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தைடகள&ற நிைன+,ர. சமாதான2தி&3 இ5றியைமயாத7 

(Washington, DC; 18 May 2017) ைவகாசி 18 ஆ) திகதிைய வடகிழ./ ம12) 

3ல)ெபய7 நா9கள;< வா=) ஈழ?தமிழ7க@ ஒBறிைணEF தமிG 

இனJப9ெகாைல நாளாக  நிைனK LMகிBறன7. இEத  நாள;< சிற NலOகா 

அரசாOக?திB வBRைறயS< பாதி.கJபTடவ7க@, R.கியமாக ேபாVB இ2தி. 

காலகTட?தி< திTடமிT9 ப9ெகாைல ெசWயJபTடவ7க@ நிைனK 

LரJப9கிBறன7. 2009 ஆ) ஆX9 அTYழியOக@ நடEதேபாF தமிG இன) 

எ[வளK FBப?ைத\) Fயர?ைத\) அ]பவS?F) தமF ேகாV.ைககள;< 

உ2தியாக இMEதேதா அேத உண7KடB இB2) வ_வாக நி1கிBறன7. 

ஒ[ெவாM ஆX9) ேம_) ேம_) பல ம.க@ ஒBறிைணEF இEத நாைள 

நிைனKLMகிBறன7. 

 
எOக@ F.க) இறEத ப<லாயSர.கண.கான ம.க`.காக மT9மி<ைல. தமிG 

ம.க@ மனதி< பல ஆX9களாக எதி7கால இழJைபJ ப1றிய FயரR) இMEF 

வMகிறF. சிOகள ெபௗ?த ேபVனவாத அரசிB அட./ Rைறய1ற எதி7கால) 

சா?தியம1றF. இFேவ தன;? ேதச) ேவX9) எBற ேகாV.ைகைய வ_.கb 

ெசWதF. ஆ\த ேமாத< RcவைடEதF எT9 ஆX9க@ கடEத ேபாதி_) 

எதி7கால?திB நிைல ேக@வS. /றியாகேவ உ@ளF. அரசியலைமJ3 Rைற 

RடOகியF. தமிG ேபd) ம.கள;B நியாயமான /ைற.கைள த N7.க ஒMெதள;வான 

3திய அரசியலைமJ3 Rைற உMவா.கJப9வF எBபF சா?தியம1றF என 

இFவைர நடEத ச7ீதிM?த Rய1சிக@ எ9?F.காT9கிBறன. 

 
ெவ12 வா./2திகைள நிைறேவ12வதி< RBேன1ற) இMEதா< மT9ேம 
சிற NலOகா ந Nதி ம12) ெபா2J3.Lற< ஆகியவ1ைற RBேனா.கி நக7?Fவாக 
கM?தJப9). சிற NலOகா அதB நிைலJபாTc1காக வSம7சி.கJபTடா_) 
Fரதி7fடவசமாக ச7வேதச சgக?தி< பல7 சிற NலOகாவSB L12.கைள ந)பS 
அவ7க`./ ெவ/மதியள;.கிBறன7. சிற NலOகா கடைமகைள நிைறேவ1ற தவறிய 
ேபாதி_) ஐேராJபSய ஒBறிய)  வ7?தக RB]Vைம அள;?தF இத1கான ஒM 

எ9?F.காTடா/). 
 
சிறிலOகா அரசாOக) தமிG ம.கள;ைடேய ந)பS.ைகைய வள7Jபதி< 
ேதா<வS\1ற நிைலயS< நிைலயான சமாதான வாWJ3.க@ மிகK) 
/ைறEதளவSேலேய காணJப9கிறன. ெதாட7சியான தXடைனயSலிMEF தJ3த<, 
இராiவமயமா./த< ம12) வடகிழ./ /cசனJ பர)பலி<  மா1ற?ைத 
ஏ1ப9?Fவத1/ அரசாOக?திB ஊ./வSJ3 நடவc.ைக ஆகியன ேம_) ேம_) 
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வSர.தியைடய ெசWகிBறன. அரசாOக?திB எEத RBேன1றR) அ7?தR@ளதாக 
அைமய தமிG ம.க@ அவ7க@ ேம< உ2தியான ந)பS.ைக ைவ?திM.கேவX9). 
 
ஆனா< “ைவகாசி 18” நிகGைவ நடா?த? தைட ேபாBற அcJபைட உVைமJ 

பSரbசைனக@ இM./) வைர இFசா?தியம1றF. எOக@ "கட8த கால நிைன+கள:5 

7ைட2தழி<=" எBற அறி.ைகயS< தமிG நிைனவlசலிக@ எ[வாறாக 
அட.கJப9கிBறன எBபைத வSவV?F@ேளா). R@ள;வாW.காலி< நிைனK 

நிகGK நடா?த ேந12வS.கJபTட தைட த1ேபாF நைடெப1ற வM) 
அட./Rைற./ ஒM எ9?F.காTடா/). நாOக@ அறி.ைகயS< LறியF ேபா< 
அரசாOக) இEத தைடக@ ேதசிய பாFகாJபS1காக ேம1ெகா@ளJப9கிறன எB2 
Lறினா_) பாதி.கJபTட சgக) அதB உBனதமான ெகா9OேகாBைமைய 
அ]பவS.கிBறF. 
 
தமிG நிைனK ெசய1பா9கைள சிற NலOகா ெதாட7bசியாக அட./RைறJ 

ப9?Fவைத எXணS PEARL மிகK) கவைலயைடகிBறF. சம mப?தி< நைடெப1ற 

சிவS< சgக உ2JபSன7 ம mதான FB32?த< இதி< அடO/). தைடய1ற நிைனK 
நிகGKக@ தமிG ம.கள;B அcJபைட ேகாV.ைககள;< ஒBறா/). ஆ\தJ 

ேபாராTட) RcEF எT9 வMடOகளக`). மகிEத ராஜப.ச ஆTசியS< இMEF 
வSலகி இரX9 வMடOகக@  கடEத ேபாதி_) அரசாOக) த1ேபாF) இ?தைகய 
Rய1சிகைள? த9.கிBறF. நிைனK Lர< நிகGK நடா?Fவத1கான தமிG 
ம.கள;B உVைமயS< அரசாOக?திB /2.க9ீ ஏ12.ெகா@ள RcயாதF. 
இJபcயான நிகGKகைள நடா?த அ]மதி?த< இ?த NவS< ெபா2J3ண7K ம12) 
ந Nதி.கான RB நிபEதைன ம mF ெத1/ சிOகள?திB கcனமான 

உைரயாட_.க`./ இடமள;./). 
	

 


