
ஸ்தேியாபிக்கப்ாக நடைபெட்டத.  2011  தேமிழ்நியாடு பிரச்சட்டமன்றத ததேர்தேலில் தேளாக நடலயீடு
க நடைபபிரச்சய்தே அத,  அப்தாக நடைபெியாத அதிகியாரததில் இரந்தேதம்,  இலங்ளாக நடக
ஆட்சியியா்டங்களர்களின் இனரினவியாதே யுததேததிற்கு ஆதேரளாக நடரினவ
ரினவ்டங்களங்கியிரந்தேதமியான திமுக-கியாங்கிரஸ் கூட்டணிளாக நடய ததேியால்வியளாக நடடயச்
க நடைபபிரச்சய்ய அளாக நடழப்பு விடுததேத.

ஆயினும் சீமியான்,  திமுக-கியாங்கிரஸ் கூட்டணியின் ஒர விதேததிலும்
குளாக நடறவில்லியாதே பிற்தாக நடைபெியாக்கியான இலங்ளாக நடக க நடைபகியாள்ளாக நடகளாக நடயக் க நடைபகியாண்ட
அதிமுக-இந்த தமலியாதிக்கரினவியாதே ாக நடைபெியாஜக இளாக நடடயிலியான கூட்டணிளாக நடய
ஆதேரிப்ாக நடைபெதில் க நடைபபிரச்சன்று முடிந்தேியார்.  2010  ஜலளாக நடல 7  அன்று,  அதிமுக
தேளாக நடலரினவர் க நடைபஜ. க நடைபஜயலலிதேியா தினமலர் ாக நடைபெததிரிளாக நடகக்கு கூறினியார்: “தாக நடைபெியாரின்
தாக நடைபெியாத அப்ாக நடைபெியாவி மக்கள் உயிரிழப்ாக நடைபெத தேவிர்க்க முடியியாதேத என்று நியான்
க நடைபபிரச்சியான்னத உண்ளாக நடமதய. இன்றும் கூட தாக நடைபெியாரில் LTTE அழிக்கப்ாக நடைபெட்டளாக நடதே
நியான் கண்டனம் க நடைபபிரச்சய்யவில்ளாக நடல”.  இந்தே அறிக்ளாக நடக பிரசுரமியாகிய
பிரச்சமயததில்,  தேமிழ்நியாட்டின் முதேலளாக நடமச்பிரச்சரியாக 2003  இல் தரினவளாக நடலநிறுததேம்
க நடைபபிரச்சய்தே 170,000  அரசு அலுரினவலர்களாக நட்டங்கள இழிபுகழ்மிக்க விதேததில்
தரினவளாக நடலநீக்கம் க நடைபபிரச்சய்தேரினவரியான க நடைபஜயலலிதேியாளாக நடரினவ, சீமியான் ஆதேரிததக்
க நடைபகியாண்டிரந்தேியார்.

இலங்ளாக நடகக்கு எதிரியான சீமியானின் பிரச்சண்டிததேன மிரட்டல்கள் பிரியாந்தியததில்
எந்தே ஜனநியாயகப் பிரச்சிளாக நடனகளாக நட்டங்களயும் தீர்க்க முதேலியாளிததரினவ ரினவர்க்கம்
திறனற்று இரப்ாக நடைபெதில் இரந்த பிறப்ாக நடைபெளாக நடரினவயியாகும்.  எல்லியாரினவற்றுக்கும்
தமல் முதேலியாளிததரினவததிற்கு எதிரியான க நடைபதேியாழிலியா்டங்கள ரினவர்க்கததின் ஒர
பிரச்சர்ரினவததேபிரச்ச அணிதிரள்ளாக நடரினவக் கண்டு அஞ்சுகின்ற இந்தியியாவின் தேமிழ்
ததேசியரினவியாதிகளுக்கு, இரியாணுரினவத தேளாக நடலயீடு மற்றும் இனரினவியாதே யுததேததின்
அச்சுறுததேல் தேியான் இலங்ளாக நடகயில் தேளாக நடலயீடு க நடைபபிரச்சய்ரினவதேற்கியான ஒதர
க நடைபாக நடைபெியாறிமுளாக நடறயியாக இரக்கிறத.

இததேளாக நடகய தேளாக நடலயீடுகளின் கபிரச்சப்ாக நடைபெியான அனுாக நடைபெரினவதளாக நடதே க நடைபதேியாழிலியா்டங்கள
ரினவர்க்கம் ஏற்கனதரினவ க நடைபாக நடைபெற்றிரக்கிறத.  1987  ஜலளாக நடல முதேல் 1990
ரினவளாக நடரயியான கியாலததில்,  முன்னதேியாக க நடைபகியாழும்புக்கு க நடைபநரக்குதேலளிக்க
LTTE  மற்றும் பிற தேமிழ் ததேசியரினவியாதேக் குழுக்களாக நட்டங்கள ாக நடைபெயன்ாக நடைபெடுததி
ரினவந்திரந்தே புத க நடைபடல்லி,  தேனத ாக நடைபெியாளாக நடதேளாக நடய மியாற்றி,  இலங்ளாக நடகயின்
தேமிழர் க நடைபாக நடைபெரம்ாக நடைபெியான்ளாக நடமயியாக ரினவசிக்கும் ரினவடக்கு மற்றும் கிழக்குப்
ாக நடைபெகுதிகளாக நட்டங்கள ஆக்கிரமிக்க இந்தியியாவின் இரியாணுரினவதளாக நடதே அனுப்பிய
பிரச்சமயததில்,  ஆயிரக்கணக்கியான அப்ாக நடைபெியாவித தேமிழ் மக்கள்
க நடைபகியால்லப்ாக நடைபெட்டனர். அந்தே கியாலகட்டததில், அப்பிரியாந்தியததின் ாக நடைபெகுதிகளாக நட்டங்கள
இலங்ளாக நடக இரியாணுரினவமும் ஆக்கிரமிததிரந்தேத,  அத பின்ரினவியாங்கப்ாக நடைபெட்டு
க நடைபதேற்கின் சிங்க்டங்களத க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்கள் மற்றும் கிரியாமப்புற
உளாக நடழப்ாக நடைபெியாளிகளுக்கு எதிரியாய் திரப்ாக நடைபெப்ாக நடைபெட்டத. 60,000 க்கும் அதிகமியான
சிங்க்டங்கள இளாக நட்டங்களஞர்கள் க நடைபகியாழும்பு ஆட்சியியால் ாக நடைபெடுக நடைபகியாளாக நடல
க நடைபபிரச்சய்யப்ாக நடைபெட்டனர்.

இந்தியியா மற்றும் இலங்ளாக நடகயில் உள்்டங்கள அததேளாக நடன இனங்களாக நட்டங்களயும்
தபிரச்சர்ந்தே க நடைபதேியாழிலியா்டங்களர்கள் உள்ளிட,  தாக நடைபெியாரியாட்டததில் க நடைபதேியாழிலியா்டங்கள
ரினவர்க்கததின் பிரச்சர்ரினவததேபிரச்ச ஐக்கியதம இன்றியளாக நடமயியாதே பிரச்சிளாக நடன ஆகும்.
லிதயியான் ட்க நடைபரியாட்ஸ்கியின் நிரந்தேரப் புரட்சி தேததரினவதளாக நடதே ரினவரலியாறு
மீண்டும் மீண்டும் ஊர்ஜிதேப்ாக நடைபெடுததியிரக்கிறத.  பிரியாந்தியததில்
ஜனநியாயக உரிளாக நடமகளாக நட்டங்கள நிறுவுரினவதேற்கும் ததேசிய மற்றும் இனப்
பி்டங்களவுகளாக நட்டங்கள க நடைபரினவல்ரினவதேற்குமியான தாக நடைபெியாரியாட்டமியானத, பிரச்சர்ரினவததேபிரச்சத க நடைபதேியாழிலியா்டங்கள
ரினவர்க்கம்,  நகர்ப்புற மற்றும் கிரியாமப்புற ஏளாக நடழகளாக நட்டங்கள தேனக்குப் பின்னியால்
அணிதிரட்டி,  தபிரச்சியாபிரச்சலிபிரச்சததக்கியாக நடததகின்ற ஒர புரட்சிகரப்
தாக நடைபெியாரியாட்டமியாக மட்டுதம நடததேப்ாக நடைபெட முடியும்.


