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தமிழீழ மாவரீர்நாள் - 2010 

தைலைமச் ெசயலகம்,                                                                                             த/ெச/ஊ/அ/08/10 
தமிழீழ வி தைலப்   லிகள்,   

தமிழீழம்.  

நவம்பர் 27, 2010.                                                                                                            

 

அன்பிற்கும் மதிப் க்கு rய தமிழீழ மக்கேள, 

இன்  மாவரீர் நாள்.  

எம  வி தைலப் ேபாராட்ட வரலாற்றின் நாயகர்கைளப் சிக்கும் 
னிதநாள்.  

எம்மண்ைண ஆக்கிரமித்  எம  மக்கைள அழிக்க வந்த எதிrப்பைடகைள 
எதிர்த் க் களமாடி, தங்கள் உயிைர ம் உடைல ம் எமக்குக் 
காப்பரணாக்கிய உத்தமர்களின் நிைன நாள்.  

உலக வரலா  கண்டிராத பல தியாகங்கைள ம் சாதைனகைள ம் தமிழீழ 
வி தைலப் ேபாராட்டம் கண்டி க்கிற .  

தமிழீழ வி தைலப் ேபாராட்டத்ைத வரீத்தின் உச்சத் க்குக் ெகாண்  
ெசன்ற ெப ைம இந்த வரீப் தல்வர்கைளேய சா ம். அவர்கள  
உயிரா ம் உதிரத்தா ேம நாம் திய வரலாற்ைறப் பைடத்தி க்கின்ேறாம்.  

அந்நிய வல்லாதிக்கச் சக்திகேளா  ைகேகார்த்  எம்மண் மீ  ெப ம் 
பைடெய ப்ைபச் ெசய்த எதிrயின் ன்னால் மனவலிைமேயா  
ேபார் rந்த இந்த மாவரீச் ெசல்வங்கைள ெநஞ்சில் நி த்தி, 
ெநய்விளக்ேகற்றி வழிப ம் இத்தி நாள், தமிழர்களின் எ ச்சி நாளாகும். 
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ெபய க்காகேவா க க்காகேவா அல்ல  ேபார்மீ  ெகாண்ட 
பற் தலாேலா எம  மாவரீர்கள் களமாடவில்ைல. எம  ெமாழியின், 
இனத்தின், பண்பாட்  வி மியங்களின் மீதான 
அடக்கு ைறக க்ெகதிராகேவ இவர்கள் ேபாராடப் றப்பட்டார்கள். எம் 
மண்மீ ம் மக்கள்மீ ம் கட்டவிழ்த்  விடப்பட்ட சிங்கள இனெவறி 
அடக்கு ைறக்ெகதிராகேவ ஆ தேமந்திப் ேபாராடினார்கள். 

எம  ேதசவி தைலப் ேபாராட்டத்தில் களமாடி வரீச்சாவைடந்த 
வரீர்கைளப் ெபற்ெற த்த ெபற்ேறார்க ம் அவர்கள  கு ம்பத்தின ம் 
என் ம் ெப ைமக்குrயவர்கேள.  

இலங்ைகத்தீவில் தம  இைறைமையப் ேபணியபடி தம்ைமத்தாேம ஆட்சி 
ெசய் ெகாண்டி ந்த தமிழினம் படிப்படியாக ேமற்குலக நாட்டவrன் 
ஆதிக்கத்தின் கீழ் ெகாண் வரப்பட்ட . மாறிமாறி ஆட்சி ெசய்தவர்கள் 
இ தியில் இலங்ைகத்தீைவக் ைகவிட் ச் ெசன்றேபா  தமிழrன் அரசியல் 
உrைமகைளச் சிங்களப் ெப ம்பான்ைமயினத்திடம் நிரந்தரமாகக் 
ைகயளித் ச் ெசன்றார்கள். 

பிrத்தானியrன் ெவளிேயற்றத்ைதத் ெதாடர்ந்  தமிழினத்தின் மீதான 
ெகா ைமகள் சிங்களப் ெப ம்பான்ைமயினத்தால் இனெவறிேயா  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  இவற் க்ெகதிராக தமிழ்மக்கள் நடாத்திய 
ெதாடர்ச்சியான அறவழிப்ேபாராட்டங்கள் பலனற் ப்ேபான நிைலயி ம், 
தமிழினத்தின் மீதான அடக்கு ைறகள் அதிகrத்த நிைலயி ம்தான் எம  
மக்கள் ஆ தப் ேபாராட்ட வழி ைறையத் ெதr  ெசய்தார்கள். 

உலகநா கள் பலவற்றில் நடந்த வி தைலப் ேபாராட்டங்கள் ேபாலேவ 
எம  ேபாராட்ட ம் ற்றி ம் நியாயமான அடிப்பைடகைளக் 
ெகாண்டதாகேவ அைமந் ள்ள . ஆ தப் ேபாராட்டத்ைத வழி ைறயாகக் 
ெகாண்  வி தைலெபற்ற அைனத்  இனங்க க்கும் நா க க்கும் 
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இ க்கும் அேத உrைம எம  மக்க க்கும் எம  ேபாராட்டத் க்கும் 
உண்  என்பைத மனச்சான் ள்ள அைனவ ம் அறிவர்.  

ஆயி ம் பல நா கள் தம  ெசாந்த, பிராந்திய அரசியல் – ெபா ளாதார 
நலன்க க்காக எம  இனத்தின் வி தைலப் ேபாராட்டம் ெதாடர்பில் 
பாரா கமாக இ ந்தைம கவைலக்குrய . சில வல்லரசுகள் இன் ம் 
ஒ படி ேமற்ெசன்  எம  ேபாராட்டத்ைத நசுக்க ம் அடிேயா  
அழிக்க ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் யற்சிக க்குத் ைண rந்  
ெகாண்டி ப்ப  நியாயமற்ற .  

நீண்டகாலமாக ெப ம்பான்ைமயினத்தின் அைனத் வித 
அடக்கு ைறகைள ம் எதிர்ெகாண்  தம  வி தைலக்காக வ ீ டன் 
ேபாராடிக்ெகாண்டி ந்த ஓrனத்ைத ஒட் ெமாத்தமாகச் சிைதக்கெவன 
நடாத்தப்பட்ட இனவழிப்  நடவடிக்ைகயில் சிலநா கள் அணிதிரண்  
உதவியளித்தேபா , மனித உrைமகைளப்பற்றி ெபrதாகப் 
ேபசிக்ெகாண்டி ந்த நா க ம்கூட கண் ெகாள்ளாமல் இ ந்தைம 
தமிழ்மக்களின் மனங்களில் ஆறாத வ வாகேவ உள்ள .  

உலக வரலா  கண்டிராத மாெப ம் மனிதப் ேபரழி  ள்ளிவாய்க்காலில் 
நிகழ்த்தப்பட்டேபா ம் சr, அதன்பின்ன ம் சr, உலகம் தீர்க்கமான 
நடவடிக்ைகேய ம் எ க்கவில்ைலெயன்ப  தமிழ்மக்கைள ேவதைனயின் 
விளிம்பில் ெகாண் ேபாய் விட் ள்ள .  

ேபாrல் ெவற்றிெபற்றதாக மமைதேயா  அறிவித்த சிங்களப் ேபrனவாத 
அரசு அதன்பின்னர் நடந் ெகாண்ட, நடந் ெகாள் ம்  ைற ம் மனித 
வி மியங்க க்கு அப்பாற்பட்ட . தமிழினத்தின் ஆன்மாைவேய 
சிைதக்கும் நடவடிக்ைகயில் சிங்கள அரசு தீவிரமாக ஈ பட் ள்ள . எம  
மக்கள் தம  உயிr ம் ேமலாக மதித் ப் சித் வந்த மாவரீர் 
யி மில்லங்கைள ற்றாக அழித் , அைவ இ ந்த இடேம ெதrயாத 



 
 

Contact: headquarters@viduthalaipulikal.net    Page 4 
 

வண்ணம் மாற்றியைமத் ள்ள . தமிழர் பகுதிகளில் எஞ்சி ள்ள பண்ைடய 
வரலாற் ச் சின்னங்கைள ம் ேதடித்ேதடி அழித் ம் வ கின்ற .  

தமிழர் தாயகத்தில் தி  திதாக ைளத் வ ம் த்தர் சிைலக ம் 
விகாைரக ம் எம  ேதசிய அைடயாளத்ைதச் சிைதக்கும் ேநாக்ேகா  

ன்ென க்கப்பட் வ ம் மைற க நடவடிக்ைகேய. இைவ தனிேய மத 
அைடயாளங்கள் என்பைத ம் தாண்டி எம  தாயகக் ேகாட்பாட்ைடச் 
சிைதக்கும் ேநாக்ேகா  ஆண்டாண்  காலமாக சிங்கள – ெபளத்த 
ேபrனவாத சக்திகளால் ன்ென க்கப்பட்  வந்த சதித்திட்டங்கேள. எம  
வி தைல இயக்கம் தாயகத்தில் பலம்ெபற்றி ந்தேபா  டக்கப்பட்டி ந்த 
இந்தப் பண்பாட் ப் பைடெய ப்  தற்ேபா  தீவிரமாக எம  தாயகத்தில் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கிற . 

அத்ேதா , திய ெதால்ெபா ள் ஆய் க ம், வரலாற்  ஆய் க ம் 
சிங்களப் ேபrனவாதத்தால் திட்டமிட் ப் ைனயப்ப கின்றன. தமிழrன் 
பாரம்பrய வாழ்விடங்கள் சிங்களவர்களின் ர்வகீ மி என்  நி ம் 
ேநாக்குடன் அப்பட்டமான வரலாற் த் திrப் க்கைள ம் 
ைனகைதகைள ம் சிங்களப் ேபrனவாதம் கட்டவிழ்த்  விடத் 
ெதாடங்கி ள்ள . ெதால்ெபா ள் ஆய் கள் என்  கூறிக்ெகாண்  
நடாத்தப்ப ம் வரலாற் த் திrப் க ம், தமிழrன் இனப்பரம்பைல 
மாற்றியைமக்கும் ெசயற்பா க ம், தமிழர் தாயகத்தின் எல்ைலகைள 
மாற்றியைமக்கும் நிர்வாக மாற்றங்க ெமன சிங்களப் ேபrனவாதம் 

ச்சாக ஈ பட்  வ கின்ற . இவ்வா  தமிழrன் தாயகக் 
ேகாட்பாட்ைடச் சிைதக்கும் வைகயில் சகலவிதமான சதித்திட்டங்கைள ம் 
வழி ைறகைள ம் சிங்கள அரசு ைகக்ெகாள்கிற . 
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னர்வாழ் , அபிவி த்தி என்ற ெபயrல் தமிழர் தாயகப்பகுதிகளில் 
சிறிலங்கா அரசு நிகழ்த்திக்ெகாண்டி ப்ப  நிலஆக்கிரமிப்ேப தவிர 
தமிழ்மக்க க்கான நிம்மதியான வாழ்வாதாரமன் . ஆங்காங்ேக சிங்களக் 
குடியி ப் க்க ம் பைடக் குடியி ப் க்க ம் நி வப்பட் க் 
ெகாண்டி ப்ப  தமிழ்மக்க க்கான அபிவி த்தியல்ல. அபிவி த்திெயன்ற 
ேபார்ைவயில் நில ஆக்கிரமிப்ைப ஒ றம் நிகழ்த்திக்ெகாண் , தமிழrன் 
இனப்பரம்பைலச் சிைதத்  இலங்ைகத்தீைவ ைமயான ஒ  சிங்கள – 
ெபளத்த நாடாக்கும் ைகங்கrயத்ைதத் திட்டமிட் ச் ெசயற்ப த் கிற  
சிங்களப் ேபrனவாத அரசு. 

தமிழீழ மக்களின் ஆ தப்ேபாராட்டம் ெமளனிக்கப்பட் ள்ள 
இக்காலப்பகுதியில் சிறிலங்கா அரசு தான்ேதான்றித்தனமாக 
நடந் ெகாண்டி க்கிற . தமிழ்மக்கள் மீதான தன  இ ம் ப்பிடிையப் 
பலவழிகளி ம் அ  இ க்கி வ கின்ற . தமிழrன் அரசியல் 
அபிலாைசகள் எவற்ைற ம் ெபா ட்ப த்தா  தான் நிைனத்தைத மட் ேம 
நைட ைறப்ப த் வேதா , தமிழrன் மீ  தன  வி ப் க்கைளத் 
திணித் க் ெகாண்டி க்கிற  சிறிலங்கா அரசு. 

தமிழrன் தாயக நிலப்பரப்  வைத ம் சிறிலங்கா ஆ தப்பைடகளின் 
ஆக்கிரமிப்பில் ைவத்தி ப்ப  மட் மல்லாமல், ஓய் ெபற்ற 
பைடயதிகாrகைள தமிழ்மக்களின் தாயகப்பகுதி எங்க ள்ள மக்கள் 
நிர்வாகக் கட்டைமப் க்க க்கு அதிகாrகளாக ம், மாகாணங்களின் 
ஆ நர்களாக ம் அமர்த்தி ள்ள . இந்தப் பைடயதிகாrகள்தான் கடந்த 
பல ஆண் களாக தமிழ்மக்கள் மீதான ேபாrன்ேபா  அைனத்  மனித 
உrைமகைள ம் மீறி தமிழர்கைளக் ெகா ைமப்ப த்திக் ெகான்  
குவித்தவர்கள். ேபார்க்குற்றங்கள் ெதாடர்பில் பன்னாட்  மனித உrைம 
அைமப் க்கள் எ ப்பிய எதிர்ப் க்குரல்கள் எவற்ைற ம் கவனத்தில் 
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எ த் க்ெகாள்ளப் ேபாவதில்ைல என்பைதேய சிறிலங்கா அரசின் 
இச்ெசயற்பா கள் உணர்த் கின்றன.  

ஐக்கிய நா கள் சைபயால் நி வப்பட் ள்ள ேபார்க்குற்ற விசாரைணக்கான 
ஆேலாசைனக்கு  எம  மக்க க்கு திய  நம்பிக்ைகைய ஊட்டி ள்ள . 
ேபார்க்குற்ற விசாரைணயின் ஊடாக எம  மக்க க்கு இைழக்கப்பட்ட 
அநீதிகள் ெவளிக்ெகாண்  வரப்ப வேதா  குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட 
ேவண் ெமன்ப ம், எம  இனத்தின் வி தைலக்கான அங்கீகாரத்ைத 
உலகமட்டத்தில் ெபற அ  உதவ ேவண் ெமன்ப ம் எம  மக்களின் 
அவாவாகும்.  

சிங்களப் ேபrனவாத அரசு ஐக்கிய நா கள் சைபயின ம் உலக 
நா களின ம் யற்சிகைளப் றக்கணிப்பேதா  அவற்ைற 
ர்க்கத்தனமாக எதிர்த் ம் வ கின்ற . கூடேவ, மனித உrைம 

அைமப் க்களின  ேவண் ேகாைள ம் கrசைனகைள ம் 
உதாசீனப்ப த் கிற . சுயாதீனமான விசாரைணெயான்  நைடெப வைத 
எப்பா  பட்டாவ  த த்  வி வதில் சிறிலங்கா அரசு குறியாகேவ 
இ க்கின்ற .  

இவ்வா  ஒ பக்கம் சுயாதீனமான பன்னாட்  விசாரைண யற்சிகைள 
நிராகrத் க் ெகாண் , கண் ைடப் க்காக தாேன ஒ  
விசாரைணக்கு ைவ அைமத் ள்ள . இப்படியான விசாரைணக்கு க்கள் 
ெதாடர்பில் தமிழர்க க்கு மிக நீண்டகால அ பவ ண் . 
அவ்வைகயிேலேய சிறிலங்கா அரசு அைமத்தி க்கும் “கற் க்ெகாண்ட 
பாடங்கள் மற் ம் நல்லிணக்கத் க்கான ஆைணக்கு ” என்ற நாடக ம் 
அரங்ேகறிக் ெகாண்டி க்கிற . சிறிலங்கா அரசின் இந்தச் சூழ்ச்சியில் 
உலகநா க ம் மனித உrைம அைமப் க்க ம் வழீ்ந்  விடாமலி க்க 
ேவண் ம் என்பேத தமிழ்மக்களின் ேவண் ேகாளாகும்.  
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எம  வி தைலப் ேபாராட்டத்தில் பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் நாம் 
ேபார்நி த்தங்கைள ேமற்ெகாண் ள்ேளாம். சமாதானப் ேபச்சுக்களில் 
பங்ெக த் ள்ேளாம். இக்காலகட்டத்தில், எதிr ேமற்ெகாள் ம் 
சூழ்ச்சிகைளத் ெதrந் ெகாண் ம் நாம் பல்ேவ  சந்தர்ப்பங்களில் 
ேபச்சுக்க க்குச் ெசன் ள்ேளாம். அைமதிப் ேபச்சுக்கள் ெதாடர்பில் 
உலகநா கள் ேமற்ெகாண்ட யற்சிக க்கு எப்ேபா ம் நாம் மதிப்பளித்ேத 
வந் ள்ேளாம். அவ்வைகயில் 2002 ஆம் ஆண்  ேநார்ேவ தைலைமயிலான 
சமாதான ஏற்பாட்டாளர்களின் ைணேயா  சிறிலங்கா அரசுடனான 
rந் ணர்  உடன்படிக்ைகைய நாம் ஏற் க்ெகாண்ேடாம்.  

சிங்களப் ேபrனவாத அரசாங்கங்கேளா  தமிழ்த் தைலைமகள் கடந்த 
காலங்களில் ஏற்ப த்திய பல உடன்படிக்ைககள் காலத் க்குக் காலம் 
சிங்கள அரசாங்கங்களால் க்கி வசீப்பட்டன. தமிழர்களாகிய நாம் 
எப்ேபா ேம எந்த உடன்படிக்ைகயிலி ந் ம் நாமாக விலகிக் 
ெகாண்டதில்ைல. அேதேபாலேவ 2002 ஆம் ஆண்டில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
rந் ணர்  உடன்படிக்ைகயிலி ந் ம்  இ திவைர ெவளிேயறாமேல 
இ ந்ேதாம்.  

ஆனால் மகிந்த இராஜபக்ச அரசு அவ் டன்படிக்ைகையக் கிழித்ெதறிந் , 
ேநார்ேவயின் ந நிைலைமைய ம் அசட்ைட ெசய் , தமிழர் 
தாயகெமங்கும் ெப ம்ேபாைர நடாத்தி மாெப ம் மா ட அழிைவத் 
தமிழர்ேமல் கட்டவிழ்த்  விட்ட . தமிழர் ேதசத்தில் தமிழர்கைள ஒ  
திறந்தெவளிச் சிைறச்சாைலயில் வாழ்பவர்கைளப் ேபாலேவ இப்ேபா  
நடாத்தி வ கின்ற . மகிந்த இராஜபக்ச அரசான  ேநார்ேவ உட்பட்ட 
இைணத்தைலைம நா களின் ந நிைலத் தன்ைமையக் ேகலிக்குrயதாக்கி 
இ க்கின்ற .  
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ேதசிய இனங்களின் வி தைலெயன்ப  பன்னாட்  ஒ ங்குவிதிக க்கு 
உட்பட்டெதன்பைத நாம் நன்கு அறிேவாம். பன்னாட்  ஒ ங்குவிதிகைள 
மதித்ேத நாம் எம  வி தைலப் ேபாராட்டத்ைத ேமற்ெகாண்  
வந்தி க்கின்ேறாம். உலக நா களின  ஆேலாசைனக க்கும் 
க த் க்க க்கும் மதிப்பளித்ேத வந் ள்ேளாம்.  

எம  ேபாராளிகள் பன்னாட்  மனிதாபிமான ஏற்பாட்டாளர்களின் 
வாக்கு திகைள ஏற்  ேமற்ெகாண்ட யற்சிகள் சிங்கள அரசால் 
ெகா ரமான ைறயில் எதிர்ெகாள்ளப்பட்டன. எம  ேபாராளிகள் பலர் 
உலக நியதிக்குப் றம்பாகக் ெகால்லப்பட்டேதா , ஏைனயவர்கள் இன் ம் 
சிைறக்கூடங்களில் சித்திரவைதக்கு உட்ப த்தப்ப வ  மட் மல்லாமல், 
ெதாடர்ச்சியாகக் காணாமற் ேபாய்க்ெகாண் ம் இ க்கிறார்கள். 

பல்லாயிரக்கணக்கான அப்பாவித் தமிழர்கள் சிறிலங்கா அரச பயங்கரவாதச் 
சிைறகளில் சித்திரவைதக்கு உள்ளாக்கப்ப வ ம், காணாமற்ேபாவ ம் 
பன்னாட்  மனித உrைம அைமப் க்க க்குத் ெதrயாமலி க்க டியா .  

எம  அன் க்குrய தமிழ்ேபசும் மக்கேள, 

எம  வி தைலப் ேபாராட்டம் இப்ேபா  பல சவால்கள் நிைறந்த 
ெந க்கடிக்குள் தள்ளப்பட் ள்ள . எத்தைன ெந க்கடிகள் வந்தா ம் 
காலத் க்ேகற்ப, உலக ஒ ங்குக க்கு அைமய, மாற்றங்கைளச் ெசய் , 
அவற்ைற எமக்குச் சாதகமாக்கி தமிழீழ வி தைலைய 
ெவன்ெற ப்பதற்கான ேபாராட்டத்ைத நாம் ெதாடர்ந் ம் ன்ென ப்ேபாம். 

தங்கள் ர்வகீ நிலத்தில் இைறைமேயா  வாழ்ந்த ஒ  ேதசிய இனம் 
அழிக்கப்ப ம்ேபா , தம்ைமத் தாேம காப்பாற்றிக்ெகாள்ளப் ேபாரா வ  
பயங்கரவாதம் ஆகா . எங்களின் வி தைலப் பயணத்தில் உலகநா கள் 
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நியாயத்ைதப் rந் ெகாள்ளாமல், எம  அைமப்ைப பயங்கரவாத 
அைமப்பாகப் பட்டியலிட்டைத ேவதைனேயா  பார்க்கின்ேறாம். 

சிங்களப் ேபrனவாத அரசின் அரசபயங்கரவாதத் க்கு எதிராக, எம  
மக்கள  அரசியல் ன்ென ப் க்கைள நாம் சுதந்திரமாக 

ன்ென ப்பதற்கு உலகநா கள் எம்ைமப் rந் ெகாண்  நீதியான, 
நியாயமான ைறயில் வழிவிட ேவண் ெமன்  அன்ேபா  ேவண்டி 
நிற்கின்ேறாம். 

இந்திய ேதசத்தின் மீ  ஆழ்ந்த பற் தல் காலங்காலமாக தமிழ் 
மக்க க்குண் . எம  வி தைலப் ேபாராட்ட ம் இதற்கு எந்தவைகயி ம் 
எதிரானதன் . எம  மக்களால் ன்ென க்கப்பட்  வ ம் ேபாராட்டங்கள் 
இந்தியாவின் ேதசிய நலேனா  பின்னிப் பிைணந் ள்ளன.  

எம  ஆ தப்ேபாராட்டத்தின் பின்னைட ம், சிங்கள அரசின் பைட 
ேமலாதிக்க ம், தமிழர் ேதசத்தில் அைமக்கப்ப கின்ற ெப ம் சிங்களப் 
பைடத்தளங்க ம், அத்தளங்கைள அைமக்க உதவி r ம் நா களின் 
கபடத்தன ம் இந்திய ேதசத் க்கு மிகப்ெபrய அச்சு த்தலாகேவ 
அைமந் ள்ளன. இந்தியாேவா  எம்மக்க க்கு இ ந்த உற  சிங்கள 
ஆட்சியாளர்களின் ப்பாக்கி ைனயில் சி கச்சி க சிைதவைடந்  
ேபாகாமலி ப்பைத இந்தியாேவ உ திெசய்ய ேவண் ம்.  

எம  மக்களின் அவலங்கைளப் பார்த்  டியாய்த் டித்த தமிழக 
உற களின் உணர் ம், எமக்கு ஆதரவாக அவர்கள் நடாத்திய 
ேபாராட்டங்க ம் எம  மக்க க்கு நம்பிக்ைகைய ம் எ ச்சிைய ம் 
ஊட்டி ள்ளன. கடல் எம்ைமப் பிrத்தா ம், ெமாழியால், உணர்வால் நாம் 
தனித்தவர்களில்ைல என்பைத தமிழ்நாட்  எ ச்சிப் ேபாராட்டங்கள் 
எங்க க்கு உணர்த்தி நிற்கின்றன. இப்ேபாராட்டங்களின்ேபா  தம்ைமேய 
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எrத் , தம் யிைர ஈகம் ெசய்த வரீமறவர்கைள ம் இந்நாளில் நிைன  
கூ கின்ேறாம்.  

ேம ம், சிங்களப் ேபrனவாத அரசாங்கத்தால் ள்ளிவாய்க்காலில் எம  
மக்கள் மீ  நிகழ்த்தப்பட்ட ெப ம் இனப்ப ெகாைலையக் கண்டித்  
எமக்கு ஆதரவாகப் ேபாராட்டங்கைள நடாத்திய தமிழ்ேபசும் ஏைனய 
நாட்டவைர ம், அத்ேதா , தமிழீழ வி தைலப் ேபாராட்டத்தின் 
உண்ைமையப் rந் ெகாண்  எம  மக்கேளா  இைணந்  
ேபாராட்டங்களில் பங்ெக த்த ஏைனய இனத்தவrன் மனிதேநயத்ைத ம் 
மதிப்ேபா  நிைன  ெகாள்கின்ேறாம். 

எம  அன் க்குrய லம்ெபயர்வாழ் தமிழீழ மக்கேள, 

தாயக மண்ணில் எம  மக்கள் சிங்களப் பைடயினrன் திறந்தெவளிச் 
சிைறக்குள்ேளேய வாழ்கின்றார்கள். இந்நிைலயில், தமிழீழ வி தைலப் 
ேபாராட்டத்தின் ெப ம்ப ைவ இப்ேபா  நீங்கேள சுமக்க ேவண்டி ள்ள . 
ேபரவலத்ைதச் சந்தித்  நிற்கும் எம  தாயகத்  உற களின் யரத்ைதத் 
ைடத்  அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் ம் ெப ம் ெபா ப் ம் 

உங்களிடேம உள்ள . 

நாங்கள் ஒ  ேதசிய இனம் என்பைத உலகநா கள் பல 
ஏற் க்ெகாண் ள்ள நிைலயில், தமிழ்மக்கள் வாழ்கின்ற நா களில் எம  
வி தைலப் ேபாராட்டத்ைதக் கட்டி வளர்க்க ேவண்டிய ெபா ப்  இளம் 
சந்ததியினrன் ைககளி ம் தங்கி ள்ள .  
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சிறிலங்கா அரசின் பயங்கரவாத கத்ைத உலகின் கண் ன் 
ெவளிப்ப த்தி சாத்தியமான வழிகளில் ேபாராட்டத்ைத ன்ென க்க 
ேவண் ம். ெமாழியால், இனத்தால், பண்பாட்டால் ஒன்றித்  
ஒற் ைமேயா ம் ேதசிய உணர்ேவா ம் உலகத் தமிழர்கள் ேபாராட 
ேவண் ெமன்பேத எம  அவாவாகும்.  

எம  அன் க்குrய உலகத்தமிழ் உற கேள, 

சிங்கள அரசான  ஒ ேபா ம் தமிழர்க க்கான நியாயத்ைத வழங்கப் 
ேபாவதில்ைலெயன்பைத காலத் க்குக் காலம் ெதாடர்ந் ம் நி பித்  
வ கின்ற . எம்மினத்ைத அடக்கி ஒ க்கி, இலங்ைகத்தீ  வைத ம் 
சிங்கள – ெபளத்த நாடாக்க ேவண் ெமன்  தீவிரமாய்ச் ெசயற்ப கின்ற . 
சிறிலங்கா அரசான  தமிழrன் அரசியல் ேவட்ைகைய ைமயாக 
அழித் , தமிழrன் தாயகக் ேகாட்பாட்ைடச் சிைதக்கும் நடவடிக்ைகையத் 
தீவிரமாக ேமற்ெகாண் ள்ள . தமிழர்களின் அரசியல் உrைமைய 
சிதறடிக்கக்கூடிய திட்டங்கைளேய ெதாடர்ந் ம் ன்ென த்  வ கின்ற . 
ேபார் ஓய்ந்ததாகக் கூறிக்ெகாள் ம் இந்நிைலயி ம்கூட தமிழர்க க்கான 
எந்தெவா  நியாயமான தீர் த்திட்டத்ைத ம் வழங்க சிறிலங்கா அரசு 

ன்வரவில்ைல. அடக்கு ைறெயன்ற ஒேரெயா  தீர்ைவ மட் ேம 
சிங்கள ேதசம் தமிழ் மக்க க்கு விட்  ைவத்தி க்கின்ற . 

இந்நிைலயில், தமிழ் மக்க க்கான  வி தைலப் ேபாராட்டத்ைத 
ெதாடர்ந்  ன்ென ப்பைதத் தவிர எமக்கு ேவ  வழியில்ைல. 
இலங்ைகத்தீவில் தமிழ ம் சிங்களவ ம் ேசர்ந்  வாழ டியாெதன்ற 
நிைல ன்ெனப்ேபாைத ம்விட இப்ேபா தான் ேம ம் 
வ வைடந் ள்ள .  

 
 



 
 

Contact: headquarters@viduthalaipulikal.net    Page 12 
 

அன்பான தமிழீழ மக்கேள, 

எம  வி தைலப் ேபாராட்டப் பயணத்தில் சா கைள ம், அழி கைள ம், 
இைடவிடாத ன்பங்கைள ம் கண்  நாம் ேசார்ந் விடப் ேபாவதில்ைல. 

எம  மாவரீ்களின் கல்லைறகைள இ ம் க்கரம் ெகாண்  இடித்தழித்  
அவர்களின் வரலாற்ைற அழித் விட டியா . ஒவ்ெவா  தமிழrன் 
ெநஞ்சத்தி ள் ம் மாவரீர்கள் வாழ்ந்  ெகாண்டி ப்பார்கள்.  

மாவரீர்கள் சத்திய ேவள்விக்காய் தம்ைம ஆகுதியாக்கியவர்கள். இரத்த ம் 
சைத ம் கலந்  எம  வி தைலப் ேபாராட்டத்ைதச் ெச க்கிய சிற்பிகள். 
அவர்களின் இலட்சிய உ தி என் ம் எம்ைம வழிநடாத் ம்.  

இலட்சியத்தில் ஒன் பட்  அடக்கு ைறக்ெகதிராகப் ேபாரா ம் மக்கைள 
எந்தெவா  ஆக்கிரமிப் ச் சக்தியா ம் அடக்கிவிட டியா . இந்த 
வரலாற்  நியதிக்கைமய, உலகத் தமிழர்களின் கவrைய வரீத்தால் 
பதித் விட் ச் ெசன்ற அந்த வரீமறவர்கைள நிைன கூ ம் இந்நாளில், 
வி தைலெயன்ற எம  சத்திய இலட்சியத் க்காகப் ேபாராட உ தி 
ெகாள்ேவாமாக.  

 “ லிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்” 

 

தைலைமச் ெசயலகம், 
தமிழீழ வி தைலப் லிகள், 
தமிழீழம். 

 


