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அ�பான தமி� ம�கேள!

இ�� தமிழ�ழ நா!��ப"றாள$ நா�.

எம& ந�'ட வ��தைல� ேபாரா!ட*தி+ எ
ேமா� ேதாேளா� ேதா� நி��
பண�யா"றி சாவைட-த ம�கைள நிைன./0
 நா�.

எம& அைம�� தமிழ�ழ வ��தைல� ேபாரா!ட*ைத 1�ென��பத"2� கவசமாக
நி�� த
ைம அ$�பண�*த தியாகிகள3� நிைன.நா�.

‘இ-திய அைமதி கா�2
 பைட’ எ�ற ேபா$ைவய�+ அ�ன3ய� பைடக� எம&
ம'ண�+ கா4�றிய�0-த கால*தி+ அ�பைடைய எதி$*& அகி
ைச வழிய�+
ேபாரா5ய அ�ைன 6பதிய�� மைற. நாேள ‘தமிழ�ழ நா!��ப"றாள$ நா�’ என
நிைன./ர�ப�கி�ற&. அட�21ைற�ெகதிராக எம& ம�கைள அண�திர!5�
ேபாரா5ய அ�ைன 6பதிய�� தியாக
 எம& ேபாரா!ட� பாைதய�+ 1�கிய
ைம"க+.

 

தியாகி ெல�.ேகண+ தில7ப� அவ$கள3� உ'ணாநிைல� ேபாரா!ட
 இ-திய அரசி�
கபட ேநா�க*தி� 1க*திைரைய� கிழி*ெதறி-த&. கா-திய வழிகா!டைல� ேபா"றி
நி"பதாக� /றி�ெகா'ட பாரத� பைடக� தமிழ�ழ*தி� ம7& ஏவ�வ�!ட
அட�21ைறக:�2 எதிராக எம& ம�கள3� தியாக உண$ைவ ஒ0<ேக
இைண*&�கா!5ய ெப0ைம அ�ைன 6பதிையேய சா0
.

இ-திய�பைடக� தமி�ம�கள3� நல�கள3+ எ=வ�த அ�கைற>
 ெகா�ளா&
த<கள& தாயக நில*திேலேய த<கைள அ5ைம�ப�*த 1ைனவைத� �?-&
ெகா'ட ம�கள3� ஒ!�ெமா*த எதி$��ண$ைவ கா-திய வழிய�ேலேய ேபாரா5,

ம�கள3� நியாயமான ேகா?�ைககைள ம�க� ேபாரா!ட<க� ஊடாக அண�திர!5
உண$*திய அ�ைன 6பதி அவ$கைள சா2
வைர ேவ5�ைக பா$*& நி�ற& பாரத
.

அ�ைன 6பதிய�� சா. வ+லாதி�க� பைடக:�ெகதிராக ம�களா+
1�ென��க�ப!ட அகி
ைச� ேபாரா!ட<க:�2 ம2டமாக மாறிய&.

ஈழ�ேபாரா!ட
 எ�ப& ‘ஆ>த வழிய�+ நா!ட
 ெகா'ட இைளஞ$களா+
1�ென��க�ப�
 ஒ0 கிள$�சிேய’ என தம& அரசிய+ இலாப<க:�காக�
ேபசி*தி?-தவ$க:�2� ேப?5யாக மாறிய&. தமிழ?� ேபாரா!ட வரலா"றி+
அ�ைன 6பதி அவ$கள3� சா. ெப0
 ம�க� �ர!சிைய ஏ"ப�*திய
உ-&ச�தியாகேவ அைம-த&.

தமிழ�ழ வ��தைல� ேபாரா!ட
 1கி�-ததிலி0-&, ேபா$ ெதா�*&, 6மி�ப-ெத<2

ேவ$வ�!�, வ�Cெதறி-&, தமிழD�ெக�ெறா0 1கவ? பதி*& நிைலயாக நி��
ந��6*த ெந0�பாகி, ஈழ�கனைவ தமிழ$ ெநEச<கள3ெல+லா
 உ0�காக
உ0வா�கி, க0வாக� Fம�2
 கால
 வைர ேபாரா!ட*ேதா� வன<க� எ<2

வழிகா!5யாக, கடெல+லா
 கட-& கா?0� கிழி*த கடேலா5களாக, �லனாG.
1கவ$களாக, ெபா0ளாதார வழ<2ன$களாக, வ�C��'ணைட-த ேபாராள3கள3�
ம0*&வ$களாக, பசி�2 உணவள3*& ப�2வமாக உைறவ�ட
 த-த ப"றாளராக,

ேபாராள3க:�2 அறிH!5ய அ"�த� க+வ�மா�களாக த<கைள* தள*ேதா�

கள*ேதா�
 அ$�பண�*&� சாவைட-த ம�கைள தமி� ம�க� எ+ேலா0
 த<கள3�
ெநEச<கள3+ நி�*தி� ேபா"�கி�ற நா� இ-நாளா2
.

கால*&� கால
 ஏ"ப!ட ம�க� �ர!சியா+ அ5ைம�ப!ட ம�க� த
ைம* தாேம
ஆ:
 இைறயா'ைமைய� ெப"ெற�*தன$. 21ஆ
 I"றா'5+ எ
 க'1�ேன
நட-&ெகா'50�2
 ம�க� �ர!சிப"றிய ெசGதிக� அைன*&
 ஊடக<கள3+
தைல��� ெசGதியாகேவ வ0கி�றன. மாDட ந�திைய மதி�காம+ பல
தசா�த<களாக ஆ!சி ெசGதவ$க� ம�க� �ர!சியா+ நா!ைட வ�!ேட
வ�ர!5ய5�க�ப!��ளா$க�. த$ம*தி� வழிய�+ ந
ப��ைக ெகா'ட ம�க�
/!ட
 அண�திர:
ேபா& எ-த� ச�தியாJ
 அட�கிவ�ட 15யா&. ெமாழியா+,

கலாசார*தா+, ப'பா!டா+, வ �ர*தா+ உய$-& நி"2
 எ
மின*தி�
வ��தைலய�� நியாய*ைத எ-த� ச�தியாJ
 வ�ைலெகா�*& வா<கிவ�ட.

15யா&.

�ர!சிகர சி-தைனகைள� கைளய �ைனய�ப�
 வரலா�கைள எம& ம�க� ந�2
அறிவா$க�. இ��
 வ��தைல� ேபாரா!ட*தி� தா<2ச�தியாக இ0�2
 ம�க�
அ�ைன 6பதி அவ$கள3� நிைன.நாள3+  தமிழ�ழ வ��தைலைய ெவ�ெற��க
ஜனநாயக 1ைறய�லான ம�க� ேபாரா!ட*ைத* ெதாட$-& 1�ென��க
ேவ'�ெமன அ�ேபா� ேக!�� ெகா�கி�ேறா
.

 

“�லிகள3� தாக
 தமிழ�ழ* தாயக
”
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1க��

அறி�ைகக�

ெதாட$�க:�2

நிக�.க�

1982-1990

1991-2000

2001-2010

 

 

தமிழ�ழ�
ேதசிய�
தைலவ�
அவ�களி�
சி�தைனயிலி �!

உலக வரலா"றி+
எ<2
, எ�ெபாC&

நிகழாத அ"�தமான
தியாக<க:
,

அதிசயமான
அ$�பண���க:

இ<2, எம& தாயக
ம'ண�+
நிக�-தி0�கிற&.

சா.�2
 அEசாத
வ �ர*தி"2
,

ஈக*தி"2
 இல!சிய�
ப"றி"2
 எம&
மாவ �ர0�2 நிக$
எவ0ேமய�+ைல என
நா� ெப0மித*&ட�
/�ேவ�.

இ�ப5யானெதா0
மகிைம>
,

ேம�ைம>
 வாG-த
ஒ0 மக*தான
வ �ரகாவ�ய*ைத எம&
மாவ �ர$க� பைட*&�
ெச�றி0�கிறா$க�.

எம& ேபாரா!ட
 ஒ0
உ-&ச�தியாக, ஒ0
1�Dதாரணமாக, ஒ0
வழிகா!5யாக*
திக�கிற&.

"க
#"க
# அறி�ைகக�அறி�ைகக� ெதாட�#க&�'ெதாட�#க&�' நிக()க�நிக()க�
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