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• 1989 – 2008 வரரயான அரனத்து மாவீரர் தின உரரகளும் தமிழிலும்
ஆங்கிலத்திலும் (ஆங்கிலத்தில் 1989-1992 தவிர்ந்த) இதில்
ததாகுக்கப்பட்டுள்ளன.
• விடுதரலப் புலிகளால் அன்ரைய காலப்பகுதியில் உத்தியயாகபூர்வமாக
தவளியிடப்பட்ட மாவீரர் உரரகள் இரவ.
• அளவு A4, பக்க எண்ணிக்ரக - 174
• Pdf வடிவில் ebook ஆக ததாகுப்பட்டுள்ளது.
• தபாருளடக்கப் பக்கத்தில் உள்ள ஆண்டுகரள அழுத்துவதன் மூலம் அந்தப்
பக்கத்திற்கு நுரைய முடியும்.
• யுனியகாட் எழுத்துருவில் ததாகுக்கப்பட்டுள்ளதால் இலகுவாகக்
ரகயாளலாம்.
• குறிப்பாக குறிப்பிட்ட த ால்ரலத் யதடி அந்தப் பக்கத்துக்குச் த ல்ல
முடியும். அதாவது searchable text ஆக இருப்பது யதடரல இலகுபடுத்தும்.
(ctrl + f ஐப் பயன்படுத்தி வைரம யபால யதடரல த ய்யலாம்.)
• இந்த ததாகுப்ரப வடிவரமக்க முற்றிலும் Microsoft word 2019
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது.
• ஆய்வுப் பணிகளுக்கு பயன்படும்வரகயில் ததாகுத்தது –
www.namathumalayagam.com
• June 2019 - Oslo
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விடுதரலப் புலிகளின் தரலவர் பிரபாகரனின்
மாவீரர் தின உரரகள்
1989 -2008
மாவீரர் நாள் நாள் நவம்பர் 27
தமிழீைத்தில் மாவீரர் நாள் என்பது தமிழீை விடுதரலப் யபாராட்டத்தில் பங்குபற்றி தாய்நாட்டுக்காக தமது
உயிரர ஈந்த தமிழீை விடுதரலப்புலிகள் இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கரளயும், அவர்கயளாடு ய ர்ந்து
யபாரிட்டு உயிர் ஈந்த எல்ரலப்பரட துரைப்பரட வீரர்கரளயும், புலிகயளாடு இரைந்து உயிர் ஈந்த ஈை
புரட்சிகர மாைவர் இயக்க உறுப்பினர்கரளயும், மற்றும் குட்டிமணி, தங்கத்துரர யபான்ை யவறு சில
ஈைப்யபாராட்ட யபாராளிகரளயும் நிரனவுகூர்ந்து அஞ் லி த ய்து, தபருரமப்படுத்தும் நாள் ஆகும்.
இதற்குரிய நாளாக நவம்பர் 27 ஆம் நாள் தமிழீை விடுதரலப்புலிகள் அரமப்பினரால் 1989 ஆண்டில்
அறிவிக்கப்பட்டது. நிரனவுறுத்தும் நாள் யபான்று மற்ை நாடுகளில் யபார்வீரர்கரள நிரனவு கூரும்
நாட்கயளாடு மாவீரர் நாள் ஒப்பிடத்தக்கது. ஈைத்தமிைர் அயனகர் தவவ்யவறு அரசியல் நிரலப்பாடுகரளக்
தகாண்டிருந்தாலும், ஈைப் யபாராட்டத்தில் மடிந்த வீரர்களுக்கு மரியாரத த ய்வர். மற்ை
இயக்கங்களுரடய யபாராளிகளுக்கும் இவ்வாறு வைக்கம் த லுத்தும் நாட்கள் உண்டு.
வரலாறு
விடுதரலப் புலிகள் ஈைப் யபாரில் இைந்த யபாராளிகரள நிரனவுகூருவது, மதிப்பது தமது அடிப்பரடக்
கடரமகளில், தகாள்ரககளில் ஒன்ைாகக் கருதுகிைார்கள். மாவீரர் நாளாக நவம்பர் 27 விடுதரலப்
புலிகளால் 1989 அறிவிக்கப்பட்டது. தமிழீை மாவீரர் நாளாக இந்நாரளத் யதர்ந்ததடுத்ததற்கு தமிழீை
யபாராட்ட வரலாற்றுடன் இரைந்த ஒரு முக்கிய காரைம் உள்ளது. இந்த நாளில்தான் தமிழீை
விடுதரலப்புலிகள் அரமப்பின் முதலாவது யபாராளியான ங்கர் (த . த்தியநாதன்) வீரமரைம்
அரடந்தார்.
யபாராட்டக் காலத்தில் மாவீரர் நாளில் பல மாவீரர் குடும்பங்கள் மாவீரர்களின் கல்லரைக்களுக்கு த ன்று
அஞ் லி த லுத்துவர். தகாடியயற்றுதல், ஈரகச்சுடயரற்றுதல், மலர்தூவி அஞ் லி த ய்தல் என்பன
மாவீரர்நாளின் முக்கிய நிகழ்வுகளாக இடம்தபறுகின்ைன. அதரனத் ததாடர்ந்து தமிழீைத்
யதசியத்தரலவரின் மாவீரர்நாள் உரரயும், விடுதரல யவட்ரகரயயும், வீர உைர்வுகரளயும்
தரக்கூடியதான கரலநிகழ்வுகளும், பல்யவறு நிரனவுகூர் நிகழ்வுகள், உரரகளும் இடம்தபற்ைன. மாவீரர்
வாரத்தில் மாவீரர் குடும்பங்களின் உறுப்பினர்களும் தகௌரவிக்கப்பட்டனர். 2009 ஈைப்யபாராட்டத்
யதால்வியின் பின் இலங்ரக அர ால் மாவீரர்நாள் துயிலும் இல்லங்கள் அழிக்கப்பட்டும், மாவீரர்நாள்
நிரனவு நிகழ்வுகள் தரடத ய்யப்பட்டும் உள்ளன.
புலம்தபயர் நாடுகள்
புலம்தபயர் நாடுகளிலும் தமிழீைத்தில் கரடப்பிடிக்கப்படும் அத்தரன முரைகளும் மாவீரர்நாளில்
கரடப்பிடிக்கப்படுகிைது. ஆனால் மாவீரர்துயிலும் இல்லமும், கல்லரைகளும் த யற்ரக முரைகளில்
வடிவரமக்கப்பட்டு அதற்தகன ஒரு மண்டபத்தில் ரவத்து மாவீரர்கள் நிரனவுகூரப்படுகிைார்கள்.
முன்னர் புலம்தபயர் நாடுகளில் நரடதபறும் மாவீரர்நாட்கள் அந்தந்த நாடுகளின் விடுமுரைகயளாடு
ஒட்டி, ஈைமக்களின் வ திக்யகற்ைபடி நாள் குறிக்கப்பட்டு நிரனவுகூரப்பட்டது. தற்யபாது சில
ஆண்டுகளாக அந்த நிரலயில் மாற்ைங்கள் ஏற்படுத்தப்தபற்று மாவீரர்நாளான நவம்பர் 27ஆம் நாளியலயய
அயனகமான புலம்தபயர் நாடுகளில் மாவீரர்நாள் நிகழ்கிைது.
தகாடியயற்றுதல்
மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகளில் தமிழீைத் யதசியக்தகாடிரய ஏற்றிப் யபாற்றுதல் மிக முக்கியமான நிகழ்வாகக்
கருதப்படுகிைது. தமிழீைத் யதசியக் தகாடி மாவீரர் குடும்ப உறுப்பினர்களால் ஏற்ைப்படும்.
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தகாடியயற்ைப்படும் யபாது புதுரவ இரத்தினதுரரயால் எழுதப்தபற்ை ஏறுது பார் தகாடி ஏறுது பார்...
என்ை உைர்வு மிக்க பாடல் ஒவ்தவாரு முரையும் ஒலிக்க விடப்படும்.
மாவீரர் நாள் உறுதிதமாழி
உலகத் தமிைர் அரனவரும் மாவீரர் நாளன்று தமிழ் மக்கரளக் காக்க இன்னுயிர் நீத்த தியாகிகளுக்கு
அஞ் லி த லுத்தும் வரகயிலும், அவர்கள் கண்ட தமிழீைக் கனரவ நனவாக்கவும் அரும்பாடு படுயவன்
என்றும் உறுதிக்கூறி கீழ்க்கண்ட உறுதிதமாழிரய எடுப்பார்கள்.
"தமாழியாகி,
எங்கள் மூச் ாகி - நாரள
முடிசூடும் தமிழ்மீது உறுதி!
வழிகாட்டி எம்ரம
உருவாக்கும் தரலவன்
வரலாறு மீதிலும் உறுதி!
விழிமூடு இங்கு
துயில்கின்ை யவங்ரக
வீரர்கள் மீதிலும் உறுதி!
இழிவாக வாயைாம்
தமிழீைப் யபாரில்
இனியமலும் ஓயயாம் உறுதி!"
ஈரகச்சுடயரற்றுதல்
ததாடக்க காலங்களில் மாவீரர் நாளில் ஈரகச்சுடயரற்றுவது நள்ளிரவு 12.00 மணிக்கு என்றிருந்தது. பின்னர்
அது மாரல 06.05 மணிக்கு என்று மாற்ைப்பட்டு விட்டது. அதற்கும் காரைம் உள்ளது. தமிழீை விடுதரலப்
யபாராட்டத்தில் முதற் களப்பலியான ங்கர் வீரமரைமரடந்தது நவம்பர் 27, 1982 அன்று மாரல 6.05
மணிக்கு. தலப். ங்கர் தனது தாய் நாட்டுக்காக தன் இன்னுயிரர அரைத்துக் தகாண்ட அயத நாள், அயத
யநரமான 6.05 மணியய தமீழீை மாவீரர்நாளில் ஈரகச்சுடயரற்றும் யநரமானது.
ஈர க்சுடயரற்றும் யபாது மாவீரர்நாள் பாடல் பாடப்படும்.
மாவீரர்நாள் பாடல்
மாவீரர் நாள் அன்றும் யபாராளிகளின் இறுதிச் டங்குகளின் அன்றும் ஒலிக்கப்படும் பாடல் மாவீரர் நாள்
பாடல் ஆகும். இந்தப் பாடல் புதுரவ இரத்தினதுரர இயற்றியதாகும். வர்ைராயமஸ்வரன் பாடியது.
ஈகச்சுடயரற்றும் தபாழுது இது பாடப்படுகிைது, அல்லது ஒலிபரப்படுகிைது.[1] இந்தப் பாடல்
பின்வருமாறு ததாடங்குகிைது:
தமாழியாகி எங்கள் மூச் ாகி நாரள முடிசூடும் தமிழ்மீது உறுதி!
வழிகாட்டி எம்ரம உருவாக்கும் தரலவன் வரலாறு மீதிலும் உறுதி!
விழிமூடி இங்யக துயில்கின்ை யவங்ரக வீரர்கள் மீதிலும் உறுதி!
இழிவாக வாயைாம்! தமிழீைப்யபாரில் இனியமலும் ஓயயாம் உறுதி!
தாயகக்கனவுடன் ாவிரன தழுவிய ந்தனப்யபரைகயள!
தாயகக்கனவுடன் ாவிரன தழுவிய ந்தனப்யபரைகயள!
இங்குகூவிடும் எங்களின் குரல்தமாழி யகட்கிதா? குழியினுள் வாழ்பவயர!
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இங்குகூவிடும் எங்களின் குரல்தமாழி யகட்கிதா? குழியினுள் வாழ்பவயர!
தாயகக்கனவுடன் ாவிரன தழுவிய ந்தனப்யபரைகயள!
உங்கரளப் தபற்ைவர் உங்களின் யதாழிகள் உைவினர் வந்துள்யளாம்!
உங்கரளப் தபற்ைவர் உங்களின் யதாழிகள் உைவினர் வந்துள்யளாம்!
அன்று த ங்களம் மீதியல உங்கயளாடாடிய யதாைர்கள் வந்துள்யளாம்!
அன்று த ங்களம் மீதியல உங்கயளாடாடிய யதாைர்கள் வந்துள்யளாம்!
எங்யக! எங்யக! ஒருதரம் விழிகரள இங்யக திைவுங்கள்!
எங்யக! எங்யக! ஒருதரம் விழிகரள இங்யக திைவுங்கள்!
ஒருதரம் உங்களின் திருமுகம் காட்டியய மறுபடி உைங்குங்கள்!
ஒருதரம் உங்களின் திருமுகம் காட்டியய மறுபடி உைங்குங்கள்!
மாவீரர் குடும்ப தகௌரவிப்பு
மாவீரர் வாரத்தில் மாவீரர் குடும்பங்களின் உறுப்பினர்களும் விடுதரலப்புலிகள் அரமப்பினரால்
தகௌரவிக்கப்பட்டார்கள். ஆரம்பத்தில் இந்தச் த யற்பாடு தமிழீைத்தில் மட்டுயம கரடப்பிடிக்கப்
தபற்ைது. அதற்குப் பிைகு தவளிநாடுகளிலும் இந்தக் தகௌரவிப்பு நிகழ்வு நரடதபற்ைது.
தமிழீைத்தில்
ஒரு மாவீரனின் நிரனவுச்சின்னம் எந்த மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் உள்ளயதா அந்த இடத்துக்கு அவரது
குடும்ப உறுப்பினர்கள் (தபற்யைார்கள், உடன்பிைப்புகள்) அரைத்து வரப்பட்டு மாவீரர் வாரத்தின் மூன்று
நாட்கள் அதற்குரிய மண்டபத்தில் தங்க ரவக்கப்பட்டு தகௌரவ விருந்தினர்களாகக் கவனிக்கப்பட்டனர்.
புலம்தபயர் நாடுகள்
அதற்தகன மாவீரர் வாரத்தின் ஒரு நாரளயயா அன்றி மாவீரர் நாரளயயா யதர்ந்ததடுத்து அந்த நாளில்
மாவீரர் குடும்பத்தினர் தகௌரவிக்கப்பட்டார்கள்.
மாவீரர் நாள் உரர
மாவீரர்நாள் உரர தமிழீை விடுதரலப்புலிகளின் தரலவர் யவலுப்பிள்ரள பிரபாகரனால் ஒவ்யவார்
ஆண்டும் மாவீரர் நாளில் உரரக்கப்பட்டது. இவ்வுரர தமிழீைத்தில் இருந்து ஆற்ைப்பட்டாலும் உலகின்
பல நாடுகளுக்கும் யநரடி ஒலிபரப்பாகவும், ஒளிபரப்பாகவும் எடுத்துச் த ல்லப்பட்டது. இவ்வுரர தமிழீை
விடுதரலப்புலிகள் அரமப்பில் பற்று தகாண்யடார்களால் மட்டுமன்றி விடுதரலயில் அக்கரை தகாண்ட
மற்ரைய
அரமப்பினர்களாலும்,
மாற்றுக்
கருத்துக்தகாண்ட
அரமப்பினர்களாலும்,
விடுதரலப்யபாரரயய தவறுப்பவர்களாலும், ாதாரை தமிழ் மக்களாலும், சிங்கள அரசினாலும் கூட
மிகுந்த ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்டு த விமடுக்கப்பட்டது.
கார்த்திரகப் பூ
தமிைர்களின் யதசியப்பூவாக, கார் காலத்தில் மலர்ந்திடுவதும், தமிழீை யதசியக்தகாடியின் வர்ைங்கரளத்
தன்னகத்யத தகாண்டுள்ளதும், தமிழீைத் யதசியத் திருநாளாம் மாவீரர் நாள் வருகின்ை திங்களில்
தகாடிபரப்பி பூத்துக் குலுங்குவதும், தமிழீை யத தமங்கும் பரவி முகிழ் விடுவதுமான கார்த்திரகப் பூ
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கார்த்திரகப் பூவிரன பண்ரடத் தமிழ் இலக்கியங்களியல காந்தள் என்யை
அரைப்பர்.

(இக்கட்டுரர விக்கிபீடியாவிலிருந்து ததாகுக்கப்பட்டது.)
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தமிழ் உரரகள்
1989
“எமது ள ோரோட்டத்தில் இன்று ஒரு முக்கியமோன நோள்.
இது வரர கோலமும் எமது புனித இலட்சியமோன தமிழீழ
இலட்சியத்துக்கோக உயிர்த்தியோகம் செய்த 1307
ள ோரோளிகரே நிரனவு கூரும் முகமோக இந்த மோவீரர்
நோரே நோங்கள் ஆரம்பித்துள்ளேோம்.
எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கு உரிய தமிழீை
மக்கயள!
முதல் முரையாக இன்று இந்த மாவீரர் நாரள
நாங்கள் ஆரம்பித்துள்யளாம். எத்தரனயயா உலக
நாடுகளில் அந்த நாடுகளின் விடுதரலக்காக
யபாரிட்ட பரட வீரர்களின் பாதுகாப்புக்காப்
யபாரிட்ட
பரடவீரர்களின்
நிரனவாகவும்
இப்படிப்
பட்ட
மாவீரர்
நாட்கரளக்
தகாண்டாடுவது வைக்கம். உங்களுக்குத் ததரியும்
இதுவரர
காலமும்
எமது
இயக்கத்தில்
வீரச் ாவரடந்த ஒவ்தவாரு யபாராளிக்குமாகத்
தனிப்பட்ட நிரனவு நாட்கரளக் தகாண்டாடுவது
வைக்கம்.
ஆனால்
இந்த
வருடத்திலிருந்து
வீரச் ாவரடந்த எல்யலாரரயும்
தமாத்தமாக
வருடத்தில் ஒரு நாள் நிரனவு கூர்ந்து அந்த
நாரளயய “மாவீரர் நாள்” ஆகப் பிரகடனப்
படுத்தியுள்யளாம்.
அதற்கு
இன்னுதமாரு
காரைமும் உண்டு. அதாவது எங்களது விடுதரலப்
யபாராளிகளில் முதலாவதாக வீரச் ாவு அரடந்த
“ ங்கரின்” நிரனவு தினமாக இன்று அந்த மாவீரர்
நாரள நாங்கள் பிரகடனப்படுத்தியுள்யளாம்.
அத்யதாடு வைரமயாக எங்கள் மக்களில் ஒரு
பைக்கம் உண்டு. உயர்ந்த பதவிகள் வ தியானவர்கள்
இப்படிப்பட்டவர்கரளத்
தான்
தபரிதாகப்
பார்க்கும் பைக்கம் உண்டு. அது யபால எமது
விடுதரலப் யபாராட்டத்திலும் தரலவர்கரள
மட்டும் பிரித்து அவர்களது த ய்ரககரள மட்டும்
தபரிதாகப் பார்க்கக் கூடாது என்பதற்காகவும்
எல்லாப் யபாராளிகளும்
மம் எனும் ஓர்
யநாக்கத்துடனும் இந்த நாரள நாம் தகாண்டாட
முடிவு
த ய்துள்யளாம்.அதாவது
எமது
யபாராளிகரள நிரனவு கூரும் தினத்ரத ஒரு நாளில்
ரவப்பதால் எல்யலாரும் அன்று எமது இயக்கத்தில்
இருந்து வீரச் ாவு அரடந்த தரலவர்களில் இருந்து
ாதாரைமாகப் யபாராடி வீரச் ாவு அரடந்த
உறுப்பினர் வரர எல்யலாரரயும் மமாகத் தான்
கருதுகியைாம் என்பதுடன் வீரச் ாவரடந்த எல்லாப்

யபாராளிகளின் நிரனவு நாட்கரளயும் ஒன்ைாக
இரைத்து
மாவீரர்
நாளாக
இன்று
தகாண்டாடுகியைாம். இல்லாவிட்டால் காலப்
யபாக்கில் குறிப்பிட்ட சில சில ஆட்களுக்யக
முக்கியத்துவம்
தகாடுக்கப்பட்டு
அந்த
மரியாரதகள் குறிப்பிட சில ஆட்களுக்குப்
யபாகாமல் தடுத்து எல்யலாருயம மமாக ஒயர
நாளில் நிரனவு கூைப்படயவண்டும் என்பதற்காகத்
தான் இந்த மாவீரர் நாள் தகாண்டாடுவதற்கு
முடிதவடுத்யதாம். ஓர் இனத்ரதப் தபாறுத்தவரர
வீரர்கரளயும் அறிவாளிகரளயும் தபண்கரளயும்
மதிக்காத இனம் ஒர் காட்டுமிராண்டி இனமாக மாறி
அழிந்துவிடும்.
எங்களுரடய
இனத்தில்
அறிவாளிகள் இருக்கிைார்கள். மற்ை நாடுகளுடன்
ஒப்பிடும் யபாது எங்கள் இனத்தில் தபண்கள்
புனிதமாக மதிக்கப்படுகிைார்கள். அயத யவரள
வீரர்களுக்குத் தான் பஞ் மாக இருந்தது. ஆனால்
இன்று இந்த மாவீரர் நாளில் ஒரு மாற்ைத்ரத
ஏற்படுத்தி விட்யடாம். ஆம் எமது வீரர்கரளக் கூட
நாம் தகௌரவிக்க ஆரம்பித்துள்யளாம்.
இதுவரர காலமும் எங்களுரடய இனத்தில்
வீரர்கள் என்ைால் யார் என்று யகட்கும் நிரல
இருந்தது. ஆனால் இன்று நாம் எம் இனத்தின்
வீரர்கரள நிரனவு கூரும் நாள் ஒன்ரை
உருவாக்கியுள்யளாம். எனயவ இனி எமது இனம்
நிச் யமாக அழியாது. இன்று எமது இனம்
உலகியலயய தரல நிமிர்ந்து இருக்கிைது என்ைால்
அதற்குக் காரைம் எமது 1307 யபாராளிகளின்
உயிர்த்தியாகம் தான். அவர்களுரடய வீரமான தமது
உயிரரயய மதியாது யபாராடிய உண்ரமயான
தியாகம் தான் எங்களுக்கு இன்று உலக நாடுகளில்
ஒரு மரியாரதரய ஏற்படுத்தியுள்ளது. எனயவ இந்த
மாவீரர் நாரள நாங்கள் எங்களுரடய வாழ்நாளில்
முக்கியமான விைாவாக இன்றிலிருந்து ஒவ்தவாரு
வருடமும் தகாண்டாட ஆரம்பிக்க யவண்டும்.
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1990
எமது தோய்நோடு விடுதரல ச றளவண்டும். எம்ரமப்
பிரைத்திருக்கும் அடிரம விலங்குகள் உரடத்சதறியப் ட
ளவண்டும். எமது மக்கள் சுதந்திரமக, சகௌரவமோக
ோதுகோப் ோக வோழ ளவண்டும். இந்த இலட்சியம் ஈளடற
ளவண்டுமோயின் நோம் ள ோரோடித்தோன் ஆகளவண்டும்.
இரத்தம் சிந்தித்தோன் ஆக ளவண்டும்.
நோம் ஒரு இலட்சிய விரதரய விரதத்திருக்கிளறோம்.
அதற்கு எமது வீரர்களின் இரத்தத்தோல் நீர் ோய்ச்சி
வேர்க்கிளறோம். இந்த விரத வேர்ந்து விருட்ெமோகி எமது
மோவீரர்களின் கனரவ நனவோக்கும்.
எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள!

மதிப்பிற்குமுரிய

தமிழீை

தமிழீைத் யதசிய சுதந்திரப் யபாரில் வீர மரைத்ரதத்
தழுவிக் தகாண்ட எமது விடுதரல வீரர்களின்
இரண்டாம் ஆண்டு நிரனவு நளாக கார்த்திரக 27
ஆம் நாள் நிரனவு கூரப்படுகிைது. இதுயவ எமது
யதசிய நாளுமாகும்.
எமது வீர சுதந்திர வரலாறு இந்த மாவீரர்களின்
இரத்தத்தால் எழுதப்பட்டிருக்கிைது. இவர்களது
இைப்புக்கள் அர்த்தமற்ை இைப்புக்கள் அல்ல. இந்த
வீரர்களின் ாவுகள் எமது ரித்திரத்ரதயய இயக்கும்
உந்து க்தியாக, எமது யபாராட்டத்தின் உயிர்மூச் ாக
எமது யபாராளிகளின் உறுதிக்கு உத்யவகமளிக்கும்
ஊக்கு க்தியாக அரமந்துவிட்டது. இந்த மாவீரர்கள்
காலத்தால் ாகாத சிரஞ்சீவிகள்: சுதந்திரச் சிற்பிகள்:
எமது மண்ணியல ஒரு மாதபரும் விடுதரல
எழுச்சிக்கு வித்திட்டுச் த ன்ை வீரமைவர்கள். எமது
இனத்தின் சுதந்திரத்திற்காக, பாதுகாப்பிற்காக தமது
இன்னுயிரர அர்;ப்பணித்துள்ள இந்த மகத்தான
தியாகிகள் காலம் காலாக எமது இதயக் யகாவிலில்
பூசிக்கப்பட யவண்டியவர்கள்.
ஒரு விடுதரல வீரன் ாதாரை வாழ்க்ரகரய
வாழும் ஒரு ாதாரை மனிதப் பிைவி அல்ல. அவன்
ஒரு இலட்சியவாதி. ஒரு உயரிய இலட்சியத்திற்காக
வாழ்பவன், தனக்காக வாைாமல் மற்ைவர்களுக்காக
வாழ்பவன்.
மற்ைவர்களின்
விடிவுக்கக,
வியமா னத்திற்காக வாழ்பவன்.
சுய நலமற்ை,
பற்ைற்ை அவனது வாழ்க்ரக உன்னதமானது,
அர்த்தமானது,
சுதந்திரம்
என்ை
உன்னத
இலட்சியத்திற்காக அவன் தனது உயிரரயும்
அர்ப்பணிக்கத்
துணிகிைன்.
எனயவ,
விடுதரலவீரர்கள் அபூர்வமான மனிதப் பிைவிகள்.
அ ாதாரைமான பிைவிகள்.
ஒரு விடுதரல வீரனின் ாவு, ஒரு ாதாரை மரை
நிகழ்வு அல்ல. அந்தச் ாவு, ஒரு ரித்திர நிகழ்வு. ஒரு

உன்னத இலட்சியம் உயிர்தபறும் அற்புதமான
நிகழ்வு.
உண்ரமயில் ஒரு விடுதரலவீரன்
ாவதில்ரல. அவனது உயிராக இயங்கி வந்த
இலட்சிய
தநருப்பு
என்றுயம
அரைந்துவிடுவதில்ரல. அந்த இலட்சிய தநருப்பு
ஒரு வரலாற்றுச்
க்தியாக மற்ைவர்வகரளப்
பற்றிக்தகாள்கிைது.
ஒரு இனத்தின் யதசிய
ஆன்மாரவ தட்டி எழுப்பிவிடுகிைது.
தமிழீை சுதந்திரப்யபார் இன்று ஆசியக் கண்டத்தின்
முதன்ரமயான
விடுதரலப்
யபாராட்டமாக
ர்வயத ப் புகழ் அரடந்திருக்கிைது. மூன்ைாம்
உலகில்
ஒடுக்கப்படும்
இனங்களுக்கும்,
அடக்கப்படும் மக்களுக்கும் எமது புரரட்சிகர
ஆயுதப் யபாராட்டம் ஒரு முன்னுதாரைமாக,
வழிகாட்டியக அரமந்திருக்கிைது. சிங்கள ஆயுதப்
பரடகரளயும் உலகின் மிகப் தபரிய இந்தியப்
பரடகரளயும் தனித்து நின்று யபாராடி எமது
மாவீரர்கள் பரடத்த மகத்தான ாதரனகள் இன்று
உலக வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய இடத்ரதப்
தபற்றிருக்கிைது.
நீண்டதும், கடினமனதும்,
அபாயகரமானதுமான இந்த யுத்தங்களில் எமது
விடுதரல
வீரர்கள்
ந்தித்த
இன்னல்கரள
இரடயூறுகரள, துன்பங்கரள எழுத்தில் விபரிக்க
முடியாது.
இரும்ரபதயாத்த
இலட்சிய
உறுதியுடன், எரதயும் தாங்கும் இதயத்துடன்,
ாவுக்கு அஞ் ாத வீரத்துடன் எமது வீரர்கள்
யபாராடினர்கள். யபார்க்களத்தில் வீரமரைத்ரதத்
தழுவினார்கள்.
நான் உயிருக்கு உயிராக யநசித்த யதாைர்கள்,
என்னுடன் யதாயளாடு யதாள் நின்று யபாராடிய
தளபதிகள்,
நான்
பல்லாண்டு
காலமாக
வளரத்ததடுத்த யபாராளிகள் களத்தில் வீழ்ந்த
யபாததல்லாம் எனது இதயம் தவடிக்கும். ஆயினும்
நான் ய ார்ந்து யபாவதில்ரல. இந்த இைப்புக்கள்
எனது இலட்சிய உறுதிக்கு யமலும் யமலும்
உரமூட்டியிருக்கிைது.
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இந்த மாவீரர்கரள நான் தகௌரவிக்கியைன்.
அவர்களுக்கு
சிரம்
தாழ்த்தி
வைக்கம்
த லுத்துகியைன்.
அவர்களது
தியாகத்ரதயும்,
வீரத்ரதயும், விடுதரலப்பற்ரையும் எண்ணிப்
பார்க்கும்யபாது
எனது
உள்ளம்
தபருரம
தகாள்கிைது.

உரடத்ததறியப்பட யவண்டும்.
எமது மக்கள்
சுதந்திரமக, தகௌரவமாக பாதுகாப்பாக வாை
யவண்டும்.
இந்த
இலட்சியம்
ஈயடை
யவண்டுமாயின்
நாம்
யபாராடித்தான்
ஆகயவண்டும்.
இரத்தம் சிந்தித்தான் ஆக
யவண்டும்.

இந்த மண்ணின் ரமந்தர்கரளப் தபற்தைடுத்த
தபற்யைார்கரளயும்நான் யபாற்றுகியைன். உங்களது
குைந்ரதகள் தமது உயிருக்கும் யமலாக தமது தாய்
நாட்டின் சுதந்திரத்ரத யநசித்தார்கள்.
இந்த
உத்தமமானவர்கரள ஒரு புனித இலட்சியத்துக்கு
உவந்தளித்த தபற்யைாராகிய நீங்கள் நிச் யம்
தபருரம தகாள்ள யவண்டும்.
உங்களது
குைந்ரதகள் ாகவில்ரல, ரித்திரமாகிவிட்டார்கள்.

நாம் ஒரு இலட்சிய விரதரய விரதத்திருக்கியைாம்.
அதற்கு எமது வீரர்களின் இரத்தத்தால் நீர்பாய்ச்சி
வளர்க்கியைாம். இந்த விரத வளர்ந்து விருட் மாகி
எமது மாவீரர்களின் கனரவ நனவாக்கும்.
புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்
.

எமது தாய்நாடு விடுதரல தபையவண்டும்.
எம்ரமப் பிரைத்திருக்கும் அடிரம விலங்குகள்
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1991
நோம் எமது வரலோற்றுத் தோயகத்தில் ஒரு ளதசிய மக்கள்
இனம் என்ற அந்தஸ்துடன் நிம்மதியோக, சுதந்திரமோக,
சகேரவத்துடன் வோழ விரும்புகின்ளறோம். எம்ரம
நிம்மதியோக வோழ விடுங்கள் என் து தோன் எமது மக்களின்
எளிரமயோன அரசியல் அபிலோரெ இந்த நியோயமோன,
நீதியோன, நோகரிகமோன எமது மக்களின் ளவண்டுளகோரேச்
சிங்கே அரசு எப்ச ோழுது அங்கீகரிக்கின்றளதோ
அப்ச ோழுதுதோன் ஒரு நிரந்தர ெமோதோனமும் தீர்வும் ஏற் ட
வோய்ப்புண்டு.

எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள!

மதிப்புற்குமுறிய

தமிழீை

இன்று நாம் எதிர்தகாள்ளும் இந்த தநருக்கடியான
சூழ்நிரலயில், எதிரியின் எந்தச் வாலுக்கும் நாம்
முகம் தகாடுக்கத் தயாராக யவண்டும்.
நாம் ஒரு த்திய இலட்சியத்தில் பற்றுக்தகாண்டு,
உறுதிதகாண்ட மக்களாக ஒன்று திரண்டு நின்ைால்
எந்ததவாரு
க்தியாலும் எம்ரம அர க்கயவ
முடியாது. வீரசுதந்திரம் யவண்டி நிற்கும் மக்களுக்கு
உறுதிதான் வலுமிக்க ஆயுதம்.
இன்ரைய தினத்ரத மாவீரர் நாளாக, தியாகிகளின்
திரு நாளாக, எமது யத த்தின் தபருநாளாக நாம்
தகாண்டாடுகின்யைாம்.
எமது மண்ணுக்காய், எமது மக்களுக்காய், தமது
இன்னுயிரர அர்ப்பணித்த தியாகிகரள இன்று நாம்
எமது இதயத்து ஆலயத்தில் நிரனவு கூர்ந்து
தகளரவிக்கின்யைாம்.
ஒரு புனித இலட்சியத்திற்காக வாழ்ந்து, அந்த
இலட்சியத்திற்காகப் யபாராடி, அந்த இலட்சியத்ரத
அரடவதற்காகத் தமது வாழ்ரவத் தியாகம் த ய்த
இந்த மாவீரர்கள் மகத்துவமானவர்கள்.
இந்த மாவீரர்களது அற்புதமான இலட்சிய
வாழ்க்ரக , அவர்களது தியாகங்கள், அவர்கள்
அனுபவித்த துன்ப துயரங்கள், ஏக்கங்கள், அவர்கள்
கண்ட கனவுகள் - இரவ எல்லாவற்றினதும்
ஒட்டுதமாத்த தவளிப்பாடாகயவ எமது யபாராட்ட
வரலாறு முன்யனறிச் த ல்கின்ைது. எமது வீர
சுதந்திர வரலாறு இந்த மாவீரர்களின் கண்ணீரால்
எழுதப்பட்டது.
எமது விடுதரல இயக்கம் மிகவும் நீண்ட,
கடினமான தநருக்கடிகள் நிரைந்த ஒரு வரலாற்றுப்
பயைத்ரதத் ததாடர்ந்து வருகின்ைது. உலகின்
எந்ததவாரு விடுதரல இயக்கமுயம ந்தித் திராத
வால்கரள,
ய ாதரனகரள,
எதிர்பாராத

திருப்பங்கரள இந்த வரலாற்று ஓட்டத்தில் நாம்
எதிர் தகாண்யடாம்.
எமது யபாராட்டத்திற்கு எதிராகப் பல்யவறு வியராத
க்திகளும்,
துயராக
க்திகளும்
இரைந்து
த யற்பட்டன. எமது வரலாற்று எதிரியுடன்
வலிரம மிகுந்த வல்லரசுகளும் எமக்கு எதிராக
அணிய ர்ந்து
தகாண்டன.
திகளாக,
நா ச்த யல்களாக. நம்பிக்ரகத் துயராகங்களாக,
ஏமாற்றுப் படலங்களாக எமது இயக்கம் பல
தநருக்கடிகரள எதிர் தகாண்டது, அரலயரலயாக
எழுந்த எதிரியின் பரடதயடுப்புக்கள் ஒரு புைமும்,
அந்நிய இராணுவ ஆக்கிரமிப்ரப மறுபுைமாகவும்
நாம் தனித்து நின்று எதிர் தகாண்யடாம். பல
கட்டங்களில்
எமது
இயக்கம்
அழிவின்
விளிம்பிற்குத் தள்ளப்பட்டது.
புயலாக எழுந்த இந்தப் யபராபத்துக்கரள எல்லாம்
மரலயாக எதிர்தகாள்ள இரும்ரப ஒத்த மனஉறுதி
யதரவப்பட்டது. இந்தச் ய ாதரன மிகுந்த
தநருக்கடியான வரலாற்றுக் கட்டங்களில் எனக்குப்
பக்கபலமாக, மனித மரலகளாக உறுதி யயாடு
நின்ை மாவீரர்கரள நான் என்றும் மைக்கமுடியாது.
இந்த இலட்சிய யவங்ரககளின் தளராத உறுதிதான்
எமது சுதந்திர இயக்கத்தின் தூண்களாக நிற்கின்ைன.
எமது யபாராட்டம் எத்தரனயயா வால்களுக்கு ஈடு
தகாடுத்து, தனது விடுதரலப் பயைத்தில் தவற்றி
நரட யபாட முடிந்தது என்ைால் அதற்கான
அடிப்பரடக் காரைம் எமது இலட்சிய உறுதிதான்
என்பரத நான் திடமாகக் கூறுயவன். நீண்ட
வரலாற்று அனுபவத்தில் நான் கண்டு உைர்ந்த
உண்ரம இது.
ஒரு விடுதரலப் யபாராட்டம் பல சூைாவளிகரளச்
ந்திக் கின்ைது. பல தநருக்கடிகரள எதிர்
தகாள்கின்ைது.
தகாந்தளிப்பான
பல
சூழ்
நிரலகளுக்கு முகம் தகாடுக்கின்ைது. விடுதரலப்
யபாராட்டம் என்பது இரத்தம் சிந்தும் ஒரு மரை
பலம். ாரவயும், அழிரவயும், துன்பத்ரதயும்
பரி ாகக் தகாடுத்துத்தான் நாம் சுதந்திரம் எனும்

Compiled by www.namathumalayaga.com

12

மாவீரர்தின உரரகள்
சுவர்க்கத்ரதக் காைமுடியும். கரடு முரடான
பாரதகள் நிரைந்த இந்த இலட்சியப் பயைத்தில்
எமக்கு ஒயர தயாரு ஊன்று யகாலாக இருப்பது
எமது உறுதிதான்.
இன்று ஒரு புதிய தநருக்கடியான வரலாற்றுத்
திருப்பத்ரத நாம் ந்தித்து நிற்கின்யைாம்.
எதிரிப்பரடகள்
யாழ்ப்பாைக்
குடாநாட்ரட
முற்றுரக யிட்டு நிற்கின்ைன. தபாருளாதாரத்
தரடகரள இறுக்கி உைவுப் பஞ் த்ரத உண்டு
பண்ை எதிரி முரனகின்ைான். இராணுவ அழுத்தம்,
தபாருளாதார தநருக்குதல் என்ை ரீதியில் இருமுரன
களில் எமது மக்கள் மீது யுத்தம் ஒன்று
ஏவப்பட்டிருக்கிைது.
எமது
யபாராட்டத்தின்
அர க்க முடியாத அரைாக நிற்கும் எமது மக்களின்
மன பலத்ரத உரடத்து விட எதிரியானவன் எல்லா
வித தந்தியராபாயங்கரளயும் கரடப்பிடிக்கலாம்
என்பது எமக்குத் ததரியாதது அல்ல.
எமது மக்கள் சிங்கள இனவாத அடக்கு முரையின்
அக்கினிப் பட்டரையில் புடம் யபாடப்பட்டவர்கள்.
அர
பயங்கரவாதத்தின்
அயகாரங்கரளச்
ந்தித்தவர்கள். துன்பச் சிலுரவரயச் தா சுமந்து
பைகியவர்கள். மரைத்தின் நிைலில் படுத்துைங்கி
வாழ்பவர்கள்.
கரளத்துப் யபானவனின் இறுதி ஆயுதமாக உைவுப்
யபார் எமது மக்கள் மீது ததாடுக்கப்படலாம்.
பட்டினித் தீயால் மக்களின் மன உறுதிரயச்
சுட்தடரிக்க எதிரி முயற்சிக்கலாம். ஆனால்
சுதந்திரப் பசியில் உறுதி பூண்ட மக்கரளச் ய ாற்றுப்
பசி தீண்டிடப் யபாவதில்ரல.
எனது அன்பார்ந்த மக்கயள!
இன்று நாம் எதிர் தகாள்ளும் இந்த தநருக்கடியான
சூழ்நிரலயில் எதிரியின் எந்தச் வாலுக்கும் நாம்
முகம் தகாடுக்கத் தயாராக இருக்கயவண்டும்.
எமது மன உறுதிக்கு எதிரி வால் விடுகிைான். இந்தச்
வாரல ஏற்பதற்கு எமக்கு ஆன்ம உறுதிரயத் தவிர
யவறு ஆயுதங்கள் யதரவயில்ரல.
சிங்கள அர ானது ஒருபுைம் யபார்க் தகாடிரய
உயர்த்திக்
தகாண்டு
மறுபுைம்
மாதானச்
மிக்ரககரளக் காட்டுகிைது.
நாம் மாதானத்திற்கும் தயார். யபாருக்கும் தயார்.
மாதானத்தின் வழிரயத் திைப்பதா அல்லது
யுத்தத்தின் பாரதயில் த ல்வதா என்பதரன
எதிரிதான்
தீர்மானிக்க
யவண்டும்.
நாம்
மாதானத்தின்
கதவுகரளத்
திைந்து
விட்டிருக்கியைாம். மாதான வழிமுரையில் மர ப்
யபச்சுக்கரள நடத்த நாம் தயார்.
எந்தவித
அழுத்தங்களுமின்றி,
எந்தவித
ஆதிக்கமுமின்றி, மத்துவத்தின் அடிப்பரடயில்

நீதியின் அடிப்பரடயில், நிபந்தரன யின்றி
யபச்சுக்களில் பங்கு தகாள்ள நாம் என்றும் தயார்.
எமது தகாள்ரகரய, எமது நிரலப்பாட்ரட எமது
யதசியப்
யபாராட்டத்திற்கு
ஆதாரமான
அடிப்பரடகரளச் சிங்கள அரசிற்கும் உலகிற்கும்
விளக்க, யபச்சு வார்த்ரதகள் வாய்ப்பளிக்கும்.
நாம் இனத்து யவசிகள் அல்லர். யபார் தவறி
தகாண்ட வன்முரையாளர்களும் அல்லர். நாம்
சிங்கள மக்கள் களாகயவா வியராதிகளாகயவா
கருதவில்ரல.
நாம்
இந்த
யத த்ரத
அங்கீகரிக்கின்யைாம்.
சிங்களப்
பண்பாட்ரட
தகளரவிக்கியைாம். சிங்கள மக்களின் யதசிய
வாழ்வில்,
அவர்களது
சுதந்திரத்தில்
நாம்
எவ்விதமும் தரலயிட விரும்பவில்ரல.
நாம் எமது வரலாற்றுத் தாயகத்தில் ஒரு யதசிய
மக்கள் இனம் என்ை அந்தஸ்துடன் நிம்மதியாக,
சுதந்திரமாக,
தகளரவத்துடன்
வாை
விரும்புகின்யைாம். எம்ரம நிம்மதியாக வாை
விடுங்கள் என்பது தான் எமது மக்களின்
எளிரமயான
அரசியல்
அபிலார
இந்த
நியாயமான, நீதியான, நாகரிகமான எமது மக்களின்
யவண்டு யகாரளச் சிங்கள அரசு எப்தபாழுது
அங்கீகரிக்கின்ையதா அப்தபாழுதுதான் ஒரு நிரந்தர
மாதானமும் தீர்வும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.

இராணுவ அடக்கமுரை என்ை அணுகுமுரை மூலம்
தமிழ் மக்களின் யதசியப் பிரச்சிரனரயத் தீர்க்க
முடியாது என்பரதச் சிங்கள அரசு இன்னமும்
ததரிந்து தகாண்டதாகத் ததரியவில்ரல. இராணுவ
யமலாதிக்கத்ரத எட்டிப் பிடிக்க யவண்டும் - தமிைர்
தாயகத்ரத ஆக்கிரமிக்க யவண்டும் என்ை ஆதிக்க
தவறி இன்னும் சிங்கள ஆளும் வர்க்கத்திடமிருந்து
அகன்று யபானதாகத் ததரிய வில்ரல .
இராணுவ ஆதிக்கத்திற்கும், அழுத்தத்திற்கும்,
புலிகள்
இயக்கம்
என்றுயம
விட்டுக்
தகாடுத்தயதயில்ரல. தகாண்ட தகாள்ரகயில் நாம்
என்றுயம வரளந்து தகாடுத்ததில்ரல. எமது
இயக்கத்தின் இந்த உறுதிப்பாட்ரட உலகத்தின்
மிகப் தபரிய இராணுவயம பரீட்சித்துப் பார்த்து,
யதால்வி கண்டது. சிங்கள இராணுவமும் இந்த
வரலாற்றுத்தவற்ரைச் ந்திக்கத் தான் யநரிடும்.

எனது அன்பார்ந்த தமிழீை மக்கயள!
நீண்ட விடுதரலப் பயைத்தில் ய ார்வுகள் எம்ரம
ஆட் தகாள்ளலாம். யபாராட்ட வாழ்வில் தபரும்
சுரமகள் எம்ரம அழுத்திப் பிடிக்கலாம். யமலும்,
பளுக்கள் எம்மீது சுமத்தப் படலாம். ஆனால் நாம்
ஒரு சுதந்திர இலட்சியத்தில் பற்றுக் தகாண்டு உறுதி
தகாண்ட மக்களாக ஒன்று திரண்டு நின்ைால்
எந்ததவாரு க்தியாலும் எம்ரம அர க்கயவா
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அழிக்கயவா முடியாது. வீரசுதந்திரம் யவண்டி
நிற்கும் மக்களுக்கு உறுதிதான் வலிரமயான
ஆயுதம். இன்று எமது மாவீரர்களின் கல்லரைகளில்
இருந்து ஒலிக்கும் சுதந்திர கீதம் உறுதியின்
உன்னதத்ரதத்தான் பாடுகின்ைது.

"புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்"
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1992
ஆனோல் எமது எதிரிளயோ வன்முரறமீது கோதல்
சகோண்டவன். அதனோல் அன்றிலிருந்து இன்றுவரர ஒரு
அநியோயமோன யுத்தத்ரத எம்மீது திணித்து வருகிறோன்.
இன்று எதிரியின் ரடயணிகள் எமது வோெல்வரர வந்து
ள ோர்முரசு சகோட்டுகின்றன. எம்ரம அழித்துவிடுவதற்கும்
எமது மண்ரை விழுங்கிவிடுவதற்கும் கங்கைம்கட்டி
நிற்கின்றன. இந்த இன அழிப்பு யுத்தத்திற்கோக எந்த
அேவிற்கும் இரத்தம் சிந்த எதிரி தயோரோக இருக்கிறோன்.
இந்த இக்கட்டோன, சநருக்கடியோன சூழ்நிரலயில் நோம்
என்ன செய்வது? ள ோரோடி எமது மக்கரேயும், எமது
மண்ரையும் ோதுகோத்துக்சகோள்வரதத் தவிர எமக்கு
ளவறு வழி ஏதும் உண்டோ? ள ோரோடித்தோன் நோம் எமது
சுதந்திரத்ரத நிரலநோட்டிக்சகோள்ேளவண்டும். சுதந்திரம்
என் து ள ரம் ள சிப் ச ற்றுக்சகோள்ளும் ஒரு வியோ ோரப்
ண்டம் அல்ல.
எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள!

மதிப்பிற்குமுரிய

தமிழீை

இன்று வைக்கத்துக்குரிய நாள்.
இன்று
மாவீரர்
தினம்.எமது
விடுதரலப்
யபாராட்டத்ரத ஒப்பற்ை வீரகாவியமாக உலக
வரலாற்றில்
தபாறித்துச்
த ன்ை
உன்னதமானவர்கரள நாம் நிரனவில் நிறுத்திப்
பூசிக்கும் புனித நாள். மாவீரர்கள் மகத்தான
இலட்சியவாதிகள்.
தாம்
தழுவிக்தகாண்ட
இலட்சியத்ரதத்
தமது
உயிரிலும்
யமலாக
யநசித்தவர்கள். மக்களின் விடுதரலரய தமது
மானசீக
இலட்சியமாக,
வாழ்வின்
உயரிய
குறிக்யகாளாகவரித்துக் தகாண்டவர்கள். அந்த
இலட்சியத்திற்காகயவ மடிந்தவர்கள்.
மனித வாழ்வில் சுதந்திரம் உன்னதமானது. மனித
நற்பண்புகளில் தரலசிைந்தது. மனித வளர்ச்சிக்கும்
உயர்ச்சிக்கும் ஆதாரமானது. சுதந்திரம்- தான் மனித
வாழ்விற்கு
அர்த்தத்ரதக்
தகாடுக்கிைது.
உயர்ச்சிக்கும் ஆதாரமானது. சுதந்திரம்- தான் மனித
வாழ்விற்கு
அர்த்தத்ரதக்
தகாடுக்கிைது.
முழுரமரயக் தகாடுக்கிைது. மனித ஆன்மாவின்
ஆைமான அபிலார யாகயவ மனிதனிடம் சுதந்திர
தாகம்
பிைக்கிைது.
நாகரீகம்
யதான்றிய
காலந்ததாட்டு, யுகம் யுகமாக மனித குலம் சுதந்திரம்
யவண்டிப்
யபாராடி
வருகிைது.
அடிரமத்
தரளகளிலிருந்து,
அடக்குமுரையிலிருந்து
விடுதரலதபை விரைந்து வருகிைது. காலம்
காலமாக இந்தப் பூமியில் நிகழ்ந்த யபாராட்டங்கள்,
புரட்சிகள், யுத்தங்கள் எல்லாம் மனித விடுதரல
எழுச்சியின்
தவளிப்பாடுகளன்றி
யவதைான்றுமல்ல.

மனிதரன மனிதன் அடிரமதகாள்கிைான். அழிக்க
முயல்கிைான்.
மனிதரன
மனிதன்
சுரண்டி
வாழ்கிைான். அன்றுததாட்டு இன்றுவரர மனிதயன
மனிதனின் முதன்ரமயான எதிரியாக விளங்கி
வருகிைான். ஒருவனது சுதந்திரத்ரத இன்தனாருவன்
விழுங்கிவிட
எத்தனிக்கும்யபாது
தர்மம்
த த்துவிடுகிைது. உலகில் அதர்மமும் அநீதியும்
பிைக்கிைது. ாதி என்றும், வர்க்கம் என்றும், இனம்
என்றும்
பிளவுகள்
எழுந்த
மனிதரிரடயய
முரண்பாடு
யதான்றுகிைது.
யமாதல்கள்
தவடிக்கிைது.
இந்த
உலகில்
அநீதியும்
அடிரமத்தனமும் இருக்கும்வரர, சுதந்திரத்ரத
இைந்து வாழும் மக்கள் இருக்கும்வரர, விடுதரலப்
யபாராட்டங்களும் இருக்கத்தான் த ய்யும். இது
தவிர்க்கமுடியாத வரலாற்று நியதி.
ஏதனனில் சுதந்திர எழுச்சியின் உந்துதலால்தான்
மனித
வரலாற்றுச்
க்கரமும்
சுைல்கிைது.
ஒடுக்கப்படும் உலக மக்களில் ஒரு பிரிவினராக
நாமும் சுதந்திரம்யவண்டிப் யபாராடி வருகியைாம்.
எல்லா விடுதரலப் யபாராட்டங்கரளயும்விட
எமது யபார்க்குரல் இன்று உலகரங்கத்தில் மிகப்
தபரிதாக ஒலிக்கிைது. எமது சுதந்திரப் யபார் ஏரனய
விடுதரலப் யபாராட்டங்கரளவிட ாராம் த்தில்
வித்தியா மானது;
தனக்யக
உரித்தான
தனித்துவத்ரதக்
தகாண்டது;
ஒப்பற்ைசிைப்பம் ங்கரளக் தகாண்டது. உலக
வரலாற்றில் எங்கும், எப்தபாழுதும் நிகைாத
அற்புதமான
தியாகங்களும்,
அதி யமான
அர்ப்பணிப்புகளும் இங்கு, எமது தாயக மண்ணில்
நிகழ்ந்திருக்கிைது.
ாவுக்கும் அஞ் ாத வீரத்திற்கும், ஈகத்திற்கும்
இலட்சியப் பற்றிற்கும் எமது மாவீரருக்கு நிகர்
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எவருயமயில்ரல என நான் தபருமிதத்துடன்
கூறுயவன்.
இப்படியானததாரு
மகிரமயும்,
யமன்ரமயும்
வாய்ந்த
ஒரு
மகத்தான
வீரகாவியத்ரத எமது மாவீரர்கள் பரடத்துச்
த ன்றிருக்கிைார்கள். எமது யபாராட்டம் ஒரு
உந்து க்தியாக, ஒரு முன்னுதாரைமாக, ஒரு
வழிகாட்டியாகத் திகழ்கிைது. எமது யபாராட்டத்தின்
வலிரம எமது யபாராளிகளின் தநஞ்சுரத்திலிருந்யத
பிைக்கிைது. ாவுக்கு அஞ் ாத அவர்களது துணிவும்
உறுதிப்பாடுயம எமது யபாராட்டத்தின் பலமும்
வளமுமாகும். எமது எதிரிக்கு உலகம் ஆயுதத்ரதயும்
பைத்ரதயும் வாரி வைங்குகிைது. நாம் உலகத்திடம்
ரகநீட்டி நிற்கவில்ரல.
எவரிடமும் தங்கி நிற்கவில்ரல. நாம் எமது த ாந்த
மண்ணில், எமது த ாந்த மக்களில், எமது த ாந்தக்
கால்களில் தங்கி நிற்கியைாம். எமது த ாந்தக்
ரககளால் யபாராடுகியைாம். இதுயவ எமது
தனித்துவத்தின் தனிச்சிைப்பாகும். எமது த ாந்தப்
பலத்தில், நாம் யவரூன்றி நிரலயாக நிற்பதால்
மற்ைவர்களின்
அழுத்தங்களுக்குப்
பணிந்துதகாடாமல்
எம்மால்
தரலநிமிர்ந்து
நிற்கமுடிகிைது.
புதிய
வால்களும்,
புதிய
தநருக்கடிகளும்
நிரைந்ததாக இன்று எமது யதசிய விடுதரலப்
யபாராட்டம் மிகவும் சிக்கலான வரலாற்றுச்
சூழ்நிரலரய
எதிர்தகாண்டு
நிற்கிைது.
மாதானத்தின் கதவுகரள இறுக மூடிவிட்டு
யபாரர விரிவாக்கம் த ய்வதில் எதிரி தீவிர
அக்கரை காட்டி வருகிைான். தமிைரின் யதசிய
பிரச் ரனக்கு
எந்த
உருப்படியான
தீர்வுத்
திட்டத்ரதயும் முன்ரவக்க அரசு தயாராக இல்ரல.
இவ்வாண்டு என்றுமில்லாத வரகயில் யுத்தம்
முரனப்புற்று
உக்கிரமரடந்தது.
எதிரியின்
பரடதயடுப்புத்
திட்டங்கரள
முறியடிக்கும்
வரகயில் நாம் புதிய யபார்த் தந்தியராபாயங்கரள
வகுத்து தாக்குதல்கரளத் தீவிரப்படுத்தியனாம்.
இதனால் என்றுமில்லாதவாறு எதிரி களத்தில்
இரத்தம் சிந்தினான். வரலாற்றில் நிகைாத பாரிய
இைப்புக்கரளச் ந்தித்தான். ஆக்கிரமிப்பாளர்களின்
சுவடுகரள
இந்த
மண்
ஒருதபாழுதும்
சுமந்துதகாள்ளாது என்பரத எதிரிக்கு நாம் நன்கு
உைர்த்திக் காட்டியனாம்.
யபார்முரனயில்
தபரும்
தநருக்கடிகரள
எதிர்தகாண்டயபாதும்,
யபாரின்
விரளவால்
தபாருளாதாரம் சீர்குரலந்தயபாதும், யபாரில்
புலிகரள தவற்றி- தகாள்ள முடியாது என
உைர்ந்துதகாண்டயபாதும்
யபார்
அணுகுமுரைரயக் ரகவிட சிங்கள அரசு தயாராக
இல்ரல. ஆயுதப் பரடகரளப் பலப்படுத்தி,
ஆக்கிரமிப்பு யுத்தத்ரத தீவிரப்படுத்தி, இராணுவத்
தீர்ரவ
முன்தனடுப்பதியலயய
அர ாங்கம்
கண்ணும்கருத்துமாக இருக்கிைது. இதிலிருந்து நாம்
ஒன்ரைத்
ததட்டத்
ததளிவாகப்
புரிந்துதகாள்ளயவண்டும்.
அதாவது,
ஆயுத

பலத்தால்
தமிழினத்ரத
அடக்கி
ஆளயவண்டுதமன்ை
சிங்கள-தபௌத்த
யபரினவாதத்தின்
ஆதிக்க
மயனாநிரலயில்
சிறிதளயவனும்
மாற்ைம்
எதுவும்
நிகழ்ந்துவிடவில்ரல. இனத்துயவ
அரசியல்
ய ற்றில் சிங்கள யத ம் மூழ்கிக்கிடக்கும்வரர
தமிைரின் யதசிய அபிலார கரளப் பூர்த்தித ய்யும்
வரகயில் ஒரு நீதியான, நியாயமான அரசியல்
தீர்ரவ நாம் சிங்கள ஆளும்வர்க்கத்திடமிருந்து
எதிர்பார்க்க
முடியாது.
இந்தக்
க ப்பான
உண்ரமரய
எமது
மக்கள்
உைர்ந்துதகாள்ளயவண்டும்.
நீண்டதாக, மிகவும் கடினமானதாக, தநருக்கடிகளும்
ய ாதரனகளும்
நிரைந்ததாக,
எமது
விடுதரலப்பயைம்
நாற்பது
ஆண்டுகளுக்கு
யமலாகத் ததாடர்கிைது. காந்தீய தமன்வழிப்
யபாராட்டத்திலிருந்து
ஆயுத
எதிர்ப்பு
இயக்கம்வரர, இத்தரன காலமாக எத்தரனயயா
வழிகளில், நீதி யகட்டு நியாயம் யகாரி நாம்
எழுப்பிய உரிரமக்குரல் சிங்கள யத த்தின்
மனச் ாட்சிரயத் ததாட்டதாகத் ததரியவில்ரல.
காலம் காலமாக எமது மக்கள் அனுபவித்த
அவலங்கள், ாவும் அழிவுமாக அவர்கள் ந்தித்த
அனர்த்தங்கள், ய ாகத்தின் சுரமயால் அவர்கள்
சிந்திய இரத்தக்கண்ணீர்- இரவ எல்லாம் தபௌத்த
யத த்தின்
காரூண்ணியத்ரதத்
ததாட்டதாகத்
ததரியவில்ரல.
எதிரி ஈவிரக்கமற்ைவன். யபார்தவறி தகாண்டவன்.
எமது தாயகத்ரதச் சிரதத்து, எமது இனத்ரத
அழித்துவிடுவரதயய
இலட்சியமாகக்
தகாண்டவன். அவனது இதயக் கதவுகள் திைந்து
எமக்கு நீதி கிரடக்குதமன நாம் எதிர்பார்க்க
முடியாது. இந்தச் சூழ்நிரலயில் நாம் என்ன
த ய்வது? நாம் ததாடர்ந்து யபாராடுவரதத் தவிர,
ததாடர்ந்து
எமது
யபாராட்டத்ரதத்
தீவிரமாக்குவரதத் தவிர எமக்கு யவறு வழி
இல்ரல. நாம் வன்முரைமீது யமாகங்தகாண்ட
யபார் தவறியர்கள் அல்லர். நாம் உண்ரமயில்,
ஆன்மரீதியாக, மாதானத்ரதயய விரும்புகியைாம்.
ஒரு நிரந்தரமான, நிம்மதியான, தகௌரவமான
மாதானத்ரதயய விரும்புகியைாம். அதனால்தான்
இந்தக்
தகாடூரமான
யபாரின்
மத்தியிலும்
மாதானத்தின்
கதவுகரள
நாம்
திைந்து
ரவத்திருக்கியைாம். மாதானத்தின் பாரதரய நாம்
மூடிவிடவில்ரல. அப்படி மூடிவிடும் யநாக்கமும்
எமக்கில்ரல.
ஏதனன்ைால்
மாதானத்ரத
அரடவதற்காகயவ நாம் யபாராடுகியைாம். என்யைா
ஒருநாள்
எதிரியானவன்
எமது
மாதானக்
கதவுகரளத் தட்டுவானாக இருந்தால் நாம் எமது
யந க் கரங்கரள நீட்டத் தயாராக இருக்கியைாம்.
ஆனால் எமது எதிரியயா வன்முரைமீது காதல்
தகாண்டவன். அதனால் அன்றிலிருந்து இன்றுவரர
ஒரு அநியாயமான யுத்தத்ரத எம்மீது திணித்து
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வருகிைான். இன்று எதிரியின் பரடயணிகள் எமது
வா ல்வரர வந்து யபார்முரசு தகாட்டுகின்ைன.
எம்ரம அழித்துவிடுவதற்கும் எமது மண்ரை
விழுங்கிவிடுவதற்கும் கங்கைம்கட்டி நிற்கின்ைன.
இந்த இன அழிப்பு யுத்தத்திற்காக எந்த அளவிற்கும்
இரத்தம் சிந்த எதிரி தயாராக இருக்கிைான். இந்த
இக்கட்டான, தநருக்கடியான சூழ்நிரலயில் நாம்
என்ன த ய்வது? யபாராடி எமது மக்கரளயும், எமது
மண்ரையும் பாதுகாத்துக்தகாள்வரதத் தவிர
எமக்கு யவறு வழி ஏதும் உண்டா? யபாராடித்தான்
நாம்
எமது
சுதந்திரத்ரத
நிரலநாட்டிக்தகாள்ளயவண்டும். சுதந்திரம் என்பது
யபரம் யபசிப் தபற்றுக்தகாள்ளும் ஒரு வியாபாரப்
பண்டம்
அல்ல.
அது
இரத்தம்
சிந்தி
தவன்றுதகாள்ளப்படும் ஒரு புனிதமான உரிரம.
நாம் ததாடர்ந்து யபாராடுயவாம். எத்தரன இடர்
வரினும், எத்தரன துயர் வரினும், நாம் எமது
விடுதரல யநாக்கிய பயைத்ரதத் ததாடருயவாம்.
எமது மக்கள் சிந்திய இரத்தமும் எமது மாவீரர் புரிந்த
தியாகமும் வீண்யபாகாது இருக்க நாம் உறுதி
தளராது யபாராடுயவாம். எமது இலட்சியப்
பயைத்தில்
எத்தரனயயா
வால்கரள,

எத்தரனயயா
ஆபத்துக்கரள,
எத்தரனயயா
தநருக்கடிகரள நாம் ந்தித்துவிட்யடாம். இனி
எம்ரம எதுவும், எவரும் அச்சுறுத்தமுடியாது. நாம்
துணிந்து யபாராடுயவாம். வரலாறு எமக்கு
வழிகாட்டியாக நிற்கிைது.
த்தியம் எமக்குச்
ாட்சியாக நிற்கிைது. எமது சுதந்திர இயக்கத்தின்
தூண்களாய்
நிற்கும்
மாவீரர்கயள!
உங்கள்
இரத்தத்தால் எங்கள் விடுதரல வரலாறு மகத்துவம்
தபறுகிைது. உங்கள் இலட்சிய தநருப்பால் எங்கள்
யபாராட்டம் புனிதம் தபறுகிைது.
உங்கள் தியாகத்தால் எங்கள் யதசியம் உருவாக்கம்
தபறுகிைது. உங்கள் நிரனவுகளால் எங்கள் உறுதி
ரவரம் தபறுகிைது. எங்கள் யத சுதந்திரத்தின்
சிற்பிகளாகிய
உங்கரள
நாம்
சிரந்தாழ்த்தி
வைங்குகியைாம்.
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1993
சிங்கேப் ள ரினவோதத்தின் கடுரமயோன ள ோக்கு தனியரசு
என்ற ஒளர ோரதரயத்தோன் தமிழீழ மக்களுக்குத்
திறந்துரவத்திருக்கிறது. அந்தப் ோரதயில் செல்வரதத்
தவிர எமக்கு ளவறுவழியில்ரல. இந்தப் ோரத வழிளயதோன்
எமது விடுதரல இயக்கம் தனது இலட்சியப் யைத்ரத
சதோடகிறது. இந்தப் ோரத மிகவும் கடினமோனது. கற்களும்,
முட்களும் நிரறந்தது. விலங்குகளும் விெ ஜந்துக்களும்
நிரறந்தது. ஆயினும் நோம் இந்தப் ோரத வழிளய எமது
யைத்ரதத் சதோடர்கிளறோம். எமது மோவீரர்கள் இந்தப்
ோரத வழியோகளவ நடந்தோர்கள். எமக்கு வழிகோட்டியோக
எமக்கு முன்ளே சென்றோர்கள். கற்கரேயும் முட்கரேயும்
அகற்றிப் ோரதரயச் செப் னிட்டுத் தந்தோர்கள்.
விலங்குகரேயும் விெ ஜந்துக்கரேயும்
சகோன்சறோழித்தோர்கள். அந்தப் ோரத வழிளய விேக்ளகற்றி
ரவத்தோர்கள். எமது மோவீரர்கள் ஏற்றிரவத்த அந்தச்
சுடசரோளியில் சதளிவோகப் புலப் டும் அந்தப் ோரத
வழியோக நோம் எமது இலட்சியப் யைத்ரதத்
சதோடர்ளவோமோக.
எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள!

மதிப்பிற்குமுரிய

தமிழீை

இன்று மாவீரர்நாள். எமது சுதந்திர இயக்கத்தின்
ரித்திர சிற்பிகளான விடுதரல வீரர்கரள நாம்
நிரனவுகூரும் நன்னாள். ஆண்டாண்டு காலமாக
அடிரம விலங்கில் முடங்கிக் கிடந்த எமது
தாயகத்ரத வீறுதகாண்டு எரியும் விடுதரலக்
களமாக மாற்றிவிட்ட வீரமைவர்கரள நாம் நிரனவு
தகாள்ளும் புனிதநாள்.
எமது நாடு எமக்யக த ாந்தம் என்ை உரிரமக்குரரல
உலகுக்கு முைங்கச் த ய்த உன்னத தியாகிகரள நாம்
எமது தநஞ்சுப் பசுரமயில் நிறுத்திக்தகாள்ளும்
யதசியநாள்.
மாவீரர்நாள்
எமது
யத த்தின்
துக்கதினம்
அல்ல
நாம்
கண்ணீர்
சிந்தி
கவரலதகாள்ளும் ய ாகதினம் அல்ல. இன்ரைய
நாள் ஒரு யதசிய எழுச்சி தினம். எமது யத ம்
சுதந்திரம் யவண்டி உறுதிபூணும் புரட்சி தினம்.
மாவீரர்கள் ஒரு
த்திய
இலட்சியத்திற்காக
மரணிக்கிைார்கள். அவர்களது ாவு ஒரு ாதாரை
ாவு நிகழ்வு அல்ல. எமது யத விடுதரலயின்
ஆன்மீக அரைகூவலாகயவ மாவீரர்களது மரைம்
நிகழ்கின்ைது. எமக்கு ஒரு நாடு யவண்டும் என்ை
ஆக்யரா மான இலட்சிய யவட்ரகயுடயனயய
மாவீரர்கள் களத்தில் விழுகிைார்கள்.
எமது
மாவீரர்கள் ஒவ்தவாருவரது ாவும் எமது நாட்டின்
விடுதரலரய
முர ரையும்
வீரசுதந்திர
பிரகடனமாகயவ ம்பவிக்கின்ைது. இந்த நிலத்தின்
தநஞ்சில் படுத்துைங்கும் எமது மாவீரர்களின்

கல்லரைகளில்
இருந்து
இந்தச்
பிரகடனங்களின் யபதராளி எழுகிைது.

சுதந்திரப்

ஆைாயிரத்துக்கும்
அதிகமான
இலட்சிய
யவங்ரககளின் த்தியவாக்காக இந்த விடுதரல
முைக்கம் யகட்கிைது. இந்த விடுதரல முைக்கத்தில்
எழுச்சிதகாண்யட
எமது
இலட்சியப்பயைம்
ததாடர்கிைது. இரத்தம் சிந்தும் அரசியலாக எமது
யபாராட்ட வரலாறு நீண்டு த ல்கிைது. எமது
விடுதரல இயக்கம் ஆரம்பமாகிய காலத்திலிருந்து
இன்றுவரர இந்த நீண்டகால இரடதவளியில் நாம்
எத்தரனயயா
தநருக்குதல்கரளயும்
ய ாதரனகரளயும்
ஆபத்துக்கரளயும்
ந்தித்தயபாதும் எமது அடிப்பரடயான அரசியல்
இலட்சியத்திலிருந்து என்றுயம நாம் தளர்ந்ததும்
இல்ரல; தடுமாறியதும் இல்ரல.
தமிழீை தனியரய
தமிழ் மக்களின் யதசிய
இனப்பிரச்சிரனக்கு இறுதியான, உறுதியான தீர்வு
என்பதில் எமக்கு அர யாத நம்பிக்ரகயும்,
ததளிவும் உண்டு. எமது நிரலப்பாட்ரட எமது
எதிரி மட்டுமல்ல முழு உலகமும் நன்கறியும்,
தன்னாட்சி உரிரமயின் அடிப்பரடயில் தனியரசு
அரமப்பரதத்
தவிர
தமிழ்
மக்களுக்கு
யவறுவழியில்ரல எனத் தீர்மானங்கள் நிரையவற்றி
மக்களிடம்
மனுப்தபற்ை
கட்சிகளும்,
ஆயுதப்யபாராட்டம்
மூலயம
தனியாட்சி
நிறுவமுடியுதமன ஆர்ப்பரித்த ஆயுதக்குழுக்களும்
எப்தபாழுதுயதா தமது அரசியல் குறிக்யகாரளக்
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ரகவிட்டு தமிழ் இனத்துக்குத் துயராகம் இரைத்து
நிற்கிைார்கள்.

உண்ரமயில் எமது யபாராட்டம்
ரககளில் தங்கியிருக்கவில்ரல.

எமது
இயக்கம்
மட்டுயம
அன்றிலிருந்து
இன்றுவரர வரித்துக்தகாண்ட குறிக்யகாளில்
இருந்து வழி தவறியதில்ரல. தமிழீைத் தனியரசு
என்ை இலட்சியத்ரத அரடவதிலுள்ள இமாலய
இரடயூறுகரள நாம் அறியாமல் அல்ல. அன்றியும்
இந்த இலட்சியத்திற்கு எதிராக எந்ததந்த க்திகள்
எப்படிதயல்லாம் த யற்படும் என்பதும் எமக்குத்
ததரியாததல்ல. பிராந்திய வல்லரசின் ஆதிக்க
அபிலார களும் உலக வல்லரசுகளின் யகந்திர
இலக்குகளும்
எத்தரகய
இரடயூறுகரள
ஏற்படுத்தும்
என்பரத
நாம்
எதிர்பாராமல்
இருக்கவில்ரல.
இந்தச்
வால்கள்
எழுந்த
தபாழுததல்லாம்
நாம்
அரதத்
துணிந்து
எதிர்தகாள்ளத்
தவைவில்ரல.
அழிவின்
விழிம்புக்குத் தள்ளப்பட்ட தபாழுதும் நாம் எங்கள்
தகாள்ரகரயக்
ரகவிடவில்ரல.
ஆதிக்க
க்திகளின்
ஆயவ ப்புயல்களும்
எம்ரம
ஆட்டங்காைச் த ய்யவில்ரல.

எமது தவற்றியானது, எமது ரகயில், எமது பலத்தில்
எமது உறுதிப்பாட்டியலயய தங்கியிருக்கின்ைது.
நீதியும், நியாயமும் எமது பக்கம் இருந்தால் மட்டும்
யபாதாது.
நாம்
வலிரம
மிக்கவர்களாக
இருக்கயவண்டும்.
யபாராடும்
திைரம
தபற்ைவர்களாக இருக்கயவண்டும். எமது எதிரியான
சிங்கள யபரினவாத அரசு எமது மக்களின்
பிரச்சிரனரய நீதியின் அடிப்பரடயில், மனித
தர்மத்தின் அடிப்பரடயில் தீர்க்க விரும்பவில்ரல.
பலாத்கார பிரயயாகத்தின் அடிப்பரடயியலயய
தமிைர் பிரச்சிரனக்கு முடிவுகட்ட முரனகிைது.
சிங்களப்
யபரினவாதத்தின்
ஈவிரக்கமற்ை
இராணுவப் யபாக்கு காரைமாக தமிைரின்
இனப்பிரச்சிரன நாற்பது ஆண்டு காலத்துக்கு
யமலாகத் தீர்வின்றி, முடிவின்றி இருக்கின்ைது.
நீண்ட தநடுங்காலமாக தீர்வு கரடக்குதமன
காத்திருந்த தமிைர்கள் ாரவயும், அழிரவயும்,
தாங்தகாைாத துன்பத்ரதயும் ந்தித்தரதத் தவிர
யவதைான்றும
காைவில்ரல.
சிங்கள
ஆட்சியாளர்கள் தமிைர் பிரச்சிரனக்கு மாதான
வழியில்
ஒரு
நியாயமான
தீர்ரவ
வைங்கப்யபாவதில்ரல என காலங்காலமாக நாம்
வலியுறுத்தி வந்த அரசியல் உண்ரமரய எமது
மக்கள் இன்று ஆைமாக உைரத் ததாடங்கியுள்ளனர்.

தார்மீக அடிப்ரடயில் நாம் ஒரு உறுதியான
அத்திவாரத்தில் நிற்கியைாம். எமது யபாராட்ட
இலட்சியம் நியாயமானது.
ர்வயத
மனித
அைத்துக்கு இர வானது. எமது மக்கள் தன்னாட்சி
உரிரமக்கு உரித்தானவர்கள். தனியரர அரமக்கும்
தகுதி
தபற்ைவர்கள்.
ர்வயத
ட்டத்தின்
அடிப்பரடயில் இந்த உரிரமரய எவரும்
நிராகரித்து விடமுடியாது. நீதியின் அடிப்பரடயில்,
மனித தர்மத்தின் அடிப்பரடயில், த்தியத்தின்
அடிப்பரடயில் நியாயப்பாடு எமது பக்கம்
இருக்கும் யபாது நாம் எமது யபாராட்ட
இலட்சியத்தில்
உறுதிபூண்டு
நிற்கயவண்டும்.
இலட்சியத்தில்
உறுதிபூண்டு
இறுதிவரர
யபாராடும்
மக்கள்தான்
விடுதரலரய
தவல்கிைார்கள்.
இந்த உலகமானது மானிட தர்மத்தின் க்கரத்தில்
சுைலவில்ரல என்பது எமக்குத் ததரியாததல்ல.
ஒவ்தவாரு நாடும் தனது யதசிய சுயநலத்ரதயய
முதன்ரமப்படுத்துகின்ைது. மக்கள் உரிரம, மனித
உரிரம, தார்மீக அைத்திலும் பார்க்க தபாருளாதார,
வர்த்தக
நலன்கயள
இன்ரைய
உலக
ஒழுங்கரமப்ரப நிரலநாட்டுகின்ைன. ர்வயத
அரசியலும் ரி, ராஜதந்திர உைவுகளும் ரி இந்த
அடிப்பரடயில்தான்
த யற்படுகிைது.
இந்த
நிரலயில் எமது யபாராட்டத்தின் நியாயப்பட்ரட
ர்வயத
மூகம் உடனடியாக அங்கீகரித்து
விடுதமன நாம் எதிர்பார்க்கமுடியாது. ஆயினும்
நாம் அந்த அங்கீகாரத்திற்காக ததாடர்ந்து குரல்
எழுப்பி வரயவண்டும். மாறிவரும் உலகில்
எதிர்பாராத மாற்ைங்கள் நிகழும் ஒரு ந்தர்ப்பத்தில்
ர்வயத
சூழ்நிரல
எமக்கும்
ாதகமாக
அரமயலாம். அப்தபாழுது உலகத்தின் மனச் ாட்சி
நியாயத்தின்
ார்பாக எம்பக்கம்
திரும்பும்.

உலகத்தின்

எமது இயக்கம் என்றுயம மாதானப் பாரதக்கு
குறுக்யக நிற்கவில்ரல. சிங்கள அரசுக்கு நாம்
எத்தரனயயா
ந்தர்ப்பங்கள்
வைங்கியனாம்.
திம்புவில்
ததாடங்கி
தகாழும்பு
வரர
யபச்சுவார்த்ரதயில் பங்குதகாண்யடாம். ஆனால்
சிங்கள அரசு தமிைர் பிரச்சிரனக்கு உருப்படியான
தீர்வு எதரனயும் முன்ரவக்க மறுத்தது. மர
வழிரயக்
ரகவிட்டு
யபார்க்களத்தில்
பிரச்சிரனக்குத் தீர்வுகாை முற்பட்டது. 1990 ஆம்
ஆண்டு யூன் மாதம் இரண்டாவது கட்டமாக
தமிழீைப்யபார் ஆரம்பமாகிய காலந்ததாட்டு எமது
விடுதரல இயக்கம் மாதானத்திற்கான கதவுகரள
அகலத்திைந்து
ரவத்தது.
யபச்சுவார்த்ரதக்கு
இைங்கி
நாம்
யந க்கரத்ரத
நீட்டிய
தபாழுததல்லாம்
சிங்களப்
யபரினவாதம்
அரதப்பற்றிக்தகாள்ள மறுத்தது.
யுத்தநிறுத்தம் த ய்து தபாருளாதாரத் தரடகரள
நீக்கி
மாதானத்துக்கான
சூழ்நிரலரய
உருவாக்குமாறு நாம் மாறி மாறி விடுத்த
யகாரிக்ரககரளயும் நிராகரித்து. மாதானத்துக்குப்
பதிலாக யுத்தத்ரதயும் அரமதிக்குப் பதிலாக
அழிரவயும் யபரினவாத அரசு எமது மக்கள் மீது
கட்டவிழ்த்துவிட்டது.
இறுதியில்
தமிைரின்
உரிரமப் யபாராட்டத்ரத பயங்கரவாதம் எனச்
சித்தரித்துக்காட்ட முரனந்தது. எல்லாவற்றிற்கும்
யமலாக இனப்பிரச்சிரன இல்லயவ இல்ரலதயன
பகிரங்கமாகயவ பிரகடனம் த ய்துள்ளது.
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இராணுவப் பலத்ரதக் தகாண்டு தமிைரின் சுதந்திர
இயக்கத்ரத அழித்துவிடலாம் என்ை இறுமாப்பில்
சிங்கள ஆளும் வர்க்கம் மாதானத்தின் கதவுகரள
இறுக்கச்
ாத்திவிட்டது. தமிழீை மண்ரை
ஆக்கிரமித்து
தமிைரர
அடக்கிதயாடுக்கி
ஆளயவண்டும்
என்ை
குறிக்யகாள்
முன்பிருந்தரதவிட தீவிரப்யபாக்ரக எடுத்தது.
இந்த
இராணுவவாத
கடும்யபாக்கின்
தவளிப்பாடாகயவ யாழ்ப்பாை குடாநாடு மீது
பரடதயடுப்புக்கரள நடத்தவும் அரசு திட்டம்
தீட்டியது. இந்த தநருக்கடியான சூழ்நிரலயில்தான்
நாம் சிங்கள யபார் அரக்கனுக்குத் தகுந்த பதிலடி
தகாடுக்கத்
தீர்மானித்யதாம்.
மண்கிண்டிமரலயிலும்,
புயலாப்பரளயிலும்,
இறுதியாகப்
பூநகரியிலும்
நாம்திட்டமிட்டு
நிகழ்த்திய தவற்றிகரமான தாக்குதல்கள் சிங்கள
இராணுவத்துக்குக்
தகாடுக்கப்பட்ட
யபரடிகளாகும். இதில் பூநகரிச் மர் வரலாற்று
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. யபார்க்கரலயில் புலிகள்
இயக்கத்தின் படிநிரல வளர்ச்சியின் உயர்கட்ட
பரிைாமத்ரத இந்தச் மர் எடுத்துக் காட்டுகிைது.
தபரும் பரடயணிகரள நுட்பமாக நகர்த்தி
எதிரியின் பா ரையின் பல மூரலகரள ஊடுருவிப்
தபரும்
கூட்டுப்பரடத்
தளங்கரளக்கூட
துரிதகதியில் அழிக்கவல்ல அபாரமான
க்தி
புலிகளிடம் உண்டு என்பரத நாம் சிங்களப்
யபரினவாதத்துக்கு
உைர்த்தியுள்யளாம்.
இனப்பிரச்சிரனயய இல்லாமல் யபாய்விட்டது
என்று கூறியவர்களுக்கு இனப்பிரச்சிரனயின்
விஸ்வரூபத்ரதக்
காட்டியுள்யளாம்.
இந்தச்
மர்களில்
ஆயிரத்துக்கும்
யமற்பட்ட
ஆயுதப்பரடயினர் அழிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எமது தாயக மண்மீது பரடதயடுப்ரப நடத்தலாம்;
ஆக்கிரமிப்ரப
நிகழ்த்தலாம்;
அகலக்கால்
ரவக்கலாம்
எனக்
கற்பரன
த ய்துவரும்
இராணுவவாதிகளுக்கும்,
யபரினவாதிகளுக்கும்
புலிகள் இந்தத் துணிகரத் தாக்குதல்கள் தகுந்த
பாடமாக
அரமயுதமன
நிரனக்கியைன்.
இராணுவத் தீர்வு என்ை பாரத எத்தரகய
பயங்கரமான
யபரழிவுகரள
ஏற்படுத்தும்
என்பரதக் தகாழும்பிலிருந்து ஆட்சி புரிபவர்கள்
இனியாவது
உைர்ந்துதகாள்வார்கள்
என
நம்புகியைன். சிங்களப் யபரினவாத அரசு யபான்று

நாம்
இன்னும்
மாதானக்
கதவுகரள
அரடத்துவிடவில்ரல.
மர ப்
பாரதக்கு
முட்டுக்கட்ரட யபாடவில்ரல. ஆனால் சிங்கள
ஆட்சிபீடம் தனது இராணுவ அணுகுமுரைரய
இறுகப்பற்றிக்தகாண்டு
எமது
மண்மீது
பரடதயடுப்ரப நிகழ்த்தினால் அல்லது எமது
மக்கள் மீது கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்கரளத்
ததாடருமானால் எமது விடுதரல இயக்கம்
மாதானத்தின் கதவுகரள நிரந்தரமாக மூடிவிடும்
என்பரத நான் இங்கு ததட்டத்ததளிவாகக்
கூைவிரும்புகியைன்.
சிங்களப்
யபரினவாதப்
யபாக்ரக நான் நம்பியதில்ரல. அந்த மாற்ைம்
ஏற்படாதவரர
தமிைருக்கு
நீதி
கிரடக்கப்யபாவதில்ரல.
சிங்களப் யபரினவாதத்தின் கடுரமயான யபாக்கு
தனியரசு என்ை ஒயர பாரதரயத்தான் தமிழீை
மக்களுக்குத்
திைந்துரவத்திருக்கிைது.
அந்தப்
பாரதயில்
த ல்வரதத்
தவிர
எமக்கு
யவறுவழியில்ரல. இந்தப் பாரத வழியயதான்
எமது விடுதரல இயக்கம் தனது இலட்சியப்
பயைத்ரத ததாடகிைது. இந்தப் பாரத மிகவும்
கடினமானது. கற்களும், முட்களும் நிரைந்தது.
விலங்குகளும் வி
ஜந்துக்களும் நிரைந்தது.
ஆயினும் நாம் இந்தப் பாரத வழியய எமது
பயைத்ரதத் ததாடர்கியைாம். எமது மாவீரர்கள்
இந்தப் பாரத வழியாகயவ நடந்தார்கள். எமக்கு
வழிகாட்டியாக எமக்கு முன்யள த ன்ைார்கள்.
கற்கரளயும் முட்கரளயும் அகற்றிப் பாரதரயச்
த ப்பனிட்டுத் தந்தார்கள். விலங்குகரளயும் வி
ஜந்துக்கரளயும் தகான்தைாழித்தார்கள். அந்தப்
பாரத வழியய விளக்யகற்றி ரவத்தார்கள். எமது
மாவீரர்கள் ஏற்றிரவத்த அந்தச் சுடதராளியில்
ததளிவாகப் புலப்படும் அந்தப் பாரத வழியாக
நாம்
எமது
இலட்சியப்
பயைத்ரதத்
ததாடர்யவாமாக.
புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்.
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1994
நோம் விடுதரலக்கோகப் ள ோரோடும் ஒரு மக்கள்- ளதெம். நோம்
ெலுரககளுக்கோகக் ரகநீட்டி நிற்கும் ஒரு ெோதோரை
கூட்டமல்ல் எத்தரனளயோ ஆண்டுகேோக, எத்தரனளயோ
அழிவுகரேச் ெந்தித்து, எத்தரனளயோ உயிர்கரேப் லி
சகோடுத்து, எத்தரனளயோ தியோகங்கரேப் புரிந்து, எத்தiளயோ
சநருக்கடிகரே , நோம் எமது ள ோரோட்டத்ரத எமது
இலட்சியப் ோரதயில் முன்னகர்த்தி வருகிளறோம். நோம்
சிந்திய இரத்தமும் கண்ணீரும் வீண்ள ோவில்ரல; இன்று
எமது ள ோரோட்டம் தன்னோட்சிரய ளநோக்கி வேர்ச்சியும்
உயர்ச்சியும் கண்டுவருகிறது. ஒரு சதோடர்ச்சியோன
உறுதியோன ள ோரோட்டத்தின் மூலளம நோம் இந்தக் கட்டத்ரத
எட்டிவிட முடிந்தது. எமது தோயக மண்ணில்,
வரலோற்றுரீதியோக எமக்கு உரித்தோன எமது செோந்த
மண்ணில், நோம் நிம்மதியோக, சுதந்திரமோக சகௌரவமோக,
ோதுகோப் ோக வோழளவண்டும் என் ளத எமது குறிக்ளகோள்;
இதுளவ எமது ளதெத்தின் அபிலோரெ.
எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள!

மதிப்பிற்குமுரிய

தமிழீை

இன்ரைய நாள் மாவீரர் நாள். இன்ரைய நாரள நாம்
எமது தியாகிகளின் திருநாளாக, எமது யத த்தின்
தபருநாளாக, எமது யபாராட்டத்தின் எழுச்சி
நாளாகக் தகாண்டாடுகியைாம். எமது யத ம்
விடுதரல
தபையவண்டும்;
எமது
மக்கள்
சுதந்திரமாக,
தகௌரவமாக,
தன்னாட்சி
உரிரமதபற்று தன்மானத்துடன் வாையவண்டும்
என்ை
உயரிய
இலட்சியத்திற்காகத்
தமது
இன்னுயிரர
ஈகம்
த ய்த
எம்முயிர்ப்
யபாராளிகரள, நாம் எமது இதயக் யகாவிலில்
பூசிக்கும் புனித நாள் இன்று.

உலக வரலாற்றில் எங்குயம, எப்தபாழுதுயம
நிைந்திராத அற்புதமான தியாகங்கள் இந்த மண்ணில்
நிகழ்ந்திருக்கின்ைன. மனித ஈகத்தின் உச் ங்கரள
எமது யபாராட்ட வரலாறு ததாட்டுநிற்கிைது. இந்த
மயகான்னதமான
தியாக
வரலாற்ரைப்
பரடத்தவர்கள் எமது மாவீரர்கள். விடுதரல
என்பது ஒரு அக்கினிப் பிரயவ ம்; தநருப்பு
நதிகரள நீந்திக் கடக்கும் நீண்ட பயைம்;
தியாகத்தின் தீயில் குதிக்கும் யாகம். இந்த விடுதரல
யவள்விக்கு தமது உயிரர ஈகம் த ய்தவர்கள்
மாவீரர்கள்.
தமிைர்
வரலாற்றில்
என்யைா
மாண்டுயபான வீர மரபு மீண்டும் மறுபிைப்பு
எடுத்தது;
அடிரமத்தனத்தின
அரமதிரயக்
குரலத்துக் தகாண்டு ஒரு புைம் எழுந்தது. ருகாக
தநரிபட்ட தமிைன், மரலயாக எழுந்து நிமிர்ந்தான்;
அடிரம விலங்குகளால் பிரைக்கப்பட்டு, நீண்ட

தநடுங்காலமாகத் தூங்கிக்தகாண்டிருந்த தமிழ்த்
யத ம் விழித்துக்தகாண்டது. இந்தத் யதசிய
எழுச்சிக்கு மூச் ாக இருப்பவர்கள் எமது மாவீரர்கள்.
எமது விடுதரலக் காப்பியத்தின் ஒவ்தவாரு
அத்தியாயத்திலும்,
ஒவ்தவாரு
பக்கத்திலும்,
ஒவ்தவாரு பந்தியிலும் எமது மாவீரர்களின் தியாக
வரலாறு தநருப்பு வரிகளால் எழுதப்பட்டிருக்கிைது.
விடுதரலக்காக, எமது யத ம் மதிப்பிடமுடியாத
தபருவிரலரயக்
தகாடுத்திருக்கிைது;
விடுதரலக்காக, இந்த மண்ணில் இரத்த ஆறு
ஓடியிருக்கிைது; விடுதரலக்காக, இந்த பூமி
ரைகளமாக மாறியிருக்கிைது; விடுதரலக்காக,
எமது மாவீரர்கள் இன்றும் த த்துக்தகாண்யட
இருக்கிைார்கள். இந்த நிலத்தில் புரதயுண்டிருக்கும்
ஆயிரமாயிரம் மாதிக் கற்களும் விடுதரலரயயய
குறியீடுத ய்து நிற்கின்ைன. வீதிகளில், ந்துகளில்,
சுவர்களில்
நாம்
ந்திக்கும்
மாவீரர்களது
திருவுருவங்களும் விடுதரலயின் ாட்சிகளாகயவ
எமக்குக் காட்சிதருகின்ைன.
விடுதரல என்ை இலட்சியத்ரத நாம் இலகுவாகத்
யதர்ந்ததடுக்கவில்ரல;
வரலாறுதான்
அரத
எம்மிடம் கட்டாயமாகக் ரகயளிக்கிைது; சுதந்திரம்
யவண்டுவரதத் தவிர யவறு வழி எரதயும் வரலாறு
எமக்கு விட்டுரவக்கவில்ரல; ஓயாத புயலாக
வீசிய
ஒடுக்குமுரையின்
யகாரத்தாண்டவம்
விடுதரலப் பாரதயில் எம்ரமத் தள்ளிவிட்டது.
இன
அழிப்பின்
தாங்கமுடியாத
தநருக்குவாரங்களின் விரளவாக, நாம் ஒரு
விதித ய்துதகாண்யடாம்; எமது தரலவிதிரய
நாயம
நிர்ையிக்கத்
தீர்மானித்யதாம்;
விடுதரலதபற்ை மனிதர்களாக வாழ்வதற்கு நாம்
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முடிவுத ய்துதகாண்யடாம்.
யபரினவாத
அரசியலும் இன்று ஆட்டங்கண்டு நிற்கிைது.
உறுதியான ஒரு யபாராட்ட க்திரய எத்தரகய
பலத்தாலும் தவற்றிதகாள்ள முடியாது என்பரத,
இன்று சிங்கள யத ம் உைரத் ததாடங்கியுள்ளது.
இந்த
விழிப்புைர்வால்
ததன்னிலங்ரகயில்
தபரியததாரு அரசியல் மாற்ைம் நிகழ்ந்திருக்கிைது;
புதிய ஆரையுடன், புதிய அணுகுமுரையுடன்
புதிய அரசு ஆட்சிபீடம் ஏறியிருக்கிைது. ந்திரிகா
அரசு
மாதானக் கரத்ரத நீட்டியதபாழுது,
நட்புைவுடன் நாம் அரதப் பற்றிக்தகாண்யடாம்;
நிபந்தரனகள் எரதயும் விதிக்காமல், நிர்பந்தங்கள்
யபாடாமல்
நாம்
யபச்சுவார்த்ரதயில்
பங்குபற்றியனாம். முதற் கட்டமாகத் ததாடங்கிய
இந்தப் யபச்சுவார்த்ரதகளின்யபாது, நாம் எமது
மக்களின் நலன்களுக்யக முதன்ரம தகாடுத்யதாம்.
முடிவில்லாமல் ததாடர்ந்த அர வன்முரை எமது
யத த்தின் முகத்ரதச் சிரதத்துவிட்டது; ாவும்
அழிவும்,
எண்ணில்லா
இன்னல்களும்,
குடிதபயர்ந்த அகதி வாழ்வுமாக எமது மக்களின்
அன்ைாட சீவியம் தபரும் அவலமாக மாறியது;
ாதாரை
வாழ்வின்
யதரவகள்கூட
எமது
மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டன் இயல்பான வாழ்விற்கு
ஏதுவான
எல்லாவற்றிற்குயம
தரடகள்
விதிக்கப்பட்டன் இதனால், எமது மக்களின்
அன்ைாட வாழ்க்ரக ஒரு ஜீவமரைப்யபாராட்டமாக
மாறியது. பூதாகரமாக வளர்ந்துநிற்கும் தமிழ்
மக்களின் அன்ைாடப் பிரச்சிரனகள் முதற்படியாக
தீர்த்துரவக்கப்பட
யவண்டும்
என்பரத,
யபச்சுக்களின்யபாது
நாம்
வலியுறுத்தியனாம்.
சிங்களப் யபரினவாத அரசுகள் ததாடர்ச்சியாக
இரைத்துவந்த தகாடுரமகளுக்கு புதிய அரசு
முதலில் பரிகாரம் காையவண்டும்; யதசிய இனப்
பிரச்சிரனயின் அடிப்பரடகரள ஆராய்வதற்கு
முன்னராக,
எமது
மக்களின்
ஜீவாதாரப்
பிரச்சிரனகள்
தீர்த்துரவக்கப்படயவண்டும்;
மாதான சூழ்நிரலரய உருவாக்கி, தமிைர் மீதான
தரடகரள நீக்கி, தபாருளாதார வாழ்ரவச்
சீரரமத்து, இயல்பு நிரலரயத் யதாற்றுவிக்க அரசு
ஆக்கபூர்வமானநடவடிக்ரககரள
யமற்தகாள்ள
யவண்டும் என்பரத வலியுறுத்தியனாம். இயல்பு
நிரலரயத் யதாற்றுவிப்பதற்கு ந்திரிகா அரசு,
இன்னும்
உருப்படியான
நடவடிக்ரககரள
யமற்தகாள்ளவில்ரல. தபாருளாதாரத் தரடரய
முற்ைாக
நீக்கிவிடயவா,
யபாக்குவரத்துப்
பாரதரயத் திைந்துவிடயவா அர ாங்கம் தயாராக
இல்ரல. இது ஒருபுைமிருக்க, இராணுவம் யபார்
நடவடிக்ரககரளத் ததாடர்ந்து நடத்துகிைது; யுத்தத்
தயாரிப்பு
யவரலகரள
தீவிரமாகச்
த ய்துவருகிைது; நவீன ஆயுதங்கரள வாங்கிக்
குவிக்கிைது.
மாதானம்பற்றிப் யபசிக்தகாண்ட
தபாழுதும்
இராணுவத்தின்
கரங்கரளப்
பலப்படுத்துவதியலயய ந்திரிகா அரசு அக்கரை
காட்டிவருகிைது.

தமிைர் பிரச்சிரனக்கு மாதான வழிமூலம் தீர்வு
காண்பரத, சிங்கள இராணுவம் விரும்புவதாகத்
ததரியவில்ரல. இராணுவத்தின் விட்டுக்தகாடாத
கடும் யபாக்கும், யபார் நடவடிக்ரககளும், யுத்தத்
தயாரிப்பு யவரலகளும் இந்த உண்ரமரயயய
எடுத்துக்காட்டுகின்ைன. ந்திரிகா அரசும் இராணுவ
அணுகுமுரைரயக்
ரகவிட்டதாகத்
ததரியலில்ரல; இராணுவத்தின் இறுக்கமான
நிரலப்பாட்டிற்கு மாைாகச் த யற்படுவரதயும்
அரசு விரும்பவில்ரல; இராணுவத்திற்கு எவ்வித
அழுத்தம் யபாடுவதற்கும் தயாராக இல்ரல.
இப்படியான ஒரு நிரலரமயில்,
மாதான
சூழ்நிரலயயா இயல்புநிரலயயா ஏற்படுவது
இலகுவான காரியமல்ல. இன்ரைய நிரலரமயில்,
கல ஆட்சி அதிகாரங்களும் ந்திரிகா அரசிடம்
ரகமாறியிருக்கும் சூழ்நிரலயில், அரசு யவறு
ஆயுதப் பரடகள் யவறு என்யைா, அல்லது அரசின்
நிரலப்பாடு யவறு ஆயுதப்பரடகளின் யபாக்கு
யவறு என்யைா, பாகுபடுத்திப் பார்ப்பது தவறு.
ஆயுதப் பரடகள் அரசின் ஒரு அங்கம்; அரசின்
நிரலப்பாட்ரடயய
ஆயுதப்பரடகள்
பிரதிபலிக்கின்ைன என்யை நாம் கருதயவண்டும்.
எனயவ,
அரசுக்கு
மாதானப்
பாரதயில்
உண்ரமயான,
யநர்ரமயான
அக்கரை
இருக்குமானால் ஆயுதப் பரடகரளயும் அந்த
வழிக்கு இட்டுச்த ல்வது சிரமமாக இருக்க
முடியாது.
யபார்
நடவடிக்ரககரள
நிறுத்துவதும்,
தபாருளாதாரத்
தரடகரள
நீக்குவதும்,
யபாக்குவரத்துப் பாரதரயத் திைப்பதும், கடல்
வலயத் தரடரய நீக்குவதும், அகதிகரள மீளக்
குடியமர்த்துவதும் எல்லாயம ஆயுதப் பரடயினரின்
நிரலப்பாட்டில்
தங்கியிருக்கின்ைன.
ஆயுதப்
பரடயினர்
இறுக்கமான
நிரலப்பாட்ரடக்
கரடப்பிடித்தால், அரசும் அதற்கு உடந்ரதயாக
இருந்தால்,
எமது
மக்களின்
அன்ைாடப்
பிரச்சிரனகளுக்குப் யபச்சுமூலம் தீர்வு ஏற்படுவது
ாத்தியமில்ரல. எமது மக்கள் இன்று எதிர்
தகாண்டுநிற்கும்
ாதாரை பிரச்சிரனகளுக்குத்
தீர்வுகாை முடியாதுயபானால், மிகவும் சிக்கலான
அடிப்பரடப்
பிரச்சிரனகரள
அரசினால்
தீர்த்துரவக்க முடியுமா என்பது, ந்யதகத்திற்கு
இடமானயத. நாம்
மாதானத்தின் பாரதக்கு
இரடயூைாக நிற்கவில்ரல; நாம் மாதானத்தின்
கதவுகரளச் ாத்திவிடவும் இல்ரல நாம் மாதானப்
யபச்சுகளுக்குத்
தயாராகயவ
இருக்கியைாம்;
யபச்சுவார்த்ரதகள் மீண்டும் ததாடமானால் நாம்
அதில்
பங்குதகாள்யவாம்.
எமது
மக்கள்
எதிர்தகாள்ளும் அன்ைாடப் பிரச்சிரனகளுக்கு
முதலில் தீர்வுகாைப்படயவண்டும் என்பரதயய,
நாம் விரும்புகியைாம்.
எமது
மக்களின்
நம்பிக்ரகயும்
நல்தலண்ைத்ரதயும் தபறுவதானால், ந்திரிகா
அரசு, முதற்கட்டமாக எமது மக்களின் அவ ரப்
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மாவீரர்தின உரரகள்
பிரச்சிரனகளுக்குத் தீர்வு கண்டு, தமிைர் தாயகத்தில்
மாதான
சூைரலயும்
இயல்பு
நிரலரயயும்யதாற்றுவிக்கயவண்டும்.
தமிைரின்
யதசியப் யபாராட்டம் நாற்பது ஆண்டு காலத்திற்கு
யமலான
நீண்ட,
சிக்கலான
வரலாற்றுச்
சூழ்நிரலகளால்
உருவாக்கம்
தபற்றுப்
தபருவளர்ச்சி கண்டிருக்கிைது. இன்று அதன்
பரிமாைம் யவறு வடிவம் யவறு. நீண்ட காலமாக
இரத்தம் சிந்திப் யபாராடிய எமது இயக்கம், இன்று
தமிழ்ப் பகுதிகளில் தன்னாட்சிக் கட்டரமப்புகரள
நிறுவும் அளவிற்குப் யபாராட்டத்ரத உயர்ந்த
படிநிரலக்கு எடுத்துச்த ன்றிருக்கிைது. இன்று நாம்
மிகவும் பலமான, உறுதியான அத்திவாரத்தில்
நிற்கியைாம். இந்த வலுவான அத்திவாரத்ரத
இட்டுத்தந்தவர்கள் எமது மாவீரர்கள் என்பரத நாம்
மைந்துவிடக்கூடாது. நாம் ஒரு பலமான க்தியாக
வலுவான தளத்தில் நிற்பதால்தான், சிங்கள அரசு
எம்முடன் யபச்சுக்கரள நடத்த விரும்புகிைது.
மாதான
வழியில்,
தமிைரின்
யதசியப்
பிரச்சிரனக்குத்
தீர்வுகாை
ந்திரிகா
அரசு
முயற்சிகரள எடுக்குமானால், நாம் அதற்கு
ஒத்துரைப்பு வைற்குயவாம். தமிைரின் யதசியப்
யபாராட்டத்தினது இன்ரைய வளர்ச்சிக் கட்டத்ரதக்
கருத்திற்தகாண்டு,
உருப்படியான
சுயாட்சித்
தீர்வுத்திட்டங்கள் முன்ரவக்கப்படுமானால், நாம்
அதரனப்
பரிசீலரனத ய்யத்
தயாராக
இருக்கியைாம்.
எனது அன்பார்ந்த தமிழ் மக்கயள!
நாம் விடுதரலக்காகப் யபாராடும் ஒரு மக்கள்யத ம். நாம் லுரககளுக்காகக் ரகநீட்டி நிற்கும்
ஒரு
ாதாரை
கூட்டமல்ல்
எத்தரனயயா
ஆண்டுகளாக, எத்தரனயயா அழிவுகரளச் ந்தித்து,
எத்தரனயயா உயிர்கரளப் பலி தகாடுத்து,
எத்தரனயயா தியாகங்கரளப் புரிந்து, எத்தiயயா
தநருக்கடிகரள , நாம் எமது யபாராட்டத்ரத எமது

இலட்சியப் பாரதயில் முன்னகர்த்தி வருகியைாம்.
நாம்
சிந்திய
இரத்தமும்
கண்ணீரும்
வீண்யபாவில்ரல; இன்று எமது யபாராட்டம்
தன்னாட்சிரய யநாக்கி வளர்ச்சியும் உயர்ச்சியும்
கண்டுவருகிைது. ஒரு ததாடர்ச்சியான உறுதியான
யபாராட்டத்தின்மூலயம நாம் இந்தக் கட்டத்ரத
எட்டிவிட முடிந்தது. எமது தாயக மண்ணில்,
வரலாற்றுரீதியாக எமக்கு உரித்தான எமது த ாந்த
மண்ணில்,
நாம்
நிம்மதியாக,
சுதந்திரமாக
தகௌரவமாக,
பாதுகாப்பாக
வாையவண்டும்
என்பயத எமது குறிக்யகாள்; இதுயவ எமது
யத த்தின் அபிலார . இந்தத் யதசிய அபிலார ரய
நிரைவுத ய்யும்
ஒரு
தீர்வயய
நாம்
யவண்டிநிற்கியைாம். அந்தத் தீர்யவ நிரந்தரத்தீர்வாக
அரமயும்;
அந்தத்
தீர்யவ
நிரந்தரமான
மாதானத்ரதயும் யதாற்றுவிக்கும். அந்தத் தீர்வு
எமக்குக் கிட்டும்வரர, நாம் ஒன்றுபட்ட மக்களாக ஒன்றுதிரண்ட யத மாக - தளராத உறுதியுடன்
இருக்கயவண்டும். இன்ரைய யதசிய நாளில், எமது
யத த்தின் விடுதரலக்காக மரணித்த எமது
மாவீரர்கரள நாம் தநஞ்சில் நிறுத்தி நிரனவுகூரும்
இந்தப் புனித நாளில், நாம் எமது குறிக்யகாரள
உறுதியாகப் பற்றிக்தகாள்யவாதமன உறுதிதமாழி
த ய்யவாம்.
சுதந்திரத்தின்
ஆலயங்களான
துயிலும்
இல்லங்களில் ஈகத்தின் சுடதராளிகரள நாம்
ஏற்றிரவக்கும்தபாழுது,
அந்த
அற்புதமானவர்களின் ஆன்ம அபிலார க்கு நாம்
த லுத்தும்
காணிக்ரகயாக,
இந்த
உறுதிதமாழிரயநாம் த ய்துதகாள்யவாமாக..
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1995
சிங்கே இரோணுவம் யோழ்ப் ோை மண்ணில் அகலக்கோல்
தித்திருக்கிறது. ச ரும் ரடரயத் திரட்டி நிலத்ரதக்
ரகப் ற்றுவது கடினமோன கோரியமல்ல. ஆனோல்
ரகப் ற்றிய நிலத்தில் கோலூன்றி நிற் துதோன் கஷ்டம்.
உலசகங்கும் ஆக்கிரமிப் ோேர் எதிர்சகோண்ட வரலோற்று
உண்ரமயிது. இந்த வரலோற்றுப் ோடத்ரத சிறிலங்கோ
இரோணுவம் டித்துக் சகோள்வதற்கு சவகுகோலம் செல்லோது.
ரட லத்ரத அடிப் ரடயோகக் சகோண்ளட சிறீலங்கோ
அரெோனது தமிழரின் அரசியற் தரலவிதிரய நிர்ையிக்க
முரனகிறது. தமிழ்ப் பிரளதெ ஆக்கிரமிப்பு மூலம் இரோணுவ
ளமலோதிக்க நிரலயில் நின்று தோன் விரும்பிய குரறந்த ட்ெ
தீர்வு ஒன்ரற தமிழ் மக்கள் மீது திணித்துவிட நிரனக்கிறது.
எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய தமிழீை
மக்கயள,

பயன்படுத்தி யாழ்ப்பாை
மண்மீது
பரடதயடுப்ரப நிகழ்த்தி வருகிைான்.

இன்று மாவீரர்நாள்.எமது யத த்தின் விடுதரலக்காக
தமது இன்னுயிரர ஈகம் த ய்த இலட்சிய
யவங்ரககரள நாம் எமது இதயக் யகாயிலில்
நிரனவுகூரும் புனித நாள். எமது மாவீரர்கள் இந்த
மண்ணுக்காக மடிந்தார்கள்.

பைரமயும் தபருரமயும் வாய்ந்த எமது பாரம்பரிய
பூமி எதிரியின் பரடபல க்தியால் அழிக்கப்பட்டு
வருகிைது. ஓயாத மரையாகப் தபாழியும் எதிரியின்
எறிகரை வீச் ால் யாழ்ப்பாைத்தின் முகம்
சிரதக்கப்பட்டு
வருகிைது.
யாழ்ப்பாைத்தின்
தபாருள்வளத்ரதச்
சிரதத்து,
பண்பாட்டுச்
சின்னங்கரள அழித்து, தமிைரின் யதசிய வாழ்ரவச்
சீர்குரலத்து விடுவயத இந்த ஆக்கிரமிப்புப் யபாரின்
அடிப்பரடயில் யநாக்கமாகும். இந்தப் யபார், அரசு
கூறுவது யபால புலிகளுக்கு எதிரான யபாரல்ல. இது
தமிைருக்கு எதிரான யபார்; தமிழினத்திற்தகதிரான
யபார்; தமிழின அழிப்ரப இலக்காகக் தகாண்ட
யபார். சிங்களப் யபரினவாதத்தின் இந்த இனப்யபார்
நீண்ட தநடுங்காலமாக நிகழ்ந்து வருகிைது. புலிகள்
இயக்கத்தின் பிைப்பிற்கு முன்பிருந்யத நிகழ்ந்து
வருகிைது. இதரனத் ததாடக்கி ரவத்தவர்
ந்திரிகாவின்
தந்ரதயார்.
இப்தபாழுது
ந்திரிகாவின் அரசு இந்த இனப்யபாருக்கு முழு
வடிவம் தகாடுத்திருக்கிைது. தமிைரின் உயிரரயும்,
உடரமரயயும்,
தமிைரின்
நிலத்ரதயும்,
வளத்ரதயும், ஒட்டுதமாத்தத்தில் தமிைரின் யதசிய
அரடயாளத்ரதயய சிரதத்துவிடும் யநாக்கத்ரதக்
தகாண்டது இந்தப் யபார். மாதான முகமூடி
அணிந்து மாதானத் தீர்வில் நம்பிக்ரக தகாண்டவர்
யபால நடித்து சிங்கள மக்கரளயும் உலக
மூகத்ரதயும் ஏமாற்றி ஆட்சிபீடம் ஏறினார்
ந்திரிகா. அதிகார பீடத்தில் அமர்ந்ததும் மாதானப்
யபச்சுவார்த்ரத என்ை நாடகத்ரத அரங்யகற்றினார்.
தமிைரின் யதசியப் பிரச்சிரனக்கு மாதான வழியில்
தீர்ரவ யவண்டிய நாம் அவருக்கு யந க்கரம்
நீட்டியனாம். சுமூகமாகப் யபச்சுக்கரள நகர்த்தும்
யநாக்கில்
யபார்க்
ரகதிகரள
விடுவித்து
நல்தலண்ை மிக்ரககரளக் காட்டியனாம். இந்தப்
யபச்சுக்களின் யபாது நாம் எவ்வித கடுரமயான

இந்த மண்ணின் விடிவிற்காக மடிந்தார்கள். எமது
மண்ணில் எமது மக்கள் சுதந்திரமாக, தகௌரவமாக,
பாதுகாப்பாக
வாையவண்டுதமன்ை
இலட்சியத்திற்காக மடிந்தார்கள். எமது மண் நாம்
பிைந்து
வளர்ந்து
வாழ்ந்த
மண்.
எமது
மூதாரதயயாரின் பாதச்சுவடுகள் பதிந்த மண். எமது
பண்பாடும் வரலாறும் யவர்பதிந்து நிற்கும் மண்
எமக்யக
த ாந்தமாக
யவண்டும்
என்ை
குறிக்யகாளுக்காக எமது மாவீரர்கள் மடிந்தார்கள்.
அந்நிய ஆதிக்க விலங்குளால் கட்டுண்டு கிடக்கும்
எமது தாயக மண்ரை மீட்தடடுத்து தன்னாட்சி
உரிரம தபற்ை சுதந்திர யத மாக உருவாக்கும்
இலட்சியத்திற்காக எமது மாவீரர்கள் மடிந்தார்கள்.
எமது
தாயக
மண்ரை
மீட்தடடுக்கும்
புனிதப்யபாரில் எமது மாவீரர்கள் புரிந்த தியாகங்கள்
மகத்தானரவ.
அவற்ரைச்
த ாற்களால்
த துக்கிவிட முடியாது. உலக வரலாற்றில் எங்குயம,
என்றுயம நிகைாத அற்புதங்கள் இந்த மண்ணில்,
இந்த மண்ணிற்காக நிகழ்ந்திருக்கிைது. அந்த
வீரகாவியத்ரதப் பரடத்த ஆயிரமாயிரம் மாவீரரின்
இலட்சியக்கனவு அவர்களது ஆன்மீக தாகம்
என்யைா ஒரு நாள் நிரைவு தபறுவது திண்ைம்.
எமது மண் மீதான எதிரியின் ஆக்கிரமிப்புப் யபார்
என்றுமில்லாதவாறு இன்று விஸ்வரூப பரிமாைம்
தபற்றிருக்கிைது. எதிரியானவன் தனது முழு
பரடபலத்ரதயும், ஆயுத பலத்ரதயும் ஒன்று
திரட்டி
தனது
முழுத்யதசிய
வளத்ரதயும்
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நிபந்தரனகரளயயா
சிக்கலான
யகாரிக்ரககரளயயா விடுக்கவில்ரல. தமிழ் மக்கள்
மீது அநீதியான முரையில் திணிக்கப்பட்டிருந்த
தபாருளாதாரப் யபாக்குவரத்துத் தரடகரள நீக்கி
இயல்பான
சூழ்நிரலகரளத்
யதாற்றுவிக்கும்படியய நாம் ந்திரிகா அரசிடம்
யவண்டியனாம். அடிப்பரட வ திகள் இன்றி
அத்தியாவசியத் யதரவகள் மறுக்கப்பட்டு பல
வருடங்களாக இடர்பட்டு வாழ்ந்த எமது மக்களின்
துன்பத்ரதத் துரடத்து விடும்படியய நாம்
யகாரியனாம். ஆனால் ந்திரிகா அரசு இந்த அற்ப
லுரககரளத்தானும் தமிைருக்கு வைங்கத் தயாராக
இல்ரல.
ஆறு மாதங்கள் வரர அர்த்தமின்றிப் யபச்சுக்கள்
இழுபட்டதபாழுது நாம் ஒரு உண்ரமரயப் புரிந்து
தகாள்ள முடிந்தது. அதாவது
ந்திரிகா அரசு
மாதானத்ரத விரும்பவில்ரல என்பரதயும்
மாதான வழிமூலம் தீர்ரவ விரும்பவில்ரல
என்பரதயும் நாம் உைர்ந்து தகாண்யடாம்.
மாதானப் யபச்சுக்களின் யபாது இராணுவ
நலன்களுக்கு
மட்டுயம
முன்னுரிரம
தகாடுக்கப்பட்டரதக் கண்டயபாது ந்திரிகா அரசு
இராணுவத்
தீர்வியலயய
தீவிர
அக்கரை
தகாண்டிருக்கிைது
என்பது
எமக்குத்
ததளிவுைப்புலனாகியது.
தபரிய
எடுப்பில்
யாழ்ப்பாைம்
மீது
நிகழ்த்தப்படும்
பரடதயடுப்பானது ந்திரிகா அரசின் இராணுவ,
அரசியல்
குறிக்யகாரள
ததட்டத்ததளிவாகக்
காட்டுகிைது. தமிழ் மக்கள் த றிந்து வாழும் தமிைர்
தாயகத்தின் ரமயப்பகுதிரயச் சுற்றிவரளத்து
மக்கயளாடு ய ர்த்து மண்ரையும் ஆக்கிரமித்து
யாழ்ப்பாைச்
மூகத்ரத
விடுதரல|
த ய்துவிட்டதாக உலகுக்குக் காட்டும் கபட
யநாக்குடன் இப்பரடதயடுப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது.
ஆயினும் யாழ்நகரரயும் வலிகாமப் பகுதிரயயும்
இராணுவம் முற்றுரகயிடுவதற்கு முன்னராக
மக்கள்
அரனவரும்
ஒட்டு
தமாத்தமாக
இடம்தபயர்ந்து த ன்ை வரலாற்று நிகழ்வானது
ந்திரிகா அரசின் தந்தியராபாயத்திற்கு ாவு மணி
அடித்தது. அரசின் யபார் நடவடிக்ரககரளயும்
அதற்கு
அரசு
கற்பிக்கும்
அபத்தமான
காரைத்ரதயும் யாழ்ப்பாைத் தமிழ் மக்கள்
ஏகமனதாக நிராகரித்து விட்டனர் என்பரதயய இந்த
இடம்தபயர்வு நிகழ்வு எடுத்துக்காட்டக்கூடியது.
சிங்கள அர நிர்வாகத்தின் கீழ் அடிரமப்பட்டு வாை
தமிழ் மக்கள் இனித் தயாராக இல்ரல என்பரதயும்,
மக்கரளயும் புலிகரளயும் யவறுபடுத்த முடியாது
என்பரதயும் இந்த னப்தபயர்வானது சிங்கள
யத த்திற்கும் உலகத்தாருக்கும் நன்கு உைர்த்தியது.
எனயவ யாழ்ப்பாைப் பரடதயடுப்பின் அரசியற்
குறிக்யகாரள அரடவதில்
ந்திரிகா
அரசு
யதால்விரயயய ந்தித்திருக்கிைது.
இராணுவ
முற்றுரகயிலிருந்தும்
அதன்
பின்னணியிலுள்ள அரசியற் தபாறியிலிருந்தும்

எமது மக்கள் பாதுகாப்பாக தப்பித்துக் தகாண்டரம
ஒரு புைத்தில் எமக்கு ஆறுதரலத் தந்த யபாதும்,
மறுபுைத்தில் இந்தப் பாரிய இடம்தபயர்வால் எமது
மக்கள்
அனுபவித்த,
அனுபவித்து
வரும்
இடர்களும், துயர்களும், துன்பங்களும் எமக்கு
ஆைமான யவதரனரயத் தருகிைது. காலங்காலமாக
வசித்த பாரம்பரிய மண்ரைத் துைந்து வீடு, காணி,
த ாத்துக்கரளக்
ரகவிட்டு
ஏதிலிகளாக
இடம்தபயர்ந்து எமது மக்கள் எதிர்தகாள்ளும்
தாங்தகாைாத் துன்பங்கள் எமது தநஞ் த்ரதப்
பிளக்கின்ைது. எனினும் இத் துன்பியல் அனுபவமும்
துயரமும் நிரைந்த அவலமும் எமது இனத்தின்
விடுதரல எழுச்சிக்கு எமது மக்கள் அளித்த
மாதபரும் பங்களிப்பாகயவ நாம் கருதுகியைாம்.
ஆக்கிரமிப்பாளனுக்கு அடிபணிந்து யபாகாமல்
சுதந்திர
மனிதர்களாக
சுயதகௌரவத்துடன்
வாழ்வதற்கு எத்தரகய துயரரயும் எதிர்தகாள்ள
எமது மக்கள் துணிந்து நிற்கிைார்கள் என்பரதயய
இந்த இடம்தபயர்வு உலகத்துக்கு பரை ாற்றி
நிற்கிைது.
மக்கள் தவளியயறிய நிரலயில் இடிபாடுகளுடன்
சுடுகாடாய் கிடக்கும் யாழ்ப்பாைத்தில் சிங்கள
இராணுவப் யபய்கள் தவற்றிக் தகாடிரயப் பைக்க
விடலாம். தமிைரின் இராச்சியத்ரதக் ரகப்பற்றி
விட்டதாக நிரனத்து ததன்னிலங்ரகயில் சிங்களப்
யபரினவாதக் கும்பல்கள் பட்டாசுகள் தகாளுத்திக்
குதூகலிக்கலாம். இராணுவ யமலாதிக்க நிரலரய
எட்டி விட்டதாக எண்ணி ந்திரிகா அரசு மாதானப்
யபச்சுக்கான மிக்ரககரளயும் விடலாம்.
இந்தச் ந்தர்ப்பத்தில் நாம் ஒன்ரைத் ததட்டத்
ததளிவாக எடுத்தியம்ப விரும்புகியைாம். அதாவது
யாழ்ப்பாை மண்ரை சிங்கள இராணுவம்
ஆக்கிரமித்து நிற்கும் வரர மாதானத்தின் கதவுகள்
இறுக்கமாக
மூடப்பட்டிருக்கும்.
இராணுவ
அழுத்தத்திற்கு பணிந்து துப்பாக்கி முரனயில்
திணிக்கப்படும் மர ப் யபச்சுக்களில் விடுதரலப்
புலிகள் இயக்கம் ஒருதபாழுதும் பங்குபற்ைப்
யபாவதில்ரல. இதுதான் ந்திரிகா அரசிற்கு நாம்
விடுக்கும்
த ய்தி.
பாரிய
இராணுவப்
பரடதயடுப்ரப முடுக்கி விட்டு பல லட் ம்
மக்கரள இடம்தபயரச் த ய்து, வரலாற்றுப்
தபருரம மிக்க யாழ் மண்ரை ஆக்கிரமிப்பதன்
மூலம் மாதான சூழ்நிரலயும் மர த் தீர்வும்
ஏற்பட்டு விடும் என ந்திரிகா அரசு எண்ணுமானால்
அரதப் யபால
அரசியல் அ ட்டுத்தனம் யவயைதும் இருக்க
முடியாது. இந்த ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்ரகயானது
ந்திரிகாவின் ஆட்சிபீடம் இரைத்த மாதபரும்
வரலாற்றுத்
தவைாகும்.
இதன்
விரளவாக
மாதானத்திற்கான
கல
பாரதகரளயும்
தகாழும்பரசு மூடிவிட்டதுடன் முழுத்தீரவயுயம
தபரியததாரு
யுத்த
தநருக்கடிக்குள்
தள்ளிவிட்டிருக்கிைது. யாழ்ப்பாைச் மரில் புலிகள்
இயக்கம் யபரிைப்ரபச் ந்தித்துவிட்டததன்றும்,
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மாவீரர்தின உரரகள்
பலவீனப்பட்டுவிட்டததன்றும்
அர
பிரச் ாரச் ாதனங்கள் உரிரம தகாண்டாடுவதில்
எவ்வித உண்ரமயும் இல்ரல. இந்தச் மரில்
புலிகள்
பலவீனப்படவுமில்ரல,
தபரிய
உயிரிைப்ரபச் ந்திக்கவுமில்ரல. யாழ்ப்பாைச்
மரில் புலிகரள விட இராணுவத்தினருக்யக
தபரிய அளவில் உயிரிைப்பும் தளபாட இைப்பும்
ஏற்பட்டிருக்கிைது.
தபரிய
அளவிலான
ஆட்பலத்துடன்
தபரிய
அளவிலான
ஆயுத க்திரயப் பிரயயாகித்து தனக்குச் ாதகமான
நிலப்பரப்பு வழியாக முன்யனை முயன்ை தபரும்
பரடயணிகரள
எதிர்த்து
எமது
க்திக்கு
ஏற்ைவரகயில் நாம் ாதுரியமாகப் யபாராடியனாம்.
தபரும்
இடர்கள்
ஆபத்துக்கள்
மத்தியில்
யபாராடியயபாதும்
தபருமளவில்
உயிரிைப்புக்கரள நாம் ந்திக்கவில்ரல. இதனால்
எமது
பரடபல
க்திக்கும்
பரடயணிக்
கட்டரமப்புக்கும் பாதிப்பு நிகைவில்ரல. மரபு
வழிப் யபார்முரைக்கு புலிகரள ஈர்த்து எமது பரட
பலத்ரத அழித்து விடலாம் என எண்ணிய
இராணுவத்திற்கு
இது
ஏமாற்ைத்ரதயய
தகாடுத்திருக்கிைது.
ஒட்டுதமாத்தத்தில்
யாழ்ப்பாைச் மர் எமக்கு ஏற்பட்ட பின்னரடயவ
தவிர யதால்வியல்ல.
அதுவும் ஒரு தற்காலிகப் பின்னரடயவதான்.
இந்திய ஆக்கிரமிப்புக் காலத்திலும் இரதவிட
தபரிய பின்னரடவுகரளச் ந்தித்யதாம். ஆனால்
அந்தப் யபாரில் நாம் யதாற்றுவிடவில்ரல. இந்திய
இராணுவயம இறுதியில் யதால்விரயச் ந்தித்தது.
எனயவ இன்ரைய பின்னரடயவ நாரளய
தவற்றியாக
மாறுவது
திண்ைம்.
சிங்கள
இராணுவம் யாழ்ப்பாை மண்ணில் அகலக்கால்
பதித்திருக்கிைது. தபரும் பரடரயத் திரட்டி
நிலத்ரதக் ரகப்பற்றுவது கடினமான காரியமல்ல.
ஆனால்
ரகப்பற்றிய
நிலத்தில்
காலூன்றி
நிற்பதுதான் கஷ்டம். உலதகங்கும் ஆக்கிரமிப்பாளர்
எதிர்தகாண்ட வரலாற்று உண்ரமயிது. இந்த
வரலாற்றுப் பாடத்ரத சிறிலங்கா இராணுவம்
படித்துக் தகாள்வதற்கு தவகுகாலம் த ல்லாது.
பரடபலத்ரத
அடிப்பரடயாகக்
தகாண்யட
சிறீலங்கா
அர ானது
தமிைரின்
அரசியற்
தரலவிதிரய நிர்ையிக்க முரனகிைது. தமிழ்ப்
பிரயத ஆக்கிரமிப்பு மூலம் இராணுவ யமலாதிக்க
நிரலயில் நின்று தான் விரும்பிய குரைந்தபட்
தீர்வு ஒன்ரை தமிழ் மக்கள் மீது திணித்துவிட
நிரனக்கிைது.
மாதானத்திற்கான யுத்ததமன்ை
ந்திரிகாவின் யகாட்பாடு இத்தரகய இராணுவத்
தீர்ரவயய மூலமாகக் தகாண்டிருக்கிைது.

முறியடித்து தன்னாட்சி யநாக்கிய எமது விடுதரலப்
யபாராட்டத்ரத நாம் முன்தனடுத்துச் த ல்வதாயின
எமக்கு ஒயரதயாரு வழிதான் உண்டு. நாம் எமது
பரட பலத்ரதப் தபருக்கி யபாராட்டத்ரதத்
தீவிரமாக்க யவண்டும். தமிழ் மக்கள் தமது அரசியற்
தரலவிதிரய தாயம நிர்ையிப்பதாயின் தமிைரின்
பரடபலம்
தபருகயவண்டும்.
எமது
பரடயரமப்ரபப் பலப்படுத்திக் தகாள்வதன்
மூலயம நாம் பாதுகாப்பாக வாைமுடியும். நாம்
எமது இைந்த மண்ரை மீட்தடடுக்க நாம் த ாந்த
இடங்களுக்கு சுதந்திர மனிதர்களாக திரும்பிச்
த ல்லமுடியும்.
தமிைர்
யத ம்
தமது
பரடபலத்ரதக் கட்டிதயழுப்ப யவண்டும் என்பது
இன்ரைய
தவிர்க்க
முடியாத
வரலாற்றுத்
யதரவயாக எழுந்துள்ளது. தமிழினம் சிரதந்து,
அழிந்து யபாகாமல் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கு இது
அவசியம். யபாராடித்தான் வாை யவண்டும் என்ை
நிர்ப்பந்தத்திற்கு
தமிழ்த்
யத ம்
தள்ளப்பட்டிருக்கிைது.
இந்தத்
யதசியப்
பணியிலிருந்து, வரலாற்றின் அரைப்பிலிருந்து
தமிழ் இளம் பரம்பரர ஒதுங்கிக்தகாள்ள முடியாது.
இதில் காலம் தாழ்த்தாது எமது விடுதரல
இயக்கத்தில்
இரைந்துதகாள்ளுமாறு
தமிழ்
இரளஞர்களுக்கும் யுவதிகளுக்கும் யவண்டுயகாள்
விடுக்கியைன். எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் தமிழ் இளம்
ந்ததி எமது இயக்கத்தில் இரைந்துதகாள்கிையதா
அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நாம் எமது யபாராட்ட
இலக்குகரள அரடந்துதகாள்ளமுடியும். மிகவும்
தநருக்கடியான
இக்காலகட்டத்தில்
எவ்வித
உதவியுமின்றி ஒரு இன அழிப்பு யுத்தத்ரத நாம்
தனித்து நின்று முகங்தகாடுக்கும் இந்த இக்கட்டான
யநரத்தில் உலகத் தமிழினத்தின் உதவிரயயும்
ஆதரரவயும் நாம் யவண்டி நிற்கியைாம். குறிப்பாக
தவளிநாடுகளில் வாழும் தமிழீை மக்கள் எமது
உரிரமப் யபாருக்குக் குரல் தகாடுப்பதுடன்
தம்மாலான உதவிகரளயும் த ய்யுமாறு அன்புடன்
யவண்டிக்தகாள்கியைன்.
எமது
யத த்தின்
விடுதரலக்காக
ாரவ
அரவரைத்து
ரித்திரமாகி
விட்ட
எமது
மாவீரர்கரள நாம் நிரனவுகூரும் இப்புனித நாளில்
எந்த இலட்சியத்திற்காக ஆயிரமாயிரம் விடுதரல
வீரர்கள்
களப்பலியாயனார்கயளா
அந்த
இலட்சியத்ரத அரடந்யத தீருயவாதமன உறுதி
எடுத்துக்தகாள்யவாமாக.
புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்.

இத்தரகய தீர்ரவ மானமுள்ள தமிைன் எவனும்
ஏற்றுக்தகாள்ளப் யபாவதில்ரல. இந்தத் திட்டத்ரத
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1996
நோம் ளவண்டுவது உண்ரமயோன ெமோதோனத்ரதளய. எமது
மக்கள், எமது மண்ணில், நிம்மதியோக, சுதந்திரமோக, அந்நியத்
தரலயீடு இன்றி அரமதியோக வோழ்ந்து, தமது அரசியல்
வோழ்ரவ தோளம தீர்மோனிக்கக் கூடிய உண்ரமயோன,
சகௌரவமோன, நிரந்தரமோன ெமோதோனத்ரதளய நோம்
விரும்புகிளறோம். இந்த ெமோதோன வோழ்ரவ தமிழருக்கு
வழங்க சிங்கே ச ௌத்த ள ரினவோத ெக்திகள் இைங்குமோ
என் து ெந்ளதகத்திற்கு உரியது. இனவிளரோதமும், ஆதிக்க
சவறியும், இரோணுவத் தீர்வில் நம்பிக்ரகயும் சகோண்ட
எந்தசவோரு சிங்கே அரசும் தமிழரின் ளதசியப்
பிரச்சிரனக்கு ெமோதோன வழியில் தீர்வு
கோைப்ள ோவதில்ரல. தமிழீழ மக்கள் வரலோற்று ரீதியோகக்
கண்டுசகோண்ட உண்ரம இது.
எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய தமிழீை
மக்கயள, இன்ரைய நாள் வைக்கத்திற்குரிய நாள்.
ஆயிரம் ஆயிரம் சுதந்திரச் சுடர்களாக எமது
விடுதரலக் யகாவிரல அலங்கரித்து நிற்கும் எமது
மாவீரர்களுக்கு இன்று நாம் வைக்கம் த லுத்தி
தகௌரவிக்கும் புனித நாள்.
இன்ரைய நாள் ாவுக்கு கலங்கி அழும் ய ாக நாள்
அல்ல. அன்றி, துயரத்தில் உரைந்து யபாகும்
துக்கநாளுமல்ல. இன்று தியாகிகளின் திருநாள். ஒரு
த்திய இலட்சியத்திற்காக தம் இன்னுயிரர ஈகம்
த ய்த எம் இனிய வீரர்கரள இன்று நாம்
எமதுதநஞ் ப் பசுரமயில் நிரனவு கூர்ந்து
தகௌரவிப்யபாம்.
அவர்களது
வீரத்திற்கும்,
அதியுயர்ந்த
தியாகத்திற்கும்
தரலகுனிந்து
வைக்கம் ததரிவிப்யபாம்.
ஈடிரையற்ை ஈகங்கள் மூலம் விடுதரலக்கு நாம்
தகாடுத்த விரல அளப்பற்ைது. எமது மக்கள்
இரைரம தபற்று தபருரமயுடன் வாையவண்டும்
என்ை இலட்சியத்திற்காக எமது மாவீரர்கள் புரிந்த
தியாகங்கள் உலக வரலாற்றில் ஒப்பற்ைரவ. எந்த
ஒரு நாட்டிலும், எந்த ஒரு காலத்திலும், எந்த ஒரு
யபாராட்டத்திலும்
நிகைாத
அற்புதமான
அற்ப்பணிப்புக்கள் எமது மண்ணில், எமது
காலத்தில் எமது யபாராட்டத்தில் நிகழ்திருக்கிைது.
மானிட வரலாறு கண்டிராத ஒரு வீரகாவியம் எமது
மண்ணில்
பரடக்கப்பட்டிருக்கிைது.
நீண்டகாலமாகக் தமிைரின் விடுதரல எழுச்சி,
தநருப்பாக எரிந்து தகாண்டிருக்கிைது. இந்த
விடுதரலத் தீரய அரைத்துவிட எமது எதிரியயாடு
ரகயகார்த்து நின்று எத்தரனயயா
க்திகள்,
எத்தரனயயா வரகயில் அயராது முரனந்து
வருகின்ைன. இதனால், எமது சுதந்திர இயக்கம்
காலத்திற்குக் காலம் பல
ரிவுகரள, பல
திருப்பங்கரள, பல தநருக்கடிகரள
ந்தித்து

வருகிைது. எந்தவித உதவியுமின்றி, எந்தவித
ஆதரவுமின்றி, எமது பலத்திற்கு மிஞ்சிய பாரிய
க்திகளுக்கு எதிராக நாம் தனித்து நின்று யபாராட
நிற்பந்திக்கப்பட்டுள்யளாம்.
இதனால்
விடுதரலக்கு நாம் தகாடுக்கும் விரல மிகப்
தபரிது. தமது உயிரரயய விரலயாகக் தகாடுத்து
தமிைரின் யத
சுதந்திரத் தீரய அரையாது
காத்துவருபவர்கள்
மாவீரர்கள்.
எனயவ,
மாவீரர்கரள எமது தாயக விடுதரலயின் காவற்
ததய்வங்களாக நாம் தகௌரவிக்க யவண்டும்.
நீண்டதாகத்
ததாடரும்
எமது
விடுதரலப்
பயைத்தில் நாம் பல தநருப்பு ஆறுகரள நீந்திக்
கடந்துள்யளாம். இந்த அக்கினிப் பிரயவ த்தில் நாம்
அழிந்து யபாகாமல் நிரலத்து நிற்பதற்கு, எமது
இலட்சிய உறுதிதான் காரைம். அடக்குமுரைக்கு
ஆளாகி, இன அழிரவச் ந்தித்து நிற்கும் எமது
மக்களுக்கு தன்னாட்சி யகாரி நாம் வரித்துக்தகாண்ட
இலட்சியம் யநரானது, ரியானது, நியாயமானது.
அன்றிலிருந்து
இன்றுவரர
நாம்
எமது
தகாள்ரகரய உறுதியாகப் பற்றி நிற்கின்யைாம்.
எமது இலட்சியயம எமது மரலயான பலம். அந்த
மரலயான பலத்தில் நாம் நிரலயாக நிற்பதால்தான்
எமது
இயக்கத்திற்கு
ஒரு
தனித்துவமும்,
முக்கியத்துவமும், சிைப்பான ரித்திரமும் உண்டு.
தமிழீைத்தில் அதிர்ந்த அரசியற் பூகம்பங்களுக்கு
தாக்குப் பிடிக்க முடியாமல் ஏரனய தமிழ்க்
குழுக்களின் இலட்சியக் யகாட்ரடகள் தகர்ந்து
யபாயின. எமது உறுதிரய மட்டும் எந்ததவாரு
க்தியாலும் உரடத்துவிட முடியவில்ரல.
தமிழீை மண்ரை முழுரமயாக விழுங்கிய
இந்தியப் பரடதயடுப்பு, அன்று எமது உறுதிக்கு
தபரும் வாலாக எழுந்தது. அன்ரைய அந்த
வரலாற்றுச் சூைலில், ஒரு உலக வல்லரசின்
இராணுவ
வல்லாதிக்கம்
எம்ரமப்பலமாக
தநருக்கிய தபாழுதும் நாம் எமது இலட்சியத்ரத
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தளரவிடாது தநஞ்சுறுதியுடன் யபாராடியனாம்.
அந்த ஆபத்தான கட்டத்தில் உறுதிதான் எமது இறுதி
ஆயுதமாக இருந்தது. அந்த ஆன்மீக பலத்துடன்
உலகின் மிகப் தபரிய ஆயுத பலத்ரத எம்மால்
எதிர்தகாள்ள முடிந்தது. இன்று நாம் ஒரு புதிய
வாரல
ந்தித்து நிற்கியைாம். ஒரு புதிய
ஆக்கிரமிப்புப் யபாரர எதிர் தகாண்டு நிற்கியைாம்.
எமது வரலாற்றுப் பரகச் க்தியான சிங்கள தபௌத்த
யபரினவாதம் ந்திரிகா அரசு என்ை நிறுவன வடிவம்
தகாண்டு, தமிழினத்திற்கு எதிராக இன அழிப்புப்
யபார் ஒன்ரை நடத்தி வருகிைது. சிங்களத்தின்
முழுப் பரட பலத்ரதயும் ஒன்று திரட்டி
வடபுலத்தில் தமிைரின் வரலாற்று நிலங்கரள
ஆக்கிரமித்து நிற்கிைது. தபரிய ததாரகயில்
பரடயணிகரளயும், தபரிய அளவில் தவடிப்
தபாருள் க்திரயயும் பயன்படுத்தி, புலிகளின்
பரட வலுரவ அழிப்பதுதான் இந்த ஆக்கிரமிப்புப்
யபாரின் முக்கிய இராணுவ மூயலாபாயமாக
அரமந்தது. ஆயினும் இந்தக் குறிக்யகாரள
அரடவதில்
சிங்கள
இராணுவம்
படுயதால்விரயயய ந்தித்திருக்கிைது.
நான்கு புைமும் கடல் சூழ்ந்த குடாநாட்டுப்
பகுதியில், புலியியல் ரீதியாக எமக்குப் பாதகமான
நிலப் பரப்பில், தபரும் மரபுவழிச் மர்கரள
ததாடுத்து எமது பரடவலுரவ அழிக்க இராணுவம்
திட்டமிட்டது. இந்தச் சூழ்ச்சிகர திட்டத்ரத நாம்
நன்கறியவாம். ஆகயவ, எதிரியின் இராணுவப்
தபாறிக்குள் சிக்கிவிடாது, மிகவும் ாதுரியமாகப்
யபாரிட்டு, தந்தியராபாயமான பரட நகர்வுகரள
யமற்தகாண்டு,
எமது
பரட
வலுரவச்
சீர்குரலயாது
நாம்
பாதுகாத்யதாம்.
இதன்
காரைமாக, யாழ்ப்பாைச் மரில் இராணுவத்தின்
முக்கிய மூயலாபாயம். ரககூடவில்ரல என
உறுதியாகச் த ால்லலாம். இராணுவவாதமும்
இனவாதமும் யமயலாங்கி நிற்கும் இந்த அணுகு
முரையானது
இனப்பிரச்சிரனரய
என்றும்
இல்லாதவாறு சிக்கலாக்கியுள்ளது. மாதானத்தின்
கதவுகரள
இறுக
மூடியுள்ளது.
யபாரர
விரிவுபடுத்தி தீவிரமாக்கியுள்ளது. சிங்களத்தின்
தபாருண்மியத்ரத
சீரழித்துள்ளது.
ஒட்டுதமாத்தத்தில் ந்திரிகாவின் அர ாங்கம் இன்று
மீள முடியாத ஒரு தநருக்கடிக்குள் சிக்குப்பட்டு
நிற்கிைது.
ந்திரிகாவின் “ மாதானத்திற்கான யபார்” தமிைரின்
யதசிய வாழ்ரவ சீரழித்து இருப்துடன், முழு
இலங்ரகரயயுயம யபரழிவிற்குள் தள்ளிவருகிைது
என்பரத
ர்வயத
மூகம் இன்று உைரத்
ததாடங்கியுள்ளது.
விரிவரடந்து
த ல்லும்
யபாருக்கும், இராணுவ கடும் யபாக்கிற்கும் எதிராக
உலகத்தில்
இருந்து
எழும்
அழுத்தத்ரத
திர திருப்பும் யநாக்கில் ந்திரிகா அரசு மாதான
மிக்ரஞகரள விடத் ததாடங்கியுள்ளது.

மூன்ைாம்
தரப்பு
மத்தியத்துவம்
என்றும்
புலிகளுடன் யப த்தயார் என்றும்
மீபத்தில்
அறிக்ரககரள விட்டுவரும் ந்திரிகா, புலிகள்
இயக்கம் ஆயுதங்கரள
ரைரடவு த ய்ய
யவண்டும் என்ை யகலிக்கூத்தான நிபந்தரனரயயும்
முன்ரவக்கிைார். எந்த ஒரு தன்மானமுள்ள
விடுதரல இயக்கமும் இத்தரகய அவமதிப் பூட்டும்
நிபந்தரனரய
ஏற்றுக்தகாள்ளப்யபாவதில்ரல.
தமிைரின் யதசிய விடுதரலப் யபாராட்டத்ரத
ஷஷபயங்கரவாதம்||
என்றும்,
அந்தப்
யபாராட்டத்ரத தரலரம தாங்கி முன்தனடுக்கும்
எமது விடுதரல இயக்கத்ரத ஷஷபயங்கரவாத
அரமப்பு|| என்றும்
ர்வயத
உலகில் தீவிர
பரப்புரர த ய்து, உள்நாட்டிலும் தவளியுலகிலும்
எமது இயக்கத்திற்கு தரடவிதிக்க இந்த அரசு பகீரத
முயற்சிகரளச் த ய்து வருகிைது. அயதயவரள ஒரு
ஆண்டிற்குள் புலிகரள ஒழித்துவிடுயவாம் என
அரைகூவல்கரள விடுத்து யபாரரத் ததாடர்வதற்கு
பரடகரள தயார் நிரலப்படுத்தியும் வருகிைது.
இந்தச் சூைலில், ந்திரிகா மாதானம் பற்றி யபசுவது
எமக்கு
ந்யதகத்ரத
எழுப்புகிைது.
நாம்
மாதானத்தின் வியராதிகள் அல்லர். அன்றி,
மாதான வழியில் பிரச்சிரனரயத் தீர்ப்பதற்கு
எதிரானவர்களும் அல்லர். நாம் யவண்டுவது
உண்ரமயான மாதானத்ரதயய. எமது மக்கள்,
எமது மண்ணில், நிம்மதியாக, சுதந்திரமாக, அந்நியத்
தரலயீடு இன்றி அரமதியாக வாழ்ந்து, தமது
அரசியல் வாழ்ரவ தாயம தீர்மானிக்கக் கூடிய
உண்ரமயான,
தகௌரவமான,
நிரந்தரமான
மாதானத்ரதயய நாம் விரும்புகியைாம். இந்த
மாதான வாழ்ரவ தமிைருக்கு வைங்க சிங்கள
தபௌத்த யபரினவாத க்திகள் இைங்குமா என்பது
ந்யதகத்திற்கு உரியது. இனவியராதமும், ஆதிக்க
தவறியும், இராணுவத் தீர்வில் நம்பிக்ரகயும்
தகாண்ட எந்ததவாரு சிங்கள அரசும் தமிைரின்
யதசியப் பிரச்சிரனக்கு மாதான வழியில் தீர்வு
காைப்யபாவதில்ரல. தமிழீை மக்கள் வரலாற்று
ரீதியாகக் கண்டுதகாண்ட உண்ரம இது. சிங்களதபௌத்த யபரினவாதத்தின் பாதுகாவலனாகவும்,
அரசியல் பிரதிநிதியாகவும் விளங்கும் ந்திரிகா
அரசு, இனப்பிரச்சிரனக்கு தீர்வுகண்டு தமிழ்
மக்களுக்கு உண்ரமயான
மாதான வாழ்ரவ
உருவாக்கி தகாடுக்கும் என நாம் நம்பவில்ரல.
இந்த நம்பிக்ரகயீனத்தின் அடிப்பரடயில்தான்
நாம் மூன்ைாம் தரப்பு நடுநிரலரய நாடியனாம்.
எதிர்காலத்தில்
மாதானப்யபச்சுக்கள்
ாத்தியமாவதானால்,அது
ர்வயத
மத்தியத்துவத்துடன் நரடதபையவண்டும் என ஒரு
வருடத்திற்கு முன்னயர நாம் அறிவித்திருந்யதாம்.
ஆனால்,
ந்திரிகா அரசு அப்தபாழுது எமது
யயா ரனரயக் கருத்தில் எடுக்கவில்ரல.
மாைாக வடபுலத்தில் ஆக்கிரமிப்புப் யபாரர
விஸ்தரித்து, இன தநருக்கடிரய யமா மாக்கி,
மாதானப் யபச்சுக்கான சூழ்நிரலரயக் தகடுத்தது.
தமிைர் மண்ரை ஆக்கிரமித்து, அந்த ஆக்கிரமிப்ரப
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மாவீரர்தின உரரகள்
இராணுவ
யமலாதிக்க
நிரலயாகக்
கருதி,
அதரனத்தனக்கு அனுகூலமான அழுத்தமாகப்
பாவித்து, யபச்சுக்கரள நடத்த தகரில்லாப் யபார்
முரைரயக்ரகயாளும் ஒரு விடுதரல இயக்கம்,
தபரும் உயிர்ச் ய தத்ரத தவிர்க்கும் யநாக்கில்,
பரடயணிகரளப்
பின்
நகர்த்துவதும்
சில
நிலப்பகுதிகளில் கட்டுப்பாட்ரட இைப்பதும்
யதால்விரயக் குறிக்காது. இதரன ஒரு தற்காலிகப்
பின்னரடவாகயவ
தகாள்ளலாம்.
பரட
வலுரவயும்
யபாராட்ட
உறுதிரயயும்
தக்கரவத்துக் தகாண்டால் எமக்குச் ாதகமான
புைநிரலச் சூைலில், நாம் ததரிவு த ய்யும் யநரத்தில்,
தாக்குதல்கரள நடத்தி எதிரியின் பரட வலுரவ
எம்மால் அழிக்க முடியும். இதனால் இைந்த
பிரயத ங்கரளயும்
நாம்
மீட்தடடுப்பது
ாத்தியமாகும். முல்ரலத்தீவில் நாம் ஈட்டிய
மகத்தான
இராணுவச்
ாதரன
இதற்கு
ஒருசிைப்பான உதாரைமாகும். இத்தாக்குதலில்
சிங்களப் பரடகளுக்கு பாரிய உயிர்ச்ய தத்ரத
விரளவித்து,
எதிரியின்
பரடவலுரவ
பலவீனப்படுத்தியயதாடு இைந்த பிரயத த்ரதயும்
நாம் மீட்தடடுக்க முடிந்தது.
எமது
பரடவலுரவ
நாம்
தக்கரவத்துக்
தகாண்டதால்தான் இந்த தவற்றிரய எம்மால் ஈட்ட
முடிந்தது. அத்யதாடு எமது பரட வலுரவயும் நாம்
யமலும் பலப்படுத்த முடிந்தது. மாதானத்திற்கான
யபார்|| என்றும், “தமிைரர விடுதரல த ய்யும்
பரடதயடுப்பு”| என்றும், பரப்புரர த ய்து
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஆக்கிரமிப்புப் யபார்,
தமிைரின் அரமதிரயக் குரலத்து, தமிைரர
அகதிகளாக்கி, தமிைரர அடிரமகளாக்கி, தமிைரின்
மூக தபாருளாதார வாழ்ரவச் சீரழித்து, தமிைருக்கு
என்றுமில்லாத
தபரும்
அவலத்ரதக்
தகாடுத்திருக்கிைது. மாதானத் தத்துவம் யபசி
உலகத்ரத ஏமாற்றியயபாதும், இது தமிைருக்கு
எதிரான யபார் என்பரத
ந்திரிகா அரசு
நரடமுரையில் காட்டியுள்ளது. யாழ்ப்பாைக்
குடாநாடு ஒரு திைந்ததவளிச் சிரைச் ாரலயாக
மாற்ைப்பட்டிருக்கிைது. பாதுகாப்பு வலயங்களாக
துண்டுயபாடப்பட்டு, மண்யமட்டு அரண்களும்,
முட்கம்பி யவலிகளும், மூரலக்கு மூரல காவற்
ாவடிகளுமாக காட்சிதரும் தமிைரின் இப் புகழ்
மிக்க வரலாற்று மண்ணில் ஒரு இராணுவப்
பயங்கரவாத ஆட்சி நரடதபறுகிைது. ரகதுகளும்,
சிரைரவப்பும்,
சித்திரவரதகளும்,
பாலியல்
வல்லுைவுகளும்,
தகாரலகளும்,
காைாமல்
யபாதலும், பின் மனித புரதகுழிகளுக்குள்
கண்தடடுக்கப்படுவதுமாக
நிகழ்ந்துவரும்
யகாரமான
ம்பவங்கள் ஒரு உண்ரமரயப்
புலப்படுத்தி காட்டுகிைது. அதாவது, இராணுவ
ஆட்சி நரடதபறும்
தமிழ்ப்பகுதிகளில் மிகயமா மான ஒரு இன
அழிப்புக்
தகாள்ரக
மரைமுகமாக
த யற்படுத்தப்படுகிைது
என்பரதயய
இது

காட்டுகிைது. ஆக்கிரமித்த பகுதிகளில் நிகழும்
அட்டூழியங்களும்,
மற்றும்
பரவலாக
ததன்னிலங்ரகயில் நரடதபறும் தமிைர் வியராத
நடவடிக்ரககளும் ந்திரிகா அரசின் உண்ரமயான
இனவாத முகத்ரத அம்பலப்படுத்தி காட்டுகிைது.
முந்திய இனவாத அரசுகரள விட ந்திரிகாவின்
ஆட்சிபீடம் தமிைரின் யதசிய ஆன்மாரவ ஆைமாக
புண்படுத்தியிருக்கிைது என்யை த ால்லயவண்டும்.
ந்திரிகா அரசு தமிைருக்கு நீதி வைங்கப்
யபாவதில்ரல என்பரதயும், தமிைரின் யதசிய
பிரச்சிரனக்கு
நியாயமான
தீர்வு
காைப்யபாவதில்ரல
என்பரதயும்
நாம்
ஆரம்பத்தில் இருந்யத உைர்ந்து தகாண்யடாம்.
மாதானப் யபச்சுக்களின் யபாது ந்திரிகா அரசு
கரடப்பிடித்த
கடுரமயான
யபாக்கும்,
விட்டுக்தகாடாத மனப்பாங்கும் எமக்குப் தபரும்
ஏமாற்ைத்ரத
தந்தது.
தமிைரின்
ாதாரை
வாழ்க்ரகத் யதரவகரள பூர்த்தி த ய்யும் அற்ப
லுரககரள மறுத்து, இராணுவத்தின் யமலாதிக்க
நலன்கரளப் யபை முரனந்ததால் அன்ரைய
யபச்சுக்கள்
அர்த்தமற்ைதாக
முடிவுற்ைது.
இராணுவப்
பலத்திலும்
இராணுவ
அணுகுமுரையிலும்,
இராணுவத்
தீர்விலும்
நம்பிக்ரக தகாண்டிருந்ததால் யபச்சுக்களுக்கு
முக்கியத்துவம்
தகாடாது.
யபச்சுக்கள்
முறிவரடவதற்கான புைநிரலகரளயும் ந்திரிகா
அரசு உருவாக்கியது. தமிைர் தாயகத்தில் இராணுவ
யமலாதிக்கத்ரத
நிரலநாட்டி
ஆயுத
அடக்குமுரையின் கீழ் தமிைர்கரள ஆட்சி புரிய
யவண்டும் என்பயத.
அன்றும் இன்றும் இந்த அரசின் ஆைமான
அபிலார யாக இருந்து வருகிைது. சிங்கள அரசு
எண்ைலாம். ஆனால் எம்ரமப் தபாறுத்தவரர
இவ்விதமான யபச்சுவார்த்ரத சுதந்திரமானதாக,
மத்துவமானதாக
அரமயாது.
ஏதனனில்,
இராணுவ பலத்ரத துருப்புச்சீட்டாக ரவத்து எமது
மக்களின் உரிரமகளுக்காகப் யபரம்யப முயலும்
ஒரு அரசிடம் நாம் நீதிரய எதிர்பார்க்க முடியாது.
அதனால்தான்,ராணுவ ஆக்கிரமிப்பின் அழுத்தம்
நீங்கிய சுமூகமான இயல்பு நிரலயில் யபச்சுக்கள்
நரடதபறுவரத நாம் விரும்புகியைாம். பரடகள்
விலகுதல்,
தநருக்கடிரயத்
தணித்தல்,
இயல்புநிரலரயத்
யதாற்றுவித்தல்
ஆகியன
அரசியல் யபச்சுவார்த்ரதகளுக்கு முன்நிகழ்வாக
அரமதல்
அவசியம்
என்பயத
எமது
நிரலப்பாடாகும். இப்பிரச்சிரனகள் பற்றிப் யபசி
ஓர் உடன்பாட்ரடக் காைவும் நாம் தயாராக
இருக்கியைாம்.
எமது நியாயமான நிரலப்பாட்ரட ந்திரிகா அரசு
ஏற்றுக்தகாள்ளும் என நாம் எதிர்பார்க்கவில்ரல.
சிங்களதபௌத்த
யபரினவாதமானது,
காலம்
காலமாக,
இராணுவ
யமலாண்ரமயில்
நம்பிக்ரகதகாண்டு
த யற்பட்டு
வருகிைது.
இராணுவ
பலத்தின்
நிைலின்
கீயையய
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ந்திரிகாவினது ஆட்சியும் நடக்கிைது. எனயவ,
இராணுவ பலத்ரதக் ரகவிட்டு, தார்மீக பலத்தின்
அடிப்பரடயில், நீதியின் அடிப்பரடயில் தமிைர்
பிரச்சிரனரயத் தீர்க்க ந்திரிகா அரசு முன்வருமா
என்பது
ந்யதகத்திற்குரிய விடயயம. சிங்கள
ஆட்சியாளரிடம் ரகநீட்டி நின்று, நாம் எமது
உரிரமகரளப் தபற்றுக்தகாள்ள முடியாது. நாயம
எமது உரிரமகரளப் யபாராடி தவன்தைடுக்க
யவண்டும். யபாராடாது, இரத்தம்
சிந்தாது,
ாரவயும் அழிரவயும் ந்திக்காது, தியாகங்கள்
புரியாது
எந்ததவாரு
யத மும்
விடுதரல
தபற்றுக்தகாண்டதாக வரலாறு இல்ரல. ஆகயவ,
நாம்
யபாராடுயவாம்.
எமது
இரத்தத்ரத
விரலயாகக்
தகாடுக்கும்
எமது
இலட்சியத்திற்காகப் யபாராடுயவாம். தவற்றிகரள
ஊக்கமாக எடுத்து, பின்னரடவுகரளச் வாலாக
ஏற்று, நாம் ததாடர்ந்து யபாராடுயவாம். எவ்வித
இன்னல்கள் வந்தாலும், எவ்விதத் துன்பங்கள்

யநர்ந்தாலும் நம்பிக்ரக இைக்காது நாம் ததாடர்ந்து
யபாராடுயவாம். எமது மண்ணிலிருந்து சிங்களப்
பரடகரள விரட்டும் வரர, எமது யத த்திற்கு
விடுதரல கிட்டும் வரர, எமது மக்களுக்கு விடிவு
ஏற்படும் வரர நாம் உறுதி தளராது துணிந்து
யபாராடுயவாம்.
ஆக்கிரமிப்பாளனின்
அடக்குமுரைக்கு ஆளாகி, அவலக்குரல் எழுப்பி
நிற்கும் எமது யத த்திற்குரியவர்களின்
துயரக்
கண்ணீரரத்
துரடப்யபாம்
உறுதிதயடுத்து, மாவீரர்களுக்கு இன்று
வீரவைக்கத்ரதச் த லுத்துயவாம்.
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1997
இந்த அழிவுப் ோரதரயத் ளதர்ந்சதடுத்து நிற் து, சிங்கேப்
ள ரினவோதிகளேயன்றி, நோமல்ல. இரோணுவ அடக்குமுரறக்
சகோள்ரகயோல் சிங்கே ளதெம் தன்ரனத்தோளன
அழித்துக்சகோண்டிருக்கிறளத தவிர தமிழினத்தின் சுதந்திர
எழுச்சிரய அதனோல் அழித்துவிட முடியோது. இந்த
உண்ரமரயச் சிங்கேப் ள ரினவோதம் என்ளறோ ஒரு நோள்
உைர்ந்ளத தீரும். ஆயினும் இரோணுவ
வன்முரறப் ோரதரயக் ரகவிட்டு, சிங்கேம் தமிழ்
மக்களுக்கு நீதி வழங்குசமன நோம் எதிர் ோர்க்கவில்ரல.
அந்த எதிர் ர்ப்புடன் நோம் எமது விடுதரலப்
ள ோரோட்டத்ரத ஆரம்பிக்கவில்ரல. ளதெ விடுதரல என் து
எதிரியோல் வழங்கப் டும் ெலுரகயல்ல.
எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள.

மதிப்பிற்குமுரிய

தமிழீை

இன்று மாவீரர் நாள்.
எமது
இனத்தின்
விடுதரலக்காகத்
தமது
இன்னுயிரர ஈகம்த ய்து, எமது இதயதமல்லாம்
நிரைந்து நிற்கும் எம்முயிர்த் தியாகிகரள நாம்
நிரனவுகூர்ந்து தகௌரவிக்கும் புனிதநாள். மக்களின்
விடுதரலதயன்ை மகத்தான இலட்சியத்ரத வரித்து
அந்த
இலட்சியத்திற்காக
வாழ்ந்து,
அந்த
இலட்சியத்ரத அரடய உறுதிதளராது யபாராடி
அந்த இலட்சியப் யபாரில் தமது உயிரரயய
அர்ப்பணித்த
மாவீரர்கள்
மயகான்னதமான
மனிதப்பிைவிகள். மாவீரர்கரளப் புனிதர்களாகயவ
நான்
தகௌரவிக்கியைன்.
தாய்
நாட்டின்
விடுதரலதயன்ை தபாதுரமயான பற்றுைர்வால்
ஈர்க்கப்படும் அவர்கள், தமது தனிரமயான
பற்றுக்கரளயும்
பா வுைவுகரளயும்
துைந்துவிடுகிைார்கள்.
சுயவாழ்வின்
சுகயபாகங்கரளக் ரகவிட்டு தபாதுவாழ்வின்
அதியுயர் விழுமியத்ரதத் தழுவிக் தகாள்கிைார்கள்.
அந்தப் தபாதுவான இலட்சியத்திற்காக தமது
த ாந்த வாழ்ரவயும் அர்ப்பணிக்கத் துணிகிைார்கள்
இதரன ஒரு புனிதமான துைவைமாகயவ நான்
கருதுகியைன்.
இந்தப் புனிதத் துைவைத்திற்கு இலக்கைமாக
விளங்கும் மாவீரர்கரள நாம் புனிதர்களாகயவ
பூசிக்க யவண்டும். தன்னலமற்ை, தமக்தகனப்
பயரன எதிர்பாராத விடுதரலத் ததாண்டில்,
தம்ரமயய
அழித்துக்தகாள்ளும்
அதியுன்னத
தியாகிகள் என்பதால், மாவீரர்களுக்கு எமது
விடுதரல
இயக்கம்
தபரும்மதிப்ரபயும்
தகௌரவத்ரதயும் வைங்கிவருகிைது. மாவீரர்கரள
எமது இனவிடுதரலப் யபாரின் வரலாற்று
நாயகர்களாக,
யதசிய
வீரர்களாக
நாம்

யபாற்றுகியைாம். அவர்களது நிரனவுகள் காலத்தாற்
கரரந்துயபாகாது, என்றும் எமது தநஞ் ங்களில்
நிரலத்திருக்க
யவண்டுதமன்பதற்காக
நாம்
அவர்களுக்கு நிரனவு விைாக்கள் எடுக்கியைாம்.
நிரனவுச் சின்னங்கள் நிறுவிக் தகௌரவிக்கியைாம்.
வீர வைக்கச்
டங்குகளுடன் மாவீரர்களது
வித்துடல்கரள விரதப்பதும், நிரனவுக் கல்
நாட்டுவதும், அவர்களது கல்லரைகரளப் புனிதச்
சின்னங்களாகப் பூசிப்பதும், அவர்களது துயிலும்
இல்லங்கரளப் புனிதத் தலங்களாக வழிபடுவதும்
எமது மக்களால் விரும்பப்படும் வைக்காகிவிட்டது.
மாவீரர்களின் நிரனவாக, ஒரு வீர வழிபாடு மரபு.
எமது மண்ணில் உருவாகியிருக்கிைரததயன்பரத
நான் தபருமிதத்துடன் த ால்யவன். மாவீரர்கரள
வைக்கத்துக்குரியபவர்களாகத் தகௌரவிக்கும் எமது
வீர மரபு. தமிைரின் எதிரியான சிங்கள இனவாத
அரசுக்கு எச் ரிக்ரகயூட்டியிருக்கிைது. சிங்கள யத ம்
யாரரப்
பயங்கரவாதிகளாக
இழிவுபடுத்தி
வந்தயதா
அவர்கரளத்
தமிைர்
யத ம்
முன்ரவக்கவும்
ந்திரிகாவிடம் துணிவில்ரல.
இந்த
இயலாரமரய
நியாயப்படுத்தத்
தீவிரப்யபரின க்திகள் மீது பழிரயச் சுமத்த
முரனகிைது அரசு. உண்ரமயில் ந்திரிகாவின்
அரசும் சிங்கள தபௌத்த யபரினவாதத்தின் ஒரு நவீன
வடிவம்தான். சிங்கள தபௌத்த யபரினவாதத்ரதக்
கட்டிதயழுப்பி,
அதரனப்
பூதாகரமாக
வளர்த்துவிட்ட ந்திரிகாவின் அரசியற்
கட்சி, இப்தபாழுது அந்தத் தீவிரவாத க்திகள் மீது
குரைகூறுவது அபத்தமானது. விடுதரலப் புலிகள்
இயக்கம் மாதான வழியில் அரசியல் தீர்ரவ
விரும்பவில்ரலதயனச் ந்திரிகா அரசு கூறுவதிலும்
உண்ரமயில்ரல. நாம் மாதான வழியில் அரசியல்
தீர்ரவ விரும்பியதால்தான் திம்பு ததாடக்கம்
யாழ்ப்பாைம்வரர
பல
யபச்சுக்களிற்
கலந்துதகாண்யடாம். இப் யபச்சுக்களின்யபாது நாம்
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தமிழினத்தின் நலனில் உறுதியாக நின்யைாம்.
சிங்கள அரசுகள் தமிழ் மக்களுக்கு நீதி வைங்க
மறுத்தன.
இதனாற் யபச்சுக்கள் தவற்றிதபைவில்ரல. இதற்கு
எம்மீது
குரைகூறிப்
பயனில்ரல.
சிங்கள
அரசுகளின் விட்டுக் தகாடாத யபாக்யக இந்
நிரலரமக்குக் காரைம். தமிைரின் தாயகம்,
தமிைரின் யதசியம், தமிைரின் தன்னாட்சி உரிரம
ஆகியவற்ரை
அங்கீகரித்து,
அவற்றின்
அடிப்பரடயில் ஓர் அரசியற் தீர்வுத் திட்டம்
வகுக்கப்படயவண்டுதமன
நாம்
திம்புக்
காலத்திலிருந்யத வலியுறுத்தி வருகியைாம். இதுயவ
இன்றும் எமது நிரலப்பாடாக இருந்து வருகிைது.
எந்தயவார் அரசியல் தீர்வுத் திட்டத்திற்கும் தமிைரின்
தாயகம் அடிப்பரடயானது. தமிைரின் நிலமானது
தமிைரின்
யதசிய
வாழ்விற்கும்
யதசிய
தனித்துவத்திற்கும்
ஆதாரமானது.
தமிைர்கள்
வரலாற்று ரீதியாக வாழ்ந்துவரும் தாயக நிலத்ரத
அங்கீகரிக்காத எந்ததவாரு திட்டமும் தமிைரின்
யதசியப் பிரச்சிரனக்குத் தீர்வாக அரமயாது.
தமிைரின் வரலாற்றுச் த ாத்தான தாயக நிலத்ரதயய
ஏற்றுக்தகாள்ளத் தயங்கும் இன்ரைய சிங்கள
அரசியல்வாதிகள்
திம்புக்
யகாட்பாடுகளின்
அடிப்பரடயில்
ஒரு
தீர்வுத்
திட்டத்ரதத்
தமிைர்களுக்கு
வைங்குவார்களா
என்பது
யகள்விக்குரியது. ததன்னிலங்ரக அரசியலுலகத்திற்
சிங்கள-தபௌத்த யபரினவாதச் சிந்தரன ஆதிக்கம்
த லுத்தும்வரர இது ாத்தியமாகப் யபாவதில்ரல.
இந்த உண்ரமரய உைர்ந்துதகாண்டதால்தான்.
இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னயர தமிழீை மக்கள்
தன்னாட்சி உரிரமரயப் பிரகடனம் த ய்து
தனியரசு அரமக்க முடிதவடுத்தனர். தமிழ்
மக்களின் இத் யதசிய அபிலார ரய இலட்சியமாக
வரித்யத,
கடந்த
இருபது
ஆண்டுகளுக்கு
யமலாகஎமது விடுதரல இயக்கம் தன்னாட்சி
உரிரமரய நிரலநாட்டப் யபாராடி வருகிைது.
தமிைர்களின்
உரிரமகரளயும்
பறித்து,
தமிைர்களுக்கு ஒரு நீதியான தீர்வு வைங்கவும்
மறுத்து, தமிைர்கள் பிரிந்துத ன்று தனியரசு
அரமப்பரதயும் எதிர்த்து, எல்லா வழிகளிலும்
மாதானப் பாரதக்கு இரடயூைாக நிற்பது சிங்களப்
யபரினவாதிகயளயன்றி, நாம் அல்ல. கடந்த ஐம்பது
ஆண்டு காலமாக, அடக்குமுரை என்ை ஒயர
வழியில்தான் சிங்களம் த ன்று
தகாண்டிருக்கிைது.
இந்தக்
குருட்டுத்தனமான
அணுகுமுரையால்தான்
இலங்ரகயில்
அரமதிகுரலந்து
யபாரும்
வன்முரையும்
தரலதூக்கி நிற்கின்ைன. இந்த அணுகுமுரைரயச்
சிங்கள யத ம் மாற்றிக்தகாள்ளாவிடின், முடிவில்லா
யுத்தத்ரதயும் தகான்தைாழித்துத் தமிழினத்ரத
இனவாரியாக ஒழித்துக்கட்டுவதில்தான் சிங்கள

அரசுகள் முரனப்புடன் த யற்பட்டன. இதுதான்
வரலாற்று
உண்ரம.;
சிங்களத்தின்
ஒடுக்குமுரைவரலாற்றில் ந்திரிகாவின் ஆட்சிக்
காலம்தான்
தமிழினத்திற்குச்
ாபக்யகடாக
அரமந்தது. இந்த மூன்று ஆண்டுக் காலத்தில்
அவலத்திற்கும் இம்ர க்கும் ஆளாகாத தமிைர்கயள
இல்ரலதயனலாம். ந்திரிகாவின் ஆட்சியில்தான்
யபார் விரிவரடந்து, தபரும் தீயாகப் பரவி தமிைர்
யத த்ரதச் சுட்தடரித்தது. இதனாற் ன முத்திரமாக
மக்கள்
இடம்தபயர்ந்து
இருப்பிடமின்றி
அவலப்பட்டனர்.
தமிைரின் வரலாற்றுப் புகழ்மிக்க பாரம்பரிய
நிலங்கள்
இராணுவ
அடக்குமுரையாட்சிக்கு
உட்பட்டன.
மாறி,
மாறி
நிகழ்ந்த
பரடதயடுப்புக்கயளாடு,
உைவு
மருந்துத்
தரடகரளயும் அரசு இறுக்கிவந்ததால், பசியும்
பட்டினியும் யநாயும் ாவுமாக தமிழ் மக்கள் ந்தித்த
இன்னல்கரளச் த ால்லி விபரிப்பது கடினம்.
ஐம்பது
ஆண்டு
காலமாக,
முடிவின்றி
நீண்டுத ல்லும்
சிங்களப்
யபரினவாதத்தின்
ஒடுக்குமுரையானது
ந்திரிகாவின்
ஆட்சிக்
காலத்தில்தான் மிகவும் தீவிரமான கடும்யபாக்ரக
எடுத்தது எனலாம். தமிைரின் யதசிய சுதந்திர
இயக்கமாகிய விடுதரலப் புலிகரள நசுக்கி,
தமிழினத்ரதச் சிங்கள இராணுவ ஆட்சியின்கீழ்
அடிரமப்படுத்துவதுதான் அரசின் அடிப்பரடயான
யநாக்கம்.
இந்த
இராணுவத்
தீர்ரவ
நரடமுரைப்படுத்துவதில்தான்
முழு
முரனப்யபாடு த யற்பட்டு வருகிைது ந்திரிகா
அரசு. தனது பாரிய இராணுவத் திட்டத்ரதயும்
அதன் விரளவாக தமிைருக்கு ஏற்பட்டுவரும்
யபரவலங்கரளயும் மூடிமரைத்து, உலகத்தின்
கவனத்ரதத் திர திருப்பும் யநாக்கில், ந்திரிகா
அர ானதுதீர்வுப்
தபாதி
என்ை
நாடகத்ரத
அரங்யகற்றியது. இந்த அரசியல் நாடகத்தின்
சூட்சுமத்ரத உலக நாடுகள்புரிந்துதகாள்ளவில்ரல.
ந்திரிகாவின் தீர்வுப் தபாதியானது, இராணுவத்
தீர்வுத் திட்டத்தின் மறுமுகம்என்பரத உலகம்
கண்டுதகாள்ளவில்ரல. மாைாக, சிங்கள அரசின்
ாைக்கியமான பிரச் ார மாரயயில்மயங்கி உலக
நாடுகள்
ந்திரிகாவின்
தீர்வுப்
தபாதிக்குக்
கண்மூடித்தனமாக
ஆதரவு
வைங்கின.
சிங்களதபௌத்;ததாட்டுநிற்கவில்ரல. காலத்திற்கு
காலம்,
யதய்ந்து,
யதய்ந்து
உள்ளடக்கம்
உருக்குரலந்துவரும் இத்தீர்வுத்திட்டம் இரண்டரர
வருடங்களாக
இழுபட்டும்
இன்னும்
முழுரமதபைவில்ரல.
எனினும்
இத்
திட்டத்தின்யநாக்கம்
ததளிவாகத்
ததரிகிைது.
தமிைரின்
யதசியத்
தனித்துவத்ரதயும்,
தாயகத்ரதயும் மறுதலித்து தமிைர்
யத த்ரதச்
சிங்கள
இரையாட்சியின்
ஆதிக்கத்தின்கீழ்க் தகாண்டுவருவதுதான் இதன்
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மாவீரர்தின உரரகள்
குறிக்யகாள்.
இராணுவத்தீர்வின்
யநாக்கமும்
இதுதான்.
எனயவ
ந்திரிகாவின்
அரசியற்
தபாதியும், இராணுவத் திட்டமும் ஒயரநாையத்தின்
இரு முகங்களாகயவ எமக்குத் ததரிகின்ைது.
தமிைரின் யதசிய இனப் பிரச்சிரனரய நீதியான
முரையில், மாதான வழியில் தீர்த்துரவப்பதற்கான

பீடத்தில் ஏறிய சிங்கள இனவாதக் கட்சிகள் ஈைத்
தமிழினத்தின் துயர் துரடக்க இதுவரர ாதித்தது
என்ன? தமிைர்களின் நியாயமான யகாரிக்ரககள்
எதுவும் நிரையவற்ைப்பட்டதா? தீப்பற்றி எரியும்
தமிைரின்
யதசியப்
பிரச்சிரனக்கு
தீர்வுகாைப்பட்டதா? ஒன்றுயம நடக்கவில்ரல.

அரசியல்
யநர்ரமயும்
உறுதியும்
ந்திரிகா
அரசிடமில்ரல.
தமிைரின்
யதசிய
அபிலார கரளப் பூர்த்தித ய்யும் வரகயில் ஓர்
உருப்படியான தீர்வுத் திட்டத்ரத புனிதர்கரளப்
பூசிப்பரத யபரினவாதிகளாற் தபாறுத்துக்தகாள்ள
முடியவில்ரல.
அத்யதாடு
மாவீரரின்
வீர
வழிபாட்டு மரபானது தமிழினத்தின் விடுதரல
எழுச்சிக்கு உந்து க்தியாக இருந்துவருவதாகவும்
சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் கருதினர். இத்தரகய
இனத்துயவ ப்
பரகயுைர்வால்
உந்தப்பட்ட
சிங்களப் யபரினவாதம் தமிழினத்தால் என்றுயம
மன்னிக்க முடியாதஒரு படுபாதகச் த யலில்
இைங்கியது.யாழ்ப்பாைக்
குடாநாடு
எதிர்ப்
பரடகளின்
பிடியில்
வீழ்ந்தயபாது
இந்த
யவதரனக்குரிய
ம்பவம்நிகழ்ந்தது. தமிழீைத்
தாயின் மடியில் நித்திய உைக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த
எம்மினிய மாவீரர்களின் ஆன்மஅரமதி எதிரியாற்
குரலக்கப்பட்டது.
அவர்களது
கல்லரைகள்
இடித்துத்
தரரமட்டமாக்கப்பட்டன.அவர்களது
துயிலும் இல்லங்கள் அழிக்கப்பட்டன.

மாைாக, இந்த நீண்ட காலவிரிப்பில், தமிைர்கள் மீது,
துன்பத்தின் யமல் துன்பமாக, தாங்தகாைாத்
துயரப்பளு மட்டுயம சுமத்தப்பட்டு வந்தது.

அவர்களது
நிரனவுச்
சின்னங்கள்
சிரதக்கப்பட்டன.
புனிதர்களாக,
ரித்திர
நாயகர்களாக, யதசிய வீரர்களாகத் தமிைர்களாற்
யபாற்றிப்
பூசிக்கப்படும்
மாவீரர்களின்
புரதகுழிகரள மாசுபடுத்தி, அவர்களது புனிதத்
தலங்களான துயிலும் இல்லங்கரளச் சிரதத்தழித்த
இச் த யரல மிகவும் அநாகரிகமான, கீழ்த்தரமான
இழித யதலன்யை நான் கூறுயவன். ஆக்கிரமிப்பு
இராணுவத்தின் அடாவடித்தனதமன இச் த யரலச்
சிறுரமப்படுத்திவிட முடியாது. இது மிகவும்
பாரதூரமான பயங்கரவாதச் த யல். தமிழினத்தின்
யதசிய ஆன்மாவில் நீங்காத கரைரய ஏற்படுத்திய
இந்த அவச்த யலுக்குச் சிங்களப் யபரினவாத அரய
தபாறுப்யபற்க யவண்டும். இந்தப் பண்பற்ை த யல்
ஓர் உண்ரமரயப் பகர்கிைது. அதாவது, சிங்கள
யத த்ரத ஆண்டுவரும் இனவாத ஆட்சியாளர்கள்
தமிைர்களின்
உைர்வுகளுக்கு
என்றுயம
மதிப்பளிக்கப்யபாவதில்ரல. இைந்து யபாயனாரின்
அரமதிரயயய தகடுப்பவர்கள் இைவாயதாருக்கு
நிம்மதிரயக்
தகாடுப்பார்கதளன
நான்
கருதவில்ரல.
எனது அன்பார்ந்த மக்கயள.
இலங்ரகத் தீவின் ஆட்சியதிகாரம் சிங்களப்
தபருபான்ரம மக்களிடம் ஒப்பரடக்கப்பட்டு
ஐம்பது
ஆண்டுகள்
ஆகின்ைன.
இந்த
அரரநூற்ைாண்டு காலமாக, மாறி மாறி அதிகார

தமிைரின்
நிலத்ரத
அபகரித்து,
தமிைரின்
தமாழிரயப் புைக்கணித்து, தமிைரின் கல்வி,
யவரலவாய்ப்புஉரிரமகரள மறுத்து, தமிைரின்
யதசிய வளங்கரள அழித்து, தமிைரின் மூக
தபாருளாதார வாழ்ரவச்சீரழித்து, தமிைர்கரளப்
தபரும் எண்ணிக்ரகயில் யபரழிரவயுயம அது
ந்திக்க யவண்டிவரும். இந்த அழிவுப்பாரதரயத்
யதர்ந்ததடுத்து
நிற்பது,
சிங்களப்
யபரினவாதிகயளயன்றி,
நாமல்ல.
இராணுவ
அடக்குமுரைக் தகாள்ரகயால் சிங்கள யத ம்
தன்ரனத்தாயன அழித்துக்தகாண்டிருக்கிையத தவிர
தமிழினத்தின் சுதந்திர எழுச்சிரய அதனால்
அழித்துவிட முடியாது இந்தஉண்ரமரயச் சிங்களப்
யபரினவாதம் என்யைா ஒரு நாள் உைர்ந்யத தீரும்.
ஆயினும்
இராணுவ வன்முரைப்பாரதரயக்
ரகவிட்டு, சிங்களம் தமிழ் மக்களுக்கு நீதி
வைங்குதமன
நாம்
எதிர்பார்க்கவில்ரல.
அந்தஎதிர்பாhப்புடன் நாம் எமது விடுதரலப்
யபாராட்டத்ரத ஆரம்பிக்கவில்ரல. யத விடுதரல
என்பது எதிரியால்வைங்கப்படும்
லுரகயல்ல.
அது, இரத்தம் சிந்தி, உயிர்விரல தகாடுத்து,
யபாராடிப் தபையவண்டிய புனிதஉரிரம.
எனயவ, நாம் எமது விடுதரல இலட்சியத்ரத
அரடய ததாடர்ந்து யபாராடுயவாம். இத்தரன
காலமும் நாம் சிந்திய இரத்தமும், நாம் த ய்த உயிர்த்
தியாகங்களும்
வீண்யபாகாததன்ை
திடமான
நம்பிக்ரகயுடன் நாம் ததாடர்ந்து யபாராயவாம்.
எமது புனித மண்ரைத் தமது ஆக்கிரமிப்புப்
பாதங்களால் அசிங்கப்படுத்தி நிற்கும் எதிரிப்
பரடகரள
எமதுமண்ணில்
இருந்து
விரட்டியடிப்யபாதமன்ை திட ங்கற்பத்துடன் நாம்
ததாடர்ந்து யபாராடுயவாம்.
உறுதியுடன் யபாராடும் யத யம இறுதியில்
தவற்றிதபறுதமன்ை
உண்ரமரய
தநஞ்சில்
நிறுத்தி, நாம்த யலுறுதியுடன் யபாராடுயவாம்.
மனவலிரமயின் தநருப்பாக எரிந்து எமது
மண்ணின் விடுதரலக்காகக் களமாடி வீழ்ந்த
மாவீரர்கரள நிரனவு கூர்ந்து, நாம் இலட்சிய
உறுதியுடன் ததாடர்ந்து யபாராடுயவாம்.
புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்.
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1998
நோம் எமது மண்ணில், வரலோற்று ரீதியோக எமக்குச்
செோந்தமோன நிலத்தில், நோம் பிறந்து வோழ்ந்த எமது தோயக
பூமியில், நோம் நிம்மதியோக, சகௌரவமோக, எவரது
தரலயீடுமின்றிச் சுதந்திரமோக வோழ்வதற்கு விரும்புகிளறோம்.
நோமும் மனிதர்கள், மனிதர்களுக்கோன அடிப் ரட
உரிரமகரேக் சகோண்ட ஒரு மனித ெமூகம், தனித்துவமோன
சமோழிரயயும், ண் ோட்டு வோழ்ரவயும், வரலோற்ரறயும்
சகோண்ட ஒரு தனித்துவமோன இனத்ரதச் ெோர்ந்த மனிதர்கள்
நோம். எம்ரம ஒரு மனித ெமூகமோக, தனித்துவப்
ண்புகரேக் சகோண்ட மக்கேோக ஏற்குமோறு ளகட்கிளறோம்.
எமது அரசியல் வோழ்ரவ நோளம தீர்மோனித்துக்சகோள்ளும்
உரிரம எமக்குண்டு. இந்த உரிரமயின் அடிப் ரடயில்
நோளம எம்ரம ஆளும் வரகயில் ஒரு ஆட்சிமுரறரய
அரமத்து வோழளவ நோம் விரும்புகிளறோம். இரதத்தோன் எமது
மக்கள் ளகட்கிறோர்கள். இதற்கோகளவ எமது மக்கள் ள ோரோடி
வருகிறோர்கள்.
எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள,

மதிப்பிற்குமுரிய

தமிழீை

இன்று மாவீரர் நாள். தமிழீைத் தாய் நாட்டின்
விடிவிற்காக தமது இன்னுயிரர ஈகம் த ய்த
எம்முயிர்ப் யபாராளிகரள இன்று நாம் எமது
இதயக் யகாயில்களில் பூசித்துக் தகௌரவிக்கும் புனித
நாள். ஆண்டுயதாறும் நிகழும் இன்ரைய நாள்
மட்டும் மாவீரர்களுக்கு உரித்தானதல்ல. இன்ரைய
காலமும் இக் காலத்தில் கட்டவிழும் வீர விடுதரல
வரலாறும், அந்த வரலாற்றின் குைந்ரதயாகப்
பிைக்கப்யபாகும் விடுதரலயத
விடுதரலயும்
அவர்களுக்யக உரித்தானரவ.
மாவீரர்கள் காலத்தால்
ாவதில்ரல. அவர்கள்
காலத்ரத
உருவகிப்பவர்கள்.
காலத்தின்
குறிப்யபட்டில் கால் பதித்துச் த ல்பவர்கள். ாவு
அவர்கரளத் தீண்டுவதில்ரல. அவர்கள் காலத்தின்
காவியமாக
எமது
யத த்தின்
ஆன்மாவில்
காலதமல்லாம் நிரலத்திருப்பவர்கள். வரலாறு
என்பது மனித விடுதரலரய யநாக்கி நகரும் ஒரு
யபரியக்கம். சுதந்திரப் யபாராட்டங்கயள இந்த
வரலாற்றுப்
யபரியக்கத்தின்
க்கரங்கரளச்
சுைற்றுகின்ைன. எந்த ஒரு யத ம்-எந்த ஒரு மக்கள்
மூகம், சுதந்திரம் யவண்டிப் யபாராடுகிையதா
அங்குதான் வரலாற்றுப் புயல் ரமயம் தகாள்கிைது.
நீண்டகாலமாகயவ தமிைர் யத ம் விடுதரலக்காகப்
யபாராடி வருகிைது. ஒரு சிறிய யத மாக இருந்த
யபாதும் விடுதரலக்காய் நாம் தகாடுத்து வரும்
விரல மிகப் தபரிது. அடக்குமுரைக்கு அடிபணிந்து
அடிரமகளாக வாழ்வரதவிட விடுதரலக்காக
எத்தரகய விரலரயயும் தகாடுக்க எமது யத ம்

தயாராக
இருக்கிைது.
இதனால்தான்
நாம்
அதிகளவில் இரத்தம் சிந்தியும், அளப்பரிய
உயிர்விரல தகாடுத்தும், உறுதி தளராது யபாராடி
வருகியைாம். அரையாத தநருப்பாகச் சுவாரல
விட்தடரியும் எமது வீர விடுதரலப் யபாரில் நாம்
புரிந்து வரும் அதியுயர் தியாகங்களும் அற்புதமான
அர்ப்பணிப்புக்களும் இன்று முழு உலகத்ரதயுயம
வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளன. இந்த வீர விடுதரல
வரலாற்றின் கதாநாயர்களாகத் திகழ்பவர்கள் எமது
மாவீரர்கயள.
எமது யத த்தின் விடுதரலக்காக தம்முயிரர
அர்ப்பணித்த ஒவ்தவாரு சுதந்திரப் யபாராளிக்கும்
எமது யத த்தின் வரலாற்றில் அழியாத இடமுண்டு.
இவர்கள்
ாதாரைமானவர்களாகச்
ாரவத்
தழுவவில்ரல. எமது இனத்தின் இருப்பிற்காக,
இவர்கள் தமது சுயத்ரத அழித்தவர்கள். இந்த
அற்புதமான
துைவைத்தால்
இவர்களது
அரடயாளங்கள்
என்றுயம
அழிவதில்ரல.
இவர்கள் ஒவ்தவாருவரும் ஒரு தனிமனித ரித்திரம்.
ஆயிரமாயிரம்
மாவீரர்களின்,
ஆயிரமாயிரம்
தனிமனித
ரித்திரங்கள்
ங்கமமாகிய
தபருநதியாகயவ எமது யத த்தின் வரலாறு வீறு
தகாண்டு ஓடுகிைது. எமது இனத்ரத அழிக்க வந்த
இனவாத இராணுவம் தன் அழிரவயய ந்தித்து
நிற்கிைது.
வன்னிச்
மர்க்களங்களில்
ஆயிரமாயிரமாக
ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்
அழிக்கப்பட்டு
வருகிைார்கள்.
தமிழீைம்
எதிரிபரடகளின் மயான பூமியாக மாறி வருகிைது.
எமது பா ரைகளிலிருந்து படரும் சுதந்திர
தநருப்ரப
எதிர்தகாள்ள
முடியாது
எதிரி
இராணுவம் திைறுகிைது. விடுதரலப் யபாரில்
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இந்தத் திருப்பத்ரத ஏற்படுத்தித் தந்தவர்கள் எமது
மாவீரர்கள் என்பரத நான் தபருரமயுடன்
கூறுயவன். எமது மாவீரர்கள் சிந்திய ஒவ்தவாரு துளி
இரத்தமும் அர்த்தமுள்ளதாக, எமது யத த்தின்
விடுதரலப் பாரதக்கு ஆதாரமானதாக அரமகிைது.
அவர்களது ஒப்பற்ை உயிர்த்தியாகயம எமது
மக்கரள பாரிய இன அழிவிலிருந்து பாதுகாத்து
வருகிைது.
மாவீரர்கயள
எமது
மண்ணின்
காப்பரண்கள். எமது மக்களின் காவற்ததய்வங்கள்.
எனது அன்பார்ந்த மக்கயள,
எமது மாவீரர்கரள நிரனவுகூரும் இன்ரைய
நாளில் எமது யதசியப் யபாராட்டத்தின் நிரல
பற்றியும் வளர்ச்சிப் யபாக்குப் பற்றியும் நாம்
சிந்திப்பது அவசியமாகிைது. இன்ரைய உலகம்
மாறிவருகிைது என்பது உங்களிற்குத் ததரியும். புதிய
நூற்ைாண்ரட யநாக்கிய ஒரு புது யுகத்தில் மானிடம்
காலடிதயடுத்து ரவக்கிைது. முடியப்யபாகும் இந்த
இருபதாம் நூற்ைாண்ரட மனித வரலாற்றில் தபரும்
திருப்பங்கரள ஏற்படுத்தியது யபார், புரட்சி,
யபாராட்டம் என்று இப்பூமியில் பூகம்பமாக
தவடித்த நிகழ்வுகள் மூக உைவுகளிலும் ர்வயத
நிரலரமகளிலும்
தபரும்
மாற்ைங்கரள
உண்டுபண்ணின.
தநருக்கடிகள்
தணிந்து
மனித
மூகங்கள்
சுதந்திரமாக அரமதியுடன் வாை வழி பிைந்தது.
யதசிய விடுதரலப் யபாராட்டங்கள் தவற்றிதபற்று
சுதந்திரமான தனியரசுகள் யதான்றின. இனப்
பிைக்குகளுக்குத்
தீர்வுகாைப்பட்டது.
தீர்க்கப்படாத சிக்கல்களுக்கு தீர்வு முயற்சிகள்
ததாடர்கின்ைன.
முழு
உலகயம
அரமதிப்
பாரதயில் முன்யனறிச் த ன்று, பிைக்கப்யபாகும்
புது யுகத்திற்கு தன்ரனத் தயார் த ய்யும் இன்ரைய
சூைலில்,
இலங்ரகத்தீவில்
மட்டும்
மிகக்
தகாந்தளிப்பான நிரலரம நிலவுகிைது. இங்கு
தமிைரின் யதசியப் பிரச் ரன இன்னும் தணியாத
தநருப்பாக எரிந்து தகாண்டிருக்கிைது. இங்கு
மட்டும்
இன்னும்
யபாரும்
வன்முரையும்
தரலவிரித்தாடுகின்ைன. இலங்ரகயில் இந்தத்
துயரமான அவலநிரல ததாடர்வதற்குக் காரைம்
என்ன? மாற்ைமரடந்து வரும் இவ்வுலகில்,
தநருக்கடிகள் தீர்ந்து வரும் இச் சூைலில், அரர
நூற்ைாண்டுகால வரலாற்ரைக் தகாண்ட தமிைரின்
இனச்
சிக்கல்
இன்னும்
தீர்க்கப்படாது
இழுபடுவதற்குக்
காரைம்
என்ன?
நீதியும்
த்தியமும் தமிைர் பக்கமாகயவ நிற்கின்ைன.
தமிைர்கள் யவண்டுவததல்லாம் தமக்கு உரித்தான
உரிரமகயளயன்றி யவதைான்றுமல்ல. அரசியற்
தர்மம் தமிைர்களுக்குச் ார்பாகயவ இருக்கிைது.
நாம் எதரனக் யகட்கியைாம்? எதற்காக நாம்
யபாராடி வருகியைாம். நாம் எமது மண்ணில்,
வரலாற்று ரீதியாக எமக்குச் த ாந்தமான நிலத்தில்,
நாம் பிைந்து வாழ்ந்த எமது தாயக பூமியில், நாம்
நிம்மதியாக, தகௌரவமாக, எவரது தரலயீடுமின்றிச்

சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கு விரும்புகியைாம். நாமும்
மனிதர்கள்,
மனிதர்களுக்கான
அடிப்பரட
உரிரமகரளக் தகாண்ட ஒரு மனித மூகம்,
தனித்துவமான
தமாழிரயயும்,
பண்பாட்டு
வாழ்ரவயும், வரலாற்ரையும் தகாண்ட ஒரு
தனித்துவமான இனத்ரதச் ார்ந்த மனிதர்கள் நாம்.
எம்ரம ஒரு மனித
மூகமாக, தனித்துவப்
பண்புகரளக் தகாண்ட மக்களாக ஏற்குமாறு
யகட்கியைாம். எமது அரசியல் வாழ்ரவ நாயம
தீர்மானித்துக்தகாள்ளும் உரிரம எமக்குண்டு. இந்த
உரிரமயின் அடிப்பரடயில் நாயம எம்ரம ஆளும்
வரகயில் ஒரு ஆட்சிமுரைரய அரமத்து வாையவ
நாம் விரும்புகியைாம். இரதத்தான் எமது மக்கள்
யகட்கிைார்கள். இதற்காகயவ எமது மக்கள் யபாராடி
வருகிைார்கள். இந்த நியாயமான, நாகரீகமான
யகாரிக்ரகரய சிங்கள யத ம் மறுத்து கடுரமயாக
எதிர்த்து
வருகிைது.
இந்த
நீதியான
யவண்டுயகாளுக்காக சிங்கள ஆட்சியதிகாரம் எமது
மக்கரளத்
துன்புறுத்தி
வருகிைது.
தகாடுரமப்படுத்தி வருகிைது; தகான்தைாழித்து
வருகிைது. எமது மக்கரள அரவரைத்து, இரைத்து
வாைவும் விரும்பாமல், பிரிந்துத ன்று தனித்து
வாைவும்
விடாமல்,
எமது
மக்கரள
அடிரமப்படுத்தி ஒழித்துக் கட்டயவ சிங்கள
அரசுகள் முரனந்தன. எனயவதான், அன்று ததாட்டு
இன்றுவரர ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு யமலாக, நாம்
யபாராடி
வாை
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்யடாம்.
வரலாற்றின் கட்டாயங்களுக்கு ஏற்ப எமது
யபாராட்ட வடிவங்கள் மாறிய யபாதும், எமது
உரிரமகளுக்கான எமது சுதந்திர வாழ்விற்கான
யபாராட்டம் ததாடர்கிைது. இப் யபாராட்டம்
வளர்ந்து விரிந்து இன்று இருயத ங்கள் மத்தியிலான
யபாராக யபயுருவம் தபற்றிருக்கிைது.
இலங்ரகத்
தீவு
இன்னும்
வன்முரையின்
தகாப்பரரயாக எரிந்து தகாண்டிருக்கிைது என்ைால்,
இதற்குக் காரைமாக விளங்குவது, சிங்கள-தபௌத்த
இனவாதத்தின் தமிைர் வியராதப் யபாக்கன்றி
யவதைான்றுமல்ல. இனவாத ஒடுக்குமுரையின்
வரலாற்று
விரளதபாருளாகயவ
தமிைரின்
யதசியப்பிரச்சிரன பிைப்தபடுத்தது. காலநிரலயின்
ஓட்டத்தில் உலகம் மாறியிருக்கிைது. உலக
அரசியலும் மாறியிருக்கிைது. ஆனால், சிங்கள
யத த்து அரசியலில் மாற்ைம் நிகைவில்ரல. இதரன
சிங்கள அரசியல்வாதிகள் இன்னும் உைரவில்ரல
என்பதுதான் மிகவும் யவதரனக்குரிய விடயம். ஒரு
புராைத்துக்
கற்பரனயில்
உதித்த
கருத்துருவம்பூதாகரமாக வளர்ந்து சிங்கள அரசியல்
உலரக மட்டுமன்றி அறிவியல் உலரகயும்
ஆட்டிப்பரடத்து வருகிைது. இதனால் தமிைர்
பிரச்சிரனயின்
அடிப்பரடகரளயும்,
நியாயப்பாடுகரளயும் அறிவு ரீதியாகப் புரிந்து
அவற்ரை
மனிதாபிமானத்துடன்
அணுகும்
ஆற்ைரலயும்
தபருந்தன்ரமரயயும்
சிங்களம்இைந்துவிட்டது
என்யை
த ால்லயவண்டும் சிங்களப் யபரினவாதத்தின்
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மாவீரர்தின உரரகள்
யகாரப்பிடியில் சிக்கி இத்தரன காலமாக தமிழினம்
வடித்துவரும் இரத்தக்கண்ணீர் இன்னும் உலக
மூகத்தின்
மனச் ாட்சிரயத்
ததாடவில்ரல
என்பது எமக்கு ஆழ்ந்த கவரலரயத் தருகிைது.
ர்வயத மூகத்தின் இந்தப் பாராமுகப் யபாக்கும்,
சிறீலங்காவுக்கு இந்த நாடுகள் வைங்கி வரும்
தபருமளவிலான
தபாருளாதார,
இராணுவ
உதவிகளும் தமிைரின் பரிதாப நிரலரய யமலும்
யமா மரடயச்
த ய்கின்ைன.
அத்யதாடு
இவ்தவளியுலக
உதவிகள்
சிங்களப்
யபரினவாதத்தின்
இறுக்கமான,
விட்டுக்தகாடாத,கடும்யபாக்கிற்கும்
ஊக்கமளிப்பதாக அரமகின்ைன. உலகின் எந்த
மூரலயிலும்
மனித
உரிரமகள்
மீைப்படும்தபாழுதும், மனித குலத்திற்கு எதிரான
குற்ைங்கள் நிகழ்ந்ததபாழுதும், சிறிய யதசிய
இனங்கள்
நசுக்கப்படும்தபாழுதும்,
குரதலழுப்பியும், தரலயிட்டும் மனித தர்மத்ரத
யவண்டும்
ர்வயத
மூகம் ஈைத்தமிைரின்
யபரவலத்ரதக் கண்டும் தமௌனம் ாதித்து வருவது
எமக்கு யவதரனரயத் தருகிைது.
ர்வயத
நாடுகளிலிருந்து
தபைப்படும்
தபாருளாதார
இராணுவ உதவிகரளயும் அரசியற் தார்மீக
ஆதரரவயும்
இராஜதந்திர
முண்டுதகாடுப்புக்கரளயும் பின்புலப் பலமாகக்
தகாண்யட சிங்களப் யபரினவாதமானது தமிைருக்கு
எதிரான
இன
அழிப்புக்
தகாள்ரகரய
துணிவுடனும், திமிருடனும், ஈவிரக்கமின்றியும்
ததாடரமுடிகிைது.
உண்ரமகரள
மூடிமரைத்து
தபாய்கரளப்
புரனந்து சிறீலங்கா அரசு யமற்தகாண்டுவரும்
நுட்பமான பரப்புரரகளால்
ர்வயத
மூகம்
ஏமாற்ைப்பட்டு வருகிைது என்பது எமக்குத்
ததரியும்.
மாதானத்திற்கான யபார் என்றும்,
தீர்வுக்கான தபாதி என்றும் சிங்கள அரசு
கட்டவிழ்த்து விடும் புரளிகரள உலக நாடுகள்
வி ாரரையின்றி
விழுங்கிக்தகாள்கின்ைன.
இதனால் உலகத்தின் ஆதரவு சிறீலங்காவுக்கு
கிட்டிவருகிைது.
ஆயினும்
தமிைர்
தரப்பு
உண்ரமகளும்
உலகத்திற்கு
எட்டத்தான்
த ய்கின்ைன. பல த ாப்தங்களாகத் தமிைருக்கு
எதிராக
இரைக்கப்படும்
அநீதிகளும்
அட்டூழியங்களும் அத்தாட்சிப்பத்திரங்கயளாடும்
புள்ளிவிபரச்
ான்றுகயளாடும்
ர்வயத
உலகத்திற்கு மர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அத்யதாடு
ஈைத் தமிைர்கள் மீது இன அழிப்பு பரிமாைத்தில்
ஒடுக்குமுரை நிகழ்ந்து வருகிைது என்பரத உலக
மனித
உரிரம
நிறுவனங்கள் எடுத்துக்கூறி
வருகின்ைன. காலம் காலமாக தமிழ் மண்ணில்
சிங்களப்
யபரினவாதம்
நிகழ்தி
வரும்
ஊழிக்கூத்தினால்
அறுபதினாயிரத்துக்கும்
யமற்பட்ட
அப்பாவித்
தமிைர்கள்
அழிக்கப்பட்டிருக்கின்ைார்கள் என்பதும் ந்வயத
உலகம் அறியாததல்ல. அத்யதாடு நீண்டகாலமாக
எமது யத த்தில் நிகழ்ந்து வரும் யபாரின் யபாக்குப்

பற்றியும் இரு தரப்பினரும் ரகயாண்டு வரும்
யபாரியல் தந்தியராபாயங்கள், உத்திகள் பற்றியும்
உலக இராணுவ நிபுைர்கள் உன்னிப்பாகக்
கவனித்து வருகிைார்கள் என்பதும் எமக்குத்
ததரியும். எல்லாவற்றிலும் யமலாக, தமிைர்களுக்கு
எதிராக
இரைக்கப்படும்
தகாடுரமகளின்
கண்கண்ட
ாட்சியாக எட்டு இலட் த்திற்கும்
யமற்பட்ட புலம்தபயர்ந்த தமிைர்கள் உலக நாடுகள்
எங்கும் தஞ் ம் புகுந்து வாழ்கிைார்கள். இந்த
உண்ரமரய
உலக
மூகம்
அறியும்.
அப்படியிருந்தும் தமிழீை மக்கள் அனுபவித்து வரும்
யபரவலம் உலகத்தின் புருவத்ரத உயர்த்தவில்ரல
என்பது எமக்கு ஒருபுைம் ஆச் ரியமாகவும்,
மறுபுைம் யவதரனயாகவும் இருக்கிைது.
இன்ரைய உலக ஒழுங்கில் ஒவ்தவாரு நாடும் தனது
த ாந்த யதசிய அபிலார களிலும், வர்த்தக
நலனிலும் அக்கரை தகாண்டு த யற்படுகிைது
என்பது எமக்குத் ததரியாததல்ல. எனினும் மனித
உரிரம, மனித சுதந்திரம் என்ை தபாதுரமயான
விழுமியங்களுக்கு நாகரிக உலகத்திற்கு தரலரம
தாங்கும் நாடுகள், சிறீலங்காவில் தமிைர்கள் மீது
கட்டவிழ்த்து
விடப்படும்
அநாகரிகமான
ஒடுக்குமுரைக்கு எதிராக குரதலழுப்ப தயங்குவது
எமக்கு துயரத்ரதத் தருகிைது. எனினும் நாம் மனம்
தளர்ந்து யபாகவில்ரல. என்யைா ஒரு நாள்
தமிழீைத்தின் புரதகுழிகளுக்குள் மூடப்பட்டு
உைங்கும் உண்ரமகள் தவளிவரத்தான் த ய்யும்
அவ்யவரள சிங்களப் யபரினவாதத்தின் முகமூடி
கிழியும். அப்தபாழுது எமது மக்களின் ய ாகக் கரத
உலகத்தின் இதயத்ரத உலுப்பும். அதுவரர
அரனத்துலதகங்கும் வாழும் ஈைத் தமிைர்கள்
உலகத்தின் மனச் ாட்சிரய உறுத்தும் வரகயில்,
தாயகத்து
உண்ரம
நிரலகரள
ர்வயத
மூகத்திற்கு இடித்துரரத்து வரயவண்டும். சிங்கள
நாட்டிலிருந்து யபாருக்கு எதிராக பகுத்தறிவின்
குரல் எதுவும் ஒலிக்கவில்ரல. யபாரரக் ரகவிட்டு,,
அரமதி வழியில் பிரச்சிரனரயத் தீர்க்குமாறு
எவருயம யகட்கவில்ரல. சிங்களத்தின் அரசியல்
வாதிகளிலிருந்து
மதவாதிகள்
வரர
அறிவுஜீவிகளிலிருந்து பத்திரிரகயாளர்கள் வரர,
யபாரரத்
தீவிரப்படுத்துமாயை
குரதலழுப்பி
வருகிைார்கள். சிங்கள நாடு யபாரரத் ததாடர
விரும்புகிைது,
யபாரினால்
தமிழினத்ரத
அடிரமதகாள்ள விரும்புகிைது.
சிங்களம் ஒரு தபௌத்த நாடு. அன்ரபயும்
அைத்ரதயும் ஆன்மீக ஞானத்ரதயும் யபாதித்த
காருண்ய மகாரன வழிபடும் யத ம். தர்மத்தின்
தத்துவத்தில்
தரைத்த
தபௌத்த
மூகத்தில்
இனக்குயராதமும் யபார் தவறியும் விஸ்வரூபம்
தபற்று நிற்பது எமக்கு வியப்பாக இருக்கிைது.
தமிைர் யத ம் யபாரரயும் வன்முரைரயயும்
விரும்பவில்ரல. அரமதி வழியில் அகிம்ர
வழியில்
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மாவீரர்தின உரரகள்
தர்மத்ரத யவண்டி நின்ை எமது மக்கள் மீது
வன்முரைரய திணித்தவர்கள் யார்? நாம் எமது
உயிரரயும்
உடரமகரளயும்
பாதுகாக்க
ஆயுதயமந்திப் யபாராட யவண்டிய நிர்ப்பந்த
சூழ்நிரலரய உருவாக்கிவிட்டவர்கள் யார்? சிங்கள
தபௌத்த
தீவிரவாதயம
தமிைர்கரள
ஆயுதபாணிகளாக்கி யத சுதந்திரப் யபாராட்டத்தில்
குதிக்க
ரவத்தது.
இன்று
இந்தப்
யபார்
என்றுமில்லாதவாறு வளர்ச்சிதபற்று, அகற்றிதபற்று
நிற்கிைது. இரு யத ங்களது பரடகளும் முழு
அளவிலான யபாருக்கு முகம்தகாடுத்து நிற்கின்ைன.
சிங்கள யத ம் ஒரு ஆக்கிரமிப்புப் யபாரர
நடத்துகிைது. எமது மண்ரை அபகரித்து எமது
மக்கரள அடிரமதகாள்ள முரனகிைது. அந்நிய
ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து எமது மண்ரை விடுவித்து,
எமது மக்கரளக் காக்கயவ நாம் யபாராடுகியைாம்.
சிங்களம் ஒரு அநீதியான யபாரர நடாத்துகிைது.
நாம் ஒரு நீதியான விடுதரலப் யபாராட்டத்ரத
நடாத்துகியைாம். இந்தப் யபாரில் தர்மம் எமக்கு
ார்பாக நிற்கிைது. திமிழின ஒடுக்குமுரையின்
சிகரத்தில் ஏறிநிற்கும் ந்திரிகா அரசு இந்தப் யபாரர
தீவிரப்படுத்தி ததாடரயவண்டும் என்பதில் முழு
முரனப்பாக
நிற்கிைது.
எத்தரனயயா
யபரழிவுகளின் மத்தியிலும் தபாருளாதாரம் சீரழித்த
நிரலயிலும் இராணுவ இயந்திரம் ஆட்டம்கண்ட
நிரலயிலும் யபாரரத் ததாடரயவ ந்திரிகா அரசு
விரும்புகிைது.
யபாரர
அரசியலாகவும்,
அரசியரலப் யபாராகவும் மாற்ைம் த ய்திருக்கும்
ந்திரிகாவின் ஆட்சிக்காலமானது ஒரு நீண்ட,
முடிவில்லாத யுத்த காண்டமாகயவ ததாடர்கிைது.
எத்தரனயயா
கற்பரனகயளாடும்
அரசியற்
கனவுகயளாடும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ந்திரிகாவின்
யபார்த்திட்டம் இன்று எரதயும் ாதிக்முடியாது
சிரதவுற்றுக்கிடக்கிைது. சிங்கள நாட்டின் இராணுவ
பலத்ரதயும் வளத்ரதயும் ஒன்றுகுவித்து புலிகள்
இயக்கத்ரத யவயராடு ாய்க்க யவண்டும் என
ந்திரிகா விரும்பினார். இந்தக் கனவுதான் யபாரின்
மூயலாபாயமாக
வரிக்கப்பட்டு
த யற்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் புலிகள் இயக்கம்
ாய்ந்துவிடவில்ரல. மாைாக, யவர் பரப்பி வளர்ந்து
விருட் மாக நிமிர்ந்து நிற்கிைது. இந்த யபார் எமக்கு
புதிய அனுபவங்கரள தந்து எமது விடுதரல
இயக்கத்தின் யபராற்ைரல என்றுமில்லாத அளவில்
வளர்த்துவிட்டது. எத்தரகய பலம்தகாண்ட எந்த
க்தியாலும் எம்ரம தவன்றுவிட முடியாததன்யை
மயனாதிடத்ரதயும் தன்னம்பிக்ரகரயயும் தந்தது.
வற்றிப்யபாய்க்
கிடந்த
எமது
ஆயுதக்
களஞ்சியங்கரள தபருமளவில் நிரப்பிவிட்டது.
இந்தப் யபார் எம்ரமப் பல வழிகளில் பலப்படுத்தி
வளப்படுத்தியிருக்கிைது.
ந்திரிகாவின்
யபார்த்திட்டம் இன்று ஆட்டம் கண்டு நிற்கிைது.
பூகம்பமாக தவடித்த வன்னிச் மர்களில்
சிங்களத்துச் ய ரனகள் யபரழிவுகரளச் ந்தித்தன.
தநருப்பாக எரிந்த எமது வீரர்களின் தநஞ்சுறுதிக்கு

முன்னால் எதிரியின் ஆட்பலமும் ஆயுத பலமும்
நிரலத்துநிற்க
முடியவில்ரல.
ந்திரிகாவின்
அரசின் பாரத திைக்கும் தபரும் மர், ஒன்ைரர
ஆண்டுகளாக ஆரம யவகத்தில் நகர்ந்து யதால்வி
நிச் யம் என்ை நிரலயில் இரட நடுயவ நிற்கிைது.
கிளிதநாச்சியில் நாம் ஈட்டிய மகத்தான தவற்றி
புலிகளின்
யபாரியல்
ாதரனக்கு
மகுடம்
சூட்டியயதாடு
தஜயசிக்குறுப்
பரடகளின்
கிளிதநாச்சிப்
பயைத்துக்கு
முடிவுகட்டியது.
யபாரினால்
ஆக்கிரமித்த பகுதிகளில் அர நிர்வாகத்ரத நிறுவும்
ந்திரிகாவின் அரசியல் யநாக்கமும் யதால்விரயயய
ந்தித்து வருகிைது. யாழ்ப்hைக் குடாநாட்டில் தனது
ரகப்தபாம்ரமகளான,
தமிழ்க்குழுக்களின்
ஆதரயவாடு அர
நிர்வாக ஆட்சிரய நிறுவி
விடலாதமன ந்திரிகா கண்ட கனவும் கரலந்து
வருகிைது.
எத்தரன
காலமானாலும்
எமது
தாயகத்தின் ஒரு அங்குல நிலத்தில் கூட
ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் நிரலதகாண்டு நிற்பரத நாம்
அனுமதிக்கப்யபாவதில்ரல. எமது மக்களின் யதசிய
வாழ்விற்கும் வளத்திற்கும் ஆதாரமான எமது
மண்ணிற்காகயவ நாம் இரத்தம் சிந்தி யபாராடி
வருகியைாம்.
இந்தப் புனித மண்ணில் எதிரியின் ஆக்கிரமிப்புப்
பாதங்கரள பதியவிட நாம் அனுமதிக்க முடியாது.
இதரனஎமது எதிரியும், எதிரியின் அடிவருடிகளும்
புரிந்துதகாள்வார்கள் என நான் நம்புகியைன்.
இலங்ரகயின் ஐம்பது ஆண்டுகால இன ஒடுக்கல்
வரலாற்றில் மிகவும் இரத்தக்கரை படிந்த ஒரு
அத்தியாயத்தின் கதாநாயகியாக விளங்கும் ந்திரிகா,
நாட்டில் மாதானத்ரத ஏற்படுத்தி அரமதி வழியில்
தமிைரின் யதசிய பிரச்சிரனரயத் தீர்த்துரவப்பார்
என நான் நம்பவில்ரல. அவர் இராணுவத் தீர்வில்
நம்பிக்ரக தகாண்டவர். இராணுவப் பலத்ரதப்
பயன்படுத்தி
அரசியற்
பிரச்சிரனகளுக்கு
தீர்வுகண்டுவிடலாம் என்ை கனவுகளில் வாழ்பவர்.
அத்யதாடு,
அவர்
சிங்களப்
யபரினவாத
சித்தாந்தத்திற்குள் சிரைப்பட்டும் கிடக்கின்ைார்.
இத்தரகய ஒரு தரலரம, தமிைர் மீது கருரை
தகாண்டு
தமிைருக்கு
நீதியும்
நியாயமும்
வைங்குதமன நாம் எதிர்பார்க்கவில்ரல. நாம்
மாதானத்திற்குக் கதவரடக்கவில்ரல. மாதான
வழியில் யபச்சுக்கரள நடத்தி பிரச்சிரனரயத்
தீர்க்கும் நாகரிகமான நரடமுரைரயயும் நாம்
ரகவிடவில்ரல.
சிங்களத்
தரலரமயின்
யநர்ரமயில் எமக்கு நம்பிக்ரகயில்ரல என்பதால்
ர்வயத
மூகத்தின் முன்னிரலயில் மூன்ைாம்
தரப்பு மத்தியஸ்தத்துடன்
நாம்
மாதானப்
யபச்சுக்களில்
பங்கு
தகாள்ளத்
தயாராக
இருக்கியைாம். ஆனால், மாதானப் யபச்சுக்கு அரசு
விதிக்கும் முன்நிபந்தரனகள் எரதயும் ஏற்பதற்கு
நாம் தயாராக இல்ரல. அத்யதாடு யபார் ஓய்ந்த
நிரலயில், இராணுவ ஆக்கிரமிப்பும் தபாருளாதார
தநருக்குவாரங்களும்
நீங்கிய
இயல்பான
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சூழ்நிரலயில்
அரசியற்
யபச்சுக்கள்
நரடதபறுவரதயய நாம் விரும்புகியைாம்.
நாம்
யபச்சுக்கு
முன்நிபந்தரனகரள
விதிக்கவில்ரல.
மாதானப்
யபச்சுக்கள்
அரமதியான
புைநிரலயில்,
நல்தலண்ை
சூழ்நிரலயில்
எமது
மக்கள்
மீது
சுமத்தப்பட்டிருக்கும் துன்பப் பளுக்கள் அகன்ை
நிரலயில் நிகழ்வரதயய நாம் விரும்புகியைாம்.
எமது மண்ணில் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பும், எமது
மக்களின் தபாருளாதார வாழ்வுமீது தரடகளும்
அரசியல்
அழுத்தங்களாகப்
பிரயயாகிக்கப்படும்தபாழுது
சுதந்திரமாக,
மத்துவமாக
யபச்சுக்கரள
நடாத்துவது
ாத்தியமில்ரல என்பயத எமது நிரலப்பாடு.
எனயவ, இந்த அழுத்தங்கரள நீக்குவது பற்றியும்,
அரசியற் யபச்சுக்கான அடிப்பரடகரள வகுப்பது
பற்றியும் ஆராய்ந்து பார்க்கவும் நாம் தயாராக
இருக்கியைாம்.
எமது மக்கள் இன்று துன்பத்தின் பளுரவ சுமக்க
முடியாது திைறுகிைார்கள். ாவும், அழிவும், பசியும்,
பட்டினியும், இடம்தபயர்ந்த வாழ்வும், இராணுவ
அட்டூழியங்களும், த ாந்த மண்ணில் சிரைப்பட்ட
வாழ்வும் என்ை ரீதியில் நாளாந்தம் அவர்கள்
அனுபவிக்கும் துயரம் மிகக் தகாடியது. யபச்சுக்கள்
ததாடங்கி, அது தவற்றிகரமாக நரடதபற்று,
இறுதியில் அரசியற் தீர்வு ஏற்பட்டு, பின்னர் அது
நரடமுரைப்படுத்தப்பட்டு, அதன் பின்னர் தமது
நாளாந்த
பிரச்சிரனகளுக்தகல்லாம்
முடிவுகட்டப்படும் என எமது மக்கள் எதிர்பார்த்துக்
காத்திருக்கத்
தயாராக
இல்ரல.
யபார்
நிறுத்தப்பட்டு, தமது மண்ணில் நிரலதகாண்டு
நின்று
தம்ரமத்
துன்புறுத்திவரும்
ஆக்கிரமிப்புப்பரடகள் விலக்கப்பட்டு, தமது
நாளாந்த
பிரச்சிரனகளுக்கு
உடன்

தீர்வுகாைப்படயவண்டும் என்பரதயய எமது
மக்கள்
விரும்புகிைார்கள்.
ஒடுக்கப்பட்டு,
துன்பப்படும் எமது மக்களின் உடனடியான
யதரவகரளயும் பிரச்சிரனகரளயும் தீர்த்து ஒரு
மாதான நல்தலண்ை சூழ்நிரலயில் யபச்சுக்கரள
நடத்த ந்திரிகா அரசு தயாராக இருக்கிைதா?
இல்லாது
யபானால்
மாதானமும்
அரமதிவழியிலான அரசியற் தீர்வும் ஏற்படுவது
ாத்தியமில்ரல.
சிங்களப்
யபரினவாதத்தின்
கடும்யபாக்கிலும் தமிைர் வியராதக் தகாள்ரகயிலும்
அடிப்பரடயிலான மாற்ைங்கள் எதுவும் நிகழும்
என நாம் எதிர்பார்க்கவில்ரல. எதிர்காலத்தில் இந்த
மாற்ைம் நிகைாது. யபானால் தமிழீைத்தனியரசு
உதயமாகும் புைநிரலரய உருவாக்கித் தந்த
வரலாற்றுப் தபருரம சிங்களப் யபரினவாதத்திற்யக
ாருதமன்பரத நான் திடமாகக் கூறுயவன்.
தமிழீைத் தனியரய தமிழ் மக்களின் இறுதியான
தீர்வாக அரமயுதமன உறுதியாக நம்பி நாம் எமது
இலட்சியப்
யபாரரத்
ததாடருயவாம்.
விடுதரலக்காக
எத்தரகய
துன்பங்கரளயும்
சுமக்கத்
தயாராகும்
யத யம
இறுதியில்
விடுதரலரய தவன்தைடுக்கும் என்ை அர யாத
நம்பிக்ரகயுடன் நாம் ததாடர்ந்து யபாராடுயவாம்.
விடுதரலக்காக தமது இன்னுயிர்கரள ஈகம் த ய்து
எமது யத த்தின் ஆன்மபலமாக நிற்கும் எமது
மாவீரர்கரள நிரனவுகூர்ந்து இலட்சிய உறுதியுடன்
நாம் எமது யபாராட்டத்ரதத் ததாடருயவாம்.
புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்
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1999
சிங்கேத்து அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தி, மோறி மோறி
ஆட்சிபீடம் ஏறிவரும் இரு பிரதோன சிங்கேக் கட்சிகளும்,
ெோரோம்ெத்தில் இனவோதக் கட்சிகளே. இவ்விரு கட்சிகளும்
சிங்கே-ச ௌத்த ள ரினவோத சித்தோந்தத்தில் ளவரூன்றி
வேர்ந்தரவ. அந்த சவறிபிடித்த, தமிழ் விளரோதச்
சித்தோந்தத்தில் திரேத்தரவ. கடந்த அரர நூற்றோண்டு
கோலத்திற்கு ளமலோக தமிழினத்திற்கு எதிரோன
ஒடுக்குமுரறரய முடுக்கிவிடுவதில் ள ோட்டியிட்டு
செயற் ட்டரவ.
எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள!

மதிப்பிற்குமுரிய

தமிழிை

இன்ரைய நாள் எமது யத த்து விடுதரல வீரர்களின்
நிரனவு நாள். தாயக விடுதரலரய தமது உயிரிலும்
யமலாக யநசித்து, அந்த இலட்சியத்திற்காகப்
யபாராடி மடிந்த எமது யத த்தின் சுதந்திர வீரர்கரள
இன்று நாம் எமது இதயத்துக் யகாயில்களில்
சுடயரற்றிக் தகௌரவிக்கியைாம். எமது தாயக
யத த்தின் விடுதரலக்காக ஆயிரமாயிரம் புலி
வீரர்கள் களமாடி வீழ்ந்தார்கள்.
எமது வீர மண்ணின் மார்ரபப் பிளந்து அந்த
வீரர்கரளப் புரதத்யதாம். உயிரற்ை டலங்களாக
அவர்கள்
மண்ணிற்குள்
மரையவில்ரல.
விடுதரலயின் விரதகளாகயவ எமது தாயின்
மடியில் அவர்கரளப்புரதத்யதாம். வரலாற்றுத்
தாய் அவர்கரள அரவரைத்துக் தகாண்டாள்.
ஆயிரமாயிரம் தனிமனித உயிர்கள் ரித்திரத்தின்
கருவூலத்தில் ங்கமித்தன. அவ்வுயிர்கள் கருவாகி,
காலத்தால் உருவம்தபற்று, யத த்தின் சுதந்திரமாக
வடிவம் தபற்று வருகிைது. தமிழீைம் என்ை அந்த
சுதந்திர யத ம் வரலாற்றின் குைந்ரதயாக விரரவில்
பிைப்தபடுக்கும்.
அந்த
சுதந்திர
யத த்தின்
ஆன்மாவாக, ஆளுரமயாக எமது மாவீரர்கள்
என்றும் எம்முடன் நிரலத்து வாழ்வார்கள்.
எமது வீர விடுதரல வரலாற்றின் ஒரு முக்கிய
திருப்பு முரனயில் நின்ைவாறு எமது மாவீரர்கரள
நாம் நிரனவுதகாள்கியைாம். எமக்கு முன்னால்,
கால விரிப்பில், ஒரு புது யுகம் எமக்காக
காத்துநிற்கிைது. எமக்குப் பின்னால்
கடந்த காலத்தில், இரத்தம் யதாய்ந்த விடுதரல
வரலாறு
நீண்டு
த ல்கிைது.
மானிடத்தின்
விடுதரவக்காக மாதபரும் தியாகங்கள் புரிந்த
வரலாற்றுப் தபருரமயுடன், எமது விடுதரல
இயக்கம் பிைக்கப் யபாகும் புதுயுகத்தில் காலடி
ரவக்கிைது.
இப்புதுயுகம் எமக்குச் த ாந்தமானது. அநீதிரயயும்,
அடக்குமுரைரயயும்
எதிர்த்து,
நீதிக்கும்

சுதந்திரத்திற்குமாகப்
யபாராடிய
மக்களுக்குச்
த ாந்தமானது. இப்புதுயுகத்தில் எமது மக்களின்
தநடுங்காலக் கனவு நிரைவுதபறும். இத்தரன
காலமும் எமது மக்கரளப் பீடித்த துன்பமும்,
துயரமும் அகன்று எமது மக்களுக்கு விடிவு
பிைக்கும். எமது மண்ணுக்கு விடுதரல கிட்டும்.
எந்த இலட்சியத்திற்காக எமது மாவீரர்கள் யபாராடி
மடிந்தார்கயளா, அந்தப் புனித இலட்சியம்
இப்புதுயுகத்தில்
நிரைவுதபறும்.
ஒப்பற்ை
மாதபரும் இராணுவ தவற்றியின் சிகரத்தில்
நின்ைவாறு, இன்று நான் மாவீரர் நிரனவுரரரய
நிகழ்த்துகியைன்.
இந்த மகத்தான இராணுவ தவற்றி முழு
உலகத்ரதயும்
வியப்பிலும்
திரகப்பிலும்
ஆழ்த்தியிருக்கிைது. இது ஒரு ாதாரை யபாரியல்
ாதரனயல்ல. யபாரியற்கரலயில் ஒரு ஒப்பற்ை
உலக ாதரனயாகயவ இவ்தவற்றி கருதப்படும்.
இந்த தவற்றியின் விஸ்வரூபப் பரிமாைம் கண்டு
எமது எதிரி மட்டுமல்ல, எதிரிக்குப் பக்கபலமாக
நின்று, பயிற்சியும், ஆயுதமும், பை உதவியும்
வைங்கிவந்த உலக நாடுகளும் மரலத்துப் யபாய்
நிற்கின்ைன. ஷஓயாத அரலகள் மூன்ைாக| க் குமுறிய
இப்தபருஞ் மர் ஒரு சில நாட்களில் இமாலய
ாதரனரயப் பரடத்தது. முழுப்பலத்ரதயும்
ஒன்று குவித்து, தபரும் பரடதயடுப்புக்கரள
நடத்தி, வருடங்களாக மாதங்களாக ததாடர்
மர்கரள நிகழ்த்தி, ஆயிரக்கைக்கில் உயிர்ப்பலி
தகாடுத்து சிங்கள இராணுவம் ஆக்கிரமித்து
ரவத்திருந்த வன்னியின் வளமிகுபகுதிகரள எமது
வீரர்கள் கடுகதி யவகத்தில் மீட்தடடுத்தனர் வன்னி
மண்ணில்
அகலக்
காலூன்றிய
எதிரி,
ததாடர்வரலயமாக நிறுவிய பரடத்தளங்களும்
கட்டரளப்பீடங்களும், இரும்புக் யகாட்ரடகளாக
அரமக்கப்பட்ட
இராணுவ
முகாம்களும்,
மிகக்குறுகிய காலத்தில், மிகக்கூடிய யவகத்தில்
புலிகளிடம் வீழ்ச்சியரடந்த ஆற்புதம், உலகத்தின்
புருவத்ரத உயர்த்தியது. வன்னியின் வரலாற்று
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்த
பைம்தபரும்
பட்டினங்களிலிருந்து
எதிரி
இராணுவம்
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விரட்டப்பட்டது. அங்தகல்லாம் இப்தபாழுது
புலிக்தகாடி மார்தட்டி தபருரமயுடன் பைக்கிைது.
காட்டுத் தீயாகப் பரவிய இப்தபருஞ் மரில் எமது
தாயகத்தின் இதய பூமியான மைலாற்றின் ஒரு பகுதி
மீட்கப்பட்டரதயிட்டு நான் தபரு மகிழ்ச்சி
அரடகியைன். காலம் காலமாகத் தமிைர் வாழ்ந்த
இப்புனித
மண்ரை
சிங்கள
இராணுவம்
ஆக்கிரமித்து, தமிைர்கரள தகான்ைழித்து, அங்கு
சிங்களக் குடியயற்ைங்கரள நிறுவிய ய ாக
வரலாற்றிரன எமது மக்கள் நன்கறிவர்.
வடக்ரகயும் கிைக்ரகயும் புவியியல் ரீதியாக
இரைத்து,
வன்னியின்
மிகச்
த ழிப்பான
நிலங்கரளக் தகாண்ட எமது யத த்தின் இதயபூமி
மீண்டும்
எமது
கட்டுப்பாட்டில்
வந்துதகாண்டிருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய விடயம்.
இந்த மண்மீட்பு எமது யபாராட்ட வரலாற்றில் ஒரு
புதிய திருப்பத்ரதக் சுட்டுகிைது. யபாரியற்
கரலயில் புலிப்பரட வீரர்களின் அபாரமான
வளர்ச்சிரயயும் முதிர்ச்சிரயயும் இந்த ஓயாத
அரலகள் மூன்று| என்ை வன்னிப் தபரும் மர்
உலகத்திற்கு நிரூபித்துக் காட்டியிருக்கிைது. எமது
பரடயணிகளின்
மரிடும் யவகமும் வீச்சும்,
குரலயாத கூட்டுச் த யற்பாடும், துரித தகதியில்
பரட நகர்த்தும் ஆற்ைலும், எதிர்த்துத்தாக்கும்
உத்திகளும், அபாரமான துணிவும், யநர்த்தியான
கட்டுப்பாடும் உலக இராணுவ நிபுைர்கரள
வியக்கச் த ய்து வருகிைது. இந்த வரலாற்றுச் மரில்
களமாடி
வீர
ாதரன
பரடத்த
கல
யபாராளிகளுக்கும்,
பரடநகர்த்திய
தளபதிகளுக்கும், இச் மரில் பங்கு தகாண்டு
யபாராடிய எல்ரலகாப்புப் பரடயினருக்கும் எனது
மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். இந்தப் தபருஞ் மரில்
எமது யபாராளிகளுக்கு ஊக்கமளித்து, உைவளித்து,
இரத்தமளித்து, பின்கள யவரலகளில் உதவி புரிந்து
தபரும் பங்காற்றிய தமிழீை மக்களுக்கும் எனது
இதயம் கனிந்த நன்றி. நில மீட்பிற்காகயவ இந்தப்
யபார் நிகழ்ந்து தகாண்டிருக்கிைது.
தமிழீைம் எமக்குச் த ாந்தமான நிலம். வரலாற்று
ரீதியாக எமக்கு உரித்தான நிலம். எமது வாழ்விற்கும்,
வளத்திற்கும் ஆதாரமான நிலம். நாம் பிைந்து,
வாழ்ந்து,
வளர்ந்த
நிலம்.
எமது
யதசிய
அரடயாளத்திற்கு அடித்தளமான நிலம் இந்த
நிலத்ரத தனது த ாந்த நிலம் என்கிைான் எதிரி.
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு யமலாக இலங்ரகத்தீவில்
சிங்கள இனவாதிகள் ஆட்சிபீடம் ஏறிய
காலத்திலிருந்து தமிைர் நிலம் விழுங்கப்பட்டு
வருகிைது. தமிைர் நிலத்ரத அபகரித்து சிங்கள
மயமாக்குவது ஒரு புைமும், தமிைர் நிலத்ரத
ஆக்கிரமித்து, அதன் வளங்கரள அழி;த்து, அங்கு
வாழ்ந்த மக்கரள அகதிகளாக்குவது இன்தனாரு
புைமுமாக, எமது நிலம் மீதுதகாடுரம நிகழ்ந்து
வருகிைது. இந்த அநீதிக்கு எதிராகயவ நாம்
யபாராடுகியைாம். ஆகயவ, ாராம் த்தில் எமது
விடுதரலப்யபாரானது ஒரு மண்மீட்புப் யபாராகும்.

எமக்குச் த ாந்தமான நிலத்ரத மீட்டு, அந்த
நிலத்தில் எமது ஆட்சியுரிரமiரய, இரைரமரய
நிரலநாட்ட நரடதபறும் யபார்.
இந்தப் யபாரின் யநாக்கம், குறிக்யகாள் என்ன
என்பரத எமது மக்கள் இப்தபாழுது நன்கு
உைரத்ததாடங்கியுள்ளனர்.
த ாந்த
நிலத்ரத
இைந்து, அந்த நிலத்தில் அரமந்த வாழ்ரவ இைந்து,
அகதிகளாக
அரலயும்
மக்களுக்கு
த ாந்த
மண்ணின் மகிரம புரியும். அந்த மண்ணில்
ஆக்கிரமிப்புக்காலூன்றி
நிற்கும்
அந்நியரன
விரட்டயவண்டிய அவசியம் புரியும். இந்தப்
புரிந்துைர்வால்
ஏற்பட்ட
விழிப்புைர்வு
காரைமாகயவ இந்த மண்மீட்புப்யபாரில் எமது
மக்கள் எமக்குப் பக்கபலமாக நின்று, பல்யவறு
வழிகளில் பங்களித்து வருகிைார்கள். இன்று, எமது
யத விடுதரலப் யபாரானது விரிவரடந்து மக்கள்
யபாராக வளர்ச்சியும்,எழுச்சியும் தபற்று வருகிைது.
எனது அன்பார்ந்த மக்கயள,
ஆண்டுயதாறும் எனது மாவீரர் நிரனவுரரயில் நான்
மாதானத்ரதயும், மாதான வழியிலான அரசியற்
தீர்ரவயும்
வலியுறுத்தத்
தவைவில்ரல.
அயதயவரள,
மாதானவழியில்
இனப்பிரச்சிரனக்குத்
தீர்வுகாை
சிங்களப்
யபரினவாதம் தயாராக இல்ரல என்பரதயும் நான்
சுட்டிக்காட்டத்
தவைவில்ரல.
சிங்களத்து
அரசியலில் ஆதிக்கம் த லுத்தி, மாறி மாறி
ஆட்சிபீடம் ஏறிவரும் இரு பிரதான சிங்களக்
கட்சிகளும், ாராம் த்தில் இனவாதக் கட்சிகயள.
இவ்விரு கட்சிகளும் சிங்கள-தபௌத்த யபரினவாத
சித்தாந்தத்தில் யவரூன்றி வளர்ந்தரவ. அந்த
தவறிபிடித்த, தமிழ் வியராதச் சித்தாந்தத்தில்
திரளத்தரவ. கடந்த அரர நூற்ைாண்டு காலத்திற்கு
யமலாக தமிழினத்திற்கு எதிரான ஒடுக்குமுரைரய
முடுக்கிவிடுவதில் யபாட்டியிட்டு த யற்பட்டரவ.
இந்த இன ஒடுக்குதல் வரலாற்றில் என்றுமில்லாத
வரகயில் தமிைருக்கு தகாடுரம இரைத்த
தபருரம
ந்திரிகாவின் ஆட்சிரயயய
ாரும்.
ந்திரிகாவின்
ஐந்தாண்டு
ஆட்சிக்காலம்
தமிழினத்திற்கு ஒரு ாபக்யகடாக அரமந்தது.
ததாடர்ச்சியான யபாரும், வன்முரையும், ாவும்,
அழிவும், பசியும் பட்டினியும், இடப்தபயர்வுமாக
இக்காலகட்டத்தில் எமது மக்கள் எதிர்தகாண்ட
யபரவலம்
மிகக்தகாடுரமயானது.
இருண்ட,
இரத்தம் படிந்த வரலாற்றுப் பக்கங்கரளக்
தகாண்டதாக
ந்திரிகாவின்
அடக்குமுரை
ஆட்சிக்காலம்
நீண்டது.
இந்தக்தகாடிய
ஆட்சியானது தமிழினத்தின் யதசிய ஆன்மாவில்
என்றும் அழியாத வடுரவ
ஏற்படுத்தியது.
உள்நாட்டில் தமிைருக்கு எதிராக ஒரு பயங்கரவாத
ஆட்சிரய
நடத்திக்தகாண்டு,
தவளியுலகில்
மாதானம் விரும்பும் ஒரு னநாயக யதவரதயாக
நாடகமாடினார்
ந்திரிகா. தமிைர் தாயகத்ரத
முழுரமயாக
ஏப்பம்விடும்
ஒரு
நா காரப்
யபார்த்திட்டத்ரத நரடமுரைப்படுத்திக்தகாண்டு,
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அதரன ஒரு மாதானத்திற்கான யபார் முயற்சியாக
வர்ணித்தார். முழு உலகமும் அவரர நம்பியது.
அவரது மாதானப் யபாருக்கு ஆதரவு வைங்கியது.
முழு உலகத்ரதயும் கண்கட்டி ஏமாற்றிய அரசியல்
பரப்புரர வித்ரதகளில் தமிழினத்துயராகிகயள
ந்திரிகாவுக்கு பக்கத் துரையாக நின்ைனர்.
நாம் ந்திரிகாரவ நம்பவில்ரல. தமிைரின் யதசிய
பிரச்சிரனரய நீதியான முரையில் தீர்த்துரவக்கும்
யநர்ரமயும்,
உறுதிப்பாடும்
அவரிடம்
இருக்கவில்ரல. சிங்கள-தபௌத்த யபரினவாதத்தின்
நவயுகப்
பிரதிநிதியாகயவ
நாம்
அவரரக்கண்யடாம். எனயவதான், நாம் ந்திரிகா
அரசுடன் யநரடியாகப் யபச்சுக்கரள நடத்த
விரும்பவில்ரல. ஆயினும் நாம்
மாதானக்
கதவுகரள மூடிவிடவில்ரல. ர்வயத மூகத்தின்
முன்னிரலயில்,
மூன்ைாம்
தரப்பு
மத்தியத்துவத்துடன்
மாதானப்யபச்சுக்களில்
பங்குதகாள்ள நாம் தயாராக இருப்பதாக த ன்ை
ஆண்டு மாவீரர் நிரனவுரரயில் நான் கூறியனன்.
நாம் ர்வயத மத்தியத்துவத்ரத யவண்டியயபாதும்
மாதானப்
யபச்சுவார்த்ரதக்கு
ஏற்ைதான
மாதானப் புைநிரலகள் உருவாக்கப்பட யவண்டும்
என்பரத வலியுறுத்திக் கூறியனாம். யபார் தநருக்கடி
நீங்கிய நிரலயில் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பும்,
தபாருளாதார தநருக்குவாரங்களும் அகன்ை ஒரு
இயல்பான, நல்தலண்ை சூழ்நிரலயில் யபச்சுக்கள்
நரடதபையவண்டும் என்பரத நாம் ததளிவாக
விளக்கியிருக்கியைாம். மாதானப் யபச்சுக்களுக்கு
உகந்ததான
ஒரு
நல்தலண்ை
சூழ்நிரல
உருவாக்கப்பட
யவண்டும்
என்ை
எமது
யயா ரனரய ந்திரிகா அரசு ஏற்க மறுத்தது.
யபாருக்கு ஓய்வு தகாடுக்கயவா, நில ஆக்கிரமிப்ரப
நிறுத்தயவா, தபாருளாதாரத் தரடகரள நீக்கயவா
ந்திரிகா
விரும்பவில்ரல.
யபாரரயும்
தபாருளாதாரத் தரடகரளயும் தமிைர் மீதான
அரசியல்
அழுத்தங்களாகப்பாவிக்கயவ
அரசு
விரும்பியது.
மாதானத்திற்கான யபார்| என்ை
ந்திரிகா அரசின் யகாட்பாடு ஒரு இராணுவத்
தீர்ரவயய குறித்து நிற்கிைது. யபார் மூலமாக தமிைர்
தாயகத்ரத ஆக்கிரமித்து, புலிகள் இயக்கத்ரத
யதாற்கடித்து, தமிழினத்ரத அடிரம தகாள்வயத
இத்திட்டமாகும். கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக
இப்யபார்த்திட்டத்ரத த யற்படுத்தயவ அவர்
ஓயாது உரைத்தார். எத்தரனயயா யபரழிவுகரளச்
ந்தித்த யபாதும் அவர் தனது இராணுவத்
தீர்வுத்திட்டத்ரத
ரகவிடவில்ரல.
இதனால்
மாதான வழிமுரைகள் பற்றியயா, மாதானப்
யபச்சுக்கள் பற்றியயா அவர் அக்கரையயாடு
சிந்திக்கவில்ரல.
அதற்கான
ஆக்கபூர்வமான
முயற்சிகள் எரதயும் எடுக்கவில்ரல.
யபாரரத்
ததாடர்ந்து
நடத்தியவாறு,
சில
வரரயரைகளுடன், இரகசியமாக யபச்சுக்கரள
நடத்தலாதமன மூன்ைாம் தரப்பு மூலமாக ந்திரிகா
எமக்கு தூது அனுப்பியிருந்தார். நாம் அந்த

யயா ரனரய ஏற்றுக்தகாள்வில்ரல. ஒரு புைம்
யபாரர நடத்திக்தகாண்டு, மறுபுைம் மாதானப்
யபச்ர நடத்துவது நரடமுரைச் ாத்தியமற்ைது.
அத்யதாடு அபத்தமானதும் கூட. ததாடரும்
யபாரினால் எமது மக்கள் ாரவயும், அழிரவயும்,
அவலங்கரளயும் ந்தித்து நிற்க நாம் எதிரியயாடு
ரகயகார்த்து மா ம் யபசுவது முடியாத காரியம்.
அத்துடன்
எந்ததவாரு
நிபந்தரனயயாடும்,
காலவரரயயாடும் யபச்சுக்கரள நடத்த நாம்
தயாராக
இல்ரல.
ந்திரிகா
உண்ரமயில்
மாதானத்திற்காக அன்புக்கரம் நீட்டவில்ரல.
யபச்சு என்ையபார்ரவயில் ஒரு தபாறிரய ரவக்க
முயன்ைார். நாம் அந்த
மாதானப்தபாறிக்குள்
றுக்கிவிைத்தயாராகஇல்ரல. கடயலாரம் கட்டிய
மண்வீட்டுக்கு நிகழ்ந்த கதியபால ந்திரிகாவின்
யபார்த்திட்டத்ரத விடுதரலப்புலிகளின் ஷஓயாத
அரலகள்| அடித்துச் த ன்றுள்ளது. இச் மரில் நாம்
ஈட்டிய மாதபரும் தவற்றியின் விரளவாக
இராணுவ
மபலம்
எமக்குச்
ார்பாகத்
திரும்பியிருக்கிைது.
புலிகள்இயக்கத்ரதப்பலவீனப்படுத்தி, இராணுவ
யமலாதிக்க
நிரலரயப்
தபற்றுவிடயவண்டுதமன்ை
ந்திரிகாவின்
ஐந்தாண்டு கால பகீரத முயற்சிரய நாம் ஒரு சில
நாட்களில் முறியடித்துள்யளாம்.
ஆட்பலம், ஆயுதபலம், ஆன்மபலம், மக்கள் பலம்
என்ை ரீதியில் கல பலத்யதாடும் நாம் வலுப்தபற்று
நின்ையபாதும், எமது தாயகத்ரத மீட்தடடுக்கும்
யபாரியல் க்தி எம்மிடம் இருந்த யபாதும், நாம்
மாதானப்
பாரதரயக்
ரகவிடவில்ரல.
உயிரழிரவயும், இரத்தக் களரிரயயும் தவிர்த்து,
மாதான வழியில், நாகரீகமான முரையில்,
தமிைரின்
சிக்கரலத்
தீர்க்கயவ
நாம்
விரும்புகியைாம்.
மாதானப் யபச்சுக்கள் ஒரு
மாதான நல்தலண்ைப் புைநிரலயில் மூன்ைாம்
தரப்பு ர்வயத மத்தியத்துவத்துடன் நரடதபை
யவண்டும். என்பரதயய நாம்மீண்டும் வலியுறுத்த
விரும்புகியைாம்.
மாதானப்
புைநிரல
எனும்தபாழுது யபார் ஓய்ந்து, தபாருளாதாரத்
தரடகள் அகன்று, எமது மண்ரை ஆக்கிரமித்து
நிற்கும் பரடகள் விலகிய ஒரு இயல்பு
நிரலரயயய நாம் குறிக்கியைாம். யபாரரயும், நில
ஆக்கிரமிப்ரபயும்,
தபாருளாதார
தநருக்குவாரங்கரளயும் தமிைர் மீது அழுத்தம்
த லுத்தும் உத்திகளாகப் பாவிப்பிரத நாம்
அனுமதிக்க
முடியாது.
எவ்வித
புைநிரல
அழுத்தங்களும்
இல்லாத
இயல்புநிரலயில்
மத்துவமும், புரிந்துைர்வும் நிலவும் நல்தலண்ை
சூழ்நிரலயில் யபசுவரதயய நாம் விரும்புகியைாம்.
நாம் யபச்சுக்கான கதரவ திைந்தபடி சிங்கள
யத த்திற்கு ஒரு நல்தலண்ை
மிக்ரகரயக்
காட்டுகியைாம். ஆயினும் நாம் யவண்டுவது
யபான்று
ஒரு
மாதான
சூற்நிரலரய
யதாற்றுவிப்பதற்கு சிங்கள அரசியற் தரலரமகள்
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இைங்கப்யபாவதில்ரல என்பது எமக்குத் ததரியும்.
நீண்ட காலமாக கரடப்பிடித்துவரும் இராணுவ
வன்முரைப்பாரதரய
சிங்கள
இனவாதிகள்
இலகுவில் ரகவிடப்யபாவதில்ரல என்பதும்
எமக்குத் ததரியும். எனயவ, எமது யதசிய சிக்கலுக்கு
தீர்வுகாைலாதமன
நாம்
கற்பரனயில்
வாைவில்ரல.
மனித உரிரமகரள மதியாத சிங்கள இனவாத
அரசியலும், அதன் தமிைர் வியராதப் யபாக்கும்
தமிழ்மக்களுக்கு ஓயராதயாரு மாற்று வழிரயயய
திைந்து ரவத்திருக்கிைது. அதுதான் யபாராடிப்
பிரிந்துத ன்று தனியரர உருவாக்கும் ஒயர வழி.
இந்த வழியில் தான் சிங்கள யத ம் தமிழினத்ரத
தள்ளிக்தகாண்டிருக்கிைது.
சுதந்திர
தமிழீைத்
தனியரய
எமது
யதசியப்
பிரச்சிரனக்கு
இறுதியான, உறுதியான தீர்வு என்பரத எமது மக்கள்
எப்தபாழுயதா தீர்மானித்து விட்டார்கள். எமது
மக்களின் சுதந்திர அபிலார ரய சிலுரவயாக
யதாளில் சுமந்து இத்தரன ஆண்டுகளாக எமது
இயக்கம் இரத்தம் சிந்திப் யபாராடி வருகிைது.
இன்று, எமது சுதந்திரப் பயைத்தில், அந்த நீண்ட
விடுதரல
வரலாற்றில்,
ஒரு
முக்கியமான

திருப்பத்ரத அரடந்துவிட்யடாம். எமது யபாராட்ட
இலக்கு, ஒளிமயமான எதிர்காலமாக, எமது
கண்களுக்குத் ததரிகிைது. நாம் நம்பிக்ரகயுடன்
எமது இலட்சியப் பயைத்ரதத் ததாடர்யவாம்.
எமக்கு
முன்னால்
எைக்கூடிய
எல்லாத்
தரடகரளயும்
உரடத்ததறிந்து
நாம்
தநஞ்சுறுதியுடன் நிமிர்ந்து த ல்யவாம். நாம் ஒயர
மக்கள்
த்தியாக,
ஒன்றுபட்ட
யத மாக,
ஒருமித்ததழுந்து, எமது இலட்சியப் பாரதயில்
விரரந்து த ல்யவாம். ாரவத் தழுவிய எமது
வீரர்களின் ஆன்மாவாக சுதந்திரம் எமக்காக
காத்துநிற்கிைது.
புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்||
யவ. பிரபாகரன், தரலவர், தமிழீை விடுதரலப்
புலிகள்.
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2000
சதன்னிலங்ரகச் ெமூகக் கட்டரமப்பின் ெகல
மட்டங்களிலும் பூதோகரமோக வேர்ந்துவரும் சிங்கே
ச ௌத்த ள ரினவோதம், தமிழ் மக்கரே
கோருண்ணியத்துடன் அரவரைத்துக் சகோள்ளும் என நோம்
நம் வில்ரல. சிங்கே ளதெம் இனவோதப்பிடியில் இருந்து
விடு டோமல் தமிழர்களுக்கு எதிரோன அடக்குமுரறரய
சதோடருமோனோல் நோம் பிரிந்து சென்று தமிழீழத் தனியரரெ
அரமப் ரதத்தவிர எமக்கு ளவறு வழியில்ரல. கோலமும்
வரலோறும் எமது ள ோரோட்ட இலட்சியத்திற்கு நியோயம்
வழங்கிளய தீரும். அப்ள ோது உலகமும் அதரன ஏற்றுக்
சகோள்ளும்.
எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய தமிழீை
மக்கயள,
எமது மண்ணிற்காக விடுதரல என்ை உன்னத
விழுமியத்திற்காக தமது இன்னுயிரர ஈகம் த ய்த
எம் உயிர் வீரர்கரள நாம் நிரனவு தகாள்ளும்
இன்ரைய நாள் ஒரு புனித நாள். இந்த நன்னாளில்
ஆன்மக்கதவுகரள அப் புனிதர்களுக்காக திைந்து
தகாள்யவாம்.
நீங்காத
நிரனவுகளாக
எம்யமாடு
ஒன்றிக்
கலந்துவிட்ட உைர்வுகளாக, காலத்தால் ாகாது
என்றும் எம்முள் உயிர்வாழும் இம் மாவீரர்கரள
இன்று தகௌரவிப்பதில் தமிழீை யத ம் தபருரம
தகாள்கிைது. மாவீரர் நிரனவாக ஈகச்சுடரர
ஏற்றும்தபாழுது அந்த எரியும் சுடரில் அந்தத் தீ
நாக்குகளின் அபூர்வ நடனத்தில், அந்த அற்புதமான
படிமத்தில், நான் ஒரு தரி னத்ரதக் காண்கியைன்.
அக்கினியாக பிரகாசித்தபடி ஆயிரமாயிரம் மனித
தீபங்கள்,
தநருப்பு
நதியபால
ஒளிகாட்டி,
வழிகாட்டிச்த ல்லும் ஒரு அதி யக்காட்சி திடீதரன
மனத்திரரயில் யதான்றி மரையும். மாவீரர்கயள
எமது சுதந்திரப் பயைத்தின் வழிகாட்டிகள்,
அவர்களது வாழ்வும் வரலாறும் எமது இலட்சிய
உறுதிக்கு உரயமற்றுபரவ, அவர்கயள எமக்கு
ஒளிகாட்டிகள். மாவீரர்களுக்கு ஈகச்சுடர் ஏற்றி
அவர்கரள நிரனவுதகாள்ளும் இந்தப் புனித
நாளில், நாமும் எமது இதயங்களில் இலட்சிய
தநருப்ரப மூட்டிக்தகாள்யவாம். எமது யத த்தின்
சுதந்திரத்திற்காக அந்த உன்னத இலட்சியத்ரத
அரடவதற்காக
எத்தரகய
இடர்கரளயும்,
எத்தரகய
துன்பங்கரளயும்,
எத்தரகய
வால்கரளயும்
எதிர்தகாள்ளத்தயாராக
இருப்யபாதமன
நாம்
எமக்குள்
வீர பதம்
த ய்துதகாள்யவாம்.
எனது அன்பான மக்கயள,

எமது விடுதரலப் யபாராட்ட வரலாற்றில் இன்று
நாதமாரு
முக்கிய
திருப்புமுரனரய
அரடந்திருக்கியைாம். எமது பரடயணிகள் ஒப்பற்ை
இராணுவ
ாதரனகரள நிரலநாட்டி எமது
யத த்தின்
கலாச் ாரத்
தரலநகரான
யாழ்ப்பாைத்தின்
வா ற்படிரய
அண்மித்து
நிற்கின்ைன.
யாழ்ப்பாைத்தின்
கழுத்ரதத்
திருகியபடி குடாநாட்ரட வன்னி மாநிலத்துடன்
துண்டித்து ரவத்திருந்த ஆரனயிைவுப் தபருந்தளம்
புலிப்பரட
வீரர்களால்
மீட்கப்பட்டரம
இவ்வாண்டு நாம் ஈட்டிய மாதபரும் இராணுவ
தவற்றியாகும். தகர்க்க முடியாத இரும்புக்
யகாட்ரடயாக
இருபதினாயிரம்
இராணுவத்தினருடன் ததாடர்வலய முகாம்களால்
சூைப்பட்டு பரந்தனில் இருந்து பரள வரரயும்
கரரயயாரத் தளங்கயளாடும்
80
துரரமல்
நிலப்பரப்ரபக்
தகாண்ட
ஆரனயிைவுப்
தபருந்தளம் எம்மால் தவற்றிதகாள்ளப்பட்ட
நிகழ்வானது உலகப் யபாரியல் வரலாற்றுச் மரில்
புலிகள் வரித்த நுட்பமான யபார் வியூகங்களும்
திரகப்பூட்டும் தரர இைக்கங்களும் வீரம்த றிந்த
தாக்குதல்களும்தந்தியராபாயங்களும்
யபாரியற்கரலயில் எமது விடுதரல இயக்கத்தின்
அபாரமான வளர்ச்சிரயயும், முதிர்ச்சிரயயும்
உலகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டியது. தவளிநாட்டில்
பயிற்சி
தபற்று
உள்நாட்டில்
களமாடி
முதிர்ச்சிதபற்ை
சிங்களத்தின்
சிைப்புப்
பரடயணிகள் இச் மரில் சிரதக்கப்பட்டன. இந்
நிகழ்வானது
சிங்களத்திற்கு
இராணுவ
தபாருளாதார ரீதியில் முண்டுதகாடுத்து நிற்கும்
உலக வல்லரசுகரள திரகப்பில் ஆழ்த்தியது.
ஆரனயிைவுப் தபருந்தளத்ரத தவற்றிதகாண்டு
ததன்மராட்சியிலும்
வடமராட்சி
கிைக்கிலும்
தபருமளவு
நிலங்கரள
மீட்தடடுத்த
அயதயவகத்யதாடு கிைக்கு அரியாரல வழியாக
எமது பரடயணி ஒன்று யாழ்ப்பாைத்தின் நகராட்சி
எல்ரலக்குள் பிரயவசித்தது. அயத மயம் எமது
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மாவீரர்தின உரரகள்
மற்ரைய பரடயணிகள் தனங்கிளப்பு வழியாக
நாவற்குழி, ரகதடி, மட்டுவில் பிரயத ங்கரளத்
தமது
கட்டுப்பாட்டின்கீழ்
தகாண்டுவந்தன.
யாழ்ப்பாை நகரம் அரரப்பிரை வியூகத்தில்
சுற்றிவரளக்கப்பட்டது.
இதரனயடுத்து,
ஒயரதயாரு ஆகாய விநியயாக மார்க்கமாக
விளங்கிய பலாலிப் தபரும்தளம் எமது பீரங்கித்
தாக்குதலுக்கு இலக்காகியது. மின்னல் யவகத்தில்
நிகழ்ந்த இத்திடீர்த் திருப்பங்களின் விரளவாக,
ந்திரிகா
அரசு
என்றுமில்லாத
இராணுவ
தநருக்கடிரய ந்தித்தது. ந்திரிகா அம்ரமயார்
நிரலகுரலந்து
யபானார்.
ஆயினும்
இந்த
சூழ்நிரலரயப் பயன்படுத்தி ர்வயத உலகத்தின்
உதவிதபற்று
தநருக்கடிரய
மாளிக்கத்
திட்டமிட்டார்.
யாழ்ப்பாைம்
புலிகளிடம்
வீழ்ந்தால் அங்குள்ள முப்பதினாயிரம் சிங்களப்
பரடயினருக்கும் உயிராபத்து ஏற்படும் என
உலதகங்கும் அபாயச் ங்ரக ஊதினார். இந்த
அபாய அறிவிப்ரபக் யகட்டதுயம அரனத்துலக
நாடுகளும்
அம்ரமயாருக்கு
உதவித ய்ய
முன்வந்தன.
இந்தியக் கடற்பரடயின் உதவியுடன் சிங்கள
இராணுவத்தினரர பாதுகாப்பாக மீட்தடடுக்க
இந்தியா முன்வந்தது. இஸ்யரல், பாகிஸ்தான், சீனா,
ரஷ;யா யபான்ை நாடுகள் அவ ர ஆயுத உதவி
வைங்க
முன்வந்தன.
முழு
உலகமுயம
அம்ரமயாரின் பின்னால் அணிதிரண்டது. மிகவும்
க்திவாய்ந்த
நவீனரக
அழிவு
ஆயுதங்கள்
யாழ்ப்பாைத்தில் குவிக்கப்பட்டன. இஸ்யரலும்,
ரஷ;யாவும் நவீனரக யபார் விமானங்கரளயும்
உலங்கு வானூர்திகரளயும் அனுப்பிரவத்தன.
அவ ர அவ ரமாக ஆயுத ரீதியில் சிங்கள இராணுவ
இயந்திரம் வலுப்படுத்தப்பட்டது. அபாயச் ங்ரக
ஊதி
உலகத்தின்
உதவிரயப்
தபற்று
இராணுவத்ரதப் பலப்படுத்தி யாழ்ப்பாைத்தில்
யபாரரத் ததாடரும் ந்திரிகாவின் தந்தியராபாயம்
தவற்றிதபற்ைது.
யாழ்பப்பாைச்
மரில்
ஒருதரலபட் மாக
உலகநாடுகள் குறுக்கிட்டு
சிங்களத்திற்கு உதவிகரள வைங்கியதால் எமது
யபார்த் திட்டங்கரள தாமதிக்க யவண்டிய
நிர்ப்பந்தம் எமக்கு ஏற்பட்டது. 1995ல் யாழ்ப்பாை
நகரர
சிங்கள
ஆயுதப்பரடகள்
ஆக்கிரமித்தயபாதும்
அதன்விரளவாக
ஐந்து
இலட் ம் மக்கள் இடம்தபயர்ந்த மாதபரும் மனித
அவலம் ஏற்பட்டயபாதும், உலகம் கண்கரள
மூடிக்தகாண்டு தமௌனம்
ாதித்தது. ஆனால்
இப்யபாது சிங்கள இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு
படிப்படியாக
உரடக்கப்பட்டு
மீண்டும்
யாழ்ப்பாைம் விடுதரலப் புலிகளின் ஆட்சிக்குள்
வரும் புைநிரலகள் யதான்றியயபாது உலகநாடுகள்
பதட்டமரடந்து
சிங்கள
அடக்குமுரை
ஆட்சியாளருக்கு உதவிகரளச் த ய்வது எமக்கு
ஒருபுைத்தில்
ஏமாற்ைத்ரதயும்
மறுபுைத்தில்
கவரலரயயும்
தகாடுக்கிைது.
யாழ்ப்பாைம்
சிங்கள
யத த்திற்கு
உரித்தானது
அல்ல.

யாழ்ப்பாைம்
யாழ்ப்பாை
மக்களுக்யக
உரித்தானது. இரையாண்ரம என்பது ஒரு அரசின்
ததய்வீக
த ாத்துரிரமயல்ல.
இரையாண்ரமயானது
மக்களிடம்
இருந்யத
பிைக்கிைது. அது மக்களுக்யக த ாந்தமானது.
யாழ்ப்பாைத்தின்இரையாண்ரம
யாழ்ப்பாை
மக்களுக்யக உரித்தானது. இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு
மூலம் தமிைரின் வரலாற்று மண்ணில் சிங்களத்தின்
இரையாண்ரமரய
திணித்துவிட
முடியாது.
தமிைரின் விடுதரலப்பரட என்ை ரீதியில் நாம்
எமது
மண்ணில்
அந்நிய
ஆக்கிரமிப்புக்கு
இடமளிக்கப்யபாவதில்ரல.
எத்தரன
வால்களுக்கு முகம்தகாடுத்தாலும்
எத்தரன இரடயூறுகரள எதிர்தகாண்டாலும்,
எத்தரகய க்திகள் எதிர்த்து நின்ைாலும் எமது
விடுதரல
இயக்கம்
யாழ்ப்பாைத்ரத
மீட்தடடுத்யத தீரும். எல்லாச்
மர்களுக்கும்
தாய்ச் மராக விளங்கிய ஆரனயிைவுச் மரிலும்
மற்றும் வடமராட்சி, ததன்மராட்சி, யாழ்ப்பாை
நகராட்சிப் பகுதிகளில் நிகழ்ந்த
மர்களிலும்
களமாடி ாதரனபரடத்த கல யபாராளிகளுக்கும்,
பரட
நகர்த்திய
தளபதிகளுக்கும்
எனது
பாராட்டுக்கள். எல்ரலப்பரடயாக அணிதிரண்ட
எமது மக்கள் இந்தச்
மர்களில் யநரடியாக
பங்குதகாண்டு யபாராடியது எமது விடுதரலப்
யபாராட்டத்திற்கு புதிய ததம்ரபயும் பலத்ரதயும்
அளித்தது. குடும்பப்தபாறுப்புக்கரளச் சுமக்கும்
இவர்கள் யத ப்பற்ைால் ஈர்க்கப்பட்டு, ஆயுதப்
பயிற்சி எடுத்து தபரும் நிலமீட்புச் மர்களில்
பங்குதகாள்வது எமது யத த்திற்கு தபருரம
ய ர்க்கிைது. எமது விடுதரலப் யபாராட்டத்தில்
பரந்துபட்ட தபாதுமக்கள் இரைந்துதகாள்ளும்
தபாழுதுதான் அது மக்கள் யபாராட்டம் என்ை
உயர்நிரல அரசியல் பரிமாைம் தபறுகிைது. எமது
ஆயுதப் யபாராட்டத்தில் மக்களின் பங்களிப்பு
யமலும்
தபருகயவண்டும்
அதுதான்
எமது
யபாராட்டத்தில்
பாரியதிருப்புமுரனகரள
ஏற்படுத்தும், அதுதான் எமது மண்ணில் எதிரியின்
ஆக்கிரமிப்பிற்கு முடிவுகட்டி எமது விடுதரல
இலட்சியத்ரத தவகுவிரரயில் நிரைவுதபைச்
த ய்யும்.
எனது அன்பான மக்கயள,
மீண்டும் ஆைாண்டுகாலம் ந்திரிகாவின் ஆட்சி
ததாடரப்யபாகின்ைது. இந்த ஆைாண்டு காலமும்
இத்தீவில் அரமதி நிலவுமா அல்லது யபாரும்
வன்முரையும் தரலவிரித்தாடுமா என்பது ந்திரிகா
கரடப்பிடிக்கப்யபாகும்
தகாள்ரகயிலும்
அணுகுமுரையிலும் தான் தங்கியிருக்கிைது. இந்த
அர ானது, ததன்னிலங்ரக இனவாத க்திகளின்
ஆதரயவாடுதான் ஆட்சிபீடம் ஏறியிருக்கிைது.
புலிகளுக்கு எதிராக யபார்முரசு தகாட்டித்தான்
யதர்தரல ந்தித்திருக்கிைது. மிகவும் யமா மான
யதர்தல் யமா டிகள், வன்முரைகள் வாயிலாகயவ
தவற்றிகரளயும் தபற்றிருக்கிைது. இனவாதக்
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மாவீரர்தின உரரகள்
கடும்யபாக்காளர்கயள இந்த அரசின் முக்கிய
தபாறுப்புக்கரள வகிக்கிைார்கள். இவர்களில் பலர்
அரமச் ர்களாகவும்
பதவியயற்றிருக்கிைார்கள்.
ஆயுத வன்முரைரய பாவித்து மிகவும் யகவலமான
யதர்தல் யமா டிகரளச் த ய்து னநாயகத்ரத
யகலிக்கூத்தாக்கிய தமிழ்த் துயராகிகளும் இந்த
ஆட்சிபீடத்திற்கு முண்டுதகாடுத்து நிற்கிைார்கள்.
இப்படியாக
இனவாதிகரளயும்
தமிழினத்
துயராகிகரளயும் நிர்வாக உயர்பீடங்களில் அமர்த்தி
அவர்களது தயவில் தங்கிநிற்கும் ந்திரிகா அரசு,
தமிழ் மக்களின் யதசியப் பிரச் ரனரய தீர்க்க
துணிவான முடிவுகரள எடுக்குமா என்பது
ந்யதகயம. யபார்பற்றியும் மாதானம் பற்றியும்,
இனப்பிரச் ரனரய தீர்ப்பது பற்றியும், இந்த
அரசிடம் ஒரு ததளிவான பார்ரவயும், திடமான
அணுகுமுரையும் இருக்கவில்ரல. ஒன்றுக்தகான்று
முரண்பட்ட
கருத்துக்கயள
முன்ரவக்கப்பட்டுகின்ைன.
பல்யவறு
கருத்யதாட்டங்கரள
தகாண்டவர்களும்
கடும்யபாக்காளரும்
ஆட்சியதிகாரத்தில்
அமர்ந்திருப்பதால்
இந்த
அர ானது
பல
நாக்குகளால் யபசுகிைது. மிகவும் குைப்பகரமாகப்
யபசுகிைது. புலிகளுடன் யப த்தயார் என ஒரு
குரலும், புலிகரளப் பூண்யடாடு அழிப்யபாம் என
இன்தனாரு குரலும், புலிகள் ரைரடயும்வரர
யபார் ஓயாது என மற்தைாரு குரலுமாக ஜனாதிபதி,
பிரதம மந்திரி, இராணுவத் தளபதி ஆகிய உயர்
அதிகாரபீடங்களில் இருந்யத இத்தரகய முரைான
குரல்கள்
எழுப்பப்படுகின்ைன.
இந்த
வித்தியா மான
குரல்கள்
ஒவ்தவான்றும்
வித்தியா மான
பார்ரவயாளர்கரள
திருப்திப்படுத்தும்
யநாக்குடயனயய
எழுப்பப்படுகின்ைன. ந்திரிகாவும், கதிர்காமரும்
தவளிநாடுகளுக்கு ஏமாற்று வித்ரதகாட்ட பிரதம
மந்திரியும், இராணுவத் தளபதியும் உள்நாட்டு
இனவாத க்திகளுக்கு தீனியபாட்டு வருகின்ைனர்.
யமற்குல நாடுகள் மாதானத்ரத விரும்புகின்ைன.
மாதான வழியில் அரசியற்தீர்வு காைப்படுவரத
விரும்புகின்ைன. யபார் மூலமாக தமிைரின்
இனப்பிரச் ரனக்கு தீர்வுகாை முடியாது என்பரத
வலியுறுத்துகின்ைன.
எனயவதான்,
யமற்குலக
நாடுகரள
திருப்திப்படுத்தும்
வரகயில்
நுட்ப்பமான பிரச் ார அறிக்ரககரள ந்திரிகா
தவளியிட்டு வருகிைார்.
மாதானம் என்றும்,
யபச்சுவார்த்ரத என்றும், அதிகாரப் பரவலாக்கம்
என்றும், அரசியலரமப்பு என்றும் வார்த்ரதப்
பிரயயாகங்கரள
ரகயாண்ட
யமற்குலகின்
கண்களுக்கு
மண்தூவி
வருகின்ைார்.
தமிழ்
மக்கரளயும்
விடுதரலப்
புலிகரளயும்
தபாறுத்தவரர ந்திரிகா ஒரு மாதானப் பிரிரய
அல்ல. இராணுவத் தீர்வில் நம்பிக்ரகதகாண்ட
கடும் யபாக்காளராகயவ அவரர நாமும் எமது
மக்களும் கருதுகியைாம். அவரது ஆைாண்டுகால
அரசியல் வரலாறும், தமிழ் மக்கரள ததாடர்ந்தும்
இராணுவ
தபாருளாதார
தகாடுரமகளுக்கு

ஆளாக்கிவரும் அவரது அணுகுமுரையும் மீபத்திய
அவரது யபார்த்தயாரிப்பு நடவடிக்ரககளுயம
எம்ரமயும் எமது மக்கரளயும் இத்தரகய
நிரலப்பாட்டிற்கு
தள்ளியது.
இராணுவச்
த லவீனத்திற்கு ஒதுக்கப்படும் தபரும்ததாரக நிதி,
பாரிய
அளிவிலான
ஆயுதக்
தகாள்வனவு,
இரடவிடாது பரடக்கு ஆட்ய ர்ப்பு, விலகிய
இராணுவத்தினரர விரட்டிப் பிடித்தல் இப்படியாக
இராணுவ இயந்திரத்ரதப் பலப்படுத்தி யபாருக்கு
தயார்படுத்தும் நடவடிக்ரககரளப் பார்க்கும்
தபாழுது ந்திரிகா ஒரு இராணுவவாதக் கடும்
யபாக்காளர் என்பது புலனாகும்.
இம்
மாதம்
ஒன்பதாம்
திகதி
புதிய
பாராளுமன்ைத்ரத
திைந்துரவத்துப்
யபசிய
ந்திரிகா, தமிைரின் இனப்பிரச் ரன குறித்து
தவளியிட்ட தகாள்ரகப் பிரகடனத்ரத நாம்
ஆராய்ந்து பார்த்தால் ந்திரிகாவின் குைப்பகரமான
பார்ரவயும் அணுகுமுரையும் ததளிவாகும். இந்த
அறிக்ரகயில்
தமிைரின்
இனப்பிரச் ரனயின்
யதாற்ைம் பற்றி விளக்கமுரனயும் ந்திரிகா, கடந்த
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ஆண்டுகாலமாக
தமிைருக்கு
அநீதி
இரைக்கப்பட்டு
வந்திருக்கிைது
என்பரத
ஒத்துக்தகாள்கிைார். ஆயினும் தமிைர் என்று
குறிப்பிடாமல் சிறுபான்ரம
மூதாயங்களுக்கு
அநீதி இரைக்கப்பட்டதாக தபாதுப்பரடயாகக்
கூறுகிைார்.
இந்நாட்டின்
அரசியல்,
மூக,
தபாருளாதார
அதிகாரக்
கட்டரமப்பில்
பங்குதகாள்வதற்கு சிறுபான்ரம மூகத்தினருக்கு
நியாயமான ந்தர்ப்பங்கள் வைங்கப்படவில்ரல.
அதுதான் இனப்பிரச் ரனயின் யதாற்ைப்பாட்டிற்கு
உண்ரமயான காரைம் என்று ந்திரிகா விளக்கம்
அளிக்கிைார். இதில் யவடிக்ரக என்னதவன்ைால்
தமிழ்
மக்களுக்கு
எதற்காக
அநீதி
இரைக்கப்பட்டது? யாரால் இரைக்கப்பட்டது?
எப்படி, எந்த வடிவங்களில் இரைக்கப்பட்டது?
என்ை யகள்விகளுக்கு ந்திரிகா பதல் தரவில்ரல.
மாைாக தமிைர்களுக்கு எதிராக நிகழ்ந்த அநீதிகள்
அரனத்திற்கும் அந்நிய காலனித்துவம் மீது
பழிரயச்
சுமத்திவிடுகிைார்.
சிறிலங்காவின்
அரசியல் அரமப்புச்
ட்டங்கள் காலனித்துவ
அதிகார கட்டரமப்பில் இருந்து உருவாக்கம்
தகாண்டரவ என்றும், இரவ எமது மூகத்தில்
நிகழும்
புைநிரலக்களுக்கு
ஏற்ைதாக
அரமயவில்ரல
என்றும்
சிறுபான்ரம
மூகங்களுக்கு இரைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு இந்த
அரசியலரமப்புச் ட்டங்கயள
காரைமாக
இருப்பதாகவும் ந்திரிகா கூறுகிைார். ந்திரிகா
அளிக்கும் இவ் விளக்கத்தில் தமிைருக்கு எதிரான
சிங்கள-தபௌத்த யபரினவாதத்தின் தகாடூரமான
ஒடுக்குமுரை வரலாறு மிகவும் ாைக்கியமான
முரையில் மூடிமரைக்கப்படுகிைது. அத்யதாடுஇந்த
இன ஒடுக்குமுரை வரலாற்றில்
ந்திரிகாவின்
தபற்யைாரது
பங்கும்
இருட்டடிப்புச்
த ய்யப்படுகிைது.
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தமிைருக்கு
எதிராக
இரைக்கப்பட்ட
தகாடுரமகளுக்கு
அரசியலரமப்பில்
குரைகாண்பது, அந்த அரசியல் அரமப்ரப அந்நிய
காலனித்துவத்யதாடு
ததாடர்பு
படுத்துவதும்
முழுப்பூ ணிக்காரய ய ற்றில் மரைக்க முயலும்
யகலிக்கூத்தான விடயம். அந்நிய காலனித்துவ
தரலயீடு காரைமாகயவ தமிழீை மக்கள் தமது
வரலாற்று தாயகம் மீதான இரையாண்ரமரய
இைந்தார்கள் என்பது வரலாற்று உண்ரம. ஆனால்,
தமிழினம் மீதான திட்டமிட்ட ஒடுக்குமுரையானது
இலங்ரகத்தீவு
ஆங்கிலக்
காலனித்துவத்தில்
இருந்து
சுதந்திரம்
அரடந்த
பின்னயர
ஆரம்பமாகிைது.
இந்த
ஒடுக்குமுரைக்கு
காரைகர்த்தாவாக விளங்குவது சிங்கள தபௌத்த
இனவாதமாகும். தபௌத்த மதத்தில் யவர் பாய்ச்சி,
சிங்கள
மூகக் கட்டரமப்பில் விருட் மாக
வளர்ந்திருக்கும் இப் யபரினவாத சித்தாந்தம்.
சிங்கள அரசியல் உலரகயும் ஆைமாக ஊடுருவி
நிற்கிைது.
சிங்கள
அரசியல்வாதிகளால்,
பரடக்கப்பட்ட அரசியல் அரமப்புச் ட்டங்களும்
இந்த யபரினவாத சித்தாந்தத்தின் ஒரு வடிவம்.
ஆகயவ தமிைருக்கு தகாடுரம இரைத்துவருவது
சிங்கள தபௌத்த இனவாதயம தவிர ந்திரிகா
கூறுவது யபால ஆங்கில காலனித்துவ கருத்துலகம்
அல்ல. சிங்கள இனவாத ஒடுக்குமுரைக்கு எதிராகத்
தமிைர்கள் நிகழ்த்திய அரசியல் யபாராட்டங்கள்
அரமதி வழியில் இருந்து ஆயுதப் யபாராக
விரிவுதபற்று இறுதியில் முழு அளவிலான
யபார்வடிவம் தபற்றிருக்கிைது. கடந்த இருபது
ஆண்டுகளுக்கு யமலாக தமிைர் பரடயான
விடுதரலப் புலிகளுக்கும் சிங்கள அரசுக்கும்
மத்தியில் இப்யபார் நிகழ்ந்து வருகிைது. தன்னாட்சி
உரிரமயுரடய மக்கள் மூகம் என்ை ரீதியில் இன
அழிப்ரப
யநாக்காகக்
தகாண்ட
அர
அடக்குமுரையில் இருந்து விடுதரல தபை ஆயுதம்
ஏந்திப்யபாராடும் உரிரம எமக்கு உண்டு. ர்வயத
மனித உரிரமச் ட்டங்களுக்கு இர வான இந்த
உரிரமயின் நிரல. ஆனால், சிங்கள அரசு இந்தப்
யபார் பற்றிய உண்ரம நிரலரயயும் அதன்
வரலாற்றுப்
பின்னணிரயயும்
உலகிற்கு
இருட்டடிப்புச் த ய்து வருகிைது. அதுமட்டுமன்றி
தமிைரின் யத விடுதரலப் யபாரர
“பயங்கரவாதம்”
இழிவுபடுத்தியும் வருகிைது.

எனத்திரிபுபடுத்தி,

தனது
தகாள்ரகப்பிரகடன
அறிக்ரகயில்
விடுதரலப் புலிகளுக்கும் அரசுக்கும் மத்தியிலான
யபார்
பற்றி
ந்திரிகா
குறிப்பிடும்யபாது,
ஷஷஇனப்பிரச்சிரனயின்
ஒரு
விரளவுதான்
இந்தப்யபார்||
என்கிைார்.
ஆயினும்
அயத
அறிக்ரகயில்
இப்யபாரர
ஷஷஆயுதப்பயங்காரவாதம்||
என்றும்
குறிப்பிடுகிைார்.
தமிழீைப்
யபாரர
இனப்பிரச் ரனயின் தவளிப்பாடு என்று கூறும்
அயத நாக்குத்தான் அதரன தமிைரின் ஆயுதப்

பயங்கரவாதம்
என்றும்
வர்ணிக்கிைது.
இனப்பிரச் ரனரய மாதான வழியில் தீர்த்து
ரவப்யபாம்
என்று
கூறும்
ந்திரிகா
பயங்கரவாதத்ரத யபார் மூலம் ஒழிப்யபாம் என்றும்
முைங்குகிைார். இப்படியாக ந்திரிகா அரசு தமிைரின்
யபார்பற்றிய உண்ரம நிரலரயத் திரித்து, மறுத்து
பயங்கரவாதம் எனப் தபாய்த ால்லி, சிங்கள
மக்கரளயும் உலகத்ரதயும் ஏமாற்றி வருகிைது.
தமிழீைப் யபாரானது ஒடுக்கப்படும் தமிழ் மக்களின்
விடுதரலப் யபார் என்ை யதார்த்த அரசியல்
உண்ரமரய
சிங்கள
அதிகார
வர்க்கம்
ஏற்றுக்தகாள்ள மறுக்கிைது. இந்த மறுதலிப்புத்தான்
தமிைரின்
இனப்பிரச் ரனரய
சிக்கலாக்கி
வருகிைது. இதுதான் யபாரர தீவிரப்படுத்தி
வருவதற்கும் காரைமாக இருக்கிைது. இதுதான்
இனப்பிரச் ரனக்கு
மாதான வழியில் தீர்வு
காண்பதற்கு
தபரும்
முட்டுக்கட்ரடயாகவும்
இருந்து வருகிைது. மாதான வழியில் தமிைரின்
யதசிய இனப்பிரச் ரனக்கு அரசியல் தீர்வு
காண்பதற்கு எமது விடுதரல இயக்கம் தயாராக
இருக்கிைது. நாம்
மாதான வழிமுரைகளுக்கு
எதிரானவர்கள் அல்லர்.
அயதயவரள, நாம்
மாதானப் யபச்சுக்களில்
பங்குபற்ைத்தயங்கவும்
இல்ரல.
மாதான
வழிமூலம்
கிட்டப்படும்
தீர்வானது
நியாயமானதாக, நீதியானதாக, மத்துவமானதாக
தமிைரின் அரசியல் அபிலார கரள நிரைவு
த ய்வதாக அரமயயவண்டும் என்பயத எமது
விருப்பம். யநார்யவ நாட்டு மாதானக் குழுவினரர
அண்ரமயில் வன்னியில் நான் ந்தித்தயபாது எமது
இயக்கத்தின் இந்த நிரலப்பாட்ரட ததளிவாக,
அழுத்தம் திருத்தமாக எடுத்து விளக்கியனன்.
மாதானப் யபச்சுக்களுக்கு நாம் நிபந்தரனகள்
எதரனயும்
விதிக்கவில்ரல.
ஆயினும்
யபச்சுவார்த்ரதக்கு
உகந்ததான
நல்தலண்ை
புைநிரலயும், இயல்புநிரலயும் உருவாக்கப்பட
யவண்டியதன் அவசியத்ரதயய நாம் வலியுறுத்தி
வருகியைாம். இருபது ஆண்டுகளுக்கு யமலாக
பரஸ்பரம் பரகரமயுடனும், ந்யதகத்துடனும் ஒரு
தகாடிய யபாரில் ஈடுபட்டுவரும் இருதரப்பினரும்
ண்ரடரய ததாடர்ந்தபடி திடீதரன மாதானப்
யபச்சில்
இைங்குவது
நரடமுரைச்
ாத்தியமானதல்ல.
இதனால்தான்
யபார்
தநருக்கடிரய படிப்படியாகத் தளர்த்தி யபார் ஓய்ந்த
மாதான
சூழ்நிரலயில்,
நல்தலண்ைப்
புைநிரலயில் யபச்சுக்கள் நரடதபறுவரத நாம்
விரும்புகியைாம்.
இயல்புநிரல என்னும் தபாழுது தமிழ் மக்கள் மீது
சுமத்தப்பட்ட தபாருளாதாரச்சுரமகள், தரடகள்
நீங்கி எமது மக்களின் வாழ்க்ரக நிரல இயல்பான
இருப்பிற்கு திரும்பயவண்டும் என்பரதயய நாம்
கருதுகியைாம். ஒரு உறுதியான தளத்தில் உகந்த
புைநிரலயில்,
நல்தலண்ை
சூழ்நிரலயில்
யபச்சுக்கள்
நிகழும்தபாழுதுதான்
அரவ
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ஆக்கபூர்வமானதாக
அரமயும்.
ஆகயவதான்
யபச்சுக்கான
நல்தலண்ை
புைநிரலயின்
அவசியத்ரதயும்,
யதரவரயயும்
நாம்
வலியுறுத்துகின்யைாயம தவிர, யபச்சுக்களுக்கு நாம்
நிபந்தரனகரள விதிக்கவில்ரல. யபார் தநருக்கடி
தளர்ந்து இயல்புநிரல யதான்றுவதற்கு இருதரப்பில்
இருந்தும் நம்பிக்ரகரய வளர்க்கும் நல்தலண்ை
நடவடிக்ரககள் முன்தனடுக்கப்பட யவண்டுதமன
யநார்யவ
அரசு
சில
யயானரனகரள
ததரிவித்திருக்கிைது. இதரன நாம் ஆர்வமாகப்
பரிசீலரன த ய்துவருகியைாம். எமது மக்கள்
அனுபவிக்கும் துன்பச்சுரம குரைந்து பரஸ்பர
நல்தலண்ைம் நிலவும்
மாதான சூழ்நிரல
யதான்றுவதற்கான ஆக்கபூர்வ நடவடிக்ரககரள
நாம் வரயவற்கியைாம். அதற்கான முன் முயற்சிகரள
அர ாங்கம் யமற்தகாள்ளுமானால் பதிலாக நாமும்
நல்ல முடிவுகரள எடுப்யபாம்.
மாதானப்
யபச்சுவார்த்ரத என்பது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு
புதிதான விடயம் அல்ல. தமிழ் மக்கள் ார்பில் எமது
விடுதரல
இயக்கமும்
எமக்கு
முந்திய
தரலரமகளும்,
சிங்ளத்துடன்
எத்தரனயயா
தடரவகள் யபச்சுக்கரள நடத்தியுள்ளன. பண்டாத ல்வா ஒப்பந்த காலத்தில் இருந்து பல
த ாப்தங்களாக பல வரலாற்றுச் சூைல்களில்
பல்யவறு
நிர்ப்பந்தங்களின்
அடிப்பரடயில்
யபச்சுக்கள் நரடதபற்றிருக்கின்ைன. ஆயினும்
இப்யபச்சுவார்த்ரதகள்
தமிழ்
மக்களின்
பிரச் ரனரய
தீர்த்துரவக்க
தவறிவிட்டன.
இதனால், தமிைரின் பிரச் ரன யமலும் யமலும்
சிக்கலரடந்து தபரும் யபாராக விஸ்வரூபம்
தபற்றிருக்கிைது. இந்த துரதிஸ்ட நிரலரமக்கு
பிரதான
காரைம்
தமிைரது
பிரச் ரனயின்
அடிப்பரடகரள,
தமிைரது
அரசியல்
அபிலார கரள சிங்கள யத ம் ஏற்றுக்தகாள்ள
மறுப்பதுதான். தமிைரின் பிரச் ரனக்கு மாதான
வழியில் நிரந்தரமான அரசியற்தீர்வு காைப்பட
யவண்டுமாயின் தமிைர் பற்றிய சில அடிப்பரட
உண்ரமகரள சிங்கள யத ம் ஏற்ைக்தகாண்யட
ஆகயவண்டும். அத்யதாடு தமிழ் மக்கள் எத்தரகய
தீர்ரவ விரும்புகிைார்கள் என்பரதயும் அவர்களது
அடிப்பரட அபிலார கள் என்ன என்பரதயும்
புரிந்து தகாள்ள யவண்டும். ஈைத் தமிைர்கள்
தனித்துவமான
இன
அரடயாளத்ரத
தகாண்டவர்கள்
ஒரு
யதசிய
இனக்
கட்டரமப்யபாடு அந்த இனத்துவ பிரக்ரஞயயாடு
வாழும் ஒரு மக்கள் மூகம் அவர்களுக்கு வரலாற்று
ரீதியான தாயக மண்ைாக த ாந்த நிலமுண்டு. எமது
மக்கள் விரும்புவததல்லாம் ஒன்றுதான். தமது
த ாந்த
மண்ணில்
நிம்மதியாக,
நிரைவாக
வாையவண்டும் என்பதுதான். மற்ைவர்களது அதிகார
ஆதிக்கயமா, தநருக்குவாரங்கயளா இல்லாத ஒரு
அரசியல் சூைலில் தம்ரமத்தாயம ஆட்சி புரிந்து,
தகௌரவமாக வாையவண்டும் என்பயத எமது
மக்களின் ஆைமான அபிலார யாகும். சிங்கள
மக்கள் இதரனப் புரிந்துதகாள்ள யவண்டும். இந்த
புரிந்துைர்வின் அத்திவாரத்தில் இருந்து தான் ஒரு

நியாயமான,
நிரந்தரமான
கட்டிதயழுப்புவது ாத்தியமாகும்.

தீர்ரவக்

தமிைர் பிரச் ரனயின் அடிப்பரடகரள உைர்ந்து
மாதான வழியில் தமிைர்களுக்கு நீதி வைங்க
ந்திரிகா அரசு முன்வருமா என்பது எமக்கு
ந்யதகயம.தமிைர்களுக்கு
எதிராக
ததன்னிலங்ரகயில்
குமுறும்
இனக்குயராத
தவறியாட்டங்கள், ஆட்சி அதிகாரத்தில் யபரினவாத
க்திகளின் யமலாண்ரம, ததாடர்ச்சியாக இராணுவ
மயப்படுத்தப்படும்
சிங்கள மூகம்,மகா ங்கத்தினரின்
தமிழ்
வியராதப்யபாக்கு,
அர ாங்கத்தின்
இராணுவத்தீர்வுக்
தகாள்ரக
இவற்ரைதயல்லாம்பார்க்கும்தபாழுது தமிைரின்
யதசிய இனப்பிரச் ரன
மாதான வழியில்
தீர்க்கப்படுமா
என்பதுயகள்விக்குறியாகிைது.
அத்யதாடு ந்திரிகா அரசு யமற்தகாள்ளும் சில
குருட்டுத்தனமான
அணுகுமுரைகளும்இனப்பிரச் ரனயின் தீர்வுக்கு
முட்டுக்கட்ரடயாகவும்
அரமந்துவிடுகின்ைது.
தபருமாளுக்கு முதலரமச் ராக முடிசூட்டி முந்திய
இந்திய அரசு இரைத்த மாதபரும் வரலாற்றுத்
தவறுயபால, ந்திரிகா அரசும் தமிழ்வியராதக்குழு
ஒன்ரை வட கிைக்கில் ஆட்சி அதிகாரத்தில்
அமர்த்தியிருக்கிைது.
இப்படியான
நடவடிக்ரககள்மூலம் இந்த அர ாங்கம் தமிழ்
மக்களின் தவறுப்ரப ம்பாதித்துக் தகாள்வதுடன்
இனப்பிரச் ரனரய யமலும் சிக்கலாக்கி விடுகிைது.
எமது அன்பான மக்கயள,
எமது யதசியப் பிரச் ரன இப்தபாழுது உலக
நாடுகளின் கவனத்ரதயும், ஆர்வத்ரதயும் ஈர்த்து
வருகிைது. இப்பிரச் ரன
மாதான வழியில்
தீர்க்கப்படயவண்டும் என
ர்வயத
மூகம்
விரும்புகிைது. உலக மனச் ாட்சியின் பார்ரவ எம்
பக்கம்
திரும்பியிருப்பது
நல்லததாரு
அறிகுறியாகயவ எமக்குத் ததரிகிைது. நாம்
மாதானப்
யபச்சுக்யகா
அல்லது
மாதான
வழியிலான அரசியற்தீர்விற்யகா முட்டுக்கட்ரட
யபாடவில்ரல என்பரத உலகிற்கு உைர்த்தி
வருகியைாம்.
மாதானப் யபச்சுக்கு உகந்ததாக
மாதான சூழ்நிரல உருவாக்கப்பட யவண்டும்
என்ை எமது நிரலப்பாட்ரடயும் தமிைர்களது
அடிப்பரடக் யகாரிக்ரககரளயும் உலக மூகம்
புரிந்து
வருகிைது.
தமிைருக்கு
எதிரான
ஒடுக்குமுரையின் பின்னணியில் உள்ள க்திகள்
யாதரன்பரதயும் உலகம் இனங்கண்டு வருகிைது.
உலக நாடுகளில் இருந்து தபைப்படும் நிதி
உதவிரயயும்,
ஆயுத
உதவிரயயும்
ஆதாரமாகக்தகாண்யட சிங்கள அரசு தமிைருக்கு
எதிராக இந்தப் யபாரர நடத்தி வருகிைது.
தபரியததாரு அழிவுப்யபாரர நடத்திக்தகாண்டு,
தபருமளவு
அப்பாவித்
தமிழ்
மக்கரள
தகான்தைாழித்துக்தகாண்டு மாதானத்திற்காகயவ
ண்ரடரய நடத்துவதாக ந்திரிகா அரசு உலகத்ரத
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ஏமாற்றி வந்திருக்கிைது. ஆயினும் ந்திரிகா அரசு
நடத்தும் இப்யபாரின் யநாக்கம் என்ன என்பரதயும்,
இப்யபாரினால் புலிகரள தவற்றி தகாள்ளயவா
அன்றி தமிைரின் பிரச் ரனரய தீர்க்கயவா முடியாது
என்பரதயும் யமற்குலகம் இப்தபாழுது உைரத்
ததாடங்கியுள்ளது. எனயவ சிங்கள இனவாத
ஆட்சியாளரர
மாதானப்
பாரதக்கு
திருப்பயவண்டும்
என்ைால்
சிங்களத்திற்கு
தபாருளாதாரத்
தீனி
யபாட்டுவரும்
உலக
நாடுகளிடம்தான் அந்தக் கடிவாளம் இருக்கிைது.
ததன்னிலங்ரகச் மூகக் கட்டரமப்பின் கல
மட்டங்களிலும் பூதாகரமாக வளர்ந்துவரும் சிங்கள
தபௌத்த
யபரினவாதம்,
தமிழ்
மக்கரள
காருண்ணியத்துடன் அரவரைத்துக் தகாள்ளும்
என
நாம்
நம்பவில்ரல.
சிங்கள
யத ம்
இனவாதப்பிடியில்
இருந்து
விடுபடாமல்

தமிைர்களுக்கு
எதிரான
அடக்குமுரைரய
ததாடருமானால் நாம் பிரிந்து த ன்று தமிழீைத்
தனியரர
அரமப்பரதத்தவிர எமக்கு யவறு
வழியில்ரல. காலமும் வரலாறும் எமது யபாராட்ட
இலட்சியத்திற்கு
நியாயம்
வைங்கியயதீரும்.
அப்யபாது உலகமும் அதரன ஏற்றுக் தகாள்ளும்.
த்திய இலட்சியத் தீயில் தம்ரம அழித்துக்தகாண்ட
மாவீரர்கள்
ரித்திரமாக
நின்று
எமக்கு
வழிகாட்டுவார்கள். அந்த தர்மத்தின் வழியில்
த ன்று நாம் எமது இலட்சியத்ரதஅரடயவாம்
என்பது உறுதி.
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2001
இனக்சகோரலப் ரிமோைத்தில் மனித உரிரம மீறல்கரே
நடத்தி, உலகெோதரன ஈட்டியிருக்கும் இந்தப் யங்கரவோத
அரசு, உலகப் யங்கர வோதத்திற்கு எதிரோன ெர்வளதெக்
கூட்டணியில் இரைந்து நிற்கிறது. இன்ரறய ெர்வளதெ
ஒழுங்கரமப்பில் இது ஓர் ஆ த்தோன ள ோக்ரகக் குறித்துக்
கோட்டுகிறது. உலக ரீதியோக அரெ அடக்குமுரறக்கு ஆேோகி
நிற்கும் மக்கள் ெமூகங்களின் நியோயமோன உரிரமப்
ள ோரோட்டங்களுக்கு இப்புதிய ள ோக்கோனது ஓர் அச்சுறுத்த
லோக அரமகிறது. யங்கரவோத வன்முரறக்கு எதிரோகப்
ள ோர்சதோடுத்து நிற்கும் ளமற்குலக நோடுகளின்
ஆளவெத்ரதயும், அச்ெங்கரேயும், நிர்ப் ந்தங்கரேயும்
எம்மோல் புரிந்துசகோள்ே முடிகிறது. உண்ரமயோன
யங்கரவோதிகரே இனங்கண்டு தண்டிக்கும் ளநோக்குடன்
ெர்வளதெ உலகம் ளமற்சகோள்ளும் ங்கரவோத எதிர்ப்பு
நடவடிக்ரககரே நோம் வரளவற்கிளறோம். ஆயினும்,
அளதளவரே தீவிரவோதசவறியில் எழும் குருட்டுத்தனமோன
யங்கரவோதத்திற்கும், சுயநிர்ைய உரிரமயின்
அடிப் ரடயில் முன்சனடுக்கப் டும்
சுதந்திரப்ள ோரோட்டங்களுக்கும் மத்தியிலோன
ளவறு ோட்டிரன விேக்கும் வண்ைம் ளமற்குலக ென நோயக
நோடுகள் யங்கரவோதம் என்ற தத்திற்கு விரிவோன,
விேக்கமோன வரரயரறரயக் சகோடுப் து அவசியமோகும்.
எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கு முரிய தமிழீை
மக்கயள!
இன்று மாவீரர் நாள்.
விடுதரல யவண்டிக்களமாடி வீழ்ந்த எமது
வீரப்புதல்வர்கரள
நாம்
எமது
நிரனவில்
உயிர்ப்பித்துப் பூசிக்கும் நன்நாள்.
தமிழ் இனத்தின் யதசிய வாழ்வு நிரலப்பதற்காகத்
தமது த ாந்த வாழ்ரவ ஈகம்த ய்த சுதந்திர
வீரர்களுக்கு நாம் சிரந்தாழ்த்தி வைக்கம் த லுத்தும்
புனித நாள்.
விடுதரலக்காக எமது இயக்கம் தகாடுத்த விரல
அளப்பரியது. உலகத்தில் எந்த ஒரு விடுதரல
இயக்கமும் புரியாத அற்புத ாதரனகரள நாம்
ஈட்டியனாம்; ஒப்பற்ை ஈகங்கரளப் புரிந்து
தியாகத்தின் சிகரங்கரளத் ததாட்யடாம். இதனால்
மானிடத்தின்
விடுதரல
வரலாற்றில்,
ஒரு
மகத்துவமான இடத்ரதத் யதடிக்தகாண்யடாம்.
எமது
இனத்தின்
வீரத்திற்கும்
விடுதரல
உைர்விற்கும் தபருரம ய ர்க்கும் இம்மயகான்னத
நிரலக்கு எம்ரம இட்டுச்த ன்ைவர்கள் எமது
மாவீரர்கயள.

மனித நாகரிகம் யதான்றிய காலந்ததாட்யட
மனிதர்கள்
விடுதரலக்காகப்
யபாராடிவருகிைார்கள்.
அடக்கு
முரைக்கும்
அநீதிக்கும் எதிராக, யுகம் யுகமாக விடுதரலப்
யபாராட்டங்கள் நிகழ்ந்து வந்துள்ளன. உலகில்
அநீதியும் அடக்குமுரையும் ததாடரும் வரர
விடுதரலப்
யபாராட்டங்களும்
ததாடரும்.
ஒடுக்கப்படும்
மானிடத்தின்
விடுதரலரய
யநாக்கிய
பயைமாகயவ
மனித
வரலாறு
நகர்கின்ைது. ஒடுக்கப்படும் முதாயங்களிலிருந்யத
வரலாறு பரடக்கும் க்திதபற்ை அபூர்வமனிதர்கள்
பிைக்கிைார்கள். எமது மூகத்திற் பிைந்த அந்த அபூர்வ
மனிதர்கள்தான் எமது மாவீரர்கள்.
இன்ரைய உலகு ஒழுங்கு மாறி வருகிைது. ர்வயத
அரசியல்
உைவுகளிலும்
மாற்ைங்கள்
நிகழ்ந்துவருகின்ைன.
மனித
உரிரமப்யபாராட்டங்கள்
ம்பந்தமாக உலகின்
பார்ரவயும்
மாறிவருகிைது.
அரசியற்
யகாட்பாடுகளிலும் தார்மீகக் தகாள்ரககளிலும்
அடிப்பரட மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்ைன.
அரசியல்
இலட்சியங்கரள
அரடவதற்காக
நடத்தப்படும் வன்முரை தழுவிய உரிரமப்
யபாராட்டங்கள் அரனத்;திற்குயம உலக அரசுகள்
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‘பயங்கரவாதம்’ என்ை முத்திரரரயக் குத்தியுள்ளன.
இந்தக் குறுகிய வரரயரையின் அடிப்பரடயில்
உண்ரமயான உரிரமப் யபாராட்டங்களுக்கும்
பயங்கரவாதத்திற்கும் மத்தியிலான யவறுபாடுகள்
அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
அடிப்பரட
அரசியற்
சுதந்திரங்களுக்காகவும்
சுயநிர்ைய
உரிரமக்காகவும்
இரத்தம்
சிந்திப்யபாராடும்
விடுதரல
அரமப்புகளின்
தார்மீக
அடிப்பரடகளுக்கு இதுதவாரு
வாலாகவும்
எழுந்துள்ளது. இதுதவாரு கவரலக்குரிய விடயம்.
இந்தப் புதிய யபாக்குக் காரைமாகச் ர்வயத
அரங்கில்
எமது
சுதந்திர
இயக்கத்திற்கும்
அவப்தபயர் ஏற்பட்டு வருகிைது.

வன்முரை வடிவில் உருவகம் தபறும் அரசியல்
உரிரமப்யபாராட்டங்கள் அர
வன்முரையின்
எதிர்விரனயாகயவ எழுகின்ைன. உலக விடுதரலப்
யபாராட்டங்களின்
மூலத்ரத
ஆய்வுத ய்து
பார்த்தால் இந்த உண்ரம புரியும். தமிழீை
விடுதரலப் யபாராட்டத்தின் வரலாற்று மூலமும்
அதுதான்.
விடுதரலப்
புலிகள்
இயக்கம்
உதயமாவதற்கு இரண்டு த ாப்தங்களுக்கு முன்னயர
இலங்ரகத்
தீவில்
அர
ஒடுக்குமுரை
தரலதூக்கியது. இனவாதத் தீயாக மூண்ட இந்த அர
ஒடுக்குமுரை, படிப்படியாக வளர்ச்சிகண்டு தமிழ்
மக்களுக்கு எதிரான இனக்தகாரல வடிவம்
எடுத்தது.

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராகப் யபார் ததாடுத்து
நிற்கும்
உலகநாடுகள்,
முதலில்
அரசியல்
வன்முரையின்
மூல யவர்கரள
ஆராய்ந்து
பார்க்கயவண்டும்.
அரசியல்
வன்முரையின்
யதாற்ைப்பாடு பற்றி ஓர் ஆைமான பார்ரவ
இருந்தால்தான்
உண்ரமயான
விடுதரலப்
யபாராட்டங்களுக்கும்
குருட்டுத்தனமான
பயங்கரவாதச்
த யல்களுக்கும்
மத்தியில்
யவறுபாடு காைமுடியும்.

சிங்கள அர வன்முரைக்கு எதிராகத் தமிைர்கள்
நிகழ்த்திய அகிம்ர
வழியிலான அரசியற்
யபாராட்டங்கள் அரனத்தும் அர வன்முரையால்
அடக்கிதயாடுக்கப்பட்டன.
அரமதி
வழிப்
யபாராட்டங்கள்
அர்த்தமற்றுப்
யபாய்விட்ட
அயதயவரள, அர அடக்குமுரை தீவிரமரடந்து,
இனக்தகாரலப் பரிமாைம் தபற்ைதால், தமிழ்
மக்கள் அர
வன்முரைரய வன்முரையால்
எதிர்தகாள்ள
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்கள்.
இன்தனாருவரகயிற் த ால்வதானால் யபரழிரவ
எதிர்தகாண்ட தமிழினம், தனது இருப்பிற்காக,
தனது பாதுகாப்பிற்காக, ஆயுதம் ஏந்தும் நிரலக்குத்
தள்ளப்பட்டது.
இந்த
வரலாற்றுப்
புைநிரலயில்தான் விடுதரலப் புலிகள் இயக்கம்
யதாற்ைம்தபற்று அர
வன்முரைக்கு எதிராக
ஆயுதப்யபாராட்டத்ரத முன்தனடுத்தது. இருபது
ஆண்டுகளுக்கு யமலாகத் ததாடரும் எமது ஆயுத
எதிர்ப்புப்யபாராட்டமானது இன்று தமிைரின்
அரசியற்
யபாராட்டவடிவமாக
வளர்ச்சியும்
முதிர்ச்சியும் கண்டிருக்கிைது.

உரிரமப் யபாரின் நியாயத் தன்ரம
எமது பார்ரவயில் அரசியல்
இருபரிமாைங்கள் உள்ளன.

வன்முரையில்

முதலாவது – ஒடுக்குமுரையாளரின் வன்முரை.
இரண்டாவது – ஒடுக்கப்படுயவாரின் வன்முரை.
ஒடுக்குமுரையாளர்
எப்தபாழுதுயம
ஆளும்
வர்க்கத்ரதச் ய ர்ந்தவர்கள்; அர
அதிகாரம்
உரடயவர்கள்;;
ஆயுதப்
பரடகரள
ரவத்திருப்பவர்கள்.
ஒடுக்கப்படுயவார் எப்தபாழுதுயம ஆளப்படும்
வர்க்கங்கரளச்
ய ர்ந்தவர்கள்;
அவர்கள்
சிறுபான்ரமத்
யதசிய
இனத்யதாராக,
சுரண்டப்படும் மக்கள் மூகமாக, ஏரைகளாக,
அடிரமகளாக இருப்பார்கள்.
முதற்தர வன்முரைரய அர வன்முரை எனலாம்.
இரண்டாம்தர வன்முரைரய அர
எதிரான வன்முரை எனலாம்.

வன்முரைக்கு

அர வன்முரையானது, ஒடுக்கு முரையாளரின்
அடக்குமுரையான வன்முரை என்பதால் அது
அநீதியானது.
ஒடுக்குமுரைக்கு
எதிரான
ஒடுக்கப்படுயவாரின்
வன்முரை
நீதியானது.
ஏதனனில் அது அநீதிக்கு எதிராக நீதிரய
நிரலநாட்டும்
யநாக்குடன்
யமற்தகாள்ளப்படுகிைது.
இவ்விதமான
யவறுபாட்டில்தான்
ஒடுக்கப்படும்
மக்களது
வன்முரை வடிவிலான உரிரமப்யபாராட்டங்கள்
நியாயத்தன்ரம தபறுகின்ைன.

நாம் ஒரு யதசிய விடுதரல இயக்கம். இனவாதக்
தகாடுரமக்கு
எதிராக,
அந்நிய
இராணுவ
ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக, அர பயங்கரவாதவன்
முரைக்கு எதிராக நாம் விடுதரல யவண்டிப்
யபாராடி வருகின்யைாம். எமது யபாராட்டம் ஒரு
தீர்க்கமான,
நியாயபூர்வமான
அரசியற்குறிக்யகாரளக்
தகாண்டது.
ஐ.நா. ா னங்களால்
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட
சுயநிர்ைய
உரிரமக்
யகாட்பாட்டின்
அடிப்பரடயில்
எமது
யபாராட்டம்
தநறிப்படுத்தப்பட்டி
ருக்கிைது.
நாம்
பயங்கரவாதிகள் அல்லர். மதவாத, இனவாத
தவறியால்
உந்தப்பட்டுக்
குருட்டுத்தனமான
வன்முரையில் ஈடுபடும் மனயநாயாளர்களும்
அல்லர். மனித விடுதரல என்ை உன்னதமான
விழுமியத்திற்
காதல்
தகாண்யட
நாம்
உயிரரக்தகாடுத்துப் யபாராடி வருகின்யைாம். நாம்
சுதந்திரத் தாகம் தகாண்யட இலட்சியவாதிகள். நாம்
சுதந்திரப்
யபாராளிகள்.
கடந்த
இருபது
ஆண்டுகளுக்கு யமலாக எம்ரம அழிப்பதற்கு
முயன்று
யதால்விகண்ட
சிங்கள
அர
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பயங்கரவாதிகள்,
எமது
விடுதரலப்
யபாராட்டத்திற்குப் பயங்கரவாத முலாம் பூசி
வருகிைார்கள். இந்த அர
பயங்கரவாதிகளின்
தபாய்யான, வி மத்தனமான பரப்புரரகரள நம்பி
உலக நாடுகள் சில எமது விடுதரல அரமப்ரபயும்
பயங்கரவாதிகள் பட்டியலிற் ய ர்த்துள்ளன. இது
எமக்கு
கவரலரயயும்
ஏமாற்ைத்ரதயும்
தகாடுக்கிைது. ஆயுத எதிர்ப்பு இயக்கமாக வளர்ந்து
நிற்கும் தமிழ் மக்களது சுயநிர்ைய உரிரமப்
யபாராட்டத்தின்
வரலாற்ரையும்
நியாயப்பாடுகரளயும்
சீர்தூக்கிப்பாராது.
இராஜதந்திர
அழுத்தங்களுக்குப்
பணிந்து,
அவ ரப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட இந்நடவடிக்ரககள்
எதிர் மரையான விரளவுகரளயய ஏற்படுத்தும்.
குறிப்பாகச் சிங்கள இனவாத ஆட்சியாளர்களுக்கு
இரவ ஒரு தவைான தகவரலக் தகாடுக்கும்.
அவர்களது விட்டுக்தகாடுக்காத கடும்யபாக்ரக
யமலும் கடுரமயாக்கும். அத்யதாடு அவர்களது
இராணுவ
அடக்குமுரைக்
தகாள்ரகக்கும்
ஊக்கமளிப்பதாக அரமயும். ஒட்டுதமாத்தத்தில்
யமற்குலக
நாடுகளின்
இந்நடவடிக்ரககள்,
மாதான வழிமூலமான தீர்விற்குக் குந்தகம்
விரளவித்து, தமிைரின் யதசிய இனப்பிரச்சிரனரய
யமலும் சிக்கலரடயச் த ய்யும்.

பயங்கரவாதத்திற்கும், சுயநிர்ைய உரிரமயின்
அடிப்பரடயில் முன்தனடுக்கப்படும் சுதந்திரப்
யபாராட்டங்களுக்கும்
மத்தியிலான
யவறுபாட்டிரன விளக்கும் வண்ைம் யமற்குலக
ன நாயக நாடுகள் பயங்கரவாதம் என்ை பதத்திற்கு
விரிவான,
விளக்கமான
வரரயரைரயக்
தகாடுப்பது
அவசியமாகும்.
உள்நாட்டில்
இனக்தகாரலப்
பரிமாைத்திற்தகாடுரமகரள
இரைத்துவரும் அடக்குமுரை ஆட்சியாளர்களின்
அர
பயங்கரவாதத்ரத
ர்யவத
உலகம்
அலட்சியம் த ய்யமுடியாது. இந்தப் பயங்கரவாத
அடக்கு முரை அரசுகரள இனங்கண்டு தண்டிக்க
உலகம் முன்வரயவண்டும்.

பயங்கரவாதத்திற்கு
எதிராக
யமற்குலகம்
ததாடுத்துள்ள யபாரில் ஐ.நாவில் அங்கம் வகிக்கும்
அரனத்து அரசுகளும் அணி ய ர்ந்து நிற்கின்ைன.
இனவாத ஒடுக்குமுரைக்கும், மனித உரிரம
மீைல்களுக்கும் புகழ்யபான பல அடக்குமுரை
அரசுகளும் இந்தச்
ர்வயத க் கூட்டணியில்
இரைந்து
நிற்கின்ைன
–
அதாவது,
காவற்துரையினருடன் தகாரலக் குற்ைவாளிகள்
ரகயகார்த்து நிற்பது யபால. நாம் இங்கு ஸ்ரீலங்கா
அரர மட்டும் குறிப்பிட விரும்புகியைாம்.

விடுதரலப் புலிகள் இயக்கம் ஒரு மக்கள் இயக்கம்.
விடுதரலப் புலிகள் யவறு, எமது மக்கள் யவறு
அல்லர். எமது மக்களும் நாமும் ஒன்ைாகப்
பிரைந்து ஒன்றுபட்ட க்தியாக, ஒயர இலட்சியப்
பாரதயில் எமது தாயகத்தின் விடிவுக்காகப்
யபாராடி வருகியைாம். எமது இயக்கத்ரத எமது
மக்களிடம் இருந்து அந்நியப்;படுத்தி எமது
விடுதரலப் யபாராட்டத்ரத நசுக்கிவிட ந்திரிகா
அரசு வஞ் கமான வழிகரளக் ரகயாண்டது.
எம்ரமப் பயங்கரவாதிகளாகப் பிரகடனம் த ய்து,
எமது இயக்கம் மீது தரடரய விதித்தது. இதரனத்
ததாடர்ந்து ந்திரிகாவும் அவரது தவளிவிவகார
அரமச் ரான
திரு.கதிர்காமரும்
எமது
இயக்கத்ரதயும்
தமிைரின்
விடுதரலப்
யபாராட்டத்ரதயும்
பயங்கரவாதப்
பூதமாகப்
பூச் ாண்டி காட்டி
ர்வயத
அரங்கில் தீவிர
பரப்புரரப் யபாரரத் ததாடுத்தனர். இதன்
விரளவாக
அதமரிக்காவும்
பிரிட்டனும்
அதரனத்ததாடர்ந்து மீபத்தில் கனடாவும் எமது
விடுதரல அரமப்ரப ர்வயத பயங்கரவாதிகளின்
பட்டியலில் ய ர்த்துள்ளன.

இனக்தகாரலப் பரிமாைத்தில் மனித உரிரம
மீைல்கரள நடத்தி, உலக ாதரன ஈட்டியிருக்கும்
இந்தப் பயங்கரவாத அரசு, உலகப் பயங்கர
வாதத்திற்கு எதிரான
ர்வயத க் கூட்டணியில்
இரைந்து
நிற்கிைது.
இன்ரைய
ர்வயத
ஒழுங்கரமப்பில் இது ஓர் ஆபத்தான யபாக்ரகக்
குறித்துக் காட்டுகிைது. உலக ரீதியாக அர
அடக்குமுரைக்கு
ஆளாகி
நிற்கும்
மக்கள்
மூகங்களின்
நியாயமான
உரிரமப்
யபாராட்டங்களுக்கு இப்புதிய யபாக்கானது ஓர்
அச்சுறுத்த
லாக
அரமகிைது.
பயங்கரவாத
வன்முரைக்கு எதிராகப் யபார்ததாடுத்து நிற்கும்
யமற்குலக
நாடுகளின்
ஆயவ த்ரதயும்,
அச் ங்கரளயும், நிர்ப்பந்தங்கரளயும் எம்மால்
புரிந்துதகாள்ள
முடிகிைது.
உண்ரமயான
பயங்கரவாதிகரள
இனங்கண்டு
தண்டிக்கும்
யநாக்குடன் ர்வயத உலகம் யமற்தகாள்ளும்
பங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்ரககரள நாம்
வரயவற்கியைாம்.
ஆயினும்,
அயதயவரள
தீவிரவாததவறியில் எழும் குருட்டுத்தனமான

நாம் ஒரு பயங்கரவாத அரமப்பு அல்ல என்பதும்
நாம் எமது மக்களின் அரசியல் அபிலார கரளப்
பிரதிபலிக்கும் ஒரு சுதந்திர இயக்கம் என்பதும்
எமக்குப் பின்னால் எமது மக்களின் ஏயகாபித்த
ஆதரவு அணிதிரண்டு நிற்கிைது என்பதும் எம்ரமத்
தரட விதித்த இந்நாடுகளுக்கு நன்கு ததரியும்.
அத்யதாடு, தமிைரின் யதசிய இனப்பிரச்சிரனக்குச்
மாதான வழியில் தீர்வு காைப்படயவண்டும்
என்பதும் ஸ்ரீலங்கா அரசும் தமிழீை விடுதரலப்
புலிகள் இயக்கமும் யபச்சு மூலம் இைக்கப்பாடு
காையவண்டும்
என்பதும்
இந்நாடுகளின்
நிரலப்பாடாக இருக்கிைது. இந்நிரலப்பாடானது
ஓர் உண்ரமரயப் புலப்படுத்துகிைது. அதாவது,
தமிழீை மக்களின் அரசியற் பிரதிநிதிகளாகயவ
விடுதரலப் புலிகரள இந்நாடுகள் கருதுகின்ைன.
அப்படிதயன்ைால் ஏன் எமது அரமப்ரபப்
பயங்கரவாத இயக்கமாக இந்நாடுகள் முத்திரர
குத்தயவண்டும்? எனயவ, இந்நடவடிக்ரகயானது
எந்தவரகயிற் மாதான ரீதியான ஒரு தீர்ரவ
ஏற்படுத்த ஏதுவாக அரமயும் என்பது எமக்குப்
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மாவீரர்தின உரரகள்
புரியவில்ரல. ஸ்ரீலங்கா அரசு எம்மீது விதித்துள்ள
தரடரய நீக்கி, எமது இயக்கத்ரதத் தமிழீை
மக்களின் உண்ரமயான – ட்டரீதியான – அரசியற்
பிரதிநிதியாக ஏற்றுக்தகாள்ளாத பட் த்தில் நாம்
மாதானப் யபச்சுகளில் பங்குபற்ைப் யபாவதில்ரல
என்பயத எமது நிரலப்பாடு. இந்த நிரலப்பாட்டில்
நாம் மிகவும் உறுதியாக இருக்கியைாம். யநார்யவ
அரசிடமும் நாம் இதரனத் திட்ட வட்டமாகக்
கூறியிருக்கியைாம். விடுதரலப் புலிகள் மீதான
தரட
நீக்கப்பட்டால்தான்
இலங்ரகத்தீவில்
மாதானம்
யதான்றுவதற்கு
வாய்ப்புண்டு.
இப்படியான சூழ்நிரலயிற் ஸ்ரீலங்கா அரசின்
அழுத்தத்திற்கு இர ந்து யமற்குலக நாடுகள் எம்மீது
தரடகரள இறுக்கினாhல் அது
மாதானப்
யபச்சுக்கும்
மாதான வழியிலான தீர்விற்கும்
வழியகாலப்யபாவதில்ரல. மாைாக,
மாதானப்
யபச்சுக்குப் புலிகள் மீதான தரடநீங்க யவண்டும்
என்ை
எமது
மக்களின்
யகாரிக்ரகக்கு,
இந்நடவடிக்ரககள் யமலும் வலுச்ய ர்க்கும்.
முழு
அளவிலான
யபார்
தநருக்கடியாக
தவடித்துள்ள தமிைரின் யதசிய இனப்பிரச்சிரன,
அடிப்பரடயில் ஓர் அரசியற்பிரச்சிரன என்பரத
நாம் அறியவாம். இப்பிரச்சிரனரயச் மாதான
வழிமுரைகள் மூலமாகத் தீர்க்கலாம் என்ை
நம்பிக்ரக இன்னும் எம்மிடம் முற்ைாக இடிந்து
யபாகவில்ரல. சிங்கள அரசியல் தரல ரமகள்
உண்ரமயாக,
உறுதியுடன்
மனம்ரவத்தால்
மாதானமும்
இைக்கப்பாடும்
ஏற்படும்
ாத்தியமுண்டு.
இலங்ரகத்
தீவுக்குச்
சுதந்திரம்
கிரடத்து
ஐம்பத்திமூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் சிங்கள
அரசியல் தரலரமகள் இன்னும் இனவாத
சித்தாந்தச் கதிக்குள் இருந்து தவளிவரவில்ரல.
இதனால் தமிைரின் யதசிய இனப்பிரச்சிரனரய
யதார்த்தமாக, புைநிரல யநாக்குடன் அணுகித்
தீர்க்கும்
மனப்பக்குவம்
அரடயவில்ரல.
அடக்குமுரையாலும் ஆயுதப் பலத்தாலும் தமிைரின்
பிரச்சிரனக்குத்
தீர்வுகாை
முடியும்
என்ை
மனநிரலயய சிங்கள அரசியல் உலகில் யமயலாங்கி
நிற்கிைது. இதன் காரைமாக எந்ததவாரு சிங்களக்
கட்சியிடமும் தமிைரின் பிரச்சிரனக்கு நிரந்தரத்
தீர்வு காணும் அணுகுமுரையயா, தகாள்ரகத்
திட்டயமா இருக்கவில்ரல. இந்த உண்ரம ர்வயத
மூகத்திற்குத்
ததரியாததல்ல.
தமிைர்
பிரச்சிரனக்குச் மாதான வழி மூலமான தீர்ரவ
வலியுறுத்தும் உலகநாடுகள், அயத மயம் தமிழ்
மக்களின்
உரிரமப்யபாராட்டத்ரத
அரசியல்
ரீதியாகவும்
இராணுவ
ரீதியாகவும்
பலவீனப்படுத்தும் ஸ்ரீலங்காவின் இராஜதந்திர
நகர்வுகளுக்கும்
யபார்
முயற்சிகளுக்கும்
முண்டுதகாடுத்து
உதவத்
தவைவில்ரல.
உலகநாடுகளின்
இந்த
விசித்திரமான
அணுகுமுரையும் தமிைரின் பிரச்சிரன தீராது
இழுபடுவதற்கு ஒரு காரைம் எனலாம்.

மாதானத்தின் கதவுகரள நாம் தட்டியவண்ையம
இருக்கியைாம்.
ஆனால்
ந்திரிகா
அரசு
மாதானத்தின் கதவுகரளத் திைக்க மறுக்கிைது.
த ன்ை வருடம் நவம்பர் மாதத்தில் நாம்
யநார்யவயின்
தூதுவர்கரளச்
ந்தித்து
உரரயாடியரத அடுத்து மாதான முயற்சிரய முன்
தனடுக்கும் யநாக்குடன் நான்கு மாதங்களுக்கு
ஒருதரலப்பட் மாகப் யபார்நிறுத்தம் த ய்யதாம்.
ந்திரிகா அரசு எமது அரமதி முயற்சிரயக்
யகலித ய்து நிராகரித்ததுடன் ஆத்திரமூட்டும்
இராணுவ
நடவடிக்ரககரளத்
ததாடர்ந்தது.
இறுதியாக எமது யபார்நிறுத்தம் முடிவரடந்த ஒரு
சில மணி யநரத்துக்குள் ~~அக்கினிச் சுவாரல என்ை
பாரிய
பரடதயடுப்ரப
யமற்தகாண்டது.
இப்பரடதயடுப்ரப முறியடித்து நாம் நடத்திய
மூர்க்கமான எதிர்த்தாக்குதல் சிங்கள அரசுக்கு ஓர்
உண்ரமரயப்
புலப்படுத்தியது.
அதாவது,
விடுதரலப் புலிகள் இயக்கம் இராணுவ ரீதியில்
யதாற்கடிக்கப்படமுடியாத பலம்
தபாருந்திய
க்தியாக இருக்கிைது என்பரத உைர்த்தியது.
ஆள்பலத்யதாடும் ஆயுதப் பலத்யதாடும் நாம்
வலுமிக்க யபாராட்ட க்தியாக வளர்ச்சிகண்டு
நின்ையபாதும்
மாதான
வழிமுரைக்கு
வாய்ப்பளிக்கும் யநாக்குடன் இவ்வாண்டு தரர
மார்க்கமாகப்
பாரிய
பரடநடவடிக்ரககள்
எதரனயும்
யமற்தகாள்ளவில்ரல.
யநார்யவ
அரசின் மாதான முயற்சிகளுக்கு நாம் ஒத்துரைப்பு
வைங்கி வந்யதாம். இந்தச் சூழ்நிரலயில்தான்
யநார்யவயின்
மாதானத்
தூதுவரான
திரு.எரிக்த ால்தெய்ம்
புலிகளுக்குப்
பக்கச் ார்பானவர்
எனப்தபாய்குற்ைம்
ாட்டி,
ந்திரிகா அரசு அவரர ஓரம்கட்டி ஓதுக்கியது.
இதரன நாம் கடுரமயாக ஆட்ய பித்யதாம். இந்தச்
ம்பவத்ரதத் ததாடர்ந்து யநார்யவ அரசின்
மாதான
முயற்சிக்குத்
தரட
ஏற்பட்டது.
இதற்குப்தபாறுப்பாளி ந்திரிகா அரசுதான்.
மிகவும் தநருக்கடியான வரலாற்றுப் திருப்பத்தில்,
இலங்ரகத்தீவில் நாடாளுமன்ைத்திற்கான தபாதுத்
யதர்தல்
நரடதபறுகிைது.
நாம்
நாடாளு
மன்ைத்திற்குப் புைம்பாக நின்று யபாராட்டத்ரத
முன்தனடுக்கும் விடுதரல அரமப்பு என்பதால்
நாம் யதர்தல்களில் அக்கரை காட்டுவதில்ரல.
எனினும்
எதிர்வரும்
தபாதுத்யதர்தல்
தமிழீைத்திலும் ததன்னிலங்ரகயிலும் விடுதரலப்
புலிகரளரமயப்
தபாருளாகக்
தகாண்டு
நரடதபறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்ரகயில் முதன்ரமயான பிரச்சிரனயாக
முரனப்புற்று
நிற்கும்
தமிைரின்
யதசிய
இனச்சிக்கலானது மாதானம், யபார் என்ை இரு
முரண்பட்ட துருவங்களில் அரசியல் க்திகரள
ஈர்த்துவருகிைது.
மாதானம் யவண்டி நிற்கும்
க்திகளுக்கும்
மாதானத்திற்கு
வியராதமான
தீவிரவாத க்திகளுக்கும் மத்தியிலான யபாட்டியாக
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மாவீரர்தின உரரகள்
இத்யதர்தல் நடக்கிைது. எனயவ எதிர்காலத்தில்
இத்தீவில் மாதானம் நிலவ யவண்டுமா, யபார்
ததாடரயவண்டுமா
என்பரதத் தீர்மானிக்கும்
தபாறுப்பு தபாதுமக்களிடம் விடப்பிட்டிருக்கிைது.
தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கிரடக்காத வரர, அவர்களது
அரசியல் அபிலாரஷகள் நிரையவைாத வரர
இத்தீவில்
மாதானமும் இன ஒத்திர வும்
தபாருளாதார யமம்பாடும் ஏற்படப் யபாவதில்ரல
என்பரதச் சிங்கள மக்கள் உைர்ந்துதகாள்ள
யவண்டும்.
நாம் சிங்கள மக்களுக்கு வியராதிகள் அல்லர். எமது
யபாராட்டமும் சிங் கள மக்களுக்கு எதிரானது
அல்ல. சிங்கள இனவாத அரசியல்வாதிகளின்
அடக்குமுரைக் தகாள்ரக காரைமா கயவ தமிழ்,
சிங்கள இனங்கள் மத்தியில் முரண்பாடு எழுந்து
யபாராக தவடித்திருக்கிைது. ஆயுதப்பலத்தினால்
எமது மக்கரள அடிரம தகாள்ள முரனயும்
அரசுக்கும் அரசுப்பரடகளுக்கும் எதிராகயவ நாம்
யபார் புரிந்து வருகியைாம். இந்தப் யபாரானது தமிழ்
மக்கரள மட்டுமன்றி சிங்கள மக்கரளயும்
ஆைமாகப் பாதித்து வருகிைது என்பது எமக்குத்
ததரியும். யபார் தவறிதகாண்ட அதிகார வர்க்கத்தின்
அடக்கு
முரைக்தகாள்ரகயால்
பல்லாயிரக்
கைக்கான அப்பாவிச் சிங்கள இரளஞர்களும்
அநியாயமாகக் தகால்லப்பட்டு வருகிைார்கள்.
அதுமட்டுமன்றி
இப்யபாரினால்
எழும்
தபாருளாதாரப் பளுரவச்சிங்களப் தபாதுமக்கயள
சுமக்க யவண்டி உள்ளது என்பது எமக்குத் ததரியும்.
எனயவ, இக்தகாடிய யபாருக்கு முடிவு கட்டி,
நிரந்தரச் மாதானத்ரத நிரலநாட்டுவதாயின் யபார்
தவறிதகாண்ட இனவாத க்திகரள இனங்கண்டு
ஒதுக்கிவிடுவயதாடு, தமிழ் மக்களுக்கு நீதி
வைங்கவும் சிங்கள மக்கள் முன்வரயவண்டும்.
தமிழ்மக்கள் தமது இனத்துவ அரடயாளத்துடன்
தமது த ாந்த மண்ணில், வரலாற்று ரீதியாகத்தாம்
வாழ்ந்து வந்ததாயக மண்ணில், நிம்மதியாக,
மாதானமாக,
தகௌரவத்துடன்
வாை
விரும்புகிைார்கள்.
அவர்களது
அரசியற்
தபாருளாதார வாழ்ரவ அவர்கயள நிர்ையித்துக்
தகாள்ள விரும்புகிைார்கள். தம்ரம நிம்மதியா
கத்தம்பாட்டில் வாை விடுமாறு யகட்கிைார்கள்.
இதுதான் தமிைர்களது அடிப்பரடயான அரசியல்
அபிலாரஷ.
இது
பிரிவிரனவாதயமா,
பயங்கரவாதயமா
அல்ல.
தமிைர்களது
இக்யகாரிக்ரக சிங்கள மக்களுக்கு எந்த வரகயிலும்
ஓர் அச்சுறுத்தலாக அரமயவில்ரல. சிங்கள
மக்களது அரசியற் சுதந்திரங்கரளயயா அல்லது
அவர்களது
மூக,
தபாருளாதார,
கலா ார
வாழ்ரவயயா
இக்யகாரிக்ரகயானது
எவ்வரகயிலும் பாதிக்க வில்ரல. தமது த ாந்த

நிலத்தில்,
தம்ரமத்
தாயம
ஆளும்
ஆட்சியுரிரமயயாடு வாை வழிவகுக்கும் ஓர்
அரசியல் தீர்ரவயய தமிழ் மக்கள் விரும்புகிைார்கள்.
சுயநிர்ைய உரிரமயின் அடிப்பரடயில் அரசியல்
தீர்வு அரமய யவண்டும் என அவர்கள்
வலியுறுத்துவதும் இரதத்தான்.
தமிழ் மக்களின் அடிப்பரடயான அரசியல்
அபிலாரஷகரள நிரைவு த ய்யும் அரசியல்
தீர்வுத்திட்டம் குறித்து சிங்கள அரசுடன் யபச்சுக ளில்
பங்குபற்றுவதற்கு எமது இயக்கம் தயாராக
இருக்கிைது. நாம் மத் துவமாக, சுதந்திரமாக தமிழ்
மக்களின் பிரதிநிதிகள் என்ை தரகரமயுடன்
அவர்களது உண்ரமயான யபாராட்ட க்தி என்ை
அங்கீகாரத்துடன் யபச்சுகளில் கலந்துதகாள்வதா
யின் எமது இயக்கம் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள
தரடநீக்கப்பட யவண்டும். தமிழீை மக்களது
ஒட்டுதமாத்தமான அபிலாரஷயும் இதுதான்.
இதரனச் சிங்கள அரசியல் தரலரமகளும்
ர்வயத மூகமும் புரிந்துதகாள்ள யவண்டும்.
பரஸ்பரம் நம்பிக்ரகயூட்டும் ஒரு நல்தலண்ைச்
சூழ்நிரலயில் யபச்சுக் கள் நிகையவண்டும். யபார்
தநருக்கடியும் தபாருளாதாரத் தரடகளும் நீங்கிய,
இயல்பான, அரமதியான சூழ்நிரலயில்தான்
மாதானப் யபச்சுக்கள் நரடதபையவண்டும் என
நாம் காலங்காலமாக வலியுறுத்தி வந்திருக்கியைாம்.
இந்த நிரலப்பாட்ரடயய நாம் மீண்டும் வலியுறுத்த
விரும்புகியைாம்.
தமிைரின் யதசியப் பிரச்சிரனக் குச் மாதான
வழிமூலம் தீர்வு காைப்பட்டால் தமிைர்களும்
சிங்களவர்களும் ஏரனய மூகத்தினரும் இந்த
அைகிய தீவில், ஆனந்தமாக – ஒத்திர வாக –
ஒன்றுகூடி – வாைமுடியும். ஆயினும், அயதயவரள
மாதான மார்க்கமாகப் பிைக்ரகத் தீர்ப்பதற்குச்
சிங்கள யத ம் இைங்க மறுத்தால், தமிைர்களாகிய
நாம் பிரிந்து த ன்று தமிழீைத் தனியரர
அரமப்பரதத் தவிர எமக்கு யவறு வழி எதுவும்
இல்ரல.
சிங்களத்தின் அரசியரல நிர்ையிக்கும் க்தியாக
இனவாதம் நீடித்து நிரலக்குமானால், அந்த
இனவாதயம தமிழீைத் தனியரசு பிைப்பதற்கான
புைநிரலரய அரமத்துக்தகாடுக்கும்.
தமிழீைத் தனியரசு உதயமாவது தவிர்க்கமுடியாத
வரலாற்று நியதி என்ைால் எந்ததவாரு க்தியாலும்
அத ரனத் தடுத்துவிட முடியாது. என்யைா ஒரு நாள்
தமிழீைத் தனிநாடு பிைந்து எமது மாவீரர்களின்
கனரவ நனவாக்கும்.
“புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்”
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இனவோதமும், இனவோத ஒடுக்குமுரறயுளம பிரிவிரனவோத
அரசியலுக்கும் கிேர்ச்சிகளுக்கும் மூல கோரைமோக
அரமகின்றன. நிரலயோன ெமோதோனத்ரதயும், இன
ஒருரமப் ோட்ரடயும், ச ோருேோதோர ளமம் ோட்ரடயும்
சிங்கே மக்கள் விரும்புவோர்கேோனோல் இனவோத ெக்திகரே
இனம் கண்டு ஒதுக்க ளவண்டும். தமிழரின் ளதசியப்
பிரச்சிரனக்கு ெமோதோன வழியில் தீர்வு கோை முழு
மனதுடன் ஒத்துரழக்க ளவண்டும். தமிழ் மக்கள் தமது
தோயகத்தில் சுயோட்சி அதிகோரமுரடய ஆட்சிரய நிறுவி,
தம்ரமத் தோளம ஆளுவதற்கு சிங்கே மக்கள் தரடயோக
இருக்கக் கூடோது. தமிழர்களுடன் ெமோதோன ெகவோழ்ரவ
நடத்துவதோ அன்றி தமிழர்கரே பிரிந்து செல்ல
நிர்ப் ந்திப் தோ என் து சிங்கே ளதெத்தின் அரசியற்
ள ோக்கில்தோன் தங்கியிருக்கிறது.
எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய தமிழீை
மக்கயள,
இன்ரைய நாள் ஒரு புனித நாள்.எமது மாவீரர்களின்
நிரனவு நாள். எமது இனத்தின் இருப்பிற்காக, தமது
இன்னுயிரர ஈகம் த ய்த உன்னதமானவர்கரள,
எமது தநஞ் த்தின் நிரனவாலயத்தில் நாம் நிரனவு
கூரும் நன்நாள்.
விடுதரல
என்பது
வாழ்வின்
அதியுயர்ந்த
விழுமியம். அந்த விழுமியத்ரத இலட்சியமாக
வரித்து, அதற்காக வாழ்ந்து, அதற்காகப் யபாராடி,
அதற்காக மடிந்த எமது மாவீரர்கள் மகத்தான
மனிதப் பிைவிகள். அவர்களது வாழ்வும் வரலாறும்
எமது வீர விடுதரலக் காவியத்தின் உயிர் வரிகள்.
மாவீரர்கயள,
தமிைர்
யத ம்
உங்களுக்குத்
தரலவைங்குகிைது. உங்களது தற்தகாரடயால்
தமிழீை
மக்கள்
இன்று
தரலநிமிர்ந்து
நிற்கின்ைார்கள்.
உங்களது
இரத்தத்தாலும்,
வியர்ரவயாலும், உங்களது இலட்சிய உறுதியாலும்
கட்டிதயழுப்பப்பட்ட எமது விடுதரல இயக்கம்,
இன்று யாராலும் தவற்றி தகாள்ள முடியாத
மாதபரும் யபாராட்ட க்தியாக உலகப் புகழீட்டி
நிற்கிைது. யபார் அரங்கில் நீங்கள் பரடத்துச் த ன்ை
மகத்தான ாதரனகரளயய இன்று உலகரங்கில்,
நாம் அரசியல் தவற்றிகளாக அறுவரட த ய்து
வருகின்யைாம்.
இன்று உலகம் மாறி வருகிைது. உலக ஒழுங்கும்
மாறி வருகிைது. உலக நாடுகளின் உைவுகளும் மாறி
வருகின்ைன. மனித
முதாயம் முன்தனன்றும்
காைாத புதிய வால்களுக்கு முகம் தகாடுத்து
நிற்கிைது. இன்ரைய உலக நிதர் னத்ரத, அதன்
யதார்த்தப் புைநிரலகரள நாம் உதாசீனம் த ய்ய
முடியாது. இன்ரைய காலத்ரதயும், இக் காலத்தில்
கட்டவிழும் சூைரலயும் நாம் ஆைமாகப் புரிந்து,
கால நிரல மாற்ைங்களுக்கு ஏற்ப, எமது விடுதரலப்
பாரதரய த ப்பனிடுவது அவசியம். இன்ரைய

காலத்தின் யதரவ அது. உலகப் யபாக்குடன்
முரண்படாது, உலக வரலாற்றின் ஓட்டத்திற்கு
இர வாக, நாமும் எமது யபாராட்ட வரலாற்ரை
முன்நகர்த்திச் த ல்வயத வியவகமானது. இன்ரைய
வரலாற்றின் கட்டாயமும் அதுயவ.
எமது
விடுதரலப்
யபாராட்டம்
கால்நூற்ைாண்டுகால வரலாைாக நீட்சிதபற்றுச்
த ல்கிைது. இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் இன்ரைய
நாளில், எமது முதலாவது மாவீரன் களப் பலி
ஆகியரதத் ததாடர்ந்து இன்று வரர பல்லாயிரக்
கைக்கில் எமது யபாராளிகள் விடுதரலப் யபாரில்
களமாடி வீழ்ந்திருக்கிைார்கள். எமது இனத்ரதப்
யபரழிவிலிருந்து பாதுகாத்து, எமது தாயக நிலத்ரத
அந்நியனிடமிருந்து மீட்தடடுக்க எமது விடுதரல
இயக்கம்
அளப்பரிய
அர்ப்பணிப்புகரளச்
த ய்துள்ளது. எமது மாவீரர்களின் இம் மகத்தான
தியாகங்களால், எத்தரனயயா தடரவகள் நாம்
யபரழிவுகளின்
விளிம்பிலிருந்து
மீண்டிருக்கின்யைாம். மரைத்தின் வாயிலுக்குச்
த ன்று
மறுபிைவி
எடுத்திருக்கின்யைாம்.
வல்லாதிக்க க்திகளின் தரலயீடுகரளத் தனித்து
நின்று தகர்த்திருக்கின்யைாம். எமது விடுதரல
இயக்கம் இன்று வானளாவ வளர்ந்து நிற்கிைது.
நிமிர்ந்து நிற்கிைது. எமது இயக்க விருட் த்தின்
யவர்களும் விழுதுகளுமாக நிற்பவர்கள் எமது
மாவீரர்கயள.
எனது அன்பார்ந்த மக்கயள,
இன்று எமது விடுதரலப் யபாராட்டம் ஒரு புதிய
வளர்ச்சிப் பாரதயில், ஒரு புதிய வரலாற்றுத்
திருப்பத்தில்
காலடி
ரவத்திருக்கிைது.
என்றுமில்லாதவாறு இன்று ஒரு புதிய வாரல நாம்
ந்தித்து நிற்கின்யைாம். யபாருக்கு ஓய்வு தகாடுத்து,
மாதான வழியில், மர ப் யபச்சுக்கள் வாயிலாக
எமது மக்களின் இனப் பிரச்சிரனக்கு தீர்வு காணும்
முயற்சியில் நாம் ஈடுபட்டு வருகின்யைாம். நாம்
வன்முரையில் பற்றுக் தகாண்ட யபார் தவறியர்
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என்றும் மாதானத்தின் வியராதிகள் என்றும், காலம்
காலமாக சிங்களப் யபரினவாதிகள் யமற்தகாண்டு
வந்த பரப்புரரரயப் தபாய்யாக்கும் வரகயில் நாம்
யநர்ரமயுடனும்
உறுதியுடனும்
மாதான
வழிமுரைரயத் தழுவி நிற்கின்யைாம்.
ஆயுத வன்முரையில் ஆர தகாண்டு நாம் ஆயுதப்
யபாராட்டத்ரத ஆரம்பிக்கவில்ரல. இன அழிரவ
இலக்காகக் தகாண்ட இனவாத ஒடுக்குமுரையின்
உச் த்தில், அந்நிய இராணுவ அடக்குமுரை கிக்க
முடியாத
அளவிற்குத்
தீவிரமரடந்த
கட்டத்தியலயய நாம் ஆயுதம் ஏந்தியனாம். எமது
மக்களின் உயிரரக் காக்கவும், எமது மக்களின்
உரிரமரய நிரல நாட்டவும், எமது இயக்கம்
யமற்தகாண்ட ஆயுதம் தரித்த விடுதரலப் யபாரர
பயங்கரவாதமாகச் சிங்கள அரசுகள் சித்தரித்தன.
தமிைரின் உரிரமப் யபாரரத் திரிபுபடுத்தி,
இழிவுபடுத்தி உலகடங்கிலும் வி மப் பிரச் ாரங்கள்
முடுக்கிவிடப்பட்டன.
இப்
தபாய்யான
பரப்புரரரய நம்பி, பல உலக நாடுகள் எமது
அரமப்பிற்குத் தரட விதித்தன.
பயங்கரவாதிகள் என்று முத்திரர குத்தப்பட்டு உலக
அரங்கிலிருந்து நாம் ஓரம் கட்டப்பட்யடாம். உலக
நாடுகள் ஒன்று திரண்டு எதிரியின் யபார்த்
திட்டத்திற்கு முண்டு தகாடுத்தன. அரனத்து
உலகத்தினதும்
ஆதரவும்,
ஆயுத
உதவியும்
கிட்டியதால் மூர்க்கம் தகாண்ட எதிரி யபாரரத்
தீவிரப்படுத்தினான். நாம் தனித்து நின்று யபாருக்கு
முகம் தகாடுத்யதாம். மக்களின் ஆதரவு மட்டும்
எமக்கு மரலயாக நின்ைது. நாம் அரலயரலயாகத்
திரண்தடழுந்து ஆக்கிரமிப்புப் பரடகளுடன்
யமாதியனாம். யபார்க் கரலயில் எமது வீரர்கள்
பரடத்த அபாரமான ாதரனகள் உலக இராணுவ
நிபுைர்கரளயய திரகப்பில் ஆழ்த்தின.
யபாரிற்புலிகரள தவற்றி தகாள்ள முடியாது
என்பதரனச் சிங்களத் யத மும் உலகமும் உைர்ந்து
தகாண்டன. இந்தச் சூழ்நிரலயில்தான், அதாவது
எமது யபாராட்ட வல்லரமரய நிரூபித்துக் காட்டி,
எமக்குச்
ாதகமான இராணுவ
மநிரலயில்
நின்ைபடியய நாம் மாதானத்தின் கதவுகரளத்
திைந்யதாம். மாதானத்தில் எமக்கு உண்ரமயான
பற்றுண்டு என்பரத உலகத்திற்கு உைர்த்திக்
காட்டயவ நாம் இராணுவ யமலாதிக்க நிரலயில்
நின்றுதகாண்டு அரமதி வழிரயத் தழுவியனாம்.
யபாருக்கு ஓய்வு தகாடுக்கும் விடயத்திலும் நாயம
முன்முயற்சிகரள
எடுத்யதாம்.
ஒருதரலப்பட் மான யபார்நிறுத்தப் பிரகடனம்
த ய்து,
அர ாங்கத்ரத
அரமதி
வழிக்கு
அரைத்யதாம்.
மாதானத்திற்கான மனுரவப்
தபற்று ஆட்சி பீடம் ஏறிய புதிய அரசு, எமது
யபார்நிறுத்த அறிவிப்ரப ஏற்றுக் தகாண்டது.
இவ்வாண்டு தபப்ரவரி 23ம் திகதியிலிருந்து இரு
தரப்பும் இைங்கிய யபார் நிறுத்தம் ர்வயத
நாடுகளின் கண்காணிப்புடன் த யலுக்கு வந்தது.

இப் யபார்நிறுத்தம் கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக
கரடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்ைது. சிங்கள ஆயுதப்
பரடயினரிற்
சில
பிரிவினரும்,
இனவாத
க்திகளும்,
மாதான வியராதிகளும் யபார்
நிறுத்தத்ரதக் குைப்பி, யமாதரல ஏற்படுத்த பல
தடரவகள்
முயன்ைனர்.
எத்தரனயயா
ஆத்திரமூட்டும் முயற்சிகள் யமற்தகாள்ளப்பட்டன.
எமது
மக்கள்
பலர்
அநியாயமாகக்
தகால்லப்பட்டனர். ஆயினும், எமது இயக்கம்,
ஒழுக்கம்
கட்டுப்பாட்ரட
இறுக்கமாகக்
கரடப்பிடித்து,
அரமதிரய
குரலயவிடாது
மாதானத்ரதப் யபணி வருகிைது.
மாதானப்
பாரதயில்
எமக்குள்ள
உண்ரமயான
உறுதிப்பாட்டிற்கு
இதுதவாரு
நல்ல
எடுத்துக்காட்டு.
எமது மக்களின் யதசிய இனப் பிரச்சிரனக்குச்
மாதான வழியில் தீர்வு காண்பது ாத்தியமாயின்
அதரன முயன்று பார்ப்பதில் முழுமனதுடனும்,
யநர்ரமயுடனும்
த யற்பட
நாம்
தயாராக
இருக்கின்யைாம். எமது மக்கள், தமது தாயக
மண்ணில், தம்ரமத் தாயம ஆட்சி புரியும் உரிரம
உரடயவர்களாக, சுதந்திரத்துடன் தகௌரவமாக
வாையவண்டும் என்பயத எமது யபாராட்ட
இலட்சியம். இந்த இலட்சியம் மாதான வழியிற்
ரககூடுமானால் அந்த வழிரயத் தழுவ நாம்
என்றுயம தயாராக இருக்கின்யைாம்.
மாதான வழிமுரை தழுவி, எமது மக்களின்
அரசியல் உரிரமகரள தவன்தைடுக்க நாம்
என்றுயம தயங்கியதில்ரல. திம்புவில், டில்லியில்,
தகாழும்பில், யாழ்ப்பாைத்தில், இப்தபாழுது
தாய்லாந்திலாக நாம் பல தடரவகள், பல்யவறு
வரலாற்றுச்
சூைல்களிற்
யபச்சுவார்த்ரதயிற்
பங்குபற்றி
வந்திருக்கின்யைாம்.
முன்ரனய
யபச்சுக்கள் எல்லாயம யதால்வியியலயய முடிந்தன.
முன்ரனய சிங்கள அரசுகளின் கடும் யபாக்கும்
யநர்ரமயற்ை அரசியல் அணுகுமுரைகளுயம
யதால்விக்கு காரைம். எனினும், திரு. ரணில்
விக்கிரமசிங்காவின்
இன்ரைய
அர ாங்கம்
யநர்ரமயுடனும்
துணிவுடனும்
தமிைரின்
பிரச்சிரனகளுக்கு தீர்வு காை முரனகிைது.
உறுதியான அடித்தளத்திற் கட்டிதயழுப்பப்பட்ட
யபார்நிறுத்தமும், அதரன யமலும் வலுப்படுத்தத்
ர்வயத க்
கண்காணிப்புக்
குழுவினரின்
முயற்சிகளும் மாதான அணுகுமுரைக்கு உரயமற்றி
வருகின்ைன. அத்யதாடு, மிகவும் ாதுரியமாகவும்,
ாைக்கியமாகவும் யநார்யவ அரசு கரடப்பிடிக்கும்
அனு ரரை முரையானது இன்ரைய யபச்சுக்கள்
முன்யனறிச் த ல்வதற்கு யபருதவியாக இருந்து
வருகின்ைது.
எல்லாவற்றிற்கும்
யமலாக,
என்றுமில்லாதவாறு
ர்வயத
அரசுகள் இச்
மாதான முயற்சியில் காட்டிவரும் ஆர்வமும்,
அக்கரையும், ஊக்குவிப்பும் இரு தரப்பினருக்கும்
உற் ாகத்ரதயும் நம்பிக்ரகரயயும் தகாடுத்து
வருகின்ைன. ஒரு வலுவான மாதான அடித்தளத்தில்
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மாவீரர்தின உரரகள்
நிரலயூன்றி நின்ைவாறு, படிப்படியாக, கட்டம்
கட்டமாக, பரஸ்பர நம்பிக்ரகரய வளர்த்தபடி
யபச்சுக்கரள முன்நகர்த்திச் த ல்வயத
ாலச்
சிைந்தது.
இரண்டு த ாப்தங்களுக்கு யமலாக முடிவில்லாது
ததாடர்ந்த தகாடிய யபாரின் விரளவாக எமது
மக்கள் பாரிய வாழ்நிரலப் பிரச்சிரனகரள
எதிர்தகாண்டு நிற்கின்ைார்கள். தமிைர் யத த்தின்
மூகப் தபாருளாதாரக் கட்டரமப்புகள் சிரதந்து
கிடக்கின்ைன.
தமிைரின்
நகரங்களும்,
பட்டினங்களும், கிராமங்களும் தரரமட்டமாகக்
கிடக்கின்ைன. வீடுகள், யகாவில்கள், பாட ாரலகள்
அழிந்து கிடக்கின்ைன. காலம் காலமாக இந்த
மண்ணில் நிரலத்து நின்ை ஒரு பண்ரடய நாகரீகம்
யவயராடு ாய்க்கப்பட்டிருக்கிைது.
இச் சிரதவுகள், அழிவுகள் மத்தியிலிருந்து எமது
மக்கள் மீண்டும் தமது மூகப் தபாருளாதார
வாழ்ரவ மீளக் கட்டி எழுப்புவது என்பது
இலகுவான
காரியமல்ல.
இதுதவாரு
பிரமாண்டமான மனிதாபிமானப் பிரச்சிரன. இப்
பிரச்சிரனரயச் ர்வயத மூகம் அனுதாபத்துடன்
அணுக யவண்டும். அழிந்து கிடக்கும் தமிைர்
யத த்தின் புனர்வாழ்வுக்கும் புனர்நிர்மாைத்திற்கும்
உதவியளிக்க தவளிநாடுகள் பல முன்வந்துள்ளரம
எமக்கு நிம்மதிரயத் தருகிைது.
தமிைர்
தாயகத்தில்
அரமதி
நிரல
யதான்றியயபாதும் இயல்பு நிரல யதான்ைவில்ரல.
‘உயர்
பாதுகாப்பு
வரலயங்கள்’
என்ை
யபார்ரவயில் எமது மக்களின் வாழ்விடங்கரள,
மூக, தபாருளாதார, பண்பாட்டு ரமயங்கரள
சிங்கள ஆயுதப் பரடகள் ஆக்கிரமித்து நிற்கின்ைன.
சிறிய அளவிலான புவியியற் பரப்பும், குடி ன
தநரி லும் தகாண்ட யாழ்ப்பாைக் குடாநாட்ரட
நாற்பதினாயிரம்
பரடயினர்
ஆக்கிரமித்து
நிற்கின்ைனர். எமது மக்கள் தமது இயல்பு வாழ்ரவ
நடத்த முடியாதவாறு மூச்சுத்திைறும் ஆக்கிரமிப்பு.
என்றுயம ஒரு பதட்ட நிரல.
தமிைர் பண்பாட்டின் இதய பூமியான யாழ்ப்பாைம்
ஒரு
திைந்த
தவளிச்
சிரையாக
மாற்ைப்பட்டிருக்கின்ைது. இங்கு எமது மக்கரளச்
சிங்கள
இராணுவம்
தனது
பாதுகாப்புக்
யகடயங்களாகயவ பாவித்து வருகிைது. வீடுகளும்,
வீதிகளும், கிராமங்களும் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பில்
விழுங்கப்பட்டிருப்பதால்
இடம்
தபயர்ந்த
பல்லாயிரம்
மக்கள்
தமது
த ாந்த
இருப்பிடங்களுக்கு
திரும்ப
முடியாது
அவதிப்படுகிைார்கள். இப் பிரச்சிரனக்குத் தீர்வு
காைாத வரர யாழ்ப்பாைத்தில் மூக அரமதியும்
இயல்பு நிரலயும் யதான்றுவது ாத்தியமில்ரல.
யபாரர முடிவுக்கு தகாண்டு வந்து, யபாரினாற்
பாதிக்கப்பட்ட எமது மக்களின் அவ ர, அன்ைாட
வாழ்க்ரகப் பிரச்சிரனகரள யபச்சுக்களின் ஆரம்ப

கட்டத்தில் தீர்த்து ரவக்க யவண்டும் என்பயத
அன்றும் ரி இன்றும் ரி எமது நிரலப்பாடாக
இருந்து வருகின்ைது. எமது நிரலப்பாட்ரட
முன்ரனய அரசு நிராகரித்ததன் காரைமாகயவ
அன்ரைய மாதான முயற்சி யதால்வி கண்டது.
ஏயதா
நாம்
தமிைரின்
அடிப்பரடப்
பிரச்சிரனகரளத்
ததாடுவதற்குப்
பயந்து,
அன்ைாடப் பிரச்சிரனகரள வலியுறுத்துவதாக
முன்னாள் அரசு தவைாகக் கருதியது. ஆயினும்
இன்ரைய அர ாங்கம், யபச்சுக்களின் ஆரம்பக்
கட்டத்தில் எமது மக்களின் அவ ரமான வாழ்க்ரகப்
பிரச்சிரனகரளத்
தீர்ப்பதற்கு
முன்வந்து
நடவடிக்ரககரள எடுத்து வருவது ஆக்கபூர்வமான
அறிகுறியாகும்.
யபச்சுவார்த்ரதயின்யபாது,
எமது
மக்களின்
அன்ைாடப்
பிரச்சிரனகள்
வரர,
கல
விடயங்கரளயும் யபசுவதற்கு நாம் தயார். ஆயினும்
யபச்சுக்கள்
எவ்வித
நிபந்தரனகளும்
நிர்ப்பந்தங்களும் இன்றி, வரம்புகள் வரரயரைகள்
இன்றி, காலக் கட்டாயமின்றி, சுதந்திரமாக
நரடதபறுவரதயய நாம் விரும்புகின்யைாம். ஒரு
குறிப்பிட்ட யகாட்பாட்டு எல்ரலக்குள் யபச்சுக்கள்
நிகழ்த்தப்பட யவண்டுதமன வற்புறுத்துவயதா,
அன்றி
நிர்ப்பந்திப்பயதா
எமது
மக்களின்
அடிப்பரட அரசியற் சுதந்திரத்ரதயும், யதர்ரவயும்
மீறுவதாக
அரமயும்.
தமது
அரசியல்
தரகரமரயயும், தமது
மூக, தபாருளாதார,
பண்பாட்டு வாழ்ரவயும் நிர்ையிப்பது எமது
மக்களின் அடிப்பரடயான அரசியல் உரிரமயாகும்.
சுயநிர்ைய உரிரமயின் ாராம் மும் இதுதான்.
ஐ.நா.
ா னத்திலும்,
பிரகடனங்களிலும்
குறிப்பிடப்படும்
சுயநிர்ைய
உரிரமக்
யகாட்பாட்ரட ரமயப் தபாருளாகக் தகாண்யட
எமது
யபாராட்ட
இலட்சியம்
தநறிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது.
அன்றும்
ரி,
இன்றும் ரி, சுயநிர்ைய உரிரமக்கான எமது
யபாராட்ட இலட்சியத்தில் நாம் உறுதி பூண்டு
நிற்கின்யைாம். தமிைர் தாயகம், தமிைர் யதசியம்,
தமிைரின் சுயநிர்ைய உரிரம ஆகியனரவயய எமது
அரசியல்
இலட்சியத்தின்
அடிப்பரடகள்.
திம்புவிலிருந்து
தாய்லாந்து
வரர
இந்த
அடிப்பரடகரளயய
நாம்
வலியுறுத்தி
வருகின்யைாம். இம் மூலக் யகாட்பாடுகளின்
அடிப்பரடயியலயய தமிைரின் யதசிய இனப்
பிரச்சிரனக்குத் தீர்வு காைப்பட யவண்டும் என்பது
எமது நிரலப்பாடு.
தனித்துவமான ஒரு தமாழி, பண்பாடு, வரலாறு,
நன்கு வரரயறுக்கப்பட்ட ஒரு தாயக நிலம், இன
அரடயாள
உைர்வு
யபான்ை
பண்புகரள
உரடயவர்கள் என்பதால், எமது மக்கள் ஒரு யதசிய
இனமாக, ஒரு மக்கள் மூகமாக அரமந்துள்ளனர்.
ஒரு தனித்துவமான மக்கள் மூகம் என்ை ரீதியில்
எமது
மக்கள்
சுயநிர்ைய
உரிரமக்கு
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உரித்தானவர்கள். சுயநிர்ைய உரிரம என்பது
உள்ளான, புைமான இரு அம் ங்கரளக் தகாண்டது.
உள்ளான சுயநிர்ையம் என்பது ஒரு மக்கள்
மூகத்தின்
பிரயத
சுயாட்சி
உரிரமரய
வலியுறுத்துகின்ைது.
தமிழ் மக்கள், தமது த ாந்த மண்ணில், வரலாற்று
ரீதியாக வாழ்ந்து வந்த பாரம்பரிய மண்ணில்,
அந்நிய க்திகளின் ஆதிக்கம், தரலயீடு இன்றி,
சுதந்திரமாக,
தகௌரவமாக
வாை
விரும்புகின்ைார்கள். தமது தமாழிரய வளர்த்து,
தமது
பண்பாட்ரடப்
யபணி,
தமது
தபாருளாதாரத்ரத யமம்படுத்தி, தமது இன
அரடயாளத்ரதப்
பாதுகாத்து
வாை
விரும்புகின்ைார்கள். தமது தாயக மண்ணில்,
தம்ரமத் தாயம ஆளும் சுயாட்சி உரிரமயயாடு
வாை விரும்புகின்ைார்கள். இதுயவ எமது மக்களின்
அரசியல் அபிலார .
உள்ளான சுயநிர்ையத்தின் அர்த்த பரிமாைம்
இதில்தான்
அடங்கியிருக்கிைது.
உள்ளான
சுயநிர்ையக் யகாட்பாட்டின் அடிப்பரடயில், எமது
தாயக நிலத்தில், எமது மக்கள் தம்ரமத் தாயம
ஆளக்கூடிய பூரை சுயாட்சி அதிகாரத்துடன் ஒரு
தீர்வு முன்ரவக்கப்பட்டால், நாம் அத்திட்;டத்;ரத
ாதகமாக பரிசீலரன த ய்யவாம். ஆனால்,
அயதயவரள, எமது மக்களுக்கு உரித்தான உள்ளான
சுயநிர்ையம் மறுக்கப்பட்டு, பிரயத
சுயாட்சி
உரிரம நிராகரிக்கப்பட்டால் நாம் பிரிந்து த ன்று
தனியரசு அரமப்பரதத் தவிர எமக்கு யவறு
வழியில்ரல.
இனவாதமும்,
இனவாத
ஒடுக்குமுரையுயம
பிரிவிரனவாத அரசியலுக்கும் கிளர்ச்சிகளுக்கும்
மூல காரைமாக அரமகின்ைன. நிரலயான
மாதானத்ரதயும், இன ஒருரமப்பாட்ரடயும்,
தபாருளாதார யமம்பாட்ரடயும் சிங்கள மக்கள்
விரும்புவார்களானால் இனவாத க்திகரள இனம்
கண்டு ஒதுக்க யவண்டும். தமிைரின் யதசியப்
பிரச்சிரனக்கு மாதான வழியில் தீர்வு காை முழு
மனதுடன் ஒத்துரைக்க யவண்டும். தமிழ் மக்கள்
தமது தாயகத்தில் சுயாட்சி அதிகாரமுரடய
ஆட்சிரய நிறுவி, தம்ரமத் தாயம ஆளுவதற்கு
சிங்கள மக்கள் தரடயாக இருக்கக் கூடாது.
தமிைர்களுடன் மாதான கவாழ்ரவ நடத்துவதா

அன்றி தமிைர்கரள பிரிந்து த ல்ல நிர்ப்பந்திப்பதா
என்பது சிங்கள யத த்தின் அரசியற் யபாக்கில்தான்
தங்கியிருக்கிைது.
நம்பிக்ரகயூட்டும் நல்தலண்ை சூழ்நிரலயில்,
அரசு-புலிகள்
மத்தியிலான
யபச்சுக்கள்
முன்யனற்ைமரடந்து
த ல்வது
எமக்கு
மகிழ்ச்சிரயத் தருகிைது. இந்த மர ப் யபச்சுக்களில்
உலக நாடுகள் காட்டும் ஆர்வமும், யுத்தத்தால்
சிரதந்து கிடக்கும் தமிைர் யத த்ரத மீளக்
கட்டிதயழுப்பி, பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு
புனர்வாழ்வளிக்க முன்வந்திருப்பதும் எமக்கு
உற் ாகத்ரதத் தருகிைது.
யநார்யவ
அரசின்
அனு ரரையுடன் நரடதபறும் மாதான முயற்சி
தவற்றி தபை யவண்டும் என்பதும், இத் தீவில்
வதியும்
கல
மூகத்தினரும் ஒற்றுரமயாக,
ஒத்திர வாக ஒன்று கூடி வாை யவண்டும்
என்பதுயம எமது ஆைமான அவா. தபரும்
நம்பிக்ரகயுடனும் எதிர்பார்ப்புடனும் உலகத்தின்
நல்லாசியுடனும் நிகழ்ந்து வரும்
மாதானப்
யபச்சுக்கரள,
தமது
சுயநல
அரசியல்
யநாக்கங்களுக்காகச் சிங்களப் யபரினவாத க்திகள்
குைப்பிவிட்டால், அது தமிழ் மக்கரளத் தனியரசுப்
பாரதயில் இட்டுச் த ல்லும் என்பது திண்ைம்.
அரமதி
வழியில்,
தமன்முரை
தழுவி,
யநர்ரமயுடனும் தநஞ்சுறுதியுடனும் நாம் எமது
யபாராட்ட இலட்சியத்ரத அரடய முயன்று
வருகின்யைாம். காலத்திற்கு ஏற்ப, வரலாற்றுக்
கட்டாயத்திற்கு அரமய, எமது யபாராட்ட
வழிமுரைகள் மாைலாம். ஆனால் எமது யபாராட்ட
இலட்சியம் மாைப் யபாவதில்ரல.
த்தியத்தின் ாட்சியாக நின்று, எமது மாவீரர்களின்
தியாக வரலாறு எமக்கு வழிகாட்டும். அந்த
த்தியத்தின் வழியில் த ன்று, நாம் எமது
இலட்சியத்ரத அரடயவாம் என்பது உறுதி.
“புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்”
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2003
இத் திட்டத்தில் முற்ள ோக்கோன, புதுரமயோன,
ஆக்கபூர்வமோன அம்ெங்கள் லவுண்டு. வடகிழக்கிற்
ச ரும் ோன்ரமயினரோக வோழும் தமிழரும் மற்றும்
முஸ்லிம், சிங்கே மக்களும் தமிழீழ மண்ணில் தமது
அரசியல், ெமூக, ச ோருேோதோர, கலோச்ெோர வோழ்ரவ
ளமம் டுத்தும் வரகயில் தன்னோட்சி அதிகோரங்கரேக்
சகோண்டதோக இத்திட்டம் அரமகிறது. இந்தச்
சுயோட்சிக்கோன அம்ெங்கரே மிரகப் டுத்தி, அவற்ரறத்
தனியரசுக்கோன திட்டமோகத் திரிபு டுத்தி எமது ெமோதோன
முயற்சிக்குக் கேங்கம் ஏற் டுத்தச் சில ெக்திகள் முரனவது
எமக்குக் கவரலரயத் தருகிறது. இந்த இரடக்கோல அதிகோர
ெர த் திட்டம் அரெோங்கத்தின் ளயோெரனகளுக்கு
மோற்றீடோக, ள ச்சுக்களுக்கு அடிப் ரடயோக
முன்ரவக்கப் ட்டதோகும். ளநர்ரமயுடனும், ெமோதோன
வழிமுரறயில் உறுதியோன ற்றுடனும் நோம் ளமற்சகோண்ட
இம் முன்முயற்சி சதன்னிலங்ரகயில் ஓர் அரசியற் புயரலக்
கிேப்பியிருக்கிறது. சிங்கே இனவோத ெக்திகள் எமக்கு
எதிரோகப் ள ோர்க் சகோடி உயர்த்தியுள்ேன. சிங்கே
ளதெத்தின் இரு ச ரும் கட்சிகளுக்கும் அதன்
தரலவர்களுக்கும் மத்தியில் எழுந்த அதிகோரப் ள ோட்டியோல்
அரெ கட்டரமப்ள ஆட்டம் கண்டு நிற்கிறது.
கோலங்கோலமோகத் தமிழருக்கு உரிரமரய மறுத்துவரும்
சிங்கே இனவோதத்தின் முகமூடி கிழிந்து விட்டதோல் அதன்
உண்ரமயோன, அசிங்கமோன முகத்ரத உலகம்
கோைக்கூடியதோக இருக்கிறது.
எனது அன்புக்கும்
மக்கயள,

மதிப்புக்குமுரிய

தமிழீை

பைக்கிைது.
இந்த
மாதபரும்
வரலாற்றுத்
திருப்பத்ரத ஏற்படுத்தித் தந்தவர்கள் எமது
மாவீரர்கள் என்பரத நான் தபருமிதத்துடன் இன்று
கூறிக் தகாள்ள விரும்புகின்யைன்.

இன்ரைய நாள், வைக்கத்திற்குரிய புனித நாள்.
இன்று, தமிழீை யத ம் சுதந்திர தாகம் தகாண்டு
எழுச்சி தகாள்ளும் மகத்தான நாள். எமது மண்ணின்
விடிவிற்காகவும்
எமது
மக்களின்
விடுதரலக்காகவும் தமது இன்னுயிரர ஈகஞ்த ய்த
எம்மினிய வீரர்கரள எமது இதயக் யகாவில்களில்
நாம் தநஞ்சுருகிப் பூசிக்கும் திருநாள்.

எமது
யதசிய
விடுதரலப்
யபாராட்டம்
என்றுமில்லாதவாறு இன்று உலகமயமாகியுள் ளது.
பல த ாப்தங்களாகப் பாராமுகம் காட்டி வந்த
உலகம் இன்று தனது முழுக் கவனத்ரதயும் எமது
யபாராட்டத்தின் மீது திருப்பியுள்ளது. ஒரு பலம்
வாய்ந்த விடுதரலப் யபாராட்ட க்தியாக இன்று
உலகரங்கில் நாம் முன்னணி வகித்து நிற்கின்யைாம்.
தர்மத்தின்
வழி
தழுவி,
ஒரு
த்திய
இலட்சியத்திற்காகச் த ய்யப்படும் தியாகங்கள்
என்றுயம வீண்யபாவதில்ரல. எமது யத த்தின்
விடுதரலக்கு நாம் தகாடுத்த விரல ஒப்பற்ைது.
உலக விடுதரல வரலாற்றில் நிகரற்ைது. இந்த
அளப்பரிய ஈகத்தின் ஆன்மீக
க்தி இன்று
உலகத்தின் மனச் ாட்சிரய உலுப்பிவிட்டிருக்கிைது.
எமது மாவீரர்களின் சுதந்திர தாகம் ாவுடன் தணிந்து
யபாகவில்ரல. அது எமது இனத்தின் வீர

இன்று மாவீரர் நாள்.

அன்ரைய தமிைர் இராச்சியம் வீழ்ச்சியரடந்து, பல
நூறு ஆண்டுகள் அந்நியருக்கும் அயலவருக்கும்
அடிரமப்பட்டு வாழ்ந்த தமிழீை யத ம் இன்று
தரலநிமிர்ந்து நிற்கிைது. இன்று எமது தாயகத்தின்
தபருநிலப்
பரப்பில்
எமது
தன்னாட்சி
நரடதபறுகிைது.
ஒரு
நீண்ட,
துயரமான,
தகாடூரமான வரலாற்று இரடதவளியின் பின்பு,
மீண்டும் தமிழினத்தின் வீர எழுச்சிச் சின்னமாக,
தமிைர் மண்ணிற் புலிக்தகாடி பட்தடாளிவீசிப்
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விடுதரலக் குரலாக
தகாண்டிருக்கிைது.

உலதகங்கும்

ஒலித்துக்

ாதி, மதம், வர்க்கம் என்ை யவறுபாடுகளுக்கு
அப்பால், ஒரு விடுதரல இயக்கத்தின் கீழ், ஒரு
விடுதரல இலட்சியத்தின் கீழ், ஒன்றுபட்ட
மூகமாக எமது மக்கள் இன்று அணிதிரண்டு
நிற்கிைார்கள். வீரம் த றிந்த எமது விடுதரலப்
யபாராட்டமும் அந்த விடுதரலப் யபாராட்டத்தில்
எமது
யபாராளிகள்
ஈட்டிய
அபாரமான
ாதரனகளும் அவர்கள் புரிந்த அற்புதமான
தியாகங்களுயம எமது மக்கரள எழுச்சியூட்டி,
உைர்வூட்டி ஒயர அணியில், ஒயர இனமாக, ஒயர
யத மாக ஒன்றுதிரள ரவத்திருக்கின்ைன. எமது
மாவீரர்களின்
மகத்தான
தியாகங்களும்
அர்ப்பணிப்புகளுயம
எமது
யத த்தின்
ஒருரமப்பாட்டிற்கு
ஆதார
க்தியாக
விளங்குகின்ைன.
எனது அன்பான மக்கயள!
சிங்கள யத த்தில் இன்று அர ாங்கம் என்று
கருதக்கூடிய ஓர் ஒழுங்கரமவான கட்டரமப்பு
இயங்கவில்ரல. அர அதிகாரமானது, இரு தபரும்
சிங்களக் கட்சிகளின் தரலரமகள் மத்தியிற்
பிளவுபட்டுக் கிடக்கிைது. பாராளுமன்ை ஆட்சியும்
னாதிபதி ஆட்சியும் ஒன்றுக்தகான்று முரண்பட்டு
யமாதும் நிரலயில் உள்ளன. பாதுகாப்பு, உள்துரை,
ஊடக அரமச்சுகரள
ந்திரிகா அம்ரமயார்
திடீதரனப்
பறித்துக்
தகாண்டதால்
ரணில்
விக்கிரமசிங்காவின்
ஆட்சி
பீடம்
அதிகார
வலுவிைந்து
முடங்கிக்
கிடக்கிைது.
இரு
தரலவர்களுக்கும் மத்தியிலான இந்த அதிகார
இழுபறியால் அர கட்டுமானம் ஆட்டம் கண்டு
உறுதிநிரல குரலந்துள்ளது. இந்த தநருக்கடி
காரைமாகச்
மாதான
முன்தனடுப்புகள்
த யலிைந்து யபாயின. இந்தக் குைப்ப நிரலயால்
விரக்தியரடந்த யநார்யவ அரசு தனது மாதான
முயற்சிகரள
இரடநிறுத்தியுள்ளது.
ததன்னிலங்ரகயில்
திடீதரன
உருவாகியுள்ள
இத்தரகய நிரலரமகள் காரைமாக அரமதிச்
சூழ்நிரலக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிைது. மாதான
வழியிலான யபச்சுக்கும்
மர த் தீர்வுக்கும்
அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கிைது. இந் தநருக்கடி
நிரலரம தமிழ் யபசும் மக்களுக்கு மட்டுமன்றி
மாதானத்ரத விரும்பும் ர்வயத நாடுகளுக்கும்
கவரலரயயும்
ஏமாற்ைத்ரதயும்
தகாடுத்திருக்கிைது.
தகாழும்பில், திடீதரன இந்த அரசியற் பூகம்பம்
ஏற்பட்டதன் காரைதமன்ன? ஏற்கனயவ இரு
துருவங்களாக முரண்பட்டிருந்த அர
அதிகார
ரமயத்தில்
திடீதரன
விரி ல்
விழுந்ததன்
காரைதமன்ன?
யபார்
ஓய்ரவப்
யபணி
அரமதிரயக் காப்பதற்கு அத்தியாவசியமான
பாதுகாப்பு, உள்துரை அரமச்சுகரளச் ந்திரிகா

அம்ரமயார்
திடீதரனப்
புைநிரலக் காரணி என்ன?

பறித்துக்தகாண்ட

தனது தரலயீட்டுக்கு இரண்டு காரைங்கரள
முன்ரவக்கிைார் ந்திரிகா. ஒன்று, விடுதரலப்
புலிகள்
இயக்கம்
தனது
இராணுவக்
கட்டரமப்ரபப் பலப்படுத்திப் யபாருக்கான
ஆயத்தங்கரளச் த ய்து வருவதால் இலங்ரகயின்
பாதுகாப்புக்கும்
இரைரமக்கும்
அச்சுறுத்தல்
ஏற்பட்டுள்ளது
என்பது.
அடுத்தது,
ரணில்
விக்கிரமசிங்காவின்
அர ாங்கம்
புலிகள்
இயக்கத்திற்குப் தபரிய அளவிற் லுரககரள
வைங்கி வருகிைது என்பதாகும். இந்த இரண்டு
குற்ைச் ாட்டுகளிலும் எவ்வித உண்ரமயுமில்ரல
என்பரத
நான்
இங்கு
திட்டவட்டமாக
எடுத்துரரக்க விரும்புகின்யைன். எமது விடுதரல
இயக்கத்ரதக் களங்கப்படுத்தும் குறிக்யகாளுடனும்
தற்யபாரதய
மாதானச்
சூழ்நிரலரயக்
குைப்பிவிடும்
யநாக்கத்யதாடும்
கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட புரளிகள் இரவ.
எமது இயக்கமுஞ் ரி, மக்களுஞ் ரி யபாரர
விரும்பவில்ரல.
வன்முரைப்
பாரதரய
விரும்பவில்ரல.
நாம்
மாதானத்ரதயய
விரும்புகின்யைாம்.
மாதான வழியில் எமது
பிரச்சிரனக்குத்
தீர்வு
காைப்படுவரதயய
விரும்புகின்யைாம். மாதான வழிமுரையில் நாம்
ஆைமான
நம்பிக்ரகயும்
பற்றுறுதியும்
தகாண்டிருக்கியைாம்.
இதன்
காரைமாகயவ
அரமதி நிரலக்கு எவ்வித பங்கமும் ஏற்படாத
வண்ைம் யபார் நிறுத்தத்ரத நாம் இறுக்கமாகவும்
உறுதியாகவும் யபணி வருகின்யைாம். இப் யபார்
நிறுத்தத்ரத
எமது
இயக்கயம
முதலில்
ஒருதரலப்பட் மாக அறிவித்தது. அத்துடன் கடந்த
இரண்டு ஆண்டுகளாக ஆயுதப் பரடகளின்
ஆத்திரமூட்டும்
நடவடிக்ரககரளயும்
தபாறுரமயுடன் கித்துக் தகாண்டு நாம் அரமதி
காத்து வருகின்யைாம்.
நாம் தபருந்ததாரகயில் ஆட்ய ர்ப்பு நிகழ்த்தி,
ஆயுதங்கரளத்
தருவித்து,
பரடயணிகரளப்
பலப்படுத்தி, யபாருக்கான ஆயத்தங்கரளச் த ய்து
வருகின்யைாதமன ந்திரிகா அம்ரமயார் குற்ைம்
சுமத்துவது அபாண்டமான தபாய்யாகும். அரமதி
காக்கும்
பணியில்
நாம்
முழுரமயாக
ஈடுபட்டிருக்கியைாயம
தவிர
யபாருக்கான
ஆயத்தங்கள் எரதயும் த ய்யவில்ரல. எமது
நிர்வாகக் கட்டரமப்புகளுக்கு ஆட்பலம் யதரவ
என்பதால் சிறிய அளவில் ஆட்ய ர்ப்புச் த ய்து
வருகின்யைாம் என்பது உண்ரம. இதரனத்
திரிவுபடுத்தி,
தபரிதுபடுத்திப்
யபாருக்கான
முன்முயற்சிதயனச் சிங்கள மக்களுக்குப் பூச் ாண்டி
காட்டுகிைார் ந்திரிகா.
இப் யபார்நிறுத்தத்தால் தமிைர் தாயகத்தில்
முழுரமயான அரமதி நிரல ஏற்படவில்ரல.
இயல்பு நிரலயும் திரும்பவில்ரல. அந்நிய
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இராணுவ ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆளான அவல
வாழ்க்ரகயய ததாடர்கிைது. சிங்கள இராணுவம்
யபார் நிறுத்த விதிகரளயும் கடப்பாடுகரளயும்
நிரைவு த ய்ய மறுத்து வருகிைது. உயர் பாதுகாப்பு
வரலயங்கள் என்ை யபார்ரவயிற் கணி மான
குடியிருப்பு நிலங்களில் இராணுவ ஆக்கிரமிப்புத்
ததாடர்வதால்,
இடம்தபயர்ந்த
பல்லாயிரக்கைக்கான மக்கள் தமது த ாந்தக்
கிராமங்களுக்கும் வாழ்விடங்களுக்கும் திரும்ப
முடியாது அவலப்பட்டு வருகின்ைனர். இது
ஒருபுைமிருக்க,
ஆக்கிரமிப்பு
இராணுவத்தின்
அடாவடித்தனங்கள்
அடிக்கடி
தரலதூக்கி
வருகின்ைன. இதனால் தமிழ்ப் தபாதுமக்கள் தா
துன்பத்திற்கும் இம்ர க்கும் ஆளாகி வருகின்ைனர்.
யபாருக்கு ஓய்வு ஏற்பட்ட யபாதும் எமது மக்களுக்கு
இன்னும் ஓய்வு கிட்டவில்ரல. முழுரமயான
அரமதிரயயும் இயல்பான வாழ்ரவயும் எமது
மக்கள் இன்னும் அனுபவிக்க முடியவில்ரல.
அயதயவரள, யபார் நிறுத்தத்தாற் சிங்கள யத த்தில்
முழுரமயான அரமதியும் இயல்பு நிரலயும்
நிலவுகிைது. தபாருளாதார வாழ்வும் யமம்பட்டு
வருகிைது. யபார் நிறுத்தத்தின் ஆக்கபூர்வமான
பயன்கரளச் சிங்கள யத யம அனுபவித்து
வருகிைது. ஆனால் தமிைர்களின் அவல நிரல
ததாடர்கிைது. இதுதான் இன்ரைய யதார்த்த
தமய்நிரல.
இரண்டு ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் யபார்நிறுத்த
காலத்தில், ந்திரிகா அம்ரமயார் குற்ைம் சுமத்துவது
யபால, எமது இயக்கத்திற்குப் தபரும் லுரககள்
வாரி
வைங்கப்படவில்ரல.
மாைாக,
இைப்புக்கரளயய
நாம்
ந்தித்திருக்கியைாம்.
யபார்நிறுத்தக் காலத்தில் எமது இயக்கத்திற்குச்
த ாந்தமான இரு தபரும் வணிகக் கப்பல்கள்
ர்வயத க் கடற்பரப்பிற் கடற்பரடயினரால் தாக்கி
அழிக்கப்பட்டன. எமது மீன்பிடிப் படகுகளும்
நா மாக்கப்பட்டிருக்கின்ைன. இச் ம்பவங்களின்
விரளவாக, மூத்த உறுப்பினர் பலர் உட்பட
கடற்புலிப் யபாராளிகள் இருபத்தாறு யபரர நாம்
இைந்யதாம். தபாறுரமயின் எல்ரலக்கு எம்ரமத்
தள்ளிய இந்த ஆத்திரமூட்டும் ம்பவங்கரளயும்
கித்துக் தகாண்டு நாம் அரமதிரயப் யபணி
வந்யதாதமன்ைால் அது மாதானத்தில் எமக்குள்ள
உறுதிரயயய எடுத்துக் காட்டுகிைது.
எமது
விடுதரல
இயக்கத்திற்கும்
ரணில்
விக்கிரமசிங்காவின் அரசுக்கும் மத்தியிற் த ன்ை
ஆண்டு த ப்தடம்பர் மாதத்தில், தாய்லாந்தில்
ஆரம்பித்த
யபச்சுக்களில்
உருப்படியான,
ஆக்கபூர்வமான
முன்யனற்ைம்
எதுவும்
காைப்படவில்ரல. ஆறு மாத காலத்திற்குள்
நிகழ்ந்த ஆறு சுற்றுப் யபச்சுக்களின் யபாது
எடுக்கப்பட்ட
தீர்மானங்களும்
முடிவுகளும்
நிரையவற்ைப்படவில்ரல. யபார் தநருக்கடிரயத்
தணித்து,
இயல்பு
நிரலரயக்
தகாண்டு
வருவதற்கும்
இடம்தபயர்ந்த
மக்களுக்குப்

புனர்வாழ்வு அளிப்பதற்கும் நிறுவப்பட்ட உபகுழுக்கள் த யலிைந்து யபாயின. அரசுடன் யபசி
எமது மக்கள் எதிர்தகாண்டு நின்ை பூதாகரமான
வாழ்க்ரகப் பிரச்சிரனகளுக்குத் தீர்வுகாை நாம்
எடுத்த முயற்சிகள் பயனற்றுப் யபாயின. இராணுவ
ஆக்கிரமிப்புக்கு உட்பட்ட தமிைர் தாயகத்தில்
இயல்பு
நிரலரயத்
யதாற்றுவிப்பது,
இடம்தபயர்ந்த மக்கரள மீளக் குடியமர்த்துவது,
யபாரால்
அழிவுற்ை
கட்டுமானங்கரள
மீளரமப்பது,
அபிவிருத்தி
யவரலகரள
முன்தனடுப்பது
யபான்ை
எமது
மக்களின்
வாழ்க்ரகப்
பிரச்சிரனகரள
உதாசீனம்
த ய்துவிட்டு,
அர
தரப்பும்
அனு ரரையாளர்களும் மனித விழுமியங்கள்
பற்றியும் இறுதித் தீர்வுக்கான வழிமுரைகள்,
வரரபடங்கள் பற்றியுயம முக்கிய கவனம்
த லுத்தினர். இதனாற் யபச்சுவார்த்ரத, மக்களது
பிரச்சிரனகளுக்கும் அபிலார களுக்கும் அப்பால்
யவறு திர யில் நகர்ந்தது. இது இவ்வாறிருக்க,
மாதானப்
யபச்சுக்கரள
ஒரு
கவர்ச்சிப்
தபாருளாகக் காட்டி, உலக நாடுகளிலிருந்து
உதவிரயயும் கடரனயும் தபற்று, யபாரினால்
வீழ்ச்சி
கண்ட
தபாருளாதாரத்ரதக்
கட்டி
எழுப்புவதியலயய ரணிலின் அரசு அதீத அக்கரை
காட்டியது. அத்துடன் உலக நாடுகள் சிலவற்றின்
உதவியுடன்
ஒரு
ர்வயத ப்
பாதுகாப்பு
வரலயத்ரத
நிறுவி
விடவும்
அர ாங்கம்
திட்டமிட்டுச் த யற்பட்டது. ரணில் அரசின் இத்
தந்தியராபாயம்
காரைமாகச்
மாதான
முயற்சியிலும் யபச்சுக்களிலும் உலக நாடுகள்
பலவற்றின் அக்கரையும் தரலயீடும் அதிகரித்தன.
தமிைரின் யதசிய இனப்பிரச்சிரனக்கு எத்தரகய
வரரயரைக்குள்
தீர்வுகாைப்படயவண்டும்
என்பரதயும் சில நாடுகள் வலியுறுத்திக் கூறின.
இவ்விதம் ர்வயத த் தரலயீடுகள் அதிகரித்ததன்
எதிர்மரை விரளவாகச் மாதானப் யபச்சு யமலும்
சிக்கலரடந்தது. இந்தச் சூழ்நிரலயிற் த ன்ை
ஆண்டு ஏப்ரல் மாத நடுப் பகுதியில் எமது
இயக்கத்ரத ஓரம் கட்டிவிட்டு, இலங்ரகக்கு உதவி
வைங்கும் நாடுகளின் முக்கிய மாநாடு ஒன்று
வாஷிங்டனிற் கூட்டப்பட்டது. யபச்சுவார்த்ரதயில்
முக்கிய தரப்பாகவும்
ம பங்காளி என்ை
தரகரமயுடனும் பங்குபற்றி வந்த எமது இயக்கம்
இவ்விதம் சிறுரமப்படுத்தப்பட்டரம எமக்கு
ஏமாற்ைத்ரதயும்
கவரலரயயும்
தந்தது.
இப்படியான
நிரலரமகள்
காரைமாகயவ
யபச்சுக்கரளத்
தற்காலிகமாக
இரடநிறுத்தி
ரவத்துச்
மாதான வழிமுரையின் பல்யவறு
பரிமாைங்கரளயும் மறு பரிசீலரன த ய்ய நாம்
தீர்மானித்யதாம்.
தமிைரின் யதசிய இனப் பிரச்சிரனக்கு நிரந்தரமான
தீர்வு காண்பது என்பது உடனடியாக, குறுகிய
காலத்திற் ாத்தியப்படப் யபாவதில்ரல. அது நீண்ட
காலம் பிடிக்கும். ஆனால் எமது மக்கள்
எதிர்தகாள்ளும்
வாழ்க்ரகப்
பிரச்சிரனகள்
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மாவீரர்தின உரரகள்
அவ ரமானரவ. நீண்ட காலத்திற்குப் பின்யபாட
முடியாதரவ. அத்தியாவசியமான மனிதாபிமானத்
யதரவகள்
ஒரு
புைமும்
மீள்குடியயற்ைம்,
புனர்வாழ்வு,
புனர்நிர்மாைம்
யபான்ை
பிரச்சிரனகள் மறுபுைமுமாக எமது மக்கள்
எதிர்தகாள்ளும் சிக்கலான, பாரிய இடர்களுக்கு
உடனடியாகப் பரிகாரம் யதரவ. இதுபற்றி
ஆைமாகப் பரிசீலரன த ய்து பார்த்ததபாழுதுதான்
வடகிைக்கில் ஓர் இரடக்கால அதிகார ரப
நிறுவப்படுவது
அவசியதமன
உைர்ந்யதாம்.
யபாரினாற் யபரழிவுகளுக்கு இலக்காகி, ஆயுதப்
பரடகளின் ஆக்கிரமிப்புக்கும் அச்சுறுத்தலுக்கும்
ஆளாகி நிற்கும் தமிைர் தாயகத்தில் இயல்பு
நிரலரய யதாற்றுவிக்கவும் இடம்தபயர்ந்யதாரரக்
குடியயற்ைவும்
புனர்நிர்மாை
அபிவிருத்தி
யவரலகரளச் த ம்ரமயாகவும் துரிதமாகவும்
நிரையவற்ைக் கூடிய த யற்றிைன்மிக்கதாக இந்த
இரடக்கால
ஆட்சியதிகார
ரப
அரமய
யவண்டுதமனக் கருதியனாம். இதன் அடிப்பரடயிற்
கணி மான அதிகாரங்கரளக் தகாண்டதான ஓர்
இரடக்கால அரசியல் நிர்வாக ஆட்சியரமப்பு
உருவாக்கப்படயவண்டும் என்பரத வலியுறுத்தி,
அதற்கான ஒரு திட்ட வரரரவ முன் ரவக்குமாறு
நாம் அர ாங்கத்திடம் யகாரிக்ரக விடுத்யதாம். ஓர்
உருப்படியான
திட்டத்ரத
அர ாங்கம்
முன்ரவத்தால் அதரன அடிப்பரடயாகக் தகாண்டு
யபச்சுவார்த் ரதகரள மீண்டும் ததாடங்குவதற்கு
நாம் தயாராக இருப்பதாகவும் அறிவித்யதாம். கடந்த
யம மாதம் 15ம் திகதி யநார்யவ தவளிவிவகார
அரமச் ர் திரு. பீட்டர் ன் அவர்கரள நான்
ந்தித்தயபாதும் உருப்படியான அதிகாரங்கரளக்
தகாண்ட ஓர் இரடக்கால நிர்வாகக் கட்டரமப்பு
உருவாக்கப்படுவதன்
அவசியத்ரத
வலியுறுத்தியனன். இருபது ஆண்டு காலமாக நீடித்த
யபாரினால் அழிந்து யபான எமது யத த்ரதயும்
எமது மக்களின் சிரதந்து யபான வாழ்க்ரகரயயும்
மீளக்
கட்டியரமப்பதற்கு
இத்தரகயததாரு
ஆட்சியரமப்புத்
யதரவதயன்பரதயும்
விளக்கியனன்.
எமது யகாரிக்ரகக்கு இைங்க, இரடக்கால
நிர்வாகம் ம்பந்தமாக, ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக, இரு
திட்ட வரரவுகரள அர ாங்கம் எமக்கு அனுப்பி
ரவத்தது. இத் திட்ட வரரவுகளிற் குறிப்பிடப்பட்ட
நிர்வாக ரப, நாம் யகட்டுக் தகாண்டதற்கு இைங்க
உருப்படியான அதிகாரங்கரளக் தகாண்டதாக
அரமய வில்ரல. அத்துடன் எமது இயக்கத்தின்
பங்கும் ததளிவானதாக வரரயறுக்கப்படவில்ரல.
மிகவும் குறுகிய அதிகாரங்களுடன் அபிவிருத்தி
யவரலகரள மட்டும் ரகயாளும் ஒரு நிர்வாக
அரமப்ரபயய இவ் வரரவுகள் பரிந்துரரத்தன.
இதனால் இத் திட்ட வரரவுகரள ஏற்க
முடியாததன நாம் நிராகரித்யதாம். இதரனயடுத்து,
இரடக்கால நிர்வாகஞ்
ம்பந்தமாகப் புதிய
யயா ரனகள் அடங்கிய மூன்ைாவது வரரவு
ஒன்ரை அர ாங்கம் எமது பரிசீலரனக்கு அனுப்பி

ரவத்தது. இத் திட்டம் எமக்குத்
அளிக்காதயபாதும்
நாம்
நிராகரித்துவிடவில்ரல.

திருப்தி
அதரன

எமது இயக்கம் எதிர்பார்த்தது யபாலவும் எமது
மக்களின் அபிலார கரள நிரைவு த ய்யும்
வரகயிலும் ஒரு திட்டவட்டமான இரடக்கால
ஆட்சியரமப்ரப
முன்ரவக்க
அர ாங்கம்
தயங்குகின்ைது என்பது எமக்குத் ததளிவாகியது.
ஆயினும், ரணிலின் ஆட்சிபீடம் ஏயதா புதியபுதிய
யயா ரனகரள முன்ரவக்க விடுதரலப் புலிகள்
இயக்கம் அவற்ரைத் ததாடர்ச்சியாக நிராகரித்து
வருவது
யபான்ை
ஒரு
தப்பபிப்பிராயம்
எைக்கூடுதமன
நிரனத்யதாம்.
ஆகயவதான்,
அர ாங்கத்தின் இறுதி வரரரவ எடுத்த எடுப்பில்
நிராகரிக்காமல், அதற்கு மாற்றுத் திட்டமாக எமது
யயா ரனகள் அடங்கிய ஒரு திண்ணியமான,
உருப்படியான
இரடக்கால
ஆட்சியதிகாரக்
கட்டரமப்ரப வரரந்து; அதரன அர ாங்கத்திடம்
ரகயளிக்க நாம் முடிதவடுத்யதாம். எமது திட்ட
வரரரவத்
தயாரிக்கும்
விடயத்தில்
நாம்
அவ ரப்படவில்ரல.
கால
அவகா ம்
ஏற்பட்டாலும் நாம் முதன்முதலாக எழுத்தில்
வரரந்து தகாடுக்கும் திட்டம், ஒரு இரடக்கால
ஒழுங்காக
அரமந்தயபாதும்
அது
த ம்ரமயானதாக, புதுரமயானதாக, நரடமுரைச்
ாத்தியமானதாக
இருக்க
யவண்டுதமன
விரும்பியனாம்.
அத்யதாடு,
பல்யவறு
பரிமாைங்கரளக் தகாண்ட எமது மக்களின்
சிக்கலான வாழ்க்ரகப் பிரச்சிரனகளுக்குத் தீர்ரவத்
யதடிக்
தகாடுக்கும்
வழிமுரைகரளக்
தகாண்டதாகவும் அது அரமயயவண்டும் எனவும்
எண்ணியனாம்.
ஆகயவதான்,
எமது
திட்ட
வரரரவப் பரந்த அளவில், பல்யவறு மட்டங்களிற்
பல்யவறு
தரப்பினரதும்
ஆயலா ரனரயப்
தபற்றுத் தயாரித்யதாம். பரந்துபட்ட ரீதியில் தமிழீை
மக்கரளயும் தவளிநாடுகளில் வதியும் எமது ட்ட,
யாப்பு அறிஞர்கரளயும் ர்வயத நிபுைர்கரளயும்
கலந்தாயலாசித்யத
இத்
திட்ட
வரரவு
உருவாக்கப்பட்டது.
அர ாங்கத்திடம் நாம் மர்ப்பித்துள்ள இரடக்காலத்
தன்னாட்சி அதிகார ரபத் திட்டம் பற்றி நான்
இங்கு
விபரமாக
விளக்கிக்
கூறுவது
அவசியமில்ரல. இத் திட்ட வரரவு ஏற்கனயவ
ஊடகங்கள் வாயிலாக எல்யலாரதும் பார்ரவக்கும்
ஆய்வுக்குமாக தவளியிடப்பட் டுள்ளது. எமது
திட்ட யயா ரனகள் பலரகமான ர்ச்ர ரயயும்
குைப்பத்ரதயும் கிளப்பிய யபாதும் மாதானத்
தீர்ரவ யநாக்கி நாம் எடுத்த முயற்சிரய உலக
நாடுகள்
பல
வரயவற்றுள்ளன.
எமது
யயா ரனகரள விபரமாகவும் ததளிவாகவும் முதற்
தடரவயாக எழுத்தில் முன்ரவத்தரதயும் சில
தவளிநாடுகள் வரயவற்றுள்ளன. ரணிலின் அரசு
எமது திட்ட வரரரவ நிராகரிக்காது, அதன்
அடிப்பரடயில்
யபசுவதற்கு
இைக்கம்
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மாவீரர்தின உரரகள்
ததரிவித்தது. அயத யவரள, எமது இரடக்கால
நிர்வாக யயா ரனகளுக்குச் சிங்கள இனவாத
க்திகளிடமிருந்து
கடும்
எதிர்ப்புக்
கிளம்பியிருக்கிைது.
தனித்
தமிழ்
அரசுக்கு
அத்திவாரமாக எமது திட்டம் அரமவதாகச் சிங்கள
இனவாதக் கட்சிகளும் ஊடகங்களும் கண்டனக்
குரல் எழுப்பி வருகின்ைன. இந்திய ஊடக
உலகத்திலிருந்தும்
இந்திய
அரசியல்
ஆய்வாளர்களிடமிருந்தும் இயதயபான்று கண்டன
விமர் னங்களும் வந்து தகாண்டிருக்கின்ைன. எதிர்க்
கட்சிகளின் ார்பாகத் திரு. கதிர்காமர் விடுத்த நீண்ட
அறிக்ரகயில்
எமது
திட்ட
வரரரவப்
படுயமா மாக
விமர்ச்சித்து,
தனியரசு
உருவாக்கத்திற்கான அம் ங்கள் அதிற் தபாதிந்து
இருப்பதால்
இலங்ரகயின்
இரைரமக்குப்
யபராபத்து ஏற்பட்டிருப்பதாக எச் ரித்தார்.
எமக்கு ஒரு புைம் ஆச் ரியத்ரதயும் மறுபுைம்
ஏமாற்ைத்ரதயும்
தகாடுத்த
விடயம்
என்னதவன்ைால் எமது இரடக்கால நிர்வாகத்
திட்ட வரரவு தவளியான சில தினங்களியலயய
ந்திரிகா
அம்ரமயார்
திடீதரன
ரணில்
விக்கிரமசிங்காவின் ஆட்சியதிகாரத்தின் கீழிருந்த
மூன்று
முக்கிய
அரமச்சுகரளப்
பறித்ததடுத்தரமயாகும்.
அவர்
என்னதான்
காரைங்கரளக் கற்பித்தாலும் எமது திட்ட
வரரவின் உடனடி எதிர்விரனயாகயவ இந்தப்
பாரதூரமான நடவடிக்ரகரய எடுத்தார் என்பது
இன்று
உலகறிந்த
உண்ரமயாகிவிட்டது.
ந்திரிகாவி;ன் இத் திடீர்த் தரலயீட்டினால்
ரணிலின் ஆட்சிபீடம் அதிகாரமிைந்து முடங்கிக்
கிடப்பது மட்டுமன்றி மாதான வழிமுரைக்கும்
ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிைது.
எமது இயக்கம் முன்ரவத்த இரடக்கால அதிகார
ரப, தமிழீைத் தனியரர உருவாக்கும் யநாக்கம்
தகாண்டதாகவும் தனியரசுக்கான படிக் கற்கரளக்
தகாண்டிருப்பதாகவும்
முன்ரவக்கப்படும்
குற்ைச் ாட்டுகளில் எவ்வித உண்ரமயும் இல்ரல.
நாம் ததரிவித்த யயா ரனகள் எமது யதசியப்
பிரச்சிரனயின் நிரந்தரத் தீர்வுக்கான இறுதித்
திட்டமன்று. எமது திட்ட வரரவு ஓர் இரடக்கால
ஒழுங்கு பற்றியது. நாம் பரிந்துரரத்த நிர்வாக ரப
கணி மான
தன்னாட்சி
அதிகாரங்கரளக்
தகாண்டததன்பது உண்ரம. உருப்படியான நிர்வாக
அதிகாரங்கள் இல்லாமற் யபாரினாற் பாதிக்கப்பட்ட
பல லட் ம் மக்களுக்கு மறுவாழ்வளிக்கும் பாரிய
திட்டங்கரள
நரடமுரைப்படுத்துவதும்
தபாருளாதார
அபிவிருத்தித்
திட்டங்கரள
முன்தனடுப்பதும்
ாத்தியமில்ரல. அத்துடன்
ட்டம் – ஒழுங்கு, நீதி நிர்வாகம், நிதி ஒதுக்கீடுகள்,
காணிப்
பகிர்வுகள்
யபான்ை
பிராந்திய
நிர்வாகத்ரதயும் த ம்ரமயாகச் த யற்படுத்த
முடியாது. இங்கு இன்தனாரு முக்கிய விடயத்ரதக்
கவனத்தில் எடுத்துக் தகாள்வது அவசியம்.
அதாவது, வடகிைக்கிலுள்ள தபரும் பகுதி

ஏற்கனயவ
எமது
ஆட்சியதிகாரத்தின்
கீழ்
யநர்த்தியாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்ைது என்ை
யதார்த்த உண்ரமரயயும் நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகின்யைன்.
வடகிைக்கில் இன்று நிலவும் தகாடூரமான
யதார்த்தப் புைநிரலகள், ததாடரும் இராணுவ
ஆக்கிரமிப்பு, ஆயுதப் பரடகளின் அனர்த்தங்கள்,
இயல்புநிரல யதான்ைாத அவல நிரல, எமது
மக்கள் எதிர்தகாள்ளும் அவ ர மனிதாபிமானத்
யதரவகள்
மற்றும்
பல
வாழ்க்ரகப்
பிரச்சிரனகளுக்கும்
நீதியான,
நியாயமான,
உடனடியான பரிகாரம் காணும் யநாக்குடயனயய ஓர்
உருப்படியான திட்டமாக எமது யயா ரனகரள
முன் ரவத்யதாம். இத் திட்டத்தில் முற்யபாக்கான,
புதுரமயான,
ஆக்கபூர்வமான
அம் ங்கள்
பலவுண்டு. வடகிைக்கிற் தபரும்பான்ரமயினராக
வாழும் தமிைரும் மற்றும் முஸ்லிம், சிங்கள
மக்களும் தமிழீை மண்ணில் தமது அரசியல், மூக,
தபாருளாதார, கலாச் ார வாழ்ரவ யமம்படுத்தும்
வரகயில்
தன்னாட்சி
அதிகாரங்கரளக்
தகாண்டதாக இத்திட்டம் அரமகிைது. இந்தச்
சுயாட்சிக்கான
அம் ங்கரள
மிரகப்படுத்தி,
அவற்ரைத் தனியரசுக்கான திட்டமாகத் திரிபுபடுத்தி
எமது மாதான முயற்சிக்குக் களங்கம் ஏற்படுத்தச்
சில க்திகள் முரனவது எமக்குக் கவரலரயத்
தருகிைது. இந்த இரடக்கால அதிகார ரபத் திட்டம்
அர ாங்கத்தின் யயா ரனகளுக்கு மாற்றீடாக,
யபச்சுக்களுக்கு
அடிப்பரடயாக
முன்ரவக்கப்பட்டதாகும்.
யநர்ரமயுடனும்,
மாதான வழிமுரையில் உறுதியான பற்றுடனும்
நாம்
யமற்தகாண்ட
இம்
முன்முயற்சி
ததன்னிலங்ரகயில் ஓர் அரசியற் புயரலக்
கிளப்பியிருக்கிைது. சிங்கள இனவாத க்திகள்
எமக்கு எதிராகப் யபார்க் தகாடி உயர்த்தியுள்ளன.
சிங்கள யத த்தின் இரு தபரும் கட்சிகளுக்கும் அதன்
தரலவர்களுக்கும் மத்தியில் எழுந்த அதிகாரப்
யபாட்டியால் அர கட்டரமப்யப ஆட்டம் கண்டு
நிற்கிைது. காலங்காலமாகத் தமிைருக்கு உரிரமரய
மறுத்துவரும் சிங்கள இனவாதத்தின் முகமூடி
கிழிந்து
விட்டதால்
அதன்
உண்ரமயான,
அசிங்கமான முகத்ரத உலகம் காைக்கூடியதாக
இருக்கிைது.
முடிவில்லாத ஒரு துன்பியல் நாடகமாகத் தமிைரின்
இனப்
பிரச்சிரன
ததாடர்கிைது.
எமது
பிரச்சிரனக்குத்
தீர்வுகாை
ஆளும்கட்சி
முயற்சிப்பதும் எதிர்க்கட்சி எதிர்ப்பதும் பின்பு
எதிர்க்கட்சி ஆளும் கட்சியாக மாறி மீண்டும் அயத
முயற்சியும் அயத எதிர்ப்புமாக இந்தச் சிங்கள
அரசியல் வரலாற்று நாடகம் ததாடர்ச்சியாக ஒயர
பாணியிற் கடந்த ஐம்பது வருடங்களுக்கு யமலாக
யமரடயயறி வருகிைது. இலங்ரகயில் மாறிமாறி
ஆட்சிபீடம் ஏறும் இரு தபரும் சிங்கள அரசியற்
கட்சிகளுயம தமிைர்களுக்கு வியராதமான இந்த
விபரீத நாடகத்தின் இயக்குனர்கள். இந்த இனவாத
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நாடகத்தின் கதாநாயகர்கள் காலத்திற்குக்காலம்
மாறியயபாதும்
கரதயின்
கருப்தபாருள்
மாையவயில்ரல.
தற்யபாது
தகாழும்பில்
உருவாகியிருக்கும் அரசியல் தநருக்கடியும் இந்த
அபத்த
நாடகத்தின்
அப்பட்டமான
தவளிப்பாடுதான்.
தமிைர்கரளப் பகரடக் காய்களாகப் பாவித்து
ஆடப்படும் இந்த
துரங்க விரளயாட்டின்
எதிர்விரளவாக எத்தரனயயா மர முயற்சிகள்
பாைடிக்கப்பட்டன.
எத்தரனயயா
யபச்சுவார்த்ரதகள் முறிந்து யபாயின. எத்தரனயயா
உடன்பாடுகள்
கிழித்ததறியப்பட்டன.
எத்தரனயயா ஒப்பந்தங்கள் த யலிைந்து த த்துப்
யபாயின. இதனால் தமிைரின் பிரச்சிரன தீர்வின்றித்
ததாடர்கிைது. காலத்தால் யமா மாகித் தமிைரின்
அவல வாழ்க்ரக ததாடர்கிைது.
சிங்களப் யபரினவாதத்தின் சிலந்தி வரலக்குட்
சிக்கித் தமிைரின் வாழ்வும் வளமும் சிரதந்து
யபாவரத நாம் இனியும் அனுமதிக்க முடியாது.
வன்முரைரயத் துைந்து, தமன்முரைப் பாரதரயத்
தழுவி
மர த்திற்கும்
மாதான
முன்தனடுப்புகளுக்கும் எம்மால் முடிந்தளவு நாம்
முயற்சித்து
வருகின்யைாம்.
இதரன
உலக
நாடுகளரனத்தும் நன்கறியும். ஆனால், சிங்கள

இனவாத ஆளும் வர்க்கம் ததாடர்ந்தும் எமது
மக்களின் உரிரமகரள மறுத்து, மர த் தீர்வுகரள
எதிர்த்து, ஒடுக்குமுரைரயத் ததாடருமானால் எமது
மக்களுக்கு உரித்தான சுயநிர்ைய உரிரமயின் கீழ்
நாம் பிரிந்து த ன்று தனியரர க்
கட்டி
எழுப்புவரதத் தவிர எமக்கு யவறு வழியில்ரல.
இப்படியான இறுதி மார்க்கத்திற்குத் தமிைர்கரளத்
தள்ளிவிடும்
புைநிரலரய
உருவாக்கிவிடயவண்டாதமன
நாம்
சிங்கள
அரசியல்
தரலரமகளுக்கு
யவண்டுயகாள்
விடுக்கின்யைாம்.
ஒடுக்குமுரையின் தகாடுரமகளுக்கு ஆளாகி,
இலட்சியத்தால் ஒன்றுபட்ட மக்கரள எந்ததவாரு
த்தியாலும் அர த்துவிட முடியாது. இந்த
உண்ரமரய
இன்ரைய
புனித
நாளில்,
தமிழீைத்திலும் உலதகங்கும் எமது தியாகிகரள
நிரனவுகூரும் இந் நன் நாளில், எமது இதயங்களிற்
பதித்து,
விடுதரல
என்ை
எமது
த்திய
இலட்சியத்தில் நாம் உறுதிதகாள்யவாமாக.
“புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்”
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2004
இரடக்கோலத் தீர்வுமின்றி, நிரந்தரத் தீர்வுமின்றி, நிரலயோன
அரமதியுமின்றி, நிம்மதியோன வோழ்வுமின்றி, நோம் அரசியல்
சவறுரமக்குள் சதோடர்ந்தும் சிரற ட்டுக் கிடக்கமுடியோது.
சிங்கேத் ளதெமோனது தமிழினத்ரத அரவரைத்து,
இரைத்து வோழவும் விரும் வில்ரல. அளத ெமயம், பிரிந்து
சென்று தனித்து வோழவும் விடுவதோக இல்ரல. இரண்டுங்
சகட்டோன் நிரலயில் விடிவின்றி, விடுதரலயின்றி,
எதிர்கோலச் சுபீட்ெமின்றி சூனியமோன அரசியல்
இருட்டுக்குள் நோம் சதோடர்ந்து வோழமுடியோது.
ச ோறுரமக்கும் எதிர் ோர்ப்புக்கும்
எல்ரலக்ளகோடுகளுள்ேன. அந்த எல்ரலக் ளகோடுகரே நோம்
அரடந்துவிட்ளடோம். இந்த சநருக்கடியோன சூழ்நிரலயிற்
சிறீலங்கோ அரசுக்கு நோம் அவெரமோன அரழப்பு ஒன்ரற
விடுக்க விரும்புகின்ளறோம். அதோவது, நோம் முன்ரவத்த
இரடக்கோலத் தன்னோட்சி அதிகோர ெர த் திட்டத்தின்
அடிப் ரடயில், நி ந்தரனயற்ற முரறயில், கோலந்
தோமதிக்கோது ள ச்சுக்கரே ஆரம்பிக்குமோறு ளவண்டுளகோள்
விடுக்கின்ளறோம். எமது இந்த அவெர ளவண்டுளகோரே
நிரோகரித்து, கோலத்ரத இழுத்தடித்து, எமது மக்களின் துயர
வோழ்ரவ நீடித்துச் செல்ல சிங்கே அரசு முற் டுமோனோல்,
நோம் எமது ளதெத்தின் சுதந்திரப் ள ோரோட்டத்ரத
முன்சனடுத்துச் செல்வரதத் தவிர எமக்கு ளவறு
வழியில்ரல.
எனது அன்புக்கும்
மக்கயள!

மதிப்புக்குமுரிய

தமிழீை

இன்று ஒரு புனிதமான நாள். தமது உன்னதமான
உயிருக்கும் யமலாக, தமது யத த்தின் விடுதரலரய
அதியுன்னதமானதாக யநசித்து, அந்த உயரிய
இலட்சியத்திற்காகச்
ாரவத் தழுவிக்தகாண்ட
எமது மாவீரர்கரள நாம் யபாற்றி வைங்கும்
நன்னாள்.
எமது மாவீரர்களின் வீரஞ்த றிந்த யபாராட்ட
வாழ்ரவயும் அவர்களது ஒப்பற்ை தியாகங்கரளயும்
அற்புதமான அர்ப்பணிப்புகரளயும் தநஞ்சில்
நிறுத்தி நிரனவுகூரும் இத் திருநாளில் ஒரு முக்கிய
விடயத்ரதக் கவனத்திற் தகாள்ளுமாறு நான்
உங்கரள யவண்டிக்தகாள்கியைன்.
மூன்று த ாப்தங்களாகத் ததாடர்ந்த எமது வீர
விடுதரலப் யபாராட்டத்தில் எமது மாவீரர்கள்
புரிந்த மகத்தான தியாகங்கள் காரைமாக ஒப்பற்ை
யபாரியற் ாதரனகரள நாம் நிரலநாட்டியனாம்.
உலகயம வியக்கும் வரகயிற் யபார் அரங்குகளில்
எதிரிப் பரடகரள விரட்டியடித்து தவற்றிகரள
ஈட்டியனாம். சிங்கள இராணுவ ஆக்கிரமிப்புக்கு

ஆளாகியிருந்த
எமது
தாயக
மண்ணின்
தபரும்பகுதிரய மீட்தடடுத்து அங்தகல்லாம் எமது
நிர்வாக ஆட்சியதிகாரத்ரத நிறுவியனாம். உலக
நாடுகளின் உதவியுடன் கட்டிதயழுப்பப்பட்ட
சிறீலங்கா அரசினது ஆயுதப் பரடகளுக்கு ஈடாகப்
பரட வலுச் மநிரலரய நிரலநாட்டியனாம்.
தமிழீை
மக்களின்
யதசிய
விடுதரலப்
யபாராட்டத்ரதச் ர்வயத மயப்படுத்தி, உலகத்தின்
கவனத்ரத எம்மீது திருப்பியனாம். எனினும் எமது
மாவீரர் கண்ட இலட்சியக் கனவு இன்னும்
நிரைவுதபைவில்ரல. எமது தாயக மண் இன்னும்
முழுரமயாக விடுதரலதபைவில்ரல. எமது மக்கள்
இன்னும் பூரை சுதந்திரம் அரடந்துவிடவில்ரல.
தமிழீைத்தின் ததான்ரமவாய்ந்த, வரலாற்றுப்
புகழ்மிக்க நகரங்களும் பட்டினங்களும் அங்கு
வாழ்ந்துவரும் எமது மக்களும் இன்னும் சிங்கள
இராணுவ
ஆக்கிரமிப்புப்
பிடியிலிருந்து
விடுபடவில்ரல. அவர்கள் திைந்த தவளிச்
சிரைச் ாரலகளில்
அரடபட்டு,
நசிபட்டு,
மிதிபட்டு
வாழ்கிைார்கள்.
தமது
த ாந்த
மண்ணிலிருந்து யவர் அறுபட்டு இடம்தபயர்ந்த
பல்லாயிரக்கைக்காயனார், தாம் பிைந்து வாழ்ந்த
நிலங்களுக்குத் திரும்பமுடியாது அகதி முகாம்களில்

Compiled by www.namathumalayaga.com

64

மாவீரர்தின உரரகள்
அல்லற்படுகிைார்கள். எமது மக்களின் துயரும்
துன்பமும் ததாடர்கிைது. யத விடுதரல என்ை எமது
இலட்சியம், எமது மாவீரர்கள் கனவுகண்ட அந்தச்
த்திய இலட்சியம் இன்னும் நிரைவுதபைவில்ரல.
எனது அன்பான மக்கயள,
தமிழீை விடுதரலப் யபாராட்ட வரலாற்றியலயய
என்றுமில்லாதவாறு, ஒர் இக்கட்டான, சிக்கலான
சூழ்நிரலரய
நாம்
இன்று
எதிர்தகாண்டு
நிற்கின்யைாம்.
யபாருமின்றி,
நிரலயான
மாதானமுமின்றி,
இயல்புநிரலயுமின்றி,
இரடக்காலத் தீர்வுமின்றி, இனப் பிரச்சிரனக்கு
முடிவுமின்றி, நாம் ஒரு அரசியல் தவறுரமக்குள்
வாழ்ந்து வருகின்யைாம். இந்த அரசியற் சூனிய
நிரல நீடித்தால், அது எமது இலட்சியப்
யபாராட்டத்திற்குப்
தபரும்
பங்கத்ரத
ஏற்படுத்திவிடும் என்பது திண்ைம்.
மூன்று த ாப்தங்களாக முடிவின்றித் ததாடர்ந்த
ஆயுதப் யபாருக்கு நாம் ஓய்வுதகாடுத்து மூன்று
ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. நாம் அரமதிகாத்த இக்
கால விரிப்பில், மாதான வழிமூலமாகத் யதசிய
இனப் பிரச்சிரனக்குத் தீர்வுகாை எம்மாலான கல
முயற்சிகரளயும்,
யநர்ரமயுடனும்
உறுதிப்பாட்டுடனும் நாம் யமற்தகாண்யடாம்
என்பரத நீங்கள் அறிவீர்கள்.
யநார்யவ நாட்ரட நடுநிரலயாளராக ஏற்று, அந்
நாட்டின் அனு ரரையுடன் உலக நாடுகள்
சிலவற்றின் தரலநகர்களில் நிகழ்ந்த மாதானப்
யபச்சுக்களில்
எமது
விடுதரல
இயக்கம்
பங்குபற்றியது. ஆறு மாதங்கள்வரர நீடித்த ஆறு
சுற்றுப் யபச்சுக்களும் அர்த்தமற்ைதாகப் பயனற்றுப்
யபாயின. தநருக்கடி நிரலரயத் தணித்து, இயல்பு
நிரலரயத்
யதாற்றுவித்து,
இடம்தபயர்ந்த
மக்கரள
மீள்குடியமர்த்தவும்
அவர்களுக்கு
புனர்வாழ்வு வைங்கவும் யபாரினாற் யபரழிவுக்கு
ஆளான கட்டுமாைங்கரளப் புனர்நிர்மாைம்
த ய்யவும் நிறுவப்பட்ட உப-குழுக்கள் த யலிைந்து
த த்துப்யபாயின. இரவ ஒருபுைமிருக்க, சிறீலங்கா
அர ானது
எமது
விடுதரல
இயக்கத்ரத
ஓரங்கட்டிவிட்டு வா~pங்டனில் நிகழ்ந்த உதவி
வைங்கும் நாடுகளின் மாநாட்டிற் பங்குபற்றியது.
இதனால்,
மநிரலப்
பங்காளி
என்ை
தரகரமயிலிருந்து
நாம்
ஒதுக்கப்பட்யடாம்.
இப்படியான புைநிரலயிற்ைான் யபச்சுக்கரளத்
தற்காலிகமாக இரடநிறுத்த எமது இயக்கம்
முடிதவடுத்தது.
எமது
அதிருப்திரயயும்
ஏமாற்ைத்ரதயும் தவளிப்படுத்தயவ நாம் இந்த
முடிரவ எடுத்யதாம். யபச்சுக்கரள ஒயரயடியாக
முறித்து,
மாதான முயற்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி
ரவத்துவிட நாம் விரும்பவில்ரல. யபச்சுக்கரள
இரடநிறுத்தம் த ய்த இரடதவளியில், ஒர்
இரடக்கால நிர்வாகக் கட்டரமப்புக்கான திட்ட
வரரரவ
முன்ரவக்குமாறு
ரணில்
விக்கிரமசிங்காவின் அரசிடம்
யவண்டுயகாள்

விடுத்யதாம்.
நீண்ட
காலப்
யபாரினாயல
பாதிக்கப்பட்ட எமது மக்களுக்குப் புனர்வாழ்வு
தபற்றுக் தகாடுக்கவும் சிரதந்துயபான தமிைர்
யத த்ரத மீள்நிர்மாைம் த ய்யவும் கணி மான
அதிகாரத்துடன் ஒர் இரடக்கால நிர்வாகக்
கட்டரமப்பு
அவசியதமன்பரத
வலியுறுத்தியனாம்.
ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்ைாக ரணிலின் அரசு
முன்ரவத்த, இரடக்கால நிர்வாகம் பற்றிய மூன்று
வரரவுகளும் எமக்குத் திருப்திரய அளிக்கவில்ரல.
மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்களுடன்
நிர்வாக வலுவற்ைதாக இத்திட்ட வரரவுகள்
அரமயப்
தபற்ைதால்
எம்மால்
அவற்ரை
ஏற்றுக்தகாள்ள முடியவில்ரல. இறுதியில், ஒர்
இரடக்கால நிர்வாகத் திட்ட வரரரவ நாமாகத்
தயாரித்துக்தகாடுக்க
முடிதவடுத்யதாம்.
பல
மட்டங்களியல தமிழீை மக்களின் கருத்ரதப்
தபற்று, தவளிநாடுகளிற் புலம்தபயர்ந்து வாழும்
அரசியல்
அறிஞர்கள்,
ட்ட
வல்லுனர்கள்,
அரசியலரமப்பு
நிபுைர்கள்
ஆகியயாரின்
கலந்தாயலா ரனயுடன்
ஒர்
இரடக்காலத்
தன்னாட்சி
அதிகார
ரபத்
திட்டத்ரதத்
தயாரித்யதாம். இத் திட்டம் புதுரமயானது;
நரடமுரைச்
ாத்தியமானது. எமது மக்களின்
அவ ரமான
வாழ்நிரலத்
யதரவகரளப்
பூர்த்தித ய்யக்கூடிய வரகயில் இதன் கட்டரமப்பு
தநறிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிைர் தாயகத்தில்
மீள்குடியமர்வு,
புனர்வாழ்வு,
புனரரமப்பு,
அபிவிருத்தி ஆகிய பணிகரளத் தாமதமின்றிச்
த யற்றிைனுடன் நிரைவுத ய்ய வழிவகுக்கும்
உருப்படியான அதிகாரங்கரளக் தகாண்டதாக
இத்திட்டம் அரமயப்தபற்ைது.
இந்த இரடக்காலத் தன்னாட்சி அதிகார ரபத்
திட்டத்ரதச் த ன்ை ஆண்டு நவம்பர் மாதம்
முதலாம் திகதி நாம் ரணில் விக்கிரமசிங்காவின்
அர ாங்கத்திடம்
மர்ப்பித்ததுடன், ஊடகங்கள்
வாயிலாகப்
தபாது ன
அரங்கிலும்
பகிரங்கப்படுத்தியனாம்.
ர்வயத
நாடுகள் பல, எமது இரடக்காலத்
தன்னாட்சி அதிகார ரபத் திட்டத்ரத வரயவற்கத்
தவைவில்ரல.
நீண்ட
காலத்தின்
பின்பு
முதற்ைடரவயாக விடுதரலப் புலிகள் தமது
அரசியற்
சிந்தரனகரளத்
ததளிவாகவும்
விரிவாகவும் எழுத்தில் வடித்திருக்கின்ைார்கதளன
இந் நாடுகள் திருப்தி ததரிவித்தன.
நாம் முன்ரவத்த இரடக்காலத் தன்னாட்சி அதிகார
ரபத் திட்டத்ரத ரணில் விக்கிரமசிங்காவின்
அர ாங்கம் நிராகரிக்கவில்ரல. தாம் மர்ப்பித்த
வரரவுகரளப்
பார்க்கிலும்
எமது
திட்டம்
வித்தியா மானது என்று குறிப்பிட்ட அர ாங்கம்,
எமது
யயா ரனகளின்
அடிப்பரடயிற்
யபச்சுக்கரள ஆரம்பிக்க இைங்கியது. ஆனால்,
அயத
மயம், எமது இரடக்கால நிர்வாகத்
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மாவீரர்தின உரரகள்
திட்டத்ரதக் கடுரமயாக விமர்சித்த சிறீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சி, அது தமிழீைத் தனியரசுக்கு
இடப்பட்ட
அத்திவாரதமனக்
கண்டித்தது.
சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தரலவியும்
ஜனாதிபதியுமான ந்திரிகா குமாரதுங்கா ஒருபடி
யமயல த ன்று அதிரடி நடவடிக்ரகரய எடுத்தார்.
எமது
இரடக்கால
நிர்வாகத்
திட்டம்
அறிவிக்கப்பட்ட நான்காவது நாயள
ந்திரிகா
அம்ரமயார் யமற்தகாண்ட திடீர் நடவடிக்ரக
ததன்னிலங்ரக
அரசியரலப்
தபரும்
தநருக்கடிக்குள்யள தள்ளியது. பாதுகாப்பு அரமச்சு
உட்பட மூன்று முக்கிய அரமச்சுகரள ஜனாதிபதி
ந்திரிகா பறித்ததடுத்துக் தகாண்டதால் ரணில்
விக்கிரமசிங்காவின்
ஆட்சிபீடம்
அதிகார
வலுவிைந்து ஆட்டம் கண்டது. இதரனத் ததாடர்ந்து
மூன்று மாதத்திற்குள் ஜனாதிபதி ந்திரிகாவினாற்
பாராளுமன்ைம் கரலக்கப்பட்டதன் விரளவாக
ரணில் அர ாங்கம் கவிழ்ந்தது.
இவ்வாண்டு முற்பகுதியில் நிகழ்ந்த தபாதுத்
யதர்தல் சிங்கள, தமிழ்த் யத ங்கள் மத்தியிலான இன
முரண்பாட்டிரன
யமலும்
கூர்ரமயரடயச்
த ய்தது.
மாதானத்திற்கும்
இன
இைக்கப்பாட்டிற்கும்
வியராதமான
சிங்களப்தபௌத்த
யபரினவாத
க்திகள்,
என்றுமில்லாதவாறு ததன்னிலங்ரக அரசியல்
அரங்கில் யமலாண்ரம வகிக்க இப் தபாதுத்
யதர்தல் வழிவகுத்தது. இனவாதமும் மதவாதமும்
பைரமவாதக்
கம்யூனி மும்
ஒன்றுகலந்த
குளறுபடியான கருத்தியலில் ஊறித் திரளத்த,
தமிைர் வியராதக் கட்சியான ஜனதா விமுக்தி
தபரமுரன (யஜ.வி.பி) இத் யதர்தலில் கணி மான
ஆ னங்கரளப்தபற்று
மூன்ைாவது
பிரதான
அரசியற் கட்சியாக தவற்றிதபற்ைது. இந்த
இனவாதக்
கட்சிரய
முக்கிய
யதாைரமப்
பங்காளியாக அரவரைத்து, ஒரு கூட்டணி
அர ாங்கத்ரத அரமத்தார் ந்திரிகா அம்ரமயார்.
தமிைரின் யதசியப் பிரச்சிரன குறித்து மாறுபட்ட
யபாக்கும்
முரண்பட்ட
தகாள்ரகயுமுரடய
அரசியல் இயக்கங்களின் ஒவ்வாத கூட்டாக இந்த
அர ாங்கம் அரமயப்தபற்ைது.
தபாது னத் தீர்ப்பின் வாயிலாக, ததன்னிலங்ரக
அரசியலரங்கிற்
சிங்களப்தபௌத்த
யமலாண்ரமவாதம் வலுப்தபற்ை அயத மயம்,
தமிைரின்
தாயகமான
வடகிைக்கில்,
ஒயர
இலட்சியத்தில் ஒன்றுபட்ட க்தியாகத் தமிழ்த்
யதசியம் எழுச்சிதபற்ைது. எமது விடுதரல
இயக்கத்தின் அரசியல் இலட்சியத்திற்கு மக்கள்
க்தியின் ஏயகாபித்த ஆதரவு கிட்டியது. தமிழீை
மக்களின் ஏகப் பிரதிநிதிகள் என்ை தவகு ன
அங்கீகாரமும் எமது விடுதரல இயக்கத்திற்கு
வைங்கப்பட்டது. எமது இயக்கம் முன்ரவத்த
இரடக்காலத்
தன்னாட்சி
அதிகார
ரபத்
திட்டத்திற்கு எமது மக்களின் மனுவும் கிரடத்தது.
விடுதரலப் புலிகளின் இலட்சியக் குரலாக,

அவர்கரளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் னநாயக
க்தியாகத்
தமிழ்த்
யதசியக்
கூட்டரமப்பு
இருபத்திதரண்டு ஆ னங்கரளப் தபற்று அயமாக
தவற்றியீட்டியது. இப் தபாதுத் யதர்தலானது
என்றுமில்லாதவாறு தமிழ், சிங்கள இனங்கரள
யவறுபட்ட இரு யத ங்களாகப் பிளவுபடுத்தியது.
கருத்தாலும்
உைர்வாலும்
இலட்சியத்தாலும்
யவறுபட்டு, மாறுபட்டு, முரண்பட்டு நிற்கும் இரு
மக்கள் மூகங்களாகப் பிரிவுைச் த ய்தது.
ததன்னிலங்ரகயில்
ஆட்சிமாற்ைம்
நிகழ்ந்து,
அரசியலதிகாரம்
இனவாத
க்திகளிடம்
த ன்ைரடந்தயபாதும் நாம் ததாடர்ந்தும் அரமதி
யபணி,
மாதான முயற்சிரய முன்தனடுக்க
விரும்பியனாம். இரடக்காலத் தன்னாட்சி அதிகார
ரபத் திட்டத்தின் அடிப்பரடயிற் யபச்சுக்கரள
ஆரம்பிக்க
நாம்
தயாதரன்பரத
யநார்யவ
அனு ரரையாளர்கள் மூலமாகச்
ந்திரிகாவின்
கூட்டணி
அர ாங்கத்திற்கு
அறிவித்யதாம்.
அவ்யவரளதான் அர கூட்டணிக்குள் குைப்பமும்
தகாள்ரக முரண்பாடும் தரலதூக்கின.
அர கூட்டணிக்குள் ஆதிக்க வலுவுரடய கட்சியான
யஜ.வி.பி, மாதானப் யபச்சுக்கள் வாயிலாகத் தமிழ்
மக்களுக்கு அரசியல் உரிரமயும் ஆட்சியதிகாரமும்
வைங்கப்படுவரதக்
கடுரமயாக
எதிர்த்தது.
மூன்ைாந் தரப்பு நடுநிரலயாளராகச் த யற்பட்ட
யநார்யவ அரர யும் வன்ரமயாகக் கண்டித்தது.
நாம் முன்ரவத்த இரடக்காலத் தன்னாட்சி அதிகார
ரபத் திட்டத்ரத முற்றுமுழுதாக நிராகரித்தது.
எமது திட்டத்தின் அடிப்பரடயிற் யபச்சுக்கள்
ஆரம்பமானால்
அர
கூட்டணியிலிருந்து
தவளியயறிவிடப் யபாவதாகவும் மிரட்டியது.
மாதானப் யபச்சுக்கும் மர முயற்சிக்கும் எதிரான
யஜ.வி.பியினரின்
தீவிரவாதக்
கடும்யபாக்கு,
ந்திரிகா அம்ரமயாருக்குப் தபரும்
வாலாக
அரமந்தது. இந்நிரலயய ததாடர்ந்தும் நீடிக்கிைது.
மாதான
வழிமுரைரயப்
யபணி
இனப்
பிரச்சிரனக்குத்
தீர்வுகாையவண்டுதமன்ை
ர்வயத
அழுத்தம் ஒருபுைமும், யபச்சுக்கள்
ஆரம்பமாகி முன்யனற்ைம் ஏற்படும்யபாதுதான்
உதவி
வைங்கும்
நாடுகள்
உறுதியளித்த
தபருந்ததாரகக்
கடனுதவி
கிரடக்குதமன்ை
நிர்ப்பந்தம் மறுபுைமும், பாதாளம் யநாக்கிச் ரிந்து
த ல்லும்
இலங்ரகயின்
தபாருளாதாரம்
இன்தனாரு புைமுமாக,
ந்திரிகாவின் அரசு
பலமுரனகளில் தநருக்கடிரயச் ந்தித்து நிற்கிைது.
இந்த
தநருக்கடிக்கு
முகம்தகாடுப்பதாயின்
விடுதரலப் புலிகளுடன் யபச்சுக்கரள நடத்தியய
ஆகயவண்டும் என்ை நிர்ப்பந்தம் அர ாங்கத்திற்கு
ஏற்பட்டிருக்கிைது. ஆனால் அர கூட்டணிக்குள்
நிலவும்
உள்முரண்பாடும்,
அடிப்பரடயான
தகாள்ரக யவறுபாடும் மாதானப் யபச்சுக்கரள
ஆரம்பிப்பதற்குப்
தபரும்
இரடயூறுகளாக
எழுந்துள்ளன. தமிைரின் யதசிய இனப் பிரச்சிரன
குறித்து அர கூட்டணிக்குள் அங்கம்வகிக்குங்
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மாவீரர்தின உரரகள்
கட்சிகள் மத்தியில் ஒரு ததளிவான தகாள்ரகத்
திட்டயமா
தபாதுவான
அணுகுமுரையயா
இருக்கவில்ரல. தமிைர் வியராத இனவாதத்திலும்
யபார்தவறி
பிடித்த
இராணுவவாதத்திலும்
சிங்களப்தபௌத்த
யமலாதிக்கத்திலும்
ஊறித்
திரளத்த தீவிரவாதச்
க்திகளுடன் அதிகாரக்
கூட்டுைவு ரவத்திருக்கும் ந்திரிகா அம்ரமயாரால்
ஒரு
ததளிவான
தகாள்ரகத்
திட்டத்தின்
அடிப்பரடயிற் மாதான முயற்சிரய முன்தனடுக்க
முடியவில்ரல. இதுதான் ததன்னிலங்ரகயில்
நிலவும் உண்ரமயான அரசியல் யதார்த்த நிரல.
அர
கூட்டணிக்குள்
கருத்ததாற்றுரமயில்ரலதயன்ை
அரசியல்
உண்ரமயானது மிகவும் ாதுரியமான முரையில்,
ர்வயத
மூகத்திற்கு
இருட்டடிப்புச்
த ய்யப்பட்டுவருகிைது.
ரணில் விக்கிரமசிங்கா அர ாங்கத்துடன் நாம்
நிகழ்த்திய யபச்சுவார்த்ரதயின் ததாடர்ச்சியாக,
அதன் இறுதிக் கட்டத்தியலயய எமது இரடக்கால
நிர்வாக யயா ரனகரள முன்ரவத்யதாம். அந்த
யயா ரனகரள அடிப்பரடயாக ரவத்து உடன்
யபச்சுக்கரளத் ததாடங்கலாம் என்ை எமது
நிரலப்பாட்ரட ஐக்கிய யதசியக் கட்சியின்
தரலரம
ஆதரிக்கிைது.
ஆனால்
எமது
நிரலப்பாட்டிற்கு மாைாக, ந்திரிகாவின் அரசு ஒரு
நிபந்தரனரய விதிக்கிைது. அதாவது, எந்த
வரகயான இரடக்கால நிர்வாக அரமப்பும் ஒரு
நிரந்தரமான தீர்வுத் திட்டத்தின் இரைபிரியாத
அங்கமாக
அரமயயவண்டும்
என
வலியுறுத்துகிைது. நாம் ஒர் இரடக்கால நிர்வாக
ஒழுங்ரக யவண்டிநிற்க, ந்திரிகாவின் அரசு இனப்
பிரச்சிரனக்கு
நிரந்தரத்
தீர்வுபற்றி
யப
விரும்புகிைது.
கால
தாமதமின்றி,
இரடக்கால
நிர்வாகக்
கட்டரமப்பு
தமிைர்
தாயகத்தில்
அரமயப்தபையவண்டுதமன
நாம்
வலியுறுத்துவதற்கு முக்கியமான காரைங்கள்
இருக்கின்ைன. நீண்ட காலமாகத் ததாடர்ந்த தகாடிய
யபாரினாற் பாதிக்கப்பட்ட எமது மக்கள் மிகவும்
அவ ரமான வாழ்நிரலத் யதரவகரளயும் பாரிய
மனிதாபிமானப் பிரச்சிரனகரளயும் எதிர்தகாண்டு
நிற்கின்ைார்கள்.
பல்லாயிரக்கைக்கான
இடம்தபயர்ந்த மக்கள் அகதி முகாம்களில் அவல
வாழ்க்ரக
வாழ்ந்துவருகிைார்கள்.
யபாரினாற்
பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு
நிவாரைமும்
புனர்வாழ்வும் வைங்குவதற்கு உதவி வைங்கும்
நாடுகள் தபருந்ததாரகயில் நிதி ஒதுக்கீடு த ய்ய
முன்வந்துள்ளன. துன்பப்படும் எமது மக்களுக்கு
நிவாரைமும் புனர்வாழ்வும் வைங்கவும் அழிவுற்ை
தமிைர் யத த்ரத மீளக் கட்டியரமக்கவும் தகுந்த
அதிகாரங்களுடன் வடகிைக்கில் ஒர் இரடக்கால
நிர்வாகக் கட்டரமப்பு நிறுவப்படுதல் அவசியம்.
யபார்நிறுத்தம்த ய்து, மூன்று ஆண்டு காலமாக
அரமதி யபணி, ஆறு மாதங்கள்வரர யபச்சுக்கரள

நடத்தியயபாதும்
மாதானத்தின் பலாபலன்கள்
இன்னும் எமது மக்கரளச் த ன்ைரடயவில்ரல.
தாங்கமுடியாத அளவிற்கு அன்ைாட வாழ்க்ரகப்
பிரச்சிரனகளின்
சுரம
எமது
மக்கரள
நசுக்கிவருகிைது. முதலில், உடனடியாகத் தமது
அன்ைாட வாழ்க்ரகப் பிரச்சிரனகளுக்குத் தீர்வு
கிட்டயவண்டுதமன்பரதயய
எமது
மக்கள்
ஆவலாக எதிர்பார்த்து நிற்கின்ைார்கள். எனயவதான்,
நாம் முன்ரவத்த யயா ரனகளின் அடிப்பரடயிற்
யபச்சுக்கரள ஆரம்பித்து தவகு சீக்கிரமாக
இரடக்கால
நிர்வாகக்
கட்டரமப்ரப
நிறுவயவண்டுதமன நாம் விரும்புகின்யைாம். நாம்
ததரிவித்த
யயா ரனகளிற்
சில
ர்ச்ர க்குரியனவாகத் ததன்பட்டால் அரவபற்றிப்
யபச்சுவார்த்ரத
யமர யில்
விவாதித்துத்
ததளிவுபடுத்திக்
தகாள்ளலாம்.
முதலில்,
இரடக்கால நிர்வாகக் கட்டரமப்ரப நிறுவி, அது
த ம்ரமயாகச்
த யற்படத்
ததாடங்குவரத
அடுத்யத இனப் பிரச்சிரனக்கான நிரந்தரத்
தீர்வுபற்றிப் யபச்சுக்கரள நடத்தலாம் என்பயத
எனது நிரலப்பாடு. எமது யகாரிக்ரக நியாயமானது.
தமிைர்
தாயகத்தில்
நிலவும்
வாழ்நிரல
நிதர் னத்ரதக் கருத்திற்தகாண்யட நாம் இக்
யகாரிக்ரகரய முன்ரவக்கின்யைாம்.
ஆனால்,
ந்திரிகா
அம்ரமயாயரா
இனப்
பிரச்சிரனக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண்பதுபற்றிப் யப
வருமாறு எமக்கு அரைப்ரப விடுத்து வருகிைார்.
எந்த வடிவத்திலான இரடக்கால நிர்வாகத்
திட்டமும்,
முழுரமயான
நிரந்தரத்
தீர்வுத்
திட்டத்தின் அங்கமாக அரமயயவண்டும் என்பது
அவரது நிரலப்பாடு. தமிைரின் யதசிய இனப்
பிரச்சிரனக்குத் தீர்வுகாண்பதற்கு முன்னுரிரம
வைங்கயவண்டும் என அவர் வலியுறுத்துவதற்குப்
பல காரைங்கரள நாம் சுட்டிக்காட்டலாம்.
முதலாவதாக,
அரசுக்
கூட்டணிக்குள்
அங்கம்வகிக்கும் தீவிரவாத இனத் துயவ ச்
க்திகரளத் திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்கலாம்.
அதுவும் குறிப்பாக, நாம் முன்ரவத்த இரடக்காலத்
தன்னாட்சி அதிகார ரபத் திட்டத்ரத வன்ரமயாக
எதிர்த்து
நிற்கும்
யஜ.வி.பியினரரச்
மாதானப்படுத்தும் யநாக்கமாக இருக்கலாம்.
இரண்டாவதாக,
தமிைரின்
யதசிய
இனப்
பிரச்சிரனரயத் தீர்ப்பதில் உண்ரமயான அக்கரை
தகாண்டவர்யபான்று
ர்வயத ச்
மூகத்திற்கு
ஏமாற்றுவித்ரத காட்டுவதற்காக இருக்கலாம்.
மூன்ைாவதாக,
தமிைரின்
சிக்கலான
இனப்
பிரச்சிரன பற்றி விவாதிப்பது என்ை ாக்கிற்
யபச்சுக்கரள முடிவின்றி இழுத்தடிப்பதற்காகவும்
இருக்கலாம். இப்படிப் பல காரைங்கரள நாம்
சுட்டிக்காட்டலாம். எப்படியான காரைங்களாக
இருந்தாலும் ஒன்ரைமட்டும் நாம் திட்டவட்டமாகச்
த ால்ல விரும்புகின்யைாம். அதாவது, ந்திரிகா
அம்ரமயாரின் முரண்பட்ட, ஒன்றுக்தகான்று
மாறுபட்ட நிரலப்பாடுகரளப் பார்க்கும்தபாழுது,
அவரது அர ானது தமிழ் மக்களுக்கு ஒர்
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இரடக்காலத் தீர்ரவயயா நிரந்தரமான தீர்ரவயயா
வைங்கப்யபாவதில்ரல என்பது புலனாகும். --தமிழ் மக்களின் யதசிய இனப் பிரச்சிரனக்கு
நிரந்தரமான தீர்வுயவண்டிக் கடந்த ஐம்பது
ஆண்டுகளுக்கு யமலாக நாம் சிங்கள அரசியல்
தரலரமகளுடன் யபச்சுக்கரள நடத்திய க ப்பான
வரலாறு
பற்றி
நான்
இங்கு
விபரிக்க
விரும்பவில்ரல. காலத்தாற் ாகாது, ஈைத் தமிழ்
இனத்தின் கூட்டு அனுபவத்திற் புரதந்து கிடக்கும்
அரசியல் உண்ரம இது. தமாழியுரிரம என்றும் ம
உரிரம என்றும் பிரயத சுயாட்சி என்றும் மஷ்டிக்
கூட்டாட்சி என்றும் காலங் காலமாக நாம்
யபச்சுக்கரள நடத்தி, உடன்பாடுகள் ஒப்பந்தங்கள்
த ய்து,
ஏமாற்ைப்பட்டு
வஞ்சிக்கப்பட்ட
வரலாற்றுப் பாரதயில் மீளநரடயபாட எமது
விடுதரல இயக்கந் தயாராக இல்ரல.
சிங்களப்தபௌத்தப்
யபரினவாதச்
கதிக்குட்
புரதந்து கிடக்கும் அரசியல் அரமப்புகளும்
அவற்றின் தரலரமகளும் தமிழீை மக்களின்
அரசியல்
அபிலார கரள
ஒருதபாழுதும்
புரிந்துதகாள்ளப்
யபாவதில்ரல.
சிங்களத்
யத த்தின் பிரதான அரசியற் கட்சிகள் எரவயுயம
தமிைரின்
யதசிய
இனப்
பிரச்சிரனயின்
அடிப்பரடகரளக்கூட அங்கீகரிக்கத் தயாராக
இல்ரல. வடகிைக்கு மாநிலமானது தமிழ் யபசும்
மக்களின் வரலாற்றுத் தாயகம் என்பரதயயா,
தமிைர்கள் ஒரு தனித்துவமான யதசிய இனக்
கட்டரமப்ரபக்தகாண்ட
மக்கள்
மூகம்
என்பரதயயா தமிழீை மக்களுக்குப் பிரிந்துத ல்லும்
உரிரமயுடனான
சுயநிர்ைய
உரிரமயுண்டு
என்பரதயயா எந்ததவாரு சிங்கள அரசியல்
இயக்கமும் ஏற்றுக்தகாள்ளத் தயாராகவில்ரல.
தமிைரின்
யதசிய
இனப்
பிரச்சிரனயின்
அடிப்பரடகரளப் புரிந்துதகாண்டு அவற்ரை
ஏற்றுக்தகாள்ளும்
மனப்
பக்குவமும்
தபருந்தன்ரமயும்
மதிநுட்பமும்
இல்லாதது
ஒருபுைமிருக்க,
ததன்னிலங்ரக
அரசியல்
இயக்கங்கள்
மத்தியில்
ஒத்திர வற்ை,
ஒன்றுக்தகான்று
மாறுபட்ட,
முரண்பாடுகள்
நிரைந்த கருத்துக்கரளயும் தகாள்ரககரளயுயம
காைக்கூடியதாக
இருக்கிைது.
இப்படிக்
குளறுபடியான தகாள்ரககரள வரித்துக்தகாண்டு,
அப்பட்டமான இனவாதம் யபசும் கட்சிகளின்
கூட்டணிக்குத்
தரலரமவகிக்கும்
ந்திரிகா
அம்ரமயார், இனப் பிரச்சிரனக்கு நிரந்தரத் தீர்வு
காண்பதுபற்றி அக்கரை காட்டுவது எமக்கு
ஆச் ரியத்ரதத்
தருகிைது.
ஜனாதிபதி
ந்திரிகாவிடமும்
அவர்,
கூட்டாட்சி
அரமத்திருக்கும் கட்சிகளிடமும் எதிர்க் கட்சியான
ஐக்கிய யதசியக் கட்சியிடமும் எமது விடுதரல
இயக்கம் ஒரு யவண்டுயகாரள முன்ரவக்க
விரும்புகிைது. அதாவது, தமிழ் மக்களது இனப்
பிரச்சிரனயின் அடிப்பரடகள் குறித்து, அவர்களது
மூலாதாரக் யகாரிக்ரககளான தாயகம், யதசீயம்,

சுயநிர்ைய உரிரம குறித்து, உங்களது கட்சிகளின்
தகாள்ரக நிரலப்பாட்டிரன அதிகாரபூர்வமாகப்
பகிரங்கப்படுத்துங்கள்.
ததன்னிலங்ரக
அரசியலரங்கில்
தமிைரின்
அடிப்பரட அரசியல் அபிலார கள் குறித்துத்
ததளிந்த
பார்ரவயும்
யநரிய
தரி னமும்
ஒத்திர வான நிரலப்பாடும் நிலவுமானால் எமது
மக்களின் யதசிய இனப் பிரச்சிரனக்கு நிரந்தரமான
தீர்வுபற்றிப்
யபச்சுவார்த்ரத
நடத்துவதில்
அர்த்தமுண்டு. அல்லாதபட் த்தில், நிரந்தரத் தீர்வு
குறித்துப் யபசுவதில் அர்த்தமில்ரல. தமிைர்
பிரச்சிரன குறித்துப் பிளவுபட்டு, முரண்பட்டுக்
குைம்பி
நிற்கும்
சிங்கள
அரசியல்
தரலரமகளிடமிருந்து
எமது
மக்களுக்கு
நியாயமான
நிரந்தரத்
தீர்வு
கிரடக்கப்யபாவதில்ரலதயன்ை
உண்ரமரய
உைர்ந்துதான் நாம் இரடக்காலத் தீர்வுத் திட்டம்
ஒன்ரை
முன்ரவத்யதாம்.
எமது
மக்களின்
வாழ்க்ரகத்
யதரவகளுக்காவது
நிவாரைம்
தபற்றுக்தகாடுக்கும் யநாக்கத்துடயனயய நாம் இத்
திட்டத்ரத
முன்ரவத்து,
யபச்சுகரள
ஆரம்பிப்பதற்கு விருப்பம் ததரிவித்யதாம். ஆனால்
ந்திரிகாவின்
அரசு
எமது
நியாயமான
நிரலப்பாட்ரட நிராகரித்து, நிரந்தரத் தீர்வு என்ை
ாக்குச்
த ால்லி,
மாதான
முயற்சிக்கு
முட்டுக்கட்ரட யபாட்டுவருகிைது. மாதானத்தின்
வியராதிகரளயும்
இனவாத
க்திகரளயும்
அவர்களது குளறுபடியான தகாள்ரககரளயுந்
தனது கூட்டாட்சித் திரரக்குள் மூடிமரைத்து,
விடுதரலப் புலிகள் மீது வீண்பழி சுமத்த
முரனகிைார்
ந்திரிகா அம்ரமயார்.
மாதான
முகமூடி அணிந்து நடிக்கும் ந்திரிகா அரசின்
உண்ரமயான முகத்ரதச்
ர்வயத
மூகம்
அரடயாளம் கண்டுதகாள்ளும் என்ை நம்பிக்ரக
எமக்குண்டு.
இரடக்காலத் தீர்வுமின்றி, நிரந்தரத் தீர்வுமின்றி,
நிரலயான
அரமதியுமின்றி,
நிம்மதியான
வாழ்வுமின்றி, நாம் அரசியல் தவறுரமக்குள்
ததாடர்ந்தும்
சிரைபட்டுக்
கிடக்கமுடியாது.
சிங்களத் யத மானது தமிழினத்ரத அரவரைத்து,
இரைத்து வாைவும் விரும்பவில்ரல. அயத மயம்,
பிரிந்து த ன்று தனித்து வாைவும் விடுவதாக
இல்ரல. இரண்டுங் தகட்டான்
நிரலயில்
விடிவின்றி,
விடுதரலயின்றி,
எதிர்காலச்
சுபீட் மின்றி சூனியமான அரசியல் இருட்டுக்குள்
நாம் ததாடர்ந்து வாைமுடியாது. தபாறுரமக்கும்
எதிர்பார்ப்புக்கும் எல்ரலக்யகாடுகளுள்ளன. அந்த
எல்ரலக் யகாடுகரள நாம் அரடந்துவிட்யடாம்.
இந்த தநருக்கடியான சூழ்நிரலயிற் சிறீலங்கா
அரசுக்கு நாம் அவ ரமான அரைப்பு ஒன்ரை
விடுக்க விரும்புகின்யைாம். அதாவது, நாம்
முன்ரவத்த இரடக்காலத் தன்னாட்சி அதிகார
ரபத் திட்டத்தின் அடிப்பரடயில், நிபந்தரனயற்ை
முரையில், காலந் தாமதிக்காது யபச்சுக்கரள
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ஆரம்பிக்குமாறு யவண்டுயகாள் விடுக்கின்யைாம்.
எமது இந்த அவ ர யவண்டுயகாரள நிராகரித்து,
காலத்ரத இழுத்தடித்து, எமது மக்களின் துயர
வாழ்ரவ நீடித்துச் த ல்ல சிங்கள அரசு
முற்படுமானால், நாம் எமது யத த்தின் சுதந்திரப்
யபாராட்டத்ரத முன்தனடுத்துச் த ல்வரதத் தவிர
எமக்கு யவறு வழியில்ரல. எமது இந்த இக்கட்டான
நிரலரய,
தமிைரின்
இனப்பிரச்சிரனயில்
அக்கரையுரடய உலக நாடுகள் கருத்தில் எடுத்து,
எமது நியாயமான நிரலப்பாட்டின் அடிப்பரடயிற்
மாதானப்
யபச்சுக்கரள
ஆரம்பிக்கும்படி
சிறீலங்கா
அரசிற்கு
அழுத்தம்தகாடுக்குமாறு
யவண்டிக்தகாள்கியைாம்.

எமது மண்ணின் விடிவிற்காகவும் எமது மக்களின்
விடுதரலக்காகவும் களமாடி வீழ்ந்த எமது
மாவீரர்கரள நிரனவுகூரும் இப் புனித நாளில், யத
விடுதரல என்ை அவர்களது இலட்சியக்கனரவ,
எத்தரகய
இடர்கள்,
ாவல்கரள
எதிர்தகாண்டயபாதும் நிரைவுத ய்யவாதமன நாம்
உறுதிபூணுயவாமாக.
'புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்"
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2005
"அன்றும் ெரி, இன்றும் ெரி, தமிழரின் உைர்வுகரே,
அவர்கேது வோழ்நிரல அவலங்கரே, அவர்கேது ளதசிய
அபிலோரெகரேச் சிங்கேப் ச ரும் ோன்ரம இனம் புரிந்து
சகோள்ேவில்ரல. புரிந்து சகோள்ே எத்தனிக்கவுமில்ரல.
புரிந்து சகோள்ளும் ஆற்றலும் அறிவுத் திறனும் ஆன்ம
க்குவமும் அவர்களிடம் இருப் தோகவும் சதரியவில்ரல...
சிங்கே மக்களின் மகோவம்ெ மனவரமப்பில், அவர்கேது
ெமூகப் பிரக்ரையில், அவர்கேது அரசியற் கருத்துலகில்
அடிப் ரடயோன மோற்றம் நிகழுசமன நோம்
எதிர் ோர்க்கவில்ரல. சிங்கே - ச ௌத்த
ளமலோண்ரமவோதத்தின் வீச்சும் வலுவும் தணிந்து
ள ோகவில்ரல. மோறோக, அது புதிய, புதிய வடிவங்கரே
எடுத்துப் புத்துயிர்ச ற்று வருகிறது. "
எனது அன்புக்கும்
மக்கயள!

மதிப்புக்குமுரிய

தமிழீை

இன்று வைக்கதிக்கு உரிய நாள். சுயநல
இன்பங்கரளத்
துைந்து
தபாதுநல
இலட்சியத்திற்காகப் யபாராடி வாழ்ந்து, அந்தச்
த்திய இலட்சியத்திற்காகச்
ாரவத் தழுவிய
உத்தமர்கரள நாம் நிரனவு கூரும் புனித நாள்.
இன்ரைய நன்னாளில், அந்த மகத்தான மனிதப்
பிைவிகளின் நிரனவாக நாம் ஏற்றும் தீபங்களில்,
அந்த அக்கினி நாக்குகளின் அபூர்வ நடனத்தில்,
எமது மாவீரர்களின் சுதந்திரத் தாகம் அரையாத
சுடராக ஒளிவிட்டு எரிவரத நாம் எமது தநஞ்சில்
நிரனவு தகாள்யவாமாக.
த்தியம் மீது கட்டப்பட்ட இலட்சியத்திற்காக
மடிபவர்கள் என்றுயம ாவதில்ரல. அவர்கள்
ஒவ்தவாருவருயம தனிமனித
ரித்திரங்களாக
என்றும் வாழ்வார்கள்.
மாவீரர்கயள,
உங்களது
ஒப்பற்ை
தியாக
வரலாறுகளின்
ஒன்றிரைப்பாகயவ
எமது
யத த்தின்
வீர
விடுதரலக்
காவியம்
பரடக்கப்படுகிைது.
எமது விடுதரல இயக்கத்தின் முதலாவது மாவீரன்,
எனது பிரியமான யதாைன் த்தியநாதன் எனது
மடியில் உயிர்நீத்து இன்றுடன் இருபத்துமூன்று
ஆண்டுகளாகக் காலநதி ஓடிவிட்டது. இந்தக் கால
நீட்சியிற் கட்டவிழ்ந்த யபாராட்ட வரலாற்றில்
பதியனளாயிரத்துத் ததாள்ளாயிரத்து மூன்று (17,903)
மாவீரர்
யத
விடுதரலக்காகக்
களமாடி
வீழ்ந்திருக்கிைார்கள். இந்தப் தபருந்ததாரகப்
யபாராளிகரளவிடப் பலமடங்கு ததாரகயில்
தபாதுமக்களும்
எதிரியாற்
தகான்தைாழிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

ஒட்டுதமாத்தத்தில் எமது யத த்தின் விடுதரலக்காக
நாம் தகாடுத்த உயிர்ப்பலி மிகப் தபரியது.
அளப்பரியது.
தமிழீைத் யத த்தின் விடுதரலக்காகத் தமிழ் மக்கள்
புரிந்துள்ள மாதபரும் தியாகத்ரத, அதன் ஆன்மீக
மகத்துவத்ரத, அதன் வரலாற்று முக்கியத்துவத்ரதச்
சிங்களத் யத ம் மட்டுமன்றிச் ர்வயத ச் மூகமும்
உைர்ந்து தகாள்ளாதது எமக்கு ஏமாற்ைத்ரதயும்
யவதரனரயயும் தருகிைது.
அன்றும் ரி, இன்றும் ரி, தமிைரின் உைர்வுகரள,
அவர்களது வாழ்நிரல அவலங்கரள, அவர்களது
யதசிய அபிலார கரளச் சிங்களப் தபரும்பான்ரம
இனம் புரிந்து தகாள்ளவில்ரல. புரிந்து தகாள்ள
எத்தனிக்கவுமில்ரல. புரிந்து தகாள்ளும் ஆற்ைலும்
அறிவுத் திைனும் ஆன்ம பக்குவமும் அவர்களிடம்
இருப்பதாகவும் ததரியவில்ரல.
சிங்களத் யத ம் இன்னும் மகாவம் மனவுலகில்,
அந்தப் புராைக் கருத்துலகிற் புரதந்து யபாய்க்
கிடக்கிைது. இலங்ரகத் தீவானது யதரவாத
தபௌத்தத்தின் ததய்வீகக் தகாரடதயன்றும் சிங்கள
இனத்திற்யக உரித்தான த ாத்துரடரம என்றும்
மகாவம் ம் திரித்துவிட்ட புரனகரதயிற் சிங்கள
மக்கள் இன்னும் சிக்குண்டு கிடக்கிைார்கள்.
அடிமனதில் ஆைமாக உரைந்து, அர வற்ைதாக
இறுகிப் யபான இந்தப் புராைக் கருத்து
நிரலயிலிருந்து
சிங்களத்
யத ம்
விடுபடப்யபாவதில்ரல.
இந்தக்
கருத்தியற்
குருட்டுத்தனத்தால் இலங்ரகத் தீவின் உண்ரம
வரலாற்ரையும்
அங்கு
நிலவும்
முதாய
தமய்ந்நிரலகரளயும்
சிங்கள
மக்களாலும்
அவர்களது அரசியல், மதத் தரலரமகளாலும்
ததளிவாகப் புரிந்துதகாள்ள முடியவில்ரல.
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மாவீரர்தின உரரகள்
இலங்ரகத் தீவின் வடகிைக்கு மாநிலத்ரதத் தாயகத்
யத மாகக் தகாண்டு, தமிழீை மக்கள் என்ை
வரலாற்றுத்
ததான்ரமமிக்க
ஓர்
இனம்
இருப்பரதயும் அவர்கள் ஒரு தனித்துவத் யத மாக
வாழ்ந்து
வருவரதயும்
அவர்களுக்கு
அடிப்பரடயான அரசியல் உரிரமகள், சுதந்திரங்கள்
உள்ளன
என்பரதயும்
சிங்களவராற்
புரிந்துதகாள்ளயவா
ஏற்றுக்தகாள்ளயவா
முடியவில்ரல.
தமிைரது இருப்பு நிரலபற்றிய உண்ரமரயக்
கிரகித்து, அவர்களது அரசியல் அபிலார கரளப்
புரிந்துதகாள்ளச்
சிங்களத்
யத ம்
மறுத்து
வருவதாயலயய
தமிழ்
மக்களது
யதசிய
இனப்பிரச்சிரன
தீர்வின்றி,
முடிவின்றிச்
சிக்கலரடந்து இழுபட்டு வருகிைது.
சிங்கள மக்களின் மகாவம்
மனவரமப்பில்,
அவர்களது
மூகப் பிரக்ரஞயில், அவர்களது
அரசியற் கருத்துலகில் அடிப்பரடயான மாற்ைம்
நிகழுதமன நாம் எதிர்பார்க்கவில்ரல. சிங்கள தபௌத்த யமலாண்ரமவாதத்தின் வீச்சும் வலுவும்
தணிந்து யபாகவில்ரல. மாைாக, அது புதிய, புதிய
வடிவங்கரள எடுத்துப் புத்துயிர்தபற்று வருகிைது.
ததன்னிலங்ரக அரசியற் களத்தில் அதன் ஆதிக்கம்
யமயலாங்கி வருகிைது. இப்படியான புைநிரலயில்,
தமிைரின் யதசிய இனப்பிரச்சிரனக்குச் சிங்களத்
யத த்திலிருந்து ஒரு நீதியான, நியாயமான தீர்வு
கிட்டுதமன அன்றும் ரி, இன்றும் ரி, நாம்
நம்பிக்ரக
தகாண்டிருக்கவில்ரல.
எமக்யக
உரித்தான எமது அடிப்பரட உரிரமகரள
நாமாகயவ யபாராடி தவன்தைடுக்க யவண்டுயம
தவிர, சிங்கள அரசியல்வாதிகளின் காருணியத்தில்
தபற்றுக்தகாள்ளலாம்
என
நாம்
என்றுயம
கருதியதில்ரல. இதுயவ, அன்றும் இன்றும் எமது
விடுதரல இயக்கத்தின் உறுதியான இலட்சியமாக
இருந்து வருகிைது.
சிங்கள அரசியல் தரலரமகளிடமிருந்து நீதி
கிரடக்கப்யபாவதில்ரல
என்பரத
நாம்
ததளிவாகப் புரிந்து, எமது உரிரமகரள நாமாகயவ
யபாராடி
தவன்தைடுக்க
யவண்டும்
என
உறுதிபூண்டிருந்தயபாதும்
தவிர்க்கமுடியாத
வரலாற்றுச் சூழ்நிரலகள் காரைமாகச் சிங்கள
அரசுடன் மாதானப் யபச்சுக்களிற் பங்குபற்ை நாம்
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்யடாம். பிரயத
வல்லர ான
இந்தியாவின் தரலயீடு ஒரு கால கட்டத்திலும்,
ர்வயத
நாடுகளின் அழுத்தம் இன்தனாரு
கட்டத்திலுமாகச் மாதான முயற்சிகளில் எம்ரம
ஈடுபடச் த ய்தன. அத்யதாடு யபச்சுக்களில் நாம்
பங்குபற்றியதற்கு யவறு காரைங்களும் இருக்கயவ
த ய்தன.
தமிழீை மக்கரளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு
யதசிய விடுதரல இயக்கம் என்ை ரீதியில் எமது
அரமப்புக்குச்
ட்டரீதியான அங்கீகாரத்ரதப்

தபறுவதற்கும் யபச்சுவார்த்ரத ஒரு ாதனமாக
அரமந்தது. அதுமட்டுமன்றி, எமது யதசிய
விடுதரலப் யபாராட்டத்ரத உலகமயப்படுத்தி,
ர்வயத ச்
மூகத்தின்
அனுதாபத்ரதயும்
ஆதரரவயும்
தபற்றுக்தகாள்வதற்கும்
இது
அவசியமாக இருந்தது.
அடுத்ததாக
நாம்
ஆயுத
வன்முரையிற்
காதல்தகாண்ட
யபார்
தவறியர்
அல்லர்
என்பரதயும்
மாதான தமன்முரையில் நாம்
பற்றுறுதி தகாண்டவர்கள் என்பரதயும் உலகுக்கு
உைர்த்திக் காட்டயவண்டிய யதரவயும் எழுந்தது.
இறுதியாக, எல்லாவற்றிலும் முக்கியமாகத் தமிழீை
மக்களின்
அடிப்பரடயான
அரசியற்
யகாரிக்ரககரள ஏற்று ஒரு நியாயமான தீர்வுத்
திட்டத்ரதச் சிங்கள இனவாத ஆட்சியாளர்
முன்ரவக்கப் யபாவதில்ரல என்ை உண்ரமரயச்
ர்வயத
மூகத்திற்கு நிரூபித்துக் காட்டுவதும்
எமது
யநாக்கமாக
இருந்தது.
இப்படியான
குறிக்யகாள்களுடயனயய
நாம்
யபச்சுக்களிற்
பங்குதகாண்யடாம்.
மூன்று த ாப்தங்களுக்கு யமலாகத் ததாடரும் எமது
யத விடுதரலப் யபாராட்டத்தில், தவௌயவறு கால
கட்டங்களில்,
தவௌயவறு
வரலாற்றுச்
சூழ்நிரலகளில், நாம் யபாருக்கு ஓய்வு தகாடுத்துச்
மாதானப்
யபச்சுக்களிற்
பங்குபற்றியனாம்.
எதிரியானவன் கபட யநாக்கும் வஞ் க தநஞ்சும்
தகாண்டவன் என்பது எமக்குத் ததரியும். அத்யதாடு
மர ப் யபச்சுக்களால் பயன் எதுவும் கிட்டப்
யபாவதில்ரல என்பதும் எமக்குத் ததரியும்.
மாதானப் யபச்சு என்பது எமது விடுதரலப்
யபாராட்டப் பாரதயில் ரவக்கப்பட்ட தபாறி
என்பரதயும்
நாம்
நன்கு
அறியவாம்.
இத்தரனரயயும் ததரிந்தும் நாம் யநர்ரமயுடனும்
யநரிய யநாக்குடனும்
மாதானப் பாரதயில்
பயணித்யதாம்.
ஆயினும்
நாம்
மிகவும்
விழிப்புடனும்
வியவகத்துடனும் த யற்பட்யடாம்.
மாதானப்
பயைத்தின் யபாது - மர ப் யபச்சுக்களின் யபாது
சிக்கலான
பல
வால்கரளயும்
தநருக்குவாரங்கரளயும்
நாம்
எதிர்யநாக்க
யநரிட்டது. எமது விடுதரலப் யபாராட்டத்திற்குப்
பங்கம்
ஏற்படும்
வரகயிற்
தபாறிகள்
ரவக்கப்பட்டன.
திவரலகள் பின்னப்பட்டன. ஆனால் நாம்
நிரலரமரயப் புரிந்து ாதுரியமாகக் காய்கரள
நகர்த்தியதால்
தபாறிகளுக்குள்
மாட்டிக்
தகாள்ளவுமில்ரல திவரலப் பின்னல்களுக்குட்
சிக்கிவிடவுமில்ரல.
சிங்கள
ஆட்சியாளரும்
அவர்களுக்கு
முண்டுதகாடுத்து
நின்ை
வல்லரசுகளும்
எமது
விடுதரலப்
யபாராட்டத்திற்கும் எமது மக்களின் நலனுக்கும்
வியராதமாகச் த யற்பட எத்தனித்த யபாததல்லாம்
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எமது இயக்கம் அம்முயற்சிகரள வன்ரமயாக
எதிர்த்து நின்ைது.
இந்தியத் தரலயீடு நிகழ்ந்த காலத்தில், எமது
மக்களின் நலனுக்கும் எமது யத ச் சுதந்திரப்
யபாராட்டத்திற்கும் அச்சுறுத்தல் எழுந்தயபாது
இந்திய
வல்லரர யும்
அதன்
இராணுவ
இயந்திரத்ரதயும் எதிர்த்துப் யபாராடவும் நாம்
துணிந்யதாம் என்பரத எமது மக்கள் அறிவார்கள்.
எமது விடுதரல இயக்கம், திம்புவில் ததாடங்கிப்
பல்யவறு கட்டங்களில், பல்யவறு
மாதான
முயற்சிகளிற் பங்குபற்றியயபாதும் இம்முரையய
எமது யபாராட்ட வரலாற்றில் என்றுமில்லாதவாறு
ஒரு நீண்ட கால இரடதவளிரய - கிட்டத்தட்ட
நான்கு
ஆண்டுகால
இரடதவளிரயச்
மாதானத்திற்கு நாம் அர்ப்பணித்யதாம். இந்த
நீண்ட கால வி ாலத்தில் எமது மக்களின்
பிரச்சிரனகளுக்குச் மாதான வழியில் தீர்வுகாை
நாம்
அயராது
யமற்தகாண்ட
முயற்சிகள்
அரனத்துயம அர்த்தமற்றுப்யபாயின.
இம்முரை நிகழ்ந்த
மாதானப் யபச்சுக்கள்
ாராம் த்தில்
வித்தியா மானரவ,
முக்கியத்துவமானரவ. மூன்ைாம் தரப்பு உலக
நாதடான்றின்
அனு ரரையில்,
ர்வயத ச்
மூகத்தின் கண்காணிப்பில் இந்தப் யபச்சுக்கள்
நிகழ்ந்தன. முதலில் ரணில் விக்கிரமசிங்காவின்
அரசுடனும்
பின்னர்
ந்திரிகாவின்
ஆட்சிபீடத்துடனும் நிகழ்ந்த யபச்சுக்களின்யபாது
யமற்தகாள்ளப்பட்ட முடிவுகள், தீர்மானங்கள்,
உடன்பாடுகள்
எரவயுயம
த யல்வடிவம்
தபைவில்ரல. நாம் தபாறுரமயின் எல்ரலரயக்
கடந்து
கிப்புத்தன்ரமயின்
சிகரம்வரர
த ன்யைாம்.
எத்தரனயயா
விடயங்களில்
விட்டுக்தகாடுத்து, கல வாய்ப்புக்கரளயும் நாம்
வைங்கியயபாதும்
சிங்களப்
யபரினவாத
ஆட்சிப்பீடங்கள் எமது மக்களுக்கு நீதி வைங்க
மறுத்துவிட்டன.
2001ஆம் ஆண்டு, டி ம்பர் 24 ஆம் நாளன்று,
நாமாகயவ தன்னிச்ர யாகப் யபாரர நிறுத்திச்
மாதானக் கதவுகரளத் திைந்துவிட்யடாம். வன்னி
மாநிலத்ரத மீட்தடடுத்து, ஆரனயிைவுப் பரடத்
தளத்ரத துவம் ம் த ய்து, பரடவலுச் மநிரலரய
எமக்குச்
ாதகமாக நிரலநிறுத்தி, பலத்தின்
அத்திவாரத்தில் நின்ைவாயை சிங்களத் யத த்திற்கு
நாம் யந க் கரம் நீட்டியனாம். யநார்யவ அரசு
நடுநிரல வகிக்க ரணில் விக்கிரமசிங்காவின்
அரசுடன்
உலகத்
தரலநகர்களில்
நிகழ்ந்த
யபச்சுக்கள் பற்றி நான் இங்கு விபரித்துக்கூைத்
யதரவயில்ரல.
எமது மக்கள் எதிர்தகாண்ட அவலமான வாழ்க்ரகப்
பிரச்சிரனகரளயும்
அவ ர
மனிதாபிமானப்
பிரச்சிரனகரளயுங்கூட ரணிலின் ஆட்சிபீடத்தால்
தீர்த்துரவக்க
முடியவில்ரல.
ரணிலின்

அர ாங்கமானது யபச்சுக்கரள இழுத்தடித்துக்
காலத்ரதக் கடத்தியயதாடு, உலக வல்லரசு
நாடுகளுடன் இரகசியக் கூட்டுச் ய ர்ந்து எமது
விடுதரல இயக்கத்திடமிருந்து ஆயுதங்கரளக்
கரளந்துவிடும் ஒரு சூழ்ச்சிகரச் திவரலரயப்
பின்னுவதியலயய
முழுக்
கவனத்ரதயும்
த லுத்தியது.
இந்தச் தித்திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய ஏற்பாடாகயவ
2003ஆம் ஆண்டு, ஜுன் மாதத்தில் யடாக்கியயா
மாநாடு அரங்யகைவிருந்தது. இதரன அறிந்து
தகாண்ட
நாம்
யடாக்கியயா
மாநாட்ரடப்
பகிஸ்கரித்ததுடன் யபச்சுக்களிலிருந்தும் விலகிக்
தகாண்யடாம்.
மாதான முயற்சியில் எரதயுயம
ாதிக்காது
ரணிலின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. இதரனயடுத்து,
மாதானத்திற்கு
வியராதமான
இனவாத
க்திகளுடன்
கூட்டுச்ய ர்ந்து
புதிய அரர
அரமத்தார் ந்திரிகா. நாம் ஏற்தகனயவ முன்ரவத்த
இரடக்காலத்
தன்னாட்சி
அதிகார
ரபத்
திட்டம்பற்றிப் யபசுவதற்கு எமது இயக்கம்
இைக்கம் ததரிவித்தயபாதும் ந்திரிகா அதற்கு
இைங்காது காலத்ரத இழுத்தடித்தார்.
இரடக்காலத் தீர்வுமின்றி, நிரந்தரத் தீர்வுமின்றி,
அரசியல் தவறுரமக்குட் காலம் ஓடியது. இந்த
அரசியற் சூனியத்திற்குள், இந்த நிச் யமற்ை
தவறுரமக்குள் எம்ரமச் சிக்கரவத்து, எமது
விடுதரலப் யபாராட்டத்ரதத் திர
திருப்பி
மழுங்கடிப்பயத சிங்கள ஆட்சியாளரின் வஞ் க
யநாக்கம் என்பரத நாம் உைர்ந்து தகாண்யடாம்.
இனித் ததாடர்ந்தும்
மாதான மாரயக்குள்
த யலற்று இருப்பது அபத்தம் என எண்ணிய நாம்
எமது
யத
விடுதரலப்
யபாராட்டத்ரதக்
காலதாமதமின்றி முன்தனடுக்கத் தீர்மானித்யதாம்.
அதற்கான
த ய்திட்டத்ரத
தநறிப்படுத்திக்
தகாண்டிருந்த யவரளயியலயய, அதாவது த ன்ை
ஆண்டுக் கரடசியில், இயற்ரகயின் அந்தக்
யகாரத்தாண்டவம் நிகழ்ந்தது.
திடீதரன எவருயம எதிர்பாராத் தருைத்தில் இந்தப்
யபரவலம் நிகழ்ந்தது. எமது தாயகப் பூமியின்
கிைக்குக் கரரயயாரக் கிராமங்கள், குடியிருப்புகள்
மீது சுனாமிப் யபரரலகள் தாக்கி என்றுமில்லாத
யபரழிவுகரள
ஏற்படுத்தின.
இயற்ரகயின்
இரக்கமற்ை இந்த ஊழிக் கூத்தில் தமிழ், முஸ்லிம்
மக்கள்
இருபதினாயிரம்
யபர்
தகான்தைாழிக்கப்பட்டனர்.
மூன்று
லட் ம்
யபர்வரர வீடுகள், த ாத்துக்கரள இைந்து
அகதிகளாக
அல்லற்பட்டனர்.
ஏற்தகனயவ
யுத்தத்தினாற் சிரதந்து யபாயிருந்த தமிைர்
யத ம்மீது இன்தனாரு யபரழிவு ஏற்பட்டதால்,
சுமக்க முடியாத துன்பப் பளுரவச் சுமக்க எமது
மக்கள் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்.
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உடனடியாகயவ
இப்யபரவலத்திற்கு
முகங்தகாடுக்க
எமது விடுதரல
இயக்கம்
முடிதவடுத்தது. எமது இயக்கத்தின் பரடத்துரைப்
பிரிவுகளும் மற்றும் நிர்வாக, மூக ய ரவக்
கட்டரமப்புகளும்
களத்தில்
இைங்கிப்
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவ ர மனிதாபிமான,
நிவாரைப் பணியில் ஈடுபட்டன.
ஆழிப்யபரரல
அனர்த்தம்
உலகத்தின்
மனச் ாட்சிரய உலுப்பிவிட்டதால், பாதிக்கப்பட்ட
மக்களின் புனர்வாழ்வு, புனர்நிர்மாைத்திற்தகனப்
தபரும் ததாரகயில் நிவாரை உதவிகரள
வைங்குவதற்கு உலக நாடுகள் முன்வந்தன.
அயத மயம், எமது விடுதரல இயக்கத்துடன்
கூட்டுச்ய ர்ந்து, ஒரு தபாதுக் கட்டரமப்ரப
உருவாக்கி
நிவாரைப்
பணிகரள
யமற்தகாள்வதற்குச்
ந்திரிகா
அம்ரமயார்
விருப்பம் ததரிவித்தார்.
யபரவலத்திற்கு ஆளாகி நிற்கும் தமிழ் யபசும்
மக்களின்
அவ ர
மனிதாபிமானப்
பிரச்சிரனகளுக்கு
முன்னுரிரம
தகாடுக்க
யவண்டிய யதரவ அன்று எமக்கு எழுந்தது.
இதனால்
ந்திரிகா அர ாங்கத்துடன் யபசி,
பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு
நிவாரைமும்
புனர்வாழ்வும்
தபற்றுக்தகாடுக்க
முடிதவடுத்யதாம்.
யநார்யவயின் அனு ரரையுடன் இரு தரப்புச்
மாதானச் த யலகங்கள் மட்டத்திற் யபச்சுக்கள்
நிகழ்ந்தன. முடிவின்றி, நீண்ட காலத்திற்கு
இப்யபச்சுக்கள் இழுபட்டுச் த ல்வரத நாம்
விரும்பவில்ரல. ஆரகயால் நாம் தமன்யபாக்ரகக்
கரடப்பிடித்து, சில முக்கிய விடயங்களில்
தநகிழ்ந்து தகாடுத்து, ஒரு நிர்வாகக் கட்டரமப்ரப
நிறுவுவதற்கு
இைங்கியனாம்.
இதற்கான
உடன்பாடும் ரகச் ாத்தாகியது.
சிறீலங்கா அரசும் விடுதரலப் புலிகளும் இரைந்து
உருவாக்கிய இந்த நிவாரைக் கட்டரமப்புக்கு
அரனத்துலக நாடுகளும் தமது நல்லாதரரவ
வைங்கின. முரண்பட்டு நின்ை இரு தரப்பினரும்
ஒன்றிரைந்து
த யற்படும்
நல்தலண்ைச்
சூழ்நிரல பிைந்துள்ளதாக நம்பிக்ரக ததரிவித்தன.
ஆயினும்
இந்த
நல்தலண்ைச்
சூழ்நிரல
உருவாகுவரதயயா, தமிைருக்கு நிவாரை உதவிகள்
கிரடப்பரதயயா சிங்கள - தபௌத்த இனவாதச்
க்திகளாற் தபாறுத்துக்தகாள்ள முடியவில்ரல.
ந்திரிகாவின் கூட்டணி அர ாங்கத்தில் அங்கம்
வகித்த யஜ.வி.பி நிவாரைக் கட்டரமப்புக்குக்
கடுரமயான ஆட்ய பம் ததரிவித்து அரசிலிருந்து
விலக்கிக்தகாண்டது. யஜ.வி.பி, ஜாதிக தெல
உறுமய யபான்ை தீவிர இனவாதக் கட்சிகள் இந்த
நிவாரை உடன்பாடு சிறீலங்கா அரசியலரமப்புக்கு
வியராதமானததன
உயர்நீதிமன்ைத்தில்
வைக்குகரளயும் தாக்கல் த ய்தன. சிங்கள

இனவாதச்
க்திகளுக்குச்
ார்பான முரையில்
உயர்நீதிமன்ைம் வைங்கிய தீர்ப்பு, சுனாமிக்
கட்டரமப்ரப
முழுரமயாக
முடக்கிச்
த யலிைக்கச் த ய்தது.
சுனாமிக்
கட்டரமப்புக்குச்
ாவுமணி
அடிக்கப்பட்டதுடன் தமிழ் மக்களுக்கு எஞ்சியிருந்த
இறுதி நம்பிக்ரகரயயும் சிங்களப் தபௌத்தப்
யபரினவாதம் ாகடித்துவிட்டது. ர்வ அதிகாரம்
பரடத்த ஜனாதிபதி ந்திரிகாவினாற்கூட, சிங்கள
இனவாதச் க்திகரள மீறித் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு
நிவாரைத் திட்டத்ரதத்தானும் நிரைவுத ய்ய
முடியவில்ரல.
நிரலரம
இப்படி
இருக்கும்தபாழுது யபரினவாதச் கதியில் மூழ்கிக்
கிடக்கும் சிங்கள அதிகார வர்க்கத்திடமிருந்து
நீதிரய எதிர்பார்ப்பது முட்டாள்தனம்.
சுனாமி நிர்வாகக் கட்டரமப்பானது எந்தவிதமான
அரசியல் அதிகாரத்ரதயும் தகாண்டிருக்கவில்ரல.
அத்துடன் அதற்கு உருப்படியான நிர்வாக வலுவும்
இருக்கவில்ரல.
மிகவும்
வரரயறுக்கப்பட்ட
த யற்பாடுகரளக் தகாண்ட ஒரு தற்காலிக
ஒழுங்கரமப்புக்யக ததன்னிலங்ரகயில் இத்தரகய
எதிர்ப்பு என்ைால் தமிைர் தாயகத்தில் தன்னாட்சி
அதிகாரமுரடய
ஆட்சியரமப்ரபச்
சிங்கள
அரசியல்
தரலரமகளுடன்
யபசிப்
தபற்றுக்தகாள்ளலாம் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறும்
பகற் கனவு. கடந்த நான்கு ஆண்டுகாலச் மாதான
முயற்சியின் பயனாக நாம் பட்டுைர்ந்துதகாண்ட
தமய்யுண்ரம இது. இந்தச் மாதான நாடகத்ரத
மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானித்துவந்த உலக
நாடுகளுக்கும் இந்த உண்ரம ததளிவாகியிருக்கும்
என்யை நாம் நம்புகியைாம்.
எனது அன்பான மக்கயள,
சிங்கள ஆட்சியாளரின் நயவஞ் க அரசியலுக்கு
நல்லததாரு எடுத்துக் காட்டாக இன்தனாரு
பாரதூரமான
விடயத்ரதயும்
நான்
இங்கு
எடுத்துக்கூை
விரும்புகியைன்.
மாதானத்தின்
திரரக்குப் பின்னால், மரைமுகமாக, எமது
இயக்கத்திற்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படும் ஓர் இரகசிய
யுத்தம் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். எமது
விடுதரல இயக்கத்ரதப் பலவீனப்படுத்தி, எமது
யபாராட்டத்திற்குப்
பங்கம்
விரளவிக்கும்
யநாக்குடன் இந்த நா கார நிைல் யுத்தம்
ஏவிவிடப்பட்டது.
எமது இயக்கத்தின் மூத்த உறுப்பினர்கள், முக்கிய
யபாராளிகள், ஆதரவாளர்கள் எமக்கு ஆதரவான
அரசியல்வாதிகள்,
ஊடகவியலாளர்கள்,
கல்விமான்கள்
என்ை
வரகயில்
தபருந்ததாரகயாயனார்
மிகவும்
யகாரைத்தனமாகக்
தகான்தைாழிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த
நிைல்
யுத்தத்தின் உண்ரமயான சூத்திரதாரிகள் யார்
என்பது எமக்கு நன்கு ததரியும். இராணுவப்
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மாவீரர்தின உரரகள்
புலனாய்வுத் துரையின் வழிநடத்தலில் இந்த
வன்முரைச்
ம்பவங்கள் நரடதபற்ையபாதும்
இதன்
பின்புலத்திற்
சிங்கள
இனவாத
அரசியல்வாதிகளின்
அரூப
கரங்கள்
த யற்படுவரதயும் நாம் அறியவாம்.

பின்னப்படும் ர்வயத ச் திவரலப் பின்னல் இப்படியாக அரமதி முயற்சி திரிவுபடுத்தப்பட்டுத்
தவைான
முரையிற்
பயன்படுத்தப்படுகிைது.
இதனால் எமது மக்களுக்கு எல்லாவற்றிலுயம
நம்பிக்ரக இைந்துவிட்டது.

அர
கட்டுப்பாட்டுப்
பகுதிகளில்,
அர
பரடயினரின் பாதுகாப்புக் கவ த்துடன் ஒட்டுப்
பரடகளான
தமிழ்
ஆயுதக்
குழுக்கரள
கருவிகளாகக் தகாண்டு இந்த மரைமுக யுத்தம்
நடத்தப்படுகிைது. அர கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிகளில்
நிராயுதபாணிகளாக நின்று அரசியற் பணிகளில்
ஈடுபட்ட
எமது
யபாராளிகள்
தகாரல
த ய்யப்படுவரதயும், எமது அரசியற் த யலகங்கள்
தாக்கியழிக்கப்படுவரதயும் நாம் கடுரமயாக
ஆட்ய பித்யதாம். ஆனால், சிங்கள அரசு எமது
ஆட்ய பரனகரளப்
தபாருட்படுத்தவில்ரல.
இதனால் இறுதியில் எமது அரசியற் யபாராளிகரள
எமது கட்டுப்பாட்டுப் பிரயத த்திற்குள் மீள
அரைக்க நாம் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்யடாம்.

நிரலயான
அரமதிரயயும்
நிம்மதியான
வாழ்ரவயும்
தபற்றுத்தராத
மாதானத்தில்,
வாழ்விடங்கரள
ஆக்கிரமித்து
நிற்கும்
இராணுவத்ரத அகற்ை முடியாத யபார்நிறுத்தத்தில்,
தீராது
ததாடரும்
பிரச்சிரனகளுக்கு
தீர்வு
யதடித்தராத யபச்சுக்களில், எமது மக்கள் நம்பிக்ரக
இைந்துவிட்டனர்.

யபாருக்கு ஓய்வு தகாடுத்ததால் உருவாகிய
மாதானச் சூைரலச் ாதகமாகப் பயன்படுத்தி, ஒரு
வித்தியா மான தமன் தீவிர யுத்தம் எம்மீது
ததாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது. யபார்நிறுத்த விதிகளுக்கு
அரமயத் தமிழ்க் கூலிப் பரடகளின் ஆயுதங்கரளக்
கரளய யவண்டியது அர ாங்கத்தின் கடப்பாடு.
இந்த முக்கிய கடப்பாட்ரட நிரைவுத ய்யத்
தவறிய சிங்கள அரசு, இந்த ஆயுதக் குழுக்கரளயய
கருவிகளாகப் பயன்படுத்தி எமது விடுதரல
இயக்கத்திற்கு
எதிராக
வன்முரைரய
ஏவிவிட்டிருப்பது ஒரு பாரதூரமான யபார்க்
குற்ைமாகும். ஒரு ரகயால் அரவரைப்பது யபால
நடித்து மறுரகயாற் குத்தும் நம்பிக்ரகத் துயராகச்
த யலிது.
மாதான முயற்சியிலும் மர த் தீர்விலும் சிங்கள
ஆளும் வர்க்கத்திற்கு உண்ரமயான ஆர்வமும்
அக்கரையும்
இருக்கவில்ரல
என்பரதயய
இச்த யற்பாடு எடுத்துக்காட்டுகிைது. இராணுவ
அணுகுமுரைரய
இவர்கள்
இன்னும்
ரகவிட்டதாகத்
ததரியவில்ரல.
மாதானச்
சூைலிலும் ஒரு புதிய வடிவிற் யபாரர உருமாற்ைம்
த ய்து
இராணுவப்
பயங்கரவாதத்ரதத்
ததாடர்கிைது சிங்கள அரசு. இந்த நிைல் யுத்தத்தின்
நிஜ
வடிவத்ரதயும்
அதன்
அசிங்கமான
முகத்ரதயும் அந்தரங்க யநாக்கத்ரதயும் ர்வயத
மூகம் கண்டுதகாள்ளும் என நாம் நம்புகியைாம்.
மாதானம், யபார்நிறுத்தம், யபச்சுவார்த்ரத என்பன
எல்லாம், தமிழ் மக்கரளப் தபாறுத்தவரர,
அர்த்தமற்ை
த ாற்பதங்களாக,
யதார்த்த
தமய்ந்நிரலக்குப்
தபாருந்தாத
வார்த்ரதப்
பிரயயாகங்களாக மாறிவிட்டன. மாதானச் சூைலில்
நிகழ்த்தப்படும் மரைமுக யுத்தம், யபார்நிறுத்த
விதிகளுக்கு முரைாகத் ததாடரும் இராணுவ
ஆக்கிரமிப்பு, மர ப் யபச்சுக்கரளப் பயன்படுத்திப்

நிரலயற்ை
வாழ்ரவயும்,
நிச் யமற்ை
எதிர்காலத்ரதயும்
இனியும்
எமது
மக்கள்
தபாறுத்துக்தகாள்ளத்
தயாராகவில்ரல.
தபாறுத்துப் தபாறுத்து தபாறுரமயிைந்த தமிழ்
மக்களின் தபாங்குைர்வாகயவ அவர்களது அரசியல்
அபிலார களின்
ஆயவ
தவளிப்பாடாகயவ
தமிழீைத்
தாயகதமங்கும்
தவகு னப்
யபாராட்டங்கள் தவடித்து வருகின்ைன.
மீப
காலமாக, தமிழ் மாவட்டங்கள் யதாறும் மாறி, மாறி
அரங்யகறிவரும்
தமிழ்த்
யதசிய
எழுச்சி
நிகழ்வுகளிற் முத்திரமாக மக்கள் திரண்தடழுந்து
உரிரம முைக்கம் த ய்து வருகிைார்கள்.
சுயநிர்ைய
உரிரமயகாரி,
தம்ரமத்
தாயம
ஆட்சிபுரியும் அரசியற் சுதந்திரங்யகாரி, தமிழீை
மக்கள் எழுப்பும் உரிரமக் குரலானது உலக
மனச் ாட்சியின்
கதவுகரளத்
தட்டத்
ததாடங்கியுள்ளது. ஒயர இலட்சியத்தில் ஒன்றுபட்ட
யத மாக அணிதிரண்டு நிற்கும் தமிழினத்தின்
உரிரமக் குரரலச் ர்வயத ச் மூகம் இனியும்
அ ட்ரட த ய்யமுடியாது. தமது அரசியல்
தரகரமரயத் தாமாகயவ நிர்ையித்துக்தகாள்ள
எமது மக்கள் விரும்புகிைார்கள். காலங்காலமாக
அர ஒடுக்குமுரைக்கு ஆளாகிய ஒரு யதசிய மக்கள்
முதாயம் என்ை ரீதியில், தமது அரசியல்
அபிலார கரளச் ர்வயத ச் மூகம் அங்கீகரிக்க
யவண்டும்
என்பயத
எமது
மக்களின்
அரைகூவலாகும்.
எமது சுயநிர்ையப் யபாராட்டப் பயைத்தில் நாம்
இன்று
ஒரு
தீர்க்கமான
வரலாற்றுத்
திருப்புமுரனரய
அரடந்துள்யளாம்.
ததன்னிலங்ரக அரசியல் அதிகார வர்க்கம்
தமிைரின் சுயநிர்ைய உரிரமரய என்றுயம
அங்கீகரிக்கப் யபாவதில்ரல. சிங்களப் தபௌத்தப்
தபரும்பான்ரம மக்களின் நலன்கரளப் யபணிப்
பாதுகாக்கும் அர ரமப்புச் ட்டத்திலும், அந்தச்
ட்டத்தின் அத்திவாரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும்
ஆட்சியரமப்பிலும்
தமிழினத்தின்
சுயநிர்ையத்திற்கு
என்றுயம
இடமிருக்கப்
யபாவதில்ரல. நாமாகயவ யபாராடி, எமது
சுயநிர்ைய உரிரமரய தவன்தைடுப்பரதத் தவிர
எமக்கு யவறு வழியில்ரல என்பரத எமது மக்கள்
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மாவீரர்தின உரரகள்
இன்று உைர்ந்து விட்டார்கள். சுயநிர்ையம்
என்பயத சுயமாக, சுதந்திரமாக, மற்ைவர்களின்
தரலயீடின்றி, எமது அரசியல் வாழ்ரவ நாமாகத்
தீர்மானிப்பதுதான். அந்தக் காலமும் சூைலும்
இப்யபாது கனிந்துவிட்டது.
தமிைரின் யதசியத் தனித்துவத்ரத அங்கீகரித்து,
அவர்களுக்கு ஆட்சியதிகாரத்ரதப் பகிர்ந்தளித்து,
அவர்கரள அரவரைத்து வாைச் சிங்களத் யத ம்
மறுத்து வருகிைது. இலங்ரக சுதந்திரமரடந்த
காலம் ததாட்டு, கடந்த 57 ஆண்டுகளாக இந்த
அரசியற்
புைக்கணிப்புத்
ததாடர்கிைது.
யவண்டப்படாத இனத்தவராக, ஒதுக்கப்பட்டு,
ஒடுக்கப்பட்டு, புைந்தள்ளி ரவக்கப்பட்ட மக்களாக
வாழ்ந்து
லித்துப்யபான
தமிைர்,
சிங்கள
ஆட்சியரமப்ரபயும் அதன் அதிகாரபீடத்ரதயும்
ஒதுக்கிப் புைக்கணிக்கத் தீர்மானித்து விட்டனர்.
சிறீலங்காவின்
அர
அதிபர்
யதர்தலில்,
தபரும்பான்ரமயான
தமிழ்
மக்கள்
வாக்களிக்காதரம
இந்தப்
புைக்கணிப்பின்
காத்திரமான தவளிப்பாடாகும்.
சிங்களத்தின் அர
அதிபரரத் தீர்மானிக்கும்
வாக்குப் பலம் இருந்தயபாதும் அந்த வாய்ப்பிரனப்
பயன்படுத்த எமது மக்கள் விரும்பவில்ரல.
யவட்பாளர்கள் மீதான தனிப்பட்ட விருப்பு
தவறுப்பாகயவா
அவர்களது
கட்சிகள்,
தகாள்ரககள் மீதான தீர்ப்பாகயவா இதரனக்
கருதுவது தவறு. ஒட்டுதமாத்தமாகச் சிங்கள
ஆட்சியரமப்பில் தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள
ஆைமான விரக்தியினதும் நம்பிக்ரகயீனத்தினதும்
தவளிப்பாடாகயவ
இத்யதர்தற்
புைக்கணிப்பு
நிகழ்ந்துள்ளது. தமிைரின் அரசியற் யபாராட்ட
வரலாற்றில் இதுதவாரு பாரதூரமான திருப்பத்ரத
சுட்டிக்காட்டுகிைது.
சிங்கள
அரசியல்
ஆட்சிமுரையில் நம்பிக்ரகயிைந்த தமிழீை மக்கள்,
தனிவழி த ன்று தமது அரசியல் தரலவிதிரயத்
தாயம நிர்ையிக்கத் துணிந்துவிட்டனர் என்பரதயய
இது எடுத்துக் காட்டுகிைது.
சிங்களத் யத மானது ஒரு புதிய யத த் தரலவரனத்
யதர்ந்ததடுத்திருக்கிைது. அந்தத் தரலவனின் கீழ்
ஒரு புதிய ஆட்சிபீடம் பதவி ஏறியுள்ளது. இந்த
ஆட்சியரமப்பானது பிரத்தியயகமாகச் சிங்களப்
தபரும்பான்ரம மக்களால், அவர்களது வாக்குப்
பலத்தால்
நிறுவப்பட்டிருக்கிைது.
இந்த
ஆட்சியரமப்பிற்
சிறுபான்ரமத்
யதசிய
இனத்தவரின் பங்களிப்பு இருக்கவில்ரல.
இது முற்று முழுதாகயவ ஒரு சிங்களப் தபௌத்த
ஆட்சிபீடமாகும். இதனால் மகிந்த ராஜபக் ா
இலங்ரக வாழ் மக்கள் மூகங்கள் அரனத்ரதயும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்ரல. அவர் சிங்கள தபௌத்த மக்களின் நலரனப் யபணும் அர
அதிபராகயவ ஆட்சிப் தபாறுப்ரப ஏற்றிருக்கிைார்.
அர
அதிபர் மகிந்தாவின் சிந்தரனகரளயும்
தகாள்ரககரளயும் நாம் நன்கறியவாம். யதசிய

இனப்பிரச்சிரன ததாடர்பாக அவரது அரசியல்
தரி னத்திற்கும் தமிைரின் சுயநிர்ைய உரிரமப்
யபாராட்டத்திற்கும்
மத்தியிலான
இர வற்ை
இரடதவளிகரளயும்
இைங்காத
முரண்பாடுகரளயும் நாம் அறியவாம். இரவபற்றி
நான் இங்கு ஒப்பீட்டு மதிப்பாய்வு த ய்ய
விரும்பவில்ரல.
மீபத்திய அர அதிபர் யதர்தலும் அதரன எமது
மக்கள் புைக்கணித்ததால் ஏற்பட்ட ஆட்சிமாற்ைமும்
தமிழ், சிங்கள யத ங்கள் மத்தியில், அரசியல்
ரீதியாக, ஆைமான ஒரு பிளரவ ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ததன்னிலங்ரகயில்,
சிங்கள
தபௌத்தம்
யமலாண்ரம தபற்றுள்ள அயத மயம், தமிைர்
தாயகத்தில் தமிழ்த் யதசியம் நிரலப்பட்டு,
பலப்பட்டு, எழுச்சிதபற்று வருகிைது. சிங்களத்தில்
மகிந்த ராஜபக் ாவின் புதிய அரசு ஆட்சிப்
தபாறுப்ரப ஏற்றுள்ளது. தமிழீைத்திலும் தமிழ்த்
யதசிய எழுச்சியின் திண்ணிய வடிவமாக எமது
விடுதரல
இயக்கத்தின்
ஆட்சியரமப்பு
விரிவரடந்து, வலுவரடந்து இயங்கி வருகிைது.
சிங்கள இராணுவ ஆதிக்கத்திலிருந்து எமது தாயக
நிலத்தின் தபரும் பகுதிரய நாம் மீட்தடடுத்து,
அங்கு தன்னாட்சி அதிகாரமுள்ள ஆட்சியரமப்ரப
நிறுவி, அதரன யநர்த்தியாக நிர்வகித்து வருகியைாம்
என்பது இன்று உலகறிந்த உண்ரம. தபருந்ததாரக
மக்கள்
வாழும்
நிர்வாகக்
கட்டுப்பாட்டுப்
பிரயத ங்கரளயும்
அதரனக்
கட்டிக்காக்க
பலம்தபாருந்திய பரடத் துரைரயயும் ட்டம்
ஒழுங்ரகப்
யபைக்
காவல்துரைரயயும்
நீதித்துரைரயயும்
அத்யதாடு
ஒரு
நிைல்
அர ாங்கத்திற்குரிய
அடித்தளக்
கட்டுமாைங்கரளயும்
தகாண்டதாக
பிரமாண்டமான நிர்வாக அரமப்ரப நாம் இயக்கி
வருகியைாம்.
தபரும் ததாரகயான எமது மக்கள் இன்னும் சிங்கள
இராணுவ ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் அர கட்டுப்பாட்டுப்
பகுதிகளில் வாழ்ந்த யபாதும், உைர்வாலும்
இலட்சியத்தாலும் அவர்கள் எமது விடுதரல
இலட்சியத்திற்குப்
பின்னால்
அணிதிரண்டு
நிற்கிைார்கள். இந்தக் கள யதார்த்தத்ரத, அரசியல்
தமய்ம்ரமரயச்
சிங்கள
ஆட்சியாளர்கள்
ஏற்றுக்தகாள்ள மறுப்பதுடன், எமது விடுதரல
இயக்கத்ரத
ஒரு
'பயங்கரவாதக்
குழு'என
உலகத்திற்குச் சிறுரமப்படுத்திச் சித்திரித்துக்காட்ட
முரனந்து வருகிைார்கள். இந்தப் தபாய்யான
பரப்புரரகரள நம்பி, உலக நாடுகள் சில எமது
இயக்கத்ரதப்
பயங்கரவாதப்
பட்டியலில்
ததாடர்ந்தும்
ரவத்திருப்பது
எமக்கு
யவதரனரயயும் ஏமாற்ைத்ரதயும் தருகிைது.
மாதான முயற்சியின் பாதுகாவலர் என உரிரம
யகாரி,
இலங்ரகயின்
இனப்பிரச்சிரனயில்
ஆர்வமும் அக்கரையும் காட்டிய உலக வல்லாதிக்க
நாடுகள், ஒரு தரப்பினரான எமது விடுதரல

Compiled by www.namathumalayaga.com

75

மாவீரர்தின உரரகள்
இயக்கத்ரதப் பயங்கரவாதிகள் என ஓரங்கட்டி
ஒதுக்கிவிட்டு, மறுதரப்பினரான சிறீலங்கா அரசின்
நலன்களுக்குச் ார்பாக நிரலப்பாடு எடுத்தன. இது
யபச்சுக்களிற் பங்கு தகாண்யடாரது
மநிரல
உைரவ தவகுவாகப் பாதித்தது.
அத்யதாடு எமது அரசியல் தரகரமரய நாயம
தீர்மானிக்கும்
சுதந்திரத்ரதயும்
பாதித்தது.
இந்நாடுகளின் ஒருதரலப்பட் மான நிரலப்பாடும்
குறுக்கீடும்
மாதானப்
யபச்சுக்கள்
முறிந்துயபாவதற்கும் ஒரு காரைமாக அரமந்தன.
பயங்கரவாதம்
என்ை த ாற்பதத்திற்கு
ஒரு
ததளிவான,
தீர்க்கமான
வரரவிலக்கைம்
இல்லாததால் தர்மத்தின் வழிதழுவி நிகழும்
நியாயமான
அரசியற்
யபாராட்டங்களும்
பயங்கரவாதமாகத் திரிவுபடுத்தப்படுகின்ைன.
இந்தவரகயில் இனவாத ஒடுக்குமுரைக்கு எதிராகக்
கிளர்ந்ததழுந்து
யபாராடும்
சுதந்திர
இயக்கங்களுக்கும்
பயங்கரவாதச்
ய று
பூ ப்படுகிைது.
பயங்கரவாதத்திற்கு
எதிரான
இன்ரைய
ர்வயத
எதிர்ப்பியக்கத்தில்
அடக்குமுரை
அரசுகளின்
இராணுவப்
பயங்கரவாதம் மூடிமரைக்கப்படுகிைது. ஆயினும்
அந்த அர பயங்கரவாதத்ரத எதிர்த்து நிற்பவர்கள்
மீயத பயங்கரவாத முத்திரர குத்தப்படுகிைது.
இந்தத் துர்ப்பாக்கிய நிரலதான் எமது விடுதரல
இயக்கத்திற்கும் ஏற்பட்டிருக்கிைது.
யநார்யவ நாட்டின் அனு ரரையுடனும் ர்வயத
மூகத்தின் ஆதரவுடனும் கடந்த நான்கு ஆண்டுக்
காலம்வரர இழுபட்ட மாதான முயற்சியின்யபாது
சிங்கள அர தரப்பினால் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள்,
யபாடப்பட்ட முட்டுக்கட்ரடகள், இரைக்கப்பட்ட
நம்பிக்ரகத் துயராகங்கள் எல்லாவற்ரையுயம
உலகம் நன்கறியும். எத்தரனயயா இம்ர கள்,
ஆத்திரமூட்டல்கள் மத்தியிலும் நாம் தபாறுரமரய
இைந்து, மாதானக் கதவுகரள மூடிவிடவில்ரல
என்பரதயும் ர்வயத ச் மூகம் அறியும். நான்கு
ஆண்டுக்கால அரமதிப் பயைத்திற் மாதானத்தின்
மீதான எமது பற்றுறுதிரய நாம் ந்யதகத்திற்கு
இடமின்றி நிரூபித்துக் காட்டிவிட்யடாம்.
எனது அன்பான மக்கயள,
எமது யபாராட்ட இலட்சியத்ரத அரடயும்
அணுகுமுரை குறித்து ஒரு தீர்க்கமான முடிவு
எடுக்கயவண்டிய
காலத்ரத
நாம்
தநருங்கிவிட்யடாம்.
இந்த
வரலாற்றுத்
திருப்புமுரனயான கட்டத்தில், எமக்கு ஒரு புதிய
வாலாக, சிங்களத் யத த்தில் ஒரு புதிய அர
அதிபரின் தரலரமயில், ஒரு புதிய அர ாங்கம்
ஆட்சிப்தபாறுப்ரப ஏற்றுள்ளது. இந்தப் புதிய அரசு
எமக்கு யந க் கரம் நீட்டுகிைது. எமது விடுதரல
இயக்கத்துடன்
யபசுவதற்கு
விருப்பம்
ததரிவிக்கிைது.

யபார் நிறுத்தத்ரதக் கரடப்பிடித்து அரமதி
யபைப் யபாவதாகச் த ால்கிைது. தமிழ் மக்களின்
இனப்பிரச்சிரனரயத் தீர்ப்பதில் ஒரு புதிய
அணுகுமுரைரயக் கரடப்பிடிக்கப் யபாவதாக
அறிவித்து வருகிைது. ஜனாதிபதி மகிந்தாவின்
யதர்தல்
விஞ்ஞாபனத்தில்
ததரிவிக்கப்பட்ட
சிந்தரனகரள ஆைமாக அலசிப் பார்க்கும் தபாழுது
தமிழ்த்
யதசிய
இனப்
பிரச்சிரனயின்
அடிப்பரடகரளயயா
அதன்
மூலக்
யகாட்பாடுகரளயயா அவர் புரிந்துதகாண்டதாகத்
ததரியவில்ரல.
தகாள்ரக
ரீதியாக
எமக்கும்
அவருக்கும்
மத்தியிலான இரடதவளி மிகப்தபரிது. எனினும்
அவர் நரடமுரை அரசியலில் நம்பிக்ரக தகாண்ட
யதார்த்தவாதி என்று கருதப்படுவதால், மாதான
வழிமுரைரய எவ்விதம் ரகயாளப் யபாகிைார்
என்பரதயும், தமிழ் மக்களுக்கு எவ்விதம் நீதி
வைங்கப் யபாகின்ைார் என்பரதயும் முதலில் நாம்
அறிந்து தகாள்வது அவசியம். ஆகயவ, ஜனாதிபதி
ராஜபக் ாவின் நகர்வுகரள, அவர் யமற்தகாள்ளும்
நடவடிக்ரககரளச்
சிறிது
காலம்
நாம்
தபாறுத்திருந்து
பார்ப்பததன
முடிவு
த ய்துள்யளாம்.
தபாறுரமயிைந்து, நம்பிக்ரகயிைந்து, விரக்தியின்
விளிம்ரப அரடந்துள்ள எமது மக்கள் இனியும்
தபாறுத்துப் தபாறுத்துக் காத்திருக்கத் தயாராக
இல்ரல. ஆகயவ, வரரயறுக்கப்பட்ட ஒரு குறுகிய
கால இரடதவளிக்குள், எமது மக்களின் அரசியல்
அபிலார கரளத் திருப்தி த ய்யும் வரகயில், ஒரு
நியாயமான தீர்வுத் திட்டத்ரதப் புதிய அர ாங்கம்
முன்ரவக்க யவண்டும்.
இது எமது இறுதியான, உறுதியான, அவ ர
யவண்டுயகாளாகும்.
எமது
இந்த
அவ ர
யவண்டுயகாரள நிராகரித்து, கடும்யபாக்ரகக்
கரடப்பிடித்து, காலத்ரத இழுத்தடிக்கப் புதிய
அர ாங்கம் முற்படுமானால் நாம் எமது மக்களுடன்
ஒன்றிரைந்து எமது சுயநிர்ைய உரிரமப்
யபாராட்டத்ரத, எமது தாயகத்தில் தன்னாட்சிரய
நிறுவும் யத ச் சுதந்திரப் யபாராட்டத்ரத அடுத்த
ஆண்டில் தீவிரப்படுத்துயவாம்.
எமது மாவீரர்களின் வீரம் த றிந்த யபாராட்ட
வாழ்ரவயும், எமது மண்ணின் விடுதரலக்காக
அவர்கள் புரிந்த மகத்தான தியாகங்கரளயும்
நிரனவுகூரும் இப்புனித நாளில், எத்தரகய
இடர்கரளயும்
எத்தரகய
துன்பங்கரளயும்
எத்தரகய வால்கரளயும் எதிர்தகாண்டு எமது
தாயகத்தின் சுதந்திரத்ரத தவன்தைடுப்யபாதமன
உறுதிபூணுயவாமாக.
எனது அன்புக்கும்
மக்கயள!

மதிப்புக்குமுரிய

இன்று வைக்கதிக்கு உரிய
இன்பங்கரளத்
துைந்து
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இலட்சியத்திற்காகப் யபாராடி வாழ்ந்து, அந்தச்
த்திய இலட்சியத்திற்காகச்
ாரவத் தழுவிய
உத்தமர்கரள நாம் நிரனவு கூரும் புனித நாள்.
இன்ரைய நன்னாளில், அந்த மகத்தான மனிதப்
பிைவிகளின் நிரனவாக நாம் ஏற்றும் தீபங்களில்,
அந்த அக்கினி நாக்குகளின் அபூர்வ நடனத்தில்,
எமது மாவீரர்களின் சுதந்திரத் தாகம் அரையாத
சுடராக ஒளிவிட்டு எரிவரத நாம் எமது தநஞ்சில்
நிரனவு தகாள்யவாமாக.
த்தியம் மீது கட்டப்பட்ட இலட்சியத்திற்காக
மடிபவர்கள் என்றுயம ாவதில்ரல. அவர்கள்
ஒவ்தவாருவருயம தனிமனித
ரித்திரங்களாக
என்றும் வாழ்வார்கள்.
மாவீரர்கயள,
உங்களது
ஒப்பற்ை
தியாக
வரலாறுகளின்
ஒன்றிரைப்பாகயவ
எமது
யத த்தின்
வீர
விடுதரலக்
காவியம்
பரடக்கப்படுகிைது.
எமது விடுதரல இயக்கத்தின் முதலாவது மாவீரன்,
எனது பிரியமான யதாைன் த்தியநாதன் எனது
மடியில் உயிர்நீத்து இன்றுடன் இருபத்துமூன்று
ஆண்டுகளாகக் காலநதி ஓடிவிட்டது. இந்தக் கால
நீட்சியிற் கட்டவிழ்ந்த யபாராட்ட வரலாற்றில்
பதியனளாயிரத்துத் ததாள்ளாயிரத்து மூன்று (17,903)
மாவீரர்
யத
விடுதரலக்காகக்
களமாடி
வீழ்ந்திருக்கிைார்கள். இந்தப் தபருந்ததாரகப்
யபாராளிகரளவிடப் பலமடங்கு ததாரகயில்
தபாதுமக்களும்
எதிரியாற்
தகான்தைாழிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
ஒட்டுதமாத்தத்தில் எமது யத த்தின் விடுதரலக்காக
நாம் தகாடுத்த உயிர்ப்பலி மிகப் தபரியது.
அளப்பரியது.
தமிழீைத் யத த்தின் விடுதரலக்காகத் தமிழ் மக்கள்
புரிந்துள்ள மாதபரும் தியாகத்ரத, அதன் ஆன்மீக
மகத்துவத்ரத, அதன் வரலாற்று முக்கியத்துவத்ரதச்
சிங்களத் யத ம் மட்டுமன்றிச் ர்வயத ச் மூகமும்
உைர்ந்து தகாள்ளாதது எமக்கு ஏமாற்ைத்ரதயும்
யவதரனரயயும் தருகிைது.
அன்றும் ரி, இன்றும் ரி, தமிைரின் உைர்வுகரள,
அவர்களது வாழ்நிரல அவலங்கரள, அவர்களது
யதசிய அபிலார கரளச் சிங்களப் தபரும்பான்ரம
இனம் புரிந்து தகாள்ளவில்ரல. புரிந்து தகாள்ள
எத்தனிக்கவுமில்ரல. புரிந்து தகாள்ளும் ஆற்ைலும்
அறிவுத் திைனும் ஆன்ம பக்குவமும் அவர்களிடம்
இருப்பதாகவும் ததரியவில்ரல.
சிங்களத் யத ம் இன்னும் மகாவம் மனவுலகில்,
அந்தப் புராைக் கருத்துலகிற் புரதந்து யபாய்க்
கிடக்கிைது. இலங்ரகத் தீவானது யதரவாத
தபௌத்தத்தின் ததய்வீகக் தகாரடதயன்றும் சிங்கள
இனத்திற்யக உரித்தான த ாத்துரடரம என்றும்
மகாவம் ம் திரித்துவிட்ட புரனகரதயிற் சிங்கள
மக்கள் இன்னும் சிக்குண்டு கிடக்கிைார்கள்.

அடிமனதில் ஆைமாக உரைந்து, அர வற்ைதாக
இறுகிப் யபான இந்தப் புராைக் கருத்து
நிரலயிலிருந்து
சிங்களத்
யத ம்
விடுபடப்யபாவதில்ரல.
இந்தக்
கருத்தியற்
குருட்டுத்தனத்தால் இலங்ரகத் தீவின் உண்ரம
வரலாற்ரையும்
அங்கு
நிலவும்
முதாய
தமய்ந்நிரலகரளயும்
சிங்கள
மக்களாலும்
அவர்களது அரசியல், மதத் தரலரமகளாலும்
ததளிவாகப் புரிந்துதகாள்ள முடியவில்ரல.
இலங்ரகத் தீவின் வடகிைக்கு மாநிலத்ரதத் தாயகத்
யத மாகக் தகாண்டு, தமிழீை மக்கள் என்ை
வரலாற்றுத்
ததான்ரமமிக்க
ஓர்
இனம்
இருப்பரதயும் அவர்கள் ஒரு தனித்துவத் யத மாக
வாழ்ந்து
வருவரதயும்
அவர்களுக்கு
அடிப்பரடயான அரசியல் உரிரமகள், சுதந்திரங்கள்
உள்ளன
என்பரதயும்
சிங்களவராற்
புரிந்துதகாள்ளயவா
ஏற்றுக்தகாள்ளயவா
முடியவில்ரல.
தமிைரது இருப்பு நிரலபற்றிய உண்ரமரயக்
கிரகித்து, அவர்களது அரசியல் அபிலார கரளப்
புரிந்துதகாள்ளச்
சிங்களத்
யத ம்
மறுத்து
வருவதாயலயய
தமிழ்
மக்களது
யதசிய
இனப்பிரச்சிரன
தீர்வின்றி,
முடிவின்றிச்
சிக்கலரடந்து இழுபட்டு வருகிைது.
சிங்கள மக்களின் மகாவம்
மனவரமப்பில்,
அவர்களது
மூகப் பிரக்ரஞயில், அவர்களது
அரசியற் கருத்துலகில் அடிப்பரடயான மாற்ைம்
நிகழுதமன நாம் எதிர்பார்க்கவில்ரல. சிங்கள தபௌத்த யமலாண்ரமவாதத்தின் வீச்சும் வலுவும்
தணிந்து யபாகவில்ரல. மாைாக, அது புதிய, புதிய
வடிவங்கரள எடுத்துப் புத்துயிர்தபற்று வருகிைது.
ததன்னிலங்ரக அரசியற் களத்தில் அதன் ஆதிக்கம்
யமயலாங்கி வருகிைது. இப்படியான புைநிரலயில்,
தமிைரின் யதசிய இனப்பிரச்சிரனக்குச் சிங்களத்
யத த்திலிருந்து ஒரு நீதியான, நியாயமான தீர்வு
கிட்டுதமன அன்றும் ரி, இன்றும் ரி, நாம்
நம்பிக்ரக
தகாண்டிருக்கவில்ரல.
எமக்யக
உரித்தான எமது அடிப்பரட உரிரமகரள
நாமாகயவ யபாராடி தவன்தைடுக்க யவண்டுயம
தவிர, சிங்கள அரசியல்வாதிகளின் காருணியத்தில்
தபற்றுக்தகாள்ளலாம்
என
நாம்
என்றுயம
கருதியதில்ரல. இதுயவ, அன்றும் இன்றும் எமது
விடுதரல இயக்கத்தின் உறுதியான இலட்சியமாக
இருந்து வருகிைது.
சிங்கள அரசியல் தரலரமகளிடமிருந்து நீதி
கிரடக்கப்யபாவதில்ரல
என்பரத
நாம்
ததளிவாகப் புரிந்து, எமது உரிரமகரள நாமாகயவ
யபாராடி
தவன்தைடுக்க
யவண்டும்
என
உறுதிபூண்டிருந்தயபாதும்
தவிர்க்கமுடியாத
வரலாற்றுச் சூழ்நிரலகள் காரைமாகச் சிங்கள
அரசுடன் மாதானப் யபச்சுக்களிற் பங்குபற்ை நாம்
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்யடாம். பிரயத
வல்லர ான
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மாவீரர்தின உரரகள்
இந்தியாவின் தரலயீடு ஒரு கால கட்டத்திலும்,
ர்வயத
நாடுகளின் அழுத்தம் இன்தனாரு
கட்டத்திலுமாகச் மாதான முயற்சிகளில் எம்ரம
ஈடுபடச் த ய்தன. அத்யதாடு யபச்சுக்களில் நாம்
பங்குபற்றியதற்கு யவறு காரைங்களும் இருக்கயவ
த ய்தன.
தமிழீை மக்கரளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு
யதசிய விடுதரல இயக்கம் என்ை ரீதியில் எமது
அரமப்புக்குச்
ட்டரீதியான அங்கீகாரத்ரதப்
தபறுவதற்கும் யபச்சுவார்த்ரத ஒரு ாதனமாக
அரமந்தது. அதுமட்டுமன்றி, எமது யதசிய
விடுதரலப் யபாராட்டத்ரத உலகமயப்படுத்தி,
ர்வயத ச்
மூகத்தின்
அனுதாபத்ரதயும்
ஆதரரவயும்
தபற்றுக்தகாள்வதற்கும்
இது
அவசியமாக இருந்தது.
அடுத்ததாக
நாம்
ஆயுத
வன்முரையிற்
காதல்தகாண்ட
யபார்
தவறியர்
அல்லர்
என்பரதயும்
மாதான தமன்முரையில் நாம்
பற்றுறுதி தகாண்டவர்கள் என்பரதயும் உலகுக்கு
உைர்த்திக் காட்டயவண்டிய யதரவயும் எழுந்தது.
இறுதியாக, எல்லாவற்றிலும் முக்கியமாகத் தமிழீை
மக்களின்
அடிப்பரடயான
அரசியற்
யகாரிக்ரககரள ஏற்று ஒரு நியாயமான தீர்வுத்
திட்டத்ரதச் சிங்கள இனவாத ஆட்சியாளர்
முன்ரவக்கப் யபாவதில்ரல என்ை உண்ரமரயச்
ர்வயத
மூகத்திற்கு நிரூபித்துக் காட்டுவதும்
எமது
யநாக்கமாக
இருந்தது.
இப்படியான
குறிக்யகாள்களுடயனயய
நாம்
யபச்சுக்களிற்
பங்குதகாண்யடாம்.

திவரலகள் பின்னப்பட்டன. ஆனால் நாம்
நிரலரமரயப் புரிந்து ாதுரியமாகக் காய்கரள
நகர்த்தியதால்
தபாறிகளுக்குள்
மாட்டிக்
தகாள்ளவுமில்ரல திவரலப் பின்னல்களுக்குட்
சிக்கிவிடவுமில்ரல.
சிங்கள
ஆட்சியாளரும்
அவர்களுக்கு
முண்டுதகாடுத்து
நின்ை
வல்லரசுகளும்
எமது
விடுதரலப்
யபாராட்டத்திற்கும் எமது மக்களின் நலனுக்கும்
வியராதமாகச் த யற்பட எத்தனித்த யபாததல்லாம்
எமது இயக்கம் அம்முயற்சிகரள வன்ரமயாக
எதிர்த்து நின்ைது.
இந்தியத் தரலயீடு நிகழ்ந்த காலத்தில், எமது
மக்களின் நலனுக்கும் எமது யத ச் சுதந்திரப்
யபாராட்டத்திற்கும் அச்சுறுத்தல் எழுந்தயபாது
இந்திய
வல்லரர யும்
அதன்
இராணுவ
இயந்திரத்ரதயும் எதிர்த்துப் யபாராடவும் நாம்
துணிந்யதாம் என்பரத எமது மக்கள் அறிவார்கள்.
எமது விடுதரல இயக்கம், திம்புவில் ததாடங்கிப்
பல்யவறு கட்டங்களில், பல்யவறு
மாதான
முயற்சிகளிற் பங்குபற்றியயபாதும் இம்முரையய
எமது யபாராட்ட வரலாற்றில் என்றுமில்லாதவாறு
ஒரு நீண்ட கால இரடதவளிரய - கிட்டத்தட்ட
நான்கு
ஆண்டுகால
இரடதவளிரயச்
மாதானத்திற்கு நாம் அர்ப்பணித்யதாம். இந்த
நீண்ட கால வி ாலத்தில் எமது மக்களின்
பிரச்சிரனகளுக்குச் மாதான வழியில் தீர்வுகாை
நாம்
அயராது
யமற்தகாண்ட
முயற்சிகள்
அரனத்துயம அர்த்தமற்றுப்யபாயின.

மாதானப் யபச்சு என்பது எமது விடுதரலப்
யபாராட்டப் பாரதயில் ரவக்கப்பட்ட தபாறி
என்பரதயும்
நாம்
நன்கு
அறியவாம்.
இத்தரனரயயும் ததரிந்தும் நாம் யநர்ரமயுடனும்
யநரிய யநாக்குடனும்
மாதானப் பாரதயில்
பயணித்யதாம்.

இம்முரை நிகழ்ந்த
மாதானப் யபச்சுக்கள்
ாராம் த்தில்
வித்தியா மானரவ,
முக்கியத்துவமானரவ. மூன்ைாம் தரப்பு உலக
நாதடான்றின்
அனு ரரையில்,
ர்வயத ச்
மூகத்தின் கண்காணிப்பில் இந்தப் யபச்சுக்கள்
நிகழ்ந்தன. முதலில் ரணில் விக்கிரமசிங்காவின்
அரசுடனும்
பின்னர்
ந்திரிகாவின்
ஆட்சிபீடத்துடனும் நிகழ்ந்த யபச்சுக்களின்யபாது
யமற்தகாள்ளப்பட்ட முடிவுகள், தீர்மானங்கள்,
உடன்பாடுகள்
எரவயுயம
த யல்வடிவம்
தபைவில்ரல. நாம் தபாறுரமயின் எல்ரலரயக்
கடந்து
கிப்புத்தன்ரமயின்
சிகரம்வரர
த ன்யைாம்.
எத்தரனயயா
விடயங்களில்
விட்டுக்தகாடுத்து, கல வாய்ப்புக்கரளயும் நாம்
வைங்கியயபாதும்
சிங்களப்
யபரினவாத
ஆட்சிப்பீடங்கள் எமது மக்களுக்கு நீதி வைங்க
மறுத்துவிட்டன.

ஆயினும்
நாம்
மிகவும்
விழிப்புடனும்
வியவகத்துடனும் த யற்பட்யடாம்.
மாதானப்
பயைத்தின் யபாது - மர ப் யபச்சுக்களின் யபாது
சிக்கலான
பல
வால்கரளயும்
தநருக்குவாரங்கரளயும்
நாம்
எதிர்யநாக்க
யநரிட்டது. எமது விடுதரலப் யபாராட்டத்திற்குப்
பங்கம்
ஏற்படும்
வரகயிற்
தபாறிகள்
ரவக்கப்பட்டன.

2001ஆம் ஆண்டு, டி ம்பர் 24 ஆம் நாளன்று,
நாமாகயவ தன்னிச்ர யாகப் யபாரர நிறுத்திச்
மாதானக் கதவுகரளத் திைந்துவிட்யடாம். வன்னி
மாநிலத்ரத மீட்தடடுத்து, ஆரனயிைவுப் பரடத்
தளத்ரத துவம் ம் த ய்து, பரடவலுச் மநிரலரய
எமக்குச்
ாதகமாக நிரலநிறுத்தி, பலத்தின்
அத்திவாரத்தில் நின்ைவாயை சிங்களத் யத த்திற்கு
நாம் யந க் கரம் நீட்டியனாம். யநார்யவ அரசு

மூன்று த ாப்தங்களுக்கு யமலாகத் ததாடரும் எமது
யத விடுதரலப் யபாராட்டத்தில், தவௌயவறு கால
கட்டங்களில்,
தவௌயவறு
வரலாற்றுச்
சூழ்நிரலகளில், நாம் யபாருக்கு ஓய்வு தகாடுத்துச்
மாதானப்
யபச்சுக்களிற்
பங்குபற்றியனாம்.
எதிரியானவன் கபட யநாக்கும் வஞ் க தநஞ்சும்
தகாண்டவன் என்பது எமக்குத் ததரியும். அத்யதாடு
மர ப் யபச்சுக்களால் பயன் எதுவும் கிட்டப்
யபாவதில்ரல என்பதும் எமக்குத் ததரியும்.
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நடுநிரல வகிக்க ரணில் விக்கிரமசிங்காவின்
அரசுடன்
உலகத்
தரலநகர்களில்
நிகழ்ந்த
யபச்சுக்கள் பற்றி நான் இங்கு விபரித்துக்கூைத்
யதரவயில்ரல.
எமது மக்கள் எதிர்தகாண்ட அவலமான வாழ்க்ரகப்
பிரச்சிரனகரளயும்
அவ ர
மனிதாபிமானப்
பிரச்சிரனகரளயுங்கூட ரணிலின் ஆட்சிபீடத்தால்
தீர்த்துரவக்க
முடியவில்ரல.
ரணிலின்
அர ாங்கமானது யபச்சுக்கரள இழுத்தடித்துக்
காலத்ரதக் கடத்தியயதாடு, உலக வல்லரசு
நாடுகளுடன் இரகசியக் கூட்டுச் ய ர்ந்து எமது
விடுதரல இயக்கத்திடமிருந்து ஆயுதங்கரளக்
கரளந்துவிடும் ஒரு சூழ்ச்சிகரச் திவரலரயப்
பின்னுவதியலயய
முழுக்
கவனத்ரதயும்
த லுத்தியது.
இந்தச் தித்திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய ஏற்பாடாகயவ
2003ஆம் ஆண்டு, ஜுன் மாதத்தில் யடாக்கியயா
மாநாடு அரங்யகைவிருந்தது. இதரன அறிந்து
தகாண்ட
நாம்
யடாக்கியயா
மாநாட்ரடப்
பகிஸ்கரித்ததுடன் யபச்சுக்களிலிருந்தும் விலகிக்
தகாண்யடாம்.
மாதான முயற்சியில் எரதயுயம
ாதிக்காது
ரணிலின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. இதரனயடுத்து,
மாதானத்திற்கு
வியராதமான
இனவாத
க்திகளுடன்
கூட்டுச்ய ர்ந்து
புதிய அரர
அரமத்தார் ந்திரிகா. நாம் ஏற்தகனயவ முன்ரவத்த
இரடக்காலத்
தன்னாட்சி
அதிகார
ரபத்
திட்டம்பற்றிப் யபசுவதற்கு எமது இயக்கம்
இைக்கம் ததரிவித்தயபாதும் ந்திரிகா அதற்கு
இைங்காது காலத்ரத இழுத்தடித்தார்.
இரடக்காலத் தீர்வுமின்றி, நிரந்தரத் தீர்வுமின்றி,
அரசியல் தவறுரமக்குட் காலம் ஓடியது. இந்த
அரசியற் சூனியத்திற்குள், இந்த நிச் யமற்ை
தவறுரமக்குள் எம்ரமச் சிக்கரவத்து, எமது
விடுதரலப் யபாராட்டத்ரதத் திர
திருப்பி
மழுங்கடிப்பயத சிங்கள ஆட்சியாளரின் வஞ் க
யநாக்கம் என்பரத நாம் உைர்ந்து தகாண்யடாம்.
இனித் ததாடர்ந்தும்
மாதான மாரயக்குள்
த யலற்று இருப்பது அபத்தம் என எண்ணிய நாம்
எமது
யத
விடுதரலப்
யபாராட்டத்ரதக்
காலதாமதமின்றி முன்தனடுக்கத் தீர்மானித்யதாம்.
அதற்கான
த ய்திட்டத்ரத
தநறிப்படுத்திக்
தகாண்டிருந்த யவரளயியலயய, அதாவது த ன்ை
ஆண்டுக் கரடசியில், இயற்ரகயின் அந்தக்
யகாரத்தாண்டவம் நிகழ்ந்தது.
திடீதரன எவருயம எதிர்பாராத் தருைத்தில் இந்தப்
யபரவலம் நிகழ்ந்தது. எமது தாயகப் பூமியின்
கிைக்குக் கரரயயாரக் கிராமங்கள், குடியிருப்புகள்
மீது சுனாமிப் யபரரலகள் தாக்கி என்றுமில்லாத
யபரழிவுகரள
ஏற்படுத்தின.
இயற்ரகயின்
இரக்கமற்ை இந்த ஊழிக் கூத்தில் தமிழ், முஸ்லிம்
மக்கள்
இருபதினாயிரம்
யபர்

தகான்தைாழிக்கப்பட்டனர்.
மூன்று
லட் ம்
யபர்வரர வீடுகள், த ாத்துக்கரள இைந்து
அகதிகளாக
அல்லற்பட்டனர்.
ஏற்தகனயவ
யுத்தத்தினாற் சிரதந்து யபாயிருந்த தமிைர்
யத ம்மீது இன்தனாரு யபரழிவு ஏற்பட்டதால்,
சுமக்க முடியாத துன்பப் பளுரவச் சுமக்க எமது
மக்கள் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்.
உடனடியாகயவ
இப்யபரவலத்திற்கு
முகங்தகாடுக்க
எமது விடுதரல
இயக்கம்
முடிதவடுத்தது. எமது இயக்கத்தின் பரடத்துரைப்
பிரிவுகளும் மற்றும் நிர்வாக, மூக ய ரவக்
கட்டரமப்புகளும்
களத்தில்
இைங்கிப்
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவ ர மனிதாபிமான,
நிவாரைப் பணியில் ஈடுபட்டன.
ஆழிப்யபரரல
அனர்த்தம்
உலகத்தின்
மனச் ாட்சிரய உலுப்பிவிட்டதால், பாதிக்கப்பட்ட
மக்களின் புனர்வாழ்வு, புனர்நிர்மாைத்திற்தகனப்
தபரும் ததாரகயில் நிவாரை உதவிகரள
வைங்குவதற்கு உலக நாடுகள் முன்வந்தன.
அயத மயம், எமது விடுதரல இயக்கத்துடன்
கூட்டுச்ய ர்ந்து, ஒரு தபாதுக் கட்டரமப்ரப
உருவாக்கி
நிவாரைப்
பணிகரள
யமற்தகாள்வதற்குச்
ந்திரிகா
அம்ரமயார்
விருப்பம் ததரிவித்தார்.
யபரவலத்திற்கு ஆளாகி நிற்கும் தமிழ் யபசும்
மக்களின்
அவ ர
மனிதாபிமானப்
பிரச்சிரனகளுக்கு
முன்னுரிரம
தகாடுக்க
யவண்டிய யதரவ அன்று எமக்கு எழுந்தது.
இதனால்
ந்திரிகா அர ாங்கத்துடன் யபசி,
பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு
நிவாரைமும்
புனர்வாழ்வும்
தபற்றுக்தகாடுக்க
முடிதவடுத்யதாம்.
யநார்யவயின் அனு ரரையுடன் இரு தரப்புச்
மாதானச் த யலகங்கள் மட்டத்திற் யபச்சுக்கள்
நிகழ்ந்தன. முடிவின்றி, நீண்ட காலத்திற்கு
இப்யபச்சுக்கள் இழுபட்டுச் த ல்வரத நாம்
விரும்பவில்ரல. ஆரகயால் நாம் தமன்யபாக்ரகக்
கரடப்பிடித்து, சில முக்கிய விடயங்களில்
தநகிழ்ந்து தகாடுத்து, ஒரு நிர்வாகக் கட்டரமப்ரப
நிறுவுவதற்கு
இைங்கியனாம்.
இதற்கான
உடன்பாடும் ரகச் ாத்தாகியது.
சிறீலங்கா அரசும் விடுதரலப் புலிகளும் இரைந்து
உருவாக்கிய இந்த நிவாரைக் கட்டரமப்புக்கு
அரனத்துலக நாடுகளும் தமது நல்லாதரரவ
வைங்கின. முரண்பட்டு நின்ை இரு தரப்பினரும்
ஒன்றிரைந்து
த யற்படும்
நல்தலண்ைச்
சூழ்நிரல பிைந்துள்ளதாக நம்பிக்ரக ததரிவித்தன.
ஆயினும்
இந்த
நல்தலண்ைச்
சூழ்நிரல
உருவாகுவரதயயா, தமிைருக்கு நிவாரை உதவிகள்
கிரடப்பரதயயா சிங்கள - தபௌத்த இனவாதச்
க்திகளாற் தபாறுத்துக்தகாள்ள முடியவில்ரல.
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ந்திரிகாவின் கூட்டணி அர ாங்கத்தில் அங்கம்
வகித்த யஜ.வி.பி நிவாரைக் கட்டரமப்புக்குக்
கடுரமயான ஆட்ய பம் ததரிவித்து அரசிலிருந்து
விலக்கிக்தகாண்டது. யஜ.வி.பி, ஜாதிக தெல
உறுமய யபான்ை தீவிர இனவாதக் கட்சிகள் இந்த
நிவாரை உடன்பாடு சிறீலங்கா அரசியலரமப்புக்கு
வியராதமானததன
உயர்நீதிமன்ைத்தில்
வைக்குகரளயும் தாக்கல் த ய்தன. சிங்கள
இனவாதச்
க்திகளுக்குச்
ார்பான முரையில்
உயர்நீதிமன்ைம் வைங்கிய தீர்ப்பு, சுனாமிக்
கட்டரமப்ரப
முழுரமயாக
முடக்கிச்
த யலிைக்கச் த ய்தது.
சுனாமிக்
கட்டரமப்புக்குச்
ாவுமணி
அடிக்கப்பட்டதுடன் தமிழ் மக்களுக்கு எஞ்சியிருந்த
இறுதி நம்பிக்ரகரயயும் சிங்களப் தபௌத்தப்
யபரினவாதம் ாகடித்துவிட்டது. ர்வ அதிகாரம்
பரடத்த ஜனாதிபதி ந்திரிகாவினாற்கூட, சிங்கள
இனவாதச் க்திகரள மீறித் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு
நிவாரைத் திட்டத்ரதத்தானும் நிரைவுத ய்ய
முடியவில்ரல.
நிரலரம
இப்படி
இருக்கும்தபாழுது யபரினவாதச் கதியில் மூழ்கிக்
கிடக்கும் சிங்கள அதிகார வர்க்கத்திடமிருந்து
நீதிரய எதிர்பார்ப்பது முட்டாள்தனம்.
சுனாமி நிர்வாகக் கட்டரமப்பானது எந்தவிதமான
அரசியல் அதிகாரத்ரதயும் தகாண்டிருக்கவில்ரல.
அத்துடன் அதற்கு உருப்படியான நிர்வாக வலுவும்
இருக்கவில்ரல.
மிகவும்
வரரயறுக்கப்பட்ட
த யற்பாடுகரளக் தகாண்ட ஒரு தற்காலிக
ஒழுங்கரமப்புக்யக ததன்னிலங்ரகயில் இத்தரகய
எதிர்ப்பு என்ைால் தமிைர் தாயகத்தில் தன்னாட்சி
அதிகாரமுரடய
ஆட்சியரமப்ரபச்
சிங்கள
அரசியல்
தரலரமகளுடன்
யபசிப்
தபற்றுக்தகாள்ளலாம் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறும்
பகற் கனவு. கடந்த நான்கு ஆண்டுகாலச் மாதான
முயற்சியின் பயனாக நாம் பட்டுைர்ந்துதகாண்ட
தமய்யுண்ரம இது. இந்தச் மாதான நாடகத்ரத
மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானித்துவந்த உலக
நாடுகளுக்கும் இந்த உண்ரம ததளிவாகியிருக்கும்
என்யை நாம் நம்புகியைாம்.
எனது அன்பான மக்கயள,
சிங்கள ஆட்சியாளரின் நயவஞ் க அரசியலுக்கு
நல்லததாரு எடுத்துக் காட்டாக இன்தனாரு
பாரதூரமான
விடயத்ரதயும்
நான்
இங்கு
எடுத்துக்கூை
விரும்புகியைன்.
மாதானத்தின்
திரரக்குப் பின்னால், மரைமுகமாக, எமது
இயக்கத்திற்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படும் ஓர் இரகசிய
யுத்தம் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். எமது
விடுதரல இயக்கத்ரதப் பலவீனப்படுத்தி, எமது
யபாராட்டத்திற்குப்
பங்கம்
விரளவிக்கும்
யநாக்குடன் இந்த நா கார நிைல் யுத்தம்
ஏவிவிடப்பட்டது.

எமது இயக்கத்தின் மூத்த உறுப்பினர்கள், முக்கிய
யபாராளிகள், ஆதரவாளர்கள் எமக்கு ஆதரவான
அரசியல்வாதிகள்,
ஊடகவியலாளர்கள்,
கல்விமான்கள்
என்ை
வரகயில்
தபருந்ததாரகயாயனார்
மிகவும்
யகாரைத்தனமாகக்
தகான்தைாழிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த
நிைல்
யுத்தத்தின் உண்ரமயான சூத்திரதாரிகள் யார்
என்பது எமக்கு நன்கு ததரியும். இராணுவப்
புலனாய்வுத் துரையின் வழிநடத்தலில் இந்த
வன்முரைச்
ம்பவங்கள் நரடதபற்ையபாதும்
இதன்
பின்புலத்திற்
சிங்கள
இனவாத
அரசியல்வாதிகளின்
அரூப
கரங்கள்
த யற்படுவரதயும் நாம் அறியவாம்.
அர
கட்டுப்பாட்டுப்
பகுதிகளில்,
அர
பரடயினரின் பாதுகாப்புக் கவ த்துடன் ஒட்டுப்
பரடகளான
தமிழ்
ஆயுதக்
குழுக்கரள
கருவிகளாகக் தகாண்டு இந்த மரைமுக யுத்தம்
நடத்தப்படுகிைது. அர கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிகளில்
நிராயுதபாணிகளாக நின்று அரசியற் பணிகளில்
ஈடுபட்ட
எமது
யபாராளிகள்
தகாரல
த ய்யப்படுவரதயும், எமது அரசியற் த யலகங்கள்
தாக்கியழிக்கப்படுவரதயும் நாம் கடுரமயாக
ஆட்ய பித்யதாம். ஆனால், சிங்கள அரசு எமது
ஆட்ய பரனகரளப்
தபாருட்படுத்தவில்ரல.
இதனால் இறுதியில் எமது அரசியற் யபாராளிகரள
எமது கட்டுப்பாட்டுப் பிரயத த்திற்குள் மீள
அரைக்க நாம் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்யடாம்.
யபாருக்கு ஓய்வு தகாடுத்ததால் உருவாகிய
மாதானச் சூைரலச் ாதகமாகப் பயன்படுத்தி, ஒரு
வித்தியா மான தமன் தீவிர யுத்தம் எம்மீது
ததாடுக்கப்பட்டிருக்கிைது. யபார்நிறுத்த விதிகளுக்கு
அரமயத் தமிழ்க் கூலிப் பரடகளின் ஆயுதங்கரளக்
கரளய யவண்டியது அர ாங்கத்தின் கடப்பாடு.
இந்த முக்கிய கடப்பாட்ரட நிரைவுத ய்யத்
தவறிய சிங்கள அரசு, இந்த ஆயுதக் குழுக்கரளயய
கருவிகளாகப் பயன்படுத்தி எமது விடுதரல
இயக்கத்திற்கு
எதிராக
வன்முரைரய
ஏவிவிட்டிருப்பது ஒரு பாரதூரமான யபார்க்
குற்ைமாகும். ஒரு ரகயால் அரவரைப்பது யபால
நடித்து மறுரகயாற் குத்தும் நம்பிக்ரகத் துயராகச்
த யலிது.
மாதான முயற்சியிலும் மர த் தீர்விலும் சிங்கள
ஆளும் வர்க்கத்திற்கு உண்ரமயான ஆர்வமும்
அக்கரையும்
இருக்கவில்ரல
என்பரதயய
இச்த யற்பாடு எடுத்துக்காட்டுகிைது. இராணுவ
அணுகுமுரைரய
இவர்கள்
இன்னும்
ரகவிட்டதாகத்
ததரியவில்ரல.
மாதானச்
சூைலிலும் ஒரு புதிய வடிவிற் யபாரர உருமாற்ைம்
த ய்து
இராணுவப்
பயங்கரவாதத்ரதத்
ததாடர்கிைது சிங்கள அரசு. இந்த நிைல் யுத்தத்தின்
நிஜ
வடிவத்ரதயும்
அதன்
அசிங்கமான
முகத்ரதயும் அந்தரங்க யநாக்கத்ரதயும் ர்வயத
மூகம் கண்டுதகாள்ளும் என நாம் நம்புகியைாம்.
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மாவீரர்தின உரரகள்
மாதானம், யபார்நிறுத்தம், யபச்சுவார்த்ரத என்பன
எல்லாம், தமிழ் மக்கரளப் தபாறுத்தவரர,
அர்த்தமற்ை
த ாற்பதங்களாக,
யதார்த்த
தமய்ந்நிரலக்குப்
தபாருந்தாத
வார்த்ரதப்
பிரயயாகங்களாக மாறிவிட்டன. மாதானச் சூைலில்
நிகழ்த்தப்படும் மரைமுக யுத்தம், யபார்நிறுத்த
விதிகளுக்கு முரைாகத் ததாடரும் இராணுவ
ஆக்கிரமிப்பு, மர ப் யபச்சுக்கரளப் பயன்படுத்திப்
பின்னப்படும் ர்வயத ச் திவரலப் பின்னல் இப்படியாக அரமதி முயற்சி திரிவுபடுத்தப்பட்டுத்
தவைான
முரையிற்
பயன்படுத்தப்படுகிைது.
இதனால் எமது மக்களுக்கு எல்லாவற்றிலுயம
நம்பிக்ரக இைந்துவிட்டது.

தபரும்பான்ரம மக்களின் நலன்கரளப் யபணிப்
பாதுகாக்கும் அர ரமப்புச் ட்டத்திலும், அந்தச்
ட்டத்தின் அத்திவாரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும்
ஆட்சியரமப்பிலும்
தமிழினத்தின்
சுயநிர்ையத்திற்கு
என்றுயம
இடமிருக்கப்
யபாவதில்ரல. நாமாகயவ யபாராடி, எமது
சுயநிர்ைய உரிரமரய தவன்தைடுப்பரதத் தவிர
எமக்கு யவறு வழியில்ரல என்பரத எமது மக்கள்
இன்று உைர்ந்து விட்டார்கள். சுயநிர்ையம்
என்பயத சுயமாக, சுதந்திரமாக, மற்ைவர்களின்
தரலயீடின்றி, எமது அரசியல் வாழ்ரவ நாமாகத்
தீர்மானிப்பதுதான். அந்தக் காலமும் சூைலும்
இப்யபாது கனிந்துவிட்டது.

நிரலயான
அரமதிரயயும்
நிம்மதியான
வாழ்ரவயும்
தபற்றுத்தராத
மாதானத்தில்,
வாழ்விடங்கரள
ஆக்கிரமித்து
நிற்கும்
இராணுவத்ரத அகற்ை முடியாத யபார்நிறுத்தத்தில்,
தீராது
ததாடரும்
பிரச்சிரனகளுக்கு
தீர்வு
யதடித்தராத யபச்சுக்களில், எமது மக்கள் நம்பிக்ரக
இைந்துவிட்டனர்.

தமிைரின் யதசியத் தனித்துவத்ரத அங்கீகரித்து,
அவர்களுக்கு ஆட்சியதிகாரத்ரதப் பகிர்ந்தளித்து,
அவர்கரள அரவரைத்து வாைச் சிங்களத் யத ம்
மறுத்து வருகிைது. இலங்ரக சுதந்திரமரடந்த
காலம் ததாட்டு, கடந்த 57 ஆண்டுகளாக இந்த
அரசியற்
புைக்கணிப்புத்
ததாடர்கிைது.
யவண்டப்படாத இனத்தவராக, ஒதுக்கப்பட்டு,
ஒடுக்கப்பட்டு, புைந்தள்ளி ரவக்கப்பட்ட மக்களாக
வாழ்ந்து
லித்துப்யபான
தமிைர்,
சிங்கள
ஆட்சியரமப்ரபயும் அதன் அதிகாரபீடத்ரதயும்
ஒதுக்கிப் புைக்கணிக்கத் தீர்மானித்து விட்டனர்.
சிறீலங்காவின்
அர
அதிபர்
யதர்தலில்,
தபரும்பான்ரமயான
தமிழ்
மக்கள்
வாக்களிக்காதரம
இந்தப்
புைக்கணிப்பின்
காத்திரமான தவளிப்பாடாகும்.

நிரலயற்ை
வாழ்ரவயும்,
நிச் யமற்ை
எதிர்காலத்ரதயும்
இனியும்
எமது
மக்கள்
தபாறுத்துக்தகாள்ளத்
தயாராகவில்ரல.
தபாறுத்துப் தபாறுத்து தபாறுரமயிைந்த தமிழ்
மக்களின் தபாங்குைர்வாகயவ அவர்களது அரசியல்
அபிலார களின்
ஆயவ
தவளிப்பாடாகயவ
தமிழீைத்
தாயகதமங்கும்
தவகு னப்
யபாராட்டங்கள் தவடித்து வருகின்ைன.
மீப
காலமாக, தமிழ் மாவட்டங்கள் யதாறும் மாறி, மாறி
அரங்யகறிவரும்
தமிழ்த்
யதசிய
எழுச்சி
நிகழ்வுகளிற் முத்திரமாக மக்கள் திரண்தடழுந்து
உரிரம முைக்கம் த ய்து வருகிைார்கள்.
சுயநிர்ைய
உரிரமயகாரி,
தம்ரமத்
தாயம
ஆட்சிபுரியும் அரசியற் சுதந்திரங்யகாரி, தமிழீை
மக்கள் எழுப்பும் உரிரமக் குரலானது உலக
மனச் ாட்சியின்
கதவுகரளத்
தட்டத்
ததாடங்கியுள்ளது. ஒயர இலட்சியத்தில் ஒன்றுபட்ட
யத மாக அணிதிரண்டு நிற்கும் தமிழினத்தின்
உரிரமக் குரரலச் ர்வயத ச் மூகம் இனியும்
அ ட்ரட த ய்யமுடியாது. தமது அரசியல்
தரகரமரயத் தாமாகயவ நிர்ையித்துக்தகாள்ள
எமது மக்கள் விரும்புகிைார்கள். காலங்காலமாக
அர ஒடுக்குமுரைக்கு ஆளாகிய ஒரு யதசிய மக்கள்
முதாயம் என்ை ரீதியில், தமது அரசியல்
அபிலார கரளச் ர்வயத ச் மூகம் அங்கீகரிக்க
யவண்டும்
என்பயத
எமது
மக்களின்
அரைகூவலாகும்.
எமது சுயநிர்ையப் யபாராட்டப் பயைத்தில் நாம்
இன்று
ஒரு
தீர்க்கமான
வரலாற்றுத்
திருப்புமுரனரய
அரடந்துள்யளாம்.
ததன்னிலங்ரக அரசியல் அதிகார வர்க்கம்
தமிைரின் சுயநிர்ைய உரிரமரய என்றுயம
அங்கீகரிக்கப் யபாவதில்ரல. சிங்களப் தபௌத்தப்

சிங்களத்தின் அர
அதிபரரத் தீர்மானிக்கும்
வாக்குப் பலம் இருந்தயபாதும் அந்த வாய்ப்பிரனப்
பயன்படுத்த எமது மக்கள் விரும்பவில்ரல.
யவட்பாளர்கள் மீதான தனிப்பட்ட விருப்பு
தவறுப்பாகயவா
அவர்களது
கட்சிகள்,
தகாள்ரககள் மீதான தீர்ப்பாகயவா இதரனக்
கருதுவது தவறு. ஒட்டுதமாத்தமாகச் சிங்கள
ஆட்சியரமப்பில் தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள
ஆைமான விரக்தியினதும் நம்பிக்ரகயீனத்தினதும்
தவளிப்பாடாகயவ
இத்யதர்தற்
புைக்கணிப்பு
நிகழ்ந்துள்ளது. தமிைரின் அரசியற் யபாராட்ட
வரலாற்றில் இதுதவாரு பாரதூரமான திருப்பத்ரத
சுட்டிக்காட்டுகிைது.
சிங்கள
அரசியல்
ஆட்சிமுரையில் நம்பிக்ரகயிைந்த தமிழீை மக்கள்,
தனிவழி த ன்று தமது அரசியல் தரலவிதிரயத்
தாயம நிர்ையிக்கத் துணிந்துவிட்டனர் என்பரதயய
இது எடுத்துக் காட்டுகிைது.
சிங்களத் யத மானது ஒரு புதிய யத த் தரலவரனத்
யதர்ந்ததடுத்திருக்கிைது. அந்தத் தரலவனின் கீழ்
ஒரு புதிய ஆட்சிபீடம் பதவி ஏறியுள்ளது. இந்த
ஆட்சியரமப்பானது பிரத்தியயகமாகச் சிங்களப்
தபரும்பான்ரம மக்களால், அவர்களது வாக்குப்
பலத்தால்
நிறுவப்பட்டிருக்கிைது.
இந்த
ஆட்சியரமப்பிற்
சிறுபான்ரமத்
யதசிய
இனத்தவரின் பங்களிப்பு இருக்கவில்ரல.
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இது முற்று முழுதாகயவ ஒரு சிங்களப் தபௌத்த
ஆட்சிபீடமாகும். இதனால் மகிந்த ராஜபக் ா
இலங்ரக வாழ் மக்கள் மூகங்கள் அரனத்ரதயும்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்ரல. அவர் சிங்கள தபௌத்த மக்களின் நலரனப் யபணும் அர
அதிபராகயவ ஆட்சிப் தபாறுப்ரப ஏற்றிருக்கிைார்.
அர
அதிபர் மகிந்தாவின் சிந்தரனகரளயும்
தகாள்ரககரளயும் நாம் நன்கறியவாம். யதசிய
இனப்பிரச்சிரன ததாடர்பாக அவரது அரசியல்
தரி னத்திற்கும் தமிைரின் சுயநிர்ைய உரிரமப்
யபாராட்டத்திற்கும்
மத்தியிலான
இர வற்ை
இரடதவளிகரளயும்
இைங்காத
முரண்பாடுகரளயும் நாம் அறியவாம். இரவபற்றி
நான் இங்கு ஒப்பீட்டு மதிப்பாய்வு த ய்ய
விரும்பவில்ரல.
மீபத்திய அர அதிபர் யதர்தலும் அதரன எமது
மக்கள் புைக்கணித்ததால் ஏற்பட்ட ஆட்சிமாற்ைமும்
தமிழ், சிங்கள யத ங்கள் மத்தியில், அரசியல்
ரீதியாக, ஆைமான ஒரு பிளரவ ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ததன்னிலங்ரகயில்,
சிங்கள
தபௌத்தம்
யமலாண்ரம தபற்றுள்ள அயத மயம், தமிைர்
தாயகத்தில் தமிழ்த் யதசியம் நிரலப்பட்டு,
பலப்பட்டு, எழுச்சிதபற்று வருகிைது. சிங்களத்தில்
மகிந்த ராஜபக் ாவின் புதிய அரசு ஆட்சிப்
தபாறுப்ரப ஏற்றுள்ளது. தமிழீைத்திலும் தமிழ்த்
யதசிய எழுச்சியின் திண்ணிய வடிவமாக எமது
விடுதரல
இயக்கத்தின்
ஆட்சியரமப்பு
விரிவரடந்து, வலுவரடந்து இயங்கி வருகிைது.
சிங்கள இராணுவ ஆதிக்கத்திலிருந்து எமது தாயக
நிலத்தின் தபரும் பகுதிரய நாம் மீட்தடடுத்து,
அங்கு தன்னாட்சி அதிகாரமுள்ள ஆட்சியரமப்ரப
நிறுவி, அதரன யநர்த்தியாக நிர்வகித்து வருகியைாம்
என்பது இன்று உலகறிந்த உண்ரம. தபருந்ததாரக
மக்கள்
வாழும்
நிர்வாகக்
கட்டுப்பாட்டுப்
பிரயத ங்கரளயும்
அதரனக்
கட்டிக்காக்க
பலம்தபாருந்திய பரடத் துரைரயயும் ட்டம்
ஒழுங்ரகப்
யபைக்
காவல்துரைரயயும்
நீதித்துரைரயயும்
அத்யதாடு
ஒரு
நிைல்
அர ாங்கத்திற்குரிய
அடித்தளக்
கட்டுமாைங்கரளயும்
தகாண்டதாக
பிரமாண்டமான நிர்வாக அரமப்ரப நாம் இயக்கி
வருகியைாம்.
தபரும் ததாரகயான எமது மக்கள் இன்னும் சிங்கள
இராணுவ ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் அர கட்டுப்பாட்டுப்
பகுதிகளில் வாழ்ந்த யபாதும், உைர்வாலும்
இலட்சியத்தாலும் அவர்கள் எமது விடுதரல
இலட்சியத்திற்குப்
பின்னால்
அணிதிரண்டு
நிற்கிைார்கள். இந்தக் கள யதார்த்தத்ரத, அரசியல்
தமய்ம்ரமரயச்
சிங்கள
ஆட்சியாளர்கள்
ஏற்றுக்தகாள்ள மறுப்பதுடன், எமது விடுதரல
இயக்கத்ரத
ஒரு
'பயங்கரவாதக்
குழு'என
உலகத்திற்குச் சிறுரமப்படுத்திச் சித்திரித்துக்காட்ட
முரனந்து வருகிைார்கள். இந்தப் தபாய்யான
பரப்புரரகரள நம்பி, உலக நாடுகள் சில எமது

இயக்கத்ரதப்
பயங்கரவாதப்
பட்டியலில்
ததாடர்ந்தும்
ரவத்திருப்பது
எமக்கு
யவதரனரயயும் ஏமாற்ைத்ரதயும் தருகிைது.
மாதான முயற்சியின் பாதுகாவலர் என உரிரம
யகாரி,
இலங்ரகயின்
இனப்பிரச்சிரனயில்
ஆர்வமும் அக்கரையும் காட்டிய உலக வல்லாதிக்க
நாடுகள், ஒரு தரப்பினரான எமது விடுதரல
இயக்கத்ரதப் ஷபயங்கரவாதிகள் என ஓரங்கட்டி
ஒதுக்கிவிட்டு, மறுதரப்பினரான சிறீலங்கா அரசின்
நலன்களுக்குச் ார்பாக நிரலப்பாடு எடுத்தன. இது
யபச்சுக்களிற் பங்கு தகாண்யடாரது
மநிரல
உைரவ தவகுவாகப் பாதித்தது.
அத்யதாடு எமது அரசியல் தரகரமரய நாயம
தீர்மானிக்கும்
சுதந்திரத்ரதயும்
பாதித்தது.
இந்நாடுகளின் ஒருதரலப்பட் மான நிரலப்பாடும்
குறுக்கீடும்
மாதானப்
யபச்சுக்கள்
முறிந்துயபாவதற்கும் ஒரு காரைமாக அரமந்தன.
பயங்கரவாதம்
என்ை த ாற்பதத்திற்கு
ஒரு
ததளிவான,
தீர்க்கமான
வரரவிலக்கைம்
இல்லாததால் தர்மத்தின் வழிதழுவி நிகழும்
நியாயமான
அரசியற்
யபாராட்டங்களும்
பயங்கரவாதமாகத் திரிவுபடுத்தப்படுகின்ைன.
இந்தவரகயில் இனவாத ஒடுக்குமுரைக்கு எதிராகக்
கிளர்ந்ததழுந்து
யபாராடும்
சுதந்திர
இயக்கங்களுக்கும்
பயங்கரவாதச்
ய று
பூ ப்படுகிைது.
பயங்கரவாதத்திற்கு
எதிரான
இன்ரைய
ர்வயத
எதிர்ப்பியக்கத்தில்
அடக்குமுரை
அரசுகளின்
இராணுவப்
பயங்கரவாதம் மூடிமரைக்கப்படுகிைது. ஆயினும்
அந்த அர பயங்கரவாதத்ரத எதிர்த்து நிற்பவர்கள்
மீயத பயங்கரவாத முத்திரர குத்தப்படுகிைது.
இந்தத் துர்ப்பாக்கிய நிரலதான் எமது விடுதரல
இயக்கத்திற்கும் ஏற்பட்டிருக்கிைது.
யநார்யவ நாட்டின் அனு ரரையுடனும் ர்வயத
மூகத்தின் ஆதரவுடனும் கடந்த நான்கு ஆண்டுக்
காலம்வரர இழுபட்ட மாதான முயற்சியின்யபாது
சிங்கள அர தரப்பினால் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள்,
யபாடப்பட்ட முட்டுக்கட்ரடகள், இரைக்கப்பட்ட
நம்பிக்ரகத் துயராகங்கள் எல்லாவற்ரையுயம
உலகம் நன்கறியும். எத்தரனயயா இம்ர கள்,
ஆத்திரமூட்டல்கள் மத்தியிலும் நாம் தபாறுரமரய
இைந்து, மாதானக் கதவுகரள மூடிவிடவில்ரல
என்பரதயும் ர்வயத ச் மூகம் அறியும். நான்கு
ஆண்டுக்கால அரமதிப் பயைத்திற் மாதானத்தின்
மீதான எமது பற்றுறுதிரய நாம் ந்யதகத்திற்கு
இடமின்றி நிரூபித்துக் காட்டிவிட்யடாம்.
எனது அன்பான மக்கயள,
எமது யபாராட்ட இலட்சியத்ரத அரடயும்
அணுகுமுரை குறித்து ஒரு தீர்க்கமான முடிவு
எடுக்கயவண்டிய
காலத்ரத
நாம்
தநருங்கிவிட்யடாம்.
இந்த
வரலாற்றுத்
திருப்புமுரனயான கட்டத்தில், எமக்கு ஒரு புதிய
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வாலாக, சிங்களத் யத த்தில் ஒரு புதிய அர
அதிபரின் தரலரமயில், ஒரு புதிய அர ாங்கம்
ஆட்சிப்தபாறுப்ரப ஏற்றுள்ளது. இந்தப் புதிய அரசு
எமக்கு யந க் கரம் நீட்டுகிைது. எமது விடுதரல
இயக்கத்துடன்
யபசுவதற்கு
விருப்பம்
ததரிவிக்கிைது.
யபார் நிறுத்தத்ரதக் கரடப்பிடித்து அரமதி
யபைப் யபாவதாகச் த ால்கிைது. தமிழ் மக்களின்
இனப்பிரச்சிரனரயத் தீர்ப்பதில் ஒரு புதிய
அணுகுமுரைரயக் கரடப்பிடிக்கப் யபாவதாக
அறிவித்து வருகிைது. ஜனாதிபதி மகிந்தாவின்
யதர்தல்
விஞ்ஞாபனத்தில்
ததரிவிக்கப்பட்ட
சிந்தரனகரள ஆைமாக அலசிப் பார்க்கும் தபாழுது
தமிழ்த்
யதசிய
இனப்
பிரச்சிரனயின்
அடிப்பரடகரளயயா
அதன்
மூலக்
யகாட்பாடுகரளயயா அவர் புரிந்துதகாண்டதாகத்
ததரியவில்ரல.
தகாள்ரக
ரீதியாக
எமக்கும்
அவருக்கும்
மத்தியிலான இரடதவளி மிகப்தபரிது. எனினும்
அவர் நரடமுரை அரசியலில் நம்பிக்ரக தகாண்ட
யதார்த்தவாதி என்று கருதப்படுவதால், மாதான
வழிமுரைரய எவ்விதம் ரகயாளப் யபாகிைார்
என்பரதயும், தமிழ் மக்களுக்கு எவ்விதம் நீதி
வைங்கப் யபாகின்ைார் என்பரதயும் முதலில் நாம்
அறிந்து தகாள்வது அவசியம். ஆகயவ, ஜனாதிபதி
ராஜபக் ாவின் நகர்வுகரள, அவர் யமற்தகாள்ளும்
நடவடிக்ரககரளச்
சிறிது
காலம்
நாம்
தபாறுத்திருந்து
பார்ப்பததன
முடிவு
த ய்துள்யளாம்.

தபாறுரமயிைந்து, நம்பிக்ரகயிைந்து, விரக்தியின்
விளிம்ரப அரடந்துள்ள எமது மக்கள் இனியும்
தபாறுத்துப் தபாறுத்துக் காத்திருக்கத் தயாராக
இல்ரல. ஆகயவ, வரரயறுக்கப்பட்ட ஒரு குறுகிய
கால இரடதவளிக்குள், எமது மக்களின் அரசியல்
அபிலார கரளத் திருப்தி த ய்யும் வரகயில், ஒரு
நியாயமான தீர்வுத் திட்டத்ரதப் புதிய அர ாங்கம்
முன்ரவக்க யவண்டும்.
இது எமது இறுதியான, உறுதியான, அவ ர
யவண்டுயகாளாகும்.
எமது
இந்த
அவ ர
யவண்டுயகாரள நிராகரித்து, கடும்யபாக்ரகக்
கரடப்பிடித்து, காலத்ரத இழுத்தடிக்கப் புதிய
அர ாங்கம் முற்படுமானால் நாம் எமது மக்களுடன்
ஒன்றிரைந்து எமது சுயநிர்ைய உரிரமப்
யபாராட்டத்ரத, எமது தாயகத்தில் தன்னாட்சிரய
நிறுவும் யத ச் சுதந்திரப் யபாராட்டத்ரத அடுத்த
ஆண்டில் தீவிரப்படுத்துயவாம்.
எமது மாவீரர்களின் வீரம் த றிந்த யபாராட்ட
வாழ்ரவயும், எமது மண்ணின் விடுதரலக்காக
அவர்கள் புரிந்த மகத்தான தியாகங்கரளயும்
நிரனவுகூரும் இப்புனித நாளில், எத்தரகய
இடர்கரளயும்
எத்தரகய
துன்பங்கரளயும்
எத்தரகய வால்கரளயும் எதிர்தகாண்டு எமது
தாயகத்தின் சுதந்திரத்ரத தவன்தைடுப்யபாதமன
உறுதிபூணுயவாமாக.
'புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்"

Compiled by www.namathumalayaga.com

83

மாவீரர்தின உரரகள்

2006
"சிங்கேப் ள ரினவோதத்தின் கடுரமயோன ள ோக்கு, தனியரசு
என்ற ஒளரசயோரு ோரதரயத்தோன் இன்று தமிழீழ
மக்களுக்குத் திறந்துரவத்திருக்கிறது. எனளவ, இந்த
விடுதரலப் ோரதயிற் சென்று, சுதந்திரத் தமிழீழத்
தனியரரெ நிறுவுவசதன இன்ரறய நோளில் நோம் தீர்க்கமோக
முடிவு செய்திருக்கிளறோம். எமது அரசியற் சுதந்திரத்திற்கோன
இந்தப் ள ோரோட்டத்ரத விரரவோக ஏற்று அங்கீகரிக்குமோறு
நீதியின் வழிநடக்கும் உலகநோடுகரேயும் ெர்வளதெ
ெமூகத்ரதயும் நோம் அன்ள ோடு ளவண்டுகிளறோம். தமிழினம்
விடுதரலப் ோரதயில் வீறுசகோண்சடழுந்திருக்கின்ற
இந்தப் ச ருரமமிகுந்த வரலோற்றுக் கோலகட்டத்தில்
உலகத்தமிழினத்தின் உதவிரயயும் ள ரோதரரவயும் நோம்
ளவண்டிநிற்கிளறோம்."
எனது அன்புக்கும்
மக்கயள!

மதிப்புக்குமுரிய

தமிழீை

இன்று மாவீரர் நாள். இந்நாரள எமது மாவீரர்களின்
தபருநாளாக, எமதுதியாகிகளின் திருநாளாக, எமது
யத த்தின் யதசிய நாளாக, எமது இனம் சுதந்திரம்
யவண்டி உறுதிபூணும்
புரட்சிநாளாக
நாம்
தகாண்டாடுகியைாம்.
இந்த
உலகத்ரதத்
துைந்து,
இளரமயின்
இனிரமயான உைர்வுகரளத் துைந்து, ாதாரை
வாழ்வின் கலவற்ரையும்
துைந்து,
எமது
மண்ணுக்காக, எமது மக்களுக்காக, எமது மக்களது
உயிர்வாழ்விற்காகத் தமது உன்னதமான உயிர்கரள
உவந்தளித்த
உத்தமர்களுக்கு
இன்று
நாம்
சிரந்தாழ்த்தி வைக்கம் த லுத்துகியைாம்.
எமது மாவீரர்கள் மகத்தான இலட்சியவாதிகள்.
யதசிய
விடுதரல
என்கின்ை
உயரிய
இலட்சியத்திற்காக
வாழ்ந்து
அந்த
இலட்சியத்திற்காகத் தமது வாழ்ரவத் தியாகம்
த ய்தவர்கள். இதனால்தான் இவர்கள் ாதாரை
மனிதர்களிலிருந்து
யவறுபட்டுநிற்கிைார்கள்,
உயர்ந்துநிற்கிைார்கள். எமது யத த்தின் வரலாற்றில்
ங்கமமாகி நிற்கிைார்கள். யதாற்ைம், மாற்ைம்,
மரைவு என்ை சூட்சுமச் சுைற்சியியல காலம்
நகர்கிைது. ஓய்வின்றி ஓடிக்தகாண்டிருக்கும் இந்தக்
காலநதியில் காலத்திற்குக்காலம் யதான்றிமரையும்
நீர்க்குமிழிகள்
யபான்று
நிரலயற்ைதாக
மனிதவாழ்வு
ாயவாடு
முடிந்துயபாகிைது
முற்றுப்தபறுகிைது.
ஆனால், எமது மாவீரர்களது வாழ்வும் வரலாறும்
அப்படியானரவயல்ல. மரைத்தின் பின்னாலும்
அவர்களது வாழ்வு ததாடர்கிைது.
ாயவாடு
அவர்களது
வாழ்வு
அடங்கிப்யபாகவில்ரல.
அவர்கள் தமிைன்ரனயின் கருவூலத்தில் நித்திய

வாழ்வு வாழ்கிைார்கள். த்தியத்தின் ாட்சியாக
நின்று, மனவலிரமயின் தநருப்பாக எரிந்து,
எம்ரமச் சுதந்திரப் பாரதயில் வழிகாட்டி,
தநறிப்படுத்திச் த ல்கிைார்கள்.
மனித நாகரீகம் யதான்றிய காலம் ததாட்யட
மனிதகுலம் விடுதரல யவண்டி வீறுடன் யபாராடி
வருகிைது.
வீறுதகாண்தடரியும்
இந்தப்
யபாராட்டங்கரள
அடக்கிதயாடுக்க
ஆக்கிரமிப்பாளர்களும் அடக்குமுரையாளர்களும்
காலங்காலமாகப்
பல்யவறு
உத்திகரளக்
ரகயாண்டுவருகிைார்கள். முதலிற் யபார் அரக்கரன
ஏவுவதும் அது முடியாதுயபாக, யபாராடும்
இனங்களின் விடுதரலப் பாரதரயத் திர திருப்பி,
அவர்கள் யபாகும் வழிகதளல்லாம் தபாறிகள்
ரவத்து, மாதானச் திவரலக்குள் சிக்கரவத்து,
காலத்தால் யமா ம் த ய்து, மாதான மாரயக்குள்
தள்ளிவிட்டு, அரமதியாக அழித்ததாழிப்பதுவும்
வரலாற்றியல
நீண்ட
தநடுங்காலமாக
நடந்துவருகிைன.
இந்த
உத்திரய
எமது
சுதந்திர
இயக்கத்திற்தகதிராகவும் த யற்படுத்திவிடலாம்
எனச் சிங்கள அரசு கனவுகாண்கிைது. ஆனால், இந்த
ஐந்து ஆண்டுக்கால அரமதி முயற்சியில் இந்த
அக்கினிப்
பரீட்ர யில்
நாம்
எரிந்துயபாய்விடவில்ரல
அழிந்துயபாய்விடவுமில்ரல. மாைாக, நாம் இந்த
யவள்வித்தீயிற்
புடம்யபாடப்பட்டு,
புதிய
புலிகளாகப் புதுப்தபாலிவுடன் எழுந்துநிற்கியைாம்.
தமிைரின் பலமும் வளமும் ஒன்றுகுவிந்து,
பலம்மிக்க, வலுமிக்க ஒரு பராக்கிரமச் க்தியாக
எழுந்துநிற்கியைாம். இந்த இமாலயச் க்தியின்
ஊற்றுவாய்கள் எமது மாவீரர்கள் என்பரத
இந்நாளில்
நான்
தபருரமயுடன்
கூறிக்தகாள்ளவிரும்புகியைன்.
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எனது அன்பார்ந்த மக்கயள!
எமது வீரவிடுதரல வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய
திருப்புமுரனயில் நாம் இன்று நிற்கியைாம். மிகவும்
நீண்ட, கடினமான, தநருக்கடிகள் நிரைந்த ஒரு
வரலாற்றுப்
பயைத்ரதத்
தத?டர்ந்து
தகாண்டிருக்கியைாம்.
உலகின்
எந்ததவாரு
விடுதரல இயக்கமுயம ந்தித்திராத வால்கரள,
எதிர்பாராத
திருப்பங்கரள
எதிர்தகாண்டுநிற்கியைாம்.
வரலாற்றில்
என்றுமில்லாதவாறு
யபாரரயும்
யபச்ர யும்
மகாலத்தியல ந்தித்துநிற்கியைாம்.
யபாருக்கு ஓய்வுதகாடுத்து,
மாதான வழியிற்
மர ப் யபச்சுக்கள் வாயிலாக எமது மக்களின்
இனப்பிரச்சிரனக்குத்
தீர்வுகாை
நாம்
யநர்ரமயுடனும் தநஞ்சுறுதியுடனும் முயற்சித்து
ஆறு ஆண்டுகள் அர ந்யதாடிவிட்டன. நாம்
அரமதி காத்த இந்த ஆறு ஆண்டுக்காலத்தில் இந்த
நீண்ட காலவிரிப்பில் தணியாத தநருப்பாக
எரிந்துதகாண்டிருக்கும்
தமிைரின்
யதசியப்
பிரச்சிரனக்குத் தீர்வுகாைப்பட்டதா? தமிைரரச்
தா தகாடுரமப்படுத்திக் தகான்தைாழித்துவரும்
சிங்கள ஆட்சியாளர்களின் மனவுலகில் மாற்ைம்
நிகழ்ந்ததா? தமிைரின் நீதியான நியாயமான
யகாரிக்ரககள் எரவயும் நிரையவற்ைப்பட்டனவா?
ஆக்கிரமிப்பு
இராணுவத்தின்
அடாவடித்தனங்களால்
நாள்யதாறும்
அவலத்திற்கும் இம்ர க்கும் ஆளாகி நிற்கும்
எம்மக்களுக்கு நிம்மதி கிரடத்ததா? எம்மக்கரள
நாளாந்தம் அழுத்திவரும் அன்ைாட அவசியப்
பிரச்சிரனகள்தானும் தீர்த்துரவக்கப்பட்டனவா?
எதுவுயம நடக்கவில்ரல.
மாைாக, எத்தரனயயா கனவுகயளாடு எத்தரனயயா
கற்பரனகயளாடு நீதி கிரடக்குதமனக் காத்திருந்த
தமிைருக்குச்
ாவும்
அழிவுயம
பரி ாகக்
கிரடத்திருக்கிைன. ய ாதரனயமற் ய ாதரனயாக,
யவதரனயமல் யவதரனயாகத் தாங்கமுடியாத
துயரச்சுரம தமிைர்மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிைது.
இந்த யவதரனயால் அழுதழுது கண்ணீர் தீர்ந்து,
இரத்தயம
கண்ணீராக
வருகின்ை
ய ாகம்
தமிழினத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கிைது. தமாத்தத்தில்
இந்த அரமதிக் காலம் தமிைர் வரலாற்றில் என்றுயம
நிகழ்ந்திராத இரத்தம் யதாய்ந்த இருண்டகாலமாக
மாறியிருக்கிைது. அரமதி யபாதித்த உலகநாடுகள்
தமௌனத்திற்குள்
தமது
மனச் ாட்சிரயப்
புரதத்துவிட்டு,
கண்கரள
மூடிக்தகாண்டு
அரமதியாக இருக்க, தமிைர் மண்ணில் தபரும்
மனித அவலம் இன்று அரங்யகறி வருகிைது. பிரதான
வைங்கற் பாரதக்கு மூடுவிைா நடாத்திய சிங்கள
அரசு, தமிைரர அவர்களது த ாந்த மண்ணியலயய
சிரைரவத்திருக்கிைது.
எமது
மக்களின்
சுதந்திரத்ரதப் பறித்து, அவர்களது மூக வாழ்ரவத்
துண்டித்து,
நான்கு
சுவர்களுக்கு
மத்தியில்
அவர்கரளத்
தடுத்துரவத்து,
அவர்களது
நடமாட்டத்திற்குக் கட்டுப்பாடுகரளப் யபாட்டுக்

தகாடுரமப்படுத்துகிைது. தமிைரின் தாயகத்ரதப்
பிரயத ங்களாகப் பிரித்து, வலயங்களாக வகுத்து,
இராணுவ அரண்கரள அரமத்து, முட்கம்பி
யவலிகளால் விலங்கிட்டு, ய ாதரனச் ாவடிகளால்
நிரைத்து,
ஒரு
பிரமாண்டமான
மனித
வரதமுகாமாக மாற்றியிருக்கிைது.
இராணுவ அழுத்தம், தபாருளாதார தநருக்குதல்
என இருமுரனகளில் எமது மக்கள் மீது சிங்கள அரசு
யுத்தத்ரத ஏவிவிட்டிருக்கிைது. வரகததாரகயற்ை
ரகதுகள், சிரைரவப்புக்கள், சித்திரவரதகள்,
பாலியல்
வல்லுைவுகள்,
தகாரலகள்,
காைாமற்யபாதல்கள்,
எறிகரை
வீச்சுக்கள்,
விமானக்குண்டு வீச்சுக்கள், ததாடர்ச்சியான யபார்
நடவடிக்ரககள் என எம்மக்கள் மீது இராணுவ
அழுத்தம்
என்றுமில்லாதவாறு
இறுக்கமாக்கப்பட்டிருக்கிைது. மக்கள் வாழிடங்கள்
இராணுவ அரண்களாலும் பரடநிரலகளாலும்
நிரப்பப்படுகின்ைன. மறுபுைத்தில் உைவுத் தரட,
மருந்துத்தரட,
தபாருளாதாரத்தரட,
யபாக்குவரத்துத்தரட,
மீன்பிடித்தரட
என
எம்மக்கள்
உயியராடு
வாட்டி
வரதக்கப்படுகிைார்கள். யபார்நிறுத்தம் த ய்து,
மாதானப் யபச்சுக்கள் நடாத்தி, ஐந்து ஆண்டுகள்
அரமதி
காத்தயபாதும்
எம்மக்களுக்குச்
மாதானத்தின்
பலாபலன்கள்
எரவயுயம
கிட்டவில்ரல. அவர்களது வாழ்வு இருண்டுயபாய்
நரகமாக மாறியிருக்கிைது. தாங்கமுடியாத அளவிற்கு
அன்ைாட வாழ்க்ரகப் பிரச்சிரனகளின் சுரம
எம்மக்கரள வாட்டி வரதக்கிைது, ததாடரும்
யபாரினால் எமது மக்கள் மிகவும் அவ ரமான
வாழ்நிரலத்
யதரவகரளயும்
பாரிய
மனிதாபிமானப்
பிரச்சிரனகரளயும்
எதிர்தகாண்டுநிற்கிைார்கள்.
பல்லாயிரம் மக்கள் தமது த ாந்த வீடுகளிலிருந்து
குடிதபயர்க்கப்பட்டு, யநாயும் பிணியும் பசியும்
பட்டினியும்
வாட்ட
அகதிமுகாங்களில்
அல்லற்படுகிைார்கள்.
எம்மக்களது
உயிர்வாழ்விற்கான உைரவயும் மருந்ரதயும்
மறுத்து, பாரதரயப் பூட்டி, பட்டினி யபாட்டுப்
படுபாதகம் புரியும் சிங்கள அரசு எம்மக்களுக்குக்
கருரைகாட்டி, காருண்யம் த ய்து, அரசியல்
உரிரமகரள
வைங்கிவிடும்
என
யாரும்
எதிர்பார்க்கமுடியாது.
அப்படி
எதிர்பார்ப்பது
அரசியல்
அ ட்டுத்தனயம
அன்றி
யவதைான்றுமன்று.
அசுர யவகத்தில் வளர்ந்துவரும் அறிவியலும்
அதனால் எழுந்த புதிய உலகப் பார்ரவயும்
மனிதரன ஒரு புதிய யுகத்திற்கு இன்று
இட்டுச்த ல்கிைன. இந்த அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு
ஏற்ப, காலமாற்ைத்திற்கு ஏற்ப, மூகப் பண்பாட்டுப்
புைநிரலகளுக்கு ஏற்பச் சிந்தரன உலகமும்
மாற்ைங்கரளச் ந்திக்கிைது. ஆனால், சிங்களத்
யத த்தியல அதன் சிந்தரன உலகிலும் ரி, அதன்
மூக உலகிலும்
ரி எதுவித மாற்ைமும்
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மாவீரர்தின உரரகள்
நிகைவில்ரல. சிங்களத் யத ம் புதிய காற்ரைச்
சுவாசித்து, புதிதாகச் சிந்திக்க மறுக்கிைது.
பண்ரடய
இதிகா ங்கள்
புரனந்துவிட்ட
புரளிகளாற் சிங்கள இனம் வழிதவறிச்த ன்று
ததாடர்ந்தும்
யபரினவாதச்
கதிக்குள்
வீழ்ந்துகிடக்கிைது. இதனால், சிங்களப் தபௌத்தப்
யபரினவாதம் இன்தைாரு யதசியச் சித்தாந்தமாகச்
சிங்களத்
யத த்தில்
யமலாதிக்கம்
த லுத்திவருகிைது.
இந்தக்
கருத்தாதிக்கம்
பாட ாரலகள்,
பல்கரலக்கைகங்களிலிருந்து
பத்திரிரகத்துரை வரர ஊடுருவி நிற்கிைது.
மாைவர்கயளா புத்திஜீவிகயளா எழுத்தாளர்கயளா
அரசியல்வாதிகயளா
சுயமாகச்
சிந்திக்கமுடியாதவாறு சிங்கள மூரளயத்ரத இந்தக்
கருத்தாதிக்கம் சிரைப்பிடித்துரவத்திருக்கிைது.
தபௌத்தப்யபரினவாதக்
கருத்துக்கள்
சிங்கள
மனிதனின் மனவரமப்பின் ஆைத்தில் அழியாத
யகாடுகளாகப்
தபாறித்துவிடப்பட்டிருக்கிைன.
இதனால், சிங்களத் யத ம் யபார்தவறிபிடித்துச்
ன்னதமாடுகிைது
யபார்முரசு
தகாட்டுகிைது.
தமிைரின் யதசியப் பிரச்சிரனரய நாகரீகமாக
அரமதி வழியில் தீர்க்க அது முயற்சிக்கவில்ரல.
உைவுப் பஞ் த்ரத ஏற்படுத்தித் தமிைரரப்
பட்டினியபாட்டு
அழித்ததாழிக்கயவ
அது
விரும்புகிைது. வன்முரைகரளத் தூண்டி, யபாரரத்
தீவிரப்படுத்தி, தமிைரர அடிரமதகாண்டு ஆையவ
அது கங்கைங்கட்டி நிற்கிைது.
காலியில் தமிைர் தாக்கப்பட்டரமயும் இதரனயய
எடுத்துக்காட்டுகிைது. எமது விடுதரல இயக்கமும்
ரி, எமது மக்களும்
ரி என்றுயம யபாரர
விரும்பியதில்ரல. வன்முரைப் பாரதரயயும்
விரும்பியதில்ரல.
நாம்
மாதானத்ரதயய
விரும்புகியைாம்.
மாதான வழிமுரை தழுவி,
அரமதி வழியில் எமது மக்களின் அரசியல்
உரிரமரய தவன்தைடுக்க
நாம்
என்றுயம
தயங்கியதுமில்ரல.
இதனால்தான்
திம்புவில்
ததாடங்கி, தஜனீவா வரர பல்யவறு தடரவகள்
பல்யவறு காலகட்டங்களிற் பல்யவறு நாடுகளிற்
யபச்சுக்கரள நடாத்தியிருக்கியைாம். யநார்யவயின்
அனு ரரையயாடும்
ர்வயத ச்
மூகத்தின்
ஆசீர்வாதத்யதாடும்
உலகநாடுகளின்
தரலநகரங்களில்
நடந்துவரும்
தற்யபாரதய
மாதான
முயற்சி
அடிப்பரடயில்
வித்தியா மானது. இற்ரைக்கு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு
முன்னர் யநார்யவயின் விய ட மாதானத் தூதுவராக
இருந்த திரு. எரிக் த ால்தகய்ம் ஐப்பசி 31, 2000 ஆம்
ஆண்டு
வன்னிக்கு
அரமதிப்
பயைம்
யமற்தகாண்டு எம்ரமச் ந்தித்தயதாடு இந்தச்
மாதானப்
பயைம்
ஆரம்பமாகியது.
இது
வித்தியா மான
காலத்தில்
வித்தியா மான
வரலாற்றுச்சூைலில் வித்தியா மான வடிவத்தில்
வித்தியா மான
பாரதயில்
பயணிக்கிைது.
அரமதிக்கான முன்தனடுப்புக்கள் ஒருபுைமாகவும்
சிங்கள அரசின் ஆக்கிரமிப்புப் யபார்நடவடிக்ரக

மறுபுைமுமாகவும் இரு தளங்களியல நகர்கிைது.
தமிைரின் குருதிரயக் குடித்து, தமிைரின் எண்ைற்ை
உயிர்கரளக்
காவுதகாண்டு,
காலத்தால்
உப்பிப்தபருத்து தவடிப்பதற்குத் தயாராகத் தருைம்
பார்த்து நிற்கிைது.
நாம் அரமதி காத்த ஆறு ஆண்டுக் காலத்தியல
மாதான
நடவடிக்ரககளில்
நீதியாகவும்
யநர்ரமயாகவும்
நடந்துதகாண்யடாம்.
மாதானத்திற்கான
முன்தனடுப்புக்கரளயும்
முன்முயற்சிகரளயும்
நாயம
முதலில்
யமற்தகாண்யடாம்.
முதன்முதலாகப்
யபார்நிறுத்தத்ரத
ஒருதரலப்பட் மாகப்
பிரகடனப்படுத்தி,நம்பிக்ரககரளக்
கட்டிதயழுப்புவதற்கான பல்யவறு ஆக்கபூர்வமான
நல்தலண்ை நடவடிக்ரககரள யமற்தகாண்டு
மாதானத்திற்கான உறுதியான அத்திவாரத்ரத
அரமத்யதாம்.
யபச்சுக்களில்
நியாயமற்ை
நிபந்தரனகரளயயா
நிர்ப்பந்தங்கரளயயா
யபாடாது வரம்புகரளயயா வரரயரைகரளயயா
விதிக்காது காலக்கட்டுப்பாடுகரளத் திணிக்காது
அரமதி முயற்சிகரள முன்தனடுத்யதாம். இவற்ரை
நாம்
பலவீனமானநிரலயில்
நின்று
யமற்தகாள்ளவில்ரல.
வன்னிப்
தபருநிலப்பரப்ரபயும்
இயக்கச்சிஆரனயிைவுக்
கூட்டுப்பரடத்தளத்ரதயும்
மீட்தடடுத்யதாம்.
சிங்கள
இராணுவத்தின்
'அக்கினிகீல'
முன்யனற்ை
நடவடிக்ரகரய
முறியடித்யதாம். உலகின் யபாரியல் வரலாற்றில்
மகத்தான
ாதரனகரளப் புரிந்து, இராணுவ
யமல்நிரலயில் நின்றுதகாண்யட இத்தரனரயயும்
யமற்தகாண்யடாம்.
ததன்னிலங்ரகயியலா
நிரலரம
முற்றிலும்
யவைாக இருந்தது. யதால்வி யமல் யதால்விரயப்
தபற்று, யபாரிடும் மயனாநிரல குரலந்து,
இராணுவத்தின் முதுதகலும்பு உரடந்து, நாட்டின்
தபாருளாதாரம் படுத்துத் தள்ளாடிய நிரலயியலயய
சிங்களத் யத ம் மாதானப் யபச்சிற்குச் ம்மதித்தது.
இந்தச்
மாதான முயற்சி ஆரம்பித்ததிலிருந்து
இற்ரைவரரயான ஐந்து ஆண்டுக் காலத்தில் ரணில்,
ந்திரிகா,
மகிந்த
என
மூன்று
அரசுகள்
ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்திருக்கின்ைன. ஒவ்தவாரு
தடரவயும்
ஆட்சிகள்
மாைமாை
மாதான
முயற்சிகளும் ஒரு சிரையிலிருந்து மீட்கப்பட்டு
இன்தனாரு சிரைக்குள் தள்ளப்பட்டன. மாதானப்
புைாவும் கூடுவிட்டுக் கூடுதாவியயத தவிர அதனால்
சுதந்திரமாகச் சிைகடித்துப் பைக்கமுடியவில்ரல.
கூட்டுப்பைரவயாகிக்
கூட்டுக்குள்யளயய
குத்தப்பட்டு இன்று குற்றுயிராகக் கிடக்கிைது.
முதலில் ரணில் விக்கிரமசிங்க அர ாங்கத்துடன்
யபார்நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற் ரகச் ாத்திட்டு ஆறு
மாதங்கள் அரமதிப் யபச்சு நடாத்தியனாம். கடந்த
அரசுகரளப் யபாலயவ ரணில் அரசும் வைங்கிய
வாக்குறுதிகரளயும்
நிரையவற்ைாது,
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மாவீரர்தின உரரகள்
ஏற்றுக்தகாண்ட
ஒப்பந்த
விதிகரளயும்
கடப்பாடுகரளயும் த யற்படுத்தாது காலத்ரத
இழுத்தடித்தது. ஒப்பந்த விதிகளுக்கரமய மக்களது
வாழிடங்கள், வழிபாட்டிடங்கள், பாட ாரலகள்
மற்றும்
மருத்துவமரனகளிலிருந்து
தமது
பரடகரள விலக்கிக்தகாள்ளாது, அவற்ரை உயர்
பாதுகாப்பு வலயங்களாகப் பிரகடனப்படுத்தி,
மக்கள் தமது வாழிடங்களுக்குத் திரும்புவதற்கு
நிரந்தரமாகத்
தரடயபாட்டது.
யபார்
தநருக்கடிரயத்
தணித்து,
இயல்புநிரலரய
ஏற்படுத்துவதற்கான உபகுழுவும் முழுரமயாகச்
த யலிைந்தது. இயதயபான்று எம்மக்களின் அவ ர
மனிதாபிமானப் பிரச்சிரனகரளத் தீர்ப்பதற்காக
உருவாக்கப்பட்ட உபகுழுவும் அரசின் திட்டமிட்ட
த யற்பாடுகளாற் த யலிைந்து த த்துப்யபானது.
எமது மக்களின் மனிதாபிமானப் பிரச்சிரனகரளத்
தீர்த்துரவக்க மறுத்த ரணில் அர ாங்கம் எமது
விடுதரல இயக்கத்ரத உலக அரங்கியல ஒதுக்கி,
ஓரம்கட்டுகின்ை யவரலரயயும் இரகசியமாக
யமற்தகாண்டது.
தமிைர்
தாயகத்தில்
ஒரு
முரையான
நிர்வாகக்
கட்டரமப்ரப
ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னயர உதவி வைங்கும்
நாடுகளின்
மாநாடுகரளக்
கூட்டி,
உதவிப்
பைத்ரதப்
தபற்று,
ததன்னிலங்ரகரயக்
கட்டிதயழுப்பவும்
திட்டம்யபாட்டது.
இலங்ரகக்கு உதவி வைங்குவதற்தகன ஏற்பாடு
த ய்யப்பட்ட வாஷpங்ரன் மாநாட்டில் நாம்
பங்குபற்றுவதற்கான வழிவரககரளச் த ய்யாது
எம்ரம உலக நாடுகளின் மத்தியில் அந்நியப்படுத்தி,
அவமானப்படுத்தியது.
இதனால்,
யராக்கியயா
மாநாட்ரட
நாம்
புைக்கணிக்கும் நிரலக்குத்
தள்ளப்பட்யடாம்.
இத்யதாடு நின்றுவிடாது, சில உலக நாடுகளின்
உதவியயாடு
எமக்கு
எதிரான
பாதுகாப்பு
வரலரயக் கட்டிதயழுப்பி, அதற்குள் எமது சுதந்திர
இயக்கத்ரதச் சிக்கரவத்து அழித்ததாழிக்கவும்
ரணில்
அர ாங்கம்
தித்திட்டம்
தீட்டிச்த யற்பட்டது. இரடக்காலத் தன்னாட்சி
அதிகார
ரபக்கான
வரரரப
நாம்
முன்ரவத்தயபாது ததன்னிலங்ரகயியல அதிரடி
அரசியல் மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்தன.
ந்திரிகா
தரலரமயிலான அர ாங்கம் ஆட்சிப்தபாறுப்பில்
அமர்ந்தது. எமது வரரபின் அடிப்பரடயிற்
யபச்சுக்கரள
ஆரம்பிக்க
மறுத்தயதாடு
ஒட்டுக்குழுக்கரள அரங்யகற்றி புதிய வடிவிற்
புலிகளுக்கு
எதிரான
நிைற்யபாரர
அவர்
தீவிரப்படுத்தினார்.
இந்த
ஆயுதக்குழுக்களின்
அராஜகத்தால் தமிைர் தாயகம் வன்முரைக் களமாக
மாறியது.
அறிவுஜீவிகள்,
அரசியல்வாதிகள்,
ஆதரவாளர்கள், பத்திரிரகயாளர்கள், யபாராளிகள்,
அப்பாவிப்
தபாதுமக்கள்
எனப்
பலரும்
தகால்லப்பட்டனர்.
யபார்நிறுத்த
ஒப்பந்த
விதிகளுக்கரமய
அர க்
கட்டுப்பாட்டுப்
பகுதிகளில்
எமது
யபாராளிகள்
ஆற்றிய

அரசியற்பணிகரளயும்இரடநடுவில்
நிறுத்தயவண்டிய நிர்ப்பந்தம் எமக்கு ஏற்பட்டது.
இதனால், எமது மக்கள் இராணுவத்தின் பிடியில்
தனித்துவிடப்பட்டார்கள்.
இறுதியாகச்
சுனாமியாற்பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மறுவாழ்வு
அளிப்பதற்தகனக்
ரகச் ாத்திடப்பட்ட
தபாதுக்கட்டரமப்ரபயும்
ந்திரிகா
அரசு
த யற்படுத்தவில்ரல.
முழுக்கமுழுக்க
மனிதாபிமான
யநாக்கங்தகாண்ட
இந்தப்தபாதுக்கட்டரமப்ரப
ஒற்ரையாட்சி
அரசியலரமப்பின் வரரயரைகரளக் காட்டிச்
சிங்களப் யபரினவாத நீதிமன்ைம் நிராகரித்தது.
இதனால், ஆழிப்யபரரல தாக்கிய மக்களின்
வாழ்வுநிரலதான்
யமா மரடந்துநிற்கிைது.
இதன்மூலம் சிங்களப் யபரினவாதம் எத்துரை
யமா மானது
என்பரத
உலகம்
கண்டுதகாண்டிருக்கும் என நான் நம்புகியைன்.
இந்தச் சூைரமவில்தான் கடந்த ஆண்டு நடந்த
அரசுத் தரலவர் யதர்தலிற் சிங்களத் யத ம் தமது
புதிய
தரலவராக
மகிந்த
ராஜபக் ரவத்
யதர்வுத ய்தது. அவரும் கடந்தகாலச் சிங்களத்
தரலரமகரளப் யபான்று இராணுவப் பலத்திலும்
இராணுவ அணுகுமுரையிலும் இராணுவவழித்
தீர்விலுயம நம்பிக்ரகதகாண்டு த யற்படுகிைார்.
தமிழ் மக்களது யதசியப் பிரச்சிரனக்கு விரரவாகத்
தீர்வுகாணுமாறு
கடந்த
ஆண்டு
மாவீரர்
நிரனவுரரயில்
நான்
விடுத்த
இறுதியான
உறுதியான
அவ ர
யவண்டுயகாரளயும்
நிராகரித்துக் கடும்யபாக்ரகக் கரடப்பிடித்துக்
காலத்ரத இழுத்தடித்து வருகிைார். புலிகரள
அழிக்கும் இலக்குடன் ஒருபுைம் யபாரரத் தீவிரமாக
முடுக்கிவிட்டு, மறுபுைம் மாதான வழித் தீர்வு
பற்றிப் யபசுகிைார். யபாரும் மாதானமும் என்ை
இந்த
இரட்ரட
அணுகுமுரை,
அடிப்பரடயியலயய தவைானது. எந்தப் யபாராட்டச்
க்தியுடன்
யபசிப்
பிரச்சிரனக்குத்
தீர்வுகாையவண்டுயமா அந்தப் யபாராட்டடச்
க்திரய
அந்நியப்படுத்தி
அழித்துவிட்டு,
பிரச்சிரனக்குத் தீர்வு காைலாம் என்பது என்றுயம
நடக்கப்யபாவதில்ரல.
இது
சிங்கள
ஆட்சியாளர்களின் அரசியல் அ ட்டுத்தனயமயன்றி
யவதைான்றுமன்று.
மகிந்தவின்
அரசு
பரடப்பலத்ரத
அடிப்பரடயாகக்
தகாண்யட
தமிைரின்
தரலவிதிரய நிர்ையிக்க விரும்புகிைது. தமிைர்
நிலங்கரள ஆக்கிரமித்து, அதன்மூலம் இராணுவ
யமலாதிக்க நிரலயில் நின்று தான் விரும்பும்
அரரகுரைத் தீர்ரவத் தமிைர் தரலயிற் கட்டிவிட
எண்ணுகிைது.
இந்தப்
யபார்முரனப்புச்
த யற்பாட்டாற் யபார்நிறுத்த ஒப்பந்தம் த த்துச்
த யலிைந்துயபாய்க்
கிடக்கிைது.
ஒப்பந்தம்
கிழிக்கப்படாமயலயய உக்கிப்யபான தாளாகி
உருக்குரலந்து
கிடக்கிைது.
புலிகளின்
இலக்குகளுக்கு
எதிராக
மும்முரனகளிலும்
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தாக்குதல் ததாடரும் என அறிவித்து, மகிந்த அரசு
ஒப்பந்தத்திற்கு ஈரமக்கிரிரயகரளயும் நடாத்தி
முடித்திருக்கிைது.
மகிந்தவின்
யபார்த்திட்டம்
தரரப்யபாருடன்
நிற்காது வான், கடல் என மும்முரனகளிலும் நீண்டு
விரிந்திருக்கிைது. இதன்மூலம் மகிந்த அரசு தமிழின
அழிப்புப்
யபாருக்கு
முழுவடிவம்
தகாடுத்திருக்கிைது.
தமிைர்
தாயகதமங்கும்
எறிகரைகரளயும் விமானக்குண்டுகரளயும் வீசி
இனக்தகாரல புரிகிைது. ஆயுதக்குழுக்கரளச்
சுதந்திரமாகச் த யற்பட அனுமதித்து தபரும்
தகாரலக் கலாச் ாரத்ரத அரங்யகற்றியிருக்கிைது.
யபார்நிறுத்தத்ரத
முறித்துக்தகாண்டு
மாவிலாரையும் ம்பூரரயும் ஆக்கிரமித்து நிற்கிைது.
தூரயநாக்குரடய
எதிர்காலப்
யபாரியல்
திட்டங்களுக்கு
அரமவாக
மாவிலாற்றிலும்
ம்பூரிலும் நாம் யமற்தகாண்ட தந்தியராபாயப்
பின்வாங்கரலச் சிங்களப் பரடத்துரை தவைாக
எரடயபாட்டது. பாரிய பரடக்கலச் க்திரயயும்
சுடுகலச் க்திரயயும் ஒன்றுகுவித்து, தமிைரின்
தாயக நிலங்கரளச் சிங்கள அர ாட்சியின் கீழ்க்
தகாண்டுவரப் புதியபுதிய பரடதயடுப்புக்கரள
முடுக்கிவிட்டது. இதனால், தமிைர் மண் ரைகளமாக
மாறியது.
இந்நிரலயில்தான் நாம் சிங்களத்திற்கு அதிர்ச்சி
ரவத்தியம் தகாடுப்பததன முடிதவடுத்யதாம்.
கிளாலியிலும் முகமாரலயிலும் முன்யனறிவந்த
இராணுவத்ரத எமது பரடயணிகள் மின்னல்
யவகத்தில்
தாக்கியழித்தன.
எதிரி
என்றுமில்லாதவாறு இரத்தம் சிந்தினான். எதிரி
இராணுவத்திற் தபருமளவாயனார் உயிரிைந்து,
ஊனமரடந்தனர்.
சிங்களத்தின்
இராணுவ
இயந்திரம்
ஓரிரு
மணித்தியாலங்களில்
யவரறுந்துவிழுந்த விருட் மாகச் ரிந்துகிடந்தது.
சிைப்புப் பரடயணிகள் சிரதவுற்று முகமாரலயில்
முன்யனை முடியாது முடக்கப்பட்டயபாதும், சிங்கள
அரசு தனது யபார்த்திட்டத்ரதக் ரகவிடவில்ரல.
ததாடர்ந்தும் இராணுவ வழிரயயய நாடிநிற்கிைது.
மகிந்தவின் அரசு தமிழ்மக்கரள இன அழிப்புச்
த ய்கின்ை அயதயநரம் அதன் இனஅழிப்புப்
யபாரிலிருந்து தமிழ்மக்கரளக் காக்கப் புலிகள்
நடாத்துகின்ை ஆயுதப் யபாராட்டத்ரத அர்த்தமற்ை
பயங்கரவாதமாகச் சித்தரித்தும் வருகிைது. தமிைரின்
நீதியான
யபாராட்டத்ரதத்
திரிபுபடுத்தி,
இழிவுபடுத்தி உலதகங்கும் தபாய்யான வி மப்
பிரச் ாரங்கரள முடுக்கிவிட்டிருக்கிைது. எமது
மக்களின் ஏயகாபித்த எதிர்ப்ரபயும் யபார்நிறுத்தக்
கண்காணிப்புக்குழுவின்
ஆட்ய பத்ரதயும்
தபாருட்படுத்தாது இலங்ரக அரசின் இராஜரீக
அழுத்தங்களுக்குப் பணிந்து, அதன் தபாய்யான
பரப்புரரகளுக்கு மசிந்து ஐயராப்பிய ஒன்றியமும்
கனடாவும் எமது விடுதரல இயக்கத்ரதப்
பயங்கரவாத அரமப்பாகப் பட்டியலிட்டன. உலக
அரங்கில்
எம்ரம
யவண்டத்தகாயதாராக,

தீண்டத்தகாயதாராகத் தனிரமப்படுத்தி, ஒதுக்கி,
ஓரங்கட்டின. நீதி நியாயங்கரளச் சீர்தூக்கிப் பாராது,
அவ ரப்பட்டு எடுத்த இந்த முடிவு பாரதூரமான
எதிர்மரை விரளவுகரளயய ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிங்கள அரய ாடு யபச்சுக்களில் எமக்கிருந்த
மநிரலரயயும்
மபங்காளி
என்ை
தரகரமரயயும் இது ஆைமாகப் பாதித்தது.
விட்டுக்தகாடாத கடும்யபாக்ரகக் ரகக்தகாள்ளச்
சிங்கள அரர ஊக்கப்படுத்தியது.
கண்காணிப்புக்குழுரவப் பலவீனப்படுத்தி, சிங்கள
அரசு தனது யபார்த்திட்டத்ரதத் தரடயின்றித்
ததாடர
வழிவகுத்தது.
அத்யதாடு
அரமதி
முயற்சிகளுக்கு உதவுவதாகக் கூறிக்தகாள்ளும் சில
உலகநாடுகள் சிங்களத்தின் இன அழிப்புப் யபாரரக்
கண்டிக்காது ஆயுத, நிதி உதவிகரள வைங்கி, அதன்
யபார்த்திட்டத்திற்கு முண்டுதகாடுத்து நிற்கின்ைன.
இப்படியான புைநிரலயில்தான் மகிந்த அரசினால்
தனது
இராணுவப்
பரடதயடுப்புக்கரள
துணிவுடனும் திமிருடனும் ஈவிரக்கமின்றியும்
தமிைர் மண்ணில் ததாடரமுடிகிைது.
மகிந்த அர ாங்கம் நீதியின் அடிப்பரடயில், மனித
தர்மத்தின் அடிப்பரடயிற் த யற்படவில்ரல. அது
பலாத்காரப் பிரயயாகத்திலும் இராணுவ வழித்
தீர்விலும் நம்பிக்ரக தகாண்டிருப்பதாற் யபச்சுக்கு
முக்கியத்துவம்
தகாடுக்கவில்ரல.
இதனால்
தஜனீவாவில் நடந்த இரண்டு கட்டப் யபச்சுக்களும்
எதுவித பயனுமின்றி முற்றுப்தபற்ைன.
முதலாம் கட்டப் யபச்சுக்களில் இராணுவமும்
ஒட்டுக்குழுக்களும்
ஒன்யைாதடான்று
கூட்டுச்ய ர்ந்து
கூட்டுச்த யற்றிட்டத்தில்
த யற்படுவரத ஆதாரங்கயளாடும் அத்தாட்சிப்
பத்திரங்கயளாடும் புள்ளிவிபரச் ான்றுகயளாடும்
ம்பவக் யகாரவகயளாடும் யபச்சு யமர யியல
முன்ரவத்யதாம். அவற்ரை மறுக்கயவா மாற்றுக்
காரைங்கரளக் கூையவா முடியாத இக்கட்டில்,
ஒட்டுக்குழுக்கரளத் தமிைர் தாயகத்திலிருந்து
அகற்றி,
யபார்நிறுத்தத்ரதச்
த ம்ரமயாக
அமுற்படுத்துவதாக அரசு ஒப்புதலளித்தது. அந்தப்
யபச்சுக்களின் பின்னர், அர வன்முரையும் அர ப்
பயங்கரவாதமும் புதிய யவகத்யதாடு - புதிய
வீச்ய ாடு தமிைர் தாயகத்ரதச் சுட்தடரித்தயத தவிர
யவதைதுவும் நடக்கவில்ரல.
இயதயபான்றுதான் தஜனீவாவில் நடந்த இரண்டாம்
கட்டப் யபச்சுக்களும் முற்றுமுழுதாகத் யதால்வியில்
முடிந்தன. எமது மக்கள் அனுபவித்து வருகின்ை
மாதபரும்
மனிதாபிமானப்
பிரச்சிரனகரள
முன்னிரலப்படுத்திப் யபார்நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு
அரமவாக
யாழ்.-கண்டி
தநடுஞ் ாரலரய
மீளத்திைந்து
கண்காணிப்புக்குழுரவ
முழுரமயாகச் த யற்படவிடுமாறு நாம் அரர க்
யகாரியனாம். எமது மக்களது மனிதாபிமானப்
பிரச்சிரனகளுக்கு யமலாகத் தனது இராணுவ
நலன்கரள
முன்னிரலப்படுத்தி
எமது
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இருயகாரிக்ரககரளயும்
அரசு
அடியயாடு
நிராகரித்தது.
இயற்ரகயாக
ஏற்பட்ட
யபரவலத்திற்யக
இரங்க
மறுத்து,
தபாதுக்கட்டரமப்ரப நிராகரித்த சிங்களத் யத ம்
தாயன த யற்ரகயாகத் திட்டமிட்டு உருவாக்கிய
மனிதப்
யபரவலத்திற்குக்
கருரைகாட்டி
ஒருயபாதும் நியாயம் த ய்யப்யபாவதில்ரல.
புலிகளுக்கு எதிராக ஒரு தபாய்யான நீண்ட
குற்ைப்பத்திரிரகரய வாசித்து, யபச்சு யமர ரய
விவாதயமரடயாக்கி, யபார்க்களமாக மாற்றிய
அர ப் யபச்சுக்குழுத் தரலவரும், யபாரும்
த ய்யவாம் யபச்சும் நடத்துயவாம் எனக் குதர்க்கம்
யபசும் அர ப் யபச் ாளர்களும் இருக்கும் வரர
யபச்சுக்கள் எப்படி ஆக்கபூர்வமாக முன்னகரும்?
எப்படி நல்தலண்ைமும் நம்பிக்ரகயும் பிைக்கும்?
எப்படிச் மாதானம் வரும்? மகிந்த உள்நாட்டில்
தமிழின அழிப்புப் யபாரர நடாத்திக்தகாண்டு,
உலக நாடுகளுக்கு மாதானம் விரும்பும் ஓர்
அரமதிப் புைாவாகத் தன்ரன இனங்காட்ட
முரனகிைார். தனது ஏமாற்று நாடகத்திற்குத்
பக்கத்துரையாக அரனத்துக்கட்சி மாநாட்ரட
கூட்டியிருக்கிைார். எந்ததவாரு பிரச்சிரனக்கும்
முகங்தகாடாது, தட்டிக்கழிக்க விரும்பினால் ஒரு
வி ாரரைக் கமி ரனயயா ஒரு பாராளுமன்ைத்
ததரிவுக்குழுரவயயா
அரமத்து,
ர்வகட்சி
மாநாட்ரடயயா ஒரு வட்டயமர மாநாட்ரடயயா
நடத்தி அதரன முடிவில்லாமல் இழுத்தடிப்பது
சிங்கள ஆட்சியாளர்களின் அரசியற் பாரம்பரியம்.
இதரனத்தான்
மகிந்தவும்
த ய்கிைார்.
பற்றிதயரியும் தமிைரின் யதசியப் பிரச்சிரனக்கு
விரரவாகத் தீர்வுகாணுமாறு நாம் வைங்கிய
வாய்ப்புக்கரளயும்
உதாசீனம்
த ய்து
உதறித்தள்ளிவிட்டு,
இந்த
அரனத்துக்கட்சி
மாநாட்டிற்குள் மகிந்த பதுங்கிக்கிடக்கிைார். அந்த
அரனத்துக்கட்சிக் குழுவும் கடந்த பத்து மாதக்
காலமாக இருட்டுக்குள் கறுப்புப் பூரனரயத்
யதடியரலபவன்யபாலத் தமிைர் பிரச்சிரனரயத்
யதடியரலந்து தகாண்டிருக்கிைது.
அரனத்துக்கட்சி மாநாடு பிசுபிசுத்துப்யபாக, மகிந்த
உலகத்ரத
ஏமாற்ை
மீளவும்
ஒரு
புதிய
துருப்புச்சீட்ரட ரகயில் எடுத்திருக்கிைார். கடந்த
ஐந்து த ாப்தங்களாக மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த இரு
பிரதானச் சிங்களக் கட்சிகளும் தமிைரின் யதசியப்
பிரச்சிரனரயத்
தீர்க்க
யமற்தகாண்ட
முயற்சிகரளப் புையநாக்காக ஆராய்ந்து பார்த்தால்,
இன்று ததன்னிலங்ரகயில் ஏற்பட்டுள்ள இரு கட்சி
இைக்கப்பாடு
என்பது
உலகத்ரதஏமாற்றுவதற்கான
தவறும்
கண்கட்டுவித்ரதயய தவிர யவைன்று என்பது
புலப்படும்.
ததன்னிலங்ரகயின்
அரசியரல
ஆட்டிப்பரடத்துவரும் இரு பிரதானச் சிங்களக்
கட்சிகளும் ாராம் த்தில் இனவாதக் கட்சிகயள.
இரவ
சிங்களப்
தபௌத்தப்
யபரினவாதச்

கதிக்குள்ளிருந்து
பிைப்தபடுத்த
இரு
தபரும்பூதங்கள்.
ஒன்யைாதடான்று
யபாட்டியபாட்டு, பலப்பரீட்ர நடாத்தி, தமிைரின்
உரிரமரயப் பறித்து, தமிைரரக் தகான்றுகுவித்து,
தகாடுரம இரைத்துவருபரவயும் இந்த இரு
கட்சிகளும்தான். எதிரும் புதிருமாக நின்று,
இனக்தகாரல புரிந்த இரு கட்சிகளும் இன்று
ஒன்ைாகக்கூடி, ஒன்றுக்தகான்று ய வகம் த ய்து,
அதிகாரக்
கூட்டரமத்திருப்பது
தமிைரர
அழித்ததாழிப்பதற்யகயன்றி யவதைான்றிற்குமன்று.
அரமதித் தீர்வுகாணுமாறு தநருக்கும் ர்வயத
அழுத்தம்
ஒருபுைமும்
ரிந்துத ல்லும்
தபாருளாதாரம் மறுபுைமும் பங்காளிக் கட்சியான
மக்கள் விடுதரல முன்னணியின் எதிர்ப்பு அரசியல்
இன்தனாரு புைமுமாக பல்யவறு தளங்களில்
தநருக்கடிகளுக்கு முகம்தகாடுத்துநிற்கும் மகிந்த,
இந்த
தநருக்கடிகளிலிருந்து
தன்ரனத்
தற்காலிகமாக
விடுவித்துக்தகாள்வதற்காக
அரமத்த ந்தர்ப்பவாதக்கூட்யட இந்த இருகட்சி
இைக்கப்பாடு. மற்றும்படி இதிற் புனிதமான
யநாக்கம் எதுவும் கிரடயாது. சிங்களப் தபௌத்தப்
யபரினவாதத்திற்கு மண்டியிட்டுக்கிடந்து, அதன்
தாளங்களுக்குப் தபாம்மலாட்டம் யபாடும் இந்த
இரு கட்சிகளும் ஒருயபாதும் தமிைர் பிரச்சிரனக்கு
நீதியான தீர்ரவ முன்ரவக்கப்யபாவதில்ரல.
அரனத்துக்கட்சி
மாநாட்ரடச்
ாகாது
ரவத்திருப்பதிலும்
தமிைருக்தகதிரான
இனஅழிப்புப்
யபாரரத்
ததாடர்வதிலுயம
மகிந்தஅக்கரை காட்டுவார்.
எனது அன்பான மக்கயள,
யநார்யவயின் அனு ரரையுடன் அரமதிப் பயைம்
ஆரம்பமாகி, இன்று நீண்டகாலம் ஆகிவிட்டது.
நீண்டு த ல்கின்ை இந்தக் கால விரிப்பில் யபாரர
நிறுத்தி, வன்முரைகரளத் துைந்து, எம்மால்
முடிந்தளவிற்கு
நாம்
மாதான
முன்தனடுப்புக்கரளச்
த ய்திருக்கியைாம்.
மாதானச் சூழ்நிரலக்கும்
மர த் தீர்விற்கும்
எம்மால்
இயன்ைளவு
முயற்சித்திருக்கியைாம்.
மாதானத்தில்
எமக்குள்ள
பற்றுறுதிரயத்
ததட்டத்ததளிவாக தவளிப்படுத்தியிருக்கியைாம்.
யபாதுமான
அளவிற்குயமல்
தபாறுரமகாத்திருக்கியைாம்.
அரமதிவழித்
தீர்விற்கு
எண்ைற்ை
வாய்ப்புக்கரள
வைங்கியிருக்கியைாம். அரசியல் தீர்ரவ யநாக்கி
நகரக்கூடிய இரடதவளிரயக் காட்டியிருக்கியைாம்.
நிலவதிர்வுப் யபரரலகள் தாக்கியயபாது ஒரு
தடரவயும் மகிந்த ஜனாதிபதியாகப் பதவியயற்ை
யபாது இன்தனாரு தடரவயுமாக இரண்டு
தடரவகள்
எமது
யபார்த்திட்டங்கரளத்
தற்காலிகமாகத் தள்ளிப்யபாட்டு, மாதானத்திற்கு
மீண்டும் மீண்டும் ந்தர்ப்பம் வைங்கியிருக்கியைாம்.
இதரன உலகம் நன்கு அறியும்.
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மாவீரர்தின உரரகள்
கடந்த ஆண்டு எனது மாவீரர் நாளுரரயில் எமது
மக்களது அரசியல் அபிலார கரளத் திருப்தி
த ய்யும்ஒரு நீதியான தீர்ரவ வரரயறுக்கப்பட்ட
ஒரு குறுகிய காலத்திற்குள் முன்ரவக்குமாறு
இறுதியாகவும்
உறுதியாகவும்
ஜனாதிபதி
மகிந்தரவ நான் யகாரியிருந்யதன். அந்த அவ ர
யவண்டுயகாரள நிராகரித்துப் புைதமாதுக்கிவிட்டு,
கடந்தகாலச் சிங்களத் தரலரமகள் யபான்று
மகிந்தவும்
தமிழின
அழிப்புப்
யபாரரத்
தீவிரப்படுத்தியிருக்கிைார். தமிைர் யத த்திற்கு
எதிராகப் யபார்ப்பிரகடனம் த ய்திருக்கிைார்.
சிங்கள ஆட்சியாளர்கள் தமிைரின் யதசியப்
பிரச்சிரனக்குச் மாதான வழியில் ஒரு நியாயமான
தீர்ரவ ஒருயபாதும் முன்ரவக்கப்யபாவதில்ரல
என்பது இன்று தவட்டதவளிச் மாகியிருக்கிைது.
எத்தரன ஆண்டுகள் கடந்து த ன்ைாலும் எத்தரன
யுகங்கள் ஓடி மரைந்தாலும் சிங்களத் யத த்தில்
மனமாற்ைம்
நிகைப்யபாவதில்ரல
என்பதும்
தமிைருக்கு நீதிகிரடக்கப்யபாவதில்ரல என்பதும்
இன்று ததட்டத்ததளிவாகியிருக்கிைது. எனயவ,
நடக்கமுடியாத விடயத்தில் நம்பிக்ரக ரவத்து,
ததாடர்ந்தும் அயத பரைய பாரதயில் நரடயபாட
இனியும் நாம் தயாரில்ரல. எம்ரம நாயம
ஏமாற்றிக்தகாள்ளவும் நாம் விரும்பவில்ரல.
சிங்களப் யபரினவாதத்தின் கடுரமயான யபாக்கு,
தனியரசு என்ை ஒயரதயாரு பாரதரயத்தான் இன்று
தமிழீை
மக்களுக்குத் திைந்துரவத்திருக்கிைது.
எனயவ, இந்த விடுதரலப் பாரதயிற் த ன்று,
சுதந்திரத் தமிழீைத் தனியரர
நிறுவுவததன
இன்ரைய நாளில் நாம் தீர்க்கமாக முடிவு
த ய்திருக்கியைாம். எமது அரசியற் சுதந்திரத்திற்கான
இந்தப்
யபாராட்டத்ரத
விரரவாக
ஏற்று
அங்கீகரிக்குமாறு
நீதியின்
வழிநடக்கும்
உலகநாடுகரளயும் ர்வயத
மூகத்ரதயும் நாம்
அன்யபாடு யவண்டுகியைாம்.

தமிழினம்
விடுதரலப்
பாரதயில்
வீறுதகாண்தடழுந்திருக்கின்ை
இந்தப்
தபருரமமிகுந்த
வரலாற்றுக்
காலகட்டத்தில்
உலகத்தமிழினத்தின் உதவிரயயும் யபராதரரவயும்
நாம் யவண்டிநிற்கியைாம். இந்தச் ந்தர்ப்பத்தியல
எமது புலம்தபயர்ந்த உைவுகள் காலங்காலமாக
விடுதரலப்
யபாராட்டத்திற்குச்
த ய்துவரும்
தபரும் பங்களிப்பிற்கும் உதவிகளுக்கும் எனது
அன்ரபயும்
நன்றிரயயும்
ததரிவித்துக்தகாள்வயதாடு ததாடர்ந்தும், உங்கள்
தார்மீகக் கடரமரய ஆற்றுமாறு யவண்டுகியைன்.
இயதயபான்று
எமக்காக
உைர்வுபூர்வமாக
உரிரமக்குரல்
தகாடுத்துவரும்
தமிைக
உைவுகளுக்கும் தமிைகத் தரலவர்களுக்கும் எனது
அன்ரபயும்
நன்றிரயயும்
ததரிவித்துக்தகாள்வயதாடு எமது தமிழீைத் தனியரசு
யநாக்கிய
யபாராட்டத்திற்கு
ததாடர்ந்தும்
நல்லாதரவும்
உதவியும்
வைங்கி,
எமக்குப்
பக்கபலமாகச்
த யற்படுமாறு
அன்யபாடும்
உரிரமயயாடும் யவண்டுகியைன்.
எமது
யத த்தின்
விடுதரலக்காகச்
ாரவ
அரவரைத்து,
ரித்திரமாகிவிட்ட
எமது
மாவீரர்கரள நிரனவுகூரும் இன்ரைய நன்நாளில்
எந்த
இலட்சியத்திற்காக
ஆயிரமாயிரம்
விடுதரலவீரர்கள் களப்பலியானார் கயளா அந்த
இலட்சியத்ரத
அரடந்யத
தீருயவாதமன
றுதிதயடுத்துக்தகாள்யவாமாக.
'புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்'
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ச ௌத்தம் ஓர் ஆழமோன ஆன்மீகத் தரிெனம். அன்ர யும்
அறத்ரதயும் ஆரெகள் அகன்ற ற்றற்ற வோழ்ரவயும்
தர்மத்ரதயும் வலியுறுத்தி நிற்கும் தோர்மீகத் தத்துவம். இந்தத்
தோர்மீக சநறிரய இரண்டோயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ளமலோகக்
கரடப்பிடிப் தோகக் கூறிக்சகோள்ளும் சிங்கேம்,
இரண்டோயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ளமலோகளவ இனவோத
விெத்தினுள் மூழ்கிக்கிடக்கிறது. சிங்கே இனவோத விெம்
இன்று மிருகத்தனமோன வன்முரறயோகக்
ளகோரத்தோண்டவமோடுகிறது. அறு து ஆண்டுகளுக்கு
ளமலோக வன்முரற அகன்ற அகிம்ரெ வழியிலும்,
ஆயுதவழியிலும் தமிழர் நீதி ளகட்டள ோதும் சிங்கே
உலகிளல சிறிதேவும் மனமோற்றம் நிகழவில்ரல.
எத்தரனளயோ இழப்புக்கள், எத்தரனளயோ அழிவுகள்,
எண்ைற்ற உயிர்ப் லிகள் நிகழ்ந்த ள ோதும் சிங்கேத் ளதெம்
மனந்திருந்தவில்ரல.
எனது அன்பிற்கும்
மக்கயள!

மதிப்பிற்குமுரிய

தமிழீை

இன்று மாவீரர் நாள். தமிழீைச் சுதந்திரப் யபாரர
இந்தப் பூமிப்பந்தியல முதன்ரமயான விடுதரலப்
யபாராட்டமாக முன்னிறுத்திய எமது மாவீரச்
த ல்வங்கரள
நிரனவுகூரும்
தூய
நாள்.
ஆயிரமாயிரம்
அக்கினிப்
பந்துகளாக,
எரி
நட் த்திரங்களாக எரிந்து, எமது விடுதரல வாரன
அைகுபடுத்தி,
அலங்கரித்து
நிற்கும்
எமது
சுதந்திரச்சிற்பிகரள நிரனவுகூரும் புனிதநாள்.
எமது மண்ணியல, எமது காலத்தியல எமது
கண்முன்யன வீரத்திற்கு இலக்கைமாக வாழ்ந்து,
விடுதரலயின் வித்தாக வீழ்ந்தவர்கள் எமது
மாவீரர்கள். எதிரிக்குத் தரலவைங்காத வைங்கா
மன்னர்கள். எமது யத விடுதரலக்காகக் களமாடி
வீழ்ந்த மாவீரர் அரனவரும் மனித மரலகளாக,
மனிதக் யகாட்ரடகளாகயவ எமது மண்ரைக்
காத்து நிற்கின்ைனர்.
ஈடிரையற்ை ஈகங்கள்
புரிந்து,
அளப்பரிய
அர்ப்பணிப்புக்கள் த ய்து, எண்ைற்ை ாதரனகள்
புரிந்து எமது யத த்தின் வரலாற்றுச் க்கரத்ரத
விடுதரலயின் பாரதயில் விரரவாக அர த்துச்
த ல்பவர்கள் எமது மாவீரர்கயள.
மனித வரலாற்றுச் க்கரம், காலங்கரளக் கடந்து,
யுகங்கரள விழுங்கி, முடிவில்லாமற் சுைல்கிைது.
இந்த முடிவில்லாத இயக்கத்தில், உலகத்து மனிதன்
நிரையயவ மாறிவிட்டான்.
அவனிடத்தில் எத்தரனயயா புதிய சிந்தரனகள்
யதான்றியிருக்கின்ைன
எத்தரனயயா
புதிய
கருத்யதாட்டங்கள்
பிைந்திருக்கின்ைன.

எத்தரனயயா புதிய எண்ைங்கள் அவன் மனதியல
ததறித்திருக்கின்ைன.
இந்தச்
சிந்தரனத்
ததறிப்பியல,
சுதந்திரமும்
மத்துவமும்
கூடிக்குலவும்
ஒரு
வாழ்ரவ
அவன்
கண்டுதகாண்டான். ாதி, மய, யபதங்கள் ஒழிந்த,
அநீதியும் அட்டூழியங்களும் அகன்ை, சூழ்ச்சிகளும்
சுரண்டல்களும்
நீங்கிய,
தகாந்தளிப்புக்களும்
தநருக்கடிகளும் அகன்ை ஓர் உன்னத வாழ்ரவக்
கற்பிதம் த ய்தான். இந்தக் கற்பிதத்திலிருந்து
யதான்றிய கருத்துருவம்தான் சுதந்திரம். இந்த
உன்னதமான கருத்துருரவ வாழ்வின் உயரிய
இலட்சியமாக வரித்து, மனிதன் யபாராடப்
புயலாகப் புைப்பட்டான்.
ஓயாது வீசும் இந்த விடுதரலப் புயல் இன்று எமது
யத த்தியல ரமயம்தகாண்டு நிற்கிைது.
சுைன்ைடிக்கும் சூைாவளியாக,
குமுறும் எரிமரலயாக,
ஆர்ப்பரித்ததழும் அரலகடலாக
எமது மக்கள் வரலாற்றியல என்றுமில்லாதவாறு
ஒயர யத மாக, ஒயர மக்களாக ஒயர அணியில்
ஒன்றுதிரண்டு நிற்கின்ைனர்.
ஒயர இலட்சியத்தில் ஒன்றுபட்ட
க்தியாக,
ஒன்றுபட்ட இனமாகத் தமக்கு முன்னால் எழுந்த
எல்லாத்
தரடகரளயும்
உரடத்ததறிந்து
தநஞ்சுறுதியுடன் நிமிர்ந்து நிற்கின்ைனர்.
எல்ரலக்காப்புப்
பரடகளாக,
துரைப்பரடகளாக, விய ட அதிரடிப்பரடகளாக
எழுந்து நிற்கின்ைனர்.
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யபார்க்யகாலம் தகாண்டு, மூச்ய ாடும் வீச்ய ாடும்
யபாராடப் புைப்பட்டு நிற்கின்ைனர்.
முப்பத்ரதந்து ஆண்டுகளாக ஓய்வில்லாமல் வீசும்
எமது
வீர
விடுதரல
வரலாற்றில்
நாம்
என்றுமில்லாதவாறு தரரப்பரட, கடற்பரட,
வான்பரடதயன முப்பரடகளும் ஒன்றுய ர ஒரு
தபரும் பரடயாக எழுந்து, நிமிர்ந்து நிற்கியைாம்.
நீண்ட தகாடிய மர்களிற் களமாடி அனுபவமும்
முதிர்ச்சியும்
தபற்ை
முன்னணிப்
பரடயணிகயளாடும் பன்முகத் தாக்குதல்கரளயும்
நிகழ்த்தவல்ல சிைப்புப் பயிற்சிதபற்ை சிைப்புப்
பரடயணிகயளாடும்
நவீன
பரடக்கலச்
க்திகளுடனும் தபரும் யபாராயுதங்களுடனும்
ஆட்பலம், ஆயுதபலம், ஆன்ம பலம் எனச் கல
பலத்துடனும் நவீன இராணுவமாக வளர்ந்து
நிற்கியைாம்.
நீண்டகாலம் தபரும் மர்கரள எதிர்தகாண்டு,
மூர்க்கமாகப்
யபார்
புரிந்து
தபற்தைடுத்த
பட்டறிவாலும்
கற்ைறிந்த
பாடங்களாலும்
கட்டப்பட்டுச் த ழுரமதபற்ை புதிய யபார்
மூயலாபாயங்கயளாடும்
புதிய
யபார்முரைத்
திட்டங்கயளாடும் நவீன யபாரியல் உத்திகயளாடும்
எரதயும் எதிர்தகாள்ளத் தயாராக நிற்கியைாம்.
இந்த மரலயான நிமிர்விற்கு, இந்தப் பூகம்ப
மாற்ைத்திற்கு ஆதாரமாக நிற்பவர்கள் எமது
மாவீரர்கள் என்பரத நான் இங்குப் தபருமிதத்துடன்
கூறிக்தகாள்ள விரும்புகியைன்.
எனது அன்பார்ந்த மக்கயள!
நாம் வாழும் உலகியல புதிய பூகம்ப மாற்ைங்கள்
நிகழ்ந்து வருகின்ைன. உலகயம ஆசியாரவ
யநாக்கித் திரும்பியிருக்கிைது.
இருபத்யதாராம்
நூற்ைாண்டும்
ஆசியாவின்
காப்தமாக
ஆரம்பித்திருக்கிைது.
எமது
பிராந்தியத்ரதச் ய ர்ந்த, எமது கண்டத்ரதச் ய ர்ந்த
நாடுகள்
மூக,
தபாருளாதார,
விஞ்ஞானத்துரைகளியல
தபருவளர்ச்சியீட்டி
முன்யனறி வருகின்ைன.
அண்டதவளி
ஆராய்ச்சிகள்,
ந்திரமண்டல
ஆய்வுகள், அணுக்கருப் பரிய ாதரனகதளனப்
புதிய பாரதயியல பயணிக்கின்ைன. மனித
முதாயம் முன்தனப்யபாதும் காைாத புதிய
வால்களுக்கு முகம்தகாடுத்து, இயற்ரகயின்
எண்ைற்ை புதிர்களுக்கு விரடகள் காைவும் தீராத
வியாதிகளுக்குத்
தீர்வுகள்
யதடவும்
புதிய
பயைத்தியல இைங்கியிருக்கிைது.
அரிய
உயிரினங்கரளயும்
தாவர
வரககரளயுங்கூடக்
காத்து,
பூயகாள
முழுரமரயயும்
பாதுகாக்கின்ை
புனித
முயற்சியியல காலடி எடுத்து ரவத்திருக்கிைது.
ஆனால், சிங்களத் யத ம் மாத்திரம் யநதரதிர்த்

திர யியல,
அழிவு
யநாக்கிய
பாரதயியல
த ன்றுதகாண்டிருக்கிைது. தன்ரனயும் அழித்து,
தமிழினத்ரதயும் அழித்து வருகிைது. இதனால்,
அைகிய
இலங்ரகத்தீவு
இரத்தத்தீவாக
மாறியிருக்கிைது.
தபௌத்தம் ஓர் ஆைமான ஆன்மீகத் தரி னம்.
அன்ரபயும் அைத்ரதயும் ஆர கள் அகன்ை பற்ைற்ை
வாழ்ரவயும் தர்மத்ரதயும் வலியுறுத்தி நிற்கும்
தார்மீகத் தத்துவம். இந்தத் தார்மீக தநறிரய
இரண்டாயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு
யமலாகக்
கரடப்பிடிப்பதாகக் கூறிக்தகாள்ளும் சிங்களம்,
இரண்டாயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு
யமலாகயவ
இனவாத வி த்தினுள் மூழ்கிக்கிடக்கிைது. சிங்கள
இனவாத
வி ம்
இன்று
மிருகத்தனமான
வன்முரையாகக்
யகாரத்தாண்டவமாடுகிைது.
அறுபது ஆண்டுகளுக்கு யமலாக வன்முரை அகன்ை
அகிம்ர வழியிலும், ஆயுதவழியிலும் தமிைர் நீதி
யகட்டயபாதும் சிங்கள உலகியல சிறிதளவும்
மனமாற்ைம்
நிகைவில்ரல.
எத்தரனயயா
இைப்புக்கள், எத்தரனயயா அழிவுகள், எண்ைற்ை
உயிர்ப்பலிகள் நிகழ்ந்த யபாதும் சிங்களத் யத ம்
மனந்திருந்தவில்ரல.
ததாடர்ந்தும்,
அது
வன்முரைப்
பாரதயியலயய
பயணிக்கிைது.
அடக்குமுரையாலும் ஆயுதப்பலத்தாலும் தமிைரின்
யதசியப் பிரச்சிரனக்குத் தீர்வுகாையவ அது
விரும்புகிைது. அரமதி முயற்சிகளுக்கு ஆப்பு
ரவத்துவிட்டு,
தனது
இராணுவ
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ரதத் துணிவுடனும் திமிருடனும்
ததாடர்ந்து முன்தனடுத்து வருகிைது. இதற்குச்
ர்வயத ச் மூகத்தினது தபாருளாதார, இராணுவ
உதவிகளும் அரசியல் தார்மீக ஆதரவும் இராஜதந்திர
முண்டு தகாடுப்புக்களும் ஒரு பக்கச் ார்பான
தரலயீடுகளுந்தான் காரைம்.
எமது பிராந்தியத்தியல உலகப் தபரு வல்லரசுகளின்
இராணுவ, தபாருளாதார, யகந்திர நலன்கள்
புரதந்து கிடப்பரத நாம் நன்கு அறியவாம். அந்த
நலன்கரள முன்தனடுக்க உலக வல்லரசுகள்
முரனப்புடன்
முயற்சிப்பரதயும்
நாம்
விளங்கிக்தகாள்கியைாம்.
இதற்கு இலங்ரகத்தீவில் தநருக்கடி நிரல நீங்கி,
மாதானமும் நிரலயான நல்லாட்சியும் யதான்ை
அரனத்துலக நாடுகள் ஆர்வமும் அக்கரையும்
காட்டுவரதயும் நாம் ஏற்றுக்தகாள்கியைாம்.
இயதயநரம் யபரினவாதச் சிங்கள அரசு உலக
நாடுகளின்
நலன்கரளயும்
அரவ
எமது
பிராந்தியத்திற்
பதிந்திருப்பரதயும்
தமக்குச்
ாதகமாகப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கிைது.
யபாலியான, தபாய்யான பரப்புரரகள் வாயிலாக
உலக நாடுகரளத் தமது வஞ் க வரலக்குள் வீழ்த்தி,
தமிைரது விடுதரலப் யபாராட்டத்திற்கு எதிராகத்
திருப்பி விடுகின்ை ரகங்கரியத்ரதச் த ய்து
வருகிைது.
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சிங்கள அரசின் வஞ் க வரலக்குள் வீழ்ந்து, உலக
நாடுகள் எமது பிரச்சிரனயில் எதிர்மரையான
தரலயீடுகரளச் த ய்வதுதான் எமக்கும் எமது
மக்களுக்கும் வருத்தத்ரதயும் ஏமாற்ைத்ரதயும்
தருகிைது.
இப்படியான அநீதியில் அரமந்த அந்நியத்
தரலயீடுகள், காலங்கரள விழுங்கி நீண்டுத ல்லும்
எமது யபாராட்டத்திற்குப் புதியரவ அல்ல.
அன்று இந்தியா தனது ததற்கு யநாக்கிய வல்லாதிக்க
விரிவாக்கமாக எமது யதசியப் பிரச்சிரனயியல
தரலயீடு த ய்தது. தமிைரது ம்மதயமா ஒப்புதயலா
இன்றி, சிங்கள அரசுடன் கூட்டுச்ய ர்ந்து ஓர்
ஒப்பந்தம் த ய்தது.
அடிப்பரடயில்
அந்த
நலனுக்காகயவா
த ய்யப்பட்டதன்று.

ஒப்பந்தம்
தமிைரது
நல்வாழ்விற்காகயவா

தீர்வு என்ை தபயரில் ஐம்பத்யதழிற் ரகச் ாத்தான
பண்டா – த ல்வா ஒப்பந்தத்தில் இருந்த
அதிகாரங்கரளக்கூடக்
தகாண்டிராத
எலும்புத்துண்டு யபான்ை ஒரு அரரகுரைத் தீர்ரவ
இந்தியா அன்று எம்மக்கள் மீது கட்டிவிட
முயற்சித்தது.
ஓர் இலட் ம் இராணுவத்தினரின் பக்கபலத்யதாடும்
இரண்டு அரசுகளின் உடன்பாட்டு வலிரமயயாடும்
எட்டப்பர் குழுக்களின் ஒத்துரைப்யபாடும் அந்த
ஒப்பந்தத்ரதச் த யற்படுத்தி விட இந்தியா
தீவிரமாக முயற்சித்தது.
தமிைரது யதசியப் பிரச்சிரனயின் அடிப்பரடகள்
எரதயும் ததாட்டு நிற்காத, தமிைரின் அரசியல்
அபிலார கள் எரதயும் பூர்த்தித ய்யாத அந்த
அரரகுரைத் தீர்ரவக்கூடச் த யற்படச் சிங்களப்
யபரினவாதிகள் அன்று அனுமதிக்கவில்ரல.
சிங்களத் யத ம் பற்றியும் அதன் நயவஞ் க அரசியல்
பற்றியும் நாம் நன்கு அறியவாம். எமக்கு அது பற்றிய
நீண்ட
பட்டறிவும்
க ப்பான
வரலாறும்
இருக்கின்ைன.
எனயவதான், நாம் அன்று இந்தியாவுடன் பல்யவறு
தடரவகள் பல்யவறு இடங்களிற் பல்யவறு
மட்டங்களில் நடந்த யபச்சுக்களின்யபாது, சிங்களப்
யபரினவாதம் பற்றி அவர்களுக்குத் ததளிவாக
எடுத்துக்கூறியனாம்.
தமிைர் பிரச்சிரனக்குத் தீர்வுகண்டு, தமிைர்
யத த்தில் அரமதிரயக் தகாண்டுவருவது சிங்கள
அரசின் யநாக்கமன்று,
தமிைர்
யத த்ரத
ஆக்கிரமித்து,
தமிைரின்
வளங்கரள அழித்து, தமிைரர அடிரமதகாண்டு,
அழித்ததாழிப்பதுதான் சிங்கள அரசின் யநாக்கம்
என்பரத அன்று இந்தியாவிற்கு எடுத்துரரத்யதாம்.

இதனால், தமிழ் மக்கள் தமது மண்ணியலயய
தபரும்
அழிவுகரளயும்
அனர்த்தங்கரளயும்
ந்தித்தனர்.
அன்று இந்தியா இரைத்த தவரை இன்று
ர்வயத மும் இரைத்து நிற்கிைது. சிங்கள அரசின்
ாதுரியமான, ாைக்கியமான, பரப்புரரகளுக்குப்
பலியாகி,
மாதான
முயற்சிகளுக்குப்
பாதுகாவலனாக நின்ை நாடுகயள, எமது விடுதரல
இயக்கத்ரதப்
பயங்கரவாத
அரமப்பாகப்
பட்டியலிட்டிருக்கின்ைன. இதில் யவதரனயான,
ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத விடயம் என்னதவன்ைால்
ஒரு காலத்தில் எம்ரமப் யபான்று தமது
சுதந்திரத்திற்காகப்
யபாராடிய
யத ங்களும்
எம்ரமப்
பயங்கரவாதிகளாகப்
பட்டஞ்சூட்டியரமதான்.
இவற்றுக்கும் யமலாக, புலம்தபயர்ந்து வாழும்
எமது மக்கள் தாம் வாழும் நாடுகளியல பலம்
தபாருந்திய க்தியாக நின்று, தமிழீை விடுதரலப்
யபாருக்கு உதவி வருவரதயும் அரசியல் ஆதரரவத்
திரட்டி
வருவரதயும்
சிங்களத்
யத த்தாற்
தபாறுத்துக்தகாள்ள முடியவில்ரல.
சிங்களப் யபரினவாதத்தின் யகாரப்பிடிக்குட் சிக்கி,
எம்மக்கள்
அழிந்து
வருவரதயும்
அந்தப்
யபரழிரவத் தடுக்க, புலம்தபயர்ந்த மக்கள் அரசியற்
யபாராட்டங்கரளயும்
மனிதாபிமானப்
பணிகரளயும்
யமற்தகாண்டு
வருவரதயும்
சிங்களப் யபரினவாதத்தாற் கிக்கமுடியவில்ரல.
எனயவதான், புலம்தபயர்ந்து வாழும் மக்களுக்கும்
தாயக மக்களுக்கும் இரடயிலான உைவுப்பாலத்ரத
உரடத்து, தமிழீை விடுதரலப் யபாராட்டத்ரத
நசுக்கிவிடச் சிங்களப் யபரினவாதம் தீவிரமாக
முயற்சித்து வருகிைது.
இந்த அநியாயத்திற்குச் சில உலக நாடுகளும்
துரையபாகின்ைன.
எம்மக்கள்
தாம்
வாழும்
நாடுகளின்
அரசியற் ட்டங்களுக்கு அரமவாக, நீதி தவைாது
யமற்தகாள்ளும் அரசியற் யபாராட்டங்கரளயும்
மனிதாபிமானச்
த யற்பாடுகரளயும்
படுபாதகமான
குற்ைவியற்
த யல்களாக
இந்நாடுகள் காட்டி வருகின்ைன.
தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகரளயும் தமிழின
உைர்வாளர்கரளயும் ரகது த ய்து, சிரைகளியல
அரடத்து, அவமானப்படுத்தியிருக்கின்ைன.
நீதி யகட்டு, நியாயம் யகாரி எம்மக்கள் நடாத்திய
யபாராட்டங்கரளக்
கீழ்த்தரமாகக்
தகாச்ர ப்படுத்தியிருக்கின்ைன.
இத்தரகய நடுநிரல தவறிய ஒரு தரலப்பட் மான
நடவடிக்ரககள் ர்வயத ச் மூகம் மீது எம்மக்கள்
தகாண்டிருந்த
ஆைமான
நம்பிக்ரககரள

இந்தியா இைங்க மறுத்தது.
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யமா மாகப்
பாதித்திருப்பயதாடு
அரமதி
முயற்சிகளுக்கும் ஆப்பு ரவத்திருக்கின்ைன.

பண்ரடய நாகரிகம் புரதந்த வரலாற்றுமண் மயான
பூமியாக மாறியது.

மாதானப்
யபச்சுக்களிற்
பங்குதகாண்ட
இருதரப்பினரது
மநிரல உைரவப் பாதித்து,
அரமதி
ஒப்பந்தமும்
முறிந்துயபாக
வழி
த ய்திருக்கின்ைன.

ரித்திரப் பிரசித்தி தபற்ை தமிைரின் தரலநகரான
திருமரல சிரதக்கப்பட்டது.

அத்யதாடு, இந்நாடுகள் வைங்கி வரும் தாராளப்
தபாருளாதார இராணுவ உதவிகளும் இரகசியமான
இராஜதந்திர முண்டுதகாடுப்புக்களும் சிங்கள
இனவாத அரர யமலும், யமலும் இராணுவப்
பாரதயியலயய தள்ளிவிட்டிருக்கிைன.

தமிைரின்
பண்ரடய
பண்பாட்டு
மட்டக்களப்பு அகதிகளின் நகரானது.

வடக்கில்
தமிைரின்
கலாச் ார
ரமயமான
யாழ்ப்பாைம்
தவளியுலகத்
ததாடர்புகள்
துண்டிக்கப்பட்டு, திைந்ததவளிச் சிரைச் ாரலயாக
மாற்ைப்பட்டது.

அராஜகமான ஆக்கிரமிப்புப் யபாரர திருமிருடன்
நடத்தும் மகிந்த அரசு

தமாத்தத்தில்,

இதனால்தான்,
மகிந்த
அரசு
அநீதியான,
அராஜகமான ஆக்கிரமிப்புப் யபாரர எமது
மண்ணியல துணிவுடனும் திமிருடனும் ததாடர்ந்து
வருகிைது.

தமிைரின் நிம்மதியான வாழ்ரவக் தகடுத்து,

இராணுவப் பலத்ரதக்தகாண்டு, தமிைரின் சுதந்திர
இயக்கத்ரத அழித்து விடலாம் என்ை மமரதயில்
மகிந்த அரசு
மாதானத்திற்கான கதவுகரள
இறுகச் ாத்தியது.
தமிழ்
மண்ரை
ஆக்கிரமித்து,
தமிைரர
அடக்கிதயாடுக்கி ஆளயவண்டும் என்ை ஆர
என்றுமில்லாதவாறு
தீவிரம்தபற்ைது.
முழு
உலகமும்
முண்டுதகாடுத்து
நிற்க,
யபார்
நிறுத்தத்ரதக் கவ மாக ரவத்து, மாதானச் சூைரல
வாய்ப்பாகப்
பயன்படுத்தி,
மகிந்த
அரசு
ஆக்கிரமிப்புப் யபாரர அரங்யகற்றியது.

நகரான

சிங்கள அரசின் தமிழின அழிப்புப்யபார்

தமிைரர அகதிகளாக்கி,
தமிைரின் மூக, தபாருளாதார வாழ்ரவச் சீரழித்து,
தமிைருக்கு
என்றுமில்லாத
தகாடுத்திருக்கிைது.

யபரவலத்ரதக்

எமது தாய்நிலம், ஒருபுைம் சிங்கள இராணுவப்
யபயாட்சிக்குட் சிக்கிச்சீரழிய,
மறுபுைம் உயர்பாதுகாப்பு வலயங்கள், விய ட
தபாருளாதார
வலயங்கள்
என்ை
தபயரில்
யவகமாகச் சிங்களமயப்படுத்தப்படுகிைது.
சிங்கக்
தகாடிகரள
சிரலகரள நாட்டியும்

ஏற்றியும்

சித்தார்த்தன்

யபார்நிறுத்தத்ரதக்
கண்காணித்த
கண்காணிப்புக்குழு கண்கரள மூடிக்தகாண்டும்
ரககரளக்
கட்டிக்தகாண்டும்
தகாழும்பியல
படுத்துைங்கியது.

வீதிகளுக்குச் சிங்களப் தபயர்கரள மாற்றியும்

அனு ரரையாளரான
யநார்யவ
நாட்டினர்
அலுத்துப்யபாய் அரமதியாக இருந்தார்கள்.

இதன் உச் மாக,

எமக்குச் மாதானம் யபாதித்த உலக நாடுகள்
தமௌனித்துப் யப மறுத்தன.

தமிழீைத்தின் ததன் மாநிலம் முழுவதிலும் சிங்களக்
குடியயற்ைங்கள் காளான்கள் யபான்று அசுர
யவகத்தியல முரளத்து வருகின்ைன.

தபௌத்த
விகாரரகரளக்
சிங்களமயமாக்கல்
கடுகதி
ததாடர்கிைது.

கட்டியும்
யவகத்தியல

“ மாதானத்திற்கான
யபார்”
என்றும்
“பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான கூட்டு நடவடிக்ரக”
என்றும்
“தமிைரின்
விடுதரலக்காக,
வியமா னத்திற்காக நடாத்தப்படும் யபார்” என்றும்
சிங்கள அரசு தமிழின அழிப்ரப நியாயப்படுத்திப்
யபாரரத் ததாடர்கிைது.

அநீதியான யுத்தம் ஒன்ரை நடாத்தி,

மகிந்த அரசு தனது முழுப் பரடப்பலச் க்திரயயும்
அழிவாயுதங்கரளயும்
ஒன்றுதிரட்டி
எமது
தாயகத்தின் ததற்குப் பிராந்தியம் மீது தபரும்
யபாரரக் கட்டவிழ்த்துவிட்டது.

இலட் க்கைக்கில் இடம்தபயரரவத்து விட்டு,

ஓயாத
மரையாகப்
தபாழிந்த
அயகாரக்
குண்டுவீச்சுக்களாலும் எறிகரைகளாலும் எமது

தபாருளாதாரத் தரடகரள விதித்து,
யபாக்குவரத்துச் சுதந்திரத்ரத மறுத்து,
தமிைரரக் தகான்று குவித்து,

தமிழின ஆன்மாரவ ஆைமாகப் பாதித்த
இந்தச் ய ாகமான நிகழ்ரவச் சிங்களத் யத ம்
தவற்றிவிைாவாகக் தகாண்டாடி மகிழ்கிைது.
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தமிைரரப் யபாரில் தவன்றுவிட்டதாகப் பட்டாசு
தகாழுத்தி,
வாை
யவடிக்ரககள்
காட்டி
ஆர்ப்பரிக்கிைது.
கிைக்கு மீதான முற்றுரக வலயம் முற்றுப்தபற்று
விட்டதாகவும்
யாழ்ப்பாைத்தின் கழுத்ரதச் சுற்றி முள்யவலிரய
இறுக்கி விட்டதாகவும்
சிங்கள இராணுவத் தரலரம எண்ணிக்தகாண்டது.
தபாத்துவில் ததாடக்கம் புல்யமாட்ரட வரர,
கிைக்குக் கரரயயாரம் முழுரமக்கும் விலங்கிட்டு
விட்டதாகச்
சிங்களப்
யபரினவாதம்
திமிர்தகாண்டது.

பாரதூரமான விரளவுகரள
ந்தித்யத ஆகயவண்டி வரும்.

அது

விரரவிற்

வரலாற்றியல முதல்தடரவயாக எமது கரும்புலி
அணியினரும் வான்புலிகளும் கூட்டாக நடாத்திய
“எல்லாளன்”
நடவடிக்ரக
சிங்கள
இராணுவப்பூதத்தின் உச் ந்தரலயியல ஆப்பாக
இைங்கியிருக்கிைது.
இந்த மண்ரட அடி சிங்களம் கட்டிய கற்பரனகள்
கண்டுவந்த கனவுகள் அத்தரனரயயும் அடியயாடு
கரலத்திருக்கிைது.
அநுராதபுர
மண்ணில்
எம்மினிய
வீரர்கள்
ஏற்படுத்திய இந்தப் யபரதிர்விலிருந்து சிங்களத்
யத ம் இன்னும் மீண்தடைவில்ரல.

புலிகளுக்கு எதிரான யபாரிற்
ஈட்டிவிட்டதாகச்
சிங்கள
திருப்திதகாண்டது.

தபருதவற்றி
ஆட்சிப்பீடம்

ஈகத்தின் எல்ரலரயத் ததாட்டுவிட்ட இந்த
வீரர்களின் உயர்ந்த உன்னதமான அர்ப்பணிப்பு
சிங்களத் யத த்திற்கு ஒரு த ய்திரயச் த ால்கிைது.

நில
அபகரிப்பு
விரளவுகளும்

பாரதூரமான

அதாவது, தமிைரன அழிக்க நிரனப்யபாருக்கு
அழிவு நிச்சியம் என்பயதாடு, இந்த மாவீரர்கள்
பற்ைரவத்துள்ள
விடுதரலத்தீயின்
எரிநாக்குகளிலிருந்து
ஆக்கிரமிப்பாளர்கள்
எங்கிருந்தாலும் தப்பிவிடமுடியாது என்பதுதான்
அது.

தபாறியும்

எமது விடுதரல இயக்கத்ரதயும் எமது விடுதரலப்
யபாராட்டத்ரதயும் சிங்களத் யத ம் எப்யபாதும்
தவைாகயவ
புரிந்துதகாள்கிைது.
குரைத்யத
மதிப்பீடுத ய்கிைது.
பூயகாள
அரமப்ரபயும்
புைநிரல
உண்ரமகரளயும்
மிகவும்
துல்லியமாகக்
கணிப்பிட்டு,
எதிரியின்
பலத்ரதயும்
பலவீனத்ரதயும்
ரியாக
எரடயபாட்டு,
எதிர்விரளவுகரள மதிப்பீடு த ய்து, இவற்றின்
அடிப்பரடயியலயய
நாம்
எமது
யபார்த்திட்டங்கரளச் த யற்படுத்துகியைாம்.
எதிரியின் யுத்த யநாக்குகரளயும் உபாயங்கரளயும்
முன்கூட்டியய
தீர்க்க
தரி னமாக
அனுமானித்தறிந்யத, எமது யபார்த்திட்டங்கரள
வகுக்கியைாம்.
இப்படித்தான்
கிைக்கிலும்
எமது
யபார்த்திட்டங்கரள
வகுத்யதாம்.
தற்காப்புத்
தாக்குதல்கரள நடாத்தியவாறு தந்தியராபாயமாகப்
பின்வாங்கியனாம்.
புலிகளின் யத த்தில் அகலக்கால் நீட்டுவதும்
நீட்டிய காரல நிரலயாக ரவத்திருப்பதும்
எத்தரன ஆபத்தான விவகாரம் என்பரத சிங்களம்
“தஜயசிக்குறு” மரிற் கற்ைறிந்திருக்கலாம்.
ஆனால், சிங்கள இராணுவம் நாம் விரித்த
வரலக்குள் வரகயாக விழுந்து, தபருந்ததாரகயில்
பரடயினரர முடக்கி, ஆளில்லாப் பிரயத ங்கரள
இன்று ஆட்சிபுரிகிைது.
நில அபகரிப்பு என்ை தபாறியிற் சிங்களம்
மீளமுடியாதவாறு மீளவும் விழுந்திருக்கிைது. இதன்

இராணுவ அடக்குமுரை என்ை அணுகுமுரை
மூலம் தமிைரின் யதசியப் பிரச்சிரனரயத்
தீர்க்கமுடியாது என்பரத மகிந்த அரசு இனியும்
உைர்ந்துதகாள்ளப்யபாவதில்ரல.
இராணுவ
யமலாதிக்கத்ரத
எட்டிப்பிடிக்கயவண்டும்,
தமிைர்
தாயகத்ரத
ஆக்கிரமித்துச் சிங்களமயமாக்கி விடயவண்டும்
என்ை
ஆதிக்கதவறியும்
சிங்கள
அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து
அகன்றுவிடப்யபாவதில்ரல.
ததாடர்ந்தும் யகாடி யகாடியாகப் பைத்ரதக்
தகாட்டி,
உலதகங்கிலிருந்தும்
அழிவாயுதங்கரளயும்
யபாராயுதங்கரளயும்
தருவிக்கயவ
மகிந்த
அரசு
முரனப்புடன்
த யற்படுகிைது.
எனயவ,
மகிந்த
அரசு
தனது
தமிழின
அழிப்புப்யபாரரக் ரகவிடப்யபாவதில்ரல.
தனது பாரிய இராணுவத் திட்டத்ரதயும் அதன்
விரளவாகத் தமிழீை மண்ணில் ஏற்பட்டுவரும்
யபரவலங்கரளயும் மூடிமரைத்து,
உலகத்தின் கவனத்ரதத் திர திருப்பி, உலக
நாடுகளின்
உதவிரயயும்
யபராதரரவயும்
தபற்றுக்தகாள்ளயவ
மகிந்த
அரசு
அரனத்துக்கட்சிப்
பிரதிநிதிகள்
குழுரவ
அரமத்தது.
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இதரனக் கடந்த மாவீரர் நிரனவுரரயில் நான்
ததளிவாக எடுத்துக்கூறியிருந்யதன்.
வருடக்கைக்கிற்
காலத்ரத
இழுத்தடித்து,
எந்தவிதமான தீர்ரவயும் முன்ரவக்க முடியாது,
இறுதியில் இரண்டு மாத விடுப்பிற் பிரதிநிதிகள்
குழுவினர் த ன்றிருப்பது இதரனயய காட்டி
நிற்கிைது.
தமிைரின் யதசியப் பிரச்சிரனரய நீதியான
முரையிற் மாதான வழியில் தீர்த்துரவப்பதற்கான
அரசியல்
யநர்ரமயும்
உறுதிப்பாடும்
ததன்னிலங்ரகயில்
எந்த
அரசியற்
கட்சியிடமுமில்ரலதயன்பது கடந்த அறுபது
ஆண்டுகளில்
ததட்டத்ததளிவாக
தவளிப்பட்டிருக்கிைது.
தமிைரின் தாயகம், யதசியம், தன்னாட்சியுரிரம
ஆகிய
மூலாதாரக்
யகாட்பாடுகரள
ஏற்றுக்தகாள்ளவும்
தமிைரின் யதசியத் தனித்துவத்ரத அங்கீகரிக்கவும்
ததன்னிலங்ரகக் கட்சிகள் தயாரில்ரலதயன்பதும்
இன்று
ந்யதகத்திற்கிடமின்றி
நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிைது. ஒற்ரையாட்சிக்குள்தான்
தீர்வு
என
ஆளும்கட்சி
அடம்பிடிப்பதும்
தீர்வுத்திட்டயம யவண்டாம் என மஞ் ள், சிவப்புக்
கட்சிகள் பிடிவாதமாக நிற்பதும் கடந்தகால
நிரலப்பாடுகளிலிருந்து குத்துக்கரைம் அடித்து,
அரசின் யபார் நடவடிக்ரகக்கும் ஆதரவு, மாதான
முயற்சிகளுக்கும் ஆதரவு எனப் பிரதான எதிர்க்கட்சி
எரதயும் ததளிவாகக் கூைாது இழுவல் தமாழியில்
நழுவிக்
கண்ைாம்பூச்சி
விரளயாடுவதும்
இதரனத்தான் ததளிவுபடுத்துகின்ைன.
இதன்மூலம் சிங்கள அரசியற் கட்சிகள் அரனத்தும்
அடிப்பரடயில் தமிழின வியராதப் யபரினவாதக்
கட்சிகள்
என்பது
ந்யதகத்திற்கிடமின்றி
நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிைது.
இப்படியான இனவாதக் கட்சிகளிடமிருந்து யாரும்
தீர்ரவ
எதிர்பார்த்தால்,
அது
அரசியல்
அ ட்டுத்தனயமயன்றி யவதைான்றுமன்று.
சிங்களப் பரடகளின் “அக்கினிக்கீல” என்ை பாரிய
பரட
நடவடிக்ரகரயத்
தவிடுதபாடியாக்கி,
யபாரிற்
புலிகரள
தவற்றிதகாள்ளமுடியாது
என்பரதச்
சிங்களத்
யத த்திற்கு
இடித்துரரத்தயபாதுதான் அன்று சிங்களம் அரமதி
முயற்சிக்கு ஆர்வம் காட்டியது.
எமது உயரிய யபாராற்ைரல தவளிப்படுத்தி,
இராணுவ யமலாதிக்க நிரலயில் நின்ையபாதுதான்
சிங்களத்
யத ம்
அரமதி
ஒப்பந்தத்திற்
ரகச் ாத்திட்டது.
உலக
நாடுகளிலிருந்து
தபற்ை
தாராள
நிதியுதவிகரளயும் ஆயுத உதவிகரளயுங் தகாண்டு

தனது சிரதந்துயபான இராணுவ இயந்திரத்ரதச்
த ப்பனிட்டு, தனது இராணுவ அரக்கரனப்
யபாரிற்குத் தயார்ப்படுத்திச் சிங்களத் யத ம்
மாதான
வழியிலிருந்தும்
மர ப்
பாரதயிலிருந்தும்
விலகித்
தனது
பரைய
இராணுவப்பாரதயிற் பயணிக்கிைது.
மகிந்த
அரசு
ஒருதரலப்பட் மாகப்
யபார்நிறுத்தத்ரத முறித்து, தமிைர் தாயகத்தின்
புவியியல்
ஒருரமப்பாட்ரடயும்
தனித்துவத்ரதயும் அழித்ததாழிக்கும் இராணுவச்
த யற்றிட்டத்ரத
இன்று
ஈவிரக்கமின்றிச்
த யற்படுத்தி வருகிைது.
ஆயிரக்கைக்கில் எம்மக்கரளக் தகான்றுகுவித்து,
கடத்திப் புரதகுழிகளுக்குட் புரதத்து, தபரும்
மனித அவலத்ரத எம்மண்ணில் நிகழ்த்தி வருகிைது.
அனு ரரையாளரான
அடக்கி வருகிைது.

யநார்யவரய

அதட்டி

கண்காணிப்புக்குழுரவக் கார ாரமாக விமர்சித்து
வருகிைது.
தனது பயங்கரவாதத்ரத மூடிமரைக்க ஐ.நாவின்
உயர் அதிகாரிகரளக்கூடப் பயங்கரவாதிகளாகச்
சித்திரிக்கிைது.
த ய்தியாளர்கயளா ததாண்டு நிறுவனங்கயளா
த யற்பட முடியாதவாறு தமிைர் தாயகத்திற்
பதற்ைத்ரதயும்
பயப்பீதிரயயும்
உருவாக்கி,
உண்ரம நிரலவரத்ரத உலகிற்கு மரைத்து
வருகிைது.
உலக நாடுகள் தமது த ாந்தப் தபாருளாதாரக்
யகந்திர நலன்கரள முன்தனடுக்கின்ை யபாதும்
மனித
உரிரமகளுக்கும்
ஜனநாயக
விழுமியங்களுக்கும்
மதிப்புக்தகாடுக்கத்
தவறுவதில்ரல.
இந்தப் பிரபஞ் மும் ரி, மனித வாழ்வியக்கமும் ரி,
உலக உைவுகளும் ரி தர்மத்தின் க்கரத்தியலயய
இன்னமும் சுைல்கின்ைன.
இதனால்தான்,
விடுதரலக்காகப்
யபாராடிய
கிைக்குத்தீயமார், தமான்ரிநீக்யரா யபான்ை யத ங்கள்
ர்வயத த்தின் ஆதரயவாடும் அனு ரரையயாடும்
புதிய
யத ங்களாக
அடிரம
விலங்ரக
உரடத்ததறிந்துதகாண்டு விடுதரல தபற்ைன.
தகாய ாயவா
யபான்ை
விடுதரலக்காகவும்
ர்வயத ம்
தீவிரமாகச் த யற்பட்டுவருகிைது.

யத ங்களின்
ததாடர்ந்தும்

இருப்பினும், எமது யதசியப் பிரச்சிரனயிற்
ர்வயத நாடுகளின் நகர்வுகளும் நடவடிக்ரககளும்
எம்மக்களுக்குத்
திருப்தி
தருவனவாக
அரமயவில்ரல.
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மாவீரர்தின உரரகள்
இந்நாடுகள் மீது எம்மக்கள் ரவத்திருந்த நம்பிக்ரக
இன்று தகர்ந்துயபாயிருக்கிைது. இந்நாடுகளின்
நடுநிரலச் த யற்பாட்டியல இன்று தபரும்
யகள்விக்குறி எழுந்திருக்கிைது.

ர்வயத ச் மூகம் எமது மக்களின் சுயநிர்ைய
உரிரமரயயும் இரையாண்ரமரயயும் ஏற்று
அங்கீகரிக்கும் என எமது மக்கள் இன்ரைய
புனிதநாளியல எதிர்பார்த்து நிற்கின்ைனர்.

மாதானத்திற்காக உரைத்த எமது தவப்புதல்வன்
தமிழ்ச்த ல்வரனச் ர்வயத ம் மாதானம் யபசியய
ாகடித்திருக்கிைது.

எனது அன்பார்ந்த மக்கயள!

அரமதிப் பாரதயில் இயங்கிய எமது விடுதரல
இயக்கத்தின் இதயத்துடிப்ரப வலுக்கட்டாயமாக
இழுத்து நிறுத்தியிருக்கிைது.
எமது இதயங்களில் இலட்சிய தநருப்ரப மூட்டி,
மரைந்த
மாவீரருக்கு
ஆண்டுயதாறும்
விளக்யகற்றும்யபாது எப்யபாதும் என்னருகிருந்த
எனது அன்புத்தம்பி தமிழ்ச்த ல்வனுக்கும் ய ர்த்து
இம்முரை
என்ரகயால்
ஈகச்சுடயரற்றும்
நிரலரமரயச் ர்வயத ம் உருவாக்கியிருக்கிைது.
உலகத் தமிழினத்ரதயய கண்ணீரிற்
கலங்கியை ரவத்திருக்கிைது.

கரரத்து,

நாம் பூமிப்பந்தியல வாழ்கின்ை தனித்துவமும்
விய ட பண்புகளும் தகாண்ட ஒரு சிைப்புவாய்ந்த
இனம் மிகவும் ததான்ரம வாய்ந்த இனம்
தனித்துவமான இன அரடயாளங்கயளாடும் யதசிய
இனக்கட்டரமப்யபாடும் வாழுகின்ை ஓர் இனம்.
நீண்ட காலமாக அகிம்ர வழியிலும் ஆயுத
வழியிலும் இன ஒடுக்குமுரைக்கு எதிராக, விடிவு
யதடி, விடுதரல யவண்டிப் யபாராடி வருகியைாம்.
நாம் காலங்காலமாகப் பரம்பரர பரம்பரரயாக
வாழ்ந்த எமது த ாந்த மண்ணில் எமக்யகயுரித்தான
வரலாற்று மண்ணில் அந்நியரிடம் பறிதகாடுத்த
ஆட்சியுரிரமரய மீள நிரலநாட்டுவதற்காகயவ
யபாராடி வருகியைாம்.

சிங்களத் யத த்தின் மாதான வியராதப்யபாக்ரக,
யபார்தவறிரய உலக நாடுகள் உறுதியயாடு
கண்டித்திருந்திருந்தால், தமிழ்ச்த ல்வன் இன்று
உயியராடு இருந்திருப்பான்.

இைந்துவிட்ட எமது இரையாண்ரமரய மீளநிறுவி,
எமது
சுதந்திரத்
யத த்ரத
மீளக்கட்டிதயழுப்புவதற்காகயவ நாம் யபாராடி
வருகியைாம்.

மாதானத்திற்கு
விழுந்திருக்காது.

எமது மக்களின் இந்த நீதியான, நியாயமான,
நாகரிகமான யபாராட்டத்ரதச் சிங்களத் யத ம்
ததாடர்ந்தும் ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்து வருகிைது.

இப்படிதயாரு

யபரிடி

மாதானத்தின்
காவலர்களாக
வீற்றிருக்கும்
இரைத்தரலரம நாடுகளும் இந்தப் தபரும்
தபாறுப்பிலிருந்து தவறியிருக்கின்ைன.
மாதானத்ரதப் பாதுகாக்கும் தபரும் தபாறுப்பும்
தார்மீகக் கடரமப்பாடும் இந்த இரைத்தரலரம
நாடுகளுக்கு இல்ரலதயன்ைால் காலத்திற்குக்காலம்
இடத்திற்கிடம் அவர்கள் மாநாடு கூட்டுவதன்
அர்த்தம்தான் என்ன?

மாைாக, எம்மண் மீதும் மக்கள் மீதும் தபரும் இன
அழிப்புப் யபாரர, ஆக்கிரமிப்புப் யபாரரக்
கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கிைது.
யபார் என்ை யபார்ரவயில் மாதபரும் மனித
அவலத்ரத ஏற்படுத்தி வருகிைது.
அறுபது ஆண்டுக்காலமாக

சிங்கள அரசிற்குச் சீர்வரிர த ய்து,

அநீதி இரைக்கப்பட்டு,

ஆயுத உதவிகள் அளித்து,

அடக்குமுரைக்கு ஆட்பட்டு,

தமிைரர அழித்துக்கட்டத் துரையபாவதுதான்
இந்த நாடுகளின் உள்ளார்ந்த யநாக்கமா?
இத்தரன
யகள்விகள்
இன்று
மனங்களியல எழுந்திருக்கின்ைன.

எம்மக்களது

எனயவ, ர்வயத
மூகம் இனியாவது எமது
விடுதரலப் யபாராட்டம் ததாடர்பாக நீதியான
புதிய அணுகுமுரைரயக் கரடப்பிடிக்கும் என
எமது மக்கள் உறுதியாக நம்புகின்ைனர்.
இன அழிப்ரபத் ததாடரும் சிங்கள அரசிற்கு
இராணுவப் தபாருளாதார உதவிகள் வைங்குவரத
அடியயாடு நிறுத்தி,

ாவும் அழிவும் எண்ணில்லா இன்னல்களும்
குடிதபயர்ந்த அகதி வாழ்வுமாக
எம்மக்களின் அன்ைாடச் சீவியம் சீரழிந்த யபாதும்
எமக்காக
எந்ததவாரு
நாயடா,
எந்தயவார்
அரமப்யபா குரல் தகாடுக்கவில்ரல.
ஆதரயவா
அனுதாபயமா
ததரிவிக்கவில்ரல.
உலகயம கண்ரை மூடிக்தகாண்டு, பாராமுகமாகச்
த யற்படுகிைது.
பூமிப்பந்ததங்கும் எண்பது மில்லியன் தமிைர் பரந்து
வாழ்ந்த
யபாதும்,
எமக்தகன
ஒரு
நாடு
இல்லாதரமதான் இந்தப் பரிதாப நிரலக்கு – இந்த
யமா மான நிரலரமக்குக் காரைம்.
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எனயவ, எமது மாவீரர்கரள
இன்ரைய எழுச்சி நாளில்

நிரனவு

கூரும்

உலகம் முழுவதும் வாழ்கின்ை தமிழ்மக்கள்
அரனவரரயும்
தமிழீை
விடுதரலக்காக
உைர்தவழுச்சியுடன்
கிளர்ந்ததழுமாறு
யவண்டிக்தகாள்கியைன்.
அறிவுவளம்,
த யல்வளம்,
தபாருள்வளம்,
பைவளம் என உங்களிடம் நிரைந்து கிடக்கும்
அரனத்து வளங்கரளயும் ஒன்றுதிரட்டி, எமது
விடுதரலப் யபாராட்டத்திற்கு நீங்கள் வைங்கிய
பங்களிப்புக்களுக்கும்
உதவிகளுக்கும்
இச் ந்தர்ப்பத்தியல
எனது
அன்ரபயும்
நன்றிரயயும் ததரிவித்துக்தகாள்கியைன்.
இயதயபான்று
வருங்காலத்திலும்
நிரைந்த
பங்களிப்ரப
வைங்குமாறு
அன்யபாடும்
உரிரமயயாடும் யகட்டுக்தகாள்கியைன்.

எரதயும்
தாங்கும்
இதயத்துடனும்
இரும்ரபதயாத்த
இலட்சிய
உறுதியுடனும்
அஞ் ாத வீரத்துடனும் எமது வீரர்கள் மராடும்
வரர,
எத்தரன துயர் வரினும் எத்தரன இடர் வரினும்
நாம் எமது விடுதரலப் பாரதயியல ததாடர்ந்து
யபாராடுயவாம்.
புனித
இலட்சியத்திற்காகத்
ஆகுதியாக்கிக்தகாண்ட
எமது
நிரனவுகூரும் இன்ரைய நாளில்

தம்ரமயய
மாவீரரர

நாம் ஒவ்தவாருவரும் அந்த மாவீரரின் இலட்சியக்
கனரவ எமது தநஞ் ங்களியல சுமந்து,
அந்த மாவீரரின் இறுதி இலட்சியம் நிரைவுதபறும்
வரர ததாடர்ந்து யபாராடுயவாம்.
“புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்”

த்திய இலட்சியத்திற்காகச் ாரவச் ந்தித்துச்
ரித்திரமாவதற்கு ஆயிரமாயிரம் வீரர்கள் எமது
விடுதரல இயக்கத்தில் அணிவகுத்து நிற்கும் வரர,
எமக்கு
முன்னால்
எழுகின்ை
எல்லாத்
தரடகரளயும்
நாம்
உரடத்ததறிந்து
யபாராடுயவாம்.
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2008
ச ரும் ள ோருக்கு முகம்சகோடுத்தவோறு, நோம் இத்தரன
கோலமோக இத்தரன தியோகங்கரேப் புரிந்து ள ோரோடி
வருவது எமது மக்களின் சுதந்திரமோன, சகௌரவமோன,
நிம்மதியோன வோழ்விற்ளகயன்றி ளவசறதற்கோகவுமன்று.
உலகத் தமிழினத்தின் ஒட்டுசமோத்தப் ள ரோதரளவோடு நோம்
இந்தப் ள ோரோட்டத்ரத நடோத்திவருகிளறோம்.
அதுமட்டுமன்று, எமது ள ோரோட்டம் எந்தசவோரு
நோட்டினதும் ளதசிய நலன்களுக்ளகோ அவற்றின் புவிெோர்
நலன்களுக்ளகோ ச ோருேோதோர நலன்களுக்ளகோ குறுக்கோக
நிற்கவில்ரல. எமது மக்கேது ஆழமோன அபிலோரெகளும்
எந்தசவோரு ளதெத்தினதும் எந்தமக்களினதும் ளதசிய
நலன்களுக்குப் ங்கமோக அரமயவில்ரல. அத்ளதோடு இந்த
நீண்ட ள ோரோட்ட வரலோற்றில், நோம் திட்டமிட்டு எந்தசவோரு
ளதெத்திற்கு எதிரோகவும் நடந்துசகோண்டதுமில்ரல.
எனது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய தமிழீை
மக்கயள! இன்று மாவீரர் நாள். தமிழீைத்
தாய்நாட்டின் விடிவிற்காகத் தமது இன்னுயிரர
ஈகம்த ய்து, எமது இதயதமல்லாம் நிரைந்து
நிற்கும் எம்முயிர் வீரர்கரள நாம் நிரனவுகூர்ந்து
தகௌரவிக்கும் புனிதநாள்.
ஆண்டாண்டு காலமாக அந்நிய ஆதிக்கப் பிடிக்குள்
அடங்கிக்கிடந்த
எமது
யத த்ரத
ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு அடிபணியாத அடங்கா
மண்ைாக மாற்றிவிட்ட எமது வீரமைவர்கரளப்
பூசித்து வைங்கும் திருநாள்.எமது யத ம் விடுதரல
தபற்று,
எமது
மக்கள்
சுதந்திரமாகஇ
தன்மானத்துடன்வாையவண்டும் என்ை
த்திய
இலட்சியத்திற்காக மடிந்த எமது மானவீரர்கரள
எமதுதநஞ் ப் பசுரமயில் நிறுத்திக்தகாள்ளும்
யதசியநாள்.
எமது மாவீரர்கள் இந்த மண்ரை ஆைமாக
யநசித்தார்கள். தாயக விடுதரலக்காகத் தமது
கண்கரளத் திைந்த கைம் முதல் நிரந்தரமாக மூடிய
கைம் வரர அவர்கள் புரிந்த தியாகங்கள் உலக
வரலாற்றில் ஒப்பற்ைரவ. எந்த ஒரு யத த்திலும்
எந்த ஒருகாலத்திலும் நிகைாத அற்புதமான
அர்ப்பணிப்புக்கரள எமது மண்ணியல எமது
மண்ணுக்காக எமது மாவீரர்கள் புரிந்திருக்கிைார்கள்.
இந்த மண்ணியலதான் எமது மாவீரர்கள் பிைந்து,
வளர்ந்து, வாழ்ந்தார்கள். இந்த மண்ணியலதான்
அவர்களது பாதச்சுவடுகள் பதிந்திருக்கின்ைன.
அவர்களது மூச்சுக்காற்றும் கலந்திருக்கிைது. இந்த
மண்ணியலதான்
எமது
இனம்
காலாதிகாலமாக,தகாப்பாட்டன் பாட்டன் என
தரலமுரை தரலமுரையாக வாழ்ந்துவருகிைது.
எமது இனச் ரித்திரம் நிரலதபற்ை இந்த மண்ரை

ஆைமாகக் காதலித்து, இந்த மண்ணிற்காகயவ
மடிந்து,
இந்த
மண்ணின்
மடியியலயய
எமதுமாவீரர்கள் படுத்துைங்குகிைார்கள். அவர்கள்
பள்ளிதகாள்ளும் இந்த மண்எமக்யகயுரித்தான மண்.
எமக்யக த ாந்தமான மண். இந்த வரலாற்று
மண்ரைஆக்கிரமித்து, அடக்கியாளச் சிங்களம்
திமிர்தகாண்டு நிற்கிைது; தீராத ஆர தகாண்டு
நிற்கிைது.
மனித
துயரங்கதளல்லாம்
அடங்காத,
அருவருப்பான
ஆர களிலிருந்யதபிைப்தபடுக்கின்ைன. ஆர கள்
எல்லாம்
அறியாரமயிலிருந்யத
யதாற்ைம்தகாள்கின்ைன.ஆர யின் பிடியிலிருந்து
மீட்சிதபைாதவரர
ய ாகத்தின்
சுரமயிலிருந்தும்விடுபடமுடியாது. மண்ைார
பிடித்து,
சிங்களம்
அழிவு
யநாக்கிய
இராணுவப்பாரதயியல
இைங்கியிருக்கிைது.
உலகத்ரதயய
திரட்டிவந்து
எம்யமாடு
யமாதுகிைது.இராணுவ தவற்றி பற்றிய கனவுலகில்
வாழ்கிைது. சிங்களத்தின் இந்தக் கனவுகள்நிச் யம்
கரலயும். எமது மாவீரர் கண்ட கனவு ஒருநாள்
நனவாகும். இது திண்ைம்.
எனது அன்பான மக்கயள!
என்றுமில்லாதவாறு இன்று தமிழீைத் யத ம் ஒரு
தபரும் யபாரர எதிர்தகாண்டு நிற்கிைது. இப்யபார்
வன்னி
மாநிலதமங்கும்
முரனப்புப்தபற்று
உக்கிரமரடந்துவருகிைது.
சிங்கள
அரசு
இராணுவத்தீர்வில்
நம்பிக்ரகதகாண்டு நிற்பதால், இங்கு இப்யபார்
நாளுக்குநாள்
தீவிரமரடந்து
விரிவாக்கம்
கண்டுவருகிைது. தமிைரின் யதசிய வாழ்ரவயும்
வளத்ரதயும் அழித்து, தமிைர் யத த்ரதயய சிங்கள
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இராணுவ
இரையாட்சியின்
கீழ்
அடிரமப்படுத்துவதுதான்
சிங்கள
அரசின்
அடிப்பரடயானயநாக்கம். இந்த யநாக்கத்ரதச்
த யற்படுத்திவிடும்
எண்ைத்தில்,
தனதுயபார்த்திட்டத்ரத
முழுமுரனப்யபாடு
முன்தனடுத்துவருகிைது.
தனது
முழுப்பரடப்பலத்ரதயும்
ஆயுதபலத்ரதயும்
ஒன்றுதிரட்டி, தனது முழுத் யதசிய வளத்ரதயும்
ஒன்றுகுவித்து, சிங்களத்யத ம் எமது மண்மீது ஒரு
பாரிய பரடதயடுப்ரப நிகழ்த்திவருகிைது. சிங்கள
இனவாத
அரசு
ஏவிவிட்டிருக்கும்
இந்த
ஆக்கிரமிப்புப் யபாரர எதிர்த்து, எமது விடுதரல
வீரர்கள் வீராயவ த்யதாடு யபாராடிவருகின்ைனர்.
உலகின் பல்யவறு நாடுகளும் தமிழ் இனஅழிப்புப்
யபாருக்கு முண்டுதகாடுத்து நிற்க,நாம் தனித்து
நின்று, எமது மக்களின் தார்மீகப் பலத்தில் நின்று,
எமது
மக்களின்
விடிவிற்காகப்
யபாராடி
வருகியைாம்.
இன்று எமது விடுதரல இயக்கம் மிகவும்
கடினமான, தநருக்கடிகள் நிரைந்த ஒரு வரலாற்றுப்
பயைத்ரதத் ததாடர்ந்துதகாண்டிருக்கிைது. உலகின்
எந்ததவாரு விடுதரல இயக்கமுயம ந்தித்திராத
பல
ரிவுகரள, பல திருப்பங்கரள, பல
தநருக்கடிகரள நாம் இந்த வரலாற்று ஓட்டத்தியல
எதிர்தகாண்டிருக்கியைாம்.
எமது
பலத்திற்கு
மிஞ்சிய
பாரிய
க்திகரளதயல்லாம்
நாம்
எதிர்தகாண்டிருக்கியைாம். வல்லரமக்கு மிஞ்சிய
வல்லாதிக்க
க்திகயளாடு
யநரடியாக
யமாதியிருக்கியைாம். அரலயரலயாக எழுந்த
எதிரியின் ஆக்கிரமிப்புக்கரளதயல்லாம் யநருக்கு
யநர்
நின்று
ந்தித்திருக்கியைாம்.
தபருத்த
நம்பிக்ரகத் துயராகங்கள், தபரும் நா ச் த யல்கள்
என எமக்கு எதிராகப் பின்னப்பட்ட எண்ைற்ை
திவரலப் பின்னல்கரளதயல்லாம் தனித்துநின்று
தகர்த்திருக்கியைாம். புயலாக எழுந்த இத்தரன
யபராபத்துக்கரளயும்
மரலயாக
நின்று
எதிர்தகாண்யடாம்.
இவற்யைாடு
ஒப்புயநாக்குரகயில்,
இன்ரைய
வால்கள்
எரவயும்
எமக்குப்
புதியரவயும்
அல்ல,
தபரியரவயும் அல்ல. இந்தச் வால்கரள நாம்
எமது மக்களின் ஒன்றுதிரண்ட பலத்துடன்
எதிர்தகாண்டு தவல்யவாம்.
சிங்களத்யத ம் ஆக்கிரமித்து அடிரமதகாள்ளத்
துடிக்கும்
இந்த மண் அதற்கு
என்றுயம
த ாந்தமானதன்று. இந்த மண் எமக்குச் த ாந்தமான
மண்; பைந்தமிைர் நாகரீகம் நீடித்து நிரலதபற்ை
மண்;
வரலாற்றுக்
காலத்திற்கு
முற்பட்ட
காலத்திலிருந்யத எமது மூதாரதயர் வாழ்ந்து
வளர்ந்த மண். இந்த மண்ணியலதான் எமது
ஆதிமன்னர்கள் இராச்சியங்களும் இரா தானிகளும்
அரமத்து அர ாண்டார்கள். எமது இன யவர்
ஆையவயராடியுள்ள இந்த மண்ணியல, நாம்
நிம்மதியாக, தகௌரவமாக, அந்நியரின் அதிகார
ஆதிக்கயமா தரலயீடுகயளா இன்றி, எமது வாழ்ரவ

நாயம
அரமத்து
வாைவிரும்புகியைாம்.
ஆங்கியலயக் காலனியாதிக்கம் அகன்று, சிங்கள
ஆதிக்கம் எம்மண் மீது கவிந்த நாள் முதல், நாம்
எமது நீதியான உரிரமகளுக்காக அகிம்ர
வழியிலும் ஆயுத வழியிலும் யபாராடிவருகியைாம்.
சுயநிர்ைய உரிரமக்கான எமது இந்த அரசியல்
யபாராட்டம் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளுக்கு
யமலாக நீடித்துச்த ல்கிைது. இந்த நீண்ட படிநிரல
வரலாற்றில்,
தவவ்யவறு
காலகட்டங்களில்
தவௌ;யவறு வடிவங்களாக எமது யபாராட்டம்
வளர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும் கண்டுவந்திருக்கிைது.
ஆரம்பத்தில் அரமதியாக, தமன்முரை வடிவில்,
னநாயக வழியில் அரமதி வழிப்யபாராட்டங்கள்
வாயிலாக
எமது
மக்கள்
நீதியகட்டுப்
யபாராடினார்கள். அரசியல் உரிரம யகாரி, தமிழ்
மக்கள் ததாடுத்த ாத்வீகப் யபாராட்டங்கரளச்
சிங்கள இனவாத அரசு ஆயுத வன்முரை வாயிலாக
மிருகத்தனமாக
ஒடுக்கமுரனந்தது.
அர
ஒடுக்குமுரை
கட்டுக்கடங்காமல்
உக்கிரம்
அரடந்து, அதன் தாங்கமுடியாத தகாடுரமகரள
எமது மக்கள் ந்தித்தயபாதுதான், வரலாற்றின்
தன்னியல்பான விதியாக எமது விடுதரல இயக்கம்
பிைப்தபடுத்தது. சிங்கள இனவாத அரசின் ஆயுதப்
பயங்கரவாதத்திலிருந்து
எமது
மக்கரளப்
பாதுகாக்கயவ
நாம்
ஆயுதயமந்த
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்யடாம். ஆயுத வன்முரை வழிரய
நாம் விரும்பித் யதர்வுத ய்யவில்ரல. வரலாறுதான்
எம்மிடம் கட்டாயமாகக் ரகயளித்தது.
தவிர்க்கமுடியாத யதரவயின் நிர்ப்பந்தமாக ஆயுதப்
யபாராட்டத்ரத வரித்துக்தகாண்ட யபாதும், நாம்
எமது மக்களின் யதசியப் பிரச்சிரனக்குப் யபாரர
நிறுத்தி,
அரமதி
வழியில்
தீர்வுகாையவ
விரும்புகியைாம். இதற்கு எமது விடுதரல இயக்கம்
என்றுயம தயாராக இருக்கிைது. நாம் மாதான
வழிமுரைகளுக்கு
என்றுயம
எதிரானவர்கள்
அல்லர். அயதயநரம் நாம் மாதானப் யபச்சுக்களிற்
பங்குபற்ைத் தயங்கியதும் இல்ரல.
மாதான
வழிமுரை தழுவி, எமது மக்களின் அரசியல்
உரிரமகரள தவன்தைடுக்க, திம்புவில் ததாடங்கி,
தஜனீவா வரர பல்யவறு வரலாற்றுச் சூைல்களிற்
யபச்சுக்களிற் பங்குபற்றிவந்திருக்கியைாம். எமது
மக்களின் யதசியப் பிரச்சிரனக்குச்
மாதான
வழியில் தீர்வுகாை நாம் முழுமனதுடனும்
யநர்ரமயுடனும் த யற்பட்டயபாதும் யபச்சுக்கள்
எல்லாம் யதால்வியியலயய முடிந்தன. சிங்கள
அரசுகளின்
விட்டுக்தகாடாத
கடும்யபாக்கும்,
நாையமற்ை
அரசியல்
அணுகுமுரைகளும்
இராணுவவழித் தீர்விலான நம்பிக்ரககளுயம
இந்தத் யதால்விகளுக்குக் காரைம்.
பிரமிப்பூட்டும் யபாரியற் ாதரனகரளப் பரடத்து,
சிங்கள
ஆயுதப்
பரடகளின்முதுதகலும்ரப
முறித்து, பரடவலுச்
மநிரலரய எமக்குச்
ாதகமாகத் திருப்பியயபாதும், நாம் யநார்யவயின்
அனு ரரையிலான
அரமதிப்
யபச்சுக்களிற்
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கலந்துதகாண்யடாம். யபாருக்கு முடிவுகட்டி, ஆறு
ஆண்டுகளாகத் ததாடர்ந்த அரமதிப் யபச்சுக்களில்
யநர்ரமயுடனும்
பற்றுறுதியுடனும்
பங்குதகாண்யடாம்.
ஆயுதப்
பரடகளின்
அத்துமீறிய
த யல்கரளயும்
ஆத்திரமூட்டும்
ம்பவங்கரளயும் தபாறுத்துக்தகாண்டு, அரமதி
யபணியனாம். இத்தரனரயயும் நாம் த ய்தது,
சிங்கள இனவாத அரசு எமது மக்களின் நியாயமான
யகாரிக்ரககரள ஏற்று நீதி த ய்யும் என்ை
நம்பிக்ரகயினாலன்று. சிங்கள அரசின் மாதான
முகமூடிரயத் யதாலுரித்துக்காட்டி, மாதானத்தில்
எமக்குள்ள
பற்றுறுதிரய
உலகத்திற்கு
தவளிப்படுத்தயவ
நாம்
யபச்சுக்களிற்
கலந்துதகாண்யடாம்.
உலக
அரங்கிற்
பல்யவறு
நாடுகளின்
தரலநகரங்களில்
அரங்யகற்ைப்பட்ட
இந்தஅரமதிப் யபச்சுக்கள், தமிழ் மக்களின்
அன்ைாட அவ ர வாழ்க்ரகப் பிரச்சிரனகரளயயா
இனப்பிரச்சிரனயின்
மூலாதாரப்
பிரச்சிரனகரளயயா
தீர்ப்பரவயாக
அரமயவில்ரல.
புலிகள்
இயக்கத்ரதப்
பலவீனப்படுத்தி, தமிைர் யத த்ரதயும் ர்வயத
மூகத்ரதயும் ஏமாற்றுவதற்யக சிறீலங்கா அரசு
இப்யபச்சுவார்த்ரதகரளப் பயன்படுத்தியது. யபச்சு
என்ை யபார்ரவயில், சிங்கள அரசு தமிைர் யத ம் மீது
ஒரு தபரும் பரடதயடுப்பிற்கான ஆயத்தங்கரளச்
த ய்தது. யபார் ஓய்ரவயும் மாதானச் சூைரலயும்
பயன்படுத்தி,
தனது
நலிந்துயபான
தபாருளாதாரத்ரத
மீளக்கட்டி,
தனது
சிரதந்துயபான இராணுவப் பூதத்ரத மீளவும்
தட்டிதயழுப்பியது. தபருந்ததாரகயில் ஆட்ய ர்ப்பு
நிகழ்த்தி,
ஆயுதங்கரளத்
தருவித்து,
பரடயணிகரளப்
பலப்படுத்தி,
யபார்
ஒத்திரககரளச் த ய்தது. தமிைர் யத ம் மாதான
முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்க, சிங்களத்யத ம் யபார்த்
தயாரிப்பு யவரலகளியலயய தன்ரன முழுரமயாக
அர்ப்பணித்தது.
இயதயநரம், மாதான முயற்சிகளின் காவலர்கள்
எனத் தம்ரம அரடயாளப்படுத்திய உலக
நாடுகளில் ஒரு பகுதியினர் அவ ரப்பட்டு அதிரடி
நடவடிக்ரகயில்
இைங்கியரம,
மாதான
முயற்சிகளுக்யக ஊறுவிரளவிப்பதாக அரமந்தது.
எமது சுதந்திர இயக்கத்ரத இந்நாடுகள் ஒரு
பயங்கரவாதக்
குழுவாகச்
சிறுரமப்படுத்திச்
சித்திரித்தன் தரடத ய்யப்பட்ட இயக்கங்களின்
வரிர யில்
பட்டியலிட்டு,
எம்ரம
யவண்டத்தகாயதாராக, தீண்டத்தகாயதாராக ஒதுக்கி
ஓரங்கட்டின் புலம்தபயர்ந்து வாழும் எம்மக்கள் மீது
வரம்புமீறிய
வரரயரைகரள
விதித்து,
கட்டுப்பாடுகரளப் யபாட்டு, எமது விடுதரலப்
யபாராட்டத்திற்கு ஆதரவாக அவர்கள் முன்தனடுத்த
அரசியற் த யற்பாடுகளுக்கு முட்டுக்கட்ரடகள்
யபாட்டன்
தாம்
வாழும்
நாடுகளின்
அரசியற் ட்டவிதிகளுக்கு அரமவாக, நீதிதநறி

வழுவாது
எம்மக்கள்
யமற்தகாண்ட
மனிதாபிமானப் பணிகரளக் தகாச்ர ப்படுத்தின்
சிங்கள அரசின் இனஅழிப்புக்கு ஆளாகி, மனிதப்
யபரவலத்திற்கு முகம்தகாடுத்து நின்ை தமது தாயக
உைவுகரளக் காக்க எமது மக்கள் முன்தனடுத்த
மனிதயநய உதவிப்பணிகரளப் தபரும்
குற்ைவியற்த யல்களாக
அரடயாளப்படுத்தின்
தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகரளயும் தமிழின
உைர்வாளர்கரளயும் ரகதுத ய்து, சிரைகளியல
அரடத்து,
அவமதித்தன.
இந்நாடுகளின்
ஒருபக்கச் ார்பான
இந்த
நடவடிக்ரககள்,
யபச்சுக்களில் நாம் வகித்த மநிரல உைரவயும்
மபங்காளி என்ை தரகரமரயயும் தவகுவாகப்
பாதித்தன.
இது
சிங்களத்யத த்தின்
இனவாதப்யபாக்ரக யமலும் தூண்டிவிட்டது.
சிங்கள இனவாத க்திகள் உ ாரரடந்து, எமக்கு
எதிராகப் யபார்க்தகாடி உயர்த்தின. இது சிங்கள
யத த்ரத யமலும் இராணுவப் பாரதயியல
தள்ளிவிட்டது.
சிங்களத்யத ம்
மாதானக் கதவுகரள இறுகச்
ாத்திவிட்டுத்
தமிைர்யத த்தின்மீதுயபார்
ததாடுத்தது.
ர்வயத த்தின் அனு ரரையயாடு
ரகச் ாத்தான
யபார்நிறுத்த
ஒப்பந்தத்ரதயும்
ஒருதரலப்பட் மாகக் கிழித்ததறிந்தது. அப்யபாது
மாதானம் யபசிய உலகநாடுகள் ஒப்புக்குத்தானும்
இதரனக்
கண்டிக்கவில்ரல;
கவரலகூடத்
ததரிவிக்கவில்ரல. மாைாக, சில உலகநாடுகள்
சிங்கள
யத த்திற்கு
அழிவாயுதங்கரள
அள்ளிக்தகாடுத்து, இராணுவப் பயிற்சிகரளயும்
இராணுவ ஆயலா ரனகரளயும் இலவ மாக
வைங்கிவருகின்ைன. இதனால்தான் சிங்கள அரசு
தமிைருக்கு எதிரான இனஅழிப்புப் யபாரரத்
துணிவுடனும் திமிருடனும் ஈவிரக்கமின்றியும்
ததாடர்ந்துவருகிைது.
இன்று
சிங்களத்யத ம்
என்றுமில்லாதவாறு
இராணுவ
பலத்திலும்
இராணுவ
அணுகுமுரையிலும் இராணுவவழித் தீர்விலும்
நம்பிக்ரகதகாண்டு
த யற்படுகிைது.
தமிைர்
தாயகத்தில்
இராணுவ
யமலாதிக்கத்ரத
நிரலநாட்டி, ஆயுத அடக்குமுரையின் கீழ்த்
தமிைர்கரள ஆட்சிபுரியயவண்டும் என்ை அதன்
ஆர
அதிகரித்திருக்கிைது. இதனாற் யபார்
தீவிரம்தபற்று, விரிவுதபற்று நிற்கிைது. இந்தப்
யபார் உண்ரமயில் சிங்கள அரசு கூறுவது யபால,
புலிகளுக்கு எதிரான யபாரன்று. இது தமிைருக்கு
எதிரான யபார்; தமிழினத்திற்கு எதிரான யபார்;
தமிழின அழிப்ரப இலக்காகக் தகாண்ட யபார்;
தமாத்தத்தில் இது ஓர் இனஅழிப்புப் யபார்.
இந்தப் யபார் எமது மக்கரளத்தான் தபரிதும்
பாதித்திருக்கிைது. யபாரின் தகாடூரத்ரத மக்களுக்கு
எதிராகத் திருப்பிவிட்டு, மக்கள் மீது தாங்தகாைாத்
துன்பப்பளுரவச்சுமத்தி,
மக்கரளப்
புலிகள்
இயக்கத்திற்கு எதிராகத் திருப்பிவிடலாம் என்ை
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மாவீரர்தின உரரகள்
நப்பார யிற் சிங்கள அரசு த யற்பட்டுவருகிைது.
பாரதகரள மூடி, உைரவயும் மருந்ரதயும்
தடுத்து, எமது மக்கரள இறுக்கமான இராணுவ
முற்றுரகக்குள்
ரவத்துக்தகாண்டு,
கண்மூடித்தனமான
குண்டுவீச்சுக்கரளயும்
எறிகரைவீச்சுக்கரளயும்
நடாத்திவருகிைது.
த ாந்த நிலத்ரத இைந்து, அந்த நிலத்தில் அரமந்த
வாழ்ரவ இைந்து, அகதிகளாக அரலயும் அவலம்
எம்மக்களுக்குச் ம்பவித்திருக்கிைது.
பிைப்பிலிருந்து
இைப்புவரர
தா
துன்பச்சிலுரவரயச்
சுமக்கின்ை
மக்களாக
எம்மக்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிைார்கள். யநாயும்
பிணியும் உடல்நலிந்த முதுரமயும்
ாவுமாக
எம்மக்களது
வாழ்வு
ய ாகத்தில்
யதாய்ந்து
கிடக்கிைது. எமது மக்களின் உறுதிப்பாட்ரட
உரடத்துவிடயவண்டும் என்ை ஒயர யநாக்கத்யதாடு
எமது எதிரியான சிங்கள அரசு இன்று எம்மக்கள் மீது
எண்ைற்ை தகாடுரமகரளப் புரிந்துவருகிைது.
தபரும் அநீதிகரள இரைத்துவருகிைது. உலகில்
எங்குயம
நிகைாத
தகாடூரமான
அடக்குமுரைகரளப் பிரயயாகிக்கிைது. எமது
யத த்தின் மீது ஒரு தபரும் தபாருண்மியப்யபாரர
ததாடுத்து எம்மக்களின் தபாருளாதார வாழ்ரவச்
சிரதத்து
அவர்களது
நாளாந்தச்சீவியத்ரதச்
சீர்குரலக்கின்ை த யலியல இைங்கியிருக்கிைது.
சிறீலங்காப்பரடகளின்
கட்டுப்பாட்டிலுள்ள
தமிழீை
நிலப்பரப்பில்
மாதந்யதாறும்
நூற்றுக்கைக்காயனார்
காைாமற்யபாகின்ைனர்;
தகால்லப்படுகின்ைனர். சிங்களப்பகுதிகளில் தமிைர்
காைாமற்
யபாவதும்
தகால்லப்படுவதும்
வைரமயான நிகழ்ச்சியாகிவிட்டது.
இராணுவ
ஆக்கிரமிப்பில்
உள்ள
தமிைர்
பகுதிகளியல ஒரு மரைமுகமான இனஅழிப்புக்
தகாள்ரக
இன்று
யவகமாகச்
த யற்படுத்தப்படுகிைது. ாவும் அழிவும் இராணுவ
அட்டூழியங்களும்
த ாந்த
மண்ணியலயய
சிரைப்பட்ட வாழ்வுமாக எம்மக்கள் நாளாந்தம்
அனுபவிக்கும் துயரம் மிகக்தகாடியது. ரகதுகளும்
சிரைரவப்புக்களும் சித்திரவரதகளும் பாலியல்
வல்லுைவுகளும்
தகாரலகளும்
காைாமல்யபாதல்களும்
புரதகுழிகளுக்குள்
புரதக்கப்படுவதுமாக ஒரு நச்சுவட்டத்திற்குள்
எமது மக்களது வாழ்வு சுைல்கிைது. இருந்தயபாதும்,
எமது மக்கள் நம்பிக்ரக இைக்கவில்ரல. சுதந்திர
தாகம் தகாண்டு, எழுச்சிதகாண்ட எம்மக்கரள
எந்தத் தரடகளாலும் எதுவும் த ய்துவிடமுடியாது.
ஆகாயத்திலிருந்து
வீழும்
குண்டுகளாலும்
அவர்களது
விடுதரல
யவட்ரகரய
அழித்துவிடமுடியாது.
எம்மக்கள்
துன்பச்சிலுரவரயச் தா சுமந்து பைகியவர்கள்.
அழிவுகரளயும் இைப்புக்கரளயும் நித்தம் ந்தித்து
வாழ்பவர்கள். இதனால் அவர்களது இலட்சிய உறுதி
யமலும் உரமாகியிருக்கிைது. விடுதரலக்கான
யவகம் யமலும் வீச் ாகியிருக்கிைது.

தபரும் யபாருக்கு முகம்தகாடுத்தவாறு, நாம்
இத்தரன காலமாக இத்தரன தியாகங்கரளப்
புரிந்து யபாராடி வருவது எமது மக்களின்
சுதந்திரமான,
தகௌரவமான,
நிம்மதியான
வாழ்விற்யகயன்றி யவதைதற்காகவுமன்று. உலகத்
தமிழினத்தின் ஒட்டுதமாத்தப் யபராதரயவாடு நாம்
இந்தப்
யபாராட்டத்ரத
நடாத்திவருகியைாம்.
அதுமட்டுமன்று, எமது யபாராட்டம் எந்ததவாரு
நாட்டினதும் யதசிய நலன்களுக்யகா அவற்றின்
புவி ார்
நலன்களுக்யகா
தபாருளாதார
நலன்களுக்யகா குறுக்காக நிற்கவில்ரல. எமது
மக்களது ஆைமான அபிலார களும் எந்ததவாரு
யத த்தினதும்
எந்தமக்களினதும்
யதசிய
நலன்களுக்குப்
பங்கமாக
அரமயவில்ரல.
அத்யதாடு இந்த நீண்ட யபாராட்ட வரலாற்றில், நாம்
திட்டமிட்டு எந்ததவாரு யத த்திற்கு எதிராகவும்
நடந்துதகாண்டதுமில்ரல.
எமது விடுதரல இயக்கமும் ரி எமது மக்களும் ரி
என்றுயம உலக நாடுகளுடனும் எமது அண்ரட
நாடான இந்தியாவுடனும் நட்புைரவ வளர்த்துச்
த யற்படயவ
விரும்புகியைாம்.
இதற்கான
புைநிரலகரள உருவாக்கி, நட்புைவுப் பாலத்ரத
வளர்த்துவிடயவ சித்தமாக இருக்கியைாம். எமது
நல்தலண்ைத்ரத தவளிப்படுத்தி, காத்திரமான
உைவுகரளக்
கட்டிதயழுப்புவதற்குக்
காத்துநிற்கியைாம்.
எம்ரமத்
தரடத ய்துள்ள
நாடுகள், எமது மக்களது அபிலார கரளயும்
ஆைமான விருப்பங்கரளயும் புரிந்துதகாண்டு,
எம்மீதான தரடரய நீக்கி, எமது நீதியான
யபாராட்டத்ரத
அங்கீகரிக்கயவண்டுதமன
அன்யபாடு யவண்டிக்தகாள்கியைன். இன்று இந்திய
யத த்தியல
தபரும்
மாற்ைங்கள்
நிகழ்ந்துவருகின்ைன. அங்கு அடங்கிக்கிடந்த எமது
யபாராட்ட ஆதரவுக்குரல்கள் இன்று மீளவும்
ஓங்கிஒலிக்கின்ைன.
எமது
யபாராட்டத்ரத
ஏற்றுக்தகாள்கின்ை
ஏதுநிரலகள்
தவளிப்படுகின்ைன. கனிந்துவருகின்ை இந்தக்
காலமாற்ைத்தியகற்ப, இந்தியப் யபரரசுடனான
அறுந்துயபான எமது உைவுகரள நாம் மீளவும்
புதுப்பித்துக்தகாள்ள விரும்புகியைாம். அன்று,
இந்தியா
ரகக்தகாண்ட
நிரலப்பாடுகளும்
அணுகுமுரைகளும்
தரலயீடுகளும்
ஈைத்தமிைருக்கும் அவர்களது யபாராட்டத்திற்கும்
பாதகமாக அரமந்தன. இனவாத சிங்கள அரசு தனது
கபடநாடகங்களால்
எமது
விடுதரல
இயக்கத்திற்கும்
முன்ரனய
இந்திய
ஆட்சிப்பீடத்திற்குமிரடயய
பரகரமரய
வளர்த்துவிட்டது. இந்தப் பரகப்புலத்தில் எழுந்த
முரண்பாடுகள் யமலும் முற்றிப் தபரும் யபாராக
தவடித்தது. இதன் ஒட்டுதமாத்த விரளவாக எமது
மக்கள் தபரும் அழிவுகரளச் ந்திக்க யநர்ந்தது. நாம்
எமது
இலட்சியத்தில்
உறுதியாக
நின்ை
காரைத்தினால்தான் எமது இயக்கத்திற்கும் இந்திய
அரசிற்கும்
பிைக்கு
ஏற்பட்டது.
எனினும்
இந்தியாரவ நாம் ஒருயபாதும் பரகச் க்தியாகக்
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கருதியதில்ரல. இந்தியாரவ எமது நட்புச்
க்தியாகயவ எமது மக்கள் என்றும் கருதுகிைார்கள்.
எமது யதசியப் பிரச்சிரன விடயத்தில் இந்தியப்
யபரரசு ஒரு ாதகமான நிரலப்பாட்ரட எடுக்கும்
எனப் தபரிதும் எதிர்பார்க்கிைார்கள்.
காலமும் கடல் கடந்த தூரமும் எம்ரமப் பிரிந்து
நிற்கின்ையபாதும், எமது மக்களின் இதயத்துடிப்ரப
நன்கறிந்து, தமிைகம் இந்தயவரளயியல எமக்காக
எழுச்சிதகாண்டு
நிற்பது
தமிழீை
மக்கள்
அரனவருக்கும் எமது விடுதரல இயக்கத்திற்கும்
தபருத்த
ஆறுதரலயும்
நம்பிக்ரகரயயும்
ஏற்படுத்தியிருக்கிைது. எம்மக்களுக்காக ஆதரவுக்
குரல் எழுப்பி, அன்புக்கரம் நீட்டும் தமிைக
மக்களுக்கும் தமிைகத் தரலவர்களுக்கும் இந்தியக்
தரலவர்களுக்கும் இந்தச் ந்தர்ப்பத்தியல எமது
அன்ரபயும்
நன்றிரயயும்
ததரிவித்துக்தகாள்கியைன்.
இயதயநரம்
எமது
தமிழீைத் தனியரசுப் யபாராட்டத்திற்கு ஆதரவாக
வலுவாகக் குரதலழுப்புவயதாடு, இந்தியாவிற்கும்
எமது
இயக்கத்திற்கும்
இரடயிலான
நல்லுைவிற்குப்
தபரும்
இரடஞ் லாக
எழுந்துநிற்கும் எம்மீதான தரடரய நீக்குவதற்கும்
ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்ரககரள எடுக்குமாறு
அன்யபாடு யவண்டிக்தகாள்கியைன்.
எனது அன்பான மக்கயள!
சிங்கள அரசியல் உலகத்தில் தபரும் மாற்ைங்கயளா
திருப்பங்கயளா
நிகழ்ந்துவிடவில்ரல.
அங்கு
அரசியல்,
யபாராகப்
யபய்வடிவம்
எடுத்துநிற்கிைது.அன்ரபயும் அைத்ரதயும் யபாதித்த
புத்த பகவாரனப் யபாற்றி வழிபடும் அந்தத்
யத த்தியல இனக்குயராதமும் யபார்தவறியும்
தரலவிரித்தாடுகின்ைன.
அங்கு
யபார்ப்
யபரிரககரளத்தான் எம்மால் யகட்கமுடிகிைது.
யபாரரக்
ரகவிட்டு,
அரமதி
வழியிற்பிரச்சிரனரயத் தீர்க்குமாறு அங்கு எவரும்
குரல்தகாடுக்கவில்ரல.
சிங்களத்தின்
அரசியல்வாதிகளிலிருந்து ஆன்மீகவாதிகள் வரர,
பத்திரிரகயாளர்களிருந்து
பாமரமக்கள்
வரர
யபாருக்யக குரல்தகாடுக்கிைார்கள். தமிைர் யத ம்
யபாரர
விரும்பவில்ரல.
வன்முரைரய
விரும்பவில்ரல. அகிம்ர
வழியில் அரமதி
வழியில் நீதி யவண்டிநின்ை எம்மக்களிடம்
சிங்களத்யத ந்தான் யபாரரத் திணித்திருக்கிைது.
எமது பிராந்தியத்ரதச் ய ர்ந்த ார்க் நாட்டுத்
தரலவர்கள் தகாழும்பியல கூடியயபாது, எமது
யத த்தின் நல்தலண்ைத்ரத தவளிப்படுத்தி நாம்
அறிவித்த பரகரமத் தவிர்ப்ரபயும் ஏற்கமறுத்து,
அதரன ஏளனஞ்த ய்து யபாரரத் ததாடர்ந்து
நிற்பதும் சிங்களத்யத ந்தான். ஏற்றுக்தகாள்ளயவ
முடியாத
அவமதிப்பூட்டும்
நிபந்தரனகரள
விதித்துப்
யபாரரத்
ததாடர்வதும்
சிங்களத்யத ந்தான்.

சிங்களத்யத ம் ஒரு தபரும் இனஅழிப்புப் யபாரர
எமது மண்ணியல நிகழ்த்திவருகிைது. இந்த
உண்ரமரய மூடிமரைத்து, உலகத்ரதக் கண்கட்டி
ஏமாற்ை சிங்கள அரசுகள் காலங்காலமாகப்
பல்யவறு
அரசியல்
நாடகங்கரள
அரங்யகற்றிவருகின்ைன. வட்டயமர மாநாட்டில்
ததாடங்கி, இன்று அரனத்துக்கட்சிக் கூட்டம் என
இந்த
ஏமாற்று
நாடகத்தின்
பட்டியல்
நீண்டுதகாண்யட த ல்கிைது. கடந்துத ன்ை இந்த
நீண்ட காலஓட்டத்தில், சிங்கள அரசுகள் உலகத்ரத
ஏமாற்றியரதத்
தவிர,
தமிைரின்
யதசியப்
பிரச்சிரனக்கு
உருப்படியான
எந்ததவாரு
தீர்விரனயும்
முன்ரவக்கவில்ரல.
மாைாகச்
சிங்களத்யத ம் தனது பரடக்கலச் க்தியால் தமிைர்
நிலங்கரளப்
பற்றிதயரிய
ரவத்திருக்கிைது.
தமிைரது அரமதிரயக் தகடுத்து, அவர்களது
நிலத்தில் அரமந்த வாழ்ரவ அழித்து, அவர்கரள
அகதிகளாக அரலயரவத்திருக்கிைது. தமிைரின்
மூலாதாரக் யகாரிக்ரககரள ஏற்கமறுத்து, தமிைர்
யத த்ரத இரண்டாகப் பிளந்து, அங்குத் தமிைர்
வியராத ஆயுதக்குழுக்கரள ஆட்சியில் அமர்த்தி,
இராணுவப் யபயாட்சி நடாத்துகிைது. புலிகரளத்
யதாற்கடித்த பின்னர்தான் தமது தீர்வுத்திட்டத்ரத
அறிவிப்யபாம்
எனக்கூறிக்தகாண்டு,
யபாரர
நடாத்துகிைது. தமிைர்கரளக் தகாடுரமப்படுத்திக்
தகான்தைாழித்த பின்னர், சிங்களம் யாருக்குத்
தீர்ரவ
முன்ரவக்கப்யபாகிைது?
தமிைரின்
உண்ரமயான
பிரதிநிதிகரள,
அவர்களது
யபரம்யபசும் க்திரய அழித்துவிட்டு, எப்படிச்
சிங்களம் தீர்ரவ முன்ரவக்கப்யபாகிைது? தமிைரின்
வரலாற்றுச்
த ாத்தான
தாயக
நிலத்ரதயயஏற்கமறுக்கும் சிங்களம், எப்படி எமது
மக்களுக்கு
ஒரு
நீதியான
தீர்ரவ
முன்ரவக்கப்யபாகிைது?
தமிைரின் யதசியப் பிரச்சிரன விடயத்தில், சிங்களம்
அடக்குமுரை
என்ை
ஒயர
பாரதயில்தான்
த ன்றுதகாண்டிருக்கிைது. இராணுவ வன்முரைப்
பாரதரயக் ரகவிட்டு, சிங்களம் நீதி வைங்கும் என
எமது மக்கள் ரவத்திருந்த சிறிய நம்பிக்ரகயும்
இன்று
அடியயாடு
அழிந்துவிட்டது.
சிங்களத்யத த்தியல கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக
நிகைாத
அரசியல்
மாற்ைம்
இனிவரும்
காலங்களில்நிகழ்ந்துவிடப்யபாவதுமில்ரல,
அப்படி நம்பி ஏமாறுவதற்கு எமது மக்களும்
தயாராக இல்ரல.
பூமிப்பந்தியல ஈைத்தமிழினம் ஒரு சிறிய யத மாக
இருக்கின்ையபாதும் நாம் தபரும் வலிரம வாய்ந்த
ஒரு
க்திமிக்க இனம். தன்னிகரற்ை ஒரு
தனித்துவமான
இனம்.
தனித்துவமான
தமாழிரயயும்
பண்பாட்டு
வாழ்ரவயும்
வரலாற்ரையும் தகாண்ட ஒரு தபருரமமிக்க
இனம்.
இப்படியான
எமது
அருரம
தபருரமகரளதயல்லாம்
அழித்து,
தமிழீைத்யத த்தியல
தமிைரின்
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இரையாண்ரமரயத்
தகர்த்துவிட்டு,
இராணுவப்பலத்தாற்
சிங்களம்
தனது
இரையாண்ரமரயத் திணித்துவிடத் துடிக்கிைது.
தமிைரின் சுதந்திர இயக்கம் என்ை வரகயில், நாம்
எமது மண்ணில் சிங்கள ஆக்கிரமிப்பிற்யகா சிங்கள
ஆதிக்கத்திற்யகா
என்றுயம
இடமளிக்கப்யபாவதில்ரல.
எத்தரன
வால்களுக்கு முகம்தகாடுத்தாலும்
எத்தரன
இரடயூறுகரளஎதிர்தகாண்டாலும்
எத்தரன
க்திகள் எதிர்த்து நின்ைாலும் நாம்
தமிைரின் சுதந்திர விடிவிற்காகத் ததாடர்ந்து
யபாராடுயவாம். வரலாறு விட்ட வழியில், காலம்
இட்ட கட்டரளப்படி சிங்கள அந்நிய ஆக்கிரமிப்பு
அகலும் வரர நாம் ததாடர்ந்து யபாராடுயவாம்.
இந்த வரலாற்றுச் சூைரமவில், தமிைர் உலகின் எந்த
மூரலயில் வாழ்ந்தாலும் எந்தக் யகாடியில்
வளர்ந்தாலும் எமது யத விடுதரலக்கு உறுதியாகக்
குரதலழுப்பி,
எமது
சுதந்திர
இயக்கத்தின்
கரங்கரளப்
பலப்படுத்துமாறு
அன்யபாடு
யவண்டுகியைன். அத்துடன், தங்களது தாராள
உதவிகரள
வைங்கித்
ததாடர்ந்தும்
பங்களிக்குமாறும்
உரிரமயயாடு
யகட்டுக்தகாள்கியைன். இந்த ந்தர்ப்பத்தியல யத
விடுதரலப்
பணிரயத்
தீவிரமாக
முன்தனடுத்துவருகின்ை புலம்தபயர்ந்து வாழும்
எமது இரளய
முதாயத்தினருக்கும் எனது
அன்ரபயும்
பாராட்டுதல்கரளயும்
ததரிவித்துக்தகாள்கியைன்.
த்திய இலட்சியத் தீயில் தம்ரமயய அழித்துச்
ரித்திரமாகிவிட்ட எமது மாவீரர்கள் வழியில்
த ன்று நாம் எமது இலட்சியத்ரத அரடயவாதமன
உறுதிதயடுத்துக்தகாள்யவாமாக.
'புலிகளின் தாகம் தமிழீைத் தாயகம்'
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1992
"The strength of our struggle arises from the fierce
determination of our fighters. Their firm
commitment and their courage to act without the
fear of death are the force and resource of our
struggle. The whole world is providing arms and
funds to our enemy. We are not begging from the
world... We stand firm on our own legs, on our
own soil, relying on our own people and fight with
our own hands. ... Since we are firmly rooted in
our own strength, we stand upright without bowing
to the pressures of others."
My Beloved People of Tamil Eelam,
Today is Heroes Day. It is the sacred day when
we cherish in our memory those exceptional
beings who, by their sacrifice, have made our
freedom struggle a heroic epic in the annals of
world history.
Our heroes are supreme idealists. They loved
their goal more than their lives. They
embraced the liberation of their people as the
highest goal in their life and they died for that
ideal. Freedom is a noble ideal. It is the highest
virtue in human life. It is the basis for human
progress and development. It is freedom which
gives meaning and wholeness to life. The
yearning for freedom arises as the deepest
aspiration of the human spirit.
For thousands of years, since the birth of
civilization, human beings have been struggling
for freedom. They were struggling to
emancipate themselves from the structures of
oppression. The innumerable struggles,
revolutions and wars that erupted on the face
of this planet for centuries are none other than
the manifestations of the human passion for
freedom. Human beings enslave human
beings. They destroy each other. They exploit
each other. Man has become the foremost

enemy of man. Righteousness is undermined
when one infringes on the human world.
Consequently, contradictions emerge in
human relationships in the form of caste, class
and race. If there is oppression and injustice, if
there are people deprived of freedom, there
will be liberation struggles. This is the law of
history. The motor of history is propelled by
the human will to freedom. As a section of
people belonging to the oppressed masses of
the world, we too are engaged in a struggle for
liberation. Above all the national liberation
struggles, our cry for freedom is heard louder
in the world arena. Our liberation struggle is
unique. It has its specific characteristics and is
structurally different from other freedom
struggles.
In our homeland, in the course of our struggle,
extra-ordinary sacrifices have been made
which have not taken place anywhere, at any
time in the history of the world. I can proudly
say that none can equal our martyrs in their
dedication, deep commitment to the goal and
tremendous courage that transcends the fear
of death. Such magnificent qualities have
enabled them to create an unparalleled legend
of heroism. Our struggle evolved through
these remarkable feats of self-sacrifice, has
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become a guide and a driving force to the
oppressed people of the world.
The strength of our struggle arises from the
fierce determination of our fighters. Their firm
commitment and their courage to act without
the fear of death are the force and resource of
our struggle. The whole world is providing
arms and funds to our enemy. We are not
begging from the world. We do not depend on
anybody. We stand firm on our own legs, on
our own soil, relying on our own people and
fight with our own hands. This is the specificity
of our individuality. Since we are firmly rooted
in our own strength, we stand upright without
bowing to the pressures of others.
Today, our liberation struggle is situated in a
complex historical conjuncture faced with new
challenges and new crises. Our enemy, having
firmly closed the doors of peace, has embarked
on a course of escalating the war. The
Government is not prepared to put forward
any substantial proposals to resolve the Tamil
national question.
This year the war has intensified on an
unprecedented scale. We were able to work
out new strategies and stepped up our military
assaults to foil the offensive plans of the
enemy. Consequently, the enemy suffered
heavy casualties more than ever before in the
history of the war. We have impressed upon
the enemy that this land of ours will not
tolerate the incursions of an aggressor.
Although the enemy has suffered set-backs in
the war front and faced serious economic crisis
because of the war and despite the realization
that the LTTE cannot be defeated militarily, the
Sri Lankan regime has not given up its
militaristic approach. The Government is
primarily concerned with modernizing the
armed forces, escalating the war of aggression
and to seek a military solution.
From the strategy of the Government we must
be quite clear about one thing. That is, there
has been no change in the hegemonic attitude
of the Sinhala-Buddhist chauvinism to

dominate and rule over the Tamil nation by
armed might. If the Sinhala nation is buried in
the mud of racist politics, we cannot expect a
fair and reasonable solution from the Sinhalese
ruling class. Our people should realize this
bitter political reality.
Our freedom struggle continues for more than
forty years amidst tensions, turmoil’s and
crises. Our struggle has taken different forms
at different times, from non-violent Gandhian
agitations to armed resistance movement. Yet
our cry for justice and fair play has not touched
the conscience of the Sinhala nation.
The profound suffering of our people, the
tragedies they faced in the form of death and
destruction, the tears of blood they shed from
their anguish, have not touched the
compassion of the Buddhist nation.
Our enemy is heartless and committed to war
and violence. His objective is to destroy our
homeland. We cannot expect justice from the
magnanimity of his heart. What can we do in
these circumstances?
We have no alternative other than to continue
our struggle, to continue to intensify our
struggle.
We are not warmongers who love violence. In
fact, spiritually, we love peace. We want a
permanent, stable and honorable peace. It is
because of this reason that despite this bloody
war, we are keeping the doors of peace open.
We have not closed the path of peace. We
have no such intention. One day, when our
enemy knocks at our doors of peace, we will
extend the hand of friendship.
But our enemy is committed to violence.
Therefore, he has imposed an unjust war on us.
Today, the enemy's armed forces have come to
our doorstep and are beating war drums. They
are bent on devouring our land and to destroy
us. He is prepared to shed any amount of blood
in this genocidal war.
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In this most difficult and critical situation what
can we do? Have we got any alternative other
than to fight to protect our land and our
people? We must struggle and win our
freedom. Freedom is not a commercial
commodity that can be bargained. It is a sacred
right that can be won by shedding blood.
Let us continue to struggle. Let us continue our
journey towards freedom despite the
obstacles and sufferings we may encounter.
Let us continue to struggle so that the
sacrifices made by our martyrs and the blood
spilled by our people will not be in vain. We
have already encountered so many challenges,
so many dangers and so many crises in the
course of our struggle.

Nothing and nobody can deter us anymore. Let
us continue our struggle with determination.
History will be our guide and truth shall be our
witness. Our martyrs are the pillars of our
freedom movement, whose blood enriches the
history of our freedom struggle, who’s ideal
makes our struggle supreme, whose sacrifices
shape the formation of our nation, whose
memories make our determination stronger.
We salute our martyrs who are the architects
of the freedom of our nation.
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1993
"We are fully aware that the world is not rotating
on the axis of human justice. Every country in this
world advances its own interests. Economic and
trade interests determine the order of the present
world, not the moral law of justice nor the rights of
people. International relations and diplomacy
between countries are determined by such interests.
Therefore, we cannot expect an immediate
recognition of the moral legitimacy of our cause by
the international community... In reality, the
success of our struggle depends on us, not on the
world. Our success depends on our own efforts, on
our own strength, on our own determination."
My Dear Beloved People of Tamil Eelam
Today is Heroes' Day, the day in which we
remember our Departed heroes, who are the
historical architects of our national freedom
movement.
Today, we cherish in our hearts the memories
of our heroes who have transformed our
nation from the conditions of bondage and
servitude into a realm of liberty where a fierce
struggle for liberation is being fought. It is our
martyrs who have internationalized our
inalienable right to a homeland with the
dictum that 'our land belongs to us'.
Heroes Day is not a day of mourning nor a day
of weeping and lamentation. It is a day of
national resurgence, a day we pledge and
commit ourselves to the emancipation of our
nation.
Our heroes have sacrificed their lives for a just
cause. Their demise does not constitute an
ordinary event of death. Rather, their death
signifies a profound spiritual aspiration for
national freedom.

Our martyrs die in the arena of struggle with
the intense passion for the freedom of their
people, for the liberation of their homeland
and therefore the death of every martyr
constitutes a brave act of enunciation of
freedom.
From the tombs of the dead martyrs who lie in
rest in the womb of our soil rises the cry for
freedom. This cry for freedom is the
articulation of the will and determination of
more than 6000 martyrs which underlie the
motive force behind our struggle.
The history of our liberation war continues as
blood spilling politics. From the birth of our
movement until now, within the space of this
lengthy struggle though we have encountered
innumerable problems, trials and tribulations
we have not deviated from our basic political
ideal. We are firmly convinced that the
creation of an independent sovereign state of
Tamil Eelam is the only and final solution to the
Tamil national question. Our position is well
known to our enemy and to the world.

Compiled by www.namathumalayaga.com

109

மாவீரர்தின உரரகள்

The Tamil political parties which obtained the
mandate from our people for the
establishment of an independent state and the
Tamil armed groups who pledged to fight an
armed struggle for political independence
have already given up their cause and betrayed
the Tamil people. It is only our liberation
movement that continues to abide by the
principles to which it is committed.
We are fully aware of the Himalayan
impediments that we have face in achieving
the objective of an independent Tamil state.
We are also aware of the forces that are
opposed to our objective and how they would
respond.
We are also aware of the modes of
intervention that might arise from the
hegemonic designs of the regional power and
from the strategic objectives of the super
powers. Whenever such interventions
occurred, we courageously faced those
challenges. We stood by our principles even
when we were pushed to the brink of
destruction. We were not shaken by the
violent storms unleashed against by dominant
forces.
We are standing on a strong moral foundation.
We are fighting for a just cause. Our political
objectives conform with international norms
and principles. Our people are eligible for the
right to self-determination. They have the right
to statehood. Under international law this
right cannot be denied. We must be firm in the
cause of our struggle because truth and justice
are on our side. Only when a people are firmly
and resolutely committed to their cause can
they win their freedom.

We are fully aware that the world is not
rotating on the axis of human justice. Every
country in this world advances its own
interests. Economic and trade interests
determine the order of the present world, not
the moral law of justice nor the rights of
people. International relations and diplomacy
between countries are determined by such
interests. Therefore, we cannot expect an
immediate recognition of the moral legitimacy
of our cause by the international community.
But at the same time, we must agitate for that
recognition. The world is constantly changing
and there will be unexpected changes. At a
conjuncture the international situation might
change favorably to us. At that time, the
conscience of the world will be conducive to
the call of our just cause.
The success of our struggle depends on us,
not on the world. Our success depends on our
own efforts, on our own strength, on our own
determination. The moral legitimacy of the
cause alone will not lead to victory. We must
be strong, firm in our convictions and skilled in
the art of war.
Our enemy, the Sinhala chauvinist regime is
not prepared to resolve the problems of our
people based on justice and fair play. The
Sinhala government wants to resolve the
problem through the means of violence.
Because of the ruthless militaristic approach of
the Sinhala racist regime the Tamil ethnic
problem continued unresolved for the last 40
years.
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1994
"We are a movement fighting for liberation. We
are not an ordinary group which stands abjectly in
askance of concessions...Our goal is that we should
live with honor peace, safety and freedom in our
home soil, our own soil which historically belongs
to us. This is our national aspiration."
My beloved people of Tamil Eelam,
"We celebrate this day as the holy day on
which we worship in the temples of our heart
our dear fighters who gave up their lives,
sacrificed their lives for the noble ideal that our
people should achieve freedom and live in
freedom with dignity and honor and the right
of self-government.
Our country has paid an incalculable price for
the sake of liberation. This land has turned into
a battlefield and a river of blood has flowed on
this soil. Our warriors are dying even today for
the sake of liberation. All those thousands
upon thousands of tombstones on this soil
stand demanding liberation as their goal. The
figures of the great warriors whom we
encounter on roads, street corners, and walls
appear as witnesses to liberation.
A great political change has taken place in Sri
Lanka. A new government has come to power
with a new approach and a new mandate.
When the Chandrika government extended its
hand for peace, we grasped it with friendship.
We participated in talks without preconditions
or imposing any constraints. As these talks
began in the first stage, we gave precedence to
the problems faced by our people.
The Sinhala army does not appear to like
finding a solution to the problem of the Tamils
through peaceful means. The uncompromising
hard line, military activities and war
preparations of the army show this truth.

It does not appear that even the Chandrika
government has not given up the military
approach. The government does not want to
act against the army's hard line. The
government is not prepared to bring any
pressure on the army. Under such
circumstances it is not an easy matter to create
an atmosphere for peace or normalcy.
Therefore, if the government has a true and
honest interest in the path of peace it should
be easy only if the armed forces are also led on
that path.
Stopping war activities removing the economic
embargo, opening the passage for transport,
removing the ban on the maritime zone, and
resettling refugees all depend on the position
of the army.
We stand not as an obstacle on the path for
peace. We have not closed the doors of peace.
We are prepared for peace. If talks take place
again, we will take part in them. We desire that
a solution should be found first to the daily
problems faced by our people.
If the Chandrika government must secure the
trust and goodwill of our people, it should first
find a solution to their immediate problems
and create an atmosphere for peace and
normalcy in the homeland of the Tamils.
Our movement which fought for long,
shedding blood, has taken the struggle to
higher stage - to the point where it has
established structures of self-rule.
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Today we stand on a very strong and solid
foundation. We should never forget that the
people who laid this strong foundation were
our great warriors.
The Sinhala government is interested in
(developing) negotiations with us because we
stand on a strong base as a powerful force.
We will assist the Chandrika government if it
takes steps to find a peaceful solution to the
national problem of the Tamils.
If proper proposals for autonomy are put
forward, we are prepared to examine them.
My Dear Tamil people!
We are a movement fighting for liberation. We
are not an ordinary group which stands
abjectly in askance of concessions.

aspiration. Only such a solution can be
permanent. Only that will create a lasting
peace.
Until we get that solution, we should stand as
one people rally round as one nation, with
unflinching firmness.
We shall take an oath on this national day, on
this day when we remember in our hearts, our
warriors who laid down their lives for the
liberation of our nation, that we will firmly
stand by our goal.
As we light the lamps in the 'warriors' resting '
abodes' which are the temples of freedom, we
shall take this oath as a gift to their souls '
aspirations.
The thirst of the Tigers is the homeland of
Tamil Eelam!

Our goal is that we should live with honor
peace, safety and freedom in our home soil,
our own soil which historically belongs to us.
This is our national aspiration. We ask for a
solution which will fulfill this national
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1995
"This is our land, the land in which we were born,
grew and live, the land which bears the foot prints
of our forefathers, the land in which our culture
and history are rooted...The LTTE will not
participate in peace negotiations imposed at the
point of a gun …This is the message we wish to
address to the Chandrika regime"
My beloved people of Tamil Eelam,
Today is Martyrs' Day, a sacred day in which we
cherish the memory of our heroes who have
sacrificed their precious lives for the cause of
the freedom of our nation.
Our martyrs have died for the liberation of this
land so that our people could live in our land
with freedom, dignity and security.
This is our land, the land in which we were
born, grew and live, the land which bears the
foot prints of our forefathers, the land in which
our culture and history are rooted.
Our martyrs have died for the objective that
this land should belong to us. They have died
for the cause of liberating this land from the
shackles of alien domination and transforming
it into an independent sovereign nation.
In the sacred war of liberating our homeland
our heroes have made supreme sacrifices
which cannot be described in words.
Extraordinary deeds never happened in the
history of the world have taken place in this
land, for the freedom of this land. The ideal
dream, the spiritual yearning of those
thousands of martyrs who have created this
heroic legend will be actualized one day.
Today the war of aggression against our land
by the enemy has reached a phenomenal scale.
Having mobilized all its military power and
having utilized all its national resources, the

enemy has launched a massive invasion on the
Jaffna soil.
Our traditional land of ancient historical glory
is being systematically destroyed by the
enemy's firepower. The intense shelling that
rains down unabatingly has wiped out the face
of Jaffna. The fundamental objective of this
war of aggression is to destroy the economic
resources and the cultural heritage of Jaffna
thereby uprooting the national life of the
people.
This war is not, as the government claims,
against the LTTE. This war is against the Tamil
people, against the Tamil Nation. The objective
of this war is to destroy the Tamil Nation. This
racist war of Sinhala chauvinism has a long
history.
It has been going on before the birth of the
LTTE. It has started by Chandrika's father. Now,
Chandrika's government has given total
expression to this racist war. The strategic
objective of this war is to annihilate the
national identity of the Tamils by destroying
their life and property and their land and
resources.
Wearing a peace mask and pretending that she
was committed to a peaceful resolution of this
conflict, Chandrika was able to cheat the
Sinhala people and the world and assumed
political power. Having taken the reins of
power she staged a drama of peace
negotiations. We extended our hands of
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friendship seeking a peaceful solution to the
Tamil National question. To promote the peace
process, we released the prisoners of war as a
gesture of goodwill. During the peace
negotiations we neither put forward stringent
conditions nor rigid demands.
We requested Chandrika government to lift
the economic embargo and the restrictions on
travelling and to create conditions of
normalcy. We requested the government to
alleviate the suffering of our people who have
been subjected to extreme difficulties without
the basic needs of life.
But Chandrika government was not prepared
to concede even these meagre concessions. As
the talks prolonged fruitlessly for over a period
of six months we realized an important fact that Chandrika government was not interested
in peace nor in a peaceful resolution of the
conflict. Since primacy was given to military
concerns throughout the negotiations it
became very apparent to us that Chandrika
regime was seriously considering the military
option.
The monumental scale in which the invasion
has been launched on Jaffna amply illustrates
the politico-military objective of the
government. The strategy aims at the
encirclement and occupation of the densely
populated vital area of the Tamil homeland
and to proclaim to the world that Jaffna society
is 'liberated'. But this strategy of Chandrika
government has turned out to be a disaster
since the people of Jaffna city and Valigamam
region evacuated the area before the
encirclement of the army.
This massive exodus has demonstrated the fact
that the people of Jaffna, in a unanimous
stand, have expressed their opposition to the
government war effort and absurd reasons
attributed to it. This mass exodus has
impressed upon the Sinhala Nation and the
world that the Tamil people are no more
prepared to be subjected to Sinhala state
administration and that the people and the
LTTE could not be separated. Therefore,

Chandrika regime has failed to achieve the
political objective behind the Jaffna offensive.
We are relieved that our people have safely
escaped from the military siege and the
political trap behind it, yet we are deeply sad
about the enormous suffering and pain they
are subjected to because of this mass
displacement. It distresses us deeply that our
people have had to vacate their traditional
villages where they lived for centuries and
leave their houses, lands and property and
become destitute.
Yet, we consider such tragic experience and
suffering as a tremendous contribution by our
people to the cause of national emancipation.
This mass exodus proclaims to the world that
our people are determined to live as free
beings with self-dignity and that they are
prepared to face any form of suffering to be
independent
rather
than
subjecting
themselves to the domination of the
aggressor.
The Sinhala military devils may hoist victory
flags in depopulated Jaffna which has been
reduced to rubble. The Sinhala chauvinistic
gangs in the South may light crackers in
jubilation assuming that they have captured
the kingdom of Jaffna. Chandrika may send
peace signals believing that military hegemony
has been achieved. In these circumstances we
wish to make it absolutely clear that as long as
the Sinhala army is occupying Jaffna the doors
for peace will be firmly closed.
The LTTE will not participate in peace
negotiations imposed at the point of a gun
subjecting itself to military pressure. This is the
message we wish to address to Chandrika
regime. It will be nothing other than political
stupidity if Chandrika government thinks that
it can bring about peace and political
settlement by occupying Jaffna and uprooting
hundreds of thousands of people.
The invasion of Jaffna is a gigantic historical
blunder made by Chandrika regime. As a
consequence of this act the Colombo
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government has closed all avenues for peace
and plunged the entire island into grave
conflictual situation.
There is absolutely no truth in claims made by
the government-controlled media that the
LTTE has suffered heavy casualties and that it
has been weakened by the offensive on Jaffna.
In the battle of Jaffna, we have neither
suffered heavy casualties nor been weakened.
It is the armed forces that have suffered more
casualties than the LTTE.
We have fought efficiently within our
capability against huge military formations
with formidable manpower and firepower
which advanced along a geographical terrain
advantageous to them. Though we fought
under extremely difficult and dangerous
conditions we did not suffer heavy casualties.
Neither our manpower nor our military
structure is affected in anyway.
The army's strategy to entice us into a
conventional war to destroy our manpower did
not work. In the battle of Jaffna we faced a setback. It is a temporary set-back. We faced
serious set-back during the Indian military
occupation. But we were not defeated. In the
end, it was the Indian army which faced defeat.
Therefore, today's set-back will turn out to be
a victory tomorrow.
Sri Lankan army has over-stretched its feet on
the Jaffna soil. It is not a difficult task to
conquer territories by mobilizing large
formations of troops. But it will be a difficult
task to hold the territories captured. This is the
historical reality faced by the aggressive armies
all over the world. The Sri Lankan army will
soon learn this historical truth.
Sri Lankan state is attempting to determine the
political destiny of the Tamils based on military
power. It assumes that it can impose an
inadequate solution on the Tamils by military
hegemony and territorial aggression. Such a
military solution underlies Chandrika's
conception of 'war for peace'.

Any Tamil with self-dignity will not accept such
a solution. To frustrate this government's
scheme and to advance our liberation struggle,
we are left with only one alternative. We have
to strengthen our military structure and
intensify our struggle. It is only by
strengthening the military power the Tamils
could freely determine their political destiny. It
is only by strengthening our military power we
could live with security; we could gain our lost
territories; we could return to our homes as
free men.
The task of building the military power of the
Tamil Nation has become the inevitable
historical necessity today. This is crucial for the
survival of the Tamil Nation. Our Nation has
been forced into a necessity to struggle for
survival. The young generation of Tamils
cannot escape from this national duty, from
this call of history. Any delay in this task will
endanger the existence of our Nation.
Therefore, I call upon the younger generation
to join our liberation movement without delay.
The earlier the youth join our movement the
quicker we can achieve the objectives of our
struggle.
We call for the support and solidarity of the
world Tamil community at this critical time
when we are faced with a genocidal war all
alone without any external assistance. We
appeal to the people of Tamil Eelam living
abroad to champion the cause of our struggle
and assist us in all possible ways.
On this sacred day when we remember our
martyrs who have sacrificed their lives for
national freedom and attained historical
immortality, let us pledge to commit ourselves
to the cause for which thousands of our
freedom fighters laid down their lives.
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1996
“During our long journey towards liberation we
have crossed rivers of fire. It is our commitment to
our cause that sustained us during these violent
upheavals. The cause we have charted to fight for the right to self-determination of our people - is
right, fair and just. From the beginning up to now,
we are resolutely committed to our cause. Our
cause is our towering strength. It is because of our
firm commitment to our cause that we have our
importance, individuality and history"
My beloved people of Tamil Eelam,
"We celebrate this day as the holy day on
which we worship in the temples of our heart
our dear fighters who gave up their lives,
sacrificed their lives for the noble ideal that our
people should achieve freedom and live in
freedom with dignity and honor and the right
of self-government.
Our country has paid an incalculable price for
the sake of liberation. This land has turned into
a battlefield and a river of blood has flowed on
this soil. Our warriors are dying even today for
the sake of liberation. All those thousands
upon thousands of tombstones on this soil
stand demanding liberation as their goal. The
figures of the great warriors whom we
encounter on roads, street corners, and walls
appear as witnesses to liberation.
A great political change has taken place in Sri
Lanka. A new government has come to power
with a new approach and a new mandate.
When the Chandrika government extended its
hand for peace, we grasped it with friendship.
We participated in talks without preconditions
or imposing any constraints. As these talks
began in the first stage, we gave precedence to
the problems faced by our people.

The Sinhala army does not appear to like
finding a solution to the problem of the Tamils
through peaceful means. The uncompromising
hard line, military activities and war
preparations of the army show this truth.
It does not appear that even the Chandrika
government has not given up the military
approach. The government does not want to
act against the army's hard line. The
government is not prepared to bring any
pressure on the army. Under such
circumstances it is not an easy matter to create
an atmosphere for peace or normalcy.
Therefore, if the government has a true and
honest interest in the path of peace it should
be easy only if the armed forces are also led on
that path.
Stopping war activities removing the economic
embargo, opening the passage for transport,
removing the ban on the maritime zone, and
resettling refugees all depend on the position
of the army.
We stand not as an obstacle on the path for
peace. We have not closed the doors of peace.
We are prepared for peace. If talks take place
again, we will take part in them. We desire that
a solution should be found first to the daily
problems faced by our people.
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If the Chandrika government must secure the
trust and goodwill of our people, it should first
find a solution to their immediate problems
and create an atmosphere for peace and
normalcy in the homeland of the Tamils.
Our movement which fought for long,
shedding blood, has taken the struggle to
higher stage - to the point where it has
established structures of self-rule.
Today we stand on a very strong and solid
foundation. We should never forget that the
people who laid this strong foundation were
our great warriors.
The Sinhala government is interested in
(developing) negotiations with us because we
stand on a strong base as a powerful force.
We will assist the Chandrika government if it
takes steps to find a peaceful solution to the
national problem of the Tamils.
If proper proposals for autonomy are put
forward, we are prepared to examine them.
My Dear Tamil people!

Our goal is that we should live with honor
peace, safety and freedom in our home soil,
our own soil which historically belongs to us.
This is our national aspiration. We ask for a
solution which will fulfill this national
aspiration. Only such a solution can be
permanent. Only that will create a lasting
peace.
Until we get that solution, we should stand as
one people rally round as one nation, with
unflinching firmness.
We shall take an oath on this national day, on
this day when we remember in our hearts, our
warriors who laid down their lives for the
liberation of our nation, that we will firmly
stand by our goal.
As we light the lamps in the 'warriors' resting '
abodes' which are the temples of freedom, we
shall take this oath as a gift to their souls '
aspirations.
The thirst of the Tigers is the homeland of
Tamil Eelam!

We are a movement fighting for liberation. We
are not an ordinary group which stands
abjectly in askance of concessions.
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1997
"...Fifty years have lapsed since the governing
authority of the island was transferred to the
Sinhala majority. What have the Sinhala political
parties, which have been ruling the island for the
last half century, done to the Tamils to redress
their grievances?"
My beloved people of Tamil Eelam,
Today is Heroes' Day, a sacred day in which we
honour and remember our beloved martyrs who
have sacrificed their lives for the cause of
freedom of our nation.
Our martyrs were extra-ordinary human beings.
They chose the noble cause of liberating our
people. Having lived and struggled for such a
cause they finally sacrificed their precious lives
for that higher ideal. I venerate our heroes since
they renounced their personal desires and
transcended their egoic existence for a common
cause of higher virtue. Such a noble act of
renunciation deserves our veneration.
Our liberation movement pays highest respect
and reverence to our martyrs for their supreme
sacrifice. We honour our martyrs as national
heroes, as creators of the history of our national
struggle. We commemorate our heroes and
erect them memorials so that their memories
should remain forever in our hearts. It has
become a popular norm to bury our martyrs
with honour, erect stone monuments for them
and venerate these war cemeteries as holy
places of tranquility. The practice of venerating
heroic martyrdom has become an established
tradition in our society.
Our tradition of venerating martyrs as war
heroes has always irritated the Sinhala
chauvinist state. The Sinhala chauvinists find it
intolerable the very fact that those whom they
categories as terrorists are venerated and
glorified by the Tamils as war heroes.

Furthermore, they feel that this tradition has
become a source of inspiration to the Tamil
freedom movement. Impelled by this hostile
attitude, they committed a grave crime that
deeply offended the Tamil nation.
This regrettable incident occurred when the
Sinhala army of occupation took control of the
Jaffna peninsula. The enemy forces committed
the unpardonable crime of desecration,
disrupting the spiritual tranquility of our
martyrs. Their war cemeteries underwent
wanton destruction, their tomb-stones uprooted and flattened and their memorials
erased without a trace. I call this act of
desecration of the graves of martyrs whom the
Tamils venerate as their national heroes as
wicked, immoral and uncivilized. This act cannot
be dismissed as a wanton display of an
occupying army. This is a grave act of terrorism
which has left an indelible stain in the soul of the
Tamil nation.
This heinous act clearly demonstrates the fact
that the racist Sinhala regime has no respect for
the deeper sentiments of the Tamil people. Nor
are they prepared to do justice to the Tamils in
recognition of their national aspirations.
Fifty years have lapsed since the governing
authority of the island was transferred to the
Sinhala majority. What have the Sinhala political
parties, which have been ruling the island for the
last half century, done to the Tamils to redress
their grievances? Have any of the reasonable
demands of the Tamils been fulfilled? Has the
burning question of the ethnic conflict been
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resolved? Nothing has happened. Rather, during
this lengthy period, the Tamil people have been
systematically burdened with intolerable
suffering.
Successive Sri Lankan Governments adopted a
policy of genocidal repression aimed at the
gradual and systematic destruction of the Tamil
nation. The planned annexation of the
traditional lands of the Tamils, the denial of their
linguistic rights, the deprivation of their
educational and employment opportunities, the
disruption of their social and economic
existence, the destruction of their national
resources and the mass extermination of the
Tamils during riots and military campaigns
indicate such genocidal policy.
Chandrika's rule constitutes the worst period for
the Tamils in the long history of the Sri Lankan
state oppression. Not a single Tamil has been
spared from harassment or suffering over this
three years period. It is during Chandrika's rule
that the flames of war have escalated into major
conflagration and scorched the Tamil lands. This
has resulted in mass exodus of populations
causing immense hardships to our people. It is
during her regime that historically renowned
traditional lands of the Tamils came under
Sinhala military subjugation.
Her Government has intensified aggressive
military campaigns and has tightened the
embargo on food and medicine causing
indescribable suffering to the Tamil people. It is
during Chandrika's administration that Sinhala
chauvinistic oppression against the Tamils has
become harsh, severe and rigorous. The central
objective of her policy is to repress the Tamil
freedom movement spearheaded by the
Liberation Tigers and to subjugate the Tamil
nation under Sinhala military rule. Her
Government is pursuing this military option with
single-minded determination.
In order to cover-up the monumental tragedy
suffered by the Tamils as the consequence of the
massive war effort and to distract world public
opinion, Chandrika's Government has staged a
political play in the name of the devolution

package. This political drama is intended to
justify the strategic aims of the war and
therefore, it is the other face of the military
solution. The international community was
misguided by the subtle and sophisticated
propaganda of the Sri Lankan Government and
opted to support the so-called package. We are
surprised and disappointed to note that
international countries have made a hasty
decision on this matter without an objective
analysis of the racist tendency of the SinhalaBuddhist chauvinism and the bitter and
oppressive history suffered by the Tamils.
Chandrika's political package fails to address the
basic national aspirations of the Tamils. Severely
watered down in its scope and content, these
proposals have not yet evolved into a fullfledged comprehensive framework even after
two and a half years of deliberations. Yet, we can
perceive clearly the underlying objective of this
political package. It aims at denying the Tamil
homeland and the Tamil national identity. Its
central objective is to subjugate the Tamil nation
under the domination of the supreme power of
the Sinhala state. The military solution of the
government also aims at a similar strategy.
Therefore, in our view, the political project of
the so-called devolution package and the
strategic objective of the military programmed
are similar, like two faces of the same coin.
Chandrika's Government lacks the political will
and commitment to resolve the Tamil national
conflict reasonably through peaceful means.
Chandrika is not courageous enough to submit a
substantial framework to fulfil the national
aspirations of the Tamil people. To justify her
political inability, she blames the extremist
elements of Sinhala-Buddhist chauvinism and
the LTTE. In reality, Chandrika's Government
itself is an embodiment of neo-Sinhala Buddhist
chauvinism. It is absurd on her part to blame
these forces, since it was Chandrika's political
party which was instrumental for reviving and
re-building Sinhala-Buddhist chauvinism as a
monstrous phenomenon.
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There is no truth in Chandrika's accusation that
the LTTE does not seek a political solution
through peaceful means. It is because we sought
a political settlement through peaceful means
that we participated in several political talks
from Thimpu to Jaffna. During these political
negotiations we firmly upheld the interests of
the Tamil nation, whereas the Sinhala
Governments denied justice to the Tamils.
Therefore, the talks failed. This situation arose
because of the irreconcilable and intransigent
attitude of the Sinhala governments. Therefore,
we cannot be blamed for this situation.
From the time of the Thimpu talks we have been
emphasizing that the recognition of the Tamil
homeland, Tamil nationhood and the Tamil right
to self-determination should be the basis for any
negotiated political settlement. This is our
position even today.
The recognition of the Tamil homeland is
fundamental to a political solution, since the
territory of the Tamils is crucial for their national
life and identity. Any political framework that
fails to recognize the historically constituted
homeland of the Tamils cannot be a basis for a
solution to the Tamil National question.
It is questionable whether the Sinhala political
parties will agree for a political settlement on
the basis of Thimpu principles when they are not
even prepared to recognise the Tamils' right to a
homeland. Such a political arrangement is
inconceivable as long as the Sinhala-Buddhist
chauvinistic ideology exerts hegemonic
influence in the Sinhala political world. Having
realized this political reality twenty years ago,
the Tamil people opted to exercise their right to
self-determination and fight for an independent
state. Our liberation movement, in pursuance of

the national aspirations of our people, has been
engaged in a struggle for the last two decades to
realize the right to self-determination.
For the last fifty years, the Sinhala state has been
adopting a singular policy of oppression against
the Tamils. This irrational policy has given rise to
war and violence destroying the peace in the
Island. Unless this policy is radically changed the
war will continue for ever with its disastrous
consequences. It is not the LTTE, but the Sinhala
chauvinists who have chosen this path of
violence and destruction.
By adopting a policy of military repression, the
Sinhala state has been destroying itself. Such a
policy will never an put end to the Tamil freedom
movement. One day the Sinhala chauvinists will
realize this truth. We do not anticipate that the
Sinhala chauvinists will renounce their policy of
oppression and be prepared to do justice to the
Tamils. We have not launched this liberation
struggle with such expectations. We are aware
that freedom is not a concession gained from
the enemy, but a sacred right which must be
fought by shedding blood and making sacrifices.
Therefore, let us continue to struggle until we
realize our goal of freedom. Let us continue to
struggle with the conviction that the immense
sacrifices we have made will not be wasted.
Let us continue to struggle to expel the enemy
forces who have occupied our sacred land.
Let us continue to struggle with the conviction
that a determined nation will eventually win.
Let us continue to struggle with the memory
of those martyrs who have fought and died with
dedication for the liberation of our land.
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1998
"...What are we struggling for? We aspire to live
peacefully with freedom and dignity, without the
interference of anyone, in our own soil; in our
Motherland where we are born and bred; in our
own historical homeland which belongs to us. We
too, are human beings. We constitute ourselves as
a human society possessing the basic rights of
human beings. We are a national formation with a
distinct language, culture and history. We,
therefore, demand that we should be recognised as
a community of people, as a social formation with
distinct characteristics. We have the right to
determine our political status. On the basis of that
right, we aspire to choose freely a political model
suited to us to govern ourselves...."
My beloved people of Tamil Eelam,
"Today is Maha Veerar Naal.
It is the day on which we honour and venerate
in the temple of our hearts, our national heroes
who have given their lives for the freedom of
their Tamil motherland....
While the whole world has radically transformed
and moving on the path of peace, progress and
harmony and preparing itself to embrace the
new millennium Sri Lanka is still caught up in a
turbulent conflict. The Tamil national question
continues to torment the Island as a burning
issue fuelled by war and violence. Why is it that
the Tamil ethnic conflict, with a prolonged
history of more than half-a-century, continues to
be an insurmountable problem while the world
is undergoing change, resolving tensions and
conflicts?
The Tamil people are demanding none other
than their inalienable rights. Therefore, political

justice is on their side. What are we demanding?
What are we struggling for?
We aspire to live peacefully with freedom and
dignity, without the interference of anyone, in
our own soil; in our Motherland where we are
born and bred; in our own historical homeland
which belongs to us. We too, are human beings.
We constitute ourselves as a human society
possessing the basic rights of human beings. We
are a national formation with a distinct
language, culture and history. We, therefore,
demand that we should be recognised as a
community of people, as a social formation with
distinct characteristics. We have the right to
determine our political status. On the basis of
that right, we aspire to choose freely a political
model suited to us to govern ourselves.
This is what our people are demanding and
fighting for. The Sinhala nation has been denying
this just and civilised demand. It is precisely for
this reason that the Sinhala state has been
oppressing and suppressing our people.
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Successive Sri Lanka Governments have neither
integrated nor assimilated our people within the
unitary system nor allowed our people the right
to secede. Instead, they have always attempted
to repress and subjugate our people. It is for this
reason we have been compelled to fight a
political struggle for the last fifty years. Though
the forms of our struggle have changed in
accordance with the historical compulsions, we
continue to fight for political rights, for our right
to live in freedom. Now the Tamil struggle has
expanded and escalated into a war between two
nations.
It is none other than the anti-Tamil attitude of
Sinhala-Buddhist chauvinism that has turned Sri
Lanka into a blazing cauldron of violence. The
Tamil national question arose as historical
product of this racist oppression.
The world has changed with the passage of time.
Similarly the politics of the world also has
changed. But the politics of the Sinhala nation
has not changed. It is unfortunate that the
Sinhala politicians have not realised this fact.
Fantasies that arose from ancient mythology
have grown and developed into hegemonic
ideas which exert tremendous impact on the
Sinhala political and intellectual world.
As a consequence the Sinhala nation lacks the
ability to comprehend objectively the very basis
as well as the rationale behind the Tamil issue
and to deal with the problem humanly. Over the
years our people have been shedding tears of
blood under the oppressive grip of Sinhala
chauvinism. We are deeply saddened by the fact
that their long standing suffering has not yet
touched the conscience of the world
community. Apart from this apathetic attitude
shown by the international community towards
the problems of our people, the massive
financial and military assistance provided to Sri
Lanka by foreign countries has also exacerbated
their tragic plight. The assistance provided by
foreign countries has also encouraged the rigid,
irreconcilable and bellicose attitude of the
Sinhala chauvinists.

The world community has always fought for the
cause of the oppressed and it has always raised
its voice of protest or intervened whenever
there have been incidents of human rights
violations, crimes against humanity or
repression of minority nations in any part of the
world. But we are dismayed to note that the
international community is observing a muted
silence over the colossal tragedy faced by the
Eelam Tamils. Encouraged by the economic aid,
military assistance, political, moral and
diplomatic backing gained from international
countries, Sinhala chauvinists have been
adopting a genocidal policy against the Tamils
with single-minded ruthlessness and arrogance.
We are aware of the fact that the international
community is misguided by the sophisticated
misinformation campaign carried out by Sri
Lanka. It is unfortunate that the world
community has uncritically assimilated the
preposterous theories advanced by the Sri
Lankan state (i.e. war for peace) to legitimise its
military campaign against the Tamils.
Nevertheless, facts about the plight of the
Tamils have also found their way to the
international arena. Atrocities and injustices
committed against the Tamil people for the last
several decades have been well documented
and submitted to international forums.
International human rights organisations have
expressed serious concern that the state
oppression against the Tamil has reached
genocidal proportions.
It is well known internationally that more than
sixty thousand innocent Tamil civilians have
been brutally done to death over the years by
the terror and violence unleashed by the racist
state in the Tamil homeland. Further more,
more than eight hundred thousand Tamils, who
fled the country and sought refuge all over the
world, bear testimony as living witness to the
barbaric nature of the Sinhala state oppression.
The world is aware of all these facts. Yet, we are
surprised and deeply saddened to note that this
monumental human tragedy has not yet
aroused the concern of world community.
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We are well aware that in the present world
order every country pursues its own national
and commercial interests. Yet, the civilised
world has always given primacy to the universal
values of human rights and freedoms. What
dismays us is that the countries which lead the
civilised world are reluctant to raise their voices
against the uncivilized forms of oppression
unleashed against the Tamils. Nevertheless, we
have not lost hope.
One day the truths that are buried deeply in
the mass graves of Tamil Eelam will emerge from
slumber and reveal the true face of Sinhala
chauvinism. Only then the tragic story of our
people will touch the heart of the world. Until
such time, Eelam Tamils living all over the world
should continue their campaign relentlessly
about the tragic existential conditions of our
people in the Tamil homeland with the objective
of arousing the conscience of humanity.
So far, not a single voice of rationality is heard
from the Sinhala nation against the war. None so
far has made a plea to put an end to the war and
resolve the problem by peaceful means. From
politicians to the monks, from intellectuals to
the journalists, every one calls for the
intensification of the war. The Sinhala nation
wants to continue the war to subjugate the
Tamil nation.
Sri Lanka is a Buddhist country, a nation that
follows the teachings of the Compassionate One
who preached the noble ideals of love, truth and
enlightenment. We are surprised as to how the
evil of racism and militarism has raised its ugly
head in a Buddhist society that thrived on the
philosophy of "dharma".
Today the war has expanded and escalated into
a full-fledged conflagration in which armed
forces of the two nations are confronting each
other. The Sinhala nation is engaged in war of
aggression to occupy Tamils land and to
subjugate the Tamil people. We are fighting to
protect our people and liberate our soil from
alien aggression. The Sinhala nation is engaged
in a war of injustice where as we are engaged in

a liberation struggle in which justice is on our
side.
Chandrika's government, which has reached the
peak in oppressing the Tamils is determined to
escalate and continue the war. Her government
is bent on prosecuting the war through the
military campaign have demoralised the army,
brought massive destruction of life and property
and shattered the economy of the country.
Chandrika's military project has crumbled and
failed to achieve any of its strategic objectives.
The fundamental objective of the war is to
defeat and destroy the Liberation Tigers. But the
LTTE has not been defeated but rather has
grown immensely in strength acquiring wider
experience in the art of modern warfare and
turned out to be an invincible force. The Vanni
battles caused a serious of debacles and massive
casualties to the Sinhala armed forces. The
'Jayasikuru battles, which was undertaken with
the grand design to open the road to Jaffna, has
prolonged for more than a year and half and
reached an impasse with the fall of Killinochchi.
Chandrika's political project of establishing
Sinhala state administration in the occupied
Jaffna peninsula with the help of the Tamil
quislings is also being shattered . We cannot
allow the Sinhala aggressive army to occupy
even an inch of our homeland nor will we permit
Sinhala state administrative functions in the
occupied Tamil lands. We are shedding blood
and fighting a deadly struggle with the primary
objective of liberating our motherland which is
the very foundation of the national existence
and economic life of our people. Therefore, we
cannot permit the foot print of the Sinhala
aggressors to remain embedded on our sacred
soil.
We do not believe that Chandrika, who has
become the author of the most blood strained
chapter in the history of oppression of the
Tamils, will bring peace to the country by
resolving the Tamil national issue by peaceful
means. She is a firm believer in a military
solution and lives in an illusion that political
conflicts can be solved by military means. She is

Compiled by www.namathumalayaga.com

123

மாவீரர்தின உரரகள்

also a prisoner of the Sinhala-Buddhist
chauvinistic ideology. One cannot therefore
expect a leadership dominated by such thinking
to be humane and compassionate enough to do
justice to the Tamils.
We have not closed the doors for peace. We
are open to the civilized method of resolving
conflicts through rational dialogue. Since the
Sinhala leadership lacks the political will and
sincerity to resolve the problem, we favour third
party mediation for political negotiations. But
we are not prepared to accept any preconditions for political dialogue. We want the
political negotiations to be held in an
atmosphere of peace and normalcy, free from
the conditions of war, military aggression and
economic blockades.
We are not stipulating any pre-conditions for
peace talks. We are suggesting the creation of a
climate of peace and goodwill to hold peace
talks, a congenial environment in which our
people must be free from the heavy burden of
suffering imposed on them. We hold the view
that political negotiations cannot be free, fair
and just if the Government utilises the military
aggression on our soil and the restrictions
imposed on the economic life of our people as
political pressures. We are prepared to engage
in initial talks to discuss the removal of such
pressures and to work out a basic frame work for
political negotiations.
Our people are facing unbearable suffering in
the form of death, destruction, displacement,
hunger and starvation. They live as prisoners in
their own homeland, facing daily, various forms
of military atrocities. Our people want their day-

to-day urgent problems resolved immediately.
They cannot wait over an indefinite time until
the peace talks resume and the ethnic conflict is
discussed, resolved and the solution
implemented. They want the war to come to an
end and the occupation army that torments
them to withdraw and their urgent existential
problems addressed immediately.
Is Chandrika's Government prepared to take a
bold step to deal with the immediate essential
problems of our people and resume political
negotiations in a congenial climate of peace and
goodwill. The people want their day-to-day
urgent problems resolved immediately. They
cannot wait over an indefinite time until the
peace talks resume and the ethnic conflict is
discussed, resolved and the solution
implemented. They want the war to come to an
end and the occupation army that torments
them to withdraw and their urgent existential
problems addressed immediately.
Is Chandrika's Government prepared to take a
bold step to deal with the immediate essential
problems of our people and resume political
negotiations in a congenial climate of peace and
goodwill. If not, the possibility for peace and a
peaceful negotiated political settlement to the
ethnic conflict will become remote.
We do not anticipate that the hawkish and racist
attitude of Sinhala chauvinism will undergo
fundamental transformation. If such change
does not take place Sinhala chauvinism will bear
the responsibility for creating the concrete
historical conditions for the birth of independent
Tamil state".
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1999
“Though the LTTE stands today as a formidable force… with the
military capability to liberate our homeland, we have not
abandoned the path of peace. We want to resolve the Tamil
conflict through peaceful means; through civilised methods
without recourse to bloodbath and destruction of life...
My beloved people of Tamil Eelam,
"Today is Maha Veerar Naal...
...Our current military successes have surprised
and astounded the world. This is a unique
historical achievement in the art of
contemporary warfare. The dimensions of this
military victory have not only amazed our enemy
but also astonished several international
countries that have been actively helping Sri
Lanka’s war effort by providing training, arms
and funds.
The vast tracts of fertile lands of Vanni, which
were invaded and occupied by the Sinhala
armed forces after years and months of massive
military campaigns, after sacrificing thousands
of lives, have been liberated by our fighters at a
rapid pace within a short span of time. A colossal
military structure with its multiple military
complexes, well-fortified bases and camps
suddenly collapsed with the onslaught of the
Tiger offensive. We have liberated almost all the
ancient strategic towns in the Vanni region. I am
happy that we have redeemed a sector of Manal
Aru, which is the heartland of Vanni where the
state’s army massacred the indigenous Tamils
and created Sinhala settlements.
Our massive offensive campaign in Vanni codenamed ‘Unceasing Waves 3’ has effectively
demonstrated to the world the extra-ordinary
growth and development of the Tiger fighting
forces in the art of modern warfare. The speed
of our strikes, the ability of rapid deployment,
the unified command, the high discipline, the
spectacular offensive tactics and the
tremendous courage displayed by our fighting

formations have astounded the world military
experts.
This war is being waged for liberation of our
land. Tamil Eelam is our homeland, a land which
belongs to us historically, a land on which we
were born and bred, a land of our sustenance
and resources, a land that forms the very
foundation of our national identity. Our enemy
claims that this land belongs to him.
For more than fifty years - ever since the Sinhala
chauvinists assumed political power in the
island- the lands of the Tamils have been
systematically usurped. Our land has been
subjected to tyranny and oppression. On one
side, there have been devious schemes by which
our lands have been forcefully annexed and
given to Sinhala colonizers. On the other hand
,our lands have been militarily occupied and
their resources destroyed and the people who
lived on those lands have been reduced to the
state of destitution. It is against this injustice we
have been fighting. Therefore our liberation war
is essentially a war to liberate our lands and to
establish our sovereignty: our right to rule in our
homeland.
Our people have now understood the aim and
objective of this liberation war. Our people, who
have lost their lands and the livelihood that
derived from the lands and have become
destitute, realise the value and significance of
their own lands. They also realize the necessity
of chasing away the alien forces that have
invaded and occupied our territories. It is
because of this realization wide sections of the
popular Tamil masses are supporting and
participating in this war of liberating our
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homeland. Our liberation war has now
expanded and developed into a higher stage as
the people’s war of liberation.
In my annual speeches on the Martyrs’ Day, I
have always emphasized the importance of
peace and peaceful ways of seeking a negotiated
political settlement. At the same time, I have
also pointed out the fact that Sinhala Buddhist
chauvinism was not prepared to resolve the
ethnic conflict through peaceful means.
The two major Sinhala political parties, who
have assumed political power alternatively in
the Sri Lankan political system, are essentially
chauvinistic organizations. Both these political
parties have bred and flourished in the antiTamil Sinhala Buddhist racist ideology. For the
last half a century these parties competed with
each other in intensifying the oppression against
the Tamil people. In this diabolical history of
racist oppression, it is Chandrika’s regime which
has inflicted the worst form of tyrannical
oppression.
The five-year rule of Chandrika has been a curse
on the Tamil people. The monumental tragedy
that our people encountered in the form of war,
violence, death, destruction, displacement,
hunger and starvation was the worst form of
tyranny ever suffered by the Tamils. Chandrika’s
oppressive rule marks an epoch consisting of
blood-stained pages of our history. Her
tyrannical rule left a permanent scar on the soul
of the Tamil nation.
While
masterminding
an
authoritarian
tyrannical rule against the Tamils internally,
Chandrika Kumaratunga portrayed herself
Belligerent Face of Sinhala Buddhist
Fundamentalism internationally as a goddess of
democracy committed to peace. Having
implemented a notorious military programmed
aimed at the total invasion of the Tamil
homeland she interpreted her project as a war
effort for peace. The entire international
community believed her and supported her
military project. In this deceptive disinformation
campaign to cheat the world, treacherous Tamil
elements played a crucial role.

We do not trust Chandrika. She does not have
the honesty and determination to resolve the
Tamil national conflict in a fair and reasonable
manner. We perceive her as a modern
representative of a neo-Sinhala-Buddhist
chauvinism. It is for this reason we refused to
engage in a direct dialogue with her. Yet, we did
not close the doors for peace. I made an
announcement last year in my Martyrs’ Day
message that we were prepared for peace talks
with the assistance of international third-party
mediation.
Though we called for third party mediation we
have emphasised the necessity of creating
certain objective conditions conducive for peace
talks. We explained very clearly that these
objective conditions entail a situation of
normalcy free from military aggression,
occupation and economic strangulation of the
Tamil nation.
Chandrika’s government refused to accept our
proposal for creating a congenial peaceful
atmosphere for peace talks. Chandrika was not
prepared to bring an end to the war, to stop the
military aggression of our land and to lift the
economic blockades. The government wanted
to use the military campaigns and the economic
embargoes as political pressures on the Tamils.
The concept of the ‘war for peace’ as enunciated
by Chandrika’s government signified a military
solution. This grand military project aimed at a
total invasion of the Tamil homeland and
envisages the defeat of the Tamil Tiger
movement and finally the eventual subjugation
of the Tamil nation. Chandrika worked tirelessly
for the last five years to implement her military
scheme. Though the project brought about
severe setbacks and debacles to the armed
forces, she was determined not to abandon her
military programme. Therefore, she did not
reflect seriously about peace nor has she taken
any constructive steps towards peace talks.
Chandrika conveyed to us a message through
third party source that she was prepared to hold
secret talks with certain conditions while
continuing the war effort. We rejected her
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proposal. It is absurd and practically impossible
to hold peace talks on one side while engaging in
a bloody war on the other side. It is an extremely
difficult task to involve in a friendly dialogue
with the enemy while our people are subjected
to
death, destruction and suffering.
Furthermore, we do not want to engage in a
negotiating process with conditions and time
frames. Chandrika did not sincerely extend her
hand of friendship. She wanted to lay a trap
under the cover of peace talks. But we were not
prepared to fall into that peace trap.
Velupillai Pirabaharan with his Commanders
Swept by the ‘Unceasing Waves’ of the
Liberation Tigers, Chandrika’s military project
crumbled as a house of sand built on the
seashore. The spectacular victories that we
gained in this current offensive campaign have
turned the balance of military power in our
favour. The massive effort made by Chandrika
over the last five years to weaken the LTTE and
to achieve military hegemony was shattered by
us in the matter of a few days.
Though we stand today as a formidable force
strengthened by manpower, firepower, moral
power, and people’s power and have the
military capability to liberate our homeland, we
have not abandoned the path of peace. We want
to resolve the Tamil conflict through peaceful
means, through civilized methods, without
recourse to a bloodbath and the destruction of
life.
We wish to re-iterate that peace talks should be
held in a cordial peaceful atmosphere of mutual
trust and goodwill with the assistance of
international third-party mediation. By peaceful
atmosphere we mean a condition of normalcy
characterized by cessation of hostilities,

withdrawal of troops occupying Tamil lands and
the absence of economic blockades.
We cannot allow the Sinhala State to use the
conditions of war, military aggression of our
lands, and economic blockades as tactics of
pressure against the Tamils. We wish to engage
in peace talks as equals with mutual
understanding in a cordial environment without
external coercion and constraints.
We are keeping the doors of peace open and are
sending signals of peace and goodwill to the
Sinhala nation. But we are aware that Sinhala
political leadership will not agree to create a
peaceful environment as we suggest. We are
also aware that Sinhala chauvinistic leadership
will not easily abandon their longstanding policy
of military violence and repression against the
Tamils. Therefore, we do not live in fantasy
hoping to resolve our national conflict by
engaging in a rational dialogue with Sinhala
political leadership.
The anti-Tamil Sinhala racist political system which totally disregards human rights and
liberties - offers no alternatives to the Tamils
other than to fight, secede and establish an
independent Tamil state. It is along this
secessionist path that the Sinhala nation is
driving the Tamil nation.
Years ago our people made a decision that an
independent state of Tamil Eelam is the only and
the final solution to our national conflict. For the
last several years, our freedom movement has
been fighting a bloody liberation struggle
carrying the cross of our people’s aspirations for
freedom. Today we have reached a turning point
in this long historical journey towards
emancipation”.
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2000
"...The Tamil Eelam war is the liberation
struggle of the oppressed Tamil people. The
Sinhala ruling elites are refusing to accept this
stark political reality. This denial of truth, this
refusal to face reality is the stumbling block to
finding a political resolution to the conflict
through peaceful means. We do not believe that
Sinhala-Buddhist chauvinism, which is growing
fast and proliferating at all levels of the Sinhala
social structure, will embrace the Tamil people
with compassion. If the Sinhala nation fails to
redeem itself from the grip of racism and continues
its repression against the Tamils, we have no
alternative other than to secede and form an
independent Tamil State....We were compelled to
delay our advance into Jaffna as a consequence of
unilateral intervention by international
governments who injected massive military
assistance to the Sri Lankan military forces at a
crucial time in the battle of Jaffna. The entire
world rushed to help Sri Lanka.... claiming that the
lives of thirty thousand troops were in danger. It
was the same world which closed its eyes and
observed a studied silence when Jaffna was
invaded militarily by the Sri Lankan army and as a
consequence a monumental tragedy occurred when
half a million Tamils were uprooted and displaced.
...My beloved people of Tamil Eelam,
"Our liberation organisation is prepared to
participate in negotiations to find a political
solution to the ethnic conflict through peaceful
means. We are not opposed to peaceful
processes of resolving conflicts. Nor are we
reluctant to engage in peaceful dialogue.

We are seeking a negotiated settlement that
would be fair, just, and equitable and that it
would satisfy the political aspirations of the
Tamil people.
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Sinhala Buddhist Priests demonstrate against
so called 'devolution' proposals in August 2000
S.J.V.Chelvanayagaam"Throughout the ages
the Sinhalese and Tamils in the country lived as
distinct sovereign people till they were
brought under foreign domination. It should
be remembered that the Tamils were in the
vanguard of the struggle for independence in
the full confidence that they also will regain
their freedom. We have for the last 25 years
made every effort to secure our political rights
on the basis of equality with the Sinhalese in a
united Ceylon. It is a regrettable fact that
successive Sinhalese governments have used
the power that flows from independence to
deny us our fundamental rights and reduce us
to the position of a subject people. These
governments have been able to do so only by
using against the Tamils the sovereignty
common to the Sinhalese and the Tamils. I
wish to announce to my people and to the
country that I consider the verdict at this
election as a mandate that the Tamil Eelam
nation should exercise the sovereignty already
vested in the Tamil people and become free."
Gandhian Tamil leader S.J.V.Chelvanayagam,
1975
"...(The) perceived solution of selfdetermination has evolved and taken shape by
the compulsions of more than three decades
of political struggles of the Tamil people and
their political leaders which ended in the
ignominious failure to arrive at any just
solution by the process of negotiation between
the two parties. There lay in ruins the scrapheap of broken pacts and dishonored
agreements as to proposals for Regional
Councils, District Councils, Provincial Councils,
Provincial/Regional
Councils,
District/Provincial Councils - all tentative
concepts and toothless bodies with no genuine
devolved powers of decentralization..." (Satchi
Ponnamblam in Tamils Right to Self
Determination, July 1991)
"One of the essential elements that must be
kept in mind in understanding the Sri Lankan

ethnic conflict is that, since 1958 at least, every
time Tamil politicians negotiated some sort of
power-sharing deal with a Sinhalese
government - regardless of which party was in
power - the opposition Sinhalese party always
claimed that the party in power had negotiated
away too much. In almost every case sometimes within days - the party in power
backed down on the agreement." - (Professor
Marshall Singer, at US Congress Committee on
International Relations Subcommittee on Asia
and the Pacific Hearing on Sri Lanka November
14,1995)
‘‘Whilst Sri Lanka talks peace it continues with
its military efforts. If we look at the past we can
see why. Sinhala Buddhist chauvinism has
been institutionalized in Sri Lanka and today it
has become more powerful than the politicians
themselves. Indeed, even if some Sinhala
politicians seek to settle the conflict, Sinhala
Buddhist chauvinism will seek to prevent such
a settlement. This is the political reality that
those who are aware of the Sri Lankan
situation are well aware of. This Sinhala
chauvinism which was nurtured by Sinhala
politicians for their electoral advantage, has
grown into a Frankenstein monster which now
has the power to destroy and make politicians.
This we understand very well.’’ (Sathasivam
Krishnakumar, Liberation Tigers of Tamil
Eelam, in an interview with Melbourne
Community Radio CR3, September, 1991)
I explained this position very clearly when I
met the Norwegian peace delegates in Wanni
recently. The Government of Norway has
suggested positive proposals as confidence
building goodwill measures to be mutually
reciprocated by the parties in conflict that
would facilitate the process of de-escalation
leading to cessation of hostilities. The LTTE is
seriously considering the proposals. If the
government takes the initiative we will
respond positively.
We are not imposing any pre-conditions for
peace talks. Yet we insist on the creation of a
cordial atmosphere and conditions of
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normalcy conducive for peace negotiations. It
is practically difficult for both the parties who
have been involved in a savage and bloody war
for the last two decades with mutual animosity
and distrust to suddenly enter into a peace
process, while continuing hostilities. It is
precisely for this reason we propose a process
of de-escalation of war leading to cessation of
armed hostilities and the creation of a
peaceful, cordial environment.

Since this government is constituted by
different personalities with different views we
hear different voices which are confusing. We
hear different voices from the President, the
Prime Minister and the Army commander; one
calling for peace talks with the Tamil Tigers, the
other vowing to destroy them and yet another
calling for surrender. This government has
several tongues each addressing a different
audience.

Our call for de-escalation and normalisation of
civilian life should not be misinterpreted as
pre-conditions. We want the talks to proceed
from a stable foundation in a cordial
atmosphere of mutual trust so that it could
turn out to be a constructive engagement...

Chandrika and Kadirgamar present an
amicable picture to the international
community while the Prime Minister and Army
Commander placate the local chauvinistic
forces.

Chandrika's term of office is to continue for the
next six years. Whether it is going to be a
turbulent period characterized by war and
violence or whether peace will prevail during
this period depends entirely on the policies to
be adopted by Chandrika.
This Government has assumed power with
the support of the chauvinistic forces. It has
achieved victory by indulging in wide-scale
violence and massive electoral malpractices.
Those who hold important positions in the
power structure of this Government are hardliner ultra-nationalists.
A treacherous Tamil group who made a
mockery of democracy by its electoral violence
and fraudulence is also supporting this
Government. We have our doubts as to
whether this Government, which pathetically
depends on Sinhala racists and Tamil traitors
for its sustenance, will be able to make any
bold decisions to resolve the Tamil national
question.
This Government does not have any coherent
policy or a determined approach towards the
issues of war and peace and towards the
resolution of the ethnic conflict. It constantly
makes contradictory statements.

The Western Governments want peace and a
negotiated settlement through peaceful
means. They insist that the Tamil conflict
cannot be resolved by war. It is precisely for
this reason that Chandrika has been making
subtle propaganda statements to placate the
western nations using the categories of peace,
negotiations, devolution and constitutional
reforms.
As far as the LTTE and the Tamil people are
concerned we do not believe that Chandrika is
sincerely committed to peace. We view her as
a hard-liner committed to a military solution.
The LTTE and the Tamil people are compelled
to take this position because of Chandrika's
political history for over the last six years and
her policy of subjecting our people to military
atrocities and economic injustices and her
recent measures mobilizing the country for
war.
The colossal sums allocated for military
spending, the procurement of massive scale
military hardware, the continuous recruitment
for the armed forces and the witch-hunting of
the army deserters clearly demonstrate the
fact that Chandrika is a militaristic hard-liner
committed to strengthening the military
machine for war.
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Chandrika's inconsistency and confused
approach to the Tamil ethnic conflict can be
best discerned if one analyses her policy
statement on the 9th of this month at the
opening of the first session of Parliament.
Tracing the history of the ethnic conflict,
Chandrika agrees that injustice has been done
to the Tamils for the last 50 years. Without
making direct reference to the Tamils she used
the general category 'minority communities'.
To quote her in this context:
"The real cause of the ethnic crisis is the
minority communities have not had a fair or
reasonable opportunity to share in the
political, social and economic power structure
of this country".
The strange aspect of this exposition is that
Chandrika fails to answer the questions as to
why, how and who did this injustice to the
Tamils. She shifts the entire blame onto foreign
colonialism for all injustices done to the Tamil
people.
Chandrika's thesis is that the existing Sri
Lankan state system emanated from
essentially colonial power structure "that does
not suit in anyway the prevailing conditions in
our society" and therefore failed to provide
justice and fair play to the 'minority
communities'.
In this elucidation, the cruel history of SinhalaBuddhist chauvinistic oppression against the
Tamil people is skillfully suppressed. The role
of Chandrika's parents in this history of
oppression is also covered up. This attempt to
link the racist oppression against the Tamils to
constitutional systems and shift the entire
blame to foreign colonialism is incredible and
preposterous.
It is a historical fact that the Tamils lost their
sovereignty over their homeland as a
consequence of foreign colonial penetration.
But a calculated systematic oppression against
the Tamil nation began soon after the island of

Sri Lanka gained independence from British
colonialism. Sinhala-Buddhist racism was the
main perpetrator of this oppression. The
Sinhala-Buddhist racist ideology, with its roots
buried in Sri Lankan Buddhism, has perversely
spread throughout the Sinhala social
formation and penetrated deep into the
Sinhala political system.
The constitutions that were made by Sinhala
politicians are nothing but institutional forms
of this ideology. Therefore, the culprit behind
the tyrannical oppression of the Tamils is
Sinhala Buddhist racism not the British colonial
thought system as Chandrika assumes.
The political struggles launched by the Tamils
against the Sinhala racist oppression in the
early stages took the form of non-violent
agitation which later transformed into an
armed resistance campaign and finally
assumed the dimension of an all -out war.
For more than twenty years a state of war has
existed between the Tamil Tigers, the
liberation army of the Tamils and the Sinhala
State.
As a nation entitled to the right to selfdetermination our people reserve the right to
defend themselves by armed struggle against
State oppression of genocidal proportions.
Therefore, the Tamil Eelam war is conducted
within
the
norms
of
International
Humanitarian Law pertaining to armed
conflict.
But the Sri Lanka government has been
deliberately distorting the nature of this war
and its evolutionary historical background and
debasing it as a phenomenon of 'terrorism'.
Commenting on the armed conflict in her
recent policy statement Chandrika described
the war as a 'consequence of the ethnic
conflict'. In the same statement she also
categorises the war as a form of 'armed
terrorism'.
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It is the same tongue that defines the war as a
manifestation of ethnic conflict and also as
'armed terrorism'. It is the same Chandrika
who proclaims that ethnic conflict will be
resolved by peaceful means and also calls upon
the Sinhala people to unite to annihilate
terrorism by war.
It is in the realm of war that Chandrika
government makes the most confusing
statements distorting the reality of the Tamil
armed struggle against State oppression as a
form of 'terrorism' thereby
totally
misrepresenting the ethnic conflict to the
Sinhala people and the world. Tamil Eelam war
is the liberation struggle of the oppressed
Tamil people. The Sinhala ruling elites are
refusing to accept this stark political reality.
This denial of truth, this refusal to face reality
is the stumbling block to finding a political
resolution to the conflict through peaceful
means.
Political negotiations are not unfamiliar to the
Tamil people. Our liberation movement as well
as the Tamil leadership before us had
negotiations with the Sinhalese on several
occasions.
From the time of the Banda-Chelva Pact there
has been peace talks over the last several
decades
under
different
historical
conjunctures, under different compulsions.
But all these talks have failed to resolve the
Tamil problem. Instead the conflict has
become more complex and finally transformed
into an all-out war.
The main reason for this unfortunate situation
is the refusal of the Sinhala nation to recognise
the fundamentals of the Tamil conflict as well
as the political aspirations of the Tamils. If a
permanent political solution is to be achieved
by peaceful means, the Sinhala nation has to
accept certain basic truths about the Tamil
people and understand their basic aspirations.
The Tamils of Eelam have a unique ethnic
identity. They are a community of people
constituted as a national formation

experiencing a national consciousness of their
own. They have their own lands; a historically
constituted territory which is their homeland.
Our people desire only want thing. They want
to live happily in peace in their own lands
without being dominated or harassed by
others. The deepest aspiration of our people is
to live in dignity in a political environment
where they could rule themselves. The
Sinhalese should try to understand the Tamil
aspirations. It is on the basis of this
understanding that a just and permanent
solution could be built up.
We have our doubts as to whether Chandrika's
government will do justice to the Tamils on the
basis of understanding the fundamentals of
the Tamil question.
The outbreak of racist barbarism against the
Tamils in the south, the hegemonic role of the
chauvinistic elements in the power structure of
the State, the continuous militarisation of the
Sinhala society, the anti-Tamil attitude of the
Maha Sangha, the Government's commitment
to the military option; all these factors cast
doubt as to whether the Tamil national
question could be resolved by peaceful means.
Furthermore, certain irrational measures
adopted by Chandrika's government also make
the resolution of the Tamil question difficult. In
a similar manner, the earlier Indian
government made a historical blunder by
crowning Perumal as Chief Minister, Chandrika
has also elevated a Tamil quisling group to a
high
position
in
the
Northeastern
administration. By such ridiculous actions, this
government has not only earned the hostility
of the Tamil people but also complicated the
ethnic conflict.
The international community is becoming
more concerned about the Tamil national
conflict and wants the problem to be solved by
peaceful means. It is encouraging to note that
the conscience of the world has turned
towards our plight.
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We are impressing upon the world that we are
not an anyway opposed to peace talks or a
negotiated political settlement through
peaceful means. The world community has
begun to understand the fundamental
demands of the Tamils and our position that a
cordial environment conducive for peace talks
is a pre-requisite. They also understand the
forces behind the oppression of the Tamils.
It is because of the massive financial aid
obtained from donor countries that Sri Lanka
can continue this war against the Tamils.
Having unleashed a destructive war against the
Tamils and having slaughtered a large number
of our people, this government has been
misleading the international community by
claiming that it is engaged in a 'war for peace'.
But the world has now begun to realise the
ulterior motives behind the war and the Tamil
Tigers cannot be vanquished in armed combat
and that the Tamil ethnic conflict cannot be
resolved by war.
Therefore, if Sri Lanka is to be directed towards
the path of peace, the reins are in the hands of
the international governments who feed the
economic needs of the country.
We do not believe that Sinhala-Buddhist
chauvinism, which is growing fast and
proliferating at all levels of the Sinhala social
structure, will embrace the Tamil people with
compassion.
If the Sinhala nation fails to redeem itself from
the grip of racism and continues its repression
against the Tamils, we have no alternative
other than to secede and form an independent
Tamil State.

...We were compelled to delay his advance into
Jaffna as a consequence of unilateral
intervention by international governments
who injected massive military assistance to the
Sri Lankan military forces at a crucial time in
the battle of Jaffna.
The entire world rushed to help Sri Lanka with
emergency military assistance when Chandrika
raised the alarm of an impending military
disaster claiming that the lives of thirty
thousand troops were in danger.
It was the same world which closed its eyes
and observed a studied silence when Jaffna
was invaded militarily by the Sri Lankan army
and as a consequence a monumental tragedy
occurred when half a million Tamils were
uprooted and displaced.
...Jaffna does not belong to the Sinhala nation.
Jaffna belongs to the people of Jaffna.
Sovereignty is not a divine right of a State.
Sovereignty derives from the people; it is an
inalienable right of a people. It is the people of
Jaffna who has sovereign right over the Jaffna
peninsula.
The Sinhala nation cannot impose its
sovereignty over the historically constituted
lands of the Tamils by military aggression and
occupation. As the liberation army of our
people we will not allow our traditional lands
to be occupied by alien forces. Whatever the
challenges we have to face, regardless of the
obstacles we must overcome whichever force
opposes us, our liberation movement is
determined to liberate Jaffna..."

2001
We are constantly knocking on the doors of peace
but the Kumaratunga government has refused to
open the doors. Following the meeting with the
Norwegian peace envoys in Vanni in November
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last year, we declared a unilateral cease-fire for
four months to help to facilitate the peace process.
The Sri Lanka government responded by ridiculing
and rejecting our peace initiative and launched
provocative military assaults on our positions.
Finally, the government undertook a major
offensive operation within hours of the termination
of our cease-fire. Our fierce counter-attack
repulsed the army's operation and made the
government realise the fact that the LTTE is strong
and invincible.
My beloved people of Tamil Eelam,
....The Tamil national question, which has
assumed the character of a civil war, is
essentially a political issue. We still hold a firm
belief that this issue can be resolved by
peaceful means. If there is genuine will and
determination on the part of the Sinhalese
leadership there is a possibility for peace and
settlement. Though fifty-three years have
passed since the independence of this island,
the Sinhalese political leadership is still buried
in the swamp of racist ideology. That is why
they have not developed the wisdom and
understanding to deal with the Tamil question
objectively and realistically. The belief that the
Tamil ethnic conflict could be resolved by
repressive military means still predominates
the Sinhala political system.
It is precisely for this reason that none of the
major Sinhala political parties have any
concrete projects or frameworks for the
permanent resolution of the conflict. The
international community is fully aware of this
fact. These world governments, while insisting
that the ethnic conflict should be resolved by
peaceful means, have always supported Sri
Lanka's political and military efforts to weaken
the political struggle of the Tamils. This
strange, ambiguous attitude of the world
governments has also contributed to the
prolongation of the conflict.

We are constantly knocking on the doors of
peace but the Kumaratunga government has
refused to open the doors. Following the
meeting with the Norwegian peace envoys in
Vanni in November last year, we declared a
unilateral cease-fire for four months to help to
facilitate the peace process. The Sri Lanka
government responded by ridiculing and
rejecting our peace initiative and launched
provocative military assaults on our positions.
Finally, the government undertook a major
offensive operation within hours of the
termination of our cease-fire. Our fierce
counter-attack repulsed the army's operation
and made the government realise the fact that
the LTTE is strong and invincible.
Though we are strong with considerable
manpower and firepower we abstained from
launching any major land based offensive
operations this year to facilitate the peace
process. We co-operated with Norway's peace
efforts. It was under these circumstances that
Kumaratunga's government downgraded and
marginalised the accredited Norwegian peace
envoy, Mr Erik Solheim, accusing him of being
biased towards the LTTE. We registered a
strong protest against this action. Following
this incident the Norwegian peace effort
reached a stalemate. Chandrika Kumaratunga
is responsible for this issue.

Compiled by www.namathumalayaga.com

134

மாவீரர்தின உரரகள்

A parliamentary general election is taking
place in Sri Lankan at this critical historical
turning point. Since we advance our political
struggle as an extra-parliamentary liberation
organisation we do not attach any significance
to parliamentary elections. Yet the LTTE has
become the central theme in the current
election campaign in Tamil Eelam and in the
Sinhala south.
Having assumed itself as the most crucial and
cardinal issue in Sri Lankan politics, the Tamil
national conflict has effectively polarized the
political forces towards two contradictory
positions: between war and peace. The
elections have become a competitive arena
between the forces that seek peace and the
extremist forces that are opposed to peace.
The general public is given the responsibility of
choosing as to whether there will be peace in
the future or if the war will continue. The
Sinhala people should realise that there can be
no peace, ethnic harmony and economic
prosperity in the island as long as the Tamil
people are denied justice and their political
aspirations are not fulfilled.
We are not enemies of the Sinhala people, nor
is our struggle against them. It is because of the
oppressive policy of the racist Sinhala
politicians that contradictions arose between
the Sinhala and Tamil nations, resulting in a
war. We are fighting this war against a state
and its armed forces determined to subjugate
our people through the force of arms. We are
well aware that this war has not only affected
the Tamils but also affects the Sinhala people
deeply. Thousands of innocent Sinhala youth
have perished because of the repressive
policies of the war mongering ruling elites. We
are also aware that it is the Sinhala masses who
are bearing the economic burden of the war.
Therefore, we call upon the Sinhala people to
identify and renounce the racist forces
committed to militarism and war and to offer
justice to the Tamils in order to put an end to
this bloody war and to bring about permanent
peace.

The Tamil people want to maintain their
national identity and to live in their own lands,
in their historically given homeland with peace
and dignity. They want to determine their own
political and economic life; they want to be on
their own. These are the basic political
aspirations of the Tamil people. It is neither
separatism nor terrorism. These demands do
not constitute a threat to the Sinhala people.
They do not in any way affect or undermine the
political liberties or the social, economic and
cultural life of the Sinhala people. The Tamil
people favour a political solution that would
enable them to live in their own lands with the
right to rule themselves. This is what the
Tamils mean when they emphasise that a
political solution should be based on the right
to self-determination.
Our organisation is prepared to negotiate with
the Sri Lanka government on a political
framework that would satisfy the basic
political aspirations of the Tamil people. But
for us to participate in political negotiations
freely as equal partners, as the authentic
political force with the status of legitimate
representatives of our people, the ban
imposed on our movement should be lifted.
This is the collective aspiration of the Tamil
people.
We want the peace talks to be held in cordial
situation of mutual trust and understanding.
For a long time we have been emphasising that
the peace talks should take place in a
conducive atmosphere of peace and normalcy
in the absence of war and economic
embargoes. We wish to reiterate the same
position now.
The use of violence in all modes of struggles to
attain specific political goals is defined as
terrorism by international governments. This
narrow definition has erased the distinctions
between genuine struggles for political
independence and terrorist violence. This
conception of terrorism has posed a challenge
to the moral foundation of armed struggles
waged by liberation movements for basic
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political rights and for the right to selfdetermination.
This
development
is
regrettable. As a consequence our liberation
organisation is also being discredited in the
international arena.
The world governments waging a war against
terror should, first of all, explore the root
causes of political violence. It is only through a
deep insight into the origins of political
violence that one can discern the differences
between authentic liberation struggles and
blind acts of terror.
In our view, there are two dimensions in
political violence. Firstly, there is the violence
of the oppressor. Secondly, there is the
violence of the oppressed. In most cases the
oppressor belongs to the ruling elites, yields
state authority and command the armed
forces. The oppressed are always the ruled, the
minority nationalities, the exploited and the
poor. The violence of the first category can be
designated as state violence. The second
category can be termed as the violence against
state violence. Since state violence is a form of
repressive violence of the oppressor, it is
unjust. The reactive violence of the oppressed
is just since it is undertaken with the motive of
obtaining justice. It is within the context of this
distinction that the violent modes of political
struggles of the oppressed find legitimacy.
Violent forms of struggles by people seeking
political rights emerge only as reactive
violence against state terror. This truth can be
discerned if one can objectively analyse the
historical origins of the world liberation
organisations. The Tamil Eelam liberation
struggle has similar historical origins. The state
oppression against the Tamil people originated
two decades before the birth of the Tamil
Tigers. Fuelled by racist passion, the state
repression gradually intensified over time and
assumed genocidal proportions.
All forms of peaceful non-violent agitations
undertaken by the Tamil people against
Sinhala state oppression were brutally
repressed by state terror. Since the non-

violent political struggle became futile and
meaningless and at the same time the state
oppression intensified in the form of genocide
the Tamil people were left with no alternative
other than to confront the state violence with
violence. In other words, the Tamil people
were compelled to take arms to defend
themselves against genodical destruction. It
was under these objective historical conditions
the Liberation Tigers took birth and advanced
the armed struggle against state terror. With
the history of a sustained campaign extending
to a period of twenty years our armed
resistance has evolved and developed as the
political mode of struggle of the Tamil people.
We are a national liberation organisation. We
are fighting for the emancipation of our people
against racist tyranny, against military
occupation, against state terror. Our struggle
has a concrete, legitimate political objective.
Our struggle is based on the right to selfdetermination, a principal endorsed by the
United Nations Charter. We are not terrorists.
We are not mentally demented as to commit
blind acts of violence impelled by racist and
religious fanaticism. We are fighting and
sacrificing our lives for the love of a noble
cause i.e. human freedom.
We are freedom fighters. The Sinhala state
terrorists, who have failed in their efforts to
crush our freedom movement for the last two
decades, branded our liberation struggle as
terrorism. Misguided by the false and
malicious propaganda of the Sri Lanka state
some of the world governments have included
our liberation movement in their list of
international terrorist organisations. This is
regrettable and disappointing. These decisions
have a negative impact. They have been made
in haste, without deep insight into the
historicity and legitimacy of our struggle for
self-determination. It sends a wrong message
to the Sinhala racist rulers. It will further
harden their hard-line, intransigent attitude. It
will encourage their policy of military
repression. On the whole, the actions of some
of the Western governments will seriously
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impede a political solution through peaceful
means and further complicate the ethnic
conflict in Sri Lanka.
All the member countries of the United
Nations have joined the alliance in the war
against terrorism spearheaded by the Western
powers. Some of the repressive states with a
notorious history of racist oppression and
gross human rights violations have joined this
global alliance against terror. In this context we
wish to confine our remarks only to the Sri
Lanka state. This government, holding one of
the highest records of human rights violations
amounting to genocide, has now joined the
international alliance against terrorism. This is
a dangerous trend in the emerging new world
order. This new trend is also posing a threat to
the legitimate political struggles of the
oppressed humanity subjected to state terror.
We fully understand the anger, apprehensions,
and compulsions of the Western powers
engaged in a war against international
terrorism. We welcome the counter-terrorist
campaign of the international community to
identify and punish the real terrorists. In this
context it is crucial that the Western
democratic nations should provide a clear and
comprehensive definition of the concept of
terrorism that would distinguish between
freedom struggles based on the right to selfdetermination and blind terrorist acts based
on fanaticism. The international community
cannot ignore the phenomenon of state terror
practiced internally by some repressive
regimes. The world should seek to identify
such terrorist states and penalise them.
The Liberation Tigers of Tamil Eelam is a
people's movement. We are inextricably
integrated with the people into a unified single
force fighting collectively for the liberation of
our homeland. In a devious strategy to alienate
and marginalise our liberation organisation
from our people and to destroy us the
government of Chandrika Kumaratunga
proscribed us as a 'terrorist' organisation.
Following
this
decision,
Chandrika's

government, particularly its Foreign Minister
Mr Kadirgamar, launched a sustained
propaganda campaign in the international
arena portraying the LTTE and the Tamil
freedom struggle as a diabolical phenomenon
of terrorism. As a consequence the United
States, Britain and most recently Canada, have
included our liberation movement in their lists
of terrorist organisations.
These countries are fully aware that we are not
a terrorist organisation and that we are a
freedom movement functioning with the
overwhelming support of our people,
representing their political aspirations.
Furthermore, these countries have continued
to insist that the LTTE and the Sri Lanka
government should engage in peace talks to
resolve the ethnic conflict. This stand clearly
entails the fact that these countries do
recognise the Liberation Tigers as the political
representatives of the Tamil people. If so, why
did the governments brand us as a terrorist
organisation? We cannot understand the logic
as to how such action could facilitate the
peaceful resolution of the ethnic conflict.
We hold the position that unless the Sri Lanka
government lifts the ban on our organisation
and accepts us as the authentic, legitimate
representatives of the Tamil people we will not
participate in the peace negotiations. We are
firmly committed to this position. We have also
clearly stated our position to the Norwegian
government. There is a possibility of peace in
the island of Sri Lankan only when the LTTE is
de-proscribed. Under these circumstances,
proscribing the LTTE by Western governments
giving into diplomatic pressures from Sri Lanka
will not pave the way for the peaceful
negotiated settlement of the conflict. Rather,
it will further reinforce the collective demand
of our people to lift the ban on the LTTE for the
resumption of peace talks...."
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2002
The Tamil people want to live in freedom and
dignity in their own lands, in their historically
constituted traditional lands without the
domination of external forces. They want to protect
their national identity pursing the development of
their language, culture and economy. They want to
live in their homeland under a system of self-rule.
This is the political aspiration of our people. This
constitutes the essential meaning of internal selfdetermination.
My beloved people of Tamil Eelam,
"....Our liberation struggle has reached a
new historical turning point and entered into a
new developmental stage. We are facing a new
challenge. We have ceased armed hostilities
and are now engaged in a peaceful negotiating
process to resolve the ethnic conflict. Our
sincere and dedicated commitment to the
peace process has falsified and demolished the
propaganda campaign carried out by Sinhala
chauvinists that we are enemies of peace.
Even on the issue of cease-fire, we took the
initiative. We declared a unilateral cease-fire
and called upon the government to
reciprocate. The new government, which
assumed power with a mandate for peace,
reciprocated positively to our declaration of
cease-fire. The mutually agreed cessation of
hostilities came into effect on 23 February
under the supervision of an international
monitoring team. This cease-fire has been in
force for the past nine months. There have
been several provocative attempts by certain
elements of the armed forces and anti-peace
racist forces to disrupt the peace process.
There were incidents in which several innocent
Tamils were killed. Nevertheless, we
maintained a rigid discipline and observed

peace. This is a clear demonstration of our
genuine commitment to the path of peace.
If a reasonable settlement to the Tamil
national question could be realised by peaceful
means we will make every endeavour, with
honesty and sincerity to pursue that path. Our
political objective is to ensure that our people
should live in freedom and dignity in their
homeland enjoying the right of self-rule. If this
political objective could be realised by peaceful
means, we are prepared to adopt that method.
We have never shown any disinclination to
win the political rights of our people through
peaceful means. We have participated in
peace negotiations at different places, at
different times in different historical
circumstances i.e in Thimpu, in Delhi, in
Colombo, in Jaffna and now in Thailand. All
previous attempts to a negotiated political
settlement ended in fiasco. These failures
could only be attributed to the hard-line
attitude and deceitful political approaches of
previous Sri Lanka governments.
Now, the government of Mr Ranil
Wickramasinghe is attempting to resolve the
problems of the Tamils with sincerity and
courage. Furthermore, the current cease-fire,
built on a strong foundation and the sincere
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efforts of the international monitoring mission
to further stabilise it, has helped to consolidate
the peace process. The capable and skilful
facilitation by the Norwegians has also
contributed to the steady progress of the
current peace talks. Above all, the concern,
interests and enthusiasm shown by the
international community has given hope and
encouragement to both parties. The ideal
approach is to move the talks forward,
systematically, step by step, standing on a
strong foundation of peace and building
mutual confidence.
As a consequence of the brutal war that
continued incessantly for more than two
decades, our people face enormous existential
problems.
The
social
and
political
infrastructures of the Tamil nation are in ruins.
The cities, towns and villages have been razed
to the ground. Houses, temples and schools
have been destroyed. An ancient civilization
that stood on our lands for centuries has been
uprooted. It is not possible for our people to
rebuild their ruined social and economic
structures. It is a monumental humanitarian
problem. We hope that the international
community
will
view
the
problem
sympathetically. We are relieved to learn that
international governments have come forward
to assist the rehabilitation and reconstruction
of the war damaged Tamil nation.
Though there is peace in the Tamil
homeland, conditions of normalcy have not
been restored. Under the cover of ‘high
security zones’, the Sinhala armed forces are
occupying residential areas and social,
economic and cultural centres. Forty thousand
troops are occupying Jaffna peninsula, which is
a tiny geographical region with a dense
population. The military occupation is
suffocating the civilian masses and causing
tensions. Jaffna, which is the cultural heartland
of the Tamil people, has turned into an open
prison. The occupying forces are using the
civilians as their protective shields. As several
villages, houses and roads are entrapped by
occupation several thousands of internally

displaced are unable to return to their
residences. Unless this problem is resolved
there is no possibility for normalcy and social
peace to be restored to Jaffna.
It has always been our position that the
urgent and immediate problems of our people
should be resolved during the early stages of
the peace talks. The former government of Sri
Lanka rejected our position. As a result the
peace talks broke down. There was a
misconception on the part of the former
regime that we were hesitant to take up the
fundamental political issues and insisted on
the resolution of the immediate problems. But
the present government has been taking
concrete actions redressing the urgent and
immediate problems of our people. This is a
positive development.
The objective of our struggle is based on the
concept of self-determination as articulated in
the UN Charter and other instruments. We
have always been consistent with our policy
with regard to our struggle for selfdetermination. Tamil homeland, Tamil
nationality and Tamils’ right to selfdetermination
are
the
fundamentals
underlying our political struggle. We have been
insisting on these fundamentals from Thimpu
to Thailand.
Our position is that the Tamil national
question should be resolved on the basis of
these core principles. Tamils constitute
themselves as a people, or rather as a national
formation since they possess a distinct
language, culture and history with a clearly
defined homeland and a consciousness of their
ethnic identity. As a distinct people they are
entitled to the right to self-determination.
The right to self-determination has two
aspects: internal and external. The internal
self-determination entitles a people to
regional self-rule.
The Tamil people want to live in freedom
and dignity in their own lands, in their
historically constituted traditional lands
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without the domination of external forces.
They want to protect their national identity
pursing the development of their language,
culture and economy. They want to live in their
homeland under a system of self-rule. This is
the political aspiration of our people. This
constitutes the essential meaning of internal
self-determination.
We are prepared to consider favourably a
political framework that offers substantial
regional autonomy and self-government in our
homeland on the basis of our right to internal
self-determination. But if our people’s right to
self-determination is denied and our demand
for regional self-rule is rejected we have no
alternative other than to secede and form an
independent state.
Racism and racist oppression are the
causative factors for rebellions and
secessionist politics. The Sinhalese people
should identify and reject the racist forces if
they desire a permanent peace, ethnic
harmony and economic prosperity. They
should support, wholeheartedly, the efforts to
find a political solution by peaceful means. The
Sinhalese people should not oppose the
Tamils’ aspirations to manage their own affairs
under a system of self-rule in their own

homeland. It is the politics of the Sinhala
nation that will eventually determine whether
the Sinhalese could peacefully co-exist with
the Tamils or to compel the Tamils to secede.
We are pleased to note that the talks
between the government and the LTTE are
progressing forward under the conditions of
mutual trust and goodwill. We are encouraged
by the interest shown by the international
community in the peace process and their
willingness to offer assistance to rebuild the
war damaged economy of the Tamil nation. It
is our deepest desire that the current peace
talks facilitated by Norway should succeed and
all the communities living in the island should
co-exist in harmony. If the Sinhala chauvinistic
forces, for their own petty political reasons
scuttle this peace effort which has raised high
hopes and expectations and gained the
support of the international community, the
Tamil people will be compelled to pursue the
path
of
secession
and
political
independence...."
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2003
As a tragic drama without ending, the Tamil ethnic
conflict continues forever. Whenever the party in
power attempts to resolve the Tami issue, the party
in opposition opposes it and derails the effort. This
mode of conflict continues even when the
opposition becomes the ruling party and attempts
reconciliation. This Sinhala political drama with
its typical
“There is no coherent structure in the form a
government in the Sinhala nation. The power
of the state is torn between the heads of the
two most powerful Sinhala political parties.
The Presidency and the Parliament are in
conflict
with
each
other.
Ranil
Wickremasinghe’s administration is severely
weakened and paralysed following the
President’s take-over of the Ministries of
Defence, Interior and Media. The power
struggle between the two leaders has resulted
in the de-stabilisation of the state and the
peace process has come to a standstill.
Frustrated by the confused situation the
Government of Norway has suspended its
facilitatory role. Because of this sudden
development in the south, the conditions of
peace are endangered. The peace talks as well
as the peaceful resolution of the ethnic conflict
are threatened. The Tamil speaking people and
the international governments committed to
peace are concerned and disappointed over
this crisis.
President Kumaratunga has put forward two
reasons for her intervention. One is that the
national security and sovereignty of Sri Lanka
are threatened as the LTTE has been
strengthening is military structure and
preparing for war. Secondly, the government
of Ranil Wickremasinghe has provided too
many concessions to the Tamil Tigers. I wish to
deny categorically that there is any truth in

these allegations. These false accusations are
levelled against us to tarnish the credibility of
our liberation organisation and to disrupt the
peace process.
Our organisation, as well as our people do not
want war. We want peace and we want to
resolve our problems through peaceful means.
We are deeply committed to the peace
process. It is because of our sincere
commitment to peace that we are firmly and
rigidly observing ceasefire. It is our
organisation that took the initiative of
declaring the cessation of hostilities
unilaterally and observing peace for the last
two years tolerating the provocative actions of
the state’s armed forces.
There is absolutely no truth in President
Kumaratunga’s accusation that we are
preparing for war by procuring weapons,
recruiting on a large scale and strengthening
our military machine. We are engaged in the
task of maintaining peace but certainly not
preparing for war. It is true that we have been
recruiting on a small scale since we needed
manpower for our administrative structures.
The President has distorted and exaggerated
this matter and is trying to create fear among
the Sinhala people that we are preparing for
war.
The ceasefire has not created conditions of
peace and normalcy in the Tamil homeland.
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Oppressive conditions of alien military
occupation prevail here. The Sri Lankan armed
forces are refusing to fulfil the conditions and
obligations of the Ceasefire Agreement. As the
military occupation continues in large areas of
civilian settlements under the cover of High
Security Zones several thousands of people are
subjected to enormous suffering, denied the
right to return to their homes and villages.
Furthermore, the Tamil civilians continue to
suffer harassment and persecution by the
occupation army. Though the war has been
brought to an end the suffering of our people
continues. Our people have not yet
experienced total peace and conditions of
normal life. Yet, there is total peace and
normalcy in the Sinhala nation. There is also
improvement in the economic life of the
people. While the Sinhala nation enjoys the
positive benefits of the ceasefire the tragic
oppressive conditions of the Tamils continue.
This is the current existential reality.
Our organisation has not rewarded with too
many concessions during these two years of
ceasefire
as
accused
by
President
Kumaratunga. Instead, our organisation faced
severe losses. During the ceasefire period, two
of our merchant ships were attacked and
destroyed by the navy in the international
waters. Furthermore, several of our fishing
trawlers were destroyed. As a consequence of
these events we lost twenty-six of our Sea
Tiger cadres including senior commanders.
Though these provocative actions pushed us to
the brink of tolerance, we maintained calm and
observed peace. Such behaviour clearly
demonstrates our serious commitment to
peace.
The peace talks between our liberation
organisation and the government of Ranil
Wickremesinghe, which started in Thailand
during September last year, have failed to
make any concrete progress. Resolutions and
decisions taken during the six rounds of talks
that lasted more than six months were not
implemented. The sub-committees, which
were formed, to deal with the issues of de-

escalation and normalisation and for the
resettlement and rehabilitation of displaced
became defunct. Our efforts to negotiate with
the government to resolve the monumental
problems faced by our people became futile.
Having ignored the more serious, critical
existential issues of resettlement of the
displaced, reconstruction of the war damaged
infrastructure and the re-establishment of
normalcy in the Tamil homeland under military
occupation, the government representatives
as well as the facilitators devoted their main
attention to human values and norms and on
guidelines and roadmaps towards a final
solution. As a consequence the negotiating
process moved in a different direction
circumventing the problems and aspirations of
our people.
In the meantime, Ranil’s administration was
only interested in projecting the peace process
as an ideal model to attract aid and loans from
donor countries to build up the economy that
collapsed as a consequence of war. At the
same time, the government was also engaged
in a plan to set-up an international safety net
with the assistance of certain countries. This
strategic
ploy
of
Wickremesinghe’s
government allowed the space for the
increased interest and intervention of several
international governments in the peace
initiative as well as in the negotiating process.
Some countries have even stipulated
parameters within which the Tamil national
question has to be resolved. It is because of
these international interventions that the
peace negotiations became more complex. It
was during these circumstances that a crucial
meeting of donor countries took place in
Washington in April this year marginalizing our
organisation. As the main party in conflict
enjoying equal status in the peace process, we
were disappointed and saddened by such
humiliation. It is because of these factors we
decided to suspend our participation in the
talks and to review the multiple dimensions of
the entire peace process.
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It is not feasible to find a permanent solution
to the Tamil national conflict immediately
within a short period. It may take quite a long
time. But the existential problems faced by our
people are very urgent and they cannot be
postponed for longer period. Faced with the
urgent humanitarian needs on one side and
the issues of resettlement, rehabilitation and
reconstruction on the other, the immense,
complex problems faced by our people
necessitates immediate solutions. Having
examined these issues in depth, we realised
the urgency of setting up an interim
administrative authority in the Northeast. We
are of the opinion that the proposed interim
administrative authority should be an effective
mechanism capable of restoring conditions of
normalcy in the military occupied Tamil
homeland and to undertake the huge tasks of
resettlement, rehabilitation and development
works efficiently and expeditiously. It is on this
basis, we urged the government to submit
draft proposals for an interim administrative
structure insisting that it should be vested with
substantial authority. We also informed the
government that we were prepared to resume
negotiations if concrete set of proposals were
presented to us. I also emphasised the
importance
of
creating
an
interim
administrative set-up with substantial
authority when I met the Norwegian Foreign
Minister Mr Peterson. I also explained to him
the necessity of establishing such an
administrative body to reconstruct our nation
devastated by twenty years of war and to
rebuild the shattered lives of our people.
In response to our request, the government
submitted, one after the other, two sets of
draft proposals. The interim council envisaged
in these proposals were not invested with
adequate authority as we suggested. At the
same time the role of our organisation was also
not clearly defined. The proposals envisaged a
development
orientated
administrative
structure with limited powers. Therefore, we
rejected these proposals as unacceptable.
Thereafter the government submitted a third

set of proposals for our consideration. Though
these proposals were unsatisfactory, we did
not reject them.
We realised that the government was hesitant
to put forward a concrete set of proposals as
expected by our organisation that would
satisfy the aspirations of our people. At the
same time, we felt that a misconception might
arise as if the LTTE was continuously rejecting
all the new proposals put forward by the
government. Therefore, we decided not to
reject the latest draft proposal out right but to
submit our counter proposals to create an
interim administrative council with substantial
authority. We were not in a hurry to formulate
our draft proposal. Since it was the first time
we were forwarding our proposals in a written
form we wanted to formulate a concrete,
practical and original framework though it was
an interim set up and might involve time in
formulation. We also wanted this framework
to have a proper mechanism to find solutions
to the complex existential problems of our
people. Therefore, we formulated our draft
proposals consulting different sectors of
people at different levels on a wider scale. We
also consulted wider sections of the people of
Tamil Eelam, our legal and constitutional
experts abroad and international scholars.
There is no need for me to elaborate in detail
the draft proposals we submitted to the
government for an Interim Self-Governing
Authority. The draft has already been released
through the media for everybody’s scrutiny
and analysis. Though our draft proposals have
generated a lot of controversy and confusion,
our effort towards a negotiated settlement
was welcomed by several countries. Some
countries welcomed our attempt, for the first
time, to put forward our ideas in writing in a
clear and comprehensive form. Ranil’s
administration did not reject our proposals but
rather agreed to resume talks on that basis.
But at the same time, the Sinhala racist forces
are vehemently opposed to our draft
proposals. Sinhala racist political parties and
the media are raising critical voices. Critical
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reviews are coming from the Indian media
world and from the Indian political analysts. In
a statement released on behalf of the
opposition parties, Mr Lakshman Kadirgamar
presented a vehement critique of our
proposals claiming that Sri Lanka’s sovereignty
was under serious threat as our draft,
according to him, contains elements for a
separate state. What surprised us was that
within a few days after the release of the draft
proposals President Kumaratunga took over
three important Ministries that functioned
under
the
government
of
Ranil
Wickremesinghe. Whatever the reasons she
attributes to her actions, it has now become a
universal truth that she took this serious action
as an immediate response to our draft
proposals. As a consequence of her sudden
intervention, Ranil’s regime has become
paralysed without power and the peace
process severely endangered.
The allegations levelled against our draft
proposals that they aim to create an
independent Tamil state or that they contain
stepping stones for separation are not true.
Our proposals do not constitute a framework
for a permanent, final solution. Our draft
proposals deal with an interim arrangement. It
is true that our proposals for an interim
administrative council call for substantial selfgoverning authority without which massive
programmes for the resettlement and
rehabilitation of hundreds of thousands of
displaced
people
and
other major
development projects could not be
undertaken. At the same time regional
administrative functions i.e. law and order,
administration of justice, allocation of funds
and distribution of lands also could not be
effectively executed. In this context an
important factor has to be taken into serious
consideration. That is, large areas of the
Northeast are already under our effective
jurisdiction and efficiently administered by us.
I wish to point out that this is the factual
reality.

Today, harsh oppressive conditions prevail in
the Northeast with the continuous military
occupation of our lands and persecution of our
people by the armed forces. As normalcy has
not returned the suffering of the civilian
masses continues. Our people face urgent
humanitarian needs as well as serious
existential problems. Therefore, we have
presented this draft framework as a concrete
structure to find just and reasonable solutions
to these problems. Our draft framework has
progressive, constructive and original
elements. This proposed administrative
structure is invested with self-governing
authority so that the majority Tamils as well as
the Muslims and Sinhalese living in Tamil
Eelam could promote and enhance their
political, social, economic and cultural life. But
we regret to note that some forces are
attempting to disrupt the peace process by
distorting and exaggerating some features of
self-governance found in our draft framework
and interpreting them as a project for a
separate state.
We have presented our ideas for an interim
administrative authority as a counter
programme to the government’s proposals
and as a basis for negotiations. Our initiative
undertaken with an honest and sincere
commitment to the peace process has
unleashed a political storm in the south.
Sinhalese racist forces are up in arms against
us. The power struggle that erupted between
the heads of two major political parties of the
Sinhala nation has shaken the very foundation
of the state structure. Sinhala racism, which
has been denying the rights of the Tamils, now
stands exposed with its mask torn apart,
revealing its true, ugly face to the world.
As a tragic drama without ending, the Tamil
ethnic conflict continues forever. Whenever
the party in power attempts to resolve the
Tami issue, the party in opposition opposes it
and derails the effort. This mode of conflict
continues even when the opposition becomes
the ruling party and attempts reconciliation.
This Sinhala political drama with its typical
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historical pattern has been staged regularly for
the last fifty years. The directors of this bazaar
drama are the two major Sinhala political
parties. Though the main actors have been
changing over time the theme of the story is
the same. The current political crisis in
Colombo is an open enactment of this absurd
drama.
As a negative consequence of this chess game,
in which the Tamils are used as pawns, several
peace efforts have failed; several peace
negotiations collapsed, several peace
agreements torn apart and several peace pacts
became defunct. As such, the Tamil conflict
continues without resolution. The tragic life of
our people continues.

spider web of Sinhala chauvinism. Having
renounced violence, we have been making
every effort through non-violent means to
promote peace and reconciliation. The
international community is fully aware of this.
But if the Sinhala chauvinistic ruling elites
continue to deny the rights of our people and
oppose reconciliation and if the conditions of
oppression continue, we have no alternative
other than to secede and form an independent
state invoking the right to self-determination
of our people. We urge the Sinhala political
leadership not to create the objective
conditions that would drive our people to seek
this ultimate option.

We cannot allow the life and potential of our
people to be systematically destroyed in the
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2004
"..The Sinhala political organizations and their
leadership, which are deeply buried in the mud of
Sinhala-Buddhist chauvinism, will never be able to
comprehend the political aspirations of the people
of Tamil Eelam. None of the major Sinhala
political parties are prepared to recognize the
fundamentals underlying the Tamil national
question. None of the Sinhala political
organizations is prepared to accept the
northeastern region as the historical homeland of
the Tamil-speaking people, that the Tamils
constitute themselves as a distinct nationality and
that they are entitled to the right to selfdetermination, including the right to secede.."
‘Today we are faced with a critical and
complex situation, unprecedented in the
history of our liberation struggle. We are living
in a political void, without war, without a
stable peace, without the conditions of
normalcy, without an interim or permanent
solution to the ethnic conflict. Our liberation
struggle will be seriously undermined if this
political vacuum continues indefinitely.
‘Three years have lapsed since we entered into
a ceasefire agreement with the Government of
Sri Lanka, after three decades of protracted
armed struggle. You are fully aware that during
this period of ceasefire we have been making
every endeavour, with sincerity and
commitment, to seek a negotiated settlement
to the Tamil national question through
peaceful means. In various capitals of foreign
nations, with Norway as facilitators, we
engaged in peace talks with the government.
The six sessions of negotiations held over the
duration of six months, turned out to be futile
and meaningless. Sub-committees that were
set up for the de-escalation of the conflict, for

the restoration of normalcy, for the
rehabilitation and resettlement of the
displaced and for the reconstruction of the war
damaged infrastructure, became nonfunctional.
In the meantime, the Sri Lanka government,
having excluded our liberation organization,
participated in the donor conference held in
Washington, thereby undermining our status
as equal partners in the peace process. It was
in these objective conditions that our
organization decided to express our
displeasure
and
disappointment
by
temporarily suspending the talks. Our
intention was not to terminate the talks and
put an end to the peace process. During the
period of suspension we urged the
government of Mr Ranil Wickremesinghe to
formulate and submit a draft proposal for an
interim
administrative
structure.
We
emphasized that the envisaged interim
administrative mechanism should be invested
with adequate authority to deal with the
rehabilitation of the war affected people and
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to reconstruct the war devastated Tamil
nation.
‘We were not satisfied with the three
successive draft proposals on an interim set-up
submitted by Ranil’s government. The draft
frameworks lacked adequate administrative
authority and they were unacceptable to us.
Ultimately, we decided to formulate our own
set of proposals. We discussed with our people
at different levels and consulted political
experts, legal specialists and constitutional
scholars in the Tamil Diaspora and finalized our
proposals for an Interim Self-Governing
Authority. This is an original and pragmatic
framework embodying necessary structures
and mechanisms to address the urgent
existential problems of our people. The
proposed framework is invested with
substantial authority to effectively and
expeditiously undertake all tasks of
resettlement, rehabilitation, reconstruction
and development in the Tamil homeland. We
submitted this proposal to establish an Interim
Self-Governing
Authority
to
Ranil
Wickremesinghe’s government on the 1
November last year and also released it to the
media for public debate.
‘Some international governments welcomed
our proposal, because it was the first time the
Liberation Tigers had clearly and explicitly spelt
out their political ideas in writing. Ranil
Wickremesinghe’s government did not reject
our proposal for an Interim Self-Governing
Authority to deal with the rehabilitation of the
war affected people and to reconstruct the war
devastated Tamil nation. His government
viewed our proposals as different from their
drafts, yet it agreed to resume peace talks on
that basis, whereas the Sri Lankan Freedom
Party outrightly condemned our interim
administrative framework as the foundation
for a separate Tamil state. As the leader of the
Sri Lanka Freedom Party and as the President,
Chandrika Kumaratunga went a step further by
taking punitive action that plunged the
southern polity into a crisis. Ranil
Wickremesinghe’s regime was suddenly and

seriously destabilised when President
Kumaratunga took over three key Ministries,
including Defence. Eventually, following the
dissolution of Parliament by the President,
Ranil’s government collapsed.
‘The ethnic contradiction between the Sinhala
and Tamil nations became acute as a
consequence of the general elections held at
the beginning of the year. The elections paved
the way for the hegemonic dominance of
Sinhala-Buddhist chauvinistic forces in the
southern political arena. The Janatha Vimukthi
Peramuna (JVP), an anti-Tamil political party
steeped in a muddled ideology of racism,
religious fanaticism and orthodox communism,
won a substantial number of seats and became
the third largest Sinhala political organisation.
President Chandrika has embraced this racist
political party as the most important ally and
partner in her coalition government. This
government is constituted by an unholy
alliance of incompatible parties articulating
antagonistic and mutually contradictory views
and policies on the Tamil national question.
‘While the verdict of the general election
helped
to
reinforce
Sinhala-Buddhist
hegemonism in the Sinhala south, Tamil
nationalism arose as a unified collective force
in the northeastern Tamil homeland. The
political ideals of our liberation organisation
received the overwhelming support of the
Tamil people. Our organisation received the
popular
endorsement
as
the
sole
representative of our people. Our proposals to
establish an Interim Self-Governing Authority
received a mandate from our people. The
Tamil National Alliance gained a sweeping
victory by winning twenty-two seats, thereby
becoming the political voice and the
democratic force representing our liberation
organisation. As never before, this general
election has polarized the Sinhala and Tamil
ethnic formations into two distinct nations, as
two separate peoples with divergent and
mutually
incompatible
ideologies,
consciousness and political goals.
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‘Though there was a change of government in
southern Sri Lanka and chauvinistic forces
were able to gain political power, we
continued to observe ceasefire and wanted to
promote the peace process. We informed the
Freedom Alliance government of Chandrika
Kumaratunga, through the Norwegian
facilitators, that we were prepared to resume
peace talks based on our proposal to set-up an
Interim Self-Governing Authority. It was at that
time confusion and policy differences emerged
within the ruling coalition.
‘Politically, the most powerful partner in the
Alliance, the JVP, vehemently opposed
granting political rights or devolution of power
to the Tamil people. It has severely criticised
the Norwegian government, which plays the
role of facilitator. It has also outrightly rejected
our proposal for an Interim Self-Governing
Authority. The JVP has warned that it would
break away from the ruling coalition if peace
talks resumed on the basis of our proposal. The
extremist, hard-line attitude of the JVP
towards peace and ethnic reconciliation has
become a major challenge to Chandrika
Kumaratunga.
‘The government of Kumaratunga is facing a
multi-dimensional crisis. On one side, the
international community is exerting pressure
on the government to resolve the ethnic
conflict through peaceful means. On the other,
the donor countries continue to insist that
granting of the pledged aid package is
conditional upon progress in the peace talks.
Furthermore, the economy of the country is
sliding into an abyss. With these multiple
problems, the government is compelled to
engage the LTTE in peace negotiations. But the
internal contradictions and the fundamental
policy differences in the ruling alliance have
become a stumbling block to the resumption
of peace negotiations. There is no clear,
coherent policy orientation, or a consensus
approach within the political parties of the
coalition government. Since she has aligned
herself with political parties drenched in antiTamil racism, militarism and Sinhala-Buddhist

hegemonism, the President cannot advance
the peace process based on a coherent,
consistent strategy and policy. This is the
authentic political reality prevailing in
southern Sri Lanka. This political reality of the
lack of consensus is skilfully covered up and
concealed to the international community.
‘We submitted our proposals for an interim
administration at the final stage of our
negotiations with Ranil Wickremesinghe’s
government. The leadership of the United
National Party continues to insist that peace
talks can be resumed based on our set of
proposals, but the Kumaratunga government is
imposing a condition for the resumption of
talks. The government says that any form of
interim administration should be an integral
part of a permanent settlement. While we are
demanding an interim administrative set-up,
the Kumaratunga government is insisting on
talks for a permanent settlement to the ethnic
conflict.
‘There are important reasons as to why we are
insisting on the formation of an interim
administrative set-up as early as possible. As a
consequence of a brutal and protracted war
our people are facing urgent existential needs
and immense humanitarian problems.
Hundreds of thousands of displaced Tamils
continue to languish in refugee camps in
appalling conditions. In the meantime, the
donor governments have pledged a massive
aid package for the relief and rehabilitation of
the war affected people. Therefore, it is of
critical necessity that an interim administrative
mechanism should be instituted with adequate
powers to undertake the task of providing
relief and rehabilitation to the suffering Tamil
population and to reconstruct the war
devastated Tamil homeland.
‘Though we have entered into a ceasefire
agreement and observed peace for three years
and participated in the peace talks for six
months, our people have not yet received any
peace dividends. The intolerable burden of the
day-to-day life problems is suffocating our
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people. Our people are desperately
anticipating relief and resolutions to their
urgent existential problems. For these reasons
we want the immediate resumption of peace
talks, based on our proposal, so that an interim
administrative authority can be established as
early as possible to address the grievances of
our people. If some elements of our proposals
are deemed problematic or controversial,
these issues can be resolved through
discussions at the negotiating table. Once the
interim
administrative
authority
is
institutionalised and becomes functional we
are prepared to engage in negotiations for a
permanent settlement to the ethnic problem.
That is our position.
Our position is reasonable. We are advocating
this position in relation to the actuality of the
concrete conditions prevailing in the Tamil
homeland.
Nevertheless,
President
Kumaratunga is inviting us for talks on a
permanent solution, advancing a position that
even an interim administrative set-up should
be worked out within the contours of a final
settlement. We can point out different reasons
as to why she gives primacy to talks on a
permanent solution. One reason could be her
strategy to satisfy extremist racist elements,
particularly to placate the JVP, who are deadly
opposed to our proposal for an interim
administration. The second reason could be to
impress upon the international community
that she is genuinely committed to resolving
the Tamil national question. The third reason
could be to prolong the peace negotiations
indefinitely by opting to talk on a most
intractable and complex issue. We can come
up with several other reasons. Whatever the
real reason, we can clearly and confidently say
one thing; it is apparent from the inconsistent
and contradictory statements made by
President Kumaratunga that her government is
not going to offer the Tamil people either an
interim administration or a permanent
solution.
‘I do not wish to elaborate here the bitter
historical experience of political negotiations

we have engaged in with the Sinhala political
leadership for more than fifty years to resolve
the ethnic problem of the Tamil people. This is
a political truth deeply buried in the collective
psyche of the Tamil nation. Over a long period
of time, we had talks on linguistic rights, on
equal rights, on regional autonomy, on federal
self-rule and entered into pacts and
agreements, which were later torn apart and
abrogated. Our liberation organisation is not
prepared to walk the path of treachery and
deception once again.
‘The Sinhala political organizations and their
leadership, which are deeply buried in the mud
of Sinhala-Buddhist chauvinism, will never be
able to comprehend the political aspirations of
the people of Tamil Eelam. None of the major
Sinhala political parties are prepared to
recognize the fundamentals underlying the
Tamil national question. None of the Sinhala
political organizations is prepared to accept
the northeastern region as the historical
homeland of the Tamil-speaking people, that
the Tamils constitute themselves as a distinct
nationality and that they are entitled to the
right to self-determination, including the right
to secede.
The southern political movements do not have
the maturity and magnanimity or the political
sagacity to understand and accept the
fundamentals of the Tamil national question,
nor do they possess a consensus or a collective
vision on the Tamil issue. What we can observe
in the southern political spectrum is division,
disunity and mutually divergent, contradictory
notions and policies. We are surprised to note
that President Kumaratunga is showing
concern and interest in resolving the ethnic
conflict when political parties aligned to her
coalition
government
are
advocating
incoherent and irrational policies and
articulating brazen forms of racism. We wish to
make an open request to all the political
parties constituting the governing Freedom
Alliance, as well as to the opposition United
National Party, to declare publicly their official
policy on the fundamentals of the Tamil
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national question, particularly on the core
demands of the Tamil’s concerning homeland,
nationality and the right to self-determination.
‘It will be meaningful to talk about a
permanent settlement if the Sinhala political
organisations have a clear, coherent policy, a
proper insight and a consensus approach
towards the Tamil national question. If not,
there is no meaning in engaging in talks about
a permanent solution. There is division,
discord, confusion and contradiction within
the Sinhala political leadership on the Tamil
issue. Having realized the truth that the Sinhala
political leadership will not be able to offer a
reasonable permanent solution to our people,
we submitted an interim solution. We
expressed our desire to resume negotiations,
based on our proposals for an interim
mechanism, to provide relief to our people’s
urgent existential needs. But the government
of Kumaratunga is deliberately impeding the
peace efforts by insisting that talks should be
about a permanent settlement. Having
covered up the serious policy differences and
internal contradictions behind the curtain of a
loose political alliance, President Kumaratunga
is accusing the Tamil Tigers of intransigence.
We are confident that the international
community will soon be able to see the real
face of Chandrika, who is acting with a
deceptive mask of peace.

‘We cannot continue to be entrapped in a
political vacuum without an interim solution or
a permanent settlement, without a stable
peace and without peace of mind. The Sinhala
nation neither assimilates and integrates our
people to live in co-existence nor does it allow
our people to secede and lead a separate
existence. We cannot continue to live in the
darkness of political uncertainty, without
freedom, without emancipation, without any
prospects for the future. There are borderlines
to patience and expectations. We have now
reached the borderline. At this critical moment
we wish to make an urgent appeal to the Sri
Lanka government. We urge the government
to resume the peace negotiations without
conditions, based on our proposal for an
Interim Self-Governing Authority. If the
Government of Sri Lanka rejects our urgent
appeal and adopts delaying tactics,
perpetuating the suffering of our people, we
have no alternative other than to advance the
freedom struggle of our nation. We call upon
the concerned international governments to
understand our predicament and prevail upon
the Sri Lanka government to resume peace
talks based on our fair and reasonable stand.’

Compiled by www.namathumalayaga.com

150

மாவீரர்தின உரரகள்

2005
‘The Sinhala nation continues to be entrapped in
the Mahavamsa mindset, in that mythical ideology.
The Sinhalese people are still caught up in the
legendary fiction that the island of Sri Lanka is a
divine gift to Theravada Buddhism, a holy land
entitled to the Sinhala race. The Sinhala nation
has not redeemed itself from this mythological idea
that is buried deep and has become fossilised in
their collective unconscious.
The Sinhala nation continues to be entrapped
in the Mahavamsa mindset, in that mythical
ideology. The Sinhalese people are still caught
up in the legendary fiction that the island of Sri
Lanka is a divine gift to Theravada Buddhism, a
holy land entitled to the Sinhala race. The
Sinhala nation has not redeemed itself from
this mythological idea that is buried deep and
has become fossilised in their collective
unconscious.

receded, rather, it has revived and taken new
forms, exerting a powerful dominance on the
southern political arena. In these objective
conditions we do not believe that we can gain
a reasonable solution from the Sinhala nation.
We have to fight and win our rights. We have
never entertained the idea that we could
obtain justice from the compassion of the
Sinhala politicians. This has always been the
view of our liberation organisation.

MonkIt is because of this ideological blindness
that the Sinhalese people and their political
and religious leaders are unable to grasp the
authentic history of the island and the social
realities prevailing here. They are unable to
comprehend and accept the very existence of
a historically constituted nation of Tamil
people living in their traditional homeland in
north-eastern Sri Lanka, entitled to
fundamental political rights and freedoms. It is
because of the refusal by the Sinhala nation to
perceive the existential reality of the Tamils
and their political aspirations that the Tamil
national question persists as an unresolved
complex issue.

Even though we are deeply convinced that we
cannot obtain justice from the Sinhala political
leadership, but rather have to fight and win our
rights, we were compelled by unprecedented
historical circumstances to participate in peace
talks with the Sinhala state. We were
compelled to engage in the negotiating
process by the intervention of the Indian
regional superpower at a particular historical
period and by the pressure of the international
community at a later period.

We do not expect a radical transformation in
the social consciousness, in the political
ideology, in the Mahavamsa mental structure
of the Sinhalese people. The scope and power
of Sinhala-Buddhist hegemony has not

There were other reasons also that
encouraged us to engage in the peace process.
Constructive engagement in the peace process
is a viable means to secure legitimacy for our
liberation organisation as the representative
organ of our people. We also wanted to
internationalise our struggle and win the
support and sympathy of the international
community. Furthermore, there is a need to
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convince the world community that we are not
war-mongers addicted to armed violence, but
rather, firmly and sincerely committed to a
non-violent peace process. Finally and most
importantly, we wanted to demonstrate
beyond doubt that the Sinhala racist ruling
elites would not accept the fundamental
demands of the Tamils and offer a reasonable
political solution. It was with these objectives
we participated in the peace process.
Over the last three decades of our national
liberation struggle we have observed
ceasefires and participated in peace talks at
different periods of time in different historical
circumstances. We knew that our enemy was
dishonest and devious. We knew that these
peace talks would not produce any positive
results. We knew that there would be peace
traps. Yet we participated in the peace talks
with sincere commitment and dedication.
In the course of our engagement we
encountered
pressures
and
complex
challenges. There were traps to undermine our
liberation struggle. We acted prudently and
avoided pitfalls. We vehemently opposed all
subversive strategies that were detrimental to
the interests of our people. The Tamil people
are fully aware of the fact that during the time
of Indian intervention, when we encountered
a serious threat to our freedom struggle and to
the interests of our people, our liberation
organisation was bold enough to oppose the
Indian superpower and fight its military
machine.
From the Thimpu talks, we have participated in
several peace negotiations, at different times,
at different places. Unprecedented in the
history of our struggle, it is only now, we have
devoted a lengthy period of four years for the
peace effort. However, despite this protracted
period of time our sincere and persistent
efforts to reach a settlement to the problems
of our people have become futile.
The recent peace talks have been significant
and essentially different. They have been held
with the facilitation of a third country, with the

supervision of the international community.
There were sessions of negotiations with Mr
Ranil Wickremasinghe’s administration and
later
with
Chandrika
Kumaratunga’s
government. The decisions, resolutions and
Agreements reached during these negotiations
were never fulfilled. During this process of
negotiations we were extremely tolerant and
even compromised on several issues.
Nevertheless, the Sinhala political leadership
refused to offer justice to our people.
On
24 December 2001 we unilaterally
declared cessation of hostilities and opened
the doors for peace. At that time, when we
extended our hand of friendship to the Sinhala
nation, we stood on a strong foundation.
Having liberated the Vanni region and over run
the Elephant Pass military complex, we had
firmly established the balance of military
power in our favour. I need not go into the
details of the peace negotiations we had with
Mr Ranil Wickremasinghe’s government in
various world capitals under Norwegian
facilitation.
It is suffice to say that Mr Wickremasinghe’s
administration was unable to resolve even the
basic existential hardships and urgent
humanitarian needs of our people. Adopting
delaying tactics, Ranil’s government was
primarily focusing on setting up an
international
safety
net
aimed
at
decommissioning
our
weapons.
An
international aid conference was organised in
Tokyo in June 2003 as an essential element of
this subversive scheme. Having realised the
implications of the international safety net we
decided to boycott the Tokyo conference and
eventually to suspend the peace talks. Having
failed to achieve anything, Ranil’s regime came
to an end. In the meantime President
Kumaratunga formed a new government with
the alliance of racist forces opposed to peace.
Chandrika refused to initiate the peace talks
even though our organisation was willing to
negotiate on the basis of our proposal for an
interim self-government authority. Time began
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to elapse in a political vacuum without an
interim settlement or a permanent solution.
We realised that the aim of the Sinhala
chauvinistic political leadership was to
misdirect and undermine our liberation
struggle by entrapping us in the uncertainty of
a political vacuum. Faced with the meaningless
absurdity of living in the illusion of peace we
decided to resume our national liberation
struggle. It was at that conjuncture, during the
latter part of last year, when we were charting
our action plan, that the horrendous natural
disaster struck.
Suddenly, unexpectedly the tsunami waves
struck at the villages and settlements along the
eastern coastal belt of our homeland causing
an unprecedented catastrophe. In this
cataclysmic disaster unleashed by nature,
twenty thousand Tamil and Muslim people
perished and about three hundred thousand
people lost their homes, properties and were
reduced to conditions of refugees.
As nature inflicted further calamity on the
Tamil nation, which had already suffered
monumental destruction by war, our people
were burdened with unbearable suffering. In
these circumstances, our liberation movement
was geared to confront the crisis. Our fighting
formations, as well as our cadres belonging to
various social and administrative services,
were immediately engaged in the tasks of
relief and rehabilitation.
As the tsunami catastrophe shook the
conscience of the world, the international
governments volunteered to provide huge
sums of money in aid for relief and
rehabilitation of the affected people. In the
meantime President Kumaratunga expressed
her willingness to form a joint administrative
mechanism in cooperation with the LTTE to
implement the tasks of relief, rehabilitation
and reconstruction for the affected Tamil
speaking people. We decided to talk to the
Kumaratunga government since we had to give
primacy to the extraordinary humanitarian
tragedy faced by our people. Talks were

conducted at the level of peace secretariats.
Since we wanted to avoid delays in the
negotiating process we adopted a flexible
attitude, even compromised on crucial
matters, and finally an agreement was reached
to establish a joint administrative mechanism.
The Accord was also signed by both parties.
The international community expressed full
support for the joint administrative structure
worked out by both the Sri Lanka government
and the LTTE. The international governments
also expressed hope that a congenial
environment for joint effort by warring parties
had been created. But the Sinhala-Buddhist
racist forces could not tolerate the emergence
of a congenial environment of goodwill. Having
registered their vehement protest to the joint
administrative mechanism, the Janatha
Vimukthi Peramuna (JVP) and Jathika Hela
Urumaja withdrew their support to the
government. These parties also filed a case in
the Supreme Court challenging the
constitutional
validity
of
the
joint
administrative mechanism. The determination
of the Supreme Court made the joint
mechanism inoperative.
With the demise of the tsunami mechanism
the Sinhala-Buddhist chauvinism killed the last
hope of the Tamil people. Even the allpowerful President Kumaratunga could not
provide a simple humanitarian project for the
Tamils against the wishes of the Sinhala racist
forces. The tsunami mechanism was not
devolved with any political power nor was it to
have any administrative authority. If there was
so much opposition in southern Sri Lanka to a
simple provisional arrangement then it is a
daydream to expect to secure a regional selfgoverning authority in the Tamil homeland by
negotiating with the Sinhala political
leadership. This is the political truth that we
have been able to learn from the four year
period of the peace process. We hope that the
international community, which has been
intensively observing this political drama,
similarly understands this truth.
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I wish to explain here a matter of crucial
importance, which betrays the politics of
duplicity of the Sinhala ruling elites. You would
have heard about a secret shadow war being
waged against our organisation behind the
screen of peace. This subversive war has been
unleashed with the aim of weakening our
liberation organisation and to undermine our
struggle.

This behaviour clearly demonstrates that the
Sinhala ruling elites have no genuine interest in
peace and ethnic reconciliation. The Sri Lanka
state has not given up the military option but
rather transformed the war into a new mode
of state terror under conditions of peace. We
hope that the international community will
discern the real mode of this shadow war and
perceive its ugly face and ulterior motives.

A large number of people consisting of our
senior
cadres,
important
members,
supporters, Tamil politicians, journalists and
educationists who were sympathetic to our
cause, have been cowardly murdered. We
know the real masterminds behind this
shadow war. Though these violent acts were
committed under the guidance and direction
of the Sri Lankan military intelligence, we are
aware that mysterious hands of some racist
Sinhala politicians are behind these nefarious
activities.

As far as the Tamil people are concerned, the
concepts of peace, ceasefire and negotiations
have become meaningless concepts that do
not correspond to or reflect reality. A shadow
war conducted under conditions of peace,
military occupation perpetrated in violation of
the terms of ceasefire, an international
subversive network woven during political
negotiations, are the distorted ways the peace
process has been abused. Because of these
factors our people have lost faith in everything.

This subversive war is being conducted in the
government controlled territories, with the
backing of the armed forces, utilising Tamil
para-military elements as instruments. We
expressed vehement protest to the Sri Lanka
government when our unarmed political
cadres were murdered and our political offices
were bombed in the government controlled
areas. Since the government ignored our
protests we were compelled to withdraw our
cadres to our controlled areas.
A strange low intensity war has been
unleashed against us taking advantage of the
conditions of peace effected by the ceasefire.
Disarming the Tamil para-military groups is an
obligation of the state under terms of the
Ceasefire Agreement.
Having failed to fulfil this crucial obligation the
Sri Lanka state has been utilising the Tamil
para-militaries as instruments of this
subversive war against our liberation
organisation. This is a serious war offence. This
is similar to a treacherous act in which one
stabs you in the back with one hand while
pretending to embrace you with the other.

Our people have lost faith in a peace process
that has failed to secure them a real, peaceful
life they have lost faith in a ceasefire that has
failed to remove the occupation army from
their homes they have lost faith in the talks
that have failed to resolve their long standing
problems.
Our people can no longer tolerate an unstable
life and an uncertain future. The waves of
popular upsurgence erupting in the Tamil
homeland are manifestations of the discontent
and despair of our people they are fierce
demonstrations of their political aspirations.
The multitude of Tamil masses, who converged
at recent Tamil resurgence conventions, have
publicly proclaimed their demands.
The international community cannot ignore
these proclamations of a unified nation calling
for the recognition of their right to selfdetermination, of their right to rule
themselves. Our people aspire to determine
their own political status. Having been
subjected to decades of systematic state
repression, they call upon the international
community to recognise their political
aspirations.

Compiled by www.namathumalayaga.com

154

மாவீரர்தின உரரகள்

We have now reached a significant historic
turning point in our struggle for selfdetermination. The ruling elites of southern Sri
Lanka will never recognise our people’s right to
self-determination. The Tamil right to selfdetermination will never find space in the
entrenched majoritarian constitution and in
the political system built on that constitutional
structure.
Our people have, therefore, realised that they
have no alternativeother than to fight and win
their right to self-determination. Selfdetermination entails the right to freely
choose, without external interference, our
political life. The Sinhala nation has been
refusing to embrace our people, to recognise
their national identity and to share political
power.
This political alienation has continued since the
independence of the island 57 years ago.
Frustrated by years of alienation, oppression
and ill-treatment as an unwanted people, the
Tamils have finally decided to exclude and
boycott the Sri Lankan polity and its power
system. The boycott of the presidential
elections by the vast majority of Tamil people
was a concrete expression of this perspective.
Our people did not participate in the election
even though they had the voting power to
determine the election of a new president.
The non-participation of the Tamils should not
be construed as a judgement of the
personalities or policies of the presidential
candidates. Rather, this political boycott was
an expression of deep distrust and
disillusionment of the Tamil people with the
Sinhala political system. This event symbolises
a serious turning point in the political history
of the Tamils. It signifies that the Tamil people
may choose their own path and freely
determine their own political destiny.
The Sinhala nation has chosen a new national
leader. A new administration has assumed
power under his leadership. This new
government has been elected by the Sinhala
majority specifically with their voting power.

The national minorities are not represented in
this government. It is essentially a SinhalaBuddhist
regime. Therefore
Mahinda
Rajapakse does not represent all the social
formations of this country. He has assumed
power as a president to protect and promote
the interests of the Sinhala-Buddhist
community. We are all aware of Mahinda
Rajapaske’s thoughts and policies. We are also
aware of the incompatible gaps and the
irreconcilable contradictions that exist
between Mr Rajapakse’s political vision and
the Tamils’ struggle for self-determination. I do
not wish to engage myself in a comparative
analysis of this issue.
The recent presidential elections and the
change in governance effected by the Tamil
boycott have created a wide rift, politically,
between the Tamil and Sinhala nations. While
Sinhala-Buddhist hegemony has assumed
predominance in the south, Tamil nationalism
has emerged as a powerful force and
consolidating itself in the Tamil homeland.
While a new government under Mahinda
Rajapkse has assumed power in the Sinhala
nation, LTTE’s administration is expanding and
gaining strength as a concrete embodiment of
Tamil nationalism.
The international community is fully aware of
the fact that we are running an efficient, selfgoverning administrative structure in the
majority areas of the Tamil homeland, which
were liberated from Sinhala military
occupation by our organisation. Our
administrative structure is formidable,
consisting of our controlled territories with
huge civilian populations, protected by a
powerful military force. We have a police force
and a judicial system to maintain law and
order. We have also developed a complex
administrative infra-structure of a shadow
government. Though a large number of Tamils
are still living in the military occupied Tamil
region, their allegiance is with our liberation
movement. The Sinhalese ruling class refuses
to accept this ground reality, this political truth
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and attempts to belittle our liberation
organisation as a ‘terrorist group’.
We are disappointed and sad to note that
some international governments, having been
influenced by this false propaganda, continue
to retain our organisation on their terrorist list.
Biased positions taken by powerful nations
acting as guardians of the peace process, in
excluding and alienating our liberation
organisation as a ‘terrorist outfit’ and
supporting the interests of the Sri Lankan
state, severely affected the balance of power
relations between the parties in conflict at the
peace negotiations. This pro-state bias
constrained our liberty to choose our own
political status. This partiality finally became
one of the causes for the collapse of the peace
talks.
There is no clear, coherent, globally acceptable
definition of the concept of terrorism. As such,
just and reasonable political struggles fought
for righteous causes are also branded as
terrorism.
Even
authentic
liberation
movements
struggling
against
racist
oppression are denounced as terrorist outfits.
In the current global campaign against terror,
state terrorism always finds its escape route
and those who fight against state terror are
condemned as terrorists. Our liberation
organisation is also facing a similar plight.
We have now reached the critical time to
decide on our approach to achieve the
objective of our struggle. At this crucial

historical turning point a new government
under a new leader has assumed power in the
Sinhala nation. This new government is
extending its hand of friendship towards us
and is calling our organisation for peace talks.
It claims that it is going to adopt a new
approach towards the peace process.
Having carefully examined his policy statement
in depth, we have come to the conclusion that
President Rajapkse has not grasped the
fundamentals, the basic concepts underlying
the Tamil national question. In terms of policy,
the distance between him and us is vast.
However, President Rajapakse is considered a
realist committed to pragmatic politics, and we
wish to find out, first of all, how he is going to
handle the peace process and whether he will
offer justice to our people. We have, therefore,
decided to wait and observe, for sometime, his
political manoeuvres and actions.
Our people have lost patience, hope and
reached the brink of utter frustration. They are
not prepared to be tolerant any longer. The
new government should come forward soon
with a reasonable political framework that will
satisfy the political aspirations of the Tamil
people. This is our urgent and final appeal. If
the new government rejects our urgent
appeal, we will, next year, in solidarity with our
people, intensify our struggle for selfdetermination, our struggle for national
liberation to establish self-government in our
homeland.’

2006
"...A long time has elapsed since we embarked on
this journey for peace with Norway’s facilitation.
We have tried our best to take forward this peace
effort. We have practiced patience. We gave
innumerable opportunities for finding peaceful
resolution. ... It is now crystal clear that the
Sinhala leaders will never put forward a just
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resolution to the Tamil national question.
Therefore, we are not prepared to place our trust in
the impossible and walk along the same old futile
path.The uncompromising stance of Sinhala
chauvinism has left us with no other option but an
independent state for the people of Tamil Eelam.
We therefore ask the international community and
the countries of the world that respect justice to
recognize our freedom struggle. At this historic
time when the Tamils are recommencing their
journey on the path of freedom, we seek the
unwavering support and assistance of the world
Tamil community. We express our gratitude to the
Tamil Nadu people and leaders for voicing their
support and ask them to continue their efforts to
help us in our freedom struggle. We express our
gratitude to the Tamil Diaspora, our displaced
brethren living all around the world, for their
contribution to our struggle and ask them to
maintain their unwavering participation and
support.”
My beloved people!
The land of Tamil Eelam is confronted with an
intense war as never before. Rearing its head
in different parts of Wanni, the war is
gathering momentum. As the Sinhala state is
committed to a military solution, the war is
becoming intense and widespread. The
underlying intent of the Sinhala state is to wipe
out the national life and resources of the
Tamils and subjugate the Tamil nation under
alien Sinhala military despotism. With this in
view, it is executing its war plan at full gallop.
Pooling together all its military resources and
arsenal, and with all its national wealth to
buttress it, the racist Sinhala state has waged a
fierce war on our land. Our freedom fighters,
have dedicated themselves to unbending
resistance against this war of aggression

launched by the racist Sinhala state. With
various countries of the world buttressing the
genocidal war on the people of Tamil Eelam,
we are waging a defensive war for the freedom
of our people.
Today, our movement has embarked on a
historic journey, hazardous and strenuous. In
this historic venture, we have encountered
numerous turns, twists and confrontations.
We have faced forces much mightier than ours.
We have had direct confrontations even
against superior powers, stronger than us. We
have withstood wave after wave of our enemy
attacks. Standing alone, we have blasted
networks
of
innumerable
intrigues,
interwoven with betrayal and sabotage. We
stood like a mountain and faced all dangers
that loomed like storms. When compared to
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these happenings of the past, today’s
challenges are neither novel nor huge. We will
face these challenges with the united strength
of our people.
This land which the Sinhala state is trying to
occupy and enslave, has never belonged to it.
This land is ours. Ancient Tamil civilisation
stood long and firm on this land. Our ancestors
lived and belonged here. Our ancient kings
built kingdoms and dynasties and ruled from
here. On this land where the roots of our
nation have sunk deep, we wish to live in peace
and with dignity and make decisions on our
lives without the intervention of foreign rulers.
From the day that British colonialism was
replaced with Sinhala oppression, we have
been struggling for our just rights – peacefully
at first and with weapons thereafter. The
political struggle for our right to selfdetermination has extended over the last sixty
years. During this period our struggle has gone
through different shapes, developments and
advanced to maturity. In the beginning, it was
a peaceful and democratic struggle by our
people for justice. The racist Sinhala state
resorted to armed and animal like violence to
suppress the peaceful struggle of the Tamil
people for their political rights. It was when
state oppression breached all norms and our
people faced naked terrorism that our
movement for freedom was born as a natural
outcome in history. We were compelled to
take up arms in order to protect our people
from the armed terrorism of the racist Sinhala
state. The armed violent path was not our
choice. It was forced upon us by history.
Even though the armed struggle was thrust on
us by inevitable needs, yet we wish to stop the
war and seek a peaceful resolution to the
national question of our people. Our freedom
movement is always ready for it. We are not
opposed to a peaceful resolution. We have
never hesitated to participate in peace talks.
From Thimpu to Geneva, under diametrically
varied historical circumstances, we have
adopted peaceful methods and participated in

talks in order to win the political rights of our
people.
Although we acted honestly and whole
heartedly, to find a peaceful resolution to the
national question, all talks were futile. The
intransigence of the Sinhala state, its dishonest
approach and its faith in military solution were
the cause for failure of the talks. Even at a time
when we had produced spectacular
achievements in battle fields and broken the
back-bone of the Sinhala armed forces, we
participated in the peace negotiations
facilitated by Norway. Bringing the war to an
end, we participated with honesty and
diligence in the peace negotiations which
protracted for six years.
We continued to exercise patience at the
military rampages and provocations by the
armed forces. It is not that we trusted the
racist Sinhala state to respect our people’s fair
claims and advance justice, but it was to
expose the hypocrisy of the Sinhala state and
at the same time to impress upon the
international community our commitment to
peace, that we participated in the
negotiations.
During the peace talks convened in different
capitals of the world, there were no attempts
to resolve the day-to-day needs of the Tamil
people or to negotiate a resolution to the
underlying national question. Sri Lanka made
use of the opportunity of the peace talks to
attempt to weaken the LTTE and hoodwink the
Tamil nation and the international community.
Using the talks as a masquerade, the Sinhala
state made preparations to wage a major war
on the Tamil nation. Making use of the ceasefire and the peace environment, the Sinhala
state resuscitated its devastated economy and
rebuilt its military might that was in shambles.
It concentrated on heavy recruitment,
refurbishing its arsenal, strengthening the
armed forces and conducting military
exercises. While the Tamil nation was engaged
in peace-building, the Sinhala nation dedicated
itself to preparations for war.
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Meanwhile, some countries which identified
themselves as so-called Peace Sponsors,
rushed into activities which impaired
negotiations. They denigrated our freedom
movement as a terrorist organisation. They put
us on their black list and ostracized us as
unwanted and untouchable. Our people living
in many lands were intimidated into
submission by oppressive limitations imposed
on them to prevent their political activities
supporting
our
freedom
struggle.
Humanitarian activities pursued by our lawabiding people in many countries, well within
the purview of the law of the land, have been
belittled and curtailed. These activities were
aimed at providing humanitarian aid to
helpless victims of genocidal attacks by the
Sinhala Sri Lanka state in Tamil areas.
However, these humanitarian activities were
branded as criminal activities in those
countries. Representatives of the Tamil
people, along with community leaders were
arrested, jailed and insulted. The explicit bias
shown by the activities of these countries
affected the talks, in its balance and in its
consideration of our status as an equal
partner. This further aggravated the racist
attitude of the Sinhala state. Sinhala
chauvinism was encouraged to raise its head
with impunity and inevitably push the Sinhala
state further on its war path.
The Sinhala state shut tight the gates to peace
and waged its war again on the Tamil nation.
The cease-fire agreement facilitated by the
international community was abrogated
unilaterally by Sinhala Sri Lanka. Strangely no
voice of protest was registered by any peace
sponsor. Not even as a formality. Nor was any
concern expressed. In contrast, some
countries from the international community
are providing an abundant supply of war
materials, military training and expert advice,
all for free. This has encouraged the Sinhala
state to aggravate its genocidal war against the
Tamils with a terrorist audacity.
Today, the Sinhala state has, as never before,
placed its trust on its military strength, on

military modalities and on a military solution.
Its desire to impose its military despotism over
the Tamil homeland and order a stringent
military rule over the Tamils, has increased. As
a result, the war has gathered intensity and
momentum. In truth, this is not a war against
the LTTE as the Sinhala state professes. This is
a war against the Tamils; against the Tamil
nation. In short, a genocidal war.
This war has affected Tamil civilians more than
any body else. By turning the heat of war on
our people and by burdening them with
immeasurable sufferings, the Sinhala state is
aspiring to turn our people against the LTTE. By
closing the trunk-line roads, embargoing food
and medicine and by suffocating people in
tight military encirclements, the government
has unleashed barrages of bombardments and
shelling. Having lost their private lands and the
serene life on them, our people have been
reduced to destitution and live as wandering
refugees. They have been forced to carry the
cross of eternal suffering from birth to death.
Struggling with disease and misery,
malnutrition, ageing and untimely death, our
people are steeped in suffering. With the
solitary purpose of breaking the unbending will
of our people, the Sinhala state has unleashed
waves of oppression on them and subjected
them to grievous injustice. A huge economic
war has been declared on our people, their
economic life shattered and their day-to-day
living impaired. In Tamil areas under military
control, hundreds of people disappear or
killed, every month. In Sinhala areas,
disappearance and killing of Tamils have
become a normal routine.
Tamil areas under military occupation are
encountering an accelerated agenda of
genocide, today. Death, destruction, army
atrocities and open prison-life in one’s own
land, are the unendurable suffering our people
have to suffer, as an order of the day. Arrest,
imprisonment, torture, rape, murder,
disappearance and clandestine burial in
unknown graves form a vicious circle in which
the lives of our people is enmeshed. Yet, our
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people have not lost hope. No measure,
however punitive, can withhold their will to
resist. Their yearning for freedom remains
strong. No aerial bombardment can wipe out
their determination to attain their freedom.
Our people are used to carrying the cross of
suffering. They are used to facing destruction
and loss, daily in life. This suffering has further
tempered their will to be steadfast in their
aspiration. With such impetus, the urge for
freedom has gathered momentum as never
before.
Facing a great confrontation for such a long
period, we have sacrificed so much and fought
for so long, for nothing else, but for our people
to live in freedom; live with dignity and live in
peace. We are conducting this struggle with
the unrelenting support of the Tamil people,
the world over. Besides, our struggle does not
contravene the national interest, geo-political
interest or economic interest of any outside
country. The inherent aspirations of our
people do not in any way hamper the national
interests of any country or people. At the same
time, it may be noted that during the long
history of our struggle, we have not conducted
any act of aggression against any member
state of the international community.
Our freedom movement, as well as our people,
have always wished to maintain cordiality with
the international community as well as
neighbouring India. With this in view, we wish
to create a viable environment and enhance
friendship. We wish to express our goodwill
and are looking forward to the opportunity to
build a constructive relationship. Cordially I
invite those countries that have banned us, to
understand the deep aspirations and friendly
overtures of our people, to remove their ban
on us and to recognise our just struggle.
Today, there are great changes taking place in
India. The dormant voices in support of our
struggle are re-emerging aloud again. There
are also indications of our struggle becoming
accepted there. The positive change in
environment gives us courage to seek renewal

of our relationship with the Indian super
power. The earlier approach and interventions
of India were injurious to the people of Tamil
Eelam, as well as to their struggle. The racist
Sinhala state, with its intrigues, conspired to
bring enmity between our freedom movement
and the earlier Indian administration. The
conflict arising out of this environment
aggravated into a major war.
It was because we were firmly committed to
our conviction and freedom for our people,
that friction erupted between our movement
and India. However, at no stage did we ever
consider India as an enemy force. Our people
always consider India as our friend. They have
great expectations that the Indian super power
will take a positive stand on our national
question.
Not withstanding the dividing sea, Tamil Nadu,
with its perfect understanding of our plight,
has taken heart to rise on behalf of our people
at this hour of need. This timely intervention
has gratified the people of Tamil Eelam and our
freedom movement and given us a sense of
relief. I wish to express my love and gratitude
at this juncture to the people and leaders of
Tamil Nadu and the leaders of India for the
voice of support and love they have extended.
I would cordially request them to raise their
voice firmly in favour of our struggle for a Tamil
Eelam state, and to take appropriate and
positive measures to remove the ban which
remains an impediment to an amicable
relationship between India and our
movement.
My beloved people!
No great changes have taken place in the
Sinhala political panorama. Politics there has
developed into the form of a demonic war. In
a country that worships the Buddha who
preached love and kindness, racist hatred and
war-mongering vie with one another. We can
listen only to the throbs on war-drums. No
sane voice is being raised either to abandon
war or to seek peaceful resolution to the
conflict. In Sinhalam, from politicians to

Compiled by www.namathumalayaga.com

160

மாவீரர்தின உரரகள்

spiritual leaders, from journalists to ordinary
people, their voice is raised only in support of
the war.
The Tamil Eelam nation does not want war. It
does not favour violence. It is the Sinhala
nation that waged war on our nation which
had earlier adopted the path of ahimsa and
asked for justice through peaceful means.
When the SAARC leaders of our region met in
Colombo, we expressed our goodwill and
declared suspension of hostility. On the
contrary, it was the Sinhala nation that
rejected our overture, ridiculed us and
continued with the offensive. It is the Sinhala
nation that has laid down unacceptable and
insulting conditions. It is the Sinhala nation
that is continuing with the war.
The Sinhala nation is conducting a major war of
genocide against us in our land, the news
about which is denied to the outside world.
Successive Sinhala regimes have hoodwinked
the international community with a series of
deceptions. Commencing with the round table
conference, the list of deceit has now
stretched to include the All Party conference of
late. During this period the international
community remains cheated. The Tamil
national question was also left to drag on with
no positive resolution offered. Meanwhile, the
Sinhala nation has used its armed forces to set
the Tamil land, ablaze. It has wiped out
peaceful life on Tamil land, making Tamils
destitute, displaced and wandering. Sinhalam
has refused to offer the basic rights of the
Tamils, split the Tamil land into two, installed
anti-Tamil armed groups in the seat of
administration while conducting a tyrannical
military rule. It is now continuing with the war,
offering to submit its plan to offer a solution
only after the LTTE is defeated. Does Sinhala
nation want to offer a solution only after the
Tamils are suppressed and killed? Does it want
to wipe out the true representatives of the
Tamils and their bargaining power before
offering a solution? The Sinhala nation is
refusing to acknowledge the historic homeland

of the Tamils. In such a situation, how will it
offer a just solution to our people?
When it comes to the Tamil national question,
the Sinhala nation is adopting only one policy.
It is obviously a policy of suppression. Even the
tinge of hope our people had that the Sinhala
nation will abandon its path of violence and
offer justice, has now evaporated. No political
transformation has taken place during the last
sixty years in the Sinhala nation. Therefore,
hoping it will happen in the future is futile. Our
people are not ready to trust Sinhala nation
again and get cheated.
It is true Tamil Eelam is a small nation on the
globe. However it is a nation with great
potential. It is a nation with a characteristic
individuality. It has a distinctive language,
cultural heritage and history. Sinhalam seeks
with its military might to destroy all these. It
seeks to destroy Tamil sovereignty and replace
it with Sinhala sovereignty. As the freedom
movement of the people of Tamil Eelam we
will never, ever allow Sinhala occupation or
Sinhala domination of our homeland.
Whatever challenges confront us, whatever
contingencies we encounter, whatever forces
stand on our path, we will still continue with
our struggle for the freedom of the Tamil
people. On the path shown by history, on the
command of the circumstances of today, we
will continue with our struggle till alien Sinhala
occupation of our land is removed,
At this historic juncture, I would request
Tamils, in whatever part of the world that they
may live in to raise their voices, firmly and with
determination, in support of the freedom
struggle of their brothers and sisters in Tamil
Eelam. I would request them from my heart to
strengthen the hands of our freedom
movement and continue to extend their
contributions and help. I would also take this
opportunity to express my affection and my
praise to our Tamil youth living outside our
homeland for the prominent and committed
role they play in actively contributing towards
the liberation of our nation.
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Let us all make a firm and determined
resolution to follow fully the path of our
heroes, who, in pursuit of our aspiration for
justice and freedom, sacrificed themselves and
have become a part of the history of our land
and our people.
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2007
The past sixty years have proven beyond any doubt
that no political party in the South has the political
honesty or firmness in policy to find a just solution
to the Tamil national question. It has been also
proved beyond any doubt that none of the Southern
parties are ready to accept the core principles for a
lasting peace: the Tamil homeland, the Tamil
nation and the Tamil Right to self determination.
The ruling party is adamant on unitary rule; the
red and yellow parties are calling for no solution at
all; and the main opposition party, somersaulting
from its earlier position, is, on the one hand,
saying nothing concrete and using evasive
language to support the military actions of the
government and, on the other hand, saying it
supports peace efforts. All this clearly clarifies our
point and proves beyond doubt that all the Sinhala
political parties are essentially chauvinistic and
anti-Tamil. To expect a political solution from any
of these southern parties is political naivety.
The 21st century began as the ‘Asian century’
and the world is looking towards Asia. Many
countries in our region have grown in leaps and
bounds in social, economical and scientific
fields. They are researching space, moon and
atom. The whole human race is taking up new
challenges and has embarked on a united path,
seeking answers to many of nature’s mysteries
and looking for remedies to incurable diseases.
It is seeking to protect the entire globe and its
plant and animal lives. Sadly, the Sinhala
nation is moving in exactly the opposite
direction, on a path of destruction. It is trying
to destroy the Tamil nation and, in the process,
it is destroying itself. This beautiful island
continues to soak in blood.

Buddhism is a profound spiritual duty. Its
philosophy emphasizes a life without desires, a
life of love and justice. The Sinhala nation,
claiming that it has followed this path for more
than two thousand years, has in fact remained
immersed in the poison of racism. It is
unleashing unthinkable violence against
another people. During the long history of the
Tamil struggle, first through non-violence and
later through armed struggle, the Sinhala
mindset has remained unchanged. The Sinhala
nation did not change even after so much
destruction and lost lives. It continues on the
path of violence. It only desires to find a
solution to the Tamil question through military
might and oppression. It cunningly evaded
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efforts to seek peace and is boldly taking
forward its military plan. The international
community’s economic and military aid, its
moral and political support, its diplomatic
efforts, and its one-sided involvement directly
aided this turn of events.
We know very well that the military, economic
and geo-political interests of the world’s
powers are embedded in our region. We
understand their concern to take forward their
interests. We also recognize the concerns of
the international community to bring about
stability and good governance to this island for
these reasons. At the same time the
chauvinistic Sinhala State is attempting to
exploit this interest in our region of the
international powers. It is trapping the
international community in its chauvinistic
project and turning the international
community against the Tamil freedom
struggle. Our people are dismayed and
disappointed that these countries, trapped in
the deceptive net of the Sinhala State, are
being unhelpful in their involvement to resolve
our problem. These one-sided involvements of
foreign powers are not new in our prolonged
struggle. India intervened in our national
question then as part of its regional expansion.
India signed an accord with the Sinhala State
without the consent of the Tamils. The IndoLanka Accord was not signed to meet the
aspirations of the people of Tamil Eelam. In
fact, India then attempted to force an
ineffectual solution on our people – a solution
which did not even devolve powers to the
extent of the Banda-Chelva pact signed in the
1950’s. India tried to enforce that accord with
the strength of more than 100,000 Indian
forces, with the power of the agreement
between two countries and with the assistance
of treacherous Tamil paramilitary groups.
However, even this ill-considered solution,
which did not even address the basic national
aspirations of the Tamils, was blocked by the
chauvinistic Sinhala State.
We are intimately familiar with the Sinhala
State and its deceptive politics. Our people

have a long history of bitter experiences. That
is why we explained to India on many
occasions, at many locations and at many
levels about the implacability of Sinhala
chauvinism. We explained to India then that
the aim of the Sinhala State was not to find a
solution to the Tamil question and bring peace;
but to occupy the Tamil homeland, destroy its
resources, and enslave the Tamil nation. India
refused to accept this reality. As a result our
land witnessed great sorrow and destruction.
Today, the international community is making
the same mistake that India made many years
ago. Even the countries that are the guardians
of the peace efforts succumbed to the
deception of the Sinhala State and listed our
freedom movement as a terrorist organization.
What we find most incomprehensible is the
fact that these same nations, which labeled us
terrorists, not so long ago fought in defence of
their own freedom.
The Sinhala nation is unable to stomach the
support of our Diaspora for the Tamil freedom
struggle; it is unable to accept the
humanitarian help and the political lobbying by
the Diaspora to end the misery heaped on our
people. That is why the Sinhala nation is trying
hard to shatter the bond between our people
in our homeland and our Diaspora. Some
countries are also assisting this amoral effort
of Sinhala chauvinism. These countries are
denouncing, as illegal activities, the
humanitarian actions and political protests of
our people abroad – actions that are carried
out according to the laws of those countries.
These countries have imprisoned and
humiliated
Tamil
campaigners
and
representatives. These countries have
ridiculed their protests and their efforts to
seek justice.
This partisan and unjust conduct of the
international community has severely
undermined the confidence our people had in
them. And it has paved the way for the
breakdown of the ceasefire and the peace
efforts. Furthermore, the generous military
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and economic aid they have given to the
Sinhala State and their diplomatic efforts to
prop up the chauvinistic Sinhala State has
encouraged the Sinhala nation further and
further along its militaristic path. This is the
background to the confidence of the Rajapake
regime in continuing with its unjust, inhuman
war of occupation of our land.
Overconfident of its military victory over the
Tamil freedom movement, the Rajapakse
regime has shut fast the door for peace. The
desire to oppress the Tamils has intensified as
never before. With the entire world giving
support, the Sinhala State, using the ceasefire
as cover, and exploiting the peace
environment, prepared its war of occupation.
The SLMM that was monitoring the peace
covered its eyes, tied its hands behind back,
and went to sleep in Colombo. The exhausted
Norwegian facilitators remained silent. The
countries that preached peace to us also went
silent and refused to speak out. The Sinhala
State started its war and justified it with
slogans like ‘War for Peace’, ‘War against
terrorism’ and ‘War for the liberation of the
Tamils’.
The Rajapakse regime assembled its military
might and let loose a massive war on the
eastern region of our homeland. This part of
our homeland became a wasteland after
incessant bombing and shelling. Trincomalee,
the famous Tamil capital, was destroyed.
Batticaloa, an ancient cultural city of the
Tamils, became a land of refugees. Jaffna, the
cultural centre of the Tamils, was cut off from
the rest of the world and turned into an open
prison.
The Sinhala State’s war of genocide destroyed
the peaceful life of the Tamils. It turned the
Tamils into refugees in their own homeland,
ruined their nation’s social and economical
infrastructure and plunged them into
unprecedented
hardships.
While
our
motherland, caught within gruesome Sinhala
military rule, is destroyed, Sinhalisation of our
historic territory is going on under the pretexts

of High Security Zones and Free Trade Zones.
This naked Sinhalisation proceeds by the
hoisting of Lion flags, the erection of
Sidharthan statues, the renaming of Tamil
streets with Sinhala names, the building of
Buddhist temples. Sinhala settlements are
mushrooming in the Tamil homeland.
The unjust war, the economic blockade, the
restrictions on our people’s freedom of
movement, the killing of thousands, the
displacement of hundreds of thousands, have
all deeply wounded the Tamil psyche. The
Sinhala nation is celebrating this tragedy as a
victory. It is lighting firecrackers believing it has
defeated the Tamils. The Sinhala military
leadership believes that its occupation of the
east has been completed and the barbed wire
noose around the neck of Jaffna has been
tightened. The Sinhala nation arrogantly
believes it has manacled the eastern coast
from Pothuvil to Pulmoddai. The Sinhala
leadership thus believes it has won great
victories against our struggle.
The Sinhala nation has always misunderstood
our freedom struggle. It consistently
underestimates us. Only after carefully
scrutinising the global situation and external
conditions; only after accurately estimating
the strengths and weaknesses of the
adversary; only after gauging the enemy’s
goals and strategies; only after ensuring that
we remain focused on our own strategy; only
then did we implement our plans to take our
liberation struggle forward. We have
strategically withdrawn from the east while
launching defensive attacks. The Sinhala
nation could have learnt the dangers of putting
its feet too wide apart in our land as it did
during past battles. But the Sinhala military has
fallen yet again into the net we spread and it is
now forced to commit large numbers of troops
to rule land without people. Caught in a
territorial trap, it will soon be forced to face
the serious consequences of its misguided
ambitions.
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Operation ‘Ellalan’, the very first combined
Black Tiger and Tamil Eelam Air Force attack
was a massive blow to the Sinhala military. It
has disrupted the daydreams of the Sinhala
nation. The Sinhala nation has not emerged
from this massive shock delivered by our
beloved
fighters.
The
immeasurable
dedication and sacrifice of our Heroes is
delivering a message to the Sinhala nation.
Those who plan to destroy the Tamil nation will
in the end be forced to face their own
destruction.
The Rajapakse regime is never going to realize
that the Tamil national question cannot be
resolved by military oppression. The Sinhala
leadership is not going to shed its desire for
military supremacy or the Sinhalisation of the
Tamil homeland. The Rajapakse regime is
working hard to import more and more
destructive weapons from all over the world
without care for the cost. Therefore, it is not
going to give up its war of genocide.
The All Party Representative Committee was
appointed by the Rajapakse regime to spread a
smokescreen over the misery that its military
adventures are creating in the Tamil homeland
and to deceive other governments to get their
aid and support. We clearly predicted this
would happen one year ago. We have been
proved right. After dragging on without putting
forward any solution, the committee has gone
on holiday.
The past sixty years have proven beyond any
doubt that no political party in the South has
the political honesty or firmness in policy to
find a just solution to the Tamil national
question. It has been also proved beyond any
doubt that none of the Southern parties are
ready to accept the core principles for a lasting
peace: the Tamil homeland, the Tamil nation
and the Tamil Right to self determination. The
ruling party is adamant on unitary rule; the red
and yellow parties are calling for no solution at
all; and the main opposition party,
somersaulting from its earlier position, is, on
the one hand, saying nothing concrete and

using evasive language to support the military
actions of the government and, on the other
hand, saying it supports peace efforts. All this
clearly clarifies our point and proves beyond
doubt that all the Sinhala political parties are
essentially chauvinistic and anti-Tamil. To
expect a political solution from any of these
southern parties is political naivety.
The Sinhala nation showed eagerness in the
peace talks only when we shattered their
‘Operation Fireball’ military action and made
them realize that the Tigers cannot be
defeated. It was only when we proved our
military prowess and only when we were
militarily in a position of strength that the
Sinhala nation signed the ceasefire agreement.
Now, with abundant monetary and military aid
from several countries, it has rehabilitated its
destroyed military and has prepared itself for
war again. It is yet again walking the military
path having abandoned the peace path.
The Rajapakse regime, after unilaterally
abrogating the ceasefire agreement, is
ruthlessly implementing its military plan to
remove the contiguity of the Tamil homeland.
It has killed and disappeared thousands of our
people. It reprimands and controls the
Norwegian facilitators. It vehemently criticizes
the SLMM. It even dares to brand senior UN
officials as terrorists in order to hide its own
terrorism. It is obscuring the ground reality in
the Tamil homeland by striking fear among
journalists and NGO workers.
The world’s powers, even while taking forward
their own geo-political interests, respect
human rights and democratic institutions. Be it
this universe, human affairs or international
relationships, they all revolve on the wheel of
justice. That is why nations like East Timor and
Montenegro broke free of their subjugation
and gained their freedom with the help and
support of the international community. Even
now, the international community continues
to work for the freedom of nations like Kosovo.
Yet the actions of the international community
with respect to our own national question are
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unjust. The confidence our people placed in
the international community has been eroded.
By only paying lip-service to peace the
international community has contributed to
the killing of an extraordinary son of our
nation, Tamilselvan. It has stopped the
heartbeat of a light that walked the path of
peace. I will be lighting the lamp for my dear
brother, Tamilselvan, who until last year was
with me every time we, with a burning desire
to reach our goal, lit the lamps for our fallen
Heroes. The international community has
made the entire Tamil world drown in its tears.
Had the international community firmly and
unambiguously condemned the anti-peace
activities and the war mongering of the Sinhala
regime, Tamilselvan would be alive today. A
huge blow would not have fallen on peace
efforts.
The Co-chairs, acting as the guardians of the
peace process, have failed in their
responsibility. If the Co-chairs do not have a
moral obligation to protect peace efforts, what
exactly is the purpose of their meeting from
time to time in different places? Is it their
intent to assist the Sinhala regime to wipe out
the Tamils? Questions like these have arisen in
the minds of our people. Our people firmly
expect that at least from now on the
international community will take a new
approach in relation to our freedom struggle.
On this sacred day it is the hope of our people
that the international community will cease
giving military and economic aid to the Sinhala
regime and accept the right to self
determination and the sovereignty of the
Tamil nation.
My beloved people,
We are an ancient people with special
qualities. We have a unique national identity
and national foundation. We have been
struggling non-violently and by armed struggle
for a very long time against national
oppression. We are not terrorists, committing

blind acts of violence impelled by racist or
religious fanaticism. Our struggle has a
concrete, legitimate, political objective. We
are struggling only to regain our sovereignty in
our own historical land where we have lived for
centuries, the sovereignty which we lost to
colonial occupiers. We are struggling only to
reestablish that sovereignty and rebuild our
nation. The Sinhala nation is continuing to
reject our just and civilized demands for
freedom. Instead, it has declared a genocidal
war on our land and our people. Behind the
smokescreen of fighting terrorism, it is creating
immense human misery.
Despite our people enduring injustice and
oppression, facing death, destruction and
massive displacement, no country, no nation,
no international organization has raised its
voice on our behalf. We face this situation
alone because, although 80 million Tamils live
all around the globe, the Tamils do not have a
country of their own.
On this day, when we remember our Heroes, I
ask the entire Tamil speaking world to rise up
for the liberation of Tamil Eelam. I wish to
express my love and gratitude to you for your
past participation in the building of our nation,
bringing together your abundant intellectual,
material, monetary and many other resources
in the service of our nation and ask that you
stand with us in the coming years of our
freedom struggle.
Thousands of our fighters are standing ready to
fight with determination for our just goal of
freedom and we will overcome the hurdles
before us and liberate our motherland. On this
day when we remember our Heroes who
sacrificed themselves for this sacred goal, let
each one of us carry their dream in our hearts
and struggle until it is achieved.
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2008
No great changes have taken place in the Sinhala
political panorama. Politics there has developed
into the form of a demonic war. In a country that
worships the Buddha who preached love and
kindness, racist hatred and war-mongering vie with
one another. We can listen only to the throbs on
war-drums. No sane voice is being raised either to
abandon war or to seek peaceful resolution to the
conflict. In Sinhalam, from politicians to spiritual
leaders, from journalists to ordinary people, their
voice is raised only in support of the war.
My beloved people of Tamil Eelam,
Today is Maveerar Naal – our Great Heroes
Day.
On this day of purity we remember and honour
our dearly beloved heroes whose supreme
sacrifice for the liberation of our motherland
continues to fill all our hearts.
The orginital text of LTTE leader’s speech in
Tamil
It is for us a commemoration day of reverence
when we pay homage to our brave and valiant
heroes who have transformed our land from
one that was for many years subjugated by
foreign rule into a defiant land refusing to
submit to the will of the alien oppressor.
This is our national day on which we engrave
tenderly in our hearts the memory of our great
heroes who died and whose sacred aspiration
was the redemption of our land so that our
people may live in freedom and with selfrespect.
Our heroes loved this land deeply. From the
moment they fixed their eyes on the
redemption of our motherland to the moment
they closed their eyes permanently, the

sacrifices they made have no parallel in the
history of the world. No country but ours had
at any time encountered such wonderful
dedication as expressed in the actions of our
valiant heroes.
It was on this land that our heroes were born.
They grew up here and lived here. It was on
this land that their footsteps have their
imprints. The air they breathed is mingled with
this land. From time immemorial, from
generation to generation the Tamil people
lived on this land. It was this land which our
heroes loved deeply. Our heroes died for this
land and are at rest in its bosom. The land
where they are embedded, belongs to us. It is
our own land. But an arrogant Sinhala nation
stands adamant and is determined to occupy
and conquer this historic land. All human
suffering springs from unbridled desire. Unless
one extricates oneself from the clutch of
greed, one will not free himself from the
fetters of sorrow. With its greed for land,
Sinhalam has entered a militaristic path of
destruction. It has sought to build the support
of the world to confront us. It is living in a
dreamland of military victory. It is a dream
from which it will awake. That is certain.
My beloved people!
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The land of Tamil Eelam is confronted with an
intense war as never before. Rearing its head
in different parts of Wanni, the war is
gathering momentum. As the Sinhala state is
committed to a military solution, the war is
becoming intense and widespread. The
underlying intent of the Sinhala state is to wipe
out the national life and resources of the
Tamils and subjugate the Tamil nation under
alien Sinhala military despotism. With this in
view, it is executing its war plan at full gallop.
Pooling together all its military resources and
arsenal, and with all its national wealth to
buttress it, the racist Sinhala state has waged a
fierce war on our land. Our freedom fighters,
have dedicated themselves to unbending
resistance against this war of aggression
launched by the racist Sinhala state. With
various countries of the world buttressing the
genocidal war on the people of Tamil Eelam,
we are waging a defensive war for the freedom
of our people.
Today, our movement has embarked on a
historic journey, hazardous and strenuous. In
this historic venture, we have encountered
numerous turns, twists and confrontations.
We have faced forces much mightier than ours.
We have had direct confrontations even
against superior powers, stronger than us. We
have withstood wave after wave of our enemy
attacks. Standing alone, we have blasted
networks
of
innumerable
intrigues,
interwoven with betrayal and sabotage. We
stood like a mountain and faced all dangers
that loomed like storms. When compared to
these happenings of the past, today’s
challenges are neither novel nor huge. We will
face these challenges with the united strength
of our people.
This land which the Sinhala state is trying to
occupy and enslave, has never belonged to it.
This land is ours. Ancient Tamil civilisation
stood long and firm on this land. Our ancestors
lived and belonged here. Our ancient kings
built kingdoms and dynasties and ruled from
here. On this land where the roots of our
nation have sunk deep, we wish to live in peace

and with dignity and make decisions on our
lives without the intervention of foreign rulers.
From the day that British colonialism was
replaced with Sinhala oppression, we have
been struggling for our just rights – peacefully
at first and with weapons thereafter. The
political struggle for our right to selfdetermination has extended over the last sixty
years. During this period our struggle has gone
through different shapes, developments and
advanced to maturity. In the beginning, it was
a peaceful and democratic struggle by our
people for justice. The racist Sinhala state
resorted to armed and animal like violence to
suppress the peaceful struggle of the Tamil
people for their political rights. It was when
state oppression breached all norms and our
people faced naked terrorism that our
movement for freedom was born as a natural
outcome in history. We were compelled to
take up arms in order to protect our people
from the armed terrorism of the racist Sinhala
state. The armed violent path was not our
choice. It was forced upon us by history.
Even though the armed struggle was thrust on
us by inevitable needs, yet we wish to stop the
war and seek a peaceful resolution to the
national question of our people. Our freedom
movement is always ready for it. We are not
opposed to a peaceful resolution. We have
never hesitated to participate in peace talks.
From Thimpu to Geneva, under diametrically
varied historical circumstances, we have
adopted peaceful methods and participated in
talks in order to win the political rights of our
people.
Although we acted honestly and whole
heartedly, to find a peaceful resolution to the
national question, all talks were futile. The
intransigence of the Sinhala state, its dishonest
approach and its faith in military solution were
the cause for failure of the talks. Even at a time
when we had produced spectacular
achievements in battle fields and broken the
back-bone of the Sinhala armed forces, we
participated in the peace negotiations

Compiled by www.namathumalayaga.com

169

மாவீரர்தின உரரகள்

facilitated by Norway. Bringing the war to an
end, we participated with honesty and
diligence in the peace negotiations which
protracted for six years.
We continued to exercise patience at the
military rampages and provocations by the
armed forces. It is not that we trusted the
racist Sinhala state to respect our people’s fair
claims and advance justice, but it was to
expose the hypocrisy of the Sinhala state and
at the same time to impress upon the
international community our commitment to
peace, that we participated in the
negotiations.
During the peace talks convened in different
capitals of the world, there were no attempts
to resolve the day-to-day needs of the Tamil
people or to negotiate a resolution to the
underlying national question. Sri Lanka made
use of the opportunity of the peace talks to
attempt to weaken the LTTE and hoodwink the
Tamil nation and the international community.
Using the talks as a masquerade, the Sinhala
state made preparations to wage a major war
on the Tamil nation. Making use of the ceasefire and the peace environment, the Sinhala
state resuscitated its devastated economy and
rebuilt its military might that was in shambles.
It concentrated on heavy recruitment,
refurbishing its arsenal, strengthening the
armed forces and conducting military
exercises. While the Tamil nation was engaged
in peace-building, the Sinhala nation dedicated
itself to preparations for war.
Meanwhile, some countries which identified
themselves as so-called Peace Sponsors,
rushed into activities which impaired
negotiations. They denigrated our freedom
movement as a terrorist organisation. They put
us on their black list and ostracized us as
unwanted and untouchable. Our people living
in many lands were intimidated into
submission by oppressive limitations imposed
on them to prevent their political activities
supporting
our
freedom
struggle.
Humanitarian activities pursued by our law-

abiding people in many countries, well within
the purview of the law of the land, have been
belittled and curtailed. These activities were
aimed at providing humanitarian aid to
helpless victims of genocidal attacks by the
Sinhala Sri Lanka state in Tamil areas.
However, these humanitarian activities were
branded as criminal activities in those
countries. Representatives of the Tamil
people, along with community leaders were
arrested, jailed and insulted. The explicit bias
shown by the activities of these countries
affected the talks, in its balance and in its
consideration of our status as an equal
partner. This further aggravated the racist
attitude of the Sinhala state. Sinhala
chauvinism was encouraged to raise its head
with impunity and inevitably push the Sinhala
state further on its war path.
The Sinhala state shut tight the gates to peace
and waged its war again on the Tamil nation.
The cease-fire agreement facilitated by the
international community was abrogated
unilaterally by Sinhala Sri Lanka. Strangely no
voice of protest was registered by any peace
sponsor. Not even as a formality. Nor was any
concern expressed. In contrast, some
countries from the international community
are providing an abundant supply of war
materials, military training and expert advice,
all for free. This has encouraged the Sinhala
state to aggravate its genocidal war against the
Tamils with a terrorist audacity.
Today, the Sinhala state has, as never before,
placed its trust on its military strength, on
military modalities and on a military solution.
Its desire to impose its military despotism over
the Tamil homeland and order a stringent
military rule over the Tamils, has increased. As
a result, the war has gathered intensity and
momentum. In truth, this is not a war against
the LTTE as the Sinhala state professes. This is
a war against the Tamils; against the Tamil
nation. In short, a genocidal war.
This war has affected Tamil civilians more than
any body else. By turning the heat of war on
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our people and by burdening them with
immeasurable sufferings, the Sinhala state is
aspiring to turn our people against the LTTE. By
closing the trunk-line roads, embargoing food
and medicine and by suffocating people in
tight military encirclements, the government
has unleashed barrages of bombardments and
shelling. Having lost their private lands and the
serene life on them, our people have been
reduced to destitution and live as wandering
refugees. They have been forced to carry the
cross of eternal suffering from birth to death.
Struggling with disease and misery,
malnutrition, ageing and untimely death, our
people are steeped in suffering. With the
solitary purpose of breaking the unbending will
of our people, the Sinhala state has unleashed
waves of oppression on them and subjected
them to grievous injustice. A huge economic
war has been declared on our people, their
economic life shattered and their day-to-day
living impaired. In Tamil areas under military
control, hundreds of people disappear or
killed, every month. In Sinhala areas,
disappearance and killing of Tamils have
become a normal routine.
Tamil areas under military occupation are
encountering an accelerated agenda of
genocide, today. Death, destruction, army
atrocities and open prison-life in one’s own
land, are the unendurable suffering our people
have to suffer, as an order of the day. Arrest,
imprisonment, torture, rape, murder,
disappearance and clandestine burial in
unknown graves form a vicious circle in which
the lives of our people is enmeshed. Yet, our
people have not lost hope. No measure,
however punitive, can withhold their will to
resist. Their yearning for freedom remains
strong. No aerial bombardment can wipe out
their determination to attain their freedom.
Our people are used to carrying the cross of
suffering. They are used to facing destruction
and loss, daily in life. This suffering has further
tempered their will to be steadfast in their
aspiration. With such impetus, the urge for

freedom has gathered momentum as never
before.
Facing a great confrontation for such a long
period, we have sacrificed so much and fought
for so long, for nothing else, but for our people
to live in freedom; live with dignity and live in
peace. We are conducting this struggle with
the unrelenting support of the Tamil people,
the world over. Besides, our struggle does not
contravene the national interest, geo-political
interest or economic interest of any outside
country. The inherent aspirations of our
people do not in any way hamper the national
interests of any country or people. At the same
time, it may be noted that during the long
history of our struggle, we have not conducted
any act of aggression against any member
state of the international community.
Our freedom movement, as well as our people,
have always wished to maintain cordiality with
the international community as well as
neighbouring India. With this in view, we wish
to create a viable environment and enhance
friendship. We wish to express our goodwill
and are looking forward to the opportunity to
build a constructive relationship. Cordially I
invite those countries that have banned us, to
understand the deep aspirations and friendly
overtures of our people, to remove their ban
on us and to recognise our just struggle.
Today, there are great changes taking place in
India. The dormant voices in support of our
struggle are re-emerging aloud again. There
are also indications of our struggle becoming
accepted there. The positive change in
environment gives us courage to seek renewal
of our relationship with the Indian super
power. The earlier approach and interventions
of India were injurious to the people of Tamil
Eelam, as well as to their struggle. The racist
Sinhala state, with its intrigues, conspired to
bring enmity between our freedom movement
and the earlier Indian administration. The
conflict arising out of this environment
aggravated into a major war.
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It was because we were firmly committed to
our conviction and freedom for our people,
that friction erupted between our movement
and India. However, at no stage did we ever
consider India as an enemy force. Our people
always consider India as our friend. They have
great expectations that the Indian super power
will take a positive stand on our national
question.
Notwithstanding the dividing sea, Tamil Nadu,
with its perfect understanding of our plight,
has taken heart to rise on behalf of our people
at this hour of need. This timely intervention
has gratified the people of Tamil Eelam and our
freedom movement and given us a sense of
relief. I wish to express my love and gratitude
at this juncture to the people and leaders of
Tamil Nadu and the leaders of India for the
voice of support and love they have extended.
I would cordially request them to raise their
voice firmly in favour of our struggle for a Tamil
Eelam state, and to take appropriate and
positive measures to remove the ban which
remains an impediment to an amicable
relationship between India and our
movement.
My beloved people!
No great changes have taken place in the
Sinhala political panorama. Politics there has
developed into the form of a demonic war. In
a country that worships the Buddha who
preached love and kindness, racist hatred and
war-mongering vie with one another. We can
listen only to the throbs on war-drums. No
sane voice is being raised either to abandon
war or to seek peaceful resolution to the
conflict. In Sinhalam, from politicians to
spiritual leaders, from journalists to ordinary
people, their voice is raised only in support of
the war.
The Tamil Eelam nation does not want war. It
does not favor violence. It is the Sinhala nation
that waged war on our nation which had
earlier adopted the path of ahimsa and asked
for justice through peaceful means. When the
SAARC leaders of our region met in Colombo,

we expressed our goodwill and declared
suspension of hostility. On the contrary, it was
the Sinhala nation that rejected our overture,
ridiculed us and continued with the offensive.
It is the Sinhala nation that has laid down
unacceptable and insulting conditions. It is the
Sinhala nation that is continuing with the war.
The Sinhala nation is conducting a major war of
genocide against us in our land, the news
about which is denied to the outside world.
Successive Sinhala regimes have hoodwinked
the international community with a series of
deceptions. Commencing with the round table
conference, the list of deceit has now
stretched to include the All-Party conference
of late. During this period the international
community remains cheated. The Tamil
national question was also left to drag on with
no positive resolution offered. Meanwhile, the
Sinhala nation has used its armed forces to set
the Tamil land, ablaze. It has wiped out
peaceful life on Tamil land, making Tamils
destitute, displaced and wandering. Sinhalam
has refused to offer the basic rights of the
Tamils, split the Tamil land into two, installed
anti-Tamil armed groups in the seat of
administration while conducting a tyrannical
military rule. It is now continuing with the war,
offering to submit its plan to offer a solution
only after the LTTE is defeated. Does Sinhala
nation want to offer a solution only after the
Tamils are suppressed and killed? Does it want
to wipe out the true representatives of the
Tamils and their bargaining power before
offering a solution? The Sinhala nation is
refusing to acknowledge the historic homeland
of the Tamils. In such a situation, how will it
offer a just solution to our people?
When it comes to the Tamil national question,
the Sinhala nation is adopting only one policy.
It is obviously a policy of suppression. Even the
tinge of hope our people had that the Sinhala
nation will abandon its path of violence and
offer justice, has now evaporated. No political
transformation has taken place during the last
sixty years in the Sinhala nation. Therefore,
hoping it will happen in the future is futile. Our
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people are not ready to trust Sinhala nation
again and get cheated.
It is true Tamil Eelam is a small nation on the
globe. However, it is a nation with great
potential. It is a nation with a characteristic
individuality. It has a distinctive language,
cultural heritage and history. Sinhalam seeks
with its military might to destroy all these. It
seeks to destroy Tamil sovereignty and replace
it with Sinhala sovereignty. As the freedom
movement of the people of Tamil Eelam we
will never, ever allow Sinhala occupation or
Sinhala domination of our homeland.
Whatever challenges confront us, whatever
contingencies we encounter, whatever forces
stand on our path, we will continue with our
struggle for the freedom of the Tamil people.
On the path shown by history, on the
command of the circumstances of today, we
will continue with our struggle till alien Sinhala
occupation of our land is removed,

At this historic juncture, I would request
Tamils, in whatever part of the world that they
may live in to raise their voices, firmly and with
determination, in support of the freedom
struggle of their brothers and sisters in Tamil
Eelam. I would request them from my heart to
strengthen the hands of our freedom
movement and continue to extend their
contributions and help. I would also take this
opportunity to express my affection and my
praise to our Tamil youth living outside our
homeland for the prominent and committed
role they play in actively contributing towards
the liberation of our nation.
Let us all make a firm and determined
resolution to follow fully the path of our
heroes, who, in pursuit of our aspiration for
justice and freedom, sacrificed themselves and
have become a part of the history of our land
and our people.
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நோம் ளவண்டுவது உண்ரமயோன ெமோதோனத்ரதளய.
எமது மக்கள், எமது மண்ணில், நிம்மதியோக,
சுதந்திரமோக, அந்நியத் தரலயீடு இன்றி
அரமதியோக வோழ்ந்து, தமது அரசியல் வோழ்ரவ
தோளம தீர்மோனிக்கக் கூடிய உண்ரமயோன,
சகௌரவமோன, நிரந்தரமோன ெமோதோனத்ரதளய நோம்
விரும்புகிளறோம். இந்த ெமோதோன வோழ்ரவ
தமிழருக்கு வழங்க சிங்கே ச ௌத்த ள ரினவோத
ெக்திகள் இைங்குமோ என் து ெந்ளதகத்திற்கு
உரியது. இனவிளரோதமும், ஆதிக்க சவறியும்,
இரோணுவத் தீர்வில் நம்பிக்ரகயும் சகோண்ட
எந்தசவோரு சிங்கே அரசும் தமிழரின் ளதசியப்
பிரச்சிரனக்கு ெமோதோன வழியில் தீர்வு
கோைப்ள ோவதில்ரல. தமிழீழ மக்கள் வரலோற்று
ரீதியோகக் கண்டுசகோண்ட உண்ரம இது.
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