மே பதிமேள இயக்க எருங்கிணைப்பாளர் மதாழர் திருபருகன் காந்தி
அவர்களது உணையிலிருந்து பக்கிய குறிப்புகள்.

* 2009 பிறகாே அைசியல் ன்பது புலிணள அழித்துவிட்டால், இேப்படுககாணல
நடத்திவிட்டால் மகாரிக்ணக அழிந்துவிடும் ன்று தான் அவர்கள்
திர்பார்த்தேர். தேிழீழ விடுதணல ன்னும் மகாரிக்ணகணய

அழிப்பதற்காகத்

தான் 2009க்குப் பிறகாே கதாடர்ச்சியாே நிகழ்வுகள் நணடகபற்று வருகின்றே.

* மபாைாட்டங்கள் ஊடாகப் பார்க்கும் கபாளது இைண்டு வணகயாே சிந்தணேப்
புலன்கள் ணவக்கப்படுகின்றே. என்று இந்தியப் புலம் ேற்கறான்று
மேற்குலகப் புலன். இைண்டும் எத்தக் கருத்ணத உணடயணவ. மேற்குலகம்
இேப்படுககாணலக்குப் பிறகு .நா.வின் சர்வமதச விசாைணை ன்னும்
விதிணய ேறுதலித்து நல்லிைக்க குள என்ணற அேரிக்காவின் ஊடாக
ணவக்கின்றேர். இந்தியா 13-வது சட்டத்திருத்தத்ணத பன்ணவக்கிறது. ஆக
இைண்டும் என்றுபட்ட இலங்ணகக்குள்ளாே அைசியல் தீர்வு ன்பணத
வலிபறுத்துகிறது.

* 2009க்கு பிறகு தேிழர்களுக்ககே எரு பிைதிநிதி இல்ணல. இந்நிணலயில்,
தேிழர்களுக்ககே எரு பிைதிநிதிணய உருவாக்கி, என்றுபட்ட இலங்ணகக்குள்
அைசியல் தீர்வு ன்பணத ற்றுக்ககாள்ளக் கூடிய எரு நிணலணய
உருவாக்குவதற்காக, 13வது சட்டத்திருத்தத்தின் ஊடாக வடக்கு ோகாைத்
மதர்தல் நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி தான் விக்மேஸ்வைனும் இந்தியாவின்
குைணல கவளிப்படுத்துகிறார், தேிழகத்ணத மநாக்கிய தாக்குதணல
பன்ணவக்கிறார்.

* தேிழீழத் தேிழர்கள் மதர்தணல புறக்கைிக்க மவண்டும். கேன்றால், தேிழ்த்
மதசிய கூட்டைி தேித் தேிழீழம் ேற்றும் இேப்படுககாணலக்காே சர்வமதச
விசாைணை மபான்ற மகாரிக்ணககணள ேறுக்காேல் மதர்தணல பன்கேடுக்க

மவண்டும். அப்படியில்ணலகயன்றால் அத்மதர்தல் ன்பது நேக்ககதிைாேது.
தேிழர்களால் மதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட எருவர் தான் இலங்ணகணய திர்க்க
மவண்டும். அப்படிப்பட்ட எருவணை மதர்ந்கதடுக்க படியாத மதர்தணல ேக்கள்
புறக்கைிக்க மவண்டும்.

* தேிழ்த் மதசிய கூட்டைி கவற்றி கபற்றால், விக்மேஸ்வைன் ோகாை
பதல்வைாோல், என்றுபட்ட இலங்ணகக்குள்ளாே அைசியல் தீர்வு ன்பணத
தேிழ் ேக்கள் எப்புக்ககாண்டதாக இந்தியாவும், இலங்ணகபம், மேற்குலகும்
பன்ேிறுத்த மேற்ககாள்ளும்.

* இந்தியா அகேரிக்காவின் பிைச்சணேகணள ணேயப்படுத்தி எரு நிறுவேம்
இத்மதர்தணல நடத்த எரு நிறுவேம் அறிவுறுத்துகிறது. அது ICG ேப்படும்
International Crisis Group. இது பல பன்ோட்டு தணலவர்கணளக் ககாண்டு
நடத்தப்படும் கதாண்டு நிறுவேம் மபான்ற சிந்தணேப் புலம். இது இரு
நாடுகளின் கபாதுப்பிைச்சணேகணள ணேயப்படுத்தி திட்டங்கள்
உருவாக்குகிறார்கள். இத்திட்டங்களின் அடிப்பணடயில் தான் தற்மபாணதய
நிகழ்வுகள் நடக்கின்றே.

*Corporate-களுடன் இணைந்து கசயல்படும் ICG தான் கிப்த்தில் நணடகபற்ற
ளச்சிணயபம், தற்மபாது நணடகபறும் கலவைங்கணளபம் வடிவணேத்தவர்கள்.
இலங்ணகயில் கடந்த 10 ஆண்டுகணளக் ககாண்டு எரு அறிக்ணகணய
இந்நிறுவேம் கவளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்ணக தான் இந்தியா, இலங்ணக,
அகேரிக்கா, .நா. மபான்ற எவ்கவாருவரும் ன்ே கசய்யமவண்டும் ன்று
அறிவுறுத்துகிறார்கள். இதேடிப்பணடயில் வந்தது தான் TESO, அகேரிக்கத்
தீர்ோேம் மபான்றணவ.

* ேன்ோர் மபசிணே அழித்து, அங்கு சிங்கள ேக்கணள குடிமயற்றி சிங்கள
ேயோகுவதற்கு, ேன்ோர் ஆட்சித் தணலவர் இைாணுவ அதிகாரிகளுக்கு

அனுப்பிய அறிக்ணக கிணடக்கப்கபற்றுள்ளது. மேலும், இந்துத்துவாவும்
கபௌத்தபம் இஸ்லாேியர்களுக்ககதிைாே தாக்குதல்கணள கதாடர்ச்சியாக
இலங்ணக, பர்ோ ன்று கதற்காசியாவில் நடத்துகின்றே. தேிழ்நாட்டில் கூடா
சாதி ஊடாக இது நடத்தப்படுகின்றது.

* ோகாைத் மதர்தல் ன்பது எரு ோற்று மவணல. இதற்ககதிைாக
உலககங்கும் தேிழர்கள் இணைந்து மபாைாட மவண்டும். மேலும் இணத யாழ்
ோைவர்கள் ேக்களிடத்தில் ககாண்டு கசல்ல பன்கேடுக்க மவண்டும்.
கபாது வாக்ககடுப்ணப மநாக்கிய கசயற்பாடுகணள பன்கேடுக்கவும் யாழ்
ோைவர்களிடம் மகாரிக்ணக விடுகிமறன்.

திரு.குடந்ணத அைசன், விடுதணலத் தேிழ் புலிகள் கட்சி.
கசாந்த நாட்டில் உள்ள ேக்களுக்மக தணலவோக இருக்க தகுதியில்லாத,
சேநீதி சேத்துவ அைணச தை தகுதியில்லாத எருவர், இேப்படுககாணல கசய்த
எருவர், காகேன்கவல்த் ோநாட்ணட நடத்தி அதன் தணலவைாக
இருக்கப்மபாவணத ற்க படிபோ? ன்ற மகள்விணய ளப்பிோர்.
13வது சட்ட திருத்தத்திோல் ந்த எரு ோற்றத்திணேபம் கசய்துவிட
படியாது. இந்தியா தங்கணள நிணல நிறுத்திககாள்ள இணத எரு சாக்காக
பயன்படுத்திகிறது. இலங்ணகபம் இணத சடங்காக பார்க்கிறது.
தற்சேயம் பஸ்லீ ம் பள்ளிவாசல்கள் கதாடர்ச்சியாக தாக்கப்படுகின்றே,எரு
காலத்தில் புலிகணள பஸ்லீ ம் சிறுபான்ணே ேக்களுக்கு திைாேவர்களாக
கட்டணேத்தேர், ஆோல் பஸ்லீ ம் கபருேக்கள் தேிழீழ மகாரிக்ணகணய
ஆதரித்து கபருவாரியாக மபாைாட்டங்கணள நடத்தி வருகின்றேர்.கதாடர்ந்து
களத்தில் நின்று மபாைாடிவருகின்றேர்.
தேி தேிழீழத்ணத ஆதரிக்கிற யாரும் 13வது சட்ட திருத்தத்ணத எரு நாளும்
ற்றுக்ககாள்ள ோட்டார்கள்.
தேி நாடு தவிை மவகைான்றும் தீர்வில்ணல!

திரு.அன்பு தேமசகைன், திைாவிடர் விடுதணலக்கழகம்.
இலங்ணகயில் மபாைாடிக்மகாண்டிருக்கும் ேக்களால் 1987ஆம் ஆண்டிமலமய
புறக்கைிக்கப்பட்ட என்று.
ைாஜீவும், கஜயவர்த்தமேவும் மசர்ந்து பட்டாள்தேோக மபாட்ட
தீர்ோேோகும், அதோல் ேக்களுக்கு அதிைாகம் தாவது இருக்கிறதா?
தேிநாடு ன்ற மகாரிக்ணகணய மநாக்கி கசல்லும் மபாது, இதுமபன்ற சட்ட
திருத்தங்கள் எரு மபாதும் உதவாது.
வாக்ககடுப்பு நடத்த மவண்டும், தேி ஈழம் அணேய மவண்டும் அதுமவ நேது
தீர்வு.
சிபி, எருங்கிணேப்பாளர், தேிழீழ விடுதணலக்காே ோைவர் கூட்டணேப்பு.
அகேரிக்கா ககாண்டுவந்த மபாலி தீர்ோேத்ணத ப்படி கடமசா
ணகயிகலடுத்தமதா, அமத மபான்று இந்த 13வது சட்ட திருத்தணத
ணகயிகலடுத்துள்ளது.அகேரிக்க தீர்ோேத்தின் பகத்திணைணய கிழித்தது
மபால, 13வது சட்ட திருத்தத்தின் பகத்திணைணய கிழிப்மபாம்.தேிழீழத்திற்காே
கபாதுவாக்ககடுப்பு நடத்த பன்கேடுப்பதுதான் ங்கள் மவணல,அதற்காே
அடுத்த கட்ட மபாைாட்டத்திணே விணைவில் அறிவிப்மபாம்.

திரு.மசகர். கதாழிளாலர் சீைணேப்பு இயக்கம்.
தேிழக அைசு சட்டேன்றத்தில் கபாதுவாக்ககடுப்புக்காே தீர்ோேம் மபாட்டது,
அதணே நிணறமவற்ற கதாழிளாலர் சீைணேப்பு இயக்கம் வலிபறுத்துகிறது.
மக.ம் கஶரீப், தேிழக ேக்கள் ஜேநாயக கட்சி.
1987 ஆம் ஆண்டிமலமய ேக்களால் தூக்கிகயறியப்பட்ட ைாஜீவ்,
கஜயவர்த்தமே எப்பந்தத்தின் எரு பாதியாக இருக்ககூடிய 13 வது
தீர்ோேத்திணே பன்ணவத்து எரு மபாலி ோகாைத்மதர்தணல நடத்தி, அதன்

பலம் அணேத்து தேிழ் ஈழ ேக்கமள ற்றுக்ககாண்டுவிட்டார்கள், மதர்தலில்
வாக்களித்துவிட்டார்கள், இலங்ணக அைசிணே ற்றுக்ககாண்டுவிட்டார்கள்
ன்று உலகத்திற்கு கசால்ல எரு ேணயயாே மவணலணய கசய்கிறார்கள்.
திரு.கநல்ணல பபாைக், ோநில கபாதுகசயலாளர், SDPI கட்சி.
13 வது சட்ட திருத்தம் ன்பது எரு மபாதும் தேிழ் ேக்களுக்கு
உதவமபாவதில்ணல, இதணே SDPI கட்சி எரு மபாதும் ஆதரிக்காது.
நவே
ீ
ஹிட்லைாக நம்பன் இருக்கிற ைாஜபக்மசணவ சர்வமதச நீதிேன்றத்தில்
நிறுத்த மவண்டும், இே படுககாணலக்காே தண்டணேணய
ககாடுக்கமவண்டும். அங்மக நடக்கும் ேேித மபாைழிவிற்கு சர்வமதச சபகம்
தண்டணே வழங்க பன்வைமவண்டும்.தேிழன் ன்மறாரு இேபண்டு அதற்கு
தேிமய எரு குைபண்டு சேயம், சாதிணய கடந்து மபாைாட்டதிணே
பன்கேடுக்க மவண்டும்.தேிழீழ மகாரிக்ணகணய மநாக்கிய மபாைாட்டதில்
நாங்கள் ப்மபாதும் துணை நிற்மபாம்.

திரு. அன்சாரி, ேேித மநய ேக்கள் கட்சி.
வடக்கின் வசந்தம் ன்று கசால்லி நலத்திட்டங்கள் கசய்கிகறாம் ன்று
மசால்லும் ைாஜபக்மசவின் ஊதுகுழலாக கசய்லபடும் இந்திய அைசு, அதற்கு
துணையாக கசய்தி ஊடகங்களும் இருக்கிறது. வளர்ச்சி ன்ற மபார்ணவயில்
தான் ைாஜபக்மச அணேத்து மவணலகளும் கசய்யப்படுகின்றே.ேசூதிகள்
ேட்டுேல்ல, இப்மபாது மதவாலயங்களும் தாக்க படுகின்றே.சிங்கள பவுத்த
கவறிபிடித்தவர்கள் ேய சிறுபான்ணே ேக்களின் வாழ்வுரிணேமயாடு
விணளயாடுகிறார்கள், இேிதான் அவர்களுக்கு ஆபத்து கதாடங்க
இருக்கிறது.வான் பணடணயபம், கடற்பணடணயபம் ணவத்திருந்தவர்கள்
தேிழர்கள்.உலகத்திமலமய மபாைாட பிறந்தவர்கள் தேிழர்களூம்,
இஸ்லாேியர்களும் தான்.புலிகளுக்கு பிறகு எரு ேயாே அணேதி நிலவுவது
மபால கதரிகிறது, அது அணேதியல்ல பூகம்பத்திற்காே பன்மோட்டம்.ேக்கள்
உைர்வு பூர்வோக உள்ளார்கள்.விடுதணல மபாைாட்டங்கள் மதாற்றதாக
சரிதிைம் இல்ணல, ன்றாவது எரு நாள் ேீ ண்டும் ளம்.

திரு, தேிழாேந்தம், பாலச்சந்திைன் ோைவர் இயக்கம்
அகேரிக்க தீர்ோேத்திணே ரிப்பு மபாைாட்டதிணே நடத்தியது மபால, 13வது
சட்ட திருத்த தீர்ோேத்ணத ரிக்கும் மபாைாட்டத்திணே, ேற்றும்
காகேன்கவல்த் ோநாடு இலங்ணகயில் நடக்க விடக்கூடாது ேவும்,
ோகாைத் மதர்தணல புறக்கைிக்கமவண்டும் ன்ற மகாரிக்ணகணய
பன்ேிறுத்திபம் தேிழ்நாடு பளவதும் மபாைாட்டதிணே நடத்த
திட்டேிட்டுள்மளாம், அதில் பதல் கட்டோக வருகிற ஆகஸ்டு 25 ோணல 5
ேைியளவில் கசன்ணேயில் வள்ளுவர்மகாட்டத்திலும், கநல்ணலயி
பாணளயங்மகாட்ணடயிலும் ஆர்பாட்டம் நடக்கும்.இதில் தேிழீழ
விடுதணலக்காே ோைவர் கூட்டணேப்பும் பங்ககடுக்கும்.

