
தைலைமச் ெசயலகம், 

தமிழழீ விடுதைலப் புலிகள், 

தமிழழீம். 
நவம்பர் 27, 2007. 

�எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமு ய தமிழழீ மக்கேள!� 

இன்  மாவரீர் நாள். தமிழழீச் தந்திரப் ேபாைர இந்தப் மிப்பந்திேல முதன்ைமயான 
விடுதைலப் ேபாரா டமாக முன்ன திய எமது மாவரீச் ெச வ கைள நிைன ம் 
யநாள். ஆயிரமாயிரம் அக்கினப் பந்துகளாக, எ  ந ச திர களாக எ ந்து, எமது 

விடுதைல வாைன அழகுபடு தி, அல க து நிற்கும் எமது தந்திரச்சிற்பிகைள 
நிைன ம் புனதநாள். 

எமது ம ணிேல, எமது கால திேல எமது க முன்ேன வரீ திற்கு இலக்கணமாக 
வா ந்து, விடுதைலயின் வி தாக வ ீ ந்தவர்கள் எமது மாவரீர்கள். எதி க்கு  
தைலவண காத வண கா மன்னர்கள். எமது ேதசவிடுதைலக்காகக் களமா  வ ீ ந்த 
மாவரீர் அைனவ ம் மனதமைலகளாக, மனதக்ேகா ைடகளாகேவ எமது ம ைணக் 
கா துநிற்கின்றனர். 

ஈ ைணயற்ற ஈக கள் பு ந்து, அளப்ப ய அர்ப்பணிப்புக்கள் ெச து, எ ணற்ற சாதைனகள் 
பு ந்து எமது ேதச தின் வரலாற் ச் சக்கர ைத விடுதைலயின் பாைதயி  விைரவாக 
அைச துச் ெச பவர்கள் எமது மாவரீர்கேள. 

மனத வரலாற் ச் சக்கரம், கால கைளக் கடந்து, க கைள வி கி, மு வி லாமற் 
ழ கிறது. இந்த மு வி லாத இயக்க தி , உலக து மனதன் நிைறயேவ மாறிவி டான். 

அவனட தி  எ தைனேயா புதிய சிந்தைனகள் ேதான்றியி க்கின்றன் எ தைனேயா புதிய 
க ேதா ட கள் பிறந்தி க்கின்றன. எ தைனேயா புதிய எ ண கள் அவன் மனதிேல 
ெதறி தி க்கின்றன. இந்தச் சிந்தைன  ெதறிப்பிேல, தந்திரமும் சம துவமும் 

க்குல ம் ஒ  வா ைவ அவன் க டுெகா டான். சாதி, சமய, ேபத கள் ஒழிந்த, 
அநீதி ம் அ ழிய க ம் அகன்ற, ச்சிக ம் ர ட க ம் நீ கிய, 
ெகாந்தளப்புக்க ம் ெந க்க க ம் அகன்ற ஓர் உன்னத வா ைவக் கற்பிதம் ெச தான். 
இந்தக் கற்பித திலி ந்து ேதான்றிய க து வம்தான் தந்திரம். இந்த உன்னதமான 
க து ைவ வா வின் உய ய இல சியமாக வ து, மனதன் ேபாராடப் புயலாகப் 
புறப்ப டான். 



 

ஓயாது வ ீ ம் இந்த விடுதைலப் புய  இன்  எமது ேதச திேல ைமயம்ெகா டு நிற்கிறது. 

ழன்ற க்கும் றாவளயாக, 

குமு ம் எ மைலயாக, 

ஆர்ப்ப ெத ம் அைலகடலாக 

எமது மக்கள் வரலாற்றிேல என் மி லாதவா  ஒேர ேதசமாக, ஒேர மக்களாக ஒேர 
அணியி  ஒன் திர டுநிற்கின்றனர். 

ஒேர இல சிய தி  ஒன் ப ட சக்தியாக, ஒன் ப ட இனமாக  தமக்கு முன்னா  
எ ந்த எ லா  தைடகைள ம் உைட ெதறிந்து ெந தி டன் நிமிர்ந்துநிற்கின்றனர். 

எ ைலக்காப்புப் பைடகளாக, துைணப்பைடகளாக, விேசட அதிர ப்பைடகளாக 
எ ந்துநிற்கின்றனர். 

ேபார்க்ேகாலம் ெகா டு, ச்ேசாடும் வசீ்ேசாடும் ேபாராடப் புறப்ப டுநிற்கின்றனர். 

முப்ப ைதந்து ஆ டுகளாக ஓ வி லாம  வ ீ ம் எமது வரீவிடுதைல வரலாற்றி  நாம் 
என் மி லாதவா  தைரப்பைட, கடற்பைட, வான்பைடெயன முப்பைடக ம் ஒன் ேசர 
ஒ  ெப ம் பைடயாக எ ந்து, நிமிர்ந்து நிற்கிேறாம். 

நீ ட ெகா ய சமர்களற் களமா  அ பவமும் முதிர்ச்சி ம் ெபற்ற முன்னணிப் 
பைடயணிகேளாடும் பன்முக  தாக்குத கைள ம் நிக தவ ல சிறப்புப் பயிற்சிெபற்ற 
சிறப்புப் பைடயணிகேளாடும் நவனீ பைடக்கலச் சக்திக ட ம் ெப ம் 
ேபாரா த க ட ம் ஆ பலம், ஆ தபலம், ஆன்மபலம் எனச் சகல பல துட ம் நவனீ 
இரா வமாக வளர்ந்துநிற்கிேறாம். 

நீ டகாலம் ெப ம் சமர்கைள எதிர்ெகா டு, ர்க்கமாகப் ேபார்பு ந்து ெபற்ெறடு த 
ப டறிவா ம் கற்றறிந்த பாட களா ம் க டப்ப டுச் ெச ைமெபற்ற புதிய ேபார் 



ேலாபாய கேளாடும் புதிய ேபார்முைற  தி ட கேளாடும் நவனீ ேபா ய  
உ திகேளாடும் எைத ம் எதிர்ெகாள்ள  தயாராக நிற்கிேறாம். 

இந்த மைலயான நிமிர்விற்கு, இந்தப் கம்ப மாற்ற திற்கு ஆதாரமாக நிற்பவர்கள் எமது 
மாவரீர்கள் என்பைத நான் இ குப் ெப மித துடன் றிக்ெகாள்ள வி ம்புகிேறன். 

�எனது அன்பார்ந்த மக்கேள!� 

நாம் வா ம் உலகிேல புதிய கம்ப மாற்ற கள் நிக ந்துவ கின்றன. உலகேம 
ஆசியாைவ ேநாக்கி  தி ம்பியி க்கிறது. 

இ ப ெதாராம் ற்றா டும் ஆசியாவின் சகாப்தமாக ஆரம்பி தி க்கிறது. எமது 
பிராந்திய ைதச் ேசர்ந்த, எமது க ட ைதச் ேசர்ந்த நாடுகள் ச க, ெபா ளாதார, 
வி ஞான துைறகளேல ெப வளர்ச்சிய  முன்ேனறி வ கின்றன. 

அ டெவள  ஆரா ச்சிகள், சந்திரம டல ஆ கள், அ க்க ப் ப ேசாதைனகெளனப் 
புதிய பாைதயிேல பயணிக்கின்றன. மனத சமுதாயம் முன்ெனப்ேபாதும் காணாத புதிய 
சவா க க்கு முகம்ெகாடு து, இயற்ைகயின் எ ணற்ற புதிர்க க்கு விைடகள் காண ம் 
தீராத வியாதிக க்கு  தீர் கள் ேதட ம் புதிய பயண திேல இற கியி க்கிறது. 

அ ய உயி ன கைள ம் தாவர வைககைள டக் கா து, ேகாள மு ைமைய ம் 
பாதுகாக்கின்ற புனத முயற்சியிேல கால  எடு துைவ தி க்கிறது. ஆனா , சி கள  
ேதசம் மா திரம் ேநெரதிர்  திைசயிேல, அழி  ேநாக்கிய பாைதயிேல 
ெசன் ெகா க்கிறது. தன்ைன ம் அழி து, தமிழின ைத ம் அழி துவ கிறது. 
இதனா , அழகிய இல ைக தீ  இர த தீவாக மாறியி க்கிறது. 

ெபௗ தம் ஓர் ஆழமான ஆன்மக  த சனம். அன்ைப ம் அற ைத ம் ஆைசகள் அகன்ற 
பற்றற்ற வா ைவ ம் தர்ம ைத ம் வலி தி நிற்கும் தார்மக  த துவம். இந்த  
தார்மக ெநறிைய இர டாயிரம் ஆ டுக க்கு ேமலாகக் கைடப்பி ப்பதாகக் 
றிக்ெகாள் ம் சி களம், இர டாயிரம் ஆ டுக க்கு ேமலாகேவ இனவாத 

விச தி ள் கிக்கிடக்கிறது. சி கள இனவாத விசம் இன்  மி க தனமான 
வன்முைறயாகக் ேகார தா டவமாடுகிறது. அ பது ஆ டுக க்கு ேமலாக வன்முைற 
அகன்ற அகிம்ைச வழியி ம், ஆ தவழியி ம் தமிழர் நீதிேக டேபாதும் சி கள உலகிேல 
சிறிதள ம் மனமாற்றம் நிகழவி ைல. எ தைனேயா இழப்புக்கள், எ தைனேயா அழி கள், 

எ ணற்ற உயிர்ப்பலிகள் நிக ந்தேபாதும் சி கள  ேதசம் மனந்தி ந்தவி ைல. 
ெதாடர்ந்தும், அது வன்முைறப் பாைதயிேலேய பயணிக்கிறது. அடக்குமுைறயா ம் 
ஆ தப்பல தா ம் தமிழ ன் ேதசியப் பிரச்சிைனக்கு  தீர் காணேவ அது வி ம்புகிறது. 
அைமதி முயற்சிக க்கு ஆப்புைவ துவி டு, தனது இரா வ நிக ச்சி தி ட ைத  
துணி ட ம் திமி ட ம் ெதாடர்ந்து முன்ெனடு துவ கிறது. இதற்குச் சர்வேதசச் 
ச க தினது ெபா ளாதார, இரா வ உதவிக ம் அரசிய  தார்மக ஆதர ம் இராஜதந்திர 
மு டுெகாடுப்புக்க ம் ஒ பக்கச்சார்பான தைலயடுக ந்தான் காரணம். 

எமது பிராந்திய திேல உலகப் ெப  வ லர களன் இரா வ, ெபா ளாதார, ேகந்திர 
நலன்கள் புைதந்து கிடப்பைத நாம் நன்கு அறிேவாம். அந்த நலன்கைள முன்ெனடுக்க 
உலக வ லர கள் முைனப்புடன் முயற்சிப்பைத ம் நாம் விள கிக்ெகாள்கிேறாம். இதற்கு 
இல ைக தீவி  ெந க்க நிைல நீ கி, சமாதானமும் நிைலயான ந லா சி ம் ேதான்ற 
அைன துலக நாடுகள் ஆர்வமும் அக்கைற ம் கா டுவைத ம் நாம் ஏற் க்ெகாள்கிேறாம். 



இேதேநரம் ேப னவாதச் சி கள அர  உலகநாடுகளன் நலன்கைள ம் அைவ எமது 
பிராந்திய திற் பதிந்தி ப்பைத ம் தமக்குச் சாதகமாகப் பயன்படு த முயற்சிக்கிறது. 
ேபாலியான, ெபா யான பரப்புைரகள் வாயிலாக உலக நாடுகைள  தமது வ சக 
வைலக்குள் வ ீ ; தி, தமிழரது விடுதைலப் ேபாரா ட திற்கு எதிராக  தி ப்பிவிடுகின்ற 
ைக க ய ைதச் ெச துவ கிறது. சி கள அரசின் வ சக வைலக்குள் வ ீ ந்து, 
உலகநாடுகள் எமது பிரச்சிைனயி  எதிர்மைறயான தைலயடுகைளச் ெச வதுதான் 
எமக்கும் எமது மக்க க்கும் வ த ைத ம் ஏமாற்ற ைத ம் த கிறது. 

இப்ப யான அநீதியி  அைமந்த அந்நிய  தைலயடுகள், கால கைள வி கி 
நீ டுெச ம் எமது ேபாரா ட திற்குப் புதியைவ அ ல. அன்  இந்தியா தனது ெதற்கு 
ேநாக்கிய வ லாதிக்க வி வாக்கமாக எமது ேதசியப் பிரச்சிைனயிேல தைலயடு ெச தது. 
தமிழரது சம்மதேமா ஒப்புதேலா இன்றி, சி கள அர டன் டுச்ேசர்ந்து ஓர் ஒப்பந்தம் 
ெச தது. அ ப்பைடயி  அந்த ஒப்பந்தம் தமிழரது நல க்காகேவா ந வா விற்காகேவா 
ெச யப்ப டதன் . தீர்  என்ற ெபய  ஐம்ப ேதழிற் ைகச்சா தான ப டா - ெச வா 
ஒப்பந்த தி  இ ந்த அதிகார கைளக் டக் ெகா ராத எ ம்பு து டு ேபான்ற ஒ  
அைரகுைற  தீர்ைவ இந்தியா அன்  எம்மக்கள்மது க விட முயற்சி தது. ஓர் இல சம் 
இரா வ தின ன் பக்கபல ேதாடும் இர டு அர களன் உடன்பா டு வலிைமேயாடும் 
எ டப்பர் கு க்களன் ஒ துைழப்ேபாடும் அந்த ஒப்பந்த ைதச் ெசயற்படு திவிட இந்தியா 
தீவிரமாக முயற்சி தது. தமிழரது ேதசியப் பிரச்சிைனயின் அ ப்பைடகள் எைத ம் 
ெதா டுநிற்காத, தமிழ ன் அரசிய  அபிலாைசகள் எைத ம் ர் திெச யாத அந்த 
அைரகுைற  தீர்ைவக் டச் ெசயற்படச் சி களப் ேப னவாதிகள் அன்  
அ மதிக்கவி ைல. 

சி கள  ேதசம் பற்றி ம் அதன் நயவ சக அரசிய  பற்றி ம் நாம் நன்கு அறிேவாம். 
எமக்கு அதுபற்றிய நீ ட ப டறி ம் கசப்பான வரலா ம் இ க்கின்றன. எனேவதான், நாம் 
அன்  இந்தியா டன் ப ேவ  தடைவகள் ப ேவ  இட களற் ப ேவ  ம ட கள  
நடந்த ேபச் க்களன்ேபாது, சி களப் ேப னவாதம் பற்றி அவர்க க்கு  ெதளவாக 
எடு துக் றிேனாம். தமிழர் பிரச்சிைனக்கு  தீர் க டு, தமிழர் ேதச தி  அைமதிையக் 
ெகா டுவ வது சி கள அரசின் ேநாக்கமன் , தமிழர் ேதச ைத ஆக்கிரமி து, தமிழ ன் 
வள கைள அழி து, தமிழைர அ ைமெகா டு, அழி ெதாழிப்பதுதான் சி கள அரசின் 
ேநாக்கம் என்பைத அன்  இந்தியாவிற்கு எடு துைர ேதாம். இந்தியா இண கம தது. 
இதனா , தமி  மக்கள் தமது ம ணிேலேய ெப ம் அழி கைள ம் அனர் த கைள ம் 
சந்தி தனர். 
  



 

 
அன்  இந்தியா இைழ த தவைற இன்  சர்வேதசமும் இைழ து நிற்கிறது. சி கள 
அரசின் சாது யமான, சாணக்கியமான பரப்புைரக க்குப் பலியாகி, சமாதான 
முயற்சிக க்குப் பாதுகாவலனாக நின்ற நாடுகேள, எமது விடுதைல இயக்க ைதப் 
பய கரவாத அைமப்பாகப் ப யலி க்கின்றன. இதி  ேவதைனயான, ஏற் க்ெகாள்ள 
மு யாத விடயம் என்னெவன்றா  ஒ கால தி  எம்ைமப் ேபான்  தமது 
தந்திர திற்காகப் ேபாரா ய ேதச க ம் எம்ைமப் பய கரவாதிகளாகப் 

ப ட யைமதான். 

இவற் க்கும் ேமலாக, புலம்ெபயர்ந்து வா ம் எமது மக்கள் தாம் வா ம் நாடுகளேல 
பலம்ெபா ந்திய சக்தியாக நின் , தமிழழீ விடுதைலப் ேபா க்கு உதவி வ வைத ம் 
அரசிய  ஆதரைவ  திர வ வைத ம் சி கள  ேதச தாற் ெபா துக்ெகாள்ள 
மு யவி ைல. 

சி களப் ேப னவாத தின் ேகாரப்பி க்கு சிக்கி, எம்மக்கள் அழிந்துவ வைத ம் அந்தப் 
ேபரழிைவ  தடுக்க, புலம்ெபயர்ந்த மக்கள் அரசியற் ேபாரா ட கைள ம் மனதாபிமானப் 
பணிகைள ம் ேமற்ெகா டுவ வைத ம் சி களப் ேப னவாத தாற் 
சகிக்கமு யவி ைல. 

எனேவதான், புலம்ெபயர்ந்து வா ம் மக்க க்கும் தாயக மக்க க்கும் இைடயிலான 
உற ப்பால ைத உைட து, தமிழழீ விடுதைலப் ேபாரா ட ைத ந க்கிவிடச் சி களப் 
ேப னவாதம் தீவிரமாக முயற்சி துவ கிறது. 

இந்த அநியாய திற்குச் சில உலக நாடுக ம் துைணேபாகின்றன. 

எம்மக்கள் தாம் வா ம் நாடுகளன் அரசியற்ச ட க க்கு அைமவாக, நீதி தவறாது 
ேமற்ெகாள் ம் அரசியற் ேபாரா ட கைள ம் மனதாபிமானச் ெசயற்பாடுகைள ம் 
படுபாதகமான குற்றவியற் ெசய களாக இந்நாடுகள் கா வ கின்றன. 

தமி  மக்களன் பிரதிநிதிகைள ம் தமிழின உணர்வாளர்கைள ம் ைகதுெச து, 

சிைறகளேல அைட து, அவமானப்படு தியி க்கின்றன. 



நீதி ேக டு, நியாயம் ேகா  எம்மக்கள் நடா திய ேபாரா ட கைளக் கீ தரமாகக் 
ெகாச்ைசப்படு தியி க்கின்றன. 

இ தைகய நடுநிைல தவறிய ஒ தைலப்ப சமான நடவ க்ைககள் சர்வேதசச் ச கம்மது 
எம்மக்கள் ெகா ந்த ஆழமான நம்பிக்ைககைள ேமாசமாகப் பாதி தி ப்பேதாடு 
அைமதி முயற்சிக க்கும் ஆப்புைவ தி க்கின்றன் சமாதானப் ேபச் க்களற் ப குெகா ட 
இ தரப்பினரது சமநிைல உறைவப் பாதி து, அைமதி ஒப்பந்தமும் முறிந்துேபாக 
வழிெச தி க்கின்றன. 

அ ேதாடு, இந்நாடுகள் வழ கிவ ம் தாராளப் ெபா ளாதார இரா வ உதவிக ம் 
இரகசியமான இராஜதந்திர மு டுெகாடுப்புக்க ம் சி கள இனவாத அரைச ேம ம்ேம ம் 
இரா வப் பாைதயிேலேய தள்ளவி க்கிறன. 

இதனா தான், மகிந்த அர  அநீதியான, அராஜகமான ஆக்கிரமிப்புப் ேபாைர எமது 
ம ணிேல துணி ட ம் திமி ட ம் ெதாடர்ந்துவ கிறது. 
  

 

 
இரா வப் பல ைதக்ெகா டு, தமிழ ன் தந்திர இயக்க ைத அழி துவிடலாம் என்ற 
மமைதயி  மகிந்த அர  சமாதான திற்கான கத கைள இ கச்சா தியது. 

தமி  ம ைண ஆக்கிரமி து, தமிழைர அடக்கிெயாடுக்கி ஆளேவ டும் என்ற ஆைச 
என் மி லாதவா  தீவிரம்ெபற்றது. மு உலகமும் மு டுெகாடு துநிற்க, 
ேபார்நி த ைதக் கவசமாக ைவ து, சமாதானச் ழைல வா ப்பாகப் பயன்படு தி, மகிந்த 
அர  ஆக்கிரமிப்புப் ேபாைர அர ேகற்றியது. 

ேபார்நி த ைதக் க காணி த க காணிப்புக்கு  க கைள க்ெகா டும் 
ைககைளக் க க்ெகா டும் ெகா ம்பிேல படு துற கியது. 

அ சரைணயாளரான ேநார்ேவ நா னர் அ துப்ேபா  அைமதியாக இ ந்தார்கள். 

எமக்குச் சமாதானம் ேபாதி த உலக நாடுகள் ெமௗன துப் ேபசம தன. 

த த எ து ெதாட க ம் 

“சமாதான திற்கான ேபார்| என் ம் “பய கரவாத திற்கு எதிரான டு நடவ க்ைக” 
என் ம் “தமிழ ன் விடுதைலக்காக, விேமாசன திற்காக நடா தப்படும் ேபார்” என் ம் 
சி கள அர  தமிழின அழிப்ைப நியாயப்படு திப் ேபாைர  ெதாடர்கிறது. 

மகிந்த அர  தனது மு ப் பைடப்பலச்சக்திைய ம் அழிவா த கைள ம் ஒன் திர  
எமது தாயக தின் ெதற்குப் பிராந்தியம் மது ெப ம் ேபாைரக் க டவி துவி டது. 



ஓயாத மைழயாகப் ெபாழிந்த அேகாரக் கு டுவசீ் க்களா ம் எறிகைணகளா ம் எமது 
ப ைடய நாக கம் புைதந்த வரலாற் ம  மயான மியாக மாறியது. 

ச திரப் பிரசி தி ெபற்ற தமிழ ன் தைலநகரான தி மைல சிைதக்கப்ப டது. 

தமிழ ன் ப ைடய ப பா டு நகரான ம டக்களப்பு அகதிகளன் நகரானது. 

வடக்கி  தமிழ ன் கலாச்சார ைமயமான யா ப்பாணம் ெவள லக  ெதாடர்புகள் 
து க்கப்ப டு, திறந்தெவளச் சிைறச்சாைலயாக மாற்றப்ப டது. 

ெமா த தி , 

சி கள அரசின் தமிழின அழிப்புப்ேபார் 

தமிழ ன் நிம்மதியான வா ைவக் ெகடு து, 

தமிழைர அகதிகளாக்கி, 

தமிழ ன் ச க, ெபா ளாதார வா ைவச் சீரழி து, 

தமிழ க்கு என் மி லாத ேபரவல ைதக் ெகாடு தி க்கிறது. 

எமது தா நிலம், ஒ புறம் சி கள இரா வப் ேபயா சிக்கு  சிக்கிச்சீரழிய, 

ம புறம் உயர்பாதுகாப்பு வலய கள், விேசட ெபா ளாதார வலய கள் என்ற ெபய  
ேவகமாகச் சி களமயப்படு தப்படுகிறது. 

சி கக் ெகா கைள ஏற்றி ம் சி தார் தன் சிைலகைள நா ம் 

வதீிக க்குச் சி களப் ெபயர்கைள மாற்றி ம் 

ெபௗ த விகாைரகைளக் க ம் சி களமயமாக்க  கடுகதி ேவக திேல ெதாடர்கிறது. 

இதன் உச்சமாக, 

தமிழழீ தின் ெதன் மாநிலம் மு வதி ம் சி களக் கு ேயற்ற கள் காளான்கள் ேபான்  
அ ரேவக திேல முைள துவ கின்றன. 

அநீதியான தம் ஒன்ைற நடா தி, 

ெபா ளாதார  தைடகைள விதி து, 

ேபாக்குவர துச் தந்திர ைத ம து, 

தமிழைரக் ெகான் குவி து, 

இல சக்கணக்கி  இடம்ெபயரைவ துவி டு, 



தமிழின ஆன்மாைவ ஆழமாகப் பாதி த 

இந்தச் ேசாகமான நிக ைவச் சி கள  ேதசம் ெவற்றிவிழாவாகக் ெகா டா மகி கிறது. 

தமிழைரப் ேபா  ெவன் வி டதாகப் ப டா  ெகா தி, வாணேவ க்ைககள் கா  
ஆர்ப்ப க்கிறது. 

கிழக்கு மதான முற் ைகவலயம் முற் ப்ெபற் வி டதாக ம் 

யா ப்பாண தின் க ைதச் ற்றி முள்ேவலிைய இ க்கிவி டதாக ம் 

சி கள இரா வ  தைலைம எ ணிக்ெகா டது. 

ெபா துவி  ெதாடக்கம் பு ேமா ைட வைர, கிழக்குக் கைரேயாரம் மு ைமக்கும் 
வில கி டுவி டதாகச் சி களப் ேப னவாதம் திமிர்ெகா டது. 

புலிக க்கு எதிரான ேபா ற் ெப ெவற்றி ஈ வி டதாகச் சி கள ஆ சிப்படம் 
தி ப்திெகா டது. 

எமது விடுதைல இயக்க ைத ம் எமது விடுதைலப் ேபாரா ட ைத ம் சி கள  ேதசம் 
எப்ேபாதும் தவறாகேவ பு ந்துெகாள்கிறது. குைற ேத மதிப்படுெச கிறது. 

ேகாள அைமப்ைப ம் புறநிைல உ ைமகைள ம் மிக ம் து லியமாகக் கணிப்பி டு, 
எதி யின் பல ைத ம் பலவனீ ைத ம் ச யாக எைடேபா டு, எதிர்விைள கைள 
மதிப்படு ெச து, இவற்றின் அ ப்பைடயிேலேய நாம் எமது ேபார் தி ட கைளச் 
ெசயற்படு துகிேறாம். 

எதி யின் த ேநாக்குகைள ம் உபாய கைள ம் முன் ேய தீர்க்கத சனமாக 
அ மான தறிந்ேத, எமது ேபார் தி ட கைள வகுக்கிேறாம். 

இப்ப தான் கிழக்கி ம் எமது ேபார் தி ட கைள வகு ேதாம். தற்காப்பு  தாக்குத கைள 
நடா தியவா  தந்திேராபாயமாகப் பின்வா கிேனாம். 

புலிகளன் ேதச தி  அகலக்கா  நீ டுவதும் நீ ய காைல நிைலயாக ைவ தி ப்பதும் 
எ தைன ஆப தான விவகாரம் என்பைத சி களம் “ெஜயசிக்கு || சம ற் 
கற்றறிந்தி க்கலாம். 

ஆனா , சி கள இரா வம் நாம் வி த வைலக்குள் வைகயாக வி ந்து, 

ெப ந்ெதாைகயி  பைடயினைர முடக்கி, ஆள லாப் பிரேதச கைள இன்  
ஆ சிபு கிறது.  



 

நில அபக ப்பு என்ற ெபாறியிற் சி களம் மளமு யாதவா  மள ம் வி ந்தி க்கிறது. 

இதன் பார ரமான விைள கைள அது விைரவிற் சந்தி ேத ஆகேவ வ ம். 

வரலாற்றிேல முத தடைவயாக எமது க ம்புலி அணியின ம் வான்புலிக ம் டாக 
நடா திய “ லாளன்|| நடவ க்ைக சி கள இரா வப் த தின் உச்சந்தைலயிேல ஆப்பாக 
இற கியி க்கிறது. 

இந்த ம ைட அ  சி களம் க ய கற்பைனகள் க டுவந்த கன கள் அ தைனைய ம் 
அ ேயாடு கைல தி க்கிறது. 

அ ராதபுர ம ணி  எம்மினய வரீர்கள் ஏற்படு திய இந்தப் ேபரதிர்விலி ந்து சி கள  
ேதசம் இன் ம் ம ெடழவி ைல. 

ஈக தின் எ ைலைய  ெதா டுவி ட இந்த வரீர்களன் உயர்ந்த உன்னதமான அர்ப்பணிப்பு 
சி கள  ேதச திற்கு ஒ  ெச திையச் ெசா கிறது. 

அதாவது, தமிழைன அழிக்க நிைனப்ேபா க்கு அழி  நிச்சியம் என்பேதாடு, இந்த மாவரீர்கள் 
பற்றைவ துள்ள விடுதைல தீயின் எ நாக்குகளலி ந்து ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் 
எ கி ந்தா ம் தப்பிவிடமு யாது என்பதுதான் அது. 

இரா வ அடக்குமுைற என்ற அ குமுைற லம் தமிழ ன் ேதசியப் பிரச்சிைனைய  
தீர்க்கமு யாது என்பைத மகிந்த அர  இன ம் உணர்ந்துெகாள்ளப்ேபாவதி ைல. 



இரா வ ேமலாதிக்க ைத எ ப்பி க்கேவ டும், தமிழர் தாயக ைத ஆக்கிரமி துச் 
சி களமயமாக்கிவிடேவ டும் என்ற ஆதிக்கெவறி ம் சி கள அரசிய வாதிகளடமி ந்து 
அகன் விடப்ேபாவதி ைல. 

ெதாடர்ந்தும் ேகா ேகா யாகப் பண ைதக் ெகா , உலெக கிலி ந்தும் 
அழிவா த கைள ம் ேபாரா த கைள ம் த விக்கேவ மகிந்த அர  முைனப்புடன் 
ெசயற்படுகிறது. 

எனேவ, மகிந்த அர  தனது தமிழின அழிப்புப்ேபாைரக் ைகவிடப்ேபாவதி ைல. 

தனது பா ய இரா வ  தி ட ைத ம் அதன் விைளவாக  தமிழழீ ம ணி  
ஏற்ப டுவ ம் ேபரவல கைள ம் மைற து, 

உலக தின் கவன ைத  திைசதி ப்பி, உலக நாடுகளன் உதவிைய ம் ேபராதரைவ ம் 
ெபற் க்ெகாள்ளேவ மகிந்த அர  அைன துக்க சிப் பிரதிநிதிகள் கு ைவ அைம தது. 

இதைனக் கடந்த மாவரீர் நிைன ைரயி  நான் ெதளவாக எடு துக் றியி ந்ேதன். 

வ டக்கணக்கிற் கால ைத இ த து, எந்தவிதமான தீர்ைவ ம் முன்ைவக்கமு யாது, 
இ தியி  இர டு மாத விடுப்பிற் பிரதிநிதிகள் கு வினர் ெசன்றி ப்பது இதைனேய 
கா நிற்கிறது. 

தமிழ ன் ேதசியப் பிரச்சிைனைய நீதியான முைறயிற் சமாதான வழியி  
தீர் துைவப்பதற்கான அரசிய  ேநர்ைம ம் உ திப்பாடும் ெதன்னல ைகயி  எந்த 
அரசியற் க சியிடமுமி ைலெயன்பது கடந்த அ பது ஆ டுகள  ெத ட ெதளவாக 
ெவளப்ப க்கிறது. 

தமிழ ன் தாயகம், ேதசியம், தன்னா சி ைம ஆகிய லாதாரக் ேகா பாடுகைள 
ஏற் க்ெகாள்ள ம் 

தமிழ ன் ேதசிய  தன துவ ைத அ கீக க்க ம் 

ெதன்னல ைகக் க சிகள் தயா ைலெயன்பதும் இன்  சந்ேதக திற்கிடமின்றி 
நி பிக்கப்ப க்கிறது. ஒற்ைறயா சிக்குள்தான் தீர்  என ஆ ம்க சி அடம்பி ப்பதும் 
தீர் தி டேம ேவ டாம் என ம சள், சிவப்புக் க சிகள் பி வாதமாக நிற்பதும் 
கடந்தகால நிைலப்பாடுகளலி ந்து கு துக்கரணம் அ து, அரசின் ேபார் நடவ க்ைகக்கும் 
ஆதர , சமாதான முயற்சிக க்கும் ஆதர  எனப் பிரதான எதிர்க்க சி எைத ம் 
ெதளவாகக் றாது இ வ  ெமாழியி  ந விக் க ணாம் ச்சி விைளயாடுவதும் 
இதைன தான் ெதள படு துகின்றன. 

இதன் லம் சி கள அரசியற் க சிகள் அைன தும் அ ப்பைடயி  தமிழின விேராதப் 
ேப னவாதக் க சிகள் என்பது சந்ேதக திற்கிடமின்றி நி பிக்கப்ப க்கிறது. 

இப்ப யான இனவாதக் க சிகளடமி ந்து யா ம் தீர்ைவ எதிர்பார் தா , அது அரசிய  
அச டு தனேமயன்றி ேவெறான் மன் . 



சி களப் பைடகளன் “அக்கினக்கீல” என்ற பா ய பைடநடவ க்ைகைய  
தவிடுெபா யாக்கி, ேபா ற் புலிகைள ெவற்றிெகாள்ளமு யாது என்பைதச் சி கள  
ேதச திற்கு இ துைர தேபாதுதான் அன்  சி களம் அைமதி முயற்சிக்கு 
ஆர்வம்கா யது. 

எமது உய ய ேபாராற்றைல ெவளப்படு தி, இரா வ ேமலாதிக்கநிைலயி  
நின்றேபாதுதான் சி கள  ேதசம் அைமதி ஒப்பந்த திற் ைகச்சா தி டது. 

உலக நாடுகளலி ந்து ெபற்ற தாராள நிதி தவிகைள ம் ஆ த உதவிகைள  ெகா டு 
தனது சிைதந்துேபான இரா வ இயந்திர ைதச் ெசப்பன டு, தனது இரா வ அரக்கைனப் 
ேபா ற்கு  தயார்ப்படு திச் சி கள  ேதசம் சமாதான வழியிலி ந்தும் சமரசப் 
பாைதயிலி ந்தும் விலகி  தனது பைழய இரா வப்பாைதயிற் பயணிக்கிறது. 

மகிந்த அர  ஒ தைலப்ப சமாகப் ேபார்நி த ைத முறி து, தமிழர் தாயக தின் 
புவியிய  ஒ ைமப்பா ைட ம் தன துவ ைத ம் அழி ெதாழிக்கும் இரா வச் 
ெசயற்றி ட ைத இன்  ஈவிரக்கமின்றிச் ெசயற்படு திவ கிறது. 

ஆயிரக்கணக்கி  எம்மக்கைளக் ெகான் குவி து, கட திப் புைதகுழிக க்கு  புைத து, 

ெப ம் மனத அவல ைத எம்ம ணி  நிக ; திவ கிறது. 

அ சரைணயாளரான ேநார்ேவைய அத  அடக்கிவ கிறது. 

க காணிப்புக்கு ைவக் காரசாரமாக விமர்சி துவ கிறது. 

தனது பய கரவாத ைத மைறக்க ஐ.நாவின் உயர் அதிகா கைளக் டப் 
பய கரவாதிகளாகச் சி தி க்கிறது. 

ெச தியாளர்கேளா ெதா டுநி வன கேளா ெசயற்படமு யாதவா  தமிழர் தாயக திற் 
பதற்ற ைத ம் பயப்பதிைய ம் உ வாக்கி, உ ைம நிைலவர ைத உலகிற்கு 
மைற துவ கிறது. 

உலக நாடுகள் தமது ெசாந்தப் ெபா ளாதாரக் ேகந்திர நலன்கைள முன்ெனடுக்கின்ற 
ேபாதும் மனத உ ைமக க்கும் ஜனநாயக வி மிய க க்கும் மதிப்புக்ெகாடுக்க  
தவ வதி ைல. 

இந்தப் பிரப சமும் ச , மனத வா வியக்கமும் ச , உலக உற க ம் ச  தர்ம தின் 
சக்கர திேலேய இன்னமும் ழ கின்றன. 

இதனா தான், விடுதைலக்காகப் ேபாரா ய கிழக்கு தீேமார், ெமான் நீக்ேரா ேபான்ற 
ேதச கள் சர்வேதச தின் ஆதரேவாடும் அ சரைணேயாடும் புதிய ேதச களாக அ ைம 
வில ைக உைட ெதறிந்துெகா டு விடுதைல ெபற்றன. 

ெகாேசாேவா ேபான்ற ேதச களன் விடுதைலக்காக ம் சர்வேதசம் ெதாடர்ந்தும் தீவிரமாகச் 
ெசயற்ப டுவ கிறது. 

இ ப்பி ம், எமது ேதசியப் பிரச்சிைனயிற் சர்வேதச நாடுகளன் நகர் க ம் 
நடவ க்ைகக ம் எம்மக்க க்கு  தி ப்தி த வனவாக அைமயவி ைல. 



இந்நாடுகள் மது எம்மக்கள் ைவ தி ந்த நம்பிக்ைக இன்  தகர்ந்துேபாயி க்கிறது. 
இந்நாடுகளன் நடுநிைலச் ெசயற்பா ேல இன்  ெப ம் ேகள்விக்குறி எ ந்தி க்கிறது. 

சமாதான திற்காக உைழ த எமது தவப்புத வன் தமி ச்ெச வைனச் சர்வேதசம் 
சமாதானம் ேபசிேய சாக தி க்கிறது. 

அைமதிப் பாைதயி  இய கிய எமது விடுதைல இயக்க தின் இதய து ப்ைப 
வ க்க டாயமாக இ து நி தியி க்கிறது. 

எமது இதய கள  இல சிய ெந ப்ைப , மைறந்த மாவரீ க்கு ஆ டுேதா ம் 
விளக்ேகற் ம்ேபாது எப்ேபாதும் என்ன கி ந்த எனது அன்பு தம்பி தமி ச்ெச வ க்கும் 
ேசர் து இம்முைற என்ைகயா  ஈகச் டேரற் ம் நிைலைமையச் சர்வேதசம் 
உ வாக்கியி க்கிறது. 

உலக  தமிழின ைதேய க ண ீ ற் கைர து, கல கியழைவ தி க்கிறது. 

சி கள  ேதச தின் சமாதான விேராதப்ேபாக்ைக, ேபார்ெவறிைய உலக நாடுகள் 
உ திேயாடு க தி ந்தி ந்தா , தமி ச்ெச வன் இன்  உயிேராடு இ ந்தி ப்பான். 

சமாதான திற்கு இப்ப ெயா  ேப  வி ந்தி க்காது. சமாதான தின் காவலர்களாக 
வறீ்றி க்கும் இைண தைலைம நாடுக ம் இந்தப் ெப ம் ெபா ப்பிலி ந்து 
தவறியி க்கின்றன. 

சமாதான ைதப் பாதுகாக்கும் ெப ம் ெபா ப்பும் தார்மகக் கடைமப்பாடும் இந்த 
இைண தைலைம நாடுக க்கு இ ைலெயன்றா  கால திற்குக்காலம் இட திற்கிடம் 
அவர்கள் மாநாடு டுவதன் அர் தம்தான் என்ன? 

சி கள அரசிற்குச் சீர்வ ைச ெச து, ஆ த உதவிகள் அள து, தமிழைர அழி துக்க ட  
துைணேபாவதுதான் இந்த நாடுகளன் உள்ளார்ந்த ேநாக்கமா? 

இ தைன ேகள்விகள் இன்  எம்மக்களது மன களேல எ ந்தி க்கின்றன. 

எனேவ, சர்வேதசச் ச கம் இனயாவது எமது விடுதைலப் ேபாரா டம் ெதாடர்பாக 
நீதியான புதிய அ குமுைறையக் கைடப்பி க்கும் என எமது மக்கள் உ தியாக 
நம்புகின்றனர். 

இனஅழிப்ைப  ெதாட ம் சி கள அரசிற்கு இரா வப் ெபா ளாதார உதவிகள் 
வழ குவைத அ ேயாடு நி தி, 

சர்வேதசச் ச கம் 

எமது மக்களன் யநிர்ணய உ ைமைய ம் இைறயா ைமைய ம் ஏற்  அ கீக க்கும் 
என எமது மக்கள் இன்ைறய புனதநாளேல எதிர்பார் து நிற்கின்றனர். 

�எனது அன்பார்ந்த மக்கேள!� 



நாம் மிப்பந்திேல வா கின்ற தன துவமும் விேசட ப புக ம் ெகா ட ஒ  
சிறப்புவா ந்த இனம்; மிக ம் ெதான்ைம வா ந்த இனம்; தன துவமான இன 
அைடயாள கேளாடும் ேதசிய இனக்க டைமப்ேபாடும் வா கின்ற ஓர் இனம். 

நீ ட காலமாக அகிம்ைச வழியி ம் ஆ த வழியி ம் இன ஒடுக்குமுைறக்கு எதிராக, 
வி  ேத , விடுதைல ேவ ப் ேபாரா வ கிேறாம். 

நாம் கால காலமாகப் பரம்பைர பரம்பைரயாக வா ந்த எமது ெசாந்த ம ணி  
எமக்ேக தான வரலாற்  ம ணி  அந்நிய டம் பறிெகாடு த ஆ சி ைமைய 
மளநிைலநா டுவதற்காகேவ ேபாரா வ கிேறாம். 

இழந்துவி ட எமது இைறயா ைமைய மளநி வி, எமது தந்திர  ேதச ைத 
மளக்க ெய ப்புவதற்காகேவ நாம் ேபாரா வ கிேறாம். 

எமது மக்களன் இந்த நீதியான, நியாயமான, நாக கமான ேபாரா ட ைதச் சி கள  ேதசம் 
ெதாடர்ந்தும் ஏற் க்ெகாள்ள ம துவ கிறது. 

மாறாக, எம்ம மதும் மக்கள்மதும் ெப ம் இனஅழிப்புப் ேபாைர, ஆக்கிரமிப்புப் ேபாைரக் 
க டவி துவி க்கிறது. 

ேபார் என்ற ேபார்ைவயி  மாெப ம் மனத அவல ைத ஏற்படு திவ கிறது. 

அ பது ஆ டுக்காலமாக 

அநீதி இைழக்கப்ப டு, 

அடக்குமுைறக்கு ஆ ப டு, 

சா ம் அழி ம் எ ணி லா இன்ன க ம் 

கு ெபயர்ந்த அகதிவா மாக 

எம்மக்களன் அன்றாடச் சீவியம் சீரழிந்த ேபாதும் எமக்காக எந்தெவா  நாேடா, எந்தேவார் 
அைமப்ேபா குர ெகாடுக்கவி ைல. 

ஆதரேவா அ தாபேமா ெத விக்கவி ைல. உலகேம க ைண க்ெகா டு, 

பாராமுகமாகச் ெசயற்படுகிறது. 

மிப்பந்ெத கும் எ பது மி லியன் தமிழர் பரந்துவா ந்த ேபாதும், எமக்ெகன ஒ  நாடு 
இ லாதைமதான் இந்தப் ப தாப நிைலக்கு - இந்த ேமாசமான நிைலைமக்குக் காரணம். 

எனேவ, எமது மாவரீர்கைள நிைன ம் இன்ைறய எ ச்சிநாள  

உலகம் மு வதும் வா கின்ற தமி மக்கள் அைனவைர ம் தமிழழீ விடுதைலக்காக 
உணர்ெவ ச்சி டன் கிளர்ந்ெத மா  ேவ க்ெகாள்கிேறன். 



அறி வளம், ெசய வளம், ெபா ள்வளம், பணவளம் என உ களடம் நிைறந்துகிடக்கும் 
அைன து வள கைள ம் ஒன் திர , எமது விடுதைலப் ேபாரா ட திற்கு நீ கள் 
வழ கிய ப களப்புக்க க்கும் உதவிக க்கும் இச்சந்தர்ப்ப திேல எனது அன்ைப ம் 
நன்றிைய ம் ெத வி துக்ெகாள்கிேறன். 

இேதேபான்  வ கால தி ம் நிைறந்த ப களப்ைப வழ குமா  அன்ேபாடும் 
உ ைமேயாடும் ேக டுக்ெகாள்கிேறன். 

ச திய இல சிய திற்காகச் சாைவச் சந்தி துச் ச திரமாவதற்கு ஆயிரமாயிரம் வரீர்கள் 
எமது விடுதைல இயக்க தி  அணிவகு து நிற்கும் வைர, எமக்கு முன்னா  எ கின்ற 
எ லா  தைடகைள ம் நாம் உைட ெதறிந்து ேபாராடுேவாம். 

எைத ம் தா கும் இதய துட ம் இ ம்ைபெயா த இல சிய உ தி ட ம் அ சாத 
வரீ துட ம் எமது வரீர்கள் சமராடும் வைர, 

எ தைன துயர் வ ம் எ தைன இடர் வ ம் நாம் எமது விடுதைலப் பாைதயிேல 
ெதாடர்ந்து ேபாராடுேவாம். 

புனத இல சிய திற்காக  தம்ைமேய ஆகுதியாக்கிக்ெகா ட எமது மாவரீைர 
நிைன ம் இன்ைறய நாள  

நாம் ஒ ெவா வ ம் அந்த மாவரீ ன் இல சியக் கனைவ எமது ெந ச களேல மந்து, 

அந்த மாவரீ ன் இ தி இல சியம் நிைற ெப ம் வைர ெதாடர்ந்து ேபாராடுேவாம். 

�புலிகளன் தாகம் தமிழழீ  தாயகம்� 

�(ேவ. பிரபாகரன்)� 

Tதைலவர்� 

Tதமிழழீ விடுதைலப் புலிகள்.� 

 


