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தைலைமச் ெசயலகம்,  

தமிழீழ வி தைலப்  லிகள்,  

தமிழீழம்.  

நவம்பர் 27, 2009 

எம  அன் க்கும் மதிப் க்கு rய தமிழ் மக்கேள! 

இன்  மாவரீர் நாள். தமிழீழத் தி நாட்டின் மீட்பிற்காகத் தம  இன் யிைர ஈகம் ெசய்த 

மாவரீச்  ெசல்வங்கைள  ஒளிவிளக்ேகற்றிக்  ெகௗரவிக்கும்  ேதசிய  நாள்.  ‘நான்’, ‘என ’ 

என்  பாராமல் தமிழினத்தின்  எ ச்சிக்காக ம்,  தமிழ்  மண்ணின்  விடிவிற்காக ம் 

தன்னலமற்   அறப்ேபார்  rந்   வரீவரலாறாகிய  உத்தமர்கைள  வாழ்த்தி  வணங்கும் 

தி நாள்.  தமிழீழத்  தாய்நாட்ைடக்  கட்டியைமக்கும்  ேநாக்ேகா   தாயக  வி தைலப் 

ேபாrல்  தம்ைம  ஆகுதியாக்கியவர்கைள  நிைன ெகாள் ம்  எ ச்சிநாள்.  

ஈழத்தமிழினத்ைத அடிைமப்ப த் ம் அன்னிய சக்திகளின் சூழ்ச்சித் திட்டங்கைள 

றியடித் த் தனிப்ெப ம் சக்தியாகத் திக ம் வரீமறவர்கைள மனதாரப் சிக்கும் 

னிதநாள்.  

அர்ப்பணிப்பின்  உச்சத்ைதத்  ெதாட்   தாயகப்  பற் திக்கு  உதாரணமாக  விளங்கிய 

மாவரீர்கைள  இன்   நிைன  கூ கின்ேறாம்.  கடல்ேபால  திரண் வந்த  எதிrகைள 

மன திேயா   எதிர்ெகாண்   ேமாதிய  எம   மாவரீர்கள்  தாயக  மண்ணின் 

ேமன்ைமக்காகத் தம  இன் யிர்கைள ஈகம் ெசய்தார்கள். எத்தைனேயா வல்லாதிக்கச் 

சக்திகள்  எல்லாம்  எதிrேயா   ைகேகார்த்   வந்தேபா ம்  தாயக  வி தைலக் 

ெகாள்ைகக்காகேவ இ திவைர ேபாராடி மடிந்தார்கள். தம  உயி க்கும் ேமலாக தாம் 
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பிறந்த மண்ைண ம் தம்மின மக்கைள ம் ேநசித்த இம்மாவரீர்கள் தியாகத்தின் 

சிகரமாய் தனித் வம் ெப கிறார்கள்.  

வரலாற்  rதியாக எம்மினத் க்ெகன இ ந்த தனித் வமான அரச கட்டைமப் க்கள் 

படிப்படியாக அன்னியப் பைடகளால் ெவற்றிெகாள்ளப்பட்டன. பிrத்தானியர் 

இலங்ைகத்தீவிலி ந்   ெவளிேயறியேபா   இலங்ைகத்தீைவ  ஒேர  நாடாக்கி 

சிங்களவrடம் ைகயளித் விட் ச் ெசன்றார்கள்.  அன்   ெதாடக்கம்  சிங்களப் 

ேபrனவாதம் தமிழர்கள   உrைமகைளப்  பறிப்பதிேலேய  கவனம்  ெச த்திவந்தைத 

நீங்கள்  நன்கு அறிவரீ்கள். தனிச்சிங்களச்  சட்டெமன் ம் கல்வித் தரப்ப த்தெலன் ம் 

ெதாடர்ந்த அடக்கு ைறகள் தமிழர்கள் தம  உrைமக க்காகப் ேபாரா ம் நிைலையத் 

ேதாற் வித்தன. வன் ைறயற்ற வழியில் ேபாராடிய எம  மக்கள் ேமல் திணிக்கப்பட்ட 

வன் ைற வழியிலான அடக்கு ைறக ம், தமிழ் அரசியல்  தைலவர்க டன்  ெசய்  

ெகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்  பின்னர்  சிறிலங்கா ஆட்சியாளர்களால்  கிழித்ெதறியப்பட்ட 

சம்பவங்க ம்  தம   உrைமகைளப்  ெபற  ஆ தப்  ேபாராட்டேம  ஒேர  வழிெயன்ற 

நிைலக்கு தமிழ்மக்கைள இட் ச் ெசன்ற .  

ஈழத்தமிழினத்தின்  மீதான  சிங்களப்  ேபrனவாத  அடக்கு ைற  காலத் க்குக்  காலம் 

அதிகrத்   இன்ைறய  நிைலயில்  அதி ச்சநிைலைய  அைடந்   தன   ேகார கத்ைத 

ெவளிக்காட்டி  நிற்கின்ற .  எமக்கும்  சிறிலங்கா  அரசுக்குமிைடயிலான  rந் ணர்  

ஒப்பந்தத்திைன  ெதாடக்கத்திலி ந்ேத  படிப்படியாக மீறிவந்த  அரசதரப் ,  மகிந்த 

ராஜபக்ஷ  அரசதைலவர்  ஆன ம்  இன் ம்  ேமாசமான  ைறயில்  ெசயற்படத் 

ெதாடங்கிய .  ஏற்கனேவ ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட தாயகப் பகுதிக டன் மீண் ம் திய 

நிலங்க க்கான ஆக்கிரமிப் ப் ேபாைர சிறிலங்கா அரசபைட தீவிரப்ப த்திய . 
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ெதன்தமிழீழத்தில்  மாவிலாறில்  ெதாடங்கிய  நிலஆக்கிரமிப்   த்தம்  ெமன்ேம ம் 

விrவைடந்  தமிழர்கைளப் ெப ம் ெந க்கடிக்குள்ளாக்கிய .  ன்ேனறிய சிறிலங்கா 

இரா வத்ைத எதிர்த்  எம  இயக்கம் தற்காப் ச்சமர் மட் ம் நடாத்திக்ெகாண்டி க்க, 

சிங்கள இரா வம்  மிகேமாசமான  ைறயில்  தன   பைடநடவடிக்ைககைள 

க்கிவிட்ட .  சிறிலங்கா இரா வத்  தரப்பின்  வலிந்த  தாக்குதல்கைள ம் 

த்தநி த்த ஒப்பந்த  மீறல்கைள ம் நி த்தேவண்டிய கடைமப்பா  ெகாண்ட சர்வேதச 

ச கேமா  ெபயரளவில்  சில  அறிக்ைககைள மட் ம்  விட் க்ெகாண்  

ெமளனமாயி ந்த .  

இந்த ஆக்கிரமிப் ப் ேபாrனால் எம  மக்கள் ெசால்ெலாணாத்  யரங்கைள அ பவிக்கத் 

ெதாடங்கினார்கள்.  சம் ர்,  கதிரெவளி,  வாகைர  ெதாடங்கி  தமிழrன்  ர்வகீ  நிலங்கள் 

அரசபைடகளால்  ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன.  ெதாடர்ச்சியான  இடப்ெபயர் கள்  லம்  எம  

மக்கள்  ெந க்கமாக  அைடக்கப்பட்   அரசபைடகளின்  தாக்குதல்கள்  லம்  ெகாத் க் 

ெகாத்தாகக்  ெகால்லப்பட்டார்கள்.  ம த் வமைனகள்,  மக்கள்  தங்கியி ந்த 

பாடசாைலகள்  மீ   குண் வசீ்சுக்கள்  நடாத்தப்பட்டன.  எம   தரப்   தற்காப் ப்  ேபாைர 

மட் ேம  நடத்திக்  ெகாண்டி ந்தைத ம்,  சிறிலங்காவின்  ஒ தைலப்பட்சமான 

த்தநடவடிக்ைகைய  சர்வேதச  ச கம்  ேவடிக்ைக  பார்த் க்  ெகாண்டி ந்தைத ம் 

தனக்குச்  சாதமாகப்  பயன்ப த்திக்ெகாண்ட  சிறிலங்கா அரசதரப் ,  அநீதியான 

ேபாெரான்றின்  லம் நிலங்கைளத் ெதாடர்ச்சியாக ஆக்கிரமித்த . 

ெதன்தமிழீழ ஆக்கிரமிப்ைபத் ெதாடர்ந்  வடதமிழீழத்தி ம் தன  நில ஆக்கிரமிப்ைபத் 

ெதாடங்கிய   சிறிலங்கா  அரசாங்கம்.  வன்னியின்  ேமற்குப்பகுதியில்  ெதாடங்கப்பட்ட 

ஆக்கிரமிப்  நடவடிக்ைககள் படிப்படியாக வன்னி வ ம் விrவாக்கப்பட்டன. மக்கள் 
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கூட்டம்  கூட்டமாக  இடம்ெபயரத்  ெதாடங்கினர்.  2002 ஆம் ஆண்   சர்வேதச 

அ சரைணேயா  ெசய்  ெகாள்ளப்பட்ட  rந் ணர்  ஒப்பந்தத்திலி ந்  தாம் விலகிக் 

ெகாள்வதாக  சிறிலங்கா அரசதரப்   அதிகார ர்வமாக  அறிவித் க்  ெகாண்   தன  

ஆக்கிரமிப் ப் ேபாைர ேம ம் தீவிரப்ப த்திய . இந்நிைலயிற்கூட  த்த நி த்தத் க்கும் 

அைமதிப்  ேபச்சுக்கைளத்  ெதாடர்வதற்கும்  எம   வி தைல இயக்கம்  ெதாடர்ந் ம் 

யற்சித்த .  இதற்கான  எம   அறிவிப் க்கைள ம்  யற்சிகைள ம்  ற்றாகப் 

றந்தள்ளி தன  ேபார் நடவடிக்ைககளிேலேய குறியாக இ ந்த  சிறிலங்கா அரசதரப் . 

ஏற்கனேவ  2004  ஆம்  ஆண்டில்  நிகழ்ந்த  ஆழிப்ேபரைல  அழிவிலி ந்   படிப்படியாக 

மீண் வந் ெகாண்டி ந்த  எம   மக்கள்  மீ   மிகப்ெப ம்  அடக்கு ைறப்  ேபாெரான்  

கட்டவிழ்த்   விடப்பட்ட .  மக்கள்ேமல்  விதிக்கப்பட்ட  ெபா ளாதாரத்தைட  மக்களின் 

அன்றாட வாழ்க்ைகைய மிக ம்  பாதித்த . வன்னிப்பகுதியில் இயங்கிக் ெகாண்டி ந்த 

பன்னாட் த்  ெதாண்   நி வனங்கைள  ெவளிேயற்றியத டாக தமிழ்மக்கள்  மீதான 

அடக்கு ைறகைள ம்  ப ெகாைலகைள ம்  சாட்சிகளில்லாமல்  நடாத் ம்  தன  

திட்டத்ைத  சிறிலங்கா  அரசு  நைட ைறப்ப த்திய .  இந்நிைலைமயி ம்  தற்காப் ப் 

ேபாைரச்  ெசய்தபடி  த்தத்ைத  நி த் ம்படி ம்  அைமதிப்ேபச்சுக்கைள  மீளத் 

ெதாடங்கும்படி ம்  எம   இயக்கம்  சர்வேதச  ச கத்திடம்  ெதாடர்ந் ம் 

ேகட் க்ெகாண்டி ந்த .  எதிர்காலத்தில்  நிகழப்ேபாகும்  பாrய  மனித  அவலங்கள், 

ஆபத் கள்  குறித்   நாம் சர்வேதச  ச கத் க்குத்  ெதாடர்ந் ம்  ெதrவித்த 

வண்ணமி ந்ேதாம். 
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வன்னியில்  மக்கள் மீ   நிகழ்த்தப்பட்ட  தாக்குதல்கள்  ேமாசமான  நிைலைய  எட்டின. 

நாளாந்தம்  ற் க்கணக்கான  மக்கள்  ெகால்லப்பட ம் காயமைட ம் அள க்கும் 

அரசபைடகளின் தாக்குதல்கள் அதிகrத்தன. உண , ம த் வம் ேபான்ற அத்தியாவசிய 

ேசைவகள் த க்கப்பட்டதன் விைளவாக குழந்ைதகள் தல் தியவர்கள் வைர 

பட்டினிச்சாைவ எதிர்ெகாண்டார்கள்.  தம்மிடம்  சரணாகதி  அைடவ   ஒன்ேற 

தமிழ்மக்கள்  தம   உயிைரப்  பா காத் க்ெகாள்ள  ஒேர  வழிெயன  சிறிலங்கா  அரசு 

கூறிநின்ற .   

காயமைடந்த மக்கள் சிகிச்ைச ெபற்ற ம த் வமைனக ம் அ த்த த் த் தாக்குத க்கு 

உள்ளாகின. ம த் வமைனகள் மீதான தாக்குதைல நியாயப்ப த்தி அறிக்ைகயிட்ட ஒேர 

நாடாக  சிங்கள ேதசம்  இடம்ெப கிற .  இன  அழிப்பின்  இன்ெனா   ெகா ரமான 

அங்கமாக பா காப்  வலயம் என்  அரசு வாெனாலி  லம் பிரகடனம் ெசய்த பின் அேத 

வலயத்திற்குள்  பா காப் த்  ேதடிய  அப்பாவித்  தமிழர்கள்  மீ   தாக்குதல்கைள 

நடாத்திய .  பா காப்   வலயம்  ெகாைலக்களமாக  மாற்றப்பட்ட .  உயிrழந்த 

உற கைளப்  ைதக்கக்கூட  அவகாசம்  இல்லாமல்  மக்கள்  அ த்த  பா காப்  

வலயத்திற்கு  விரட்டப்பட்டனர்.  ெதாடர்ச்சியாகப்  பல  பா காப்   வலயங்கைளப் 

பிரகடனப்ப த்திய  அரசு  ெகாைலெவறித்  தாக்குதல்கள்  லம்  எம  மக்கைள 

இரா வத்தின் பிடியில் சிக்க ைவப்பைதேய  ேநாக்கமாகக் ெகாண்  ெசயற்பட்ட .   

ம த் வமைனகள், பாடசாைலகள், மக்கள் கூ மிடங்கள், மக்கள் வாழ்விடங்கள் என்  

ெதாடர்ச்சியான ெகாைலெவறித் தாக்குதல்கைள நடாத்தி ஆயிரணக்கணக்கில் மக்கைளக் 

ெகான்  குவித்த  சிங்கள அரசபைட. எம  நீண்ட வி தைலப் ேபாராட்டத்தில் எம்ேமா  

ேதாேளா   ேதாள்நின்   எம்ைமக்  காக்க ம்  வளர்க்க ம்  பா பட்ட  எம   மக்கள் 
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ேகாரமான  ைறயில்  ேவட்ைடயாடப்பட்டார்கள்.  பன்னாட்   உதவிகேளா   நவனீ 

ஆ தங்கைள ம்  த்த ெநறிக க்கு மாறான ெகா ர ஆ தங்கைள ம் ெகாண்  எம  

மக்கள் ேமல் சிறிலங்கா அரசு தாக்குதைல நடாத்திய . ெகாத் க் குண் கள், இரசாயன 

ஆ தங்களான ெவள்ைள ெபாஸ்பரஸ் எrகுண் கள், ேதர்ேமாபாrக் குண் கள் என்பன 

வான், தைர, கடல் மார்க்கமாக அப்பாவிப்   ெபா மக்கள்  மீ  ஏவப்பட்டன.    த்தத்தின் 

இ திக்கட்டத்தில், சிறிலங்கா அரசால் பா காப்  வலயமாக அறிவிக்கப்பட்ட 

ள்ளிவாய்க்கால் என்ற மிகக்கு கிய நிலப்பகுதிக்குள் மக்கள் ெந க்கமாக 

அைடபட்டி ந்த ேநரத்தில், தாம் கனரக ஆ தங்கைளப் பயன்ப த் வதில்ைல என்  

பன்னாட் ச் ச கத் க்கு அளித்த வாக்கு திைய ம் மீறி எம  மக்கள் மீ  கனரக 

ஆ தங்கைளப் பயன்ப த்தி அேகாரத் தாக்குதைல நடத்திய  சிறிலங்கா அரசு. 

எம  மக்களின்    இந்த  இழப் க்கைள ம்,  ஆபத் க்கைள ம்  க த்தில்  ெகாண்   நாம் 

பலதடைவகள்  ேபார்நி த்த  அறிவித்தல்கைள    ேமற்ெகாண்ேடாம்.  அைனத் லகச் 

ச கத்திடம்   ெபா மக்கைள  ெப ம்  இழப் க்களில்  இ ந்   பா காக்குமா ம், 

அதற்கான  ஒத் ைழப்பிைன  நாம்  வழங்கத்  தயாராக  இ ப்பதாக ம் 

ெதrவித்தி ந்ேதாம்.  லம்ெபயர்ந்த  நா களில்  வசிக்கின்ற  மக்கள் தம   நா களின் 

ஊடாக  இந்தக்  ேகாrக்ைககைள  வி த்தி ந்தனர்.  எம  லம்ெபயர்ந்த உற கள்  

தாயகத்தில் அல்ல ற் க்ெகாண்டி ந்த மக்க க்காக பல்லாயிரக்கணக்கில் 

வதீிகளில் திரண் நின்  என் மில்லாத ேபெர ச்சிேயா  கனவயரீ்ப் ப் 

ேபாராட்டங்கைள ம் உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டங்கைள ம் சாத்வகீ வழியில் 

ெதாடர்ந்  ன்ென த்தார்கள். இதன் ஒ படி ேமலாக உண்ணாவிரதப் 

ேபாராட்டத்தில் தமிழரல்லாத ெவளிநாட்டவர்க ம் பங்குபற்றி வ ச்ேசர்த்தார்கள்.  
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அேதேநரத்தில் எம  தமிழக உற கள் எம் மக்களின் மீதான இனப்ப ெகாைலையக் 

கண்டித் க் ெகாந்தளித்தார்கள். அவர்களின் தன்ென ச்சியான ேபாராட்டங்கள் அங்ேக 

ேபெர ச்சிைய ஏற்ப த்தின. உணர்வாளர்கள் பலர் அர்ப்பணிப்பின் உச்சநிைலக்குச் 

ெசன்  தம்ைமேய தீயிற் க க்கினார்கள். த் க்குமார் ெதாடக்கிைவத்த தீ ேம ம் 

பரவி ெஜனிவாவின் ற்றத்தில் கதாஸ் வைர ண்டி ந்த . ஈழத்தமிழrன் 

அழிைவ ம் அவலத்ைத ம் த க்க உலெகங்கும் தன்ென ச்சியாக நிகழ்ந்த 

தமிழ்மக்களின் ேபாராட்டங்கள் பலனற் ப் ேபாயின.  

உலக நா கள் தமிழ்மக்களின் எ ச்சிப் ேபாராட்டங்கள் ெதாடர்பில் அக்கைற எ க்கா  

பாரா கமாக இ ந்தன.  கண் ைடப் க்காக  எ க்கப்பட்ட  சில நகர் கைளக்கூட 

சிறிலங்கா அரசாங்கம்  க்கி வசீிய . அேதேவைள வன்னியில் எம  மக்கள் மீதான 

ெகாைலெவறித் தாக்குதல் உச்சக்கட்டத்ைதத் ெதாட்டி ந்த . மக்கள் எங்குேம ெசல்ல 

டியாதவா   கனரக  ஆ தங்கைளக்  ெகாண்   கண் டித்தனமாக  தாக்குதல் 

ேமற்ெகாண்ட   சிங்கள  அரசு.  இதனால்  சா ம்  அழி ம்  ெசாந்த  மண்ணிேலேய 

சிைறப்பட்ட  வாழ் மாக  உணவின்றி,  ம த் வ  வசதிகள்  இன்றி    ஒ   கு கிய  

இடத்திற்குள்  இ ந்  எம  மக்கள் வைதபட்டார்கள். 

சிங்கள  அரச  பைடகளின்  ைகயில்  சிக்கினால்  ஏற்படப்ேபாகும்  ன்பத்ைத  உணர்ந்த 

மக்கள்  ஒ   பா காப்பான  ன்றாம்  தரப்பின்  கண்காணிப்பில்  ெசல்வதற்ேக  தயாராக 

இ ந்தார்கள். அ வைர எம்மக்கைள சிங்கள அரசபைடகள் அ காதவா  இ திவைர 

ேபாராடிேனாம்.  சிறிலங்கா  இரா வ  இயந்திரம்  பாrய  ஆளணி  வளத்ேதா ம் 

பைடக்கலச் சக்திேயா ம் தாயக மண்ைண ஆக்கிரமித்   ன்ேனறியேபா ம் தமிழrன் 

வரீமரைப  நிைலநி த்திப்  ேபார்  ெசய்ேதாம்.  லம்ெபயர்ந்   வா ம்  எம   மக்களின் 
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எ ச்சியான ஆதரேவா ம் தம்ைமேய தகனம் ெசய் ம்   எம  சேகாதரர்களின் ஒப்பற்ற 

அர்ப்பணிப்ேபா ம் வ ீ டன் ேபார் ெசய்ேதாம். ஆனால் எம  சக்திக்கு  மீறிய வைகயில் 

வல்லாதிக்கங்களின் கரங்கள் சிங்கள அரைசப் பலப்ப த்தின. அைனத் லக ம், ஐக்கிய 

நா கள்  சைப ம்  ெவ ம்  வார்த்ைதகளால்  மட் ேம  ெசயற்பட் க்ெகாண்டி ந்தன. 

அத் டன்  பயங்கரவாதத்திற்கு  எதிரான  ேபார்  என்ற  ேபார்ைவக்குள்  இ ந்   ெகாண்  

ஒட் ெமாத்தத்    தமிழினத்திற்கும்  எதிரான    இன  அழிப்ைபத்  த த்   நி த்த 

யற்சிக்காமல் சமரசம் ெசய்  ெகாண்டி ந்தன.  சிலநா கள் தம  அரசியல், இரா வ 

அதிகாrகைள  அ ப்பி  சிங்கள  அரசுக்கும்  அதன்  இரா வத்திற்கும்  ஆக்க ம், 

ஊக்க ம் அளித்தன.   

இந்ேநரத்தில்  எம   மக்கைள மிகப்ெப ம்  மனிதப்  ேபரழிவிலி ந்   பா காப்பதற்காக 

பல்ேவ   யற்சிகைள  எ த்ேதாம்.  ஏற் க்ெகாள்ள  டியாத  நிபந்தைனகைளேய 

சிங்களத்  தரப் ம்  ந வர்களாகச்  ெசயற்பட்டவர்க ம்  ன்ைவத்தார்கள்.  எம  

ேபாராட்டத்ைத ம்  அரசியல்  ேவட்ைகைய ம்  rந் ெகாள்ளாமல்  தம   ெசாந்த 

நலன்களின் அடிப்பைடயில் எல்ேலா ம் ெசயற்பட்டார்கள். இ  எமக்கு மிக ம் ஆழ்ந்த 

ேவதைனைய ம் ஏமாற்றத்ைத ம் ஏற்ப த்திய . ஆயி ம் எம  நிைலப்பாட்ைட 

அவர்க க்குத் ெதாடர்ச்சியாக விளக்கி வந்ேதாம். 

இ திேநரத்தில்  எம   மக்கைள ம்  காயமைடந்த  ேபாராளிகைள ம்  பா காக்கும் 

ேநாக்ேகா   சர்வேதச ச கத் டன் ெதாடர் ெகாண்  எம்மால்  எ க்கப்பட்ட உடனடி 

யற்சிக ம்  நாசகாரச்  சதித்திட்டத்தின்  லம்  நிர் லமாக்கப்பட்டன.  மிக ம் 

அநீதியான  ைறயில்  தான்ேதான்றித்தனமாக  சிங்களத்  தரப்   நடந் ெகாண்ட . 

வல்வைளப் க்குள்  அகப்பட்ட  மக்கள்  பலைரக்  ேகாரமான  ைறயில் 
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ெகான்ெறாழித்தார்கள். உலகில் எங்குேம நடந்திராத ெகா ைமகைள எல்லாம் எம்மக்கள் 

மீ  சிறிலங்கா அரசபைட நிகழ்த்திய . இம்மனிதப் ேபரழிவில் இ பதினாயிரத்திற்கும் 

ேமற்பட்ட மக்கள் ஓr  நாட்க க்குள் ெகான்ெறாழிக்கப்பட்டார்கள். 

பன்னாட் ச் ச க ம் சிறிலங்கா அரச தரப் ம் உ தியளித்தைத ஏற் க்ெகாண்  

தம  உயிைரப் பா காப்பதற்காக இரா வக் கட் ப்பாட் ப் பகுதிக்குள் ெசன்ற 

மக்கள் ெசால்ெலாணாத் யரங்கைள அ பவித்தார்கள். ன்  இலட்சத் க்கும் 

ேமற்பட்ட எம  மக்கள்  த ப் காம்களில்  குடிநீ க்குக்  கூட  வழியின்றி 

அைடக்கப்பட்டி ந்தார்கள்.  ஆ மாதங்கைளக்  கடந்தபின் ம்  இந்த  அவலம்  இன் ம் 

ெதாடர்ந்   ெகாண்டி க்கிற .  எம   ேபாராட்டத்ேதா   ேதாேளா   ேதாள்நின்ற  மக்கள் 

பலர்  இரகசிய  த ப் காம்க க்குக்  ெகாண் ெசல்லப்பட்டேதா   இன் வைர 

அவர்கைளப்பற்றிய தகவல் எ ேம ெவளிவரவில்ைல.  

இேதேவைள சிறிலங்கா அரசபைடயினரால் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள ேபாராளிகள் 

த்தக் ைகதிகைளக் ைகயா ம் சர்வேதச சட்டவிதிக க்கு அைமவாக 

நடாத்தப்படாமல் ன்பங்கைள அ பவித்த வண்ண ள்ளனர். த த்  

ைவக்கப்பட் ள்ள அைனவrன ம் விபரங்கள் சrவர ெவளிப்ப த்தப்படாமல், 

உறவினர்கள் ெசன்  பார்ைவயி வதற்கான அ மதி வழங்கப்படாமல், ெதாண்  

நி வனங்கள் அவர்கைள அ கவிடாமல் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள ேபாராளிகளின் 

நிைல ன்பகரமான . அதி ம் ெபண்ேபாராளிகைளத் த த்  ைவத்தி க்கும் 

ைற ம் ைகயா ம் வித ம் கண்டிக்கத் தக்கைவ. குறிப்பாக தி மணமான 

ெபண்ேபாராளிகைள அைடத்  ைவத்தி ப்ப , அவர்கைள ம் அவர்களின் 

குழந்ைதகைள ம் தனித்தனியாகப் பிrத் த் த த்  ைவத்தி ப்ப  என்பன மிக ம் 
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பார ரமான மனிதஉrைம மீறல்கள். இைவ ெதாடர்பில் காத்திரமான பணிைய 

ஆற்றேவண்டிய ெதாண்  நி வனங்க ம் மனித rைம அைமப் க்க ம் 

ெமளனமாக இ ப்ப  வ த்தத் க்குrய . த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள ேபாராளிகள் 

ெதாடர்பாக இவ்வைமப் க ம் சர்வேதச ச க ம் விைரந்  நடவடிக்ைக 

எ க்குமா  ேவண் ேகாள் வி க்கிேறாம். 

ஓர்  அப்பட்டமான  இன  அழிப் ப் ேபாைர,  லிகளின்  பிடியில்  இ ந்த  மக்கைள 

மீட்பதற்கான  மனிதாபிமான  நடவடிக்ைக  என்   கூ ம்  அரச  பிரகடனம் 

ேவடிக்ைகயான .  தமிழர்  தரப்பில்  உயிrழப் க்கள்  ஏற்படாமல்  நடாத்தப்பட்ட 

நடவடிக்ைக என்ற இலங்ைக ஜனாதிபதியின் கூற்  நைகப்பிற்கிடமான .   இந்தப் ேபார் 

தமிழ் மக்க க்கு ெப ம் உயிrழப்  , ெசாத்திழப் , வாழ்விட இழப் , சுய ெகௗரவ இழப்  

என்பவற்ைற ஏற்ப த்தியி க்கிற . ஈழத்தமிழினத்தின் ெபா ண்மிய இழப்ைப அளவிட 

டியா .  எம   மக்களின்  ெபா ளாதார  வளம்  ைடத்தழிக்கப்பட்டி க்கிற . எம  

நிலங்க க்குrய மக்கள் ட்கம்பி ேவலிக க்குள் அைடக்கப்பட்ட நிைலயில் எம  

இயற்ைக வளங்க ம் ெசாந்த நிலங்க ம் சூைறயாடப்ப கின்றன. மக்களின் 

வாழ்வாதாரம் பrதாப நிைலைய அைடந் ள்ள .  

எம  பாசமிகு தமிழ் மக்கேள, 

வன்னியில் நிகழ்ந்  டிந்த மனிதப் ேபரழிைவத்  ெதாடர்ந்   எம   மக்களின் 

பா காப்ைப உ திப்ப த் வதற்காக ம் ெதாடர்ந்  ெகாண்டி க்கும் எம  மக்களின் 

ேபரவலத்ைத  டி க்குக்  ெகாண் வ ம்  கமாக ம் எம  அரசியல் இராஜதந்திர 

நகர் கைள சர்வேதசத்தில் விrவாக்கிக் ெகாண்டி க்கிேறாம். எம   அைமப்பின் 

அரசியற்கட்டைமப்ைப ெவளிநா களில் அைமக்கும்  யற்சியில் ஈ பட்  வ கிேறாம்.  
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இந்தச் ெசயற்பா கைள ம் வழி ைறகைள ம்கூட குழப் வதற்கும் 

ஒ க்குவதற்கும் சிறிலங்கா அரசதரப்  மிகக்க ைமயான யற்சியில் 

ஈ ப கின்ற . உலகநா களால் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வழி ைறக டான 

நகர் கைளச் ெசய்ய ற்பட்ட எம  ெசயற்பாட்டாளர்கைள ம் ஆதரவாளர்கைள ம் 

கடத் வ , ைக  ெசய்வ , ைக  ெசய்  த ம்படி அந்நாட்  அரசாங்கங்கைள 

வற் த் வ  என்  சிறிலங்கா அரசாங்கம் ெதாடர்ந் ம் யற்சித் க் 

ெகாண்டி க்கிற . மக்கள் ஜனநாயக வழியில் தம  எண்ணங்கைள 

ெவளிப்ப த்த ம் ெசயற்ப த்த ம் யற்சிப்பைதக்கூடப் ெபா த் க் ெகாள்ள 

டியாத நிைலயிேலேய சிங்களப் ேபrனவாதம் இன் ள்ள . 

இலங்ைக  சுதந்திரமைடந்ததாகச்  ெசால்லப்ப ம்  நாளிலி ந் , மாறி மாறி பதவிக்கு 

வந்த சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் தமிழrன்  அைடயாளத்ைத  அழித்   தமிழினத்ைத 

இல்லா   ஒழிக்க ேவண் ெமன கங்கணம் கட்டி நிற்கின்றார்கள். எம   தாயக 

மக்களின்  குரல்வைள  நசுக்கப்பட்   அவர்கள்  தம   உணர் கைளச் 

ெசால்ல டியாதவா   சிங்களப்  ேபrனவாத  அரசு  ெதாடர்ந் ம்  ெசயற்பட் வ கிற . 

எம   மக்க க்கு  நீதியான,  நியாயமான,  ெகௗரவமான  தீர்ைவத்  த வதற்கு சிங்கள 

ஆட்சியாளர்கள் எப்ேபா ேம தயாராக இ ந்ததில்ைல. 

1956 இல்  ெதாடங்கிய  தமிழர்க க்கு  எதிரான  ெவளிப்பைடயான இனப்ப ெகாைல  2009 

இல் உச்சக் கட்டத்ைதயைடந்த . சிறிலங்கா  அரசும்  அதன்  பைடக ம் 

ெசயற்பட்டவிதம்,  குறிப்பாக  இப்பாrய  மனிதப்ேபரழிவிைன  ஏற்ப த்திய  பின்னர் 

சிங்களப்  ேபrனவாதம்  நடந் ெகாண்ட  ைற தமிழர்க க்கும்  சிங்களவர்க க்கும் 

இைடேய நிரந்தரமான பிளைவ ஏற்ப த்தியி க்கிற .   
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பாrய  மனிதப்ேபரழிைவச் ெசய் ,  தமிழர்களின்  மன திைய  உைடத் ,  தாங்கள் 

நிைனத்தைத  தமிழர்கள்ேமல்  திணித்   இலங்ைகத்தீ   வைத ம்  தன  

ஆதிக்கத் க்குள்  ெகாண் வர  சிங்கள  அரசு  வி ம் கிற .  அதன்  ஒ   கட்டமாக 

அண்ைமயில்  யாழ்ப்பாண  மாநகரசைபத்  ேதர்தைல ம்  வ னியா  நகரசைபத் 

ேதர்தைல ம்  நடாத்தி  தமிழ்த்ேதசியத்தின்  வழீ்ச்சிைய  உலகுக்குச்  ெசால்லலாெமன 

எண்ணிய .  ஆனால்  தமிழ்த்ேதசியத்தின்  மீதான  தம   பற் திைய  தமிழீழ  மக்கள் 

மீண் ெமா  ைற ேதர்தலில் ெவளிக்காட்டியி க்கிறார்கள். 

எம்மினத்தின் ேமல் அக்கைற ெகாண்ட சர்வேதச  நா களின்  கrசைனகைள ம் 

ஆேலாசைனகைள ம்  கவனத்திற்ெகாண்   சனநாயகப்  பண் கைள  மதிக்கின்ற 

நா களில்  தாயக  வி தைலைய  ன்ென க்கும்  அரசியற்கட்டைமப் க்கைள 

லம்ெபயர்ந் வா ம்  தமிழர்கள் உ வாக்குவ  காலத்தின் கட்டாயம்.  இவ்வா  

மக்களால்  மக்க க்காக  அைமக்கப்ப ம்  அைமப் க்களின்  பிரதிநிதிகள்  அந்தந்த 

நா களில் லம்ெபயர்ந்   வா ம்  தமிழர்களால்  ெதr ெசய்யப்ப வதன்  லம் 

உலகளாவிய  அங்கீகாரத்ைதப்  ெபற டி ம்.  இக்கட்டைமப் க்கள்  ஊடாக  பன்னாட் ச் 

ச கத்தின்  ஆதரைவப்ெபற்   எம   உrைமப்ேபாராட்டத்ைத  சர்வேதசrதியில் 

வ ப்ப த்த  டி ம்.    தமிழீழ இலட்சியத்ைத ேநாக்கிய எம  மக்களின் 

ேபாராட்டத் க்ெகன ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள கட்டைமப் க்க ம் அதன் 

ெசயற்பாட்டாளர்க ம் எம  இலட்சியமான தமிழீழத் தனியரசுக் ேகாட்பாட்டிலி ந்  

விலகிப் ேபாவைத தமிழ்மக்கள் எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் ஏற்கேவா மன்னிக்கேவா 

மாட்டார்கள் என்பைத நாம் அறிேவாம். 
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நீண்டகால  அடிப்பைடயில்  எம   தாயக  வி தைலக்கான  ேபாrைன  பல்ேவ  

வடிவங்களில்  உள்ளக  ெவளியக  சூழல்கைள  க த்தில்  ெகாண்   ன்ென த் ச் 

ெசல்லேவண்டிய  ெபா ப்   எமக்கு  உண் .  அேதேநரம்,  தாயகத்தில்  நீண்டகாலமாக  

சிங்கள  ஆட்சியாளர்களால்  சீரழிக்கப்பட்ட  எம   மக்களின் கட் மானங்கைளச் 

சீரைமத் ,  இடம்ெபயர்ந்த  மக்கைள  ம வாழ் க்கு  உட்ப த்தேவண்டிய  ெபா ப் ம் 

உலகத்  தமிழர்க க்கு  உண் .  அத்ேதா ,  மக்கள்  அழிக்கப்பட் க் ெகாண்டி ந்த 

ேவைளயில்  கண்கைள  டிக்ெகாண்டி ந்த  சர்வேதசத்தின் கண்கைளத் 

திறக்கைவக்கும்  யற்சியி ம்,  சிங்கள  அரசின்  இன  ஒ க்கல்  நடவடிக்ைககைள 

சர்வேதசத்திற்கு    ஓயா   எ த் க்  கூ வதன்  லமாக  எம   உrைமப் 

ேபாராட்டத்திற்கான  தார்மீக  ஆதரைவப்  ெப ம்  யற்சியி ம்  அைனத் லகத் 

தமிழர்கள் ெதாடர்ந் ம் ஒற் ைம ன் ெசயற்ப வ  காலத்தின் கட்டாயமாகும்.   

அேதேநரம், தாயகத்தி ள்ள அைனத்  தமிழ் ஸ்லிம் கட்சிக ம் எம  மக்களின் 

உrைமகைள ெவன்ெற ப்பதற்காக கடந்தகாலத்தில் ெசயற்பட்டைதப் ேபான்  

இனிவ ம் காலங்களிலி ம் ஒற் ைமேயா ம் தன்னலமற் ம் ெசயற்பட 

ேவண் ெமனக் ேகட் க் ெகாள்கிேறாம். எம  இலட்சியப் பாைதயில் அைனவைர ம் 

அரவைணத் ,  திய  சூழல்கள்,  திய  நட் க்கைளத்  ேதடி  உலகத் தமிழர்கள் 

ஒற் ைம டன் ெசயற்பட்  எம  வி தைலயிைன ெவன்ெற க்க  ன்வ மா  இந்தப் 

னித நாளில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம். அத் டன் எம  ேபாராட்டத் க்கான ஆதரைவ 

பல்ேவ  வழிகளி ம் ெவளிப்ப த்தியேதாடல்லாமல் உலக அரங்கில் எம  

ேபாராட்டத்தின் நியாயத்தன்ைமைய உரத்  ஒலித்த எம  லம்ெபயர்ந்த 

உற கைள நன்றிேயா  நிைன  ெகாள்கிேறாம். லம்ெபயர்ந்த தமிழ் 

இைளேயார்களின் ெநறிப்ப த்தப்பட்ட பங்களிப் க்க ம் ேபாராட்டங்க ம் 
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குறிப்பிட் ச் ெசால்லப்பட ேவண்டியைவ. அேதேவைள, எம  மக்கள் மீதான 

இனப்ப ெகாைலையக் கண்  ெகாதித்ெத ந்  ேபாராடிய தமிழகத் ச் 

சேகாதரர்க க்கும் எம  நன்றிையத் ெதrவித் க் ெகாள்கிேறாம்.  

அன்பான தமிழீழ மக்கேள, லம் ெபயர்ந்  வா ம் தமிழீழ உற கேள, தமிழ் நாட்  

உடன்  பிறப் க்கேள, உலெகலாம்  பரந்   வா ம்  தமிழ்மக்கேள, மாவரீர்களின் 

இலட்சியக்  கன   நிைறேவ ம் வைர  நாம்  ெதாடர்ந்  ேபாரா ேவாம்.  சிங்களத் டன் 

இனிேம ம் ேசர்ந்   வாழ  டியா .  சிங்களம்  நீதி  வழங்கும்  என்   நிைனப்ப  

ேபைதைம.    சிங்கள  ேதசத்ைத  நம்பி  ஏமா வதற்கு  உலகத்  தமிழினம்  ெதாடர்ந் ம் 

தயாராக  இல்ைல.  தமிழினம்  தன்னிகரற்ற  வ வாற்றல்  மிக்க  தனித் வமான  இனம். 

பண்பாட்   வாழ்ைவ ம்  நீண்ட  வரலாற்ைற ம்  ெகாண்ட  இனம்.  உலகின்  எந்த 

ைலயில்  வாழ்ந்தா ம்  தமிழனின்  இதயத்  டிப்   தமிழீழப்  ேபாராட்டத்திற்காகேவ 

இயங்கும்.  வரலா   விட்ட  வழியில்  காலம்  இட்ட  கட்டைளக்கு  அைமவாக  எம  

இலட்சியத்ைத  அைட ம்  வைர  ேபாரா ேவாம்.  வ ம்    சவால்க க்கு  கம் 

ெகா ப்ேபாம்.  இைட கைளத்  தாண்டிச்  ெசல்ேவாம்,  எதிர்ப் ச்  சக்திகைள 

றியடிப்ேபாம்,  தாயகத்தின்  விடிவிற்காகப்  ேபாரா ேவாம்.  வி தைலப்  ேபாைர 

வ ப்ப த்த உத ம் அைனத் ச் ெசயற்பா கைள ம்   ேமற்ெகாள்ள அணிதிர மா  

உலகத் தமிழர்கைளக் ேகட் க் ெகாள்கிேறாம். 
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தாயக  வி தைலக்காக  தங்கள்  இன் யிைர  ஈகம் ெசய்த  ப்பதினாயிரத்திற்கும் 

ேமற்பட்ட மாவரீர்களின்  தியாகங்க ம்  இப்ேபாராட்ட காலத்தில்  ெகால்லப்பட்ட  ஓர் 

இலட்சத்திற்கும்  ேமற்பட்ட  எம  மக்களின்  இழப் க்க ம் ஒவ்ெவா   தமிழrன் 

மனதி ம்  வி தைலத்தீைய  ட்டி ள்ள .  காலம்  காலமாக  சிங்களப் 

ேபrனவாதிகளால் ஏமாற்றப்பட்ட  கசப்பான  வரலா கைள  நிைனவிற்ெகாண்  எம  

வி தைலப் பயணத்ைதத் ெதாடர்ேவாம்.  

தமிழீழத் ேதசியத் தைலவர் ேமதகு ேவ ப்பிள்ைள பிரபாகரன் அவர்களின் 

வழிகாட்டலில், எந்தத்  தைடகள்  வந்தேபா ம்  எம   உrைமக க்காக  இ திவைர 

ேபாராடிய மாவரீர்கள் காட்டிய பாைதயில் ெதாடர்ந் ம் ேபாராடி தமிழீழத் தனியரைசக் 

கட்டியைமப்ேபாம் என இந்நாளில் நாமைனவ ம் உ தி எ த் க் ெகாள்ேவாமாக. 

 

“ லிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்” 

!


