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Nehu;Nt 

தைப் பபொங்கல் புை்ைொண்டில் ைமிழீழ அரசுக்கொன பயணம் 

பைொடரட்டும்!! அதனை்துலக ஈழை்ைமிழர் மக்களதை! 

 

தமிழ் சமுதாயத்தின் தலைசிறந்த பண்பாடல்ட உைகுக்கு உணரத்்தும் 

வலகயிை், லதத ் திங்கள் முதை் நாள் தமிழர ் திருநாள் என 

ஆண்டுததாறும் ககாண்டாடப்படுகிறது. தமிழ்ச ் சமுதாயம் 

ககாண்டாடும் கபாங்கை் விழா மத, இன தவறுபாடுகள் எதுவுமின்றி 

உலழப்லபயும், உலழப்புக்கு உதவியவரக்லளயும் எண்ணி நன்றி 

கதரிவிக்கும் இனிய பண்பாடட்ு திருவிழாவாக, மனித தநயம் வளரக்்கும் 

மகத்தான திருவிழாவாக, தமிழரக்ள் வாழும் இடங்களிை் எை்ைாம் 

முன்கனடுக்கப்படுகின்றது. 

 
 

அந்தவலகயிை் எமது இனத்தின் இருப்பின்  முக்கியத்துவத்லத கருத்திை் 

ககாண்டு எமது அரசியை் தவணவாவிலன ஒதர குரலிை் ஓங்கி ஒலிக்க 

நிைம்-புைம்-தமிழகம் இலணந்த உைகத்தமிழர ் கபரும்பரப்பிை் 

கசயற்படட்ுவரும் தமிழ்த ் ததசியசக்திகள் அலனத்தும் பிறக்கின்ற 

தமிழ்ப் புத்தாண்டிை் உறுதிதயற்க முன்வருமாறு, முள்ளிவாய்க்காலிை் 

ககான்று புலதக்கப்பட்டவரக்ள் சாரப்ிலும், மண்ணுறங்கும் மாவீரத்தின் 

கபயராலும், அலனத்துைக ஈழத்தமிழர ் மக்களலவ அன்புரிலமயுடன் 

அலறகூவை் விடுக்கின்றது. 

 
  

கடந்த சனாதிபதித் ததரத்லிை் கபரும்பான்லம சிங்களவரக்ளாை் 

சனாதிபதியாகத் ததரந்்கதடுக்கப்பட்ட இனப்படுககாலையாளி 

தமிழரக்ளின் எை்லைப்பகுதியான அனுராதபுரத்திை் தனது 

அங்குராரப்்பண லவபவத்லத நிலறவு கசய்தலம தமிழரக்ளுக்கு தான் 

அடுத்த துட்டகாமினி என்ற கசய்திலயச ்கசாை்ைாமை் கசாை்லியுள்ளார.் 

இைங்லக ஒரு கபௌத்த நாடு என்றும் கபௌத்த மதத்திற்கு முதலிடம் 

என்றும்  மாரத்ட்டி வரும் கபௌதத் தபரினவாதத்தின் எக்காளமிடும் 

கூற்றுக்கலள சிங்களத்தின் புதிய சனாதிபதியின் முதை் உலர 

உறுதிகசய்யும் வலகயிை் அலமந்துள்ளது. இைங்லகதத்ீவின் 
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ஆதிக்குடிகள் தமிழரக்ள் தான் என்ற அறிவும் ஆய்வும் இை்ைாமை் பாளி 

கமாழியிை் புலனயப்பட்ட மகாவம்சத்லத அடிப்பலடயாகக் ககாண்டு 

வரைாற்லறத் திரிவுபடுத்திக் கூறும் சிங்கள கபௌத்த பீடங்களுக்கும் 

கபௌத்த ததசியச ் சக்திகளுக்கும் இவரது உலர புளகாங்கிதத்லத 

ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்பதிை் எந்தவிதமான ஐயமும் இை்லை. 

 

தகாட்டாபய சனாதிபதியாகத் கதரிவுகசய்யப்பட்ட பின்னர ் சிங்கள 

ததசியவாத ஆதிக்கம் தமலும் கபருகத்கதாடங்கியுள்ளது. 

இனப்படுககாலையாளிகலள நீதியின் பிடியிை் இருந்து 

தப்பலவப்பதற்கும் தமிழரக்லள கதாடர ் அசச்ுறுத்தை் நிலைக்குள் 

லவத்திருக்கும் முகமாகவும் புதிய சனாதிபதி அவரக்ளுக்கு உயர ்

பதவிகலளயும் இராசதந்திரி நிலைகலளயும் வழங்கியுள்ளார,் 

அதததநரத்திை் பை ஆண்டுகளாகச ்சிலறயிை்அலடக்கப்படட்ுள்ள தமிழ் 

அரசியை் லகதிகளுக்கு நீதிவழங்க மறுத்து வருகின்றது சிங்கள அரசு. 27 

வருடங்களாக நீதி கிலடக்காமை் சிலறயிை் இருந்த தமிழ் அரசியற்லகதி 

மரணமலடந்தது இைங்லகயிை் நீதித்துலறயின் பாரபடச்தல்த 

பலறசாற்றுகிறது.  

 
  

இந்த நூற்றாண்டு கண்டிராத மாகபரும் மனிதப்தபரவைத்லத 

ஏற்படுத்திய முள்ளிவாய்க்காை் தமிழினப் படுககாலை நடந்ததறி பத்து 

ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிலையிை்கூட அதற்கான நீதிலய 

கபற்றுக்ககாள்ள முடியவிை்லை. இது மாத்திரமை்ைாது வலிந்து 

காணாமை்ஆக்கப்பட்தடார ் விடயம், தமிழ் அரசியை் லகதிகளின் 

விடுதலை, நிை விடுவிப்பு உள்ளிட்ட பிரசச்ிலனகளுக்கு 

கபாறுப்புக்கூறிதய ஆகதவண்டிய, அவ்விடயங்களுடன் தநரடியாக 

சம்பந்தப்பட்ட சிறிைங்கா அரசும் அதன் பலடகளும் 

கவளிப்பலடயாகதவ மறுத்துலரத்து நிற்கின்றது. 

 
  

இன்று எமது தாயக உறவுகள் இந்தப் கபாங்கை் நன்னாலள 

மகிழ்சச்ிதயாடு ககாண்டாட முடியாத மன நிலையிை் தமது உறவுகலள 

ததடியும், தமது உறவுகளுக்கான 

நீதிக்காகவும்  தபாராடிவருகின்றனர.்  இத்தருணத்திை் தான்   உைகத ்

தமிழர ் கபரும்பரப்பிை் வலுவான முன்கனடுப்புகலள தமற்ககாள்ளவும், 

அதன் வழிதய தமிழ் மக்களின் இருப்லப உறுதிப்படுத்தும் வலகயிைான 

தாயகம்-ததசியம்-தன்னாட்சி உரிலம ஆகிய மூைாதாரக் 

தகாரிக்லககலள உள்ளடக்கியதான நிரந்தரத் தீரல்வ தநாக்கிய 

சூழலமலவ உருவாக்கவும் நாம் அலனவரும் கதாடரந்்தும் தபாராட 

முன்வரதவண்டும். 
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உைகின் மூத்த குடிகளாகிய நாம் எமக்ககன்று கமாழி, கலை, கைாசாரம், 

உணவுமுலற, வரைாறு, இைக்கியம், இைக்கணம் என்பவற்லறப் 

பை்ைாயிரம் வருடங்களுக்குமுன்தப பலடத்துள்தளாம். இதற்கு 

சமகாைத்திை்கசய்யப்பட்ட கீழடி ஆய்வு ஆதாரமாக உள்ளது. 

எனதவ2020ம் ஆண்டு திருவள்ளுவர ்ஆண்டு 2051 லத1ஆம் நாள் தமிழர ்

திருநாளாம் லதப்கபாங்கை் நாளிலிருந்து நமது சுதந்திர தாயகத்தின் 

விடிவிற்காக ஒன்றுபட்ட குரலிை், ஒன்றாய், ஒற்றுலமயாய் முலனப்புடன் 

முன்னகரத்வாம் வாரீர!் அந்தவலகயிை்  எமது சுதந்திர இைட்சியம் 

நிலறதவறும் வலர எமக்குக் கிலடத்த வழிகளிை் நாம் கதாடரந்்து 

தபாராடுதவாம்.- 

 

தமிழரக்ள் நிம்மதிதயாடும் பாதூகாப்தபாடும் சுதந்திரத்ததாடும் வாழ 

தவண்டும் என்றாை் எங்கள் தாயக மண்ணிை் தமிழீழ அரலச 

மீள்கட்டிகயழுப்ப தவண்டும். அந்த நம்பிக்லகயுடன் கபாங்கை் 

புத்தாண்டிை் காைடி எடுத்து லவப்தபாம். 

 

உைகத் தமிழ் கசாந்தங்கள் அலனவருக்கும் தமிழர ் திருநாள் 

வாழ்த்துகள்.  

 

 "தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்"  

 

அலனத்துைக ஈழத்தமிழர ்மக்களலவ 

 

 

 

 

 

 

-30- 

International Council of Eelam Tamils (ICET) was established in 2011 by a number of grass-roots Tamil 

organizations, which were democratically elected by the Eelam Tamils. It is the largest Tamil diaspora organization 

with members drawn from fourteen countries. The ICET is absolutely committed to a non-violent agenda and it 

seeks a lasting peace in Sri Lanka, based on Vaddukoddai Resolution. For more information, please contact 

spokesperson Steven Pushparajah K,  +47 90641699.  

 


