
ஒடுக்கப்படும் 

மக்களுக்ககான 

 தளம்  

முளளளிவகாயக்ககால் ப்பரவலம் தமிழ் 
மக்களளின் ப்பரும் ்ககாயமகா்க பதகாடர்ந்து 
இருந்து வரு்கிறது. . 

இறந்த மக்களள நிளனவு கூறும் அபத 
பவளள ்பகாதிக்கப்படட மக்களுககு நீதி 
பவண்டும் என நகாம் ப்பகாரகாட பவண்டும். 

முளளளிவகாயக்ககால் நிளனவு பவறும் 
நிளனவுகூறலகா்க இருக்ககாமல் மக்களளின் 
எழுச்ி நகாளகா்கவும் இருக்க பவண்டும். 
பவறும் ப்ககாளல்களகால் எம்ளம முடக்கி 
விட முடியகாது என்ற ப்யதிளய 
்பதியும் நகாளகா்க இது இருக்க பவண்டும். 
அழிவில் இருந்து மீண்டு எழும் 
திரட்ிளய நகாம் ்பதிய பவண்டும். 

இன்று மக்கள முன் ளவககும் 
ப்ககாரிகள்க்கள ்ில – 
• அ்ப்கரிக்கப ்படட நிலங்களள 

திருப்பி வழஙகு. 
• ்ககாணகாமற் ப்பகானவர்்கள 

வி்பரங்களளத் பதரிவி
• அர்ியற் ள்கதி்களள விடுதளல ப்ய

• சுய நிர்ணய உரிளமளய அங்ககீ்கரி   

பமலும் ப்பகார் குற்ற வி்காரளண நடத்த 
பவண்டும் முதற்ப்ககாண்டு ்பல ்னநகாய்க 
உரிளம்களளக ப்ககாரி மக்கள பதகாடர்ந்து 
ப்பகாரகாடி வரு்கிறகார்்கள. இது மடடுமின்றி 
பவளல இல்லகாளம ்கடன் சுளம நீக்கம் 
்பற்றியும் மக்கள அதிருபதி ப்ககாடுளளனர். 
மி்கவும் ்பின் தங்கிய ்பிரபத்மகா்க ஆக்கப 
்படடுளள தமிழ் மக்கள ்பகுதி்களளில் வகாழும் 
மக்களுககு ப்பகாருளகாதகார பமம்்பகாடளட 
அளடவது எப்படி என்்பது முக்கிய ப்களவியகா்க 
இருந்து வரு்கிறது.

முளளளிவகாயக்ககால் அழிவுககுப ்பின் தமிழ் 
அர்ியற் தளலளம்கள என தம்ளமத் 
தகாபம ப்கால்லிக ப்ககாள்பவர்்கள யகாரும் 
மக்கள ப்பகாரகாடடங்களள முன்பனடுக்க 
முன் வரவில்ளல. இதனகால் மக்கபள 
தங்களளின் உரிளம்களுக்ககான ப்பகாரடடங்களள 
முன்பனடுத்து வரு்கிறகார்்கள. ்ிங்கள 

ப்பரினவகாத அர் அடககுமுளறககு 
உளளகாகும் மக்களளின் ்பலம் -தமிழ் அர்ியற் 
தளலளம்களளின் சுயநலத் பதர்தல் அர்ியல் 
மற்றும் குழுவகாத ப்பகாககு்களகால் -பமலும் 
்பலவனீம் அளடந்துளளது. இளத மகாற்றி 
அளமக்க பவண்டும். மக்களளின் அர்ியற் 
்பலத்ளத பமம்்படுத்த பவண்டும்



தீர்வு எங்கிருந்து வரும் 

 இலங்கை அரசு ? 

பதற்்கில் அர் அதி்ககாரம் எந்தக 
்கட்ியின் ள்கயில் இருந்தகாலும் 

இவற்றுக்ககான தீர்வு ்கிடடப ப்பகாவதில்ளல.

இந்திய அரசு அலலது மேற்குலகை 
நாடுகைள் ? 

ஐக்கிய நகாடு்கள ்ள்ப – பமற்குல்க நகாடு்கள 
அல்லது இந்தியகா ஆ்கிய ்கதி்கள இலஙள்க 
அர்ியலில் தளலயிடுவது மக்களளின் நலனுக்ககா்க 
அல்ல. அவர்்கள தமது ப்காந்த லகா்ப பநகாககுடன் 
மடடுபம தளலயிடு்கிறகார்்கள. இலஙள்க அரள் 
மீறி ஒரு தீர்வு வழஙகும் நிளலககு அவர்்கள 
ஒருப்பகாதும் ந்கரப ப்பகாவதில்ளல.

இந்த உண்ளமளய மளறத்து ்ில தமிழ் 
அளமபபுக்களும் மக்கள மத்தியில் ்பிரச்காரித்து 
வருவது தவறு. அது மக்களள ஏமகாற்றும் 
நடவடிகள்க. பவறு ஒரு ்கதியகால் மக்களுககு 
தீர்வு என்று வகாதிடடவர்்கள ்கடந்த ்பத்து 
வருட ்ககாலமகா்க என்ன ்காதித்துளளனர் என 
ப்கால்லபவண்டும். மக்களளின் வகாழ்வகாதகாரம் 
பமலும் பமலும் குளறந்து ப்ல்வது மடடுபம 
நி்கழ்து வரு்கிறது. ஐ.நகா வுககுளகால் தீர்வு ப்பகான்ற 
ப்பகாய ்களத்களுககு எதிரகான விழிபபுணர்வு மக்கள 
மத்தியில் ஏற்்பட பவண்டும். 

்பல்பவறு ஏன் ஜி ஓ அளமபபுக்கள ்ில 
உதவி்களள வழங்கி உளளன என்்பது 
உண்ளமபய. மக்கள இனகாமகா்க வழங்கிய 
்பணத்தில் ஒரு ்பகுதிளய இவர்்கள உதவி்கள 
வழங்க உ்பபயகா்கித்து உளளனர். இருப்பினும் 
இது ப்பகாதகாது – இது ஒரு தற்்ககாலி்க உதவி 
மடடுபம. மக்கள ள்க ஏந்தும் வகாழ்கள்கய 
எவவளவு ்ககாலத்துககுத் பதகாடர்ந்து வகாழ்வது? 
இது தவிர சுய முன்பனற்றம் என்ற ப்பயரில் 
பமகா்மகான ்கடன் திடடங்களள வழங்கி மக்களள 
்கடன் சுளமககுள ்ிக்க ளவத்துளளன ்ில 
அளமபபுக்கள. மக்களளிடம் மிஞ்ி இருககும் 
வளங்களளயும் ்பறிககும் மு்கமகா்க இந்த ்கடன் 
வழஙகும் திடடங்கள ப்யற்்படு்கின்றன. இது 
்பற்றிய விழிபபுணர்வு மக்கள மத்தியில் ஏற்்பட 
பவண்டும். ஒரு மி்கச ்ிறு்பகான்ளம மடடுபம 
வியகா்பரத் திடடத்தகால் ்பயனளடய முடியும். 
எல்லகா மக்களும் ்பயனளடயும் ப்பகாருளகாதகார 
திடடம் பவண்டும். இலஙள்க அரசு மற்றும் 
மகா்ககான அரசு இது ்பற்றிய ப்ககாளள்க்களள 
முன்பனடுககும் ்படி நகாம் ப்பகாரகாட பவண்டும். 

இந்நிளலயில் மக்கள என்ன 
ப்யய முடியும்?  
எல்லகா விதத்திலும் அதி்ககாரமற்று – ்பலவனீமகான குழுவகா்க 
நிற்்பதகா்க உணரும் மக்கள தமது உரிளம்களள பவன்பறடுக்க 
– ப்பகாருளகாதகார முபனற்றம் அளடய- என்ன ப்யதுவிட 
முடியும். 

நகாம் எமது அதி்ககாரத்ளத ்கடடி நிமிர்த்தகாமல் – நகாம் எமது 
்பலத்ளத திரடடகாமல் எந்த பவற்றிளயயும் அளடந்து விட 
முடியகாது. எந்த ்கதி்களளயும் எமது ப்ககாரிகள்கககு ப்வி 
மடுக்கச ப்யது விட முடியகாது. நகாம் எமது ்பலத்ளத 
திரடடுவது என்்பது என்ன என ்ிந்திக்க பவண்டும். குறிப்பிடட 
மக்கள விபரகாத ப்ககாளள்க உளள (வலது்காரிய) ்கட்ி்கள 
்பின்னகால் திரளவதகால் எமது ்பலத்ளத நகாம் ்கடடி விட 
முடியகாது. மக்களளின் ப்ககாரிகள்கக்களள முதன்ளமப்படுத்தும் 
– மக்களளின் நலன்்களள முதன்ளமயகா்க ளவத்து இயஙகும் – 
்னநகாய்க அளமபபு ஓன்று அவ்ியம். அத்தள்கய அளமப்பகா்க 
மக்கள திரளகாமல் எமது ்பலத்ளத நகாம் நிறுவிக ்ககாடட 
முடியகாது. 

ஒடுக்கப்படும் 
மக்களுக்ககான தளம் 
பதகாடர்பு்களுககு: 
0756761830
propthayakam@gmail.com 

நாம் யார்?
்னநகாய்க உரிளம்களள 
பவன்பறடுத்தலுடன் 
எமது சுய நிர்ணய 
உரிளமளய நிளலநகாடட 
நகாம் ஓன்று திரளுதல் 
அவ்ியம். இந்த 
அடிப்பளடயில் 
இளணந்து ஒரு 
அளமப்பகா்க நகாம் 
இயங்கி வரு்கிபறகாம். 
நகாம் அளனத்து 
ஒடுககுமுளற்களுககும் 
எதிரகான ப்பகாரகாடட 
்கதிளய திரடட 
ப்யற்்படடு வரு்கிபறகாம். 


