
 

 

  



  



 

இந்தியாவும் 
ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையும் 

(சில உண்மை விளக்கங்கள்) 

 
அரசியல் பிரிவு 

தமிழீழ விடுதமலப் புலிகள் தமிழீழ ஆவணக்காப்பகம் 

Digitized By  

TamilDiaspora@outlook.com 

mailto:TamilDiaspora@outlook.com


காணிக்மக  

எைது இயக்கத்தில் ததாடக்க காலத்திலிருந்து இயக்கத்திற்கு ஏற்பட்ட இடர் இழப்புகளில் பங்கு தகாண்டவரும் 
இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு அயராது உமழத்தவரும் குறிப்பாக திருககாணைமலயில் தமிழீழ விடுதமலப் புலிகள் 
அமைப்மப உருவாக்கி வளர்த்தவரும், திருககாணைமல ைாவட்டத்தில் சிங்கள இராணுவத்திற்கு எதிராக தவற்றிகரைாக 
நடவடிக்மககள் பல எடுத்தவருைான தலப்டினண்ட் ககர்ணல் சந்கதாசம் (உமைகநசன்) அவர்கள் இந்திய அரசு தமிழ 
ைக்களுக்குச் தசய்த துகராகத்மத எதிர்த்துப் கபாராடிய கவமளயில் வீர ைரணம் அமடந்தார். அந்த வீரைறவனுக்கு 
இந்நூமலக் காணிக்மகயாக்குகிகறாம்.  
 

 
தலப்டினண்ட் ககர்ணல் சந்கதாசம். (க. உமைகநசன்)  

தமிழீழ ஆவணக்காப்பகம்  

  



இந்தியாவும் ஈழத்தமிழர் பிரச்சமனயும் 

சில உண்மை விளக்கங்கள் 

எைது அன்பிற்கும் ைதிப்பிற்கும் உரிய தமிழீழ ைக்ககள,! 

கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு கைலாக நாம் இரத்தம் சிந்தி. எத்தமனகயா ைகத்தான தியாகங்கமளப் புரிந்து, 
எத்தமனகயா இன்னல்கமள அனுபவித்து, சிங்களத் தீவிரவாதத்தின் பிடியிலிருந்து மீட்தடடுத்த யாழ்ப்பாணப் 
பிரகதசம் இன்று இந்திய இராணுவத்தின் வல்லாதிக்கத்தின் கீழ் வீழ்ச்சி அமடந்துள்ளது. நாம் பாரம்பரியைாக வாழ்ந்து 
வந்த எைது தசாந்த ைண்ணில், நாம் சுதந்திரைாக உலாவிக் களித்த எைது தாய்ப் பூமியில் இன்று இந்திய இராணுவம் 
ஆக்கிரமிப்புச் தசய்து எம்மை அடிமைப்படுத்தி வருகின்றது. முதலில் கபார்த்துக் ககயர், அடுத்ததாக ஒல்லாந்தர் 
(ஹாலந்து), பின்பு ஆங்கிகலயர், அடுத்து சிங்களவர், இன்று இந்தியர் எனக் கிட்டத் தட்ட 500 ஆண்டுகள் வமர 
ஈழத்தமிழினம் ததாடர்ச்சியாக அந்நிய காலனிய ஆதிக்கத்தின் கீழ் நசுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதில் இந்திய 
ஆக்கிரமிப்பு, தமிழினத்திற்குச் தசய்யும் அப்பட்டைான வரலாற்றுத் துகராகைாகும்.  

தமிழீழத்தில் அமைதிமயப் கபணி, தமிழீழ ைக்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளித்து. சுயாட்சி ைாநிலம் தபற்றுத் தருவதாக 
இங்கு வந்த இந்திய இராணுவம், எைது தாய்ப் பூமிமய நிலப்பறிப்பு தசய்து. எைது ைக்கள் மீது அதர்ைைான 
அடக்குமுமறமயக் கட்டவிழ்த்து விட்டிருப்பது மிகவும் நயவஞ்சகைான நம்பிக்மகத் துகராகைாகும்.  

இன்று தமிழீழத்தில் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு இராணுவத்தின் தகாடும் ஆட்சி நமடதபறுகின்றது. என்றுமில்லாதபடி எைது 
ைக்கள் இம்மசப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனர். இந்திய இராணுவ தவறியாட்டம் சிங்கள அரச பயங்கரவாதத்மதயும் 
மிஞ்சி நிற்கின்றது.  

இந்தியாவின் கநசசக்தியாக விளங்கி வந்த எைது ைக்கள் சமுதாயத்தின் மீது பாரதம் ஏன் இந்த பயங்கரவாதத்மதக் 
கட்டவிழ்த்து விட்டிருக்கின்றது?  

இந்திய அரசு ஏன் எம்மீது இந்த அதர்ைைான யுத்தத்மதத் ததாடுத்திருக்கின்றது?  

தமிழீழ ஆவணக்காப்பகம்  

இந்திய அரசு விடுதமலப்புலி இயக்கத்மத ஒழித்துக் கட்ட கங்கணம் கட்டி நிற்பது ஏன்?  

இந்திய-இலங்மக ஒப்பந்தத்மதயும், அதன் முக்கியைான ைாகாணசமபத் திட்டத்மதயும் எைது ைக்கள் மீது 
திணித்துவிட இந்தியா ஏன் பகீரத முயற்சி தசய்கின்றது?  

ைாகாணசமபத் திட்டத்தின் அடிப்பமடயான குமறபாடுகள் என்ன?  

இந்திய அரசுக்கும் விடுதமலப் புலிகளுக்கும் ைத்தியில் எழுந்த முரண்பாடுகளும், அதன் மூலகாரணங்களும் என்ன?  



இந்திய இராணுவத்மத எதிர்த்துப் கபாராட நாம் ஏன் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்கடாம்?  

இந்தக் ககள்விகளுக்குத் ததளிவான பதில் அளித்து எைது நிமலப்பாட்மட ைக்களுக்கு எடுத்து விளக்குவதுதான் இந்தப் 
பிரசுரத்தின் கநாக்கம்.  

இந்திய அரசானது தனது பிரச்சார சாதனங்கமளப் பயன் படுத்தி தமிழீழ விடுதமலப் புலிகள் இயக்கத்திற்கு எதிராக 
ஒரு திட்டமிட்ட விசைப் பிரச்சாரத்மத கைற்தகாண்டு வருவது யாவரும் அறிந்தகத. தமிழ்ைக்களின் உரிமைக்குரலாக 
விளங்கி வந்த பத்திரிமககளுக்கு வாய்ப்பூட்மடப் கபாட்டு விட்டு உலகப் பத்திரிமகயாளர்களின் வருமகமயத் தமட 
தசய்துவிட்டு, உண்மைமய உலகிற்கு இருட்டடிப்பு தசய்து தகாண்டு, இந்திய அரசு தனது தபாய்ப்பிரச்சார 
யுத்தத்மதயும் எம்மீது ததாடுத்துள்ளது. எைது விடுதமல இயக்கத்திற்கு எதிரான இராணுவ நடவடிக்மகமய 
நியாயப்படுத்துவகதாடு, எைது ைக்கள் மீது சுைத்தப்பட்ட துன்பங்களுக்கு எல்லாம் எம்மைகய காரணகர்த்தாக்களாகக் 
காட்டி, ைக்களிடம் இருந்து எம்மை, அந்நியப்படுத்தி ைக்கள் நலனில் அக்கமற அற்ற ஒரு ைக்கள் விகராத சக்தியாக 
எம்மை சித்தரித்துக் காட்டுவகத இந்தியப் பிரச்சாரத்தின் கநாக்கம். இந்தத் திட்டமிட்ட தபாய்ப் பிரச்சாரத்திற்குச் சவாலான 
ஒரு உண்மை விளக்கைாக, இந்த அறிக்மகமய நாம் ைக்கள் முன்னிமலயில் மவக்கின்கறாம்.  

முதலில் இந்திய அரசுக்கும், தமிழீழ விடுதமலப்புலிகள் இயக்கத்திற்கும் ைத்தியிலான உறவு பற்றியும். இந்த உறவில் 
காலத்துக்குக் காலம் ஏற்பட்டு வந்த முரண்பாடு பற்றியும்,  

இந்த முரண்பாடுகள் கூர்மையமடந்து இறுதியில் கைாதலாக தவடித்ததின் காரணங்கள் பற்றியும் இங்கு எடுத்து 
விளக்க விரும்புகிகறாம்.  

1977 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிபீடம் ஏறிய தெயவர்த்தனா அரசு தமிழீழ ைக்களுக்கு எதிரான இன ஒடுக்குமுமறமயக் 
கூர்மைப் படுத்தியதுடன் தைது தவளிவிவகாரக் தகாள்மகமயயும் கைற்கத்மதய முதலாளித்துவத்தின் நலன்களுக்குச் 
சார்பாக தநறிப்படுத்தியது. இந்தியப் பிராந்திய வல்லாட்சியின் பிடியில் இருந்து விடுபட்டு கைற்கத்மதய ஏகாதிபத்தியக் 
கூட்டணியின் அடிவருடி நாடாகத் தன்மன ஆக்கிக் தகாள்வதால் தனது தபாருளாதாரத்மதயும், முதலாளித்துவப் 
பாமதயில் வளப்படுத்துவகதாடு, தமிழமர இனரீதியாக ஒழித்துக்கட்டவும் வாய்ப்பாக அமையுதைன தெயவர்த்தனா 
அரசு கருதியது. இதன் அடிப்பமடயில் உருவான இலங்மக அரசின் இந்தப் புதிய தவளிவிவகாரக் தகாள்மக இந்தியப் 
பிராந்திய வல்லாதிக்கத்திற்கும், பூககாள அரசியல் நலன்களுக்கும் அச்சுறுத்தலாக அமைந்தது. 1983 ெூமலயில் 
இனப் பூகம்பமும், அதமனயடுத்து தெயவர்த்தனா கைற்கத்மதய ஏகாதிபத்திய நாசகார சக்திகளின் உதவிமய 
நாடியதும் இந்தியாவிற்கு கைலும் அச்சத்மத ஊட்டியது. இந்தச் சூழ்நிமலயிற் தான் இந்திய அரசு ஈழத்தமிழினத் 
கதசிய இனப் பிரச்சமனயில் தமலயிட்டது. தவளிப்பமடயாக ராெதந்திர ரீதியாகவும், ைமறமுகைாக இராணுவ 
ரீதியாகவும் இந்தத் தமலயீடு அமைந்தது. ைத்தியத்தம் என்ற கபார்மவயில் தகாழும்பில் கபச்சுக்கமள ஆரம்பித்த 
அகதகவமள, ைமறமுகைாக தமிழீழப் கபாராளிகள் அமைப்புக்களுக்கு இராணுவப் பயிற்சியும், ஆயுதங்களும் 



வழங்கி ஆயுதப்கபாராட்டத்மத விரிவுபடுத்தவும் இந்தியா திட்டம் தீட்டியது. இந்தியாவின் இந்தத் தமலயீடு ஆனது 
தமிழீழ ைக்களின் நலன்கமளப் கபணி அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் கநாக்குடன் கைற்தகாள்ளப்படவில்மல. 
ஆயுதப்கபாராட்டத்மத விஸ்தரித்து, இன தநருக்கடிமய கைலும் கூர்மையமடயச் தசய்து, கபாராளி அமைப்புக்கள் 
மூலம் இராணுவ அழுத்தத்மதப் பிரகயாகித்து, இராெதந்திர ரீதியாக தெயவர்த்தனா அரமச தவன்தறடுத்து, 
இலங்மகமயத் தனது ஆதிக்க வியூகத்துக்குள் தகாண்டு வருவகத இந்தியாவின் கநாக்கைாக இருந்தது. அதாவது, 
ஈழத்தமிழர் பிரச்சமனமயத் தனது வல்லாதிக்கத்தின் நலன்களுக்குப் பயன் படுத்த இந்திய அரசு முயன்றது. 

தமிழீழப் கபாராளிகளுக்கான இந்திய இராணுவப் பயிற்சித் திட்டத்மதயும், முன்னாள் பாரதப் பிரதைரான இந்திரா 
காந்தி அம்மையார் இந்திய உளவுத்தாபனைாகிய 'ரா'விடம் மகயளித்தார். இந்த உளவுத்தாபன அதிகாரிகள் 
தன்னிச்மசயாகச் தசய்த சில தசயல்கள், கபாராளி அமைப்புக்கமள பிரிவுபடுத்தி, கைாதவிட்டு ஒகர கட்டுக்ககாப்பான 
கதசிய விடுதமல இயக்கம் உருவாகாைல் தடுத்ததுடன், கபாராளி அமைப்புக்கமள இந்திய அரசின் முழுக் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ள கூலிப்பமடகளாகச் தசயல்படச் தசய்வதாகவும் அமைந்தன.  

இவர்கள் மகயாண்ட இந்த யுக்திகள் எைது இயக்கத்திற்கும் 'ரா'விற்கும் ைத்தியில் விரிசல்கமள உண்டுபண்ணியது. 
இந்தச் சதி கவமலகளுக்கு 'ரா' விற்கு உறுதுமணயாக நின்று தசயற்பட்டவர் சந்திரகாசன் என்பமதயும் நாம் இங்கு 
சுட்டிக் காட்ட விரும்புகின்கறாம்.  

இந்திய இராணுவப் பயிற்சித் திட்டத்மத நமடமுமறப் படுத்துவது சம்பந்தைாக 'ரா' அதிகாரிகள் சந்திரகாசனுடன் 
ததாடர்பு தகாண்டனர். அப்கபாது தசன்மனயில் சாமி. ரவிகைனன் எனப்படும் 'ரா' அதிகாரிகள் இயங்கி வந்தனர். 
இவர்கள் சந்திரகாசனின் நண்பர்கள். 1983 ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் ைாதம் இந்தியப் பயிற்சித்திட்டம் பற்றி 
சந்திரகாசனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. விடுதமல அமைப்புக்கமளச் சிபாரிசு தசய்யும் தபாறுப்பும் அவரிடம் 
தகாடுக்கப்பட்டது.  

அந்தக் காலகட்டத்தில் தமிழீழ விடுதமலப் புலிகள் இயக்ககை ைக்கள் ைத்தியில் ஆதரவு தபற்ற ஒரு கட்டுக்ககாப்பான 
விடுதமல அமைப்பாகச் தசயற்பட்டு வந்தது. அவ்கவமள எைது இயக்கத்தமலவர் பிரபாகரனும் ஏமனய தளபதிகளும் 
தமிழீழக் , களத்தில் நின்று கபாராடி ைகத்தான இராணுவச் சாதமனகமளப் புரிந்து வந்தனர். இராணுவ, அரசியல் 
பிரிவுகள் விஸ்தரிக்கப்பட்டு உள்ளூர் பயிற்சிக்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு, சர்வகதசரீதியாகக் கிமளகள் திறக்கப்பட்டு, 
எைது இயக்கம் சுயைான முமறயில் இயல்பான வளர்ச்சி கண்டுவந்த கால கட்டத்தில் ஏமனய அமைப்புக்கள் எல்லாம் 
சிதறுண்டு, தசயலிழந்து கிடந்தன. இயக்கத் தமலமைகள் தமிழீழத்தில் இருந்து இடம் தபயர்ந்து தமிழ்நாட்டில் ஒதுங்கி 
இருந்தன. இந்தச் சூழ் நிமலயில்தான் சந்திரகாசனின் சூழ்ச்சிப்படலம் ஆரம்ப ைாகியது.  

 தமிழீழ அரசியல் அரங்கில் ஒதுக்கப்பட்ட சந்திரகாசன் இந்தியப் பயிற்சித் திட்டத்மதயும் 'ரா' வின் நட்புறமவயும் 
பயன்படுத்தி அரசியல் தமலமைப்பீடத்மதக் மகப்பற்றக் கனவு கண்டார். தனக்குக் கீழ்ப்படியவும், விசுவாசமும் 



ைட்டுைன்றி, தன்மனத் தமலவராக ஏற்றுக்தகாள்ளும் அமைப்புக்கமள வளர்த்துவிட அவர் திட்டம் தீட்டினார். இந்த 
வமகயில் தமி ழீழ விடுதமல இயக்கத்மதயும் (தடகலா) அதன் தமலவர் ஸ்ரீசபாரத்தினத்மதயும் வளர்த்துவிட 
சந்திரகாசன் முடிவு தசய்தார். அந்தக் காலகட்டத்தில் தடகலா இயக்கம் அமைப்பு வடிவம் எதுவுைற்ற 6 கபமர ைட்டும் 
தகாண்ட சிறு குழுவாக, தசன்மனயில் தசயலற்றுக் கிடந்தது.. சந்திரகாசனின் தமலயீடு தசத்துப்கபாய்க்கிடந்த 
தடகலாவிற்கு ைறுவாழ்மவ அளித்தது.  

ஒரு ததளிவான சித்தாந்தமும் உறுதியான தகாள்மகத் திட்டமும் இல்லாத காரணத்தினால் தடகலா இயக்கத்மத 
முதன்மைப்படுத்தி வளர்த்துவிட 'ரா' வும் விரும்பியது. தனித்துவைான தகாள்மகயும், இலட்சியப்பற்றும் இல்லாத குழு 
ஒன்மற இராணுவரீதியாக வளர்த்துவிட்டு, இந்தியாவின் கூலிப்பமடயாக அமத இயங்கச் தசய்வகத 'ரா' வின் 
கநாக்கைாக இருந்தது.  

தடகலா இயக்கத்திற்குப் பயிற்சித் திட்டம் ஆரம்பைானது. அந்தக் காலகட்டத்தில் ெூமல இனக்கலவரமும் சிங்களப் 
கபரினவாதத்தின் தவறியாட்டமும் தமிழீழத்தில் விடுதமல எழுச்சிமயத் தூண்டிவிட்டிருந்தது. சிங்கள அரசின் மீது 
தவறுப்பும், ஆத்திரமும் தகாண்ட தமிழ் இமளஞர் சமுதாயம் ஆயுதப்கபாராட்டத்தில் குதிக்க ஆயத்தைாக இருந்தது. 
இந்தப் புரட்சிகரச் சூழ்நிமலமயப் பயன்படுத்தி தடகலா இயக்கம் தனது ஆள் திரட்டும் கவமலமய ஆரம்பித்தது. 
எந்ததவாரு கதர்வு ஒழுங்கு முமறயுமின்றி, கண்டபடி ஆள்கசகரிப்பு நடந்தது. இதனால் சமூகவிகராத சக்திகளும் இவ் 
இயக்கத்தில் தபருைளவு ஊடுருவின. ஸ்ரீசபாரத்தினத்தின் இராணுவத் தமலமையின் கீழ் சந்திரகாசன் ஒரு 
கூலிப்பட்டாளத்மத உருவாக்கினார். இதற்கிமடயில் ஈழப்புரட்சிகர விடுதமல முன்னணி (ஈபிஆர்எல்எப்), ஈழப் புரட்சி 
அமைப்பு (ஈகராஸ்) அணியினரும் சந்திரகாசனிடம் சரணமடந்து பயிற்சித்திட்டத்தில் கசர்ந்து தகாண்டனர்.  

இந்தியாவின் இந்தத் தமலயீடு தமிழீழ விடுதமலப் கபாராட்டத்மதயும் அதன் இயல்பான பரிணாை வளர்ச்சிமயயும். 

தமிழீழ ஆவணக்காப்பகம்  

அதன் புரட்சிகரத் தன்மைமயயும் தவகுவாகப் பாதித்தது. விடுதமல அமைப்புக்கள் ைத்தியிலான உறுப்பினர் 
ததாமகயும், இராணுவ பலமும் தமலகீழாக ைாற்றப்பட்டது. தசயற்மகயான திடீர் வீக்கத்தால் ஈழத்தமிழரின் சுதந்திர 
இயக்கம் களங்கமுற்றது. ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு அற்ற ஆயுதக்கும்பல்கள் அதிகரித்ததால் அதிகாரம் தமலதூக்கியது. 
இந்தியாவின் இத் தமலயீட்டினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது தமிழீழ விடுதமலப் புலிகள் இயக்ககை.  

தமிழீழ ஆயுதப் கபாராட்டக் களத்தில் இருந்து எம்மை முற்றாக ஒதுக்கிவிட்டு, தடகலாவின் இராணுவத் தமலமையில் 
புதிய கூட்டணி ஒன்மற அமைத்து, தனது அரசியல் அதிகாரத்மத நிமலநிறுத்த முயற்சித்தார் சந்திரகாசன். 
பிரபாகரகனா, விடுதமலப்புலி இயக்கத்தினகரா தன்மன ஒருகபாதும் தமிழீழ ைக்களின் தமலவராக வரித்துக் (ஒப்புக்) 
தகாள்ள ைாட்டார்கள் என்பது சந்திரகாசனுக்கு நன்கு ததரியும். விடுதமலப் புலிகளின் சுயைான கபாக்கும், 
கநர்மையும், தகாள்மக உறுதியும், வமளந்து தகாடாத தன்மையும், தனது நாசகார அரசியல் சூழ்ச்சிக்கு உகந்த 



பண்புகளல்ல என உணர்ந்து தகாண்ட சந்திரகாசன், விடுதமலப்புலிகமள இந்தியப் பயிற்சித் திட்டத்தில் இருந்து 
ஒதுக்கிவிட முயற்சித்தகதாடு தடகலா இயக்கம் மூலம் புலிகமள அழித்து விடலாம் எனவும் திட்டம் தீட்டினார். 
சந்திரகாசனின் சூத்திரதாரப் தபாறிக்கிடங்குக்குள் சிக்கிவிட நாம் விரும்பவில்மல. அகதகவமள இந்தியாவின் 
கூலிப்பமடயாகவும் இயங்க நாம் தயாராக இல்மல. ஆயினும் இந்தியாவின் உதவிமய நாம் தபறாது கபானால் 
ஏமனய அமைப்புக்களின் இராணுவப் பலத்துக்கு ஈடுதகாடுக்க முடியாது நாம் அழிந்து கபாக கநரிடும். எைது அழிவு. 
தமிழீழ ைக்களின் சுதந்திரப் கபாராட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி மவப்பதாகமுடியும். எனகவ, இந்திய அரசு மிகவும் காலம் 
தாழ்த்தி எம்மை அணுகி, எைக்கு வமரயறுக்கப்பட்ட அளவில் உதவி தர முன் வந்தமத நாம் ஏற்றுக் தகாண்கடாம். 
எைக்கு வமரயறுக்கப்பட்ட அளவில் உதவி கிமடத்தது. ஆயினும், நாம் எைது தசாந்த முயற்சியினால் பயிற்சி 
முகாம்கமள அமைத்து, இயக்க வீரர்களுக்குப் பயிற்சிகமள வழங்கி, இராணுவ அமைப்மப விஸ்தரித்கதாம். 
இந்தியாமவ எதிர்பாராது எைது சுயமுயற்சியான திட்டங்களின் மூலம் எைது ஆயுத பலத்மதயும் தபருக்கிக் 
தகாண்கடாம். இதனால் இராணுவ சைபலத்மத ைாற்றி அமைத்து விடுதமலப் புலிகமளப் பலவீனப்படுத்தும் 'ரா' வின் 
சதித்திட்டத்மத நாம் முறியடிக்க முடிந்தது. 

இதற்கிமடயில் தடகலா, ஈபிஆர்எல்எப், ஈகராஸ் அணியினர் சந்திரகாசனின் தூண்டுதலின் கபரில் ஒரு கூட்டணிமய 
அமைத்துக்தகாண்டனர். ஈழ கதசிய விடுதமல முன்னணி (ஈஎன்எல்எப்) என இதற்குப் தபயர் சூட்டப்பட்டது. தமிழீழ 
விடுதமலப் புலிகள் இயக்கத்மதத் தனிமையாக ஒதுக்கிவிட்டு, தமிழர் விடுதமலக் கூட்டணி (டியுஎல்எப்), தமிழீழ ைக்கள் 
விடுதமலக் கழகம் (பிளாட்) ைற்றும் சகல விடுதமல அமைப்புக்கமளயும் இந்த முக்கூட்டு முன்னணியுடன் கசர்த்து, 
ஈழத்தமிழர் கதசியக் கவுன்சில் ஒன்மற உருவாக்கி அதன் தமலமைப் பீடத்மதக் மகப்பற்றவும் சந்திரகாசன் 
முமனந்து வந்தார். இதற்கான கபச்சுக்களும் தசன்மனயில் நமடதபற்றன. இந்தத் கதசியக் கவுன்சில்களுக்கான 
(விதிமுமற) யாப்பு ஒன்றும் தயாரிக்கப்பட்டது. இதன் பின்னணியில் 'ரா' வும் தசயற் பட்டது. அதைரிக்காவில் இருந்த 
சில தமிழ்ப் பிரமுகர்களும் இந்தத் கதசிய சமபமய உருவாக்கி சந்திரகாசனுக்கு கிரீடம் சூட்ட அயராது முயன்றனர்.  

தமிழ்ப் கபாராளி அமைப்புக்கமளப் பகமடக்காய்களாக மவத்து நமடதபற்ற இந்த அரசியல் சதுரங்க ஆட்டத்மத 
முறியடித்து, அதைரிக்க ஏகாதிபத்திய தாசர்களின் ஊடுருவல்கமளத் தடுத்து நிறுத்தி, விடுதமல அமைப்புக்களிமடகய 
விரிசமலயும் கைாதமலயும் தவிர்த்து, இந்தியாமவ எதிர்பார்க்கும் நிமலயில் இருந்து விடுபட்டு கபாராட்டத்மத 
முன்தனடுக்க நாம் முடிவு தசய்கதாம். இந்த உன்னத கநாக்குடன் நாம் ஈழத் கதசிய விடுதமல முன்னணி 
அமைப்புடன் கூட்டுறவாகச் தசயற்பட்டு, ஐக்கியத்மதயும் புரிந்துணர்மவயும் வளர்க்க முயன்கறாம். ஈழத் கதசிய 
விடுதமல முன்னணித் தமலவர்களுடன் கபச்சுக்கமள நடத்தி, சந்திரகாசனுக்கும் அதைரிக்க ஏகாதிபத்திய 
தாசர்களுக்கும் ைத்தியில் உள்ள ததாடர்புகமளச் சுட்டிக்காட்டி. சந்திரகாசனின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து முற்றாக விடுபட்டு, 
கசாசலிசப் புரட்சிப் பாமதயில் கபாராட்டத்மத முன்தனடுக்க வரும்படி வலியுறுத்தி வந்கதாம். ஆனால் தடகலா, 
ஈபிஆர்எல்எப் கபான்ற அமைப்புக்கள் அரசியல் ஆகலாசமன, நிதியுதவி கபான்ற விஷயங்களில் சந்திரகாசனிடம் 



தங்கி இருந்ததால் எைக்கு ைத்தியில் முரண்பாடுகள் தமலதூக்கின. விடுதமலப் புலிகளுக்கும் ஏமனய அமைப்புக் 
களுக்கும் ைத்தியில் ஒற்றுமை ஏற்படாைல் பார்த்துக்தகாள்வதில் 

சந்திரகாசன் ஒருபுறமும், 'ரா' ைறுபுறமுைாக பகீரத முயற்சிகள் தசய்து வந்தனர். இதற்கிமடயில் தமிழீழத்தில் தடகலா 
இயக்கத்தினரின் அட்டகாசங்களும் அடாவடித்தனங்களும் தபருகத் ததாடங்கின. எைது இயக்க உறுப்பினர்களும், 
தபாதுைக்களும் மிக கைாசைாகத் துன்புறுத்தப்பட்டனர். தடகலா தமலமைப்பீடத்திடம் நாம் ததாடர்ந்து முமறயிட்டும் 
எதுவித நடவடிக்மககளும் எடுக்கப்படவில்மல. ஒரு சககாதரத்துவ யுத்தத்திற்கு 'ரா' வும் தூபமிட்டு வந்தது.  

எைது உடன்பிறப்புக்கள் 'ரா' வின் நாசகாரத் திட்டத்மத உணர்ந்து தகாள்ளாது எம்கைாடு கைாதத் துணிந்தனர். இந்திய 
அரசு தைக்குப் பக்கபலைாக நிற்பதாகக் கருதிக்தகாண்டு எம்மை ஒழித்துக்கட்ட முற்பட்டனர். கைாதல் தவடித்தது. எைது 
வீரர்களின் கபார்த்திறமையாலும், ைக்களின் ஆதரவு காரணைாகவும் தடகலா இயக்கத்தினமர நாம் 
நிராயுதபாணிகளாக்க முடிந்தது. 'ரா' எதிர்பாராத எைது தவற்றியும், தடகலாவின் வீழ்ச்சியும் இந்திய உளவுத் 
தாபனத்திற்கும் எைக்கும் ைத்தியில் முரண்பாட்மடக் கூர்மைப்படுத்தியது.  

'ரா' எனப்படும் உளவு ஸ்தாபனம் இந்திய அரச அமைப்பில் ஒரு முக்கிய அம்சம். இந்திய தவளிவிவகாரக் 
தகாள்மகமயகய இந்த உளவு ஸ்தாபனம் பிரதிபலிக்கின்றது. பாரதப் பிரதைரின் கநரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இது 
இயங்குவதால் இந்திய அரச கருவியாககவ இந்த ஸ்தாபனம் தசயல்படுகின் றது. எனகவ 'ரா' வின் தசயல்பாடுகமள 
இந்திய தவளிவிவகாரக் தகாள்மகயின் பிரதிபலிப்பாககவ நாம் கருதகவண் டும். எனினும் இந்த உளவு ஸ்தாபனத்தின் 
உயர் அதிகாரிகள் சிலர் தன்னிச்மசயாக தைது விருப்பு தவறுப்பின்படி நடந்து தகாண்டனர். சிலர் சி.ஐ.ஏ. யுடன் 
ததாடர்பு தகாண்டு கதசத்துகராகமும் புரிந்தனர். டி.ஐ.ஜி. உன்னிகிருஷ்ணன் இதற்கு நல்லகதார் எடுத்துக்காட்டு. கடந்த 
3 ஆண்டுகளுக்கு கைலாகத் தமிழ்நாட்டில் தசயல்பட்டு வந்த இவர், தமிழீழப் கபாராளி அமைப்புகளுடனான 
ததாடர்புகளுக்குப் தபாறுப்பாக இருந்தார். கபாராளிகளுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சி, தகாடுக்கப்படும் ஆயுதங்கள், 
இயக்கங்களின் ஆட்பலம், கபார்முமறத் திட்டங்கள், யுக்திகள் இப்படியாக சகல தகவல்கமளயும் இவர் இலங்மக 
அரசுக்குக் தகாடுத்து வந்தார். இந்தத் தகவல்களின் அடிப்பமடயில்தான் சிங்கள ஆயுதப்பமடகள் தமிழீழ 
விடுதமலப்புலிகளுக்கு எதிரான தைது பமடதயடுப்புத் திட்டங்கமள உருவாக்கின. சில ைாதங்களுக்கு முன்புதான். 

உன்னிகிருஷ்ணன் சி.ஐ.ஏ. ஏென்ட் என்ற குற்றச்சாட்டில் மகது தசய்யப்பட்டு இப்கபாது தடல்லியில் சிமற 
மவக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இந்திய அரசுடன் நட்புறமவப் பலப்படுத்தி இந்தியாவின் ஒரு கநச சக்தியாகச் தசயல்படகவ 
நாம் விரும்புகின்கறாம். பாரதம் ததன்னாசியாவில் ஒரு தபரிய வல்லரசு. இந்துைா சமுத்திரத்திலும், அதில் ககந்திர 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இலங்மகத் தீவிலும் இந்தியாவின் பூககாள அக்கமறயும் கதசிய நலன்களும் உள்ளன 
என்பது எைக்குத் ததரியாதது அல்ல. நாம் இந்தியாவின் கதசிய நலன்கமளகயா, பூககாள அரசியல் 
அபிலாமசகமளகயா தகௌரவிக்கத் தவறவில்மல. அப்படி இருந்தும் இந்திய அரசு தமிழீழ விடுதமலப் புலிகள் 



இயக்கத்மதத் தனது கதசிய நலனுக்கு முரணான சக்தியாகக் கணித்து எம்மை ஒழித்துக்கட்ட முயற்சிப்பது ஏன் என்ற 
ககள்வி இங்கு எழுகின்றது.  

தமிழீழ விடுதமலப் புலிகள் இயக்கம் தமிழீழ ைக்களின் கதசிய நலமனப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு விடுதமல அமைப்பான 
வடிவத்மதப் தபற்றுள்ளது; இந்த நலன்கமளப் கபணுவதிலும் உறுதியாக இருக்கின்றது. தமிழீழ ைக்களின் தாயகம், 
இமறமை, சுயநிர்ணய உரிமை கபான்ற அடிப்பமடயான ககாரிக்மககளில் எைது இயக்கம் இறுக்கைான நிமலமயக் 
கமடப்பிடித்து வருகின்றது. ஆனால் இந்திய அரகசா தமிழீழ ைக்களின் கதசிய நலனில், கதசிய ஒருமைப்பாட்டில், 
கதசியத் தாயகத்தில் அக்கமற எதுவும் தகாண்டிருக்கவில்மல., ைாறாக இந்த அடிப்பமடக் ககாரிக்மககமள 
எதிர்க்கின்றது. தமிழீழம், தாயகம், சுயநிர்ணய உரிமைக் ககாட்பாடுகமள ைறுக்கின்றது; சைஷ்டி அமைப்மபக்கூட 
முன்தனடுக்கத் தயங்குகின்றது. ஒற்மறயாட்சியின் கீழ் தபரும்பான்மையினரின் ஆட்சி அதிகாரத்தின் கீழ் 
குமறந்தபட்ச சலுமககளுடன் இனப்பிரச்மனக்குத் தீர்வு காண இந்தியா முயல்கிறது. அதாவது. நீங்கள் இனவாத 
ஆளும் வர்க்கத்தின் நலன்கமளப் கபணி, இலங்மக அரமசத் தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் மவத்துக்தகாள்வமதகய 
விரும்புகின்றது. இதனால் தனது கதசிய, பூககாள நலன்கமளப் கபணலாம் என இந்தியா கருதுகின்றது. இந்தக் 
தகாள்மக அடிப்பமடயில்தான் இந்திய அரசிற்கும் தமிழீழ விடுதமலப் புலிகளுக்கும் ைத்தியில் முரண்பாடு எழுந்தது. 
தமிழீழ ைக்களின் இனப்பிரச்சிமன ஒரு கதசிய விடுதமலப் கபாராட்டைாக வளர்ந்து அரசியல் வடிவம் தபறுவமதயும். 

இப்கபாராட்டத்மத முன்தனடுக்க ஒரு கதசிய விடுதமல இயக்கம் வளர்வமதயும் இந்தியா விரும்பவில்மல. விடுதமலப் 
புலிகள் இயக்கம் இப்பாமதயில் வீறுநமட கபாட்டு வளருவமதக் கண்டு இந்தியா அஞ்சியது. இந்த வளர்ச்சிமயத் 
தடுக்கவும், எைது இயக்கத்மதப் பவவீனப்படுத்தவுகை ஏமனய அமைப்புக்கள் ஆயுதரீதியில் வளர்க்கப்பட்டு எைக்கு 
எதிரான சக்திகளாக உருவாக்கப்பட்டன. இந்த தந்திகராபாயங்கமள உணராத எைது உடன்பிறப்புக்கள் இந்தியாவின் 
ஏவல் நாய்களாகச் தசயல்பட்டு, எைது இயக்கத்மத அழித்துவிடவும் துணிந்தனர். இந்தச் சூழ்நிமலயில் தடகலா 
இயக்கம் எம்ைால் நிராயுதபாணியாக்கப்பட்டது. இந்தியாவிற்கு அதிர்ச்சிமயயும் ஆத்திரத்மதயும் தகாடுத்தது. எைது 
உடன் பிறப்புக்கமளக் தகாண்கட எம்மை ஒழித்துக்கட்ட கவண்டும் என உறுதி பூண்ட இந்திய அரசு ஈபிஆர்எல்எப் 
இயக்கத்திற்குப் தபருைளவு நவீன ஆயுதங்கமள வழங்கியது. சககாதரத்துவ யுத்தங்மள, முடுக்கி விடுவதற்கு இந்தியா 
முயன்றதில் கவறு காரணங்களும் உண்டு. விடுதமலப் கபாராளிகள் ஒருவமர ஒருவர் அடித்துக்தகாள்கின்றார்கள் 
என்ற பிரச்சாரத்மத முடுக்கி விட்டு, விடுதமல அமைப்புக்கள் மீது ைக்களுக்கு தவறுப்மபயும். விரக்திமயயும் உண்டு 
பண்ணவும் இந்தியா திட்டமிட்டது. அதன்படிகய இயக்க கைாதல்கள் தவடிக்கும் தபாழுது இந்தப் பிரச்சார யுக்திமயயும் 
மகயாண்டது. 'ரா' விடம் இருந்து ஏராளைான ஆயுதங்கமளயும், தவடி ைருந்துகமளயும் தபற்றுக்தகாண்ட 
ஈபிஆர்எல்எப் இயக்கத்தினர் விடுதமலப்புலிகமள இராணுவரீதியாக ஒழித்துக்கட்டத் திட்டம் வகுத்தனர். இந்தச் 
சதித்திட்டம் பற்றி எைக்குச் சான்றுகள் கிமடத்ததால் நாம் உடனடியாக இந்த இயக்கம் மீது இராணுவ நடவடிக்மகமய 
கைற்தகாண்டு அவர்கமளயும் நிராயுதபாணியாக்கிகனாம். இதமனயடுத்து விடுதமலப்புலிகள் இயக்கம் பலம் வாய்ந்த 



தனி அமைப்பாகத் தமிழீழத்தில் ைக்களின் ஆதரகவாடு வளர்ந்தது. எம்மைப் பலவீனப்படுத்தி, ஒழித்துக் கட்ட 'ரா' 
வகுத்த சூழ்ச்சித்திட்டங்கமள முறியடித்துவரும் அகதகவமள, தமிழீழ யுத்தக்களத்திலும் நாம் எதிரியுடன் கபாராடி எைது 
ைக்கமளப் பாதுகாக்கும் பணியிலும் தீவிரைாக ஈடுபட்டிருந்கதாம். எைது வீரத்மதயும், தியாகத்மதயும், விடுதமலப் 
பற்மறயும் கண்டு வியந்த எைது ைக்கள் எைது இயக்கத்திற்குப் கபராதரவு வழங்கினர். ஒரு கதசிய இயக்கைாகப் 
பரந்துபட்ட, தவகுெனத்தின் ஆதரவுடன் நாம் வளர்ந்து வருவது இந்திய அரசுக்கு எம்மீது எரிச்சமலத் தூண்டியது. 
எம்மை  

ஒழித்துக்கட்டத் தகுந்த தருணத்மதயும், சூழ்நிமலகமளயும் இந்தியா எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தது.  

இவ்வாண்டு ெனவரியில் சிங்கள இனவாத அரசு யாழ் குடாநாட்டில் தபாருளாதார முற்றுமகமய ஏற்படுத்தியதுடன் 
வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தபரியளவிலான இராணுவப்பமடதயடுப்மபயும் கைற்தகாண்டது. வடக்கில் ைட்டும் 20,000 
துருப்புக்கள் வமர யுத்தத்தில் குதித்தன. எைது தகரில்லா அணிகள் பல்கவறு அரங்குகளில் சிங்கள 
ஆயுதப்பமடயினமர எதிர்தகாண்டு வீரகவசத்துடன் கபார் புரிந்து வந்தன. ஆயுதங்கள், தவடிைருந்துகள் 
பற்றாக்குமறயுடன் நாம் எதிரிமயச் சைாளித்துக் தகாண்டிருந்கதாம். எதிரியின் ஆகாயக்குண்டுவீச்சுக்கள், 'பீரங்கி 
கைாட்டார்' தசல் தாக்குதல்களிலும் இராணுவ தவறியாட்டத்திலும் பல நூற்றுக்கணக்கான அப்பாவிப் தபாதுைக்கள் 
ைடிந்தவண்ணம் இருந்தனர். இந்த இக்கட்டான யுத்தச் சூழ்நிமலயில் நாம் இந்திய அரசிடம் ஆயுத உதவிமய 
நாடிகனாம். எைது ைக்கள் இனப்படு தகாமலக்கு இலக்காகி வருகின்றார்கள் என்பமதச் சுட்டிக்காட்டி, எைது ைக்கமளப் 
பாதுகாப்பதற்கு உதவி தசய்யுைாறு நாம் பாரதத்திடம் பல தடமவகள் ககாரிக்மககமள விடுத்கதாம். எைது 
ககாரிக்மககமளப் பரிசீலமன தசய்வதாகக் கூறிக் தகாண்ட பாரதம் தைௌனைாக இருந்தது. நாம் ககாரிய ஆயு 
தப்பட்டியலின் விவரங்கள், எைது தவடிைருந்துப் பற்றாக்குமறகள் கபான்ற முக்கிய இராணுவத் தகவல்கமளச் 
கசகரித்து 'ரா' அதிகாரி திரு உன்னிகிருஷ்ணன் இலங்மக அரசிற்குச் சைர்ப்பித்தார். இந்தத் தகவல்களின் 
அடிப்பமடயில் சிங்கள இராணுவம் தனது கபார் உபாயங்கமள வகுத்து, ஆக்கிரமிப்பு யுத்தத்மதத் தீவிரப்படுத்தியது. 
இந்த இக்கட்டான யுத்தச் சூழ் நிமலயில், களத்தில் நின்று கபாராடிய எைது இயக்கத்திற்கு ஆயுத உதவியளித்து, எைது 
ைக்கமளப் பாதுகாக்கத் தயங்கிய இந்தியா, தமிழ்நாட்டில் தசயல் இழந்து சிதறிக்கிடந்த சமூக விகராதக் கும்பல்களுக்கு 
பயிற்சியும் ஆயுதங்களும் வழங்க முன்வந்தது. இந்த நடவடிக்மகயானது எைக்கு இந்தியா மீதிருந்த நம்பிக்மகமயத் 
தகர்த்தது. இதிலிருந்து இந்திய அரசின் கநாக்கம் எைக்குத் ததளிவாகியது.  

விடுதமலப்புலிகள் இயக்கம் ஒரு பலம் வாய்ந்த இராணுவ சக்தியாக உருதவடுத்து சிங்கள ஆயுதப்பமடயினமரத் 
கதாற்கடிப்பமத இந்தியா விரும்பவில்மல. சிங்கள ஆயுதப் பமடகள் புலிகமள அழித்து இராணுவரீதியாகப் 
பலவீனப்படுத்தகவண்டும்; 

புலிகளால் ைக்கமளப் பாதுகாக்க முடியாத சூழ்நிமல உருவாக கவண்டும்; ைக்கள் ைத்தியில் புலிகள் மீதிருந்த 
நம்பிக்மக தளர கவண்டும்; அந்தச் சூழ்நிமலயில் தமிழீழ இரட்சகர் என்ற கபார்மவயில் கநரடியாக இராணுவரீதியாகத் 



தான் தமலயிட கவண்டும்; இப்படித்தான் இந்திய அரசு திட்டமிட்டது. அகச சையம், இந்தியா தெயவர்த்தனா அரமச 
மிரட்டிப் பயமுறுத்தியது. ஏவுகமணகள் உட்பட நவீன ஆயுதங்கள் புலிகளுக்கு வழங்கி சிங்கள ஆயுதப்பமடகமள 
முறியடிப்கபாம்; தபரிய அழிவுகமள உண்டு பண்ணுகவாம்; எந்த ஒரு ஏகா திபத்திய சக்திகளிடமிருந்து எந்தவித 
உதவிமயப் தபற்றாலும் யுத்தத்தில் தவல்ல முடியாது தசய்கவாம் என்ற ரீதியில் தெயவர்த்தனாவும் இந்திய அரசால் 
மிரட்டப்பட்டார். இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தத்மதச் தசய்து தகாண்டால் தமிழீழப் கபாராட்டத்திற்கு முடிவு கட்டி, இலங்மகயின் 
ஆளும்வர்க்க நலன்கள் பாதிக்கப்படாதவாறு பிரச்சமனமய இந்தியா தீர்த்து மவக்கும் எனவும், தெயவர்த்தனாவுக்குத் 
ததரிவிக்கப்பட்டது. வட ைராட்சி 'ஆபகரஷன் லிபகரஷன்' தவற்றியளித்ததாக ைகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் தபற்றிருந்த 
தெயவர்த்தனா, புலிகளின் தநல்லியடி தாக்குதலினால் ைனமுமடந்து கபானார். (தற் தகாமலப் பமடமயச் சார்ந்த 
கரும்புலி காப்டன் மில்லர், தன்மன அர்ப்பணித்து நடத்திய தாக்குதலில், தநல்லியடி இரா ணுவ முகாமின் மூன்று 
ைாடிக் கட்டிடம் முற்றாகத் தகர்க்கப் பட்டதுடன், எழுபத்மதந்துக்கும் கைற்பட்ட சிங்கள இராணு வத்தினரும் 
தகால்லப்பட்டனர்.) அமதத் ததாடர்ந்து இந்தியாவும் விைானம் மூலம் உணவுப்தபாட்டலங்கமளப் கபாட்டு இலங்மக 
அரமச மிரட்டியது. இந்தச் சூழ்நிமலயில் தான் இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தத்மதச் தசய்து தகாள்ள தெயவர்த்தனா 
இணங்கினார்.  

இந்திய-இலங்மக ஒப்பந்தம் பற்றி விைர்சிப்பதற்கு முன்னர் இலங்மகயில் இராணுவப் பமட தயடுப்மபயும், 
அதுபற்றிய இந்தியாவின் நிமலபாட்மடயும் இங்கு கவனிப்பது முக்கியம். சிங்கள இனவாத அரசு தனது முழு 
இராணுவப் பலத்மதயும் பிரகயாகித்து தமிழினப் படுதகாமலமயத் தீவிரப்படுத்தியகபாது இந்திய அரசு எந்த விதைான 
உருப்படியான நட வடிக்மகமயயும் எடுக்காது. தவறும் கண்டன அறிக்மககமள ைட்டும் தவளியிட்டுவிட்டு தைௌனம் 
சாதித்தது. தமிழரின் கபரழிமவயும் தபாருட்படுத்தாது தெயவர்த்தனாவின் அன்மபப் கபணுவதில் இந்தியா சிரத்மத 
காட்டியது. தமிழரின்  

நலனில் இந்தியா அக்கமற தகாண்டிருந்தால் விடுதமலப் புலிகளுக்கு ஆயுத உதவி வழங்கித் தமிழ் ைக்களின் 
அழிமவத் தடுத்திருக்க முடியும். ஆனால் இந்தியா அமத விரும்பவில்மல. விடுதமலப் புலிகளின் இராணுவ 
தவற்றிக்கு வழிவகுத்துக் தகாடுத்தால் தனது இராணுவத் தமலயீட்டுக்கு வாய்ப்பு இல்லாைல் கபாய்விடும் என இந்தியா 
கருதியது. ஒரு அப்பட்டைான இனப்படுதகாமலமயத் தடுக்க கவண்டுதைன்ற ைனிதாபிைான நிமலபாட்மடக் மகவிட்டு, 
தனது பூககாள நலன்களில் ைட்டுகை இந்திய அரசு அக்கமற காட்டியது என்பமத எைது ைக்கள் புரிந்து 
தகாள்ளகவண்டும்.  

இந்த ஒப்பந்தைானது இந்தியாவினதும் இலங்மகயினதும் ஆளும் வர்க்க நலன்கமள ைட்டுகை கபணுவதால் ராஜீவ் 
காந்தியும், தெயவர்த்தனாவும் ஒருவமர ஒருவர் புகழ்ந்துமரத்துக் தகாள்வதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்மல. 
தெயவர்த்தனாமவப் தபாறுத்தவமர இது அவருக்குக் கிட்டிய ஒரு தபரிய இராெதந்திர தவற்றியாகும். தமிழீழக் 



ககாரிக்மகக்கு முற்றுப்புள்ளி மவத்து, விடுதமலப் புலிகமள முழுமையாக நிராயுதபாணிகளாக்க இந்தியா முன் 
வந்தமை சிங்கள இனவாத ஆளும் வர்க்கத்திற்கு ைட்டற்ற ைகிழ்ச்சிமயக் தகாடுத்தது.  

ககாடி ககாடியாகக் தகாட்டி வளர்த்த சிங்கள இராணுவமும், கைற்கத்மதய நாசகார உளவு சக்திகளும், தவளிநாட்டுக் 
கூலிப்பமடகளும் சாதிக்க முடியாத ஒரு காரியத்மத இந்திய அரசு சாதிக்கும் இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்மத 
தெயவர்த்தனா அரவமணத்துக் தகாண்டதில் ஆச்சரியம் இல்மல. இந்தியாவிற்கும் இந்த ஒப்பந்தம் தபரும் 
திருப்திமய அளித்திருந்தது. இலங்மகயில் அந்நிய சக்திகளின் ஊடுருவல்கமளத் தடுத்து, இலங்மகத் தீமவத் தனது 
வல்லாதிக்கத்தின் கீழ் தகாண்டு வந்தமை இந்திய பூககாள - அரசியல் வர்த்தக நலன்கமளப் கபணுவதாக 
அமைவதால் இந்தியாவிற்கும் இது ஒரு ராெ தந்திர தவற்றிதான்.  

ஆனால் தெயவர்த்தனாவின் இனதவறிக் தகாள்மகக்கும், இந்திய வல்லரசின் பூககாள நலனுக்கும் பலிக்கடா 
ஆனவர்கள் தமிழீழப் தபாதுைக்களும், விடுதமலப் புலிகளும் ஆவர். தெயவர்த்தனா அரமசத் தனது ஆதிக்க 
வமலக்குள் வீழ்த்துவதற்காக கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இந்திய அரசினால் கைற்தகாள்ளப்பட்ட இந்த இராெதந்திர 
சூதாட்டத்திற்கு 20,000 த்துக்கும் கைற்பட்ட ஈழத்தமிழர்கள் பலியாகி இருக்கின்றார்கள். 

2000 த்துக்கும் கைற்பட்ட கபாராளிகள் இறந்து இருக்கின்றார்கள். நூற்றுக்கணக்கான தமிழ்க் கிராைங்கள் 
அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பல ககாடிக்கணக்கான தமிழர் தசாத்துக்கள் நாசைாக்கப்பட்டன. எைது ஒடுக்கப்பட்ட 
ைக்களின் இனப்பிரச்சமனமய, அவர்களின் ஜீவாதாரப் பிரச்சமனமய ஒரு யுத்தகளைாக ைாற்றி, ஒரு ரத்தக்களரியாக 
ைாற்றி அதன் மூலம் தனது கதசிய நலமன அமடந்து தகாண்ட இந்தியாவின் இந்த இழிவான நடவடிக்மக, எைது 
ைக்களுக்குச் தசய்யப்பட்ட ஒரு ைன்னிக்க முடியாத துகராக ைாகும்.  

இந்திய - இலங்மக ஒப்பந்தம் அல்லது ராஜீவ்-தெயவர்த்தனா ஒப்பந்தம் தமிழீழ ைக்களின் நலன்கமளகயா அன்றி 
அவர்களின் அரசியல் அபிலாமசகமளகயா, பாதுகாப்மபகயா கபணவில்மல. ைாறாக, தமிழ் ைக்கள் ததாடர்ந்தும் 
சிங்கள இனவாத ஆட்சியின் கீழ் ஒடுக்கப்பட்டு வருவதற்கு இந்த ஒப்பந்தம் வழி ககாலியுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் 
இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள் அடங்கி இருக்கின்றன.  

(1) இந்திய - இலங்மக தவளிவிவகார உறவு பற்றியது,  

(2) தமிழர் கதசியப் பிரச்சமனயில் தீர்வு பற்றியது.  

இந்தியா ததன்னாசியாவில் ஒரு ைாதபரும் வல்லரசு. இந்தியா தனது அயல்நாடுகளுடன் நல்லுறமவ வளர்த்துக் 
தகாள்வமதகயா, தனது நாட்டின் ஸ்திர நிமலக்குப் பங்கம் ஏற்படாைல் பார்த்துக் தகாள்வமதகயா, தனது நாட்டின் 
பிரகதசப் பாதுகாப்மபயும் சைாதானத்மதயும் நிமலநிறுத்திக் தகாள் வமதகயா நாம் ஆட்கசபிக்கவில்மல. 
இலங்மகயில் ஊடுருவிய அந்நிய நாசகார சக்திகள் தவளிகயற்றப்படுவமதயும் நாம் ஆதரிக்கின்கறாம். 



இந்துைாசமுத்திரம் ஒரு சைாதான பிரகதசைாகப் பிரகடனப் படுத்தப்படுவமதயும் நாம் வரகவற்கின்கறாம். ஆனால் 
இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவின் பூககாள நலன்கமளப் கபணுவகதாடு நின்றுவிடவில்மல. இலங்மகயில் சிங்களப் 
தபரும்பான்மை இனத்தவரின் நலன்கமள ைட்டுகை கபணும் இனவாத அரசியல் ஆட்சிமுமறக்கு முண்டு தகாடுத்து, 
தெயவர்த்தனாவின் ெனநாயக விகராத சர்வாதிகாரத்திற்கு வலுவூட்டி, தமிழரின் கதசியப் பிரச்சமனக்குத் தீர்வு காணச் 
சில கயாசமனகமளயும் இந்த ஒப்பந்தம் முன் மவக்கிறது. இன்னுதைாரு விதத்தில் தசால்லப்கபானால்,  

இந்த ஒப்பந்தம் இந்திய - இலங்மக தவளிவிவகார உறவுடன் நின்றுவிடாது, இலங்மகயின் உள்நாட்டுப் 
பிரச்சமனயிலும், தமிழரின் கதசியப் பிரச்சமனயிலும் தமலயிடுவதாக அமையப் தபற்றிருக்கிறது. சிங்கள 
ைக்கமளகயா, தமிழ் ைக்கமளகயா கலந்தாகலாசிக்காது. அவர்களது அங்கீகாரம் தபறாது, ெனநாயக முமறயில் 
தபாதுத்கதர்தல் மூலம் ததரிவு தசய்யப்படாத ஒரு அரசாங்கத்துடன் இந்தியா இந்த ஒப்பந்தத்மதச் தசய்திருக்கின்றது. 
ஆககவ, இந்த ஒப்பந்தம் இலங்மகயில் வாழும் தமிழ், சிங்கள கதசிய இனங்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் 
என்கற தசால்ல தவண்டும். தமிழீழ ைக்கமளப் தபாறுத்தவமர இந்த ஒப்பந்தைானது அவர்களது அடிப்பமட அரசியல் 
அபிலாமசகமளப் கபணுவதாக அமையவில்மல.  

இந்த ஒப்பந்தைானது தமிழீழ ைக்கமள ஒரு கதசிய இனைாக அங்கீகரிக்கவில்மல; இலங்மகயில் வாழும் பல்லின 
ைக்களின் ஒரு சமூகக் குழுவாககவ தமிழீழ ைக்கமள அங்கீகரிக்கின்றது.  

இந்த ஒப்பந்தைானது தமிழீழ ைக்களின் கதசிய சுயநிர்ணய உரிமைமய ைறுக்கின்றது. பதிலாக, இலங்மகயின் 
ஒற்மறயாட்சி முமறமயயும் பிரகதச ஒருமைப்பாட்மடயும் வலியு றுத்துகின்றது.  

இந்த ஒப்பந்தைானது தமிழர் தாயகத்மதயும், அந்தத் தாயகத்தில் தமிழரின் ஒருமைப்பாட்டு உரிமைமயயும் 
அங்கீகரிக்கவில்மல. தற்காலிகைான வடக்கு கிழக்கு இமணப்புப்பற்றிக் குறிப்பிட்டகபாதும் கிழக்கில் சர்வென 
வாக்தகடுப்பின் மூலம் தமிழ் ைாநிலத்மதப் பிரிவுபடுத்தும் ஆபத்தான விதிகமளயும் தகாண்டிருக்கின்றது. ஆககவ, 
இந்த ஒப்பந்தம் தமிழரின் அடிப்பமடயான பிரச்சமனகமள அணுகாைல், தமிழரின் தாயகத்மதயும், தமிழ்த் கதசிய 
ஒருமைப்பாட்மடயும் சீர்குமலக்கும் ஆபத்தான அம்சங்கமளயும் உள்ளடக்கி இருக்கின்றது.  

அடுத்ததாக ஈழத்தமிழரின் கதசியப் பிரச்சமனயின் தீர்வுக்கு ைாகாணசமபத் திட்டத்மதகய இந்த ஒப்பந்தம் முன் 
மவக்கின்றது. இந்த ைாகாணசமபத் திட்டத்திலும் அது வழங்கும் அரசியல் பரவலாக்கத்திலும் உள்ள குமறபாடுகமளச் 
சுட்டிக்காட்டி எைது விடுதமல இயக்கம் ஏற்கனகவ இம் ைாகாண சமப கயாசமனகமள நிராகரித்து உள்ளது.  

ைாகாணசமபத் திட்டத்தில் ெனாதிபதிக்கு அளவிற்கு மீறிய அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பமதயும், அவசரகாலச் 
சட்டத்மதப்  



பிறப்பித்து, ைாகாணசமபகமளக் கமலக்கும் அதிகாரமும் ெனாதிபதியிடம் தகாடுபட்டு இருப்பமதயும் ஒரு முக்கியக் 
குமறபாடாக நாம் சுட்டிக்காட்டியுள்களாம். சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம், நிமறகவற்றும் அதிகாரம் சம்பந்தப்பட்ட ைட்டில் 
ைாகாண சமப சட்டைன்றத்திற்கு மிஞ்சிய வமகயில் கதசிய பாராளுைன்றத்திற்குக் கூடிய அதிகாரங்கள் இருப்பமதயும், 
நாம் குறிப்பிட்டிருந்கதாம். ைாகாண தபாலிஸ் கசமவ, கதசிய தபாலிஸ் கமிசனுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் சட்டம் 
ஒழுங்கு சம்பந்தப்பட்ட விவகாரத்தில் தமிழ் ைக்களுக்கு நிர்வாக ஆட்சி அதிகாரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது 
என்பமதயும் நாம் ததளிவுபடுத்தி இருந்கதாம். அதிமுக்கியைாக தமிழ்ப்பிரகதச காணி உரிமை, குடிகயற்றம் 
சம்பந்தப்பட்ட ைட்டில் தமிழரின் நில உரிமை கபணப்படவில்மல என்பமதயும், அத்துமீறிய சட்டரீதியற்ற சிங்களக் 
குடிகயற்றங்கமள அகற்றும் வழிமுமறகள் எதுவும் குறிப்பிடப் படவில்மல என்பமதயும் எடுத்துமரத்கதாம். 
ஒட்டுதைாத்தத்தில் ைாகாணசமபத் திட்டம் தமிழரின் உரிமைகமளயும், நலன்கமளயும், பாதுகாப்மபயும் 
உறுதிப்படுத்தவில்மல என்பமதச் கட்டிக்காட்டி இந்தத் திட்டத்மத நாம் ஏற்கனகவ நிராகரித்துள்களாம். கடந்த சில 
வருடங்களாக தகாழும்புக்கும் தடல்லிக்கும் காவடி எடுத்து, இந்த ைாகாணசமபத் திட்டம்பற்றிப் கபச்சுக்கமள நடத்தி, 
அத்திட்டத்திற்குச் சட்ட வடிவம் தகாடுக்க உதவியவர்கள் தமிழர் விடுதமலக் கூட்டணித் தமலவர்ககள, அதில் உள்ள 
குமறபாடுகமள நிவர்த்தி தசய்வது சம்பந்தைாகவும் சமீபத்தில்கூட இவர்கள் தகாழும்பில் கபச்சுக்கமள நடாத்தி 
இருக்கின்றார்கள். அப்படியிருந்தும், இன்று இந்தக் கூட்டணித் தமலவர்கள் ைாகாணசமபத் திட்டத்தில் எந்தவித 
அதிகாரமும் இல்மல என இத்திட்டத்மதக் கண்டித்திருப்பதாகத் ததரிகின்றது. இந்திய-இலங்மக ஒப்பந்தத்மத 
முழுமையாக ஆதரித்துக்தகாண்டு, இந்த ஒப்பந்தத்தில் முக்கிய அம்சைானதும், தமிழரின் அடிப்பமடப் பிரச்சிமன 
சம்பந்தைானதுைான ைாகாணசமபத் திட்டத்மதக் கண்டிக்கும் கூட்டணித் தமலமையின் துகராகத்தனைான அரசியமல 
எைது ைக்கள் நன்கு உணர்ந்து தகாள்ள கவண்டும். கூட்டணித் தமலமையின் தூரகநாக்கைற்ற, சந்தர்ப்பவாத, சுயநல 
அரசியல் தகாள்மகதான் இன்று எைது ைக்களின் துர்ப்பாக்கிய நிமலக்குக் காரணம்.  

இந்திய - இலங்மக ஒப்பந்தம் தமிழீழ ைக்களின் அரசியல் அபிலாமசகமளப் பூர்த்தி தசய்வதாக அமையவில்மல 
என்பதற்காககவ,  

நாம் இந்த ஒப்பந்தத்மத அங்கீகரிக்க ைறுத்கதாம். எைது ைக்கமள நாம் கநசிப்பதாலும், எைது ைக்களின் நலன்களில் 
உண்மையான அக்கமற எைக்குண்டு என்பதாலும் இந்த ஒப்பந்தம் எைது ைக்களின் பிரச்சமனக்கு ஒரு நிரந்தரத் 
தீர்மவ அளிக்காது என்ற நிமலப்பாட்மட நாம் கைற்தகாண்கடாம். இந்த நிமலப்பாட்டில் என்ன தவறு இருக்கின்றது?  

எைது ைக்களின் அடிப்பமடப் பிரச்சமன சம்பந்தைாக எைது கருத்மதத் ததரிவிக்கும் ெனநாயக உரிமைகூட எைக்கு 
இல்மலயா?  

கருத்துச் சுதந்திரம்கூட எைக்கு இல்மலயா? தர்ைத்தின் இருப்பிடம் என்றும், ெனநாயகத்தின் பாதுகாவலன் என்றும் 
கூறிக்தகாள்ளும் பாரதநாடு எைக்கு ஏன் இந்த ெனநாயக உரிமைமய -- கருத்துச் சுதந்திரத்மதத் தர ைறுக்கின்றது?  



எைது இயக்கத்தின் மீது எத்தமனகயா நிர்ப்பந்தங்கள் இடப்பட்டன. அழுத்தங்கள் கபாடப்பட்டன. பயமுறுத்தல்கள் 
விடப்பட்டன. இறுதியில் எம்மீது ஒரு முழு அளவிலான யுத்தம் கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டிருக்கின்றது. இராணுவப் 
பயங்கரவாத மூலம், ஆயுதமுமனயில் நாம் அச்சுறுத்தப்படுகின்கறாம்.  

இதுதான் பாரத தர்ைைா?  

இதுதான் பாரத ெனநாயகைா?  

எைது பிரச்சமன சம்பந்தைாக பாரதநாடு கநர்மையுடனும், நீதியுடனும் நடந்துதகாள்ளவில்மல. ெனநாயகப் 
பண்புகமளப் கபணி ைனித தர்ைத்துடன் நடந்து தகாள்ளவில்மல. ைனிதாபிைானத்துடன் நடந்து தகாள்ளவில்மல. 
ைாறாக, ஒரு வல்லரசுக் குரிய எகதச்சாதிகாரத்துடன், அகம்பாவத்துடன், எம்மை ஏகதா கவண்டப்படாத அந்நியர்கள் 
கபால மிரட்டிப் பயமுறுத்தி, அடித்துத் துன்புறுத்தி, தகாமல புரிந்து, தகாள்மளயடித்து இராணுவப் பயங்கரவாதம் 
மூலம் எம்மை மிருகத்தன ைாக நடத்துகின்றது. இந்தியா ததாடுத்துள்ள இந்த அதர்ை ைான யுத்தம் புலிகளிடம் இருந்து 
ஆயுதங்கமளப் பறித்ததடுத் கும் அற்பைான கநாக்கத்மதக் தகாண்டது அல்ல. அப்படி இருந்தால் ஒன்றும் அறியாத 
அப்பாவிப் தபாதுைக்களின் மீது இந்த இராணுவ நடவடிக்மககள் விஸ்தரிக்கப்படகவண்டிய 

அவசியகை இல்மல. இது தமிழீழ ைக்களுக்கு எதிராகத் திட்டமிட்டு நடாத்தப்படும் யுத்தம். தமிழீழ ைக்களின் விடுதமல 
எழுச்சிமய நசுக்கி, அவர்கமள ஆயுதமுமனயில் பயமுறுத்தி, தெயவர்த்தனாவின் நிரந்தரைான அரசியல் 
அடிமைகளாக்கும் கநாக்கத்மதக் தகாண்டதுதான் இந்த யுத்தம்.  

அமைதி காக்கும் பணி என்ற பாசாங்கில், இந்திய இராணுவம் எைது தாய் ைண்ணில் காலடி எடுத்துமவத்த காலத்தில் 
இருந்கத எம்கைாடு ஒரு யுத்தத்மதத் ததாடுத்து வடக்மகயும் கிழக்மகயும் தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் தகாண்டுவரும் ஒரு 
சந்தர்ப்பத்மத எதிர்பார்த்து இருந்தது. இந்திய இராணுவம் இங்கு வந்து இறங்கியகபாது ஒரு முழு அளவிலான 
யுத்தத்திற்குத் தயாரான முமறயில் கனரக ஆயுதத் தளவாடங்கமளக் தகாண்டுவந்து கசர்த்தது. அமைதி காக்க 
வந்தவர்களுக்கு இத்தமகய ஆயுதங்களுக்கு அவசியகை இருந்திருக்காது.  

தற்காலிக அரசு என்றும், தமிழ் தபாலிஸ்பமட என்றும் ைாநில சுயாட்சி என்றும், நிரந்தரைான சைாதான சகவாழ்வு 
என்றும் இந்திய அரசு கைமடகயற்றிய தபாம்ைலாட்டங்கள் எல்லாம் எம்மை ஏைாற்றுவதற்குக் மகயாண்ட இராெதந்திர 
யுக்திககள அன்றி கவதறான்றுமில்மல. புலிகளிடம் தற்காலிக ஆட்சி அதிகாரத்மத ஒப்பமடக்கும் கநாக்கம் இந்திய 
அரசுக்கு இருந்திருந்தால், ஏமனய அமைப்புக்களுக்கு ஆயுதங்கமள வழங்கி, இந்திய இராணுவத்தின் பாதுகாப்பில் 
அவர்கமள இங்கு தகாண்டுவந்து எம்கைாடு கைாதுவதற்குத் தூண்டி விட்டது ஏன்?  

நாம் கணிசைான ததாமகயில் ஆயுதங்கமளக் மகயளித்த பின்னரும் எைக்கு உறுதியளித்ததுகபால் இமடக்கால 
அரமச நிறுவாைல், சிங்களக் குடிகயற்றத்மதயும், சிங்கள அரச நிர்வாகத்மதயும் வடக்கு கிழக்கில் இந்திய அரசு 



அனுைதித்தது ஏன்? இந்தப் பிரச்சமனகமள முன்மவத்து திலீப ன் சாகும் வமரயிலான உண்ணாவிரதம் 
அனுஷ்டித்தகபாது அவனது கபாராட்டத்மத ஆதரித்துத் தமிழீழம் அடங்கிலும் தவகுெனக் கிளர்ச்சி தவடித்தது. தமிழீழ 
ைக்களின் ஏககாபித்த அபிலாமசயாகக் கிளர்ந்த அந்தச் சாத்வீகப் கபாராட்டத்மத இந்திய அரசு 
தகாச்மசப்படுத்தியதுடன், கவண்டுதைன்கற காலம் கடத்தி, திலீபனின் உயிமரயும் குடித்தது. எைது ைக்களின் 
நலன்களில் அக்கமற இருந்தால், உண்மையான கரிசமன இருந்தால் இந்திய அரசு எைது திலீபமனக் காப்பாற்றி 
இருக்கலாம் அல்லவா? எைது பிராந்தியத் தளபதிகளான குைரப்பா,  

புகலந்திரன் ஆகிகயாமரயும் ைற்றும் எைது மூத்த உறுப் பினர்கமளயும் இந்திய அரசு அநியாயைாக சாகவிட்டதன் 
அந்தரங்க கநாக்கதைன்ன? தமிழீழ ைக்களின் தநஞ்சங்கமள உலுப்பிய இந்த அகால ைரண நிகழ்ச்சிமய இந்திய 
அரசு நிமனத்திருந்தால் தடுத்திருக்கலாம் அல்லவா? இந்த யுத்தத்திற்குக் காரணகர்த்தாக்கள் நாம்தான் என்று இந்திய 
அரசு இன்றும் எைக்கு எதிராக விசைப்பிரச்சாரத்மத கைற்தகாண்டு வருகின்றது.  

கிழக்கு ைாகாண ைக்களால் மிகவும் கநசிக்கப்பட்டு வந்த திருககாணைமல ைாவட்டத் தளபதி திரு. புகலந்திரன், 
ைட்டக்களப்பு முன்னாள் தளபதி திரு. குைரப்பா ஆகிகயார் அநியாயைாகக் தகால்லப்பட்டதன் எதிதராலியாக கிழக்கில் 
வன்முமற தவடித்து 100 க்கும் அதிகைான சிங்கள ைக்கள் தகால்லப்பட்ட கபாது அந்த நிகழ்ச்சிமய ஒரு அரிய 
சந்தர்ப்பைாகப் பயன்படுத்தி, எம்மீது இராணுவ நடவடிக்மக எடுக்க இந்தியா முடிதவடுத்தது. ஆனால், இந்தியா 
ததாடுத்த இந்த யுத்தத்தால் உயிரிழந்த தமிழர்கள் எத்தமன கபர்? ஊனைமடந்தவர்கள் எத்தமன கபர்? 
வீடிழந்தவர்கள் எத்தமன கபர்? தமிழர்களின் இரத்தத்தால் சிங்கள இனவாத அரக்கமனத் திருப்திப்படுத்துவதற்கு 
இந்தியா இந்த அநியாயைான யுத்தத்மதத் ததாடுத்து இருக்கின்றது.  

கடந்த அக்கடாபர் ைாதம் 10ஆம் நாள் ஆரம்பைான இந்த யுத்தத்தில், இந்திய இராணுவம், தபாதுைக்களின் உயிர்ச் 
கசதத்மதத் தவிர்க்கும் கபார்த் தருைங்கள் எமதயும் கபணாது. மிகவும் மிகலச்சத்தனைான முமறயில் நடந்துள்ளது. 
குடிைமனகள் மீது ததாடர்ச்சியான பீரங்கி கைாட்டார் 'தசல்' தாக்கு தல்கமளயும், ஆகாயக்குண்டு வீச்சுக்கமளயும் 
நடாத்தி ஏராளைான அப்பாவிப் தபாதுைக்கமளக் தகான்று குவித்தது. சிங்கள இராணுவத்மத மிஞ்சும் வமகயில், 
இந்தியச் சிப்பாய்கள் தவறியாட்டம் ஆடி அப்பாவிப் தபாதுைக்கமளக் கண்டபடி சுட்டுக் தகாமல தசய்திருக்கின்றார்கள். 
தமிழ்ப்தபண்கள் மிருகத்தனைான முமறயில் அவர்களால் கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். வீடுகள் கமடகளில் 
தகாள்மளயடித்தல், தீ மவத்தல் கபான்ற பயங்கரவாதச் தசயல்களில் இந்தியப் பமடகள் ஈடு பட்டிருக்கின்றார்கள்; 
ைருத்துவைமனகளில் புகுந்து கநாயாளிகமளயும், காயைமடந்தவர்கமளயும் சுட்டுக் தகாமல தசய்திருக்கின்றார்கள்; 
அகதி முகாம்கள், ககாவில்களில் தஞ்ச ைமடந்த அகதிகள் மீது குண்டும் தபாழிந்திருக்கிறார்கள். இது வமர 

இந்த யுத்தத்தில் 1000 -க்கும் கைற்பட்ட அப்பாவிப் தபாது ைக்கமள இந்திய இராணுவம் தகான்று குவித்திருக்கின்றது. 
பல நூற்றுக்கணக்காகனார் படுகாயைமடந்துள்ளனர். இவர்களில் பலர் சிகிச்மச தபறமுடியாத நிமலயில் தசத்துப் 
கபானார்கள்.  



இந்த யுத்தைானது புலிகளிடம் இருந்து ஆயுதங்கமளப் பிடுங்கும் கநாக்கத்மத ைட்டும் தகாண்டதல்ல. இது பரந்து 
பட்ட தவகுெனங்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் அதர்ைைான ஒரு யுத்தம். இராணுவப் பயங்கரவாதத்தின் மூலம் 
தமிழீழப் தபாதுைக்கமள மிரட்டி, பயமுறுத்தி அடக்குமுமறக்குள் மவத் திருப்பதுதான் இதன் கநாக்கம்.  

இராணுவ நடவடிக்மகயுடன் நின்றுவிடாது தபாருளாதாரத் தமடகமளயும் விதித்து, தபாதுைக்கள் மீது தாங்தகாணத் 
துன்பங்கமளயும் விமளவித்து வருகின்றது இந்திய அரசு. மின்சாரத்தமட, தண்ணீர், வினிகயாகத்தமட, 
கபாக்குவரத்துத் தமட, மீன் பிடித்தமட. இப்படியாகப் பல தமடகமள விதித்து எைது ைக்களின் நாளாந்த தபாருளாதார 
சமூக வாழ்க்மகமய இந்திய அரசு சீர்குமலத்துள்ளது. தவந்த புண்ணில் கவமலப் பாய்ச்சுவமதப்கபால ஏற்கனகவ 
எண்ணற்ற துன்பங்கமள அனுபவித்து வந்த எைது ைக்கள் மீது பாரத அரசானது ஈவிரக்கைற்ற தகாடுமைகமளப் 
புரிவது ஏன்?  

விடுதமலப்கபாராளிகமளப் தபாதுைக்களிடம் இருந்து அந்நியப்படுத்தும் பயங்கரவாத யுத்தியாககவ இந்திய அரசு 
இந்தக் தகாடுஞ் தசயல்கமளப் புரிந்து வருகின்றது என்பமத எைது ைக்கள் கவனத்திற்கு எடுத்துக் தகாள்ள கவண்டும். 
கதசிய விடுதமலப்கபார் நமடதபறும் நாடுகளில் ஆக்கிரமிப்பு வல்லரசுகள் இந்தப் பயமூட்டும் யுக்திகமளக் 
கமடப்பிடிக்கத் தவறுவதில்மல. சிங்களப் கபரினவாத அரசும் இப்படியான சில யுக்திகமள எைது ைக்கள்மீது பரீட்சித்துப் 
பார்க்ககவ தசய்தது. இமவ பற்றிச் சிறிது பார்ப்கபாம்.  

1) தபாது ைக்கமளத் ததாடர்ச்சியாக இராணுவ அட்டூழி யத்திற்கு இலக்காக்கி, ைகனாரீதியான அச்சத்மதயும் 
விரக்திமயயும் உண்டுபண்ணுவது. இதனால் தபாது ைக்கமளப் கபாராட்டத்தின் மீதும், கபாராளிகள் 
மீதும் தவறுப்பமடயச் தசய்வது. இப்படியாகப் தபாதுைக் கமள கபாராளிகளிடம் இருந்து 
அன்னியப்படுத்து வது. இறுதியில் கபாராளிகமளக் காட்டிக்தகாடுக்கப் தபாதுைக்கமள ஊக்குவிப்பது. 

2) தபாதுைக்கமளத் ததாடர்ச்சியாக தபாருளாதார அழுத்தங்களுக்கு இலக்காக்கி வறுமையின் விழிம்பிற்குத் 
தள்ளுவது. தபாதுைக்களின் துன்பங்களுக்கு எல்லாம் கபாராளிகள்மீது பழிமயப் கபாட்டு, கபாரா ளிகள் 
மீது தபாதுைக்கமள தவறுப்பமடயச் தசய்வது. பின்பு நிவாரண உதவிகமள வழங்கிப் தபாதுைக்கமளத் 
தம்வசப்படுத்துவது. 

3) கபாராளிகளின் தபாதுசனத் தகவல் ததாடர்புகமள முற்றாகத் துண்டித்துவிட்டு தபாதுைக்கள் ைத்தியில் 
திட்டமிட்ட தபாய்ப்பிரச்சாரத்மதச் தசய்வது. இந்தப் தபாய்ப் பிரச்சாரம் மூலம் ைக்கமளக் குழப்பி, 
கபாராளிகளுக்கு எதிராக அவர்கமளத் திருப்புவது.  

இப்படியான நயவஞ்சக யுக்திகமளகய இந்தியாவும் கமடப் பிடித்து வருகின்றது. ஆககவ எைது ைக்கள் இந்த நாசகாரச் 
சதிகளுக்குப் பலியாகாைல் மிகவும் விழிப்பாகவும் உறுதியாகவும் இருக்க கவண்டும்.  

எைது அன்பார்ந்த ைக்ககள!  



இந்திய அரசானது எம்மை ஆயுதங்கமளயும் ஒப்பமடத்து விட்டுச் சரணாகதி அமடயச் தசால்கிறது: இந்திய-இலங்மக 
ஒப்பந்தத்மத நிபந்தமன அற்ற முமறயில் ஆதரிக்கச் தசால்கின்றது; ெனநாயகப் பாமதமயத தழுவி அரசியல் 
நீகராட்டத்தில் குதிக்கச் தசால்கிறது. இந்த நிபந்தமனகமளதயல்லாம் இந்திய அரசு சைாதான வழியில் தசல்ல 
கவண்டும் என்று எைக்கு அன்புக்கரங்கமள நீட்டிச் தசால்லட்டும். நல்தலண்ணத்மத ைனிதாபிைானக் 
கண்கணாட்டத்கதாடு தசால்லட்டும். இந்தியப்பமடயினர் யாழ்ப்பாணத்மத ஒரு ரணகளைாக்கி தமிழரின் 
கல்லமறகள்மீது நின்று தகாண்டு, இராணுவப் பயங்கரவாதத்மதக் கட்டவிழ்த்து விட்டு ஆயுதமுமனயில் தசால்கிறது. 
மிரட்டிப் பயமுறுத்தி அடிபணியச் தசால்கிறது.  

நாம் ஆயுதத்தில் காதல் தகாண்ட அராெகவாதிகள் அல்லர். நாம் பலாத்காரத்மத வழிபடும் பயங்கரவாதிகள் அல்லர், 
நாம் யுத்ததவறி தகாண்ட, இரத்ததவறி தகாண்ட, வன்முமறயாளர்கள் அல்லர். நாம் சைாதானத்மத விரும்புகிகறாம். 
எைது ைக்கள் சைாதானைாக, நிம்ைதியாக, சுயதகௌரவத்துடன், 

ஒடுக்கப்பட்ட எைது ைக்களின் உரிமைமய மீட்தடடுப்பதற்காககவ நாம் ஆயுதங்கமள ஏந்திகனாம். அந்த 
இலட்சியத்திற்காககவ நாம் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு கைலாகப் கபாராடி வருகிகறாம். அந்த இலட்சியத்திற்காககவ 
இதுவமர 1000-த் திற்கும் கைற்பட்ட எைது வீரர்கள் உயிமர அர்ப்பணித்துள்ள னர்; எத்தமனகயா ைகத்தான 
தியாகங்கமளப் புரிந்துள்ளனர்; வியக்கத்தக்க வீரகாவியங்கமளப் பமடத்துள்ளனர். விடுதமலப் புலிகளின் 
ஆயுதப்கபாராட்ட வரலாறு என்பது. ஒடுக்கப்பட்ட எைது ைக்களின் வீரசுதந்திரப் கபாராட்ட வரலாகற அன்றி கவறு 
ஒன்றுைல்ல. எைது வீர வரலாற்றுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி மவத்துவிட்டு எம்மைச் சரணாகதி அமடயச் தசால்கிறது 
இந்திய அரசு. நாம் பாரத நாட்டுடன் பமகத்துக் தகாள்ள விரும்பவில்மல; இந்திய இராணுவத்துடன் கபார் புரிய 
விரும்பவில்மல. நாம் ஆயுதங்கமள கீகழ கபாட தயாராக இருக்கிகறாம். ஆனால் நாம் ஆயுதங்கமளக் மகயளித்து 
விடுவதால் எைது ைக்களின் கதசிய இனப்பிரச்சமனக்கு நிரந்தரைான தீர்வு தரப்பட்டு விடுைா? எைது ைக்கள் 
நிம்ைதியாக, சுதந்திரைாக, தகௌரவைாக, பாதுகாப்பாக வாழ வழி பிறக்குைா?  

நாம் ஆயுதங்கமளக் கீகழ கபாடத் தயாராக இருக்கிகறாம். ஆனால் எைது ைக்களின் பிரச்சமனகளுக்கு எத்தமகய 
தீர்வு முன்மவக்கப்படுகின்றது? ைாகாணசமபத் திட்டத்தால் எைது பிரச்சமனகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு ஏற்படுத்தப்படுைா? 
ைாகாண சமபத்திட்டம் தமிழீழ ைக்களின் அரசியல் அபிலாமசகமளப் பூர்த்தி தசய்யுைா? அப்படியானால் எைது 
ைக்களின் எதிர் காலம் என்ன?  

எைது ைக்ககள நன்றாகச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்!  

நாம் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக, இரத்தம் சிந்தி, வியர்மவ சிந்தி, தாங்தகாணாத் துன்பங்கமள அனுபவித்து எைது 
அடிப்பமட உரிமைகளுக்காக, அரசியல் சுதந்திரத்துக்காக, எைது தகௌரவத்துக்காகக் கட்டிதயழுப்பிய விடுதமலப் 
கபாராட்டத்மத 40 நாட்களுக்குள் குழி கதாண்டிப் புமதக்க முயல்கிறது இந்திய அரசு.  



நாம் ஆயுதங்கமள கீகழ கபாடத் தயாராக இருந்கதாம். ஆனால் நாம் ஆயுதங்கமள ஒப்பமடத்துவிட்டுச் சரணாகதி  

அமடவது என்பது, எைது இனத்தின் சரணாகதிக்கு ஒப்பாகும் அல்லவா? விடுதமலப் கபாராட்டத்தின் இழப்புக்கு 
ஒப்பாகும் அல்லவா?  

நாம் ஏற்கனகவ இந்திய அரசின் உறுதிதைாழிகமள நம்பி கணிசைான ததாமக ஆயுதங்கமள ஒப்பமடத்கதாம். அந்த 
ஆயுத ஒப்பமடப்பின் கபாது எைது ைக்களின் பாதுகாப்பு என்ற பாரிய தபாறுப்மபயும் இந்திய அரசிடம், இந்திய 
இராணுவத்திடம் ஒப்பமடத்கதாம் அல்லவா? இந்தத் தார்மீகப் தபாறுப்மப இந்திய அரசு கமடப்பிடித்ததா? எைது 
ைக்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளித்து ைனிதாபிைானத்கதாடு நடத்தியதா? இல்லகவ இல்மல. ைாறாக, எைது ைக்கமளக் 
தகான்று குவித்துக் தகாடுமைப்படுத்தியது அல்லவா? அடித்து மிதித்து எம்மைத் துன்புறுத்தி அவைானப்படுத்தியது 
அல்லவா? எைது தபண்கமளக் கற்பழித்து எைது தகௌரவத்துக்கு இழுக்குத் கதடித் தந்தது அல்லவா!  

எைது ஆயுதங்கமள நாம் கீகழ கபாட தயாராக இருக்கிகறாம். ஆனால் எைது ைக்களின் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் 
என்ன? இந்திய இராணுவம் தனது தகாடுமைகமள நிறுத்தி விடுைா? எைது ைக்கமள நிம்ைதியாக வாழவிடுைா? எைது 
அரசியல் தபாருளாதார வாழ்வில், சிவில் நிர்வாகத்தில் தமலயீட்மட நிறுத்திக் தகாள்ளுைா? சமூக விகராதக் 
கும்பல்களுக்கும், இனத் துகராகிகளுக்கும் அரசியல் கைமட அமைத்துக்தகாடுத்துவரும் அதன் ஆத்திரமூட்டும் 
தசயல்கமளக் மகவிடுைா? எைது ஆதரவாளர்கமள அடித்துத் துன்புறுத்தி, தடுப்புக்காவலில் மவத்துக் 
தகாண்டிருக்கும் அடாவடித் தனங்கமளக் மகவிடுைா?  

இந்திய அரசானது எம்மிடமிருந்து ஆயுதங்கமளப் பறித்ததடுக்கக் கங்கணம் கட்டி நிற்பது ஏன்? தமிழீழத்தின் 
சைாதானத்மதயும், சகெ நிமலமயயும் தகாண்டு வருவதற்காகவா? எைது ைக்களின் நலன்கமளப் 
கபணுவதற்காகவா? இல்லகவ இல்மல. தெயவர்த்தனாமவயும் சிங்கள ஆளும் கட்சி இன தவறிக்கூட்டத்மதயும் 
திருப்திப்படுத்துவதற்காக அன்றி கவறு ஒன்றுக்காகவும் அல்ல.  

இந்திய-இலங்மக ஒப்பந்தத்தின்படி தமிழர் சுதந்திர இயக்கம் நிராயுதபாணியாக்கப்பட கவண்டும், அல்லது 
நிர்மூலைாக்கப்பட கவண்டும். இதற்காககவ தெயவர்த்தனா இந்த ஒப்பந்தத்தில் மகதயாப்பமிட்டார். இதற்காககவதான் 
இந்திய அரசு எம்மீது ஒரு முழு அளவிலான யுத்தத்மதத் ததாடுத்தது.  

நாம் ஆயுதங்கமள கீகழ கபாட தயாராக இருக்கிகறாம். ஆனால் எைது ைக்களின் பாதுகாப்புக்கான உத்தாவாதம் 
அளிக்கப்பட கவண்டும்; எைது ைக்கள் சுதந்திரைாக, தகௌரவைாக, நிம்ைதியாக வாழ வழி வகுக்கப்படகவண்டும். இந்திய 
அரசானது தனது இராணுவ நடவடிக்மககமளக் மகவிட்டு, புலிகமள கவட்மடயாடுவமதக் மகவிட்டு, ஆயுதங்கமளத் 
கதடி அமலவமதக் மகவிட்டு எைது ைக்களுக்கு சுபீட்சைான வாழ்மவ, ஒரு நிரந்தரைான தீர்மவக் காண முயற்சிமய 
எடுக்ககவண்டும். அப்தபாழுது நாம் ஆயுதங்கமளக் மகயளிப்கபாம்.  



எைது அன்பார்ந்த ைக்ககள!  

இந்திய இராணுவத்தின் அடாவடித்தனங்கமளக் கண்டு, நாம் அஞ்சி அடிபணிந்து கபானால் நாம் தெயவர்த்தனா 
அரசுக்கு அடிமைகளாகப் கபாக கநரிடும். இத்தமன காலைாக நாம் இரத்தம் சிந்திப் கபாராடியதில் அர்த்தமில்லாைல் 
கபாய் விடும். எைது தியாகங்கள், அர்ப்பணிப்புக்கள் எல்லாம் கடல் நீரில் எழுதிய கமதயாகிப் கபாய்விடும். தமிழனின் 
வீரைரபில் எழுந்த ஒரு உன்னத வீர காவியம் ைரணித்துக் குப்மபத் ததாட்டிக்குள் ைமறந்துவிடும். நாம் அடிபணிந்து 
கபானால் அடுத்த பரம்பமர எம்மை ைன்னிக்கப் கபாவதில்மல. நாம் இந்திய இராணுவத்துக்கு அஞ்சவும் கூடாது. 
எந்த வமகயிலும் ஒத்துமழக்கவும் கூடாது.  

இந்தியா ஒரு அந்நிய நாடு. இங்கு வந்து எைது ைண்மண ஆக்கிரமித்துக்தகாண்டு, இந்திய இராணுவம் எம்மை 
அடிமைப்படுத்துவமத நாம் அனுைதிக்க முடியாது. இந்த நடவடிக்மகயானது சர்வகதச தர்ைங்களுக்கு முற்றிலும் 
முரணானதாகும். இந்தியாவின் இந்த ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்மகக்கும், இராணுவ அட்டூழியங்களுக்கும் எதிராகப் 
பாரதத்திகலகய ஒரு பாரிய எதிர்ப்புக் கிளம்பியிருக்கின்றது.  

எைது ைக்களுக்கு எதிராகத் தான் தசய்யும் அட்டூழியங்கமள யும், அநியாயங்கமளயும் இந்திய அரசு இன்று உலக 
சமுதாயத்துக்கு இருட்டடிப்புச் தசய்து வருகின்றது. அபாண்டைான தபாய்கமளத் திரித்து உலகத்தின் ைனச்சாட்சிமய 
ஏைாற்றி வருகின்றது. ஆனால் உண்மைக்கும், தர்ைத்துக்கும், நீதிக்கும் கல்லமற கட்டிவிட முடியாது. தபாய்மையின் 
திமரகமளக் கிழித்து தகாண்டு உண்மை ஒருநாள் தவளிவரத்தான் தசய்யும். அப்தபாழுது பாரதம் உலக 
ைனச்சாட்சியின் முன் தமலகுனிந்து நிற்கும். அப்கபாது வரலாறு எைது பக்கம் திரும்பும். அன்றுதான் எைது ைக்களுக்கு 
விடிவு பிறக்கும். அன்று வமர நாம் உண்மைக்காக, நீதிக்காக, தர்ைத்துக்காக ததாடர்ந்து கபாராடுகவாம்.  

எைது அன்பார்ந்த ைக்ககள!  

உரிமைப் கபாராட்டத்தில் உறுதியும், கநர்மையும், எதற்கும் அஞ்சாத திடமும் தகாண்ட ைக்கள் சமுதாயத்மத எந்த ஒரு 
வல்லரசும் அடிமை தகாள்ள முடியாது என்பகத வரலாற்று உண்மை . இந்த வரலாற்று உண்மைமய எைது ைக்கள் 
பாரத நாட்டுக்குப் புகட்டிக்காட்ட கவண்டும்.  

அரசியல் பிரிவு தமிழீழ விடுதமலப் புலிகள் 

டிசம்பர், 1987 

 தியாக தீபங்கள்  

தமிழீழ விடுதமலப் கபாராட்டத்தில் பல்கவறு களங்களில் வீரப்கபார் புரிந்து சாதமன பல பமடத்த இந்த ைாவீரர்கள் 
இந்திய அரசின் ஒருதமலப் பட்சைான, ஓரவஞ்சமனயான நடவடிக்மககமள எதிர்த்து இந்திய அரசின் 



துகராகத்தனத்மத உலக அரங்குக்குத் கதாலுரித்துக் காட்ட தம்மைத்தாகை அழித்து தியாக தீபங்களாகச் சுடர்விட்டுக் 
தகாண்டிருக்கின்றனர்.  

 
தலப்டினண்ட் ககர்னல் திலீபன் (பார்த்திபன்)  

தலப்டினண்ட் ககர்னல் திலீபன் அவர்கள் இயக்கத்தின் யாழ்ைாவட்ட அரசியற் பிரிவுப் தபாறுப்பாளராகப் பணியாற்றிய 
கபாதிலும், சிங்கள இராணுவத்மத எதிர்த்து இயக்கம் நடத்திய கபாராட்டக் களங்களில் இறங்கி விழுப்புண்கள் பல 
ஏற்றவர். வடைராட்சிச் சைரில் சிங்கள இராணுவத்தின் துப்பாக்கிக்குண்டு தாக்கியதில் தனது குடலில் ஒரு பகுதிமய 
இழந்தவர்.  

யாழ்ப்பாணத்தில் விடுதமலப்புலிகள் இயக்கம் நடத்திய மிகப்தபரிய ஊர்வலங்கள், தபாதுக்கூட்டங்கள், ைறியல்கள் 
என்பவற்மற குறுகியகால அவகாசத்துக்குள் ஒழுங்கு தசய்து தவற்றிகரைாக நடத்தியவர் தலப்டினண்ட் ககர்ணல் 
திலீபன். இந்திய அரசின் ஓர வஞ்சமனப் கபாக்மக உலகுக்கு அம்பலப்படுத்த சாகும்வமர உண்ணாவிரதமிருந்து 
தன்னுயிமர ைாய்த்தவன் ைாவீரன் திலீபன்.  

ைாவீரன் திலீபன் சரித்திரம் பமடத்த வீரச்சாவின் மூலம் இந்திய அரசின் கபடத்தனத்மத, ஓரவஞ்சமனமயத் 
கதாலுரித்துக் காட்டினான்.  

தலப்டினண்ட் ககர்னல் குைரப்பா (இரத்தினபாலா)  



எைது இயக்கம் சிங்களப் தபாலிஸ் நிமலயங்கள் மீது நடத்திய தபரிய அதிரடித்தாக்குதல்கள் அமனத்திலும் கலந்து 
தகாண்ட இயக்கத்தின் மூத்த உறுப்பினரான தலப்டினண்ட் ககர்ண ல் குைரப்பா (இரத்தினபாலா) ைட்டக்களப்பு ைாவட்டப் 
தபாறுப்பாளராக இருந்து ஆற்றிய இராணுவ, அரசியல் இயக்கப்பணிகள் ைட்டக்களப்புப் பகுதியில் குறிப்பாக 
இசுலாமியத்தமிழர்கள் ைத்தியில் இயக்கம் வளர்ச்சி தபறக்காரணைாக இருந்தன. 

 
குைரப்பா புகலந்திரன் 

ைட்டக்களப்பில் அவர் இருந்த முகாமைக் குறிமவத்து 6 முகாம்களிலிருந்து தசன்று முற்றுமகயிட்ட ஆயிரத்துக்கும் 
அதிகைான சிங்களப் பமடகமளத் தாக்கி, பல கவச வாகனங்கமள அழித்து 60 இராணுவத்தினமரக் தகான்றதுடன் 
இயக்க வீரர்கள் எவருக்கும் எதுவும் ஏற்படாத வமகயில் முற்றுமகமய உமடத்து மீண்ட குைரப்பா யாழ்ப்பாண 
ைாவட்டப் தபாறுப்பாளராக பணியாற்றிய கவமளயில் இந்திய-இலங்மக அரசுகளின் நயவஞ்சக ஒப்பந்தத்தால் 
அநியாயைாக உயிரிழந்தார்.  

தலப்டினண்ட் ககர்ணல் புகலந்திரன் (தர்ைராசா)  

இயக்கத்தின் மூத்த உறுப்பினரான தலப்டினண்ட் ககர்ணல் புகலந்திரன் (குணநாயகம் தர்ைராசா) இயக்கத்தின் 
ஏராளைான உறுப்பினர்களுக்குப் பயிற்சியாளராக இருந்து அவர்கமளச் சிறந்த கபார்வீரர்களாக உருவாக்கியவர்.  

இயக்கம் தவற்றிகரைாக நடத்திய பல தாக்குதல்களில் முக்கிய பங்கு வகித்ததுடன், 1985 ெனவரியில் அச்சுகவலியில் 
காப்டன் பண்டிதரின் முகாமைச் சுற்றி வமளத்து 500க்கு கைற் பட்ட சிங்கள இராணுவத்தினர் கைற்தகாண்ட 
முற்றுமகமய தவற்றிகரைாக உமடத்துக்தகாண்டு தப்பிய தலப்டினண்ட ககர்ணல் புகலந்திரன் இந்திய-இலங்மக 
அரசுகளின் நய வஞ்சக ஒப்பந்தத்தால் அநியாயைாக உயிரிழந்தார்.  



இந்திய அரசின் நயவஞ்சகத்தால் குைரப்பா, புகலந்திரனுடன் சயமனட் அருந்தி உயிர்நீத்த ஏமனய பத்து வீரர்கள்.  

கைெர் அப்துல்லா  

ததன்ைராட்சிப் பகுதிமயச் கசர்ந்த கைெர் அப்துல்லா தமலவர் பிரபாகரனின் தைய்க்காப்பாளராக நீண்டகாலம் 
கடமையாற்றியவர். அவரது தசயற்திறன் காரணைாக கடற் புலிகள் அமைப்பில் தபாறுப்பான பணியில் அைர்த்தப் 
பட்டார்.  

காப்டன் நளன்  

பருத்தித் துமறமயச் கசர்ந்த காப்டன் நளன் இயக்கத்தின் ததாமலத்ததாடர்புப் பிரிவில் நீண்ட காலம் பணியாற்றியவர்.  



 



இவர்கள் கடற்புலிப் பிரிமவச் கசர்ந்தவர்கள் எவ்விதைான சூழ்நிமலயிலும் இயந்திரப்படமகத் 



திறமையாகச் தசலுத்தும் ஆற்றல் தபற்றவர்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


