
தமிழீழமும் –தமிழ் நாடும்  
நாம் நம்புவததல்லாம் எமது 
த ாந்தப் பலத்ததயும் 
த ாந்தச்  ககாதரர்களான 
தமிழ்நாட்டு மக்கதளயும் .! 
 
15 தவகா ி 1990 அன்று தவளியான விடுததலப்புலிகள் (குரல் 14 ) 

இதழில் தமிழீழமும் – தமிழ் நாடும் என்ற ததலப்பில் தவளிவந்த 
கட்டுதர தமிழீழ ஆவணக்காப்பத்தில் இதணகின்கறாம்  

 

தமிழீழ மக்களும், தமிழ் நாட்டு மக்களும் வரலாற்று ரீதியாககவ இன . 
உணர்வினால்இறுகப் பிதணக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ிங்கள இனவாத 
அரசுகளினால் கடந்த காலங்களில் ஈழத் தமிழ் மக்கள்மீது கட்டவிழ்த்து 
விடப்பட்ட இன .அழிப்பு நடவடிக்தகதள  ர்வகத  அரங்கிற்குக் 
தகாண்டு வந்து அதன் மூலம் எமது விடுததலப் கபாராட்டத்தின் 
நியாயத் தன்தமகதள உலகம் அறியச் த ய்ததில் தமிழ்நாட்டிற்குப் 
தபரும் பங்குண்டு அத்துடன் தமிழீழத்துக்கான ஆயுதப் கபாராட்டம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 

நிரந்தரமானதும் உறுதியானதுமானகதார் கதாழனாக தமிழ்நாடு 
இருந்துள்ளது. 
 

கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு கமலாக இந்திய ஆக்கிரமிப்புக்கு 
எதிராகத் தமிழீழும் கபாராடியகபாதும் அகத கபான்று ஆதரதவயும், 



உதவிதயயும் தமிழ்நாடு வழங்கியுள்ளது. இந்திய நாட்டிற்குள் ஒர் 
அங்கமாக இருந்து தகாண்கட இந்திய பதடகளுக்கு எதிராக தமிழீழம் 
கபாராடியகபாது தமிழ்நாடு, 

தமிழீழத்தின் பக்ககம நின்றது. 
 

இன்று தமிழ் மக்களின் சுயநிர்ணயதமப் கபாராட்டம் ஒரு புதிய 
சூழலில் புதிய ஒரு கானபரிமாணத்துடன் இருக்கிறது .ஒரு புறம் 

இந்திய மத்திய அர ின் தவளிவிவகாரக் தகாள்தகக்கும் மறுபுறம் 
 ிரீலங்கா அர ின் இனரீதியான அடக்குமுதறகளுக்கும் இதடயில் 
தமிழீழம் இருக்கின்றது. 
 

இந்திய அர ானாலும்  ரி  ிறிலங்கா. அர ானாலும்  ரி இரண்டுகம 
தமிழீழ மக்களின் சுயநிர்ணய உரிதமப் கபாராட்டத்தத 
ஒடுக்கக்கங்கணம் கட்டி நிற்பது உலகம் அறிந்த விடயம்  ிறலீங்கா 
அர ிற்கும் விடுததலப் புலிகள் இயக்கத்திற்கும் இதடயில் தற்கபாது 
ஒரு யுத்தநிறுத்த இதணக்கமும், கபச்சுவார்த்ததயும் 
இருக்கிறதுஎன்பதற்கக தமிழ் கபசும் மக்களுக்தகதிரான இதவாத 
நடவடிக்தககதள  ிறிலங்கா அரசு தகவிட்டுவிட்டது என்று 
அர்த்தம்இல்தல . 

அதுகபால் தமிழீழத்தத ஆக்கிரமித்திருந்த இந்தியப் பதடகள் இப்கபாது 
தவளிகயறிவிட்ட என்பதற்காக இந்திய மத்தியஅர ின் 
தவளியுறவுக்தகாள்தகயில் மாற்றம்த ய்யப்பட்டு விட்டது என்று 
அர்த்தமில்தல. 

இந்தச் சூழ்நிதலயில் தமிழ் மக்களின்விடிவிற்காகவும் உலக தமிழ் 
மக்களின் விகமா னத்துக்காகவும் நாம் எந்த நாட்தடயும் நம்பியிருக்க 
முடியாது.நாம் நம்புவததல்லாம் எமது த ாந்தப் பலத்ததயும் த ாந்தச் 
 ககாதரர்களான தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வுப்பூர்வமான 
ஆதரதவயும், அங்கீகாரத்ததயுகம.தமிழீழம் நடத்தும் சுயநிர்ணய 
உரிதமப் கபாராட்டத்தத தமிழ்நாடு அங்கீகரிக்க கவண்டும். அதத 
தமிழ்நாடு அங்கீகரிக்கும் என்ற நம்பிக்தக எமக்கு இருக்கிறது: 
அண்தமக்காலமாக தமிழ்நாட்டில் நடந்து வரும் மாற்றங்கள் எமது 
நம்பிக்தகதய வலுப்பத்தும் வதகயில் அதமந்திருக்கிறது. 
 



* தமிழ் இதணப்படுதகாதலதயப் புரிந்துவிட்டு நாடு திரும்பிய 
இந்தியப் பதடகதள தமிழ் நாடு வரகவற்கவில்தல. 

*இந்தியப் பதடகளுடன் க ர்ந்து தமிழ் மக்களுக்கு  துகராகமிதழத்த 
துகராகக் கும்பல்களுக்கு தமிழ்நாடு இடம் தகாடுக்கவில்தல 

* தமிழ் நாட்டு  ட்ட தபயில் ததலவர் பிரபாகரதன அவமதிக்கும் 
வதகயில் அதமந்த இந்திரா காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களின் 
அனாகரீகமான கருத்துகளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு குரல் 
தகாடுத்தது. 

தமிழ்நாட்டின் முதல்வரின் தமிழின உணர்வுப் கபாக்தக கத  விகராத 
த யதலன தமிழ்நாடு இந்திரா காங்கிரஸ் ததலவர்கள் 
வர்ணிக்கின்றனர். 

இந்திரா காங்கிரஸ் கட் ியினதரப்தபாறுத்தவதர தமிழீழ மக்கதளப் 
படுதகாதல 

த ய்த இந்தியப் பதடதயக் கண்டித்தால், அதுகத  விகராத த யல் ! 
அதத ஆதரித்தால் அது  கத பக்தி. 

ஆனால் தமிழ்நாட்தடப் தபாறுத்தவதர, தமிழீழ மக்கள் மீதான 
ஆக்கிரமிப்தப நியாயப்படுத்தும் கத ப்பற்தற உதறித் தள்ளிவிட்டு 
தமிழிப்பற்கற கமலானது என்பதத அவர்கள் தவளிப்படுத்திக் 
தகாண்டிருக்கின்றார்கள் . ததாடர்ந்தும் ; தமிழீழ மக்களின் . சுய 
நிர்ணய உரிதமப் கபாராட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு ஆதரவும், உதவியும் 
வழங்குவதுடன், தநருக்கடி கநரங்களில் தமிழீழமும் தமிழ்நாடும் 
அருகருககதகககார்த்து நிற்க கவண்டும். 



 

 
 


