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நிைன���வத�கான தமிழரி� உரிைம மதி�க�பட ேவ��� 

 

ேவாஷி�ட� �.சி.; நவ�ப� 24, 2020 – வட�� ம��� கிழ�கி��ள பல மாவ�ட�களி�, தமி�� ேதசிய             
நிைன� தினமான மாவீர� நாைள� கைட�பி��பத��� தைடவிதி�க�ப���ளைம மிக��       
கவைலயளி�பதா��ள�. தமிழ� நிைன��ர� மீதான ெதாட�� அரச அட���ைறயி� நீ�சிேய        
இ�தைடகளா��. நிைனேவ�த� நிக��கைள ஏ�பா� ெச��� பணியி� ஈ�ப���ளவ�க�, இல�ைக        
அதிகாரிகளா� க�ைமயான அ����த�க��� உ�ளா�க�ப�வைத� ேப�� வ�ைமயாக�      
க���கிற�. ேம��, ச�ட� ெசய��ைறகைள��, ேகாவி�-19 க���பா�கைள�� தவறாக�       
பய�ப��தி, நிைன���வைத� த��� நி���வத�காக ேம�ெகா�ள�ப�� இ����பி�க�ப�ட      
�ய�சிகைள எதி��� நி�பவ�க�ட� ேப�� ஒ�ைம�பா�ைட ெவளி�ப��த விைழகிற�. 

இல�ைகயி� இரா�வ� தளபதி��, ேபா����றவாளிெயன� ��ற��ம�த�ப���ளவ�மான சேவ�திர 
சி�வா, ேகாவி�-19 க���பா�கைள ேம�ேகா�கா��, மாவீர� நா� நிைனேவ�த�க� தைடெச�ய�ப�� 
என� கட�த வார� ெதரிவி�தி��தேதா�, இ���தரைவ மீ�பவ�க� மீ� ச�ட நடவ��ைக எ��க�ப�� 
என�� அ����தியி��தா�. அதைன� ெதாட���, நிைனேவ�த� நிக��க��காக� தமிழீழ 
வி�தைல� �லிகளி� �யி�� இ�ல�கைள� ச�க இைடெவளிைய� கைட�பி��தவா� ���ர� ெச�ய 
�ய�சி�தவ�க� ெபாலிசாரினா� த��� நி��த�ப�டன�. வட�� ம��� கிழ�கி� �யி�� 
இ�ல�க��� அ�கி� பா�கா��� பைடயின� ேசாதைன� சாவ�கைள அைம���ளன�. �யி�� 
இ�ல�க� ��த�தி� ேபா��, அத� பி�ன�� இரா�வ�தினரா� இ��தழி�க�ப�டன. இ� அரசி� 
ேமலாதி�க உண���, பழி�ண��� ெவளி�ப�� விவரண�கைள� பல�ப���வத�காக ேம�ெகா�ள�ப�ட 
ஒ� ெகா�ைமயான ெசயலா��.  

ேம��, உ��� நீதிம�ற�க� ெபா� நிக��க���� �றி�பாக� தைடவிதி���ளேதா�, பல 
தனிநப�க����, தமி�� ேதசிய� ��டைம��, தமி�� ேதசிய�தி�கான ம�க� ��னணி உ�ளி�ட 
அரசிய� க�சிக����, நிக��கைள ஏ�பா� ெச�வத���, அவ�றி� கல��ெகா�வத��� 
தைட��தர� பிற�பி���ளன. ேகாவி�-19 க���பா�க� இ�தைடகைள நியாய�ப���வத�கான 
சா�காக� பய�ப��த�ப�டா��, சிவ��-ம�ச� ெகா�க� ம��� பதாைககைள� பய�ப���வ� ேபா�ற 
தீ�க�ற நிைன��ர� ெசய�பா�களி� ஈ�ப���ள தனிநப�க� ெதாட��சியாக இல��ைவ�க�ப�வ�, 
தமிழ� நிைனேவ�த� ெசய�பா�கைள, அைவ ெப��பா�ைமயினரி� விவரண�க���� கீ�ப�யாத 
நிைன� ம��� எதி���� ெசய�பா�களாக இ��பதா� ஒ���வ� எ�ற அரசி� ேநா�க�ைத� 
ெதளிவாக� �ல�ப���கிற�.  

நா� �றி�பாக� ேபாரா�ட�களி� ஈ�ப���ள காணாம� ஆ�க�ப�ட தமிழ�களி� ���ப�கைள� 
ேச��தவ�க�, அவ�க� நிைனேவ�த� ெசய�பா�களி� ஈ�ப���ளா�களா இ�ைலயா எ�பைத� 
ெபா��ப��தாம�, இல�� ைவ�க�ப�வ� �றி��� கவைல����ேளா�. நீ�ட காலமாக இட�ெப�� 
வ�� இ�ேபாரா�ட�களி� ஈ�ப�� வ�� தனிநப�களி� ெபய�க� �றி�பிட�ப���ள, அவ�கைள மாவீர� 
நா� நிைனேவ�த�களி� கல��ெகா�வதிலி��� தைட ெச��� நீதிம�ற ஆவண�கைள நா� 
க���ேளா�. இல�ைகயி� வலி�� காணாம� ஆ�க�ப�டவ�களி� பிர�சிைன �றி��� கவன�ைத 
ஈ��ப��, அதிகாரிக��� எரி�ச���வ�மாக��ள இ�ேபாரா�ட�களி� ஈ�ப�� வ�� காணாம� 
ஆ�க�ப�ட தமிழ�களி� ���ப�கைள� ேச��தவ�க� மீ� பரவலாக ேம�ெகா�ள�ப�� அ����த�க� 
ம��� �����த�களி� இ�ெனா� வ�வேம இ�.  
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“இ�வா� ச�ட� ெசய��ைறைய �ைறேகடாக� பய�ப���வ�, நவ�ப� 27 ஆ� திகதி         
நிைன��ர�ப�� மாவீர� நா� ம��� ேம 18 ஆ� திகதி நிைன��ர�ப�� தமிழின அழி�� நிைன� நா�             
ேபா�ற நிைனேவ�த� நா�க� ெதாட�பி� ேமலதிக தைடக����, ைக�க����, அ����த�க����        
தளமைம��� ெகா����,” என� ெச�ெத�ப� மாத�தி� ேப�� எ�சரி�தி��த�. தைடகேள�ம�ற        
நிைன��ரலான�, வ��க� ஆ�ற�ப�வத���, ேபாரி� இழ�க�ப�டவ�கைள� ெகௗரவ�ப���வத���      
இ�றியைமயாதெதா�றாக, அவ��ட� பிரி�க��யாதவா� இைண���ள�ட�, 2009 இ��� பி�ன�       
தமி� ம�களி� அ��பைட� ேகாரி�ைககளி� ஒ�றாக�� இ��� வ�கிற�. எனேவ, மாவீர� நா�          
நிைனேவ�த�கைள� தைடெச�வ�, நிைன���வத�கான தமிழ�களி� உரிைமயி�     
ஏ���ெகா�ள��யாத மீறலா�� எ�� ச�ேதக�தி�கிடமி�லா� ெச�திைய இல�ைக�� அ���மா�       
ேப�� ச�வேதச� ச�க�ைத வலி����கிற�.  
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