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தடைகடை தகர்த்து முன்னகர்வ ோமோக 

நாம் இன்று எதிர்க ாள்ளும் சவால் ள் யாவும் முன்கெப்க ாழுதும் இல்லாத 
வக யில் நயவஞ்ச ம் நிகைந்தகவ. முள்ளிவாய்க் லில் தமிழிெத்திற்குப் 
ப ரழிவிகெ ஏற் டுத்திய பின்ெர் சிங் ள இெவாத அரசின்  வெம் 
புலம்க யர்வாழ் ஈழத்தமிழர் கள பநாக்கித் திகச திருப்பிவிடப் ட்டுள்ளது.  

சிங் ள இெவாத அரசின் திட்டமிட்ட கதாடர் இெவழிப்பு நடவடிக்க யிகெ 
முள்ளிவாய்க் ால் ப ரழிவினூடா  சர்வபதசத்திற்கு எடுத்துகரத்து, அதற் ாெ நீதிகய 
பவண்டித் கதாடர் ப ாராட்டங் ளில் புலம்க யர் ஈழத்தமிழர் ள் அர்ப் ணிப்புடன் 
ஈடு ட்டுவருகிைார் ள். இவர் ளின் ஜெநாய  வழியிலாெ ப ாராட்டங் ள் சிங் ள 
பதசத்திற்கு கநருக் டியா  உள்ளது. 

இதொல் புலம்க யர் ஈழத்தமிழர் மத்தியில் குழப் ங் கள உருவாக்கி, தமிழீழ 
விடுதகலப் ப ாராட்டம் மீது அவர் ள் கவத்துள்ள நம்பிக்க யிகெ 
இல்லாகதாழிக்கும்  ல நடவடிக்க  ளில் சிங் ள அரசு ஈடு ட்டுவருகின்ைது. நன்கு 
திட்டமிட்டு ந ர்த்தப் ட்டுவருகின்ை எதிரியின் இவ் நடவடிக்க  ளிற்கு அறிந்தும் 
அறியாமபலா, கதரிந்தும் கதரியாமபலா ஒரு சிலர் உடந்கதயா  உள்ளெர் என் து 
மி வும்  வகலக்கிடமாெ விகடயமாகும். 

புலம்க யர் மக் கள ஒருங்கிகைக்கும் சக்தியா  உள்ள அகெத்துல  கதாடர்  க் 
 ட்டகமப்பிகெ சிதைடித்தல் மற்றும் தமிழ் மக் ளால் பமற்க ாள்ளப் டும் 
அரசியல் பவகலத்திட்டங் கள முன்ெ ரமுடியாது தடுத்தல் ப ான்ைகவ 
இவர் ளின் இன்கைய பிரதாெ இலக் ாகும். அதெடிப் கடயில்  ல்பவறு 
அணுகுமுகை ளுடா  முக்கியமாெ கிகள கள  லவீெப் டுத்தும் முயற்சி ளில் 
நாச ார சக்தி ள் தீவிரமா  ஈடு ட்டு வருகின்ைார் ள். 

இதகொரு கவளிப் ாடா பவ பிகரஞ்சுக் கிகள  ாரிய ஆ த்கத 
எதிர்க ாண்டுள்ளது.  உயிர்அச்சுறுத்தல் ளிற்கு மத்தியிலும் பதச விடுதகலயிகெ 
கநஞ்சிலிருத்தி பிகரஞ்சுக் கிகள க ாறுப் ாளரும் கசயற் ாட்டாளர் ளும் 
க ாறுகமயுடனும் க ாறுப்புடனும் நடந்துக ாள்வதுடன் எதிர்க ாள்ளும் 
பிரச்சகெ கள சட்டரீதியா க் க யாள்வதகெ வரபவற்கிபைாம்.  

அபதபவகள பிகரஞ்சுக் கிகள க ாறுப் ாளர் மீது பநற்கைய திெம் (17/2) இரவு 
சிங் ள க கூலி ள் பமற்க ாண்ட ப ாகழத்தெமாெ தாக்குதகல நாம் வன்கமயா  
 ண்டிக்கிபைாம். இந்த தாக்குதலாெது சிங் ள ப ரிெவாத அரசின் க க்கூலி ளால் 
பிகரஞ்சுக் கிகள எதிர்க ாள்ளும் ப ரா த்துக் கள மட்டும் அன்றி, ஈழத் தமிழர் ள் 
அரசியல் ரீதியா  விழிப் கடந்து கசயற் ட பவண்டிய அவசியத்கதயும் 
சுட்டிக் ாட்டியுள்ளது.   

எத்தக ய கநருக் டி ள் வரினும், மரணித்த மாவீரர் ளிெதும் மக் ளிெதும் 
தியா த்கத கநஞ்சில் சுமந்து, தமிழீழ விடுதகல என்ை உயரிய இலட்சியத்கத 
இலக் ா க்க ாண்டு எமது விடுதகலப் ப ாராட்டம் கதாடரும். 
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