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முன்னுரை: 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் தேசிய விடுேரைப் தபோைோட்டங்கதே இன்ரைய உைக 

வைைோற்றின் தபோக்ரக நிர்ணயிக்கும் மோபபரும் தபோைோட்ட சக்தியோக முக்கியம் 
பபறுகின்ைன. ஏகோதிபத்தியம் ,  நவ கோைனித்துவம் ,  இனவோேம் தபோன்ை அடக்கு 
முரை அட்டூழியங்களுக்கு எதிைோக இன்று உைகின் பை அைங்குகளில் 
ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களும் ,  தேசிய இனங்களும் கிேர்ந்பேழுந்து புைட்சிகை 
சுேந்திைப் தபோைோட்டங்கரே நடத்திவருகின்ைன. இந்ே தேசிய சுேந்திைப் 
தபோைோட்டங்கள் ஒவ்பவோன்றும் ேனக்தக உரித்ேோன யேோர்த்ே புைநிரைகரேயும் 
ேனித்ேன்ரமகரேயும் பகோண்டுள்ேன என்பது உண்ரமதய. ஆயினும் இப் 
தபோைோட்டங்கள் அரனத்தும் உைக வைைோற்றின் இயங்கு நியதிக்கு உட்பட்தட 
பசயல்படுகின்ைன. இந்ே வைைோற்று இயக்கமோனது ஒடுக்குதவோருக்கும் 
ஒடுக்கப்படும் மக்களுக்கும் மத்தியில் எழும் தபோைோட்டமோகதவ பவடிக்கிைது. 
ஆகதவ தேசிய விடுேரைப் தபோைோட்டங்கள் சோைோம்சத்தில் முற்தபோக்கோனரவ ;  
புைட்சிகைமோனரவ. ஏபனனில் அரவ ,  மனிே குைத்தின் வைைோற்று ஆன்மோவோகிய 
சுேந்திை தவட்ரகரய பவளிப்படுத்துகின்ைன. தேசிய சுயநிர்ணய உரிரம என்ை 
மூைோேோை தகோட்போட்டின் அடிப்பரடயில் ேோன் இன்ரைய தேசிய சுேந்திைப் 
தபோைோட்டங்கள் அரனத்தும் முன்பனடுக்கப்படுகின்ைன. ேனது அைசியல் 
ேரைவிதிரய நிர்ணயிக்கும் உரிரம ஒரு தேசிய இனத்திற்கு உண்டு என்ை 
மகத்ேோன சுேந்திைப் பிைகடனமோக இது அரமகிைது. சர்வதேச சட்ட மைபுகளும் ,  
ஐ.நோ. சோசனமும் இந்ே உரிரமரய அங்கீகரித்துள்ேன. இந்ே தேசிய சுயநிர்ணய 
உரிரமயின் அடிப்பரடயில்ேோன் ேமிழீழ மக்களும் ேமது தேசிய சுேந் திைப் 
தபோைோட்டத்ரே பநறிப்படுத்தி முன்பனடுத்து வருகின்ைனர்.  



ேமிழீழ மக்களின் தேசிய சுயநிர்ணய உரிரமப் தபோைோட்டமோனது நோற்பது 
ஆண்டு கோைமோன ,  நீண்ட ,  பரிணோம வைைோற்ரைக்பகோண்டது. அைச 
ஒடுக்குமுரையும் அேற்கு எதிைோன எழுச்சிப் தபோைோட்டமுமோக இந்ே வைைோறு 
விரிகிைது. ஈழத்ேமிழர் சுேந்திை இயக்கம் ,  ஆைம்பகோைகட்டத்தில் அரமதி வழிப் 
தபோைோட்டமோகவும் பின்னர் ஆயுேப் தபோைோட்டமோகவும் முதிர்ச்சியரடந்து 
உயர்வடிவம் பபற்ைது. அைச ஒடுக்குமுரை இனப்படுபகோரையோக 
தீவிைமரடந்ேேன் எதிர்விரேவோகதவ ேமிழரின் எழுச்சிப் தபோைோட்டம் ஆயுேம் 
ேோங்கிய யுத்ேமோக விரிவோக்கம் அரடந்து முரனப்புப்பபற்ைது. 

ேமிழீழ மக்களின் உண்ரமயோன பிைதிநிதிகேோகவும் அவர்கேது தேசிய 
விடுேரை இயக்கமோகவும் திகழ்வது விடுேரைப் புலிகள் அரமப்போகும். ஈழத் 
ேமிழ் இனத்தின் விடிவிற்கோகவும் ,  ேமிழீழ ேோயகத்தின் பூைண 
சுேந்திைத்திற்கோகவும் ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் இயக்கம் நீண்ட ,  
பேோடர்ச்சியோன ,  தீர்க்கமோன தபோைோட்டத்ரே நடத்திவருகிைது. புைட்சிகை ஆயுேப் 
தபோைோகவும் ,  எழுச்சிமிகு பவகுசனப் தபோைோட்டமோகவும் எமது இயக்கம் தேசிய 
விடுேரைப் தபோரை முன்பனடுத்துவருகிைது. ேமிழீழ மக்கரே தேசிய ரீதியோக 
அணிதிைட்டி ,  தேசோபிமோன உணர்ரவத் ேட்டி எழுப்பி ,  ேமிழீழ தேசிய எழுச்சியின் 
சின்னமோகவும் ,  தேச சுேந்திைப் தபோைோட்ட சக்தியோகவும் எமது இயக்கம் 
உருப்பபற்றிருக்கிைது. எமது இயக்கத்தின் தபோைோட்ட சோேரனயோல் ேமிழீழ 
மக்களின் தேசிய சுேந்திைப் தபோைோட்டம் இன்று உைகப் பிைசித்திபபற்ை விடுேரைப் 
தபோைோக சர்வதேச சமூகத்தின் கவனத்ரே ஈர்த்திருக்கிைது. 

இந்ே ஆவணம் ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகளின் அைசியல் தவரைத் 
திட்டத்ரேயும் ,  பகோள்ரக விேக்கத்ரேயும் பேளிவுபடுத்துகிைது. முேற் பகுதியில் ,  
ேமிழீழ மக்களின் தேசிய சுயநிர்ணய உரிரமக்கோன தபோைோட்ட வைைோறும் 



விடுேரைப் புலிகள் இயக்கத்தின் தேோற்ைம் ,  வேர்ச்சி ,  முதிர்ச்சி பற்றிய 
வைைோற்றுப் பின்னணியும் ,  எமது இயக்கத்தின் சோேரனகளும் சுருக்கமோக 
விேக்கப்படுகிைது.  

வைைோற்று பின்னணி : அைசு ஒடுக்குமுரை 
1948ம் ஆண்டு ஆங்கிை ஏகோதிபத்தியம் சிங்கே ஆளும் வர்க்கத்திடம் 

அைசியல் அதிகோைத்ரே ஒப்பரடத்து இைங்ரகத் தீவுக்கு சுேந்திைம் '  வழங்கியரேத் 
பேோடர்ந்து சிங்கேப் தபரினவோே ஒடுக்குமுரையோனது மிகவும் தகோைமோன 
முரையில் ேமிழீழ மக்கரே ேோக்கியது. இந்ே ஒடுக்குமுரையோனது பவறும் 
இனபவறியின் பவளிப்போடோக அரமயவில்ரை. ேமிழ்த் தேசிய அரமப்பின் 
அத்திவோைங்கரே ேகர்த்பேறிந்து ,  இனரீதியோக ேமிழரை அழிக்கும் ஒரு திட்டமிட்ட 
இனப்படுபகோரை வடிவமோகதவ அது அரமயப்பபற்ைது. ேமிழ்த் தேசியத்திற்கு 
மூைோேோைமோன பமோழி ,  கைோச்சோைம் ,  கல்வி ,  பபோருேோேோை வோழ்வு. போைம்பரிய பூமி 
என்ை ரீதியில் பை துருவங்களில் இந்ே ஒடுக்குமுரை ேமிழ் தபசும் மக்கரேத் 
தீண்டி அவர்கேது தேசிய ேனித்துவத்ரேயும் ஜீவோேோை வோழ்ரவயும் சீர்குரைக்க 
முரனந்ேது. 

சிங்கே அைச ஒடுக்குமுரையின் அட்டூழியத்திற்கு முேன்முேைோக பலிகடோ 
ஆனவர்கள் மரையகத் ேமிழ்ப் போட்டோளி மக்கேோவர். 1948, 1949ம் 
ஆண்டுகளில் அேர்மமோன குடியுரிரமச் சட்டங்கரே நிரைதவற்றி சிங்கே 
அைசோனது 10 ைட்சம் தேோட்டத் பேோழிைோேரின் வோக்குரிரமரய பறித்பேடுத்ேது. 
இந்ே அக்கிைமமோன பசயல்மூைம் ,  இைங்ரகயின் பபோருேோேோைத்திற்கு 
முதுபகலும்போக விேங்கிய இந்ே உரழக்கும் மக்கள் நோடற்ைவர் என்ை 
இழிநிரைக்குத் ேள்ேப்பட்டதுடன் அடிப்பரட மனிே உரிரமகரேயும் இழந்ேனர். 



ேமிழ்த் தேசியத்ரே சீர்குரைக்கும் நோசகோை தநோக்கத்துடன் சிங்கேப் 
தபரினவோே அைசுகள் ேமிழ்ப் பிைதேசங்களில் திட்டமிட்ட சிங்கேக் 
குடிதயற்ைங்கரே ஆைம்பித்ேன. இைங்ரக சுேந்திைம் '  அரடந்ேரே அடுத்து 
ஆைம்பிக்கப்பட்ட இந்ேக் குடிதயற்ை ஆக்கிைமிப்பு இதுவரை கிட்டத்ேட்ட 
இைண்டோயிைம் சதுை ரமல் அேவிைோன ேமிழ் மண்ரண விழுங்கியுள்ேது. இந்ேக் 
குடிதயற்ைங்கள் ேமிழ்த் ேோயகத்தின் பூதகோே அரமப்ரப படிப்படியோக கபளீகைம் 
பசய்து ,  ேமிழ் தபசும் மக்கரே ேமது பசோந்ே மண்ணிதைதய 
சிறுபோன்ரமயினைோக்கும் ஆபத்ேோன அம்சங்கரேக் பகோண்டரவ. 

அைச ஒடுக்குமுரையோனது ேமிழ் மக்களின் பமோழி ,  கல்வி ,  பேோழில் தபோன்ை 
மூைோேோை வோழ்வு அம்சங்கரேத் தீண்டியது. 1956ம் ஆண்டின் ேனிச் சிங்கேச் 
சட்டம் ேமிழ் பமோழியின் சமஅந்ேஸ்திற்கு குழிபறித்துவிட்டு சிங்கேத்ரே அைச 
பமோழியோக்கியது. இந்ே இனவோே பமோழிச்சட்டம் ,  அந்நிய பமோழியோன 
சிங்கேத்ரே ேமிழ் மக்கள் மீது திணிக்க முயன்ைதுடன் ,  ேமிழர்களுக்கு 
தவரைவோய்ப்புக் கேவுகரே நிைந்ேைமோக மூடியது.  

கல்வித் துரையிலும் சிங்கே இனவோேம் ஊடுருவி ேமிழ் இேம் 
சமூகத்தினரின் உயர்கல்வி வோய்ப்புகளுக்கு ஆப்புரவத்ேது. 1973ல் ேைப்படுத்ேல் 
என்ை இனப் போகுபோட்டுச் சட்டம் அமுலுக்கு பகோண்டுவைப்பட்டேோல் 
பல்ைோயிைக்கணக்கோன ேமிழ் இரேஞர்களின் ,  உயர் கல்வி பபரிதும் 
போதிக்கப்பட்டது.  

இவ்விேம் அைச ஒடுக்குமுரையோனது ேமிழீழ மக்களின் பமோழியுரிரம ,  
கல்வியுரிரம ,  தவரைவோய்ப்பு உரிரம ஆகிய அடிப்பரட உரிரமகரே 
நசுக்கியது. அத்தேோடு தேசிய அபிவிருத்தி திட்டங்களிலிருந்தும் ேமிழ்த் ேோயகம் 
திட்டமிட்ட முரையில் ஒதுக்கப்பட்டது. ேமிழர் ேோயகம் தேய ,  சிங்கே தேசம் 



வேர்ந்ேது. இவ்விே திட்டமிட்ட நோசகோை நடவடிக்ரககளினோல் ஈழத் ேமிழ் மக்கள் 
என்றுமில்ைோே பபோருேோேோைச் சீர்குரைரவ எதிர்தநோக்கினர்.  

அப்பட்டமோன இனப்படுபகோரை 
ேமிழீழ மக்களுக்கு எதிைோக சிங்கேப் தபரினவோே அைசு தமற்பகோண்ட 

ஒடுக்குமுரைரய ஒரு அப்பட்டமோன இன ஒழிப்புத் திட்டம் என்தை பகோள்ே 
தவண்டும். இந்ே இன ஒழிப்புத் திட்டம் இரு அம்சங்கரேச் பகோண்டது. ஒன்று 
ேமிழ்த் தேசியத் தின் தூண்கேோக விேங்கும் பமோழி ,  கைோச்சோைம் ,  பபோருேோேோைம் ,  
போைம்பரிய பூமி ஆகியனவற்ரை படிப்படியோகத் ேோக்கி ேமிழீழ மக்களின் தேசிய 
அரமப்ரபயும் ேனித்துவத்ரேயும் அழிப்பது. இைண்டோவது. ேமிழ் மக்கரே 
பபருந்பேோரகயில் படுபகோரை பசய்து அழிப்பது. இைங்ரகயில் ேரைதூக்கிய 
இனக் கைவைங்கள் அரனத் தும் இந்ே இைண்டோவது ைக இன ஒழிப்பின் தகோை 
பவளிப்போடுகேோகதவ அரமந்ேன. 1956, 1958, 1961 .  1974, 1977, 1979, 1981 . 
1983ம் ஆண்டுகளில் பவடித்ே இனப்பூகம்பங்கள் சிங்கே அைசின் 
தமற்போர்ரவயில் ேமிழர்கரே சங்கோைம் பசய்யும் தநோக்குடன் 
கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டன. 

இந்ே இனப் பிைேயங்களில் பல்ைோயிைக்கணக்கோன அப்போவித் ேமிழ் மக்கள் 
ஈவிைக்கமின்றி பகோன்று குவிக்கப்பட்டனர். பை தகோடிக்கணக்கில் ேமிழரின் பசோத் 
துகள் நோசமோக்கப்பட்டன. பை ைட்சம் மக்கள் வீடிழந்து அகதிகேோக்கப்பட்டனர். 
1983 ஜூரை கைவைத்ரே அடுத்து ேமிழ் இன அழிப்பு ஒரு புதிய ,  பயங்கை 
பரிணோ மத்ரே அரடந்ேது. அேோவது ,  இன ஒழிப்பில் சிங்கே ஆயுேப்பரடகள் 
எவ்விே கட்டுப்போடுமின்றி பகிைங்கமோக ஈடுபடத்பேோடங்கின. விடுேரைப் புலிகளின் 
ேோக்குேல்களுக்குப் பழிவோங்கும் ரீதியில் பபோதுமக்கரே பபரும்பேோரகயில் 



அழிக்கும் இன சங்கோைத்ரே நடத்தின. 1983 ஜூரையிலிருந்து இன்றுவரை 
சிங்கே அைசின் இனபவோழிப்பு பயங்கைவோேத்திற்கு இருபதினோயிைத்திற்கும் 
தமற்பட்ட அப்போவிப் பபோதுமக்கள் பலியோகியுள்ேனர்.  

ஆயுேப் தபோைோட்டத்தின் தேோற்ைம் 
சோத்விக ரீதியோன ,  அரமதி வழிப் தபோைோட்டங்கள் பேோடர்ச்சியோக ,  

மிருகத்ேனமோக அடக்கி ஒடுக்கப்படும் பபோழுது. ஒடுக்கப்படும் மக்களின் 
நியோயபூர்வமோன தகோரிக்ரககரே ஒடுக்குமுரையோேன் முற்ைோக நிைோகரித்துவிடும் 
தபோது ,  நோகரீக அைசியல் மைபுகள் ேழுவிய சட்டரீதியோன கிேர்ச்சிகளுக்கு 
ேரடவிதிக்கப்படும் பபோழுது. அரமதி வழிப் தபோைோட்டங்களில் இரழதயோடுகிை 
ஆன்மீக உணர்வுகரே ஒடுக்குமுரையோேன் நிர்த்ேோட்சண்யமோக அசட்ரட 
பசய்யும்தபோது ,  அைசியல் கிேர்ச்சியோனது புைட்சிகை ஆயுேப் தபோைோட்ட வடிவில் 
பவடித்துக் குமுறுகிைது. இந்ே யேோர்த்ே உண்ரமரய உைகின் ஒடுக்கப்பட்ட 
மக்களினது சுேந்திைப் தபோைோட்ட வைைோறுகள் எமக்கு எடுத்துக்கோட்டுகின்ைன. 
இத்ேரகய ஒரு வைைோற்று ஓட்டத்திதைதய ேமிழீழ தேசிய சுேந்திைப் தபோைோட்டமும் 
வேர்ச்சியரடந்து வந்திருக்கிைது. 

ேமிழ் மக்கள் கோைங்கோைமோக அரமதி வழியிதைதய ேங்கேது அைசியற் 
தபோைோட்டங்கரே தமற்பகோண்டு வந்திருக்கிைோர்கள். ேங்கேது அடிப்பரட மனிே 
உரிரமகரே பவன்பைடுப்பேற்கோக கோந்திஜியின் அகிம்ரசக் தகோட்போட்டிரன 
பின்பற்றிய ேமிழ் மக்கள் சத்தியோக்கிைகப் தபோைோட்டங்கரே நடத்தினர். கோல் 
நூற்ைோண்டு கோைமோக ஒற்ரை ஆட்சி அரமப்பிற்குள் சமஷ்டி உரிரம தகோரிப் 
தபோைோடி வந்துள்ேனர். பபரும்போன்ரமச் சிங்கே மக்களுடன் சமோேோனத்துடனும் 
ஒற்றுரமயுடனும் இரணந்து வோழ்வேற்கு சோத்தியமோன சகை முயற்சிகரேயும் 



ேமிழ் மக்கள் தமற்பகோண்டனர். ஆனோல் ேமிழ் மக்களின் நியோயமோன ,  
சட்டபூர்வமோன ,  நோகரீகமோன தகோரிக்ரககள் அரனத்தும் சிங்கே 
ஆட்சியோேர்கேோல் முற்ைோக புைக்கணிக்கப்பட்டன. 1961ம் ஆண்டில் ,  ேமிழீழ 
அைசியல் அைங்கில் பிைவோகபமடுத்ே சோத்வீகப் புைட்சி பவள்ேம் எமது விடுேரைப் 
தபோைோட்ட வைைோற்றில் ஒரு மகத்ேோன வைைோற்று நிகழ்வோகும். சத்தியோக்கிைகமோக ,  
ஒத்துரழயோ இயக்கமோக பவடித்ே அைசியல் கிேர்ச்சி மோபபரும் தேசிய எழுச்சியோக 
உருவம் எடுத்ேது ;  ஒன்றுபட்ட மக்களின் எதிர்ப்பு இயக்கமோக வடிவம் பபற்ைது - 
ஒடுக்கப்பட்ட ேமிழ் இனத்தின் உரிரமப் தபோைோட்டத்திரன மனிேோபிமோன 
முரையில் தீர்த்து ரவப்பேற்கு மோைோக ,  சிங்கே இனவோே அைசு இைோணுவ 
அடக்குமுரைரயக் கட்டவிழ்த்துவிட்டு ேமிழ் மக்களின் அரமதி வழிப் 
தபோைோட்டங்கரே ஈவிைக்கமின்றி நசுக்கியது. இவ்வோறு ேமிழர்களுக்கு எதிைோன 
ஒடுக்குமுரையும் ,  பேோடர்ச்சியோன இைோணுவப் பயங்கை பவறியோட்டமும் ,  சிங்கேத் 
ேரைரமப்பீடம் மோறி மோறி இரழத்துவந்ே நம்பிக்ரகத் துதைோகங்களும் ,  
ேமிழர்களுக்கு அரமதி வழிப் தபோைோட்டங்களில் நம்பிக்ரகரயத் ேகர்த்ேது ;  
சமோேோன முரையில் ,  சமைஸப் தபச்சுக்கள் மூைம் ேங்கேது பிைச்ரனக்கு தீர்வு 
கோண்பது சோத்தியமில்ரை என்பரே உணர்த்தியது. வைைோற்றின் இந்ே 
பநருக்கடியோன கோைகட்டத்தில்ேோன் புைட்சிகை ஆயுே எதிர்ப்பு இயக்கம் தேோற்ைம் 
கண்டது. சிங்கே அைசு கட்டவிழ்த்துவிட்ட கோட்டுமிைோண்டித்ேனமோன. இன ஒழிப்பு 
ஒடுக்குமுரையிலிருந்து ேமிழ் மக்கள் ேங்கரேப் போதுகோத்துக்பகோள்வேற்கு 
ஆயுேம் ஏந்திப் தபோைோடுவரேத்ேவிை தவறு எந்ே வழியும் இருக்கவில்ரை. 
ேோங்பகோணோ ஒடுக்குமுரைரய எதிர்த்துப் தபோைோடதவண்டிய இறுதிக் கட்டத்திற்கு 
ேள்ேப்பட்ட எமது மக்கள் வன்முரைப் தபோைோட்டத்ரே வரித்துக்பகோண்டது 
ேவிர்க்கமுடியோேது. ஆகதவ ,  ஆயுே வன்முரைப் தபோர்வடிவமோனது ேமிழீழ 



மக்களின் அைசியற் தபோைோட்டத்தின் ஒரு புதுமுகத் தேோற்ைப்போடோகவும் ,  உயர்கட்ட 
வேர்ச்சியுமோகதவ பகோள்ேப்படதவண்டும். அைச ஒடுக்குமுரை சிங்கள் ேமிழ் 
தேசிய இனங்கள் மத்தியில் முைண்போட்ரட கூர்ரமயரடயச்பசய்து ,  அப்பிைேோன 
முைண்போட்டின் வைைோற்றுக் குழந்ரேயோகதவ ஆயுேப் தபோைோட்டம் பிைப்பபடுத்ேது. 
இவ்விேம் ேமிழீழ மக்களின் தேசிய சுயநிர்ணய உரிரமப் தபோைோட்டமோனது. 
அகிம்ரச வடிவத்திலிருந்து புைட்சிகை ஆயுேப் தபோைோட்ட வடிவமோக மோபபரும் 
வைைோற்றுத் திருப்பத்ரே அரடந்ேது. 

புைட்சிகைத் ேமிழ் இரேஞர்கள் மத்தியிலிருந்தே ஆயுேப் புைட்சிகை இயக்கம் 
கருக் பகோண்டது. மோறி ,  மோறிப் பேவிக்கு வந்ே சிங்கே அைசுகள் 
நரடமுரைப்படுத்திய இனவோேக் பகோள்ரககேோல் ேமிழினத்தின் சமூக ,  
பபோருேோேோை வோழ்வில் ஏற்பட்ட போைதூைமோன போதிப்புகதே ேமிழ் இரேஞர்கரேப் 
புைட்சிகைப் தபோைோட்டப் போரேரய முன்பனடுக்க நிர்ப்பந்தித்ேன. சிங்கே அைசின் 
போைபட்சமோன ,  ேமிழர்களுக்கு எதிைோன ‘ேைப்படுத்ேல் ’ கல்விக் பகோள்ரகயும் ,  
‘சிங்கேம் மட்டும் '  என்ை பமோழிக்பகோள்ரகயும் உயர்கல்விக்கும் 
தவரைவோய்ப்பிற்குமோன கேவுகரே முற்ைோக மூடிவிட்டிருந்ேது. இேன் 
விரேவோக ,  படித்ே ேமிழ் இரேஞர்கள் விைக்தியும் ,  பவறுரமயும் நிரைந்ே 
இருள்மயமோன எதிர்கோைத்ரே எதிர்பகோண்டனர். தமலும் ேமிழ் இரேஞர்களுக்கு 
எதிைோன ஒடுக்குமுரையும் நோேோந்ேம் தீவிைமரடந்துவந்ேது. அைசின் 
அடக்குமுரைக் கருவிகேோன ஆயுேப் பரடகளும் கோவற்துரையும் ேமிழ் 
இரேஞர்கரே கோைணமின்றிக் ரகது பசய்தும் ,  மிருகத்ேனமோகச் சித்திைவரே 
பசய்தும் ,  படுபகோரை பசய்தும் அட்டூழியங்கரேப் புரிந்ேன. ேமிழ் 
இரேஞர்கதே அைச பயங்கைவோே அட்டூழியங்களுக்கு தநைடியோக இைக்கோகி ,  
மிகவும் பகோடுைமோன அடக்குமுரைக்கு ஆேோகினர். 



தவரையில்ைோத் திண்டோட்டத்ேோல் ஏற்பட்ட விைக்தி ,  கல்வி வோய்ப்புகள் 
மறுக்கப் பட்டேோல் எழுந்ே பவறுப்பு ,  பேோடர்ச்சியோன பபோலீஸ்-ைோணுவ 
அட்டூழியங்கேோல் பிைந்ே ஆத்திைம் - இரவ ,  தீவிைவோே ேமிழ் இரேஞர்கரேப் 
புைட்சிப் போரேயில் ஈர்த்ேது. ேங்கேது தமோசமோன வோழ்க்ரக நிரைரய பூைணமோக 
மோற்றியரமக்க ேமிழ் இேம் சமுேோயம் உறுதிபூண்டது. ஒரு புைட்சிகை தசோசலிசப் 
தபோைோட்டம் மூைதம ேங்கேது ேரைவிதிரய மோற்றியரமக்கமுடியும் என்பரே 
அைசியல் விழிப்புணர்வு பபற்ை ேமிழ் இரேஞர்கள் உணர்ந்துபகோண்டனர். 
இரேய ேரைமுரையினர் சரியோக உணர்ந்து பகோண்டது தபோை ,  
கூர்ரமயரடந்துவந்ே தேசிய ஒடுக்குமுரையின் யேோர்த்ே சூழலில் ,  தேசிய 
விடுேரைக்கும் தசோசலிச சமூக மோற்ைத்திற்கும் ஆயுேப் தபோைோட்டதம 
ஒதைபயோருவழியோக எஞ்சி நின்ைது. 

விடுேரைப் புலிகளின் தேோற்ைமும் 

ஆயுேப் தபோைோட்ட வேர்ச்சியும் 
1970 களின் ஆைம்பத்தில் ,  எதேச்ரசயோக கட்டுப்போடற்ை முரையில் 

பிைவோகபமடுத்ே ேமிழ்த் தீவிைவோே இரேஞர்களின் அைசியல் வன்முரை 
எழுச்சிகள் ,  புைட்சிகை அைசியற் சித்ேோந்ேத்ரேயும் பசயற்போட்ரடயும் 
அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட புைட்சிகை இயக்கபமோன்ரை நோடி நின்ைது. பழரமவோே 
ேமிழ் அைசியல் கட்சிகதேோ அன்றி மைபுவழி மோர்க்சிய இடதுசோரிக் கட்சிகதேோ 
எவ்விே புைட்சிகைப் போரேரயயும் கோட்டி நிற்கவில்ரை. ேமிழ்க் கட்சிகள் ,  
உணர்ச்சிமயமோன தேசியவோே சுதைோகங்கரே எழுப்பினதை ேவிை ,  ேமிழ் 
மக்களின் சுபீட்சத்திற்கு உருப்படியோன நரடமுரை சோத்தியமோன பசயற்திட்டம் 



எரேயும் முன்ரவக்கவில்ரை. இடதுசோரி இயக்கங்கள் ,  ேமிழர்களுக்கு எதிைோன 
அைச ஒடுக்குமுரையின் பகோடூை யேோர்த்ேத்ரே கண்டும் கோணோேது தபோை நடித்து ,  
சிங்கேப் தபரினவோே ஆளும் வர்க்கத்துடன் ஒத்துரழக்கும் பிற்தபோக்கோன 
பகோள்ரகரயத் ேழுவி நின்ைன. இப்படியோன அைசியல் பவறுரமயில் ,  ேமிழ் 
மக்களின் சுேந்திைப் தபோைோட்டப் புைநிரைகள் ஒரு புைட்சிகை விடுேரை 
இயக்கத்ரேத் தேோற்றுவிக்கும் வைைோற்றுத் தேரவரயப் பிைப்பித்ேன. இந்ேப் 
பிைத்திதயகமோன அைசியற் சூழ்நிரையில் ,  அேோவது 1972ல் விடுேரைப் புலிகள் 
இயக்கம் ேனது வைைோற்றுரீதியோன பிைப்ரப எடுத்ேது. எமது ேரைவரும் ,  பிைேம 
இைோணுவத் ேேபதியுமோன தவலுப்பிள்ரே பிைபோகைனோல் எமது விடுேரை 
இயக்கம் ஆைம்பிக்கப்பட்டது. இயக்கம் பேோடங்கப்பட்ட ஆைம்ப கோைத்தில் புதிய 
ேமிழ்ப்புலிகள் என்ை பபயரில் அரழக்கப்பட்டு ,  பின்பு 1976 தம மோேம் 5ம் திகதி 
ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் என்ை புதிய பபயரைச் சூடிக்பகோண்டது. 

ேரைமரைவோன பகரில்ைோக் குழுவோக உேயமோன புலிகள் இயக்கம் 
கோைக்கிைமத்தில் மிகவும் கட்டுப்போடோன ஆயுே எதிர்ப்பு இயக்கமோகப் பரிணமித்து ,  
அைச பயங்கைவோேத்திற்கு ஒரு பபரும் சவோைோக பசயற்படத் பேோடங்கியது. 
இனபவோழிப்பு ஒடுக்குமுரையின் தீவிைம் ஒருபுைமும் ,  அைசின் ஈவிைக்கமற்ை 
எதிர்ப்புைட்சி நடவடிக்ரககள் மறுபுைமுமோக மிகவும் ஆபத்ேோன சூழ்நிரைரய 
சந்திக்க தவண்டி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டேோல் எமது விடுேரை இயக்கம் ேனது 
பகரில்ைோப் தபோர் அரமப்புகரே சேோ விஸ்ேரித்து ,  பைப்படுத்தி அைச 
பரடகளுக்கு எதிைோக தீர்க்கமோன வீைோதவசப் தபோைோட்டத்தில் குதித்ேது. விடுேரைப் 
புலிகளின் ஆயுேப் தபோைோட்டமோனது பதின்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தமைோன 
வைைோற்ரைக் பகோண்டது. உன்னேமோன தியோகங்களும் ,  அற்புேமோன 
அர்ப்பணிப்புகளும் ,  திரகப்பூட்டும் வீை சோேரனகளும் நிரைந்ே ஒரு புைட்சிக் 



கோவியமோக புலிகளின் வைைோறு பரடக்கப்பட்டிருக்கிைது. இந்ே நீண்ட தியோகப் 
பயணத்தில் மக்கதேோடு ஒன்றிக்கைந்ே எமது இயக்கம் இன்று பைந்துபட்ட 
மக்களின் அபிமோனத்திற்கும் ஆேைவுக்குமுரிய தேசிய விடுேரை இயக்கமோக 
வேர்ச்சி பபற்றிருக்கிைது.  

விடுேரைப் புலிகள் இயக்கத்தின் தேோற்ைமோனது ,  ேமிழ்த் தேசிய சுேந்திைப் 
தபோைோட்டத்தில் வைைோற்று முக்கியத்துவம் வோய்ந்ே ஒரு புதிய சகோப்ேத்ரேக் 
குறிக்கிைது. ேமிழ் மக்களின் அைசியல் தபோைோட்டத்ரே ஆயுேப் தபோைோட்ட வடிவமோக 
விஸ்ேரித்து ,  உயர்கட்டத்திற்கு முன்பனடுத்துச்பசன்று இந்ே புதிய சகோப்ேத்ரே 
புலிகள் பரடத்ேனர். எமது தபோைோட்டத்தின் ேனித்ேன்ரம ,  புைநிரைகள் ,  யேோர்த்ே 
வைைோற்றுச் சூழ்நிரைகள் ஆகியவற்ரை நுணுக்கமோகப் பரிசீைரன பசய்தே 
ஆயுேப் தபோைோட்டத்ரே பவகுசனப் தபோைோட்ட வடிவமோக நோம் 
வரித்துக்பகோண்தடோம். எமது தேசிய விடுேரைப் தபோைோட்டத்ரே முன்பனடுப்பேற்கு 
ஆயுேப் தபோைோட்டத்ரேத் ேவிை ேமிழ் மக்களுக்கு தவறு மோர்க்கம் எதுவுதமயில்ரை 
என்ை யேோர்த்ே உண்ரமரய முழுரமயோக உணர்ந்ே பின்னதை எமது இயக்கம் 
ஆயுேப் தபோர்முரைரயத் ேழுவிக்பகோண்டது - ஆயுேப் தபோைோட்ட வடிவமோக நோம் 
வரித்துக்பகோண்ட பகரில்ைோ தபோர் முரையோனது எமது தேசியப் தபோைோட்டத்திற்கு 
மிகவும் பபோருத்ேமோன தபோர்வடிவமோகும். நிைோயுேபோணிகேோன ,  வலிரம குரைந்ே 
ேமிழ் மக்கள் சிங்கே இனவோே அைசின் போரிய இைோணுவ வலிரமக்கு எதிைோகப் 
தபோைோடுவேற்கு நீண்ட கோை பகரில்ைோ யுத்ேப் போரேதய மிகவும் பபோருத்ேமோனது 
என்பேோல்ேோன் இந்ேப் தபோர்முரைரய நோம் ரகக்பகோண்தடோம். ஆைம்ப கோைத்தில் 
எமது ஆயுேப் தபோைோட்டம் அைச ஒடுக்குமுரைரய எதிர்க்கும் போதுகோப்பு 
நடவடிக்ரகயோகதவ அரமந்ேது. மிருகத்ேனமோன ஓடுக்குமுரைக்கு 
இைக்கோகியுள்ே ஒரு மக்கள் சமூகம் என்ை ரீதியில் ஆயுேம் ஏந்தி எம்ரமப் 



போதுகோத்துக்பகோள்ளும் உரிரம எமக்குண்டு. கோைப் தபோக்கில் அைச 
பயங்கைவோேம் கூர்ரமயரடந்து அப்போவிப் பபோது மக்கள் பபருமேவில் பலியோகி 
வந்ேேோல் இந்ே பவறியோட்டத்ரே கட்டுப்படுத்தும் தநோக்கில் எமது தபோைோட்ட 
நடவடிக்ரககள் புைட்சிகை எதிர்த் ேோக்குேல்கேோக அரமந்ேன. 

விடுேரைப் புலிகளின் சோேரனகள் 
1980 களின் நடுப்பகுதியிலும் அேரனயடுத்ே கோை கட்டத்திலும் எமது 

ஆயுேப் தபோர் நடவடிக்ரககள் தீவிைமோக்கப்பட்டதுடன் எமது பகரில்ைோ 
தபோர்வடிவமும் மைபுவழி யுத்ே முரையோக விஸ்ேரிப்பரடந்து முன்தனற்ைம் 
கண்டது - ஆயுேப் தபோைோட்டத்ரே தீவிைப்படுத்தி ,  பை பவற்றிகைமோன தபோர்ச் 
சோேரனகரே ஈட்டியேன் விரேவோக சிங்கள் ஆயுேப் பரடகளின் பகோட்டத்ரே 
அடக்கி ,  அவர்கரே முகோம்களுக்கு உள்தே முற்றுரகயிட்டு முடக்கிரவக்க 
எம்மோல் முடிந்ேது. எமது ஆயுேப் தபோைோட்ட சோேரனகளின் விரேவோக 
யோழ்ப்போணக் குடோநோடு உட்பட எமது ேோயகத்தின் பை பகுதிகரே விடுவித்து எமது 
இயக்க நிர்வோகத்தின்கீழ் பகோண்டு வந்தேோம்.  

எமது ேோயகத்தின் விடுேரைரய பவன்பைடுத்து ,  ேனியைசு அரமத்து ,  
சமேர்ம சமுேோயத்ரே நிர்மோணிக்கும் எமது அைசியற் குறிக்தகோரே அரடயும் 
வழிமுரையோகதவ நோம் ஆயுேப் தபோைோட்டத்ரே முன்பனடுக்கிதைோம். ஆகதவ ,  
எமது இயக்கம் அைசியலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிைது. அைசியல் இைட்சியதம 
ஆயுேப் போரேரய வழிநடத்ே தவண்டும் என்பதில் நோம் உறுதியோக இருக்கிதைோம். 

ஆைம்பகோைத்திலிருந்து எமது இயக்கம் அைசியல் பிரிவிலிருந்து இைோணுவ 
அரமப்ரப தவறுபடுத்ேவில்ரை. பதிைோக ,  இரு பிரிவுகளும் ஒன்றிரணக்கப்பட்ட 
அைசியல் - இைோணுவ தவரைத் திட்டத்தின் அடிப்பரடயில் எமது இயக்கம் பசயற் 



பட்டுவருகிைது. இந்ே தவரைத்திட்டம் ஆயுேப் தபோைோட்டத்ரே ஒரு அதியுயர்ந்ே 
அைசியற் தபோைோட்ட வடிவமோகதவ பகோள்கிைது. 

தேசிய விடுேரை என்ை இைட்சியத்தில் பைந்துபட்ட பவகுசனத்ரே 
அணிதிைட்டி ,  அவர்களுக்கு அைசியல் விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்தும் அைசியற் 
பணியில் எமது இயக்கம் அன்றுபேோட்டு இன்றுவரை அயைோது உரழத்துவருகிைது. 
1978ம் ஆண்டிதைதய இனவோே அைசு எமது இயக்கத்ரே ேரட பசய்ேதபோதும் ,  
ேமிழீழம் அடங்கிலும் இைகசிய அைசியல் ேேங்கரே அரமத்து பேோழிைோேர்கள் ,  
விவசோயிகள் ,  மோணவர்கள் மற்றும் தேசோபிமோன சக்திகரே அணிதிைட்டி ஒரு 
பவகுசன தேசிய இயக்கத்திற்கோன அத்திவோைத்ரே எமது இயக்கம் கட்டி 
எழுப்பியது. நீண்ட கோைமோக உறுதியுடன். ஆயுேப் தபோைோட்டத்ரேயும் அைசியற் 
தபோைோட்டத்ரேயும் தீவிைப்படுத்தி முன்பனடுத்துவந்ேேோல் மக்களின் தபோைோட்ட 
முன்னணிப் பரட என்பதேோடு மட்டுமல்ைோது ,  மக்களின் உண்ரமயோன 
பிைதிநிதிகள் என்ை அந்ேஸ்ரேயும் நோம் பபற்றுக்பகோண்தடோம்.  

ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகளின் சோேரனகரே கீழ்க்கண்டவோறு சுருக்கிச் 
பசோல்ைைோம் : 
* ேமிழீழ மக்களின் தேசிய விடுேரை இயக்கமோக விடுேரைப் புலிகள் இயக்கம் 
உருப்பபற்றுள்ேது.  
* ஒடுக்கப்பட்ட ேமிழ் தபசும் மக்களின் பிைச்ரனகரே ,  நம்பிக்ரககரே ,  
அபிைோரசகரேப் பிைதிநிதிப்படுத்தும் அைசியல் முன்னணி அரமப்போக எமது 
இயக்கம் உருவோகியுள்ேது.  
* ேமிழீழ மக்களின் தேசிய பிைக்ரஞரய விழிப்புைச் பசய்து ,  தேசிய சுேந்திைம் ,  
சமூக சுபிட்சம் ஆகிய இைட்சியங்களின் அடிப்பரடயில் ேமிழீழ விடுேரை 
விரும்பிகரேயும் ,  தேசோபிமோன சக்திகரேயும் ஒதை அணியில் ஒன்றுபடுத்திய 



பபருரம எமது இயக்கத்ரேதய சோரும்.  
* பேோடர்ச்சியோன ,  தீர்க்கமோன தபோைோட்டம் மூைம் ேமிழீழ மக்களின் தேசிய 
சுயநிர்ணய உரிரமப் பிைச்ரனரய சர்வதேச அைங்கில் பிைபல்யப்படுத்தியது எமது 
இயக்கதமயோகும்.  

அடிப்பரட அைசியல் இைட்சியங்கள். 
தேசிய விடுேரை ,  தசோசலிச சமூகப் புைட்சி ஆகிய இரு குறிக்தகோள்களுதம 

ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் இயக்கத்தின் அடிப்பரடயோன அைசியல் 
இைட்சியங்கேோகும்.  

1 .  தேசிய விடுேரை எனும் பபோழுது எமது ேோயகத்தின் பரிபூைண 
சுேந்திைத்ரேயும் ,  ஒடுக்கப்பட்ட எமது மக்களின் அைசியல் விடுேரைரயயும் ,  
சுேந்திை தசோசலிச ேமிழீழ அைச நிர்மோணத்ரேயுதம குறிப்பிடுகிதைோம்.  

ேமிழீழ மக்கள் ஒரு தேசிய இனமோக அரமயப்பபற்றுள்ேனர். ஒரு 
ேனித்துவமோன தேசிய இன அரமப்பிற்கு அத்தியோவசியமோன சகை 
குணோதிசயங்கரேயும் எமது மக்கள் பபற்றுள்ேனர்.  

எமக்கு ஒரு ேோயகமுண்டு. வைைோற்று ரீதியோக அரமயப்பபற்ை இத் ேோயகப் 
பூமி ,  வடக்கு கிழக்கு மோகோணங்கள் இரணந்ே ,  வரையறுக்கப்பட்ட பிைதேசமோக 
அரமயப்பபற்றிருக்கிைது. எமக்கு ஒரு மகத்துவமோன பமோழியுண்டு. ேனிச் 
சிைப்புரடய கைோச்சோைம் உண்டு. ேனித்துவமோன பபோருேோேோை வோழ்வுண்டு. 
மூவோயிைம் ஆண்டுகளுக்கு தமல் நீண்டு பசல்லும் வைைோறு உண்டு.  

ஒரு தேசிய இனம் என்ை ரீதியில் எமது மக்கள் தேசிய சுயநிர்ணய 
உரிரமக்கு உரித்துரடயவர்கள். இந்ே தேசிய சுயநிர்ணய உரிரம எனப்படுவது 
எமது அைசியல் ேரைவிதிரய நோதம நிர்ணயிக்கும் உரிரம ;  அந்நிய 



ஆதிபத்தியத்திலிருந்து எம்ரம விடுவித்துக்பகோண்டு ேனியைரச அரமக்கும் 
உரிரம. சர்வசன வோக்பகடுப்போக நிகழ்ந்ே 1977ம் ஆண்டு பபோதுத்தேர்ேலில் 
எமது மக்கள் சுயநிர்ணய உரிரமரய உறுதிப்போடு பசய்து ,  அந்ே உரிரமயின் 
அடிப்பரடயில் பிரிந்து பசன்று ேனியைசு அரமக்கத் தீர்மோனித்ேனர். சுயநிர்ணய 
உரிரமரய ஊர்ஜிேம் பசய்து எமது மக்கள் வழங்கிய ஆரணரய ஆேோைமோகக் 
பகோண்தட ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் தேசியவிடு ேரைக்கோகப் 
தபோைோடிவருகின்ைனர்.  

விடுேரைப் புலிகள் உருவோக்கவிருக்கும் சுேந்திைத் ேமிழீழம் ஒரு மக்கள் 
அைசோகத் திகழும். மே சோர்பற்ை ,  சனநோயக தசோசலிச அைசோக அரமயும். 
மக்கேோல் பேரிவு பசய்யப்பட்டு ,  மக்கேோல் நிர்வகிக்கப்படும் ஆட்சியோக இருக்கும். 
சகை பிைரஜகளும் சமத்துவத்துடனும் ,  சனநோயக சுேந்திைங்களுடனும் வோழ வரக 
பசய்யும் புதுரமயோன ஆட்சியரமப்போக ேமிழீழம் இயங்கும்.  

2. தசோசலிசப் புைட்சி எனும் பபோழுது எமது சமூகத்தில் நிைவும் சகைவிேமோன 
சமூக அநீதிகளும் ஒழிந்ே ,  ஒடுக்கல் முரைகளும் சுைண்டல் முரைகளும் அகன்ை ,  
ஒரு புதிய புைட்சிகை சமேர்ம சமுேோய நிர்மோணத்ரேதய குறிக்கிதைோம்.  

ேமிழீழ சமூக வடிவமோனது ஒரு முதிர்ச்சிகண்ட முேைோளித்துவ உற்பத்தி 
முரைரயக் பகோண்டிருக்கவில்ரை. முேைோளிவர்க்கம் பேோழிைோளி வர்க்கம் என்ை 
பிைேோன வர்க்க முைண்போட்டின் அடிப்பரடயில் பபோருள் உற்பத்தி முரை 
இயங்கவில்ரை. அதே சமயம் ,  எமது சமூகத்ரே பிைபுத்துவ சமூக வடிவமோகவும் 
சித்ேரிக்க முடியோது. ேமிழீழ சமுேோய அரமப்போனது ேனக்தகயுரிய ஒரு 
ேனித்துவமோன பபோருளுற்பத்தி வடிவமோகத் திகழ்கிைது. வேரும் முேைோளித்துவ 
அம்சங்களும். பிைபுத்துவ எச்ச பசோச்சங்களும் ,  சோதிய பேோழில் பிரிவு உைவுகளும் 
ஒன்று கைந்ே ஒரு சிக்கைோன பபோருேோேோை அத்திவோைத்தில் எமது சமுேோயம் 



கட்டப்பட்டிருக்கிைது. ஒட்டுபமோத்ேத்தில் எமது சமுேோயத்திற்கு அத்திவோைமோக 
விேங்கும் பபோருேோேோை அரமப்போனது சமூக அநீதிகள் மலிந்ே ஒடுக்கு 
முரைகரேயும் சுைண்டல் முரைகரேயும் பகோண்டுள்ேது. 

எமது சமூகத்தில் ஊடுருவியுள்ே சகைவிேமோன சமூக ஒடுக்குமுரைகரேயும் 
ஒழித் துக்கட்டி ,  வர்க்க தவறுபோடற்ை சமேர்ம சமுேோயத்ரே கட்டி எழுப்புவதே 
ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகளின் இைட்சியமோகும். இவ்விேம் ஒரு சமேர்ம 
சமுேோயத்ரே கட்டி எழுப்புவேோயின் பபோருேோேோை அரமப்பில் அடிப்பரடயோன 
மோற்ைங்கரே ஏற்படுத்ேதவண்டும் ;  பபோருேோேோை உற்பத்தி உைவு 
புனைரமக்கப்படதவண்டும். சமூக அேர்மத்ரேயும் ,  மனிேரன மனிேன் சுைண்டும் 
அநீதிரயயும் பகோண்ட உற்பத்தி உைவுகள் ஒழிக்கப்படதவண்டும். இப்படியோன 
புைட்சிகை சமூக மோற்ைத்ரே ஏற்படுத்ே எமது விடுேரை இயக்கம் 
உறுதிபூண்டுள்ேது. 

எமது சமுேோய தமம்போட்டிற்கு ஒரு சோபக்தகடோகவும் சமூக சமத்துவத்திற்கு 
ஒரு முட்டுக்கட்ரடயோகவும் இருந்துவருவது சோதியக் பகோடுரமயோகும். சோதிய 
அரமப்பு எமது கிைோமியப் பபோருேோேோை வோழ்வுடன் ஒன்று கைந்திருக்கிைது. வர்க்க 
அரமப்புடன் இரணயப்பபற்றிருக்கிைது. பேோழிற் பிரிவுகரே அடிப்பரடயோகக் 
பகோண்ட பபோருள் உற்பத்தி உைவுகளுடன் பின்னிப்பிரணந்திருக்கிைது. மே 
சித்ேோந்ே உைகிலிருந்து தவரூன்றி வேர்ந்திருக்கிைது.  

பேோழிலின் மகத்துவத்ரே இழிவுபடுத்தி ,  மனிேரன மனிேன் தவறுபடுத்தும் 
இந்ே மூட வழக்குமுரைரய முற்ைோக ஒழித்துக்கட்ட ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் 
இயக்கம் திடசங்கற்பம் பூண்டிருக்கிைது. சோதியத்தின் பபயைோல் சமூகத்தின் 
அடிமட்டத்திலிருந்து நசுக்கப்பட்டுவரும் ேமிழீழப் போட்டோளி வர்க்கத்தின் 
விடிவிற்கோக எமது இயக்கம் அயைோது உரழக்கும். உரழப்பின் சமத்துவத்ரே 



அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட தசோசலிச பபோருேோேோைத் திட்டத்ரே அமுைோக்குவேன் 
மூைமும் ,  புைட்சிகைமோன கல்விமுரை வோயிைோகவும் இந்ே சமூக தீரமரய எமது 
இயக்கம் ஒழித்துக் கட்டும்.  

தேசிய விடுேரைப் தபோைோட்டத்ரேயும் வர்க்கப் தபோைோட்டத்ரேயும் ஒன்று 
தசர்த்ேேோக ,  தேச சுேந்திைத்ரேயும் சமூகப் புைட்சிரயயும் ஒன்றிரணத்ேேோக 
அரமயப்பபற்றிருக்கும் எமது புைட்சிகை அைசியல் இைட்சியங்கள் எமது 
ேோயகத்தின் சுேந்திைத்ரே பவன்பைடுப்பதேோடு அல்ைோமல் எமது சமூகத்தில் 
நிைவும் ஒடுக்கு முரைகளிலிருந்தும் எமது மக்களுக்கு சுபீட்சமளிப்பரே 
குறிக்தகோேோகக் பகோண்டிருக்கின்ைன. இந்ே அைசியல் இைட்சியங்கரே 
அரடவேற்கோக எமது இயக்கம் கீழ்க் கண்ட நடவடிக்ரககரே தமற்பகோள்ேத் 
தீர்மோனித்திருக்கிைது.  

* தேசீய ,  சமூக விடுேரை என்ை பபோது இைட்சியத்தில் ேமிழீழ மக்கள் 
அரனவரையும் ஒன்றுபடுத்தி ,  அவர்கரே ஒருங்கிரணந்ே தேசிய மக்கள் 
சக்தியோக அணி திைட்டுவது.  

* தேசிய - சமூக விடுேரை என்ை இைட்சியத்ரே முரனப்புைச் பசய்து 
துரிேப்படுத்தும் தநோக்குடன் மக்கள் மத்தியில் தேசியப் பற்றுணர்ரவயும் போட்டோளி 
வர்க்கப் பிைக்ரஞரயயும் ேட்டி எழுப்பிக் கட்டி வேர்ப்பது.  

* பவகுசன அைசியல் தபோைோட்டத்ரேயும் ஆயுேப் தபோைோட்டத்ரேயும் 
வலுப்படுத்தி தீவிைப்படுத்துவதுடன் பைந்துபட்ட பபோது மக்கரே தேசிய விடுேரைப் 
தபோைோட்டத்தில் தநைடிப் பங்குேோைர்கேோக மோற்றுவது.  

  



விடுேரைப் புலிகளின் பவளிவிவகோைக் பகோள்ரக : 
உைக எதேச்சோதிகோை அடக்குமுரை சக்திகளுக்கு எதிைோக ஒடுக்கப்படும் 

மக்கள் சமூகங்களும் ,  தேசிய இனங்களும் நிகழ்த்தி வரும் சர்வதேசப் தபோரில் 
எமது தேசிய சுேந்திைப் தபோைோட்டமும் ஒரு இரணபிரியோே அங்கமோக உள்ேது. 
இந்ே வரகயில் ,  ஒடுக்கப்படும் உைக மக்களின் பபோது எதிரியோன ஏகோதிபத்தியம் ,  
கோைனித்துவம் ,  நவ - கோைனித்துவம் ,  இனவோேம் ஆகிய சக்திகளுக்கு எதிைோகப் 
தபோைோடுவேற்கு ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் இயக்கம் உறுதிபூண்டிருக்கிைது.  

ஏகோதிபத்தியத்திற்கு எதிைோன ஒரு புைட்சிகை சக்தி என்ை ரீதியில் ேமிழீழ 
விடுேரைப் புலிகள் இயக்கமோனது உைக தேசிய விடுேரைப் தபோைோட்டங்கள் 
அரனத்திற்கும் ேனது பரிபூைண ஆேைரவத் பேரிவிக்கிைது. உைக விடுேரை 
இயக்கங்கள் ,  முற்தபோக்கோன நோடுகள் ,  புைட்சிகை அைசியல் இயக்கங்கள் ,  
பேோழிைோேர் ஸ்ேோபனங்கள் மற்றும் சமோேோனத்ரே விரும்பும் சக்திகள் 
ஆகியனவற்றுடன் தநச உைவுகரே வேர்த்து பைப்படுத்துவதே எமது 
இயக்கத்தின் பவளியுைவுக் பகோள்ரகயோகும்.  

சர்வதேச உைவுகளில் எமது இயக்கம் அணிதசைோக் பகோள்ரகரய 
கரடப்பிடிக்கும். எமது சூழல் சோர்ந்ே பூதகோே - அைசியல் அைங்ரகப் 
பபோறுத்ேமட்டில் ,  இந்து மோ சமுத்திைத்ரே சமோேோனப் பிைதேசமோகப் 
பிைகடனப்படுத்தும் பகோள்ரகரய எமது இயக்கம் ஆேரிக்கும்.  

  



சிங்கே மக்கரே தநோக்கி 
சிறீ ைங்கோவின் போசிச அைசோனது ேமிழ் தபசும் மக்கேது விதைோதி மட்டுமின்றி 

ஒடுக்கப்பட்டு சுைண்டப்படும் சிங்கேப் போட்டோளி மக்கேதும் பிைேோன எதிரி யோகும். 
இந்ேப் போசிச அைச இயந்திைத்ரே இயக்கிவரும் ஆளும் வர்க்கமோனது ேமிழருக்கு 
எதிைோக இன பவறிரயக் கிேறிவிட்டு ேனது ஆட்சி அதிகோைத்ரே நீடித்துவருகிைது. 
தபரினவோே சித்ேோந்ேத்ரேப் பைப்பி ேமிழ் - சிங்கே போட்டோளி வர்க்க 
ஒருரமப்போட்ரடயும் சிேைடித்துவருகிைது. இந்ேப் தபரினவோே போசிச அைரசதய 
விடுேரைப் புலிகள் இயக்கம் ேனது எதிரியோகக் கருதுகிைதே ேவிை சிங்கேப் 
பபோது மக்கரே அல்ை. சிங்கே மக்கரே நோம் எமது நண்பர்கேோகதவ 
கருதுகிதைோம். ஒடுக்கப் பட்டு சுைண்டப்படும் சிங்கே போட்டோளி வர்க்கத்தின் 
புைட்சிகை தேோழரம சக்தியோகதவ எமது இயக்கம் பசயல்படும். சிங்கே தபரினவோே 
அைசுக்கு எதிைோக நோம் முன்பனடுக்கும் சுேந்திைப் தபோைோட்டம் சிங்கேப் போட்டோளி 
வர்க்கத்தின் சுபீட்சத்திற்கும் வழி வகுக்கும் என்பது திண்ணம். 

தேசிய ஒடுக்குமுரையோனது வர்க்கப் தபோைோட்டத்தின் எதிரி. வர்க்க 
ஒற்றுரமயினதும் ,  வர்க்க விழிப்புணர்வினதும் விதைோதி ,  ேமிழருக்கு எதிைோன 
தேசிய ஒடுக்கு முரை நீடிக்கும் வரையில் ,  ஒடுக்கப்படும் ேமிழ்த் தேசிய இனம் 
விடுேரை அரடயோே சூழ்நிரையில் சிங்கே - ேமிழ் பேோழிைோேர் மத்தியில் 
போட்டோளி வர்க்க ஒருரமப்போடு தேோன்றுவது கடினம். ஆகதவ போட்டோளி வர்க்க 
ஒருரமப்போட்ரட விரும்பும் சிங்கே முற்தபோக்கு சக்திகள் இனவோேத்திற்கு எதிைோகப் 
தபோைோடுவதுடன் ஈழத் ேமிழ் மக்களின் தேசிய சுயநிர்ணய உரிரமரயயும் 
ஆேரிக்க தவண்டும். ஒடுக்கப்படும் ேமிழினம் முேலில் ேனது தேசிய சுேந்திைத்ரே 
பவன்பைடுக்க தவண்டும். அப்பபோழுதுேோன் சிங்கேப் போட்டோளி வர்க்கம் இனவோே 



சித்ேோந்ே மோரயயிலிருந்து ேன்ரன விடுவித்துக்பகோள்ேவும் ஆட்சி அதிகோைத்ரே 
ரகப்பற்றிக்பகோள்ேவும் வோய்ப்பு ஏற்படும்.  

ேமிழர் ேோயகத்ரே கபளீகைம் பசய்யும் தநோக்குடன் சிங்கே அைசு 
தமற்பகோண்டு வரும் குடிதயற்ைக் பகோள்ரகரய ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் 
இயக்கம் வன்ரமயோக எதிர்க்கிைது. எமது ேோயகத்ரே மீட்படடுக்க நோம் நடத்தும் 
நியோயபூர்வமோன தபோைோட்டம் சிங்கே மக்களுக்கு எதிைோனது அல்ை. 

சுேந்திை ேமிழீழத்தில் ேமிழ் தபசும் மக்கதேோடு ஐக்கியமோக வோழ விரும்பும் 
சிங்கே மக்கரே ேமிழீழப் பிைரஜகேோக ஏற்று. அவர்களுக்கு சகை சனநோயக 
சுேந் திைங்கரேயும் ,  உரிரமகரேயும் வழங்க எமது விடுேரை இயக்கம் முடிவு 
பசய்திருக்கிைது.  

முஸ்லிம் மக்கள் குறித்து 
இைங்ரகயில் வோழும் ேமிழ் தபசும் முஸ்லிம் மக்கள் ேனிச் சிைப்புரடய மே ,  

கைோச்சோைப் பண்புகரேக் பகோண்ட ஒரு இனக்குழு என்பரேயும் ,  ேமிழ்த் தேசிய 
அரமப்பில் அவர்கள் இரணபிரியோே அங்கமோக அரமயப் பபற்றுள்ேனர் 
என்பரேயும் ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் இயக்கம் அங்கீகரிக்கிைது. ேமிழரின் 
போைம்பரிய பூமியோகிய வடக்கு ,  கிழக்கு மோகோணங்கரேக் பகோண்ட ேமிழீழம் 
முஸ்லிம் மக்கேது ேோயகம் என்பரேயும் எமது இயக்கம் ஏற்றுக்பகோள்கிைது.  

வடகிழக்குப் பிைதேசத்தில் வோழும் ேமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் பபோதுவோன 
ேோயகத்ரேயும் ,  பபோதுவோன பமோழிரயயும் ,  பபோதுவோன பபோருேோேோை 
வோழ்ரவயும் ,  பபோதுவோன நைன்கரேயும் பகோண்டுள்ேனர் என்பது 
குறிப்பிடத்ேக்கது. இவ்விேம் ஒன்றிரணந்ே சமூகப் பபோருேோேோை வோழ்வும் 
கோைணமோக ஒருவர்மீது ஒருவர் பைஸ்பைம் ேங்கியிருப்பேோல் ேமிழரும் முஸ்லிம் 



மக்களும் ஒன்றுபட்ட சக்தியோக ஒருங்குதசர்ந்து ேமது உரிரமக்கோகப் தபோைோடுவது 
அத்தியோவசியமோனேோகும். முஸ்லிம் மக்கள் ேமது அைசியல் உரிரமகரே 
பவன்பைடுக்க தவண்டுபமன்ைோல் ,  ேமது நைன்கரே அரடந்து நல்வோழ்வு 
கோணதவண்டுபமன்ைோல் ,  முக்கியமோக ,  ேமது இனமே. கைோச்சோை ேனித்துவத்ரேப் 
தபணிப் போதுகோக்க தவண்டுபமன்ைோல் ேமிழருடன் ஒன்றுபட்டு ,  வோழ்ந்து ,  
ேமிழருடன் ஒருங்கிரணந்து தபோைோடுவதே சோைச்சிைந்ேேோகும்.  

ேமிழ் தபசும் மக்களின் ஐக்கியத்ரேக் குரைத்து ேமிழ்த் தேசிய 
ஒன்றியத்திரன சிேைடிக்கும் தநோக்கத்துடன் சிங்கே இனவோே அைசோனது ேமிழர் 
முஸ்லிம் மக்கள் மத்தியில் கைவைத்ரே தூண்டி விடும் நோசகோை முயற்சிகளில் 
ஈடுபட்டு வருவதேோடு எமது பபோதுத் ேோயகப் பூமிரயயும் படிப்படியோக 
விழுங்கிவருகிைது. பபோதுவோன எதிரிரயயும் ,  பபோதுவோன இைட்சியங்கரேயும் 
எதிர்பகோள்ளும் ேமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் ேமது ேனித்துவத்ரேயும் சுேந்திைத்ரேயும் 
நிரைநோட்ட ஒன்றுபட்டுப் தபோைோடுவரேத் ேவிை தவறு வழியில்ரை…. 

எமது ேோயகத்தின் சுேந்திைத்ரே பவன்பைடுத்து ேமிழீழத் ேனியைரச 
அரமப்ப துேோன் ேமிழ் முஸ்லிம் மக்களின் பிைச்ரனக்கு நிைந்ேைத் தீர்வோக 
அரமயுபமன எமது விடுேரை இயக்கம் உறுதியோக நம்புகிைது. அரமயவிருக்கும் 
சுேந்திைத் ேமிழீழத்தில் முஸ்லிம் மக்களின் போதுகோப்பிற்கும் ,  சம 
உரிரமகளுக்கும் நல்வோழ்விற்கும். பபோருேோேோை சுபீட்சத்திற்கும் நோம் 
உத்ேைவோேம் அளிப்பதேோடு ,  முஸ்லிம்களின் மே கைோச்சோைத் ேனித்துவம் தபணிப் 
போதுகோக்கப்படுபமனவும் உறுதியளிக்கிருத ம்.  

  



மரையகத் ேமிழ் மக்கள் 
இைங்ரகயில் மிகவும் தமோசமோன பபோருேோேோைச் சுைண்டல் முரைக்கு 

ஆேோகி அடிப்பரடயோன மனிே உரிரமகரேயும் அைசியல் சுேந்திைங்கரேயும் 
இழந்து. மிகவும் தகவைமோன வோழ்க்ரக முரைக்கு ேள்ேப்பட்டுள்ேவர்கள் 
மரையகத் ேமிழ் பேோழிைோேர் வர்க்கத்தினர். இம் மக்கள் எதிர்பகோள்ளும் விதசச 
பிைச்சரனகளில் மிகவும் போைதூைமோனது பிைஜோவுரிரமயற்ை பிைச்ரனயோகும்.  

- மரையகத் ேமிழ் மக்களின் அடிப்பரட உரிரம மீேப்பபைவும் அவர்கேது 
அைசியல் சுேந்திைத்திற்கும் பபோருேோேோை தமம்போட்டிற்கும் ேமிழீழ விடுேரைப் 
புலிகள் இயக்கம் தபோைோடும். இைங்ரகத் தீரவ ேோயகமோகத் ேழுவ விரும்பும் 
மரையகத் ேமிழர்களுக்கு பிைஜோ உரிரமயும் மற்றும் சுேந்திைங்களும் 
வழங்கப்படதவண்டுபமன எமது இயக்கம் குைல் பகோடுத்துவந்திருக்கிைது.  

மரையகத் தேோட்டத் பேோழிைோேர்கரே அவர்கேது விருப்பத்திற்கு மோைோக 
பைோத்கோைமோக இந்தியோவுக்கு குடிபபயர்க்கும் பகோள்ரகரய எமது இயக்கம் 
வன்ரமயோக எதிர்க்கிைது. இந்ேப் பைோத்கோை குடிபபயர்ப்பு நடவடிக்ரகயோனது 
மனிே உரிரமரய மீறும் அநோகரிகச் பசயபைன எமது இயக்கம் கருதுகிைது.  

ேனிநோடு அரமக்கப்பட்டதும் சுேந்திைத் ேமிழீழத்தில் வந்து குடிதயறுமோறு 
மரையகத் ேமிழ் மக்கரே எமது இயக்கம் ஊக்குவிக்கும். ேமிழீழத்தில் 
குடிதயறும் மக்கரே சுேந்திைப் பிைரஜகேோக ஏற்று அவர்களுக்கு சகை சனநோயக 
உரிரமகளும் வழங்கி ,  அம்மக்களுக்கு சுேந்திைமோன ,  பகௌைவமோன வோழ்வளிக்க 
விடுேரைப் புலிகள் இயக்கம் முடிவுபசய்திருக்கிைது.. .  ேமிழீழத் ேோயகத்தில் 
ஏற்கனதவ குடிதயறியுள்ே மரையக மக்கள் ஏரனய ேமிழ் தபசும் மக்களுடன் 
சமத்துவமோக இரணந்துவோழ வழிபசய்வதேோடு அவர்கேது சமூகப் பபோருேோேோை 



சுபிட்கத்திற்கோன திட்டங்கரேயும் எமது இயக்கம் அமுல்நடத்தும்.***  
ேமிழீழ சனத்பேோரகயில் பபரும் போன்ரமயினைோக விேங்கும் ேமிழ்ப் 

பபண்கள். அைச ஒடுக்குமுரை ஒரு புைமும் சமூக ஒடுக்குமுரை மறுபுைமுமோக ,  
இரு துருவ அழுத்ேங்கேோல் நசுக்கப்படுகிைோர்கள். தேசிய ஒடுக்குமுரையின் 
தநைடியோன ேோக்கத்ரே எதிர்பகோள்ளும் எமது பபண்கள் அைச பயங்கைவோதிகளின் 
ரகயினோல் மிகவும் பகோடூைமோன அட்டூழியங்களுக்கு ஆேோகி வருகிைோர்கள். 
ஈழத்தின் பபண் குைம் பமௌனமோக அனுபவித்துவரும் துன்பங்களும் அவர்கள் 
புரிந்துவரும் அற்புேமோன தியோகங்களும் எமது விடுேரைப்தபோைோட்ட வைைோற்றின் 
மகத்ேோன சிைப்பம் சமோகும். அைச பயங்கைவோேம் மோத்திைமன்றி எமது சமூகத்தில் 
நிைவும் ஒடுக்குமுரைகளும் பபண்ணினத்ரே துன்புறுத்துகிைது. சீேன முரை ,  
ஆணோதிக்கம் மற்றும் பிற் தபோக்கோன சமூகப் பண்போட்டுமுரைகள் எமது பபண் 
குைத்ரே இழிரமப்படுத்துகிைது. அவர்கேது சமத்துவ உரிரமக்கு சவோைோக 
அரமகிைது. அவர்கேது பகௌை வத்திற்கு மோசு கற்பிக்கிைது. 

அைச ஒடுக்குமுரையிலிருந்தும் சமூக அடக்குமுரையிலிருந்தும் ேமிழீழப் 
பபண்ணினத்திற்கு விடுேரைரய பபற்றுக்பகோடுப்பதேோடு அவர்கேது 
தமம்போட்டிற்கோக உரழப்பதே எமது விடுேரை இயக்கத்தின் குறிக்தகோேோகும்.  

நோம் அரமக்கவிருக்கும் சுேந்திை ேமிழீழத்தில் சீேன ஒடுக்குமுரை 
சட்டரீதியோக ஒழிக்கப்பட்டு பபண்களின் சம உரிரமகளும் சம சந்ேர்ப்பங்களும் 
அைசியல் அரமப்பு வோயிைோக உத்ேைவோேமளிக்கப்படும். தேசிய வோழ்விலும் ,  
அைசு நிர்வோகத்திலும் ,  சமூகப் பபோருேோேோை கட்டுமோனப்பணிகளிலும் சரிசமப் 
பங்தகற்று உரழக்க பபண்களுக்கு வோய்ப்பளிக்கப்படுபமன நோம் 
உறுதிகூறுகிதைோம். பபண் பிள்ரேகளுக்கு கல்வி கட்டோயமோக்கப்படுவதுடன் ,  
பேோழிற் துரையில் போலின தவறுபோடுகள் நீக்கப்படுபமனவும் உறுதியளிக்கிதைோம்.  



புைட்சிகைமோன பபண் இயக்கம் உருவோக்கப்பட்டு தேசிய ரீதியில் ஈழ மோேர் 
சமூகம் ேமது வோழ்க்ரக நிரைரய தமம்படுத்ே எமது இயக்கம் ஊக்கமளிக்கும். 
எமது இயக்கம் முன்பனடுக்கும் ஆயுேப் தபோைோட்டத்திலும் ,  பவகுசன அைசியல் 
தபோைோட்டங்களிலும் பபண்கள் ,  பங்குபற்றி வருகிைோர்கள். ேமிழீழப் 
பபண்ணினமும் எமது விடுேரை இயக்கத்திற்குப் பின்னோல் அணிதிைண்டு 
முழுரமயோக ேங்கேது பங்க ளிப்ரப பசலுத்தும்தபோதுேோன் எமது தேசிய 
விடுேரைப் தபோைோட்டம் முழுரம பபற்று பவற்றிப் போரேயில் வீறுநரடதபோடும்.  

பபோருேோேோைப் புனர் நிர்மோணம் 
நீண்ட பேோடர்ச்சியோன தேசிய ஒடுக்குமுரையின் அழுத்ேங்கள் ேமிழீழ 

மக்களின் பபோருேோேோை வோழ்வில் போரிய ேோக்கங்கரே ஏற்படுத்தியது. கடந்ே 
நோற்பது ஆண்டுகோைமோக மோறி மோறி பேவி ஏறிய சிங்கேப் தபரினவோே அைசுகள் 
தேசிய அபிவிருத்தித் திட்டங்களிலிருந்து ேமிழர் ேோயகத்ரே முற்ைோகப் 
புைக்கணித்ேன. தேசிய வருமோனத்ேோல் ,  தேசிய பபோருேோேோை அபிவிருத்தித் 
திட்டங்கேோல் ,  கடனுேவிகேோல் சிங்கேப் பிைதேசம் பசழிபுற்று வேை ,  ேமிழீழம் 
கவனிப்போைற்ை கோைனிப் பிைதேசமோக ஒதுக்கப்பட்டு ,  வேர்ச்சிகுன்றி ,  
சீர்குரைந்ேது. தேசிய அபி விருத்தியிலிருந்து ேமிழீழத்ரே புைக்கணித்ேது 
மோத்திைமன்றி ,  இனக் கைவைங்கரே தூண்டிவிட்டும் ,  ஆயுேப் பரடகரே 
ஏவிவிட்டும் சிங்கே அைசுகள் ேமிழ் தபசும் மக்களின் பசோத்துடரமகளுக்கு 
தபைழிவு ஏற்படுத்தின. இவ்விேம் திட்டமிட்ட முரையில் ஈழத் ேமிழ் மக்களின் 
பபோருேோேோை வோழ்வு சீைழிக்கப்பட்டேோல் ேமிழீழப் பபோருேோேோை புனர்நிர்மோணப் 
பணியோனது பபரும் முக்கியத்துவத்ரேப்பபறுகிைது.  

சுேந்திைத் ேமிழீழத்தில்ேோன் எமது தேசிய பபோருேோேோைப் புனர்நிர்மோணத்ரே 



பவற்றிகைமோகச் சோதிக்கமுடியும். எமது எதிர்கோைத்ரே நோதம நிர்ணயிக்கக்கூடிய 
அைசியல் அதிகோைம் எம்வசமிருந்ேோல்ேோன் நோம் எமது ேோயகத்ரே பசல்வம் 
பகோழிக்கும் நோடோக மோற்றியரமப்பது சோத்தியம். விவசோயத் துரைரயயும் பேோழிற் 
துரைரயயும் பசம்ரமயோக விருத்திபசய்து. சுயபூர்த்தியுள்ே பபோருேோேோைத்தில் 
முன்தனற்ைமரடந்ே நோடோக ேமிழீழத்ரே கட்டியரமக்க முடியும் என்பதில் எமக்கு 
சிறிேேவும் சந்தேகமில்ரை. 

ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகளின் தசோசலிச பபோருேோேோைத் திட்டமோனது 
பபோருேோேோைச் சுைண்டல் முரை அகன்ை ,  ஏற்ைத்ேோழ்வுகள் ஒழிந்ே சமத்துவ 
சமுேோயத்ரே கட்டிஎழுப்புவரே தநோக்கமோகக் பகோண்டுள்ேது. எமது தேசத்தின் 
பிைேோன உற்பத்தி சோேனங்கள் அரனத்ரேயும் உரழக்கும் மக்களின் 
பசோத்துரடரமயோக்க ,  சமேர்ம சமூக மோற்ைத்ரே முன்பனடுக்க எமது இயக்கம் 
உறுதிபூண்டிருக்கிைது.  

உணவு உற்பத்தியில் சுேந்திை ேமிழீழத்ரே சுயபூர்த்தி அரடயச்பசய்யும் 
தநோக்கில் விவசோய அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு நோம் முக்கியத்துவம் அளிப்தபோம். 
அதே தவரே ,  எமது தேசிய வேங்கரே பசம்ரமயோகப் பயன்படுத்தி ,  எமது 
மக்களின் தேரவகரேப் பூர்த்திபசய்யும்வரகயில் பேோழிற் துரைரயயும் 
விருத்திபசய்தவோம் ,  புைட்சிகைமோன விவசோயத் திட்டங்கரே அமுலுக்கு 
பகோண்டுவந்து ,  கோணி நிைமற்ைவர்களுக்கு கோணி வழங்கவும். மக்கள் கூட்டுைவு 
அரமப்புகரே உருவோக்கவும் எமது இயக்கம் முடிவுபசய்திருக்கிைது.  

மத்திய அைசின் குறுகிய வட்டத்திற்குள் அல்ைோது சனநோயக ரீதியில் 
சுயோதீனமோன முரையில் தேசிய பபோருேோேோைத் திட்டம் வகுக்கப்படுவரேயும் 
பசயல் படுத்ேப்படுவரேயும் விடுேரைப் புலிகள் இயக்கம் ஊக்குவிக்கும். 
ேமிழீழத்தின் சமூக-பபோருேோேோை புனைரமப்பில் பபோதுமக்கள் சகை மட்டத்திலும் 



பங்கு பகோள்ே எமது விடுேரை இயக்கம் வோய்ப்பளிக்கும். தேசிய பசல்வம் 
சமத்துவமோக மக்களுக்கு பகிர்ந்ேளிக்கப்படும் என்பரே உறுதியளிக்கும் 
அதேதவரே ,  தேசிய பபோருேோேோைத்ரே கட்டி எழுப்பும் முயற்சிகளில் 
பவளிநோடுகளில் வதியும் ேமிழீழத் தேசோபிமோனிகளுக்கும் சகை சந்ேர்ப்பங்களும் 
அளிக்க எமது இயக்கம் தீர் மோனித்திருக்கிைது. நோட்டின் வேத்ரே விருத்திபசய்து ,  
பைம்வோய்ந்ே ஒரு பபோருேோேோை அடித்ேேத்ரே அரமப்பேோயின் எமது நோடு 
ேன்னில்ேோதன ேங்கியிருக்கதவண்டும். இந்ேக் தகோட்போட்ரட பசயற்படுத்தும் 
வரகயில் எமது பபோருளுற்பத்தி வடிவம் பநறிப்படுத்ேப்படும்.  

  



கல்வியும் கைோச்சோைமும் மேவழிபோடும். 
அைச ஒடுக்குமுரையின் பகோடூைத்ேோல் மிகவும் சீைழிவுக்கு உள்ேோகியிருப்பது 

எமது கல்வித் துரையோகும். ஆகதவ ,  கல்வித் துரைரய வேர்த்து ,  விரிவுபடுத்தி ,  
முன்தனற்ைம் அரடயச்பசய்யும் பணிக்கு எமது விடுேரை இயக்கம் மிகவும் 
முக்கியத் துவம் அளிக்கும். ேமிழீழத்தின் சகை பிைோந்தியங்களிலும் 
சர்வகைோசோரைகள் ,  பேோழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் ,  ஆைோய்ச்சி நிறுவனங்கரே 
அரமத்து. இேம் பைம் பரைக்கு விஞ்ஞோன ,  பேோழில்நுட்ப ,  பேோழில்சோர்ந்ே 
கல்விபுகட்ட எமது இயக்கம் திட்டமிட்டிருக்கிைது. சிறுவர்களுக்கு கல்வி 
கட்டோயமோக்கப்படும். தேசிய பபோருேோேோை வேர்ச்சிக்கு ஏதுவோன 
நிபுணத்துவத்ரேயும் ,  அறிவுத் துரைகரேயும் உருவோக்கும் வரகயில் புைட்சிகை 
கல்வித்திட்டம் ஒன்ரை எமது இயக்கம் பசயற்படுத்தும். விஞ்ஞோன உைகப் 
போர்ரவரயயும் ,  சமூகப் பிைக்ரஞரயயும் ,  சமத்துவ உணர்ரவயும் வேர்க்கும் 
தநோக்கில் போடத்திட்டங்கள் அரமக்கப்படும்.  

ேமிழீழ தேசிய கைோச்சோைத்ரே போதுகோத்து ,  கட்டிவேர்த்து ,  தமம்போடுபசய்வதே 
எமது இயக்கத்தின் தநோக்கமோகும். கரைத்துவ பவளிப்போடுகளுக்கும் ,  கைோசி 
ருஷ்டித்ேன்ரமக்கும் ஊக்கமளித்து ,  கரைகரே வேர்த்து ,  எமது மக்களின் 
கைோச்சோை வோழ்ரவ சிைப்புைச்பசய்ய எமது இயக்கம் உரழக்கும். 

ேமிழீழ விடுேரைப் புலிகள் இயக்கம் மே சோர்பு அற்ை நிரைப்போட்ரட 
கரடபிடிக்கும். அதேதவரே ,  சகை மேங்கரே சோர்ந்ே மக்களினதும் அடிப்பரட 
உரிரமயோன வழிபோட்டு சுேந்திைத்திற்கு எமது இயக்கம் உத்ேைவோேமளிக்கும். 
சகை மேத்ேவர் களும் ேமது ஆன்மீக அபிைோரசகரேப் பூர்த்தி பசய்யவும் ,  மே 
- கைோச்சோை பண்புகரே தபணிவேர்க்கவும் எமது இயக்கம் ஊக்கமளிக்கும்.   



 


