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மதி�பி��ரிய ஐயா, 
 
எ�க� " ������ ம�ைதம�ைத எ�ப��எ�ப�� நா��நா�� ஊ�ஊ� ேசாழியேசாழிய ேவளாள�ேவளாள� ச�க� ச�க� ", ேசாழிய ெவ�ளாள 
ச�தாய�தி�’ ஒ� பிரிவாகிய  ��� ம�ைத ேசாழிய ெவ�ளாள ச�தாய�தினரா� நட�த�ப�� 
பதி� ெச�ய�ப�ட ஒ� ச�கமா��. 
 
கட�த 18.9.2018 அ��, பா�ைவயில �றி�பி���ள க�த�தி�, தமி�நா� அர� அைன�� மாவ�ட 
ஆ�சிய�க����   ���ப�, ப�ணா�, காலா�, கைடய�, ப�ள�, வாதிரியா�, ம��� ேதேவ�திர 
�ல�தா� ஆகிய ச�க பிரி�கைள ஒ�றிைண�� ேதேவ�திர�ல ேவளாள�க� எ�� ெபய� மா�ற� 
ெச�வ� ெதாட�பாக சாதக பாதக�கைள அறி�ைகயாக அ����ப� ேக���ள� ப�றி எ�க��� 
ெதரிய வ�த�.  
 
இ�த ேகாரி�ைக ெதாட�பாக எ�க� ேவளாள ச�தாய�தி�� ஏ�ப�ட பாதி��கைள��, அதனா� 
எ�க� ச�தாய� ச�தி��� இ�ன�கைள�� அரசா�க�தி� கவன�தி�� ெகா�� வர 
வி���கிேறா�. 
 
ேவளாள� எ�ற ெபய�, ெகா�� ேவளாள�, ேசாழிய ேவளாள�, பா��ய ேவளாள�, கா�கா�த 
ேவளாள�, ெதா�ைட ம�டல ேவளாள�, ைசவ ேவளாள�, நா�சி� நா�� ேவளாள� எ�� ப�ேவ� 
ப�திகளி� உ�ள இன����கைள �றி�க கால� காலமாக தமி�நா��� உ�ள பல ச�க�களா� 
பய�ப��த�ப�� வ�� இன�ெபயரா��.   இ�ச�க�களி� வரலா�, கலா�சார�, வா�விய�, 
ஆ�மீக� ஆகியவ�ைற பிரதிபலி��� ஒ� ெபயராகேவ ேவளாள� எ�ற ெபய� விள�கி வ�கிற�.  
 
கட�த 30 வ�ட�களாக, ஒ�� ெமா�த ப�ள� ச�தாய�தி� நல��காக ேபாரா�வதாக 
ெசா�லி�ெகா��� சில அரசிய� ம��� ச�க தைலவ�க�,  அ�ச�க�ைத ��ேன��கிேற� 
எ�� �றி�ெகா��, தி�டமி��, ேவ��ெம�ேற, எ�க� ேவளாள� ச�க�ைத சீ��� விதமாக, 
ப�ேவ� ஊ�களி� ேதேவ�திர�ல ேவளாள� எ�� பதாைகக� ைவ���, �வெரா��க� ஒ����, 
ெபய��பலைக ைவ��� அ�ச�க இைளஞ�கைள ேவளாள ச�தாய�தி�� எதிராக ��� 
வ�கிறா�க�.  
 
ப�ேவ� ஊ�களி� �றி�பி�ட சில அைம��களா� ��ட�ப�ட ப�ள� ச�க இைளஞ�களி� சில�, 
ேவளாள� ச�தாய�ைத ேச��த ெப�கைள சீ�� வ�வ�, ேவளாள� ச�தாய இைளஞ�கைள 



வ�பி��ப� எ�� ப�ேவ� அடாவ�கைள ெச�� வ�கிறா�க�.  ேவளாள ச�தாய�தின� 
அவ�க��ெகதிராக காவ� நிைலய�தி� �கா� ெகா��க �ய�றா�, பி.சி.ஆ� ச�ட�ைத 
பய�ப��தி, �கா� ெகா��தவைர பய�றி�தி வா�� வா�க ைவ�ப�� வா��ைகயாக நட��� 
ஒ�றா��.  
 
சமீப�தி� தி�. கி��ணசாமி  ேபசிய ேப�சி�, ெகா�� ேவளாள�, கா�கா�த ேவளாள�, ேசாழிய 
ேவளாள� ேபா�ற ச�க�களி� ெபய�கைள �றி�பி��, ேதேவ�திர �ல ேவளாள�தா� ஒரிஜின� 
ேவளாள� எ�ற ரீதியி� ேபசி��ளா�. 
 
ச�க வைல�தள�களி�, ேவளாள�களி� வரலா�ைற��, ஆ�மீக�ைத��, சமய��றவ�கைள�� 
ஒ�� ெமா�தமாக ப�ள� ச�தாய�ைத ேச��தவ�க� உரிைம ெகா�டா� வ�வ� ேவளாள� ச�தாய 
இைளஞ�கைள ேகாபமைடய ெச���ள�. 
 
இ�த ச�பவ�கெள�லா� பா����ெபா�� அைன��� தி�டமி�� ேவளாள� ச�தாய�தி�� 
எதிராகேவ நட�த�ப�கிற� எ�ேற எ�கைள எ�ண ைவ�கிற�. 
 
இ�நிைலயி�, �திய தமிழக� தி�. கி��ணசாமி அவ�களி� ேதேவ�திர �ல ேவளாள� 
ேகாரி�ைகைய அரசா�க� ஏ��� ப�ச�தி�, தமி�நா��� உ�ள 2 ேகா� ம�க� ெதாைக ெகா�ட 
ேவளாள ச�தாய� ஒ��ெமா�தமாகேவ பாதி�க�ப�வா�க� எ�ப� க��டாக ெதரிகிற�. 
ஏ�கனேவ பி.சி.ஆ� ச�ட�ைத தவறாக�� �ைறேகடாக�� ேவளாள�க��� எதிராக 
பய�ப��த�ப�� நிைலயி�, ேதேவ�திர �ல ேவளா�� எ�ற ெபயைர அரசா�க� அவ�க��� 
வழ���ப�ச�தி�, எ�க� ேவளாள ச�க�களி� அ��பைட அைடயாள� ��றி�� சிைத�க�ப�� 
எ�பைத தமிழக அரசா�க� உணர ேவ���.  இதனா� ச�க�தி� உ�ள அைமதி�� ந�லிண�க�� 
பாதி�க�ப�� எ�பைத ����கா�ட வி���கிேறா�. 
 
ப�ள� ச�தாய�தினேரா அவ�களி� ம�ற பிரிவினேரா எ�த கால�தி��, ேவளாள� எ�ற ெபயரா�, 
வரலா�� ஆவண�களிேலா, ம�ற ச�தாய�தினாேலா, பிரி��� ஆவண�களிேலா �றி�பிட�படவி�ைல 
எ�பைத அரசா�க� கவன�தி� ெகா�ள ேவ���.  ப�ள� அைம��க� த�க� ேகாரி�ைக�� 
ம�ேவா� அரசா�க�தி�� ெகா��த ஆதார�க� திரி�க�ப�டதாக��, ேபாலியானதாக�� 
இ���� எ�ேற நா�க� ந��கிேறா�. 
 
ஆைகயா� ேம�ெசா�ன ��நிைலகைள க��தி� ெகா��, ப�ள� ச�தாய அைம��களி� 
ேதேவ�திர�ல ேவளாள� ெபய� ேகாரி�ைகயிைன, தமிழக அரசா�க� ��றி�� நிராகரி�க ேவ��� 
எ�� ேக���ெகா�கிேறா�.  அ�த ேகாரி�ைக�� எதிராக எ�க� ச�தாய�தி� பல�த 
எதி��பிைன�� இ�ேக பதி� ெச�கிேறா�. 
 
இ�த ேகாரி�ைக ெதாட�பாக அரசா�க� எ�த நடவ��ைக�� எ��பத�� ��, எ�க� அைம�� உ�பட 
அைன�� ேவளாள� ச�தாய அைம��கைள கல�தாேலாசி�க ேவ��� எ�� ேக���ெகா�கிேறா�.  
 
எ�கள� எதி��ைப மீறி அரசா�க� தி�. கி��ணசாமி ம��� இதர ப�ள� அைம��களி� 
ேகாரி�ைகைய ஏ���ப�ச�தி�, எ�க� உரிைமைய பா�கா�க தமி�நா��� உ�ள அைன�� 
ெவ�ளாள ச�க�கேளா� இைண�� மிக�ெப�� ேபாரா�ட�ைத நட�த ேவ��ய நிைல வ�� 
எ�பைத�� ெதரிவி��� ெகா�கிேறா�. 
  
இ�ப���, 
 



 


