PEOPLE FOR EQUALITY AND RELIEF IN LANKA
1629 K Street, Suite 300 | Washington, D.C. 20006 | pearlaction.org | contact@pearlaction.org

பேர்ள் மாவீரர் நாளை நிளைவுகூர்வதுடன், வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் நிளைபவந்தலுக்கு எதிராக
எடுக்கப்ேட்டு வரும் கடுளமயாை நடவடிக்ளககளுக்குத் தைது கண்டைத்ளதயும் ததரிவிக்கிறது.
(வ ோஷிங்டன், டி.சி., 27.11.2020) இன்று தமிழ்த் வதசிய நினைவு திைமோை மோவீரர் நோள். தோயகத்திலும்,
புலம்பெயர் நோடுகளிலுமுள்ள ஈழத் தமிழர்கள், இந்நோளில் ஒன்று கூடித் தோயக விடுதனலக்கோகப் வெோரோடி
மோய்ந்த ர்கனள நினைவுகூர் ர். 2009 ஆம் ஆண்டில் ஆயுத வமோதல் முடிவுக்கு ந்ததிலிருந்து மோவீரர் நோள்
ஓர் சிறப்ெோை முக்கியத்து த்னதப் பெற்றுள்ளது. இலங்னக அரசின் அடக்குமுனறகளுக்கு எதிரோை
வெோரோட்டத்தில் ஆழமோக வ ரூன்றியுள்ள நினைவ ந்தற் சடங்குகனள அனுசரிப்ெதற்கோக,
இரோணு த்திைோல் அழிக்கப்ெட்ட தமிழீழ விடுதனலப் புலிகளின் மோவீரர் துயிலும் இல்லங்களில்
ஒன்றுகூடும் தமிழர்களின் எண்ணிக்னக ஒவ்ப ோரு ஆண்டும் அதிகரித்து ருகிறது. கடந்த கோலத்திலும்
நினைவுகூர் தன் மீதோை அடக்குமுனற பெோது ோகக் கோணப்ெட்டது என்றோலும், இந்த ஆண்டு,
இறந்த ர்கனள நினைவுகூர் தற்கோை தமிழர்களின் முயற்சிகள் அசோதோரணமோை அளவிற் கடும்
எதிர்வினைனயச் சந்தித்திருந்தை.
இன்று, தமது வீடுகளில் நினைவ ந்தலில் ஈடுெட்ட தமிழர்கள், அதனை நீதிமன்றங்கள் அனுமதித்திருந்த
வெோதிலும், இரோணு த்திைரோலும், பெோலிசோரிைோலும் குறின க்கப்ெட்டிருந்தைர். ெலர்
னகதுபசய்யப்ெட்டுள்ளதோக ரும் தக ல்கள் குறித்து நோம் ஆழ்ந்த க னல பகோண்டுள்ளதுடன்,
நடப்ெ ற்னற உன்னிப்ெோகக் க னித்து ருகிவறோம். ந ம்ெர் 23 அன்று நோம் ப ளியிட்டிருந்த அறிக்னகயில்,
அதிகரித்து ரும் நினைவுகூர் தற்கோை தமிழர்களின் உரினம மீதோை அடக்குமுனறகனள நோம்
கண்டித்திருந்தவதோடு, தமிழர் சமூகத்துடனும், நினைவ ந்தல் நிகழ்வுகனள ஒழுங்குபசய்ெ ர்களுடனும்
எமது ஒருனமப்ெோட்னட ப ளிப்ெடுத்தியிருந்வதோம். இரோஜெக்ஷவின் அதிகோரத்தின் கீழ் லு னடந்துள்ள
எவதச்சோதிகோர ஆட்சிவய, அதிகரித்துள்ள இவ் டக்குமுனறகளுக்குக் கோரணம் என்றோலும், இது அ ர்களுடன்
பதோடங்கவில்னல. ெல தசோப்தங்களோகத் பதோடர்ச்சியோை அரசோங்கங்கள் தமிழர்கள் மீது
ஒடுக்குமுனறனயயும், இைப்ெடுபகோனலனயயும் நிகழ்த்து தற்கு அனுமதிக்கும், அரசின் சிங்கள-பெௌத்த
வமலோதிக்க இயல்பில் வ ரூன்றியுள்ள கட்டனமப்புக் கோரணங்கனள நோம் புரிந்து பகோள் து மிக
அ சியமோகும்.
இலங்னக எனும் வதசம் குறித்தோை எண்ணக்கருவ , சிங்களப் பெௌத்தர்களின் வமலோதிக்கத்தினை
அடிப்ெனடயோக ன த்துக் கட்டனமக்கப்ெட்ட ஒன்றோகும். நோட்டில் சிங்கள ர்களின் முதன்னமயோை
இடத்னத நினலநோட்டு தும், அ ர்களின் பதோடர்ச்சியோை ஆதிக்கத்னத உறுதிபசய் தும் அரசின் ெணியோக
இருந்து ருகிறது. தமிழீழ விடுதனலப் புலிகளுக்குப் ெல தசோப்தங்கள் முன்பிருந்வத கோணப்ெடும், சிங்கள
வமலோதிக்கத்திற்கு எதிரோை நீண்டகோலத் தமிழ் எதிர்ப்பு, சிங்கள அரசு ஒன்னற உரு ோக்கும் திட்டத்திற்குத்
தனடயோக இருந்து ருகிறது. சிங்கள வமலோதிக்க வி ரணத்திற்குச் ச ோலோக அனமயும் எதுவும், அது
கோணோமலோக்கப்ெட்வடோரின் குடும்ெங்களின் வெோரோட்டங்களோக இருந்தோலும், அல்லது
பமழுகு ர்த்திபயோன்னற ஏற்றி நினைவுகூர் து வெோன்ற ஒரு சிறிய அனடயோளமோக இருந்தோலும், அது
அரசின் வி ரணங்களுக்கு அச்சுறுத்தலோக இருக்கிறது; எைவ அடக்குமுனறக்கு உட்ெட்டது. தமிழ்த்
வதசியத்து த்திற்கும், சிங்கள வமலோதிக்கத்திற்கும் இனடயிலோை இந்த உள்ளோர்ந்த முரண்ெோவட, வமோதலின்
னமயமோக உள்ளது.
தமிழர்கள் ப ளிப்ெடுத்திய அெரிமிதமோை னதரியம், மீண்டும் அ ர்கனள வமலோதிக்கத்திற்கும்,
எவதச்சோதிகோரத்திற்கும் எதிரோை வெோரோட்டத்தின் முன்ைணியில் நிறுத்துகிறது. இனத ஊக்குவிக்க வ ண்டும்;
முன்பைடுத்துச் பசல்ல வ ண்டும். தமிழ்த் வதசத்தின் சுயநிர்ணய உரினம உட்ெட எல்லோச் சமூகங்களிைதும்
உரினமகனள மதிக்கும் னகயில் அரனசச் சீர்திருத்து வத இப்வெோரோட்டத்தோற் வகோரப்ெடு தன் னமயத்தில்
உள்ளது. அது யோபதனில், தைது ெல்வதசியத் தன்னமனயயும், தோன் பகோண்டிருக்கும் அனைத்து மக்களிைதும்,
இைங்களிைதும் உரினமகனளயும் மதிக்கும், நினலயோை அனமதினயக் பகோண்டுள்ள, உறுதியோை ஒரு தீ ோக
இலங்னக விளங்க வ ண்டும் என்ெவதயோகும். எனினும், இது உள்நோட்டுச் பசயன்முனறகளினூடு மட்டுவம
சோத்தியப்ெடோது என்ெனதவய இது னரயிலோை இலங்னகயின் ரலோறு கோட்டுகிறது. நீதி, பெோறுப்புக்கூறல்,
நினலயோை அரசியற் தீர்வு என்ெ ற்றிற்கோை தமிழர்களின் அபிலோனசகளுக்கு ஆதர ோக ப ளித்தனலயீடு
இல்லோமல், இவ்விடயத்தில் முன்வைற்றம் ஏற்ெடு தற்கோை ோய்ப்பு மிகக் குனற ோகவ உள்ளது.
இலங்னகயின் இைவமலோதிக்க அரசிற்குக் கோலனித்து க் கோலம் பதோடங்கி இன்று னர சர் வதசச் சமூகம்
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அளித்து ரும் மனறமுகமோை மற்றும் ப ளிப்ெனடயோை ஆதரவு, சிங்கள வமலோதிக்கத்னத ஊக்குவித்துச்
பசயற்ெடுத்துகிறது. நினலயோை சமோதோைத்தின் பெோருட்டு, இலங்னக அரசுடைோை சர் வதச ஈடுெோடு
மீள்ெரிசீலனைக்கு உட்ெடுத்தப்ெட வ ண்டும்.
இத்தனை ருடங்களில், மோவீரர் நோளோைது தமிழர்கள் தமது சுயநிர்ணயத்திற்கோை வெோரோட்டத்தின் மீதோை
அர்ப்ெணிப்னெ உறுதிப்ெடுத்தும் நோளோக மோறிவிட்டது. ஆயுத வமோதல் முடிவுக்கு ந்து ெதிபைோரு
ஆண்டுகளும், தமிழீழ விடுதனலப் புலிகளோல் மோவீரர் நோள் முதன்முதலோகக் கனடப்பிடிக்கப்ெட்டு
முப்ெத்பதோரு ஆண்டுகளும் கடந்துள்ள நினலயில், வெோரில் மோண்ட தம்ம ர்கனள நினைவுகூர் திலும்,
இலங்னக அரனச நிரோகரிப்ெதிலும் தமிழ் மக்களது அனசக்க முடியோத அர்ப்ெணிப்னெ ந ம்ெர் 27 குறித்து
நிற்கிறது. இன்று, விடுதனலப் வெோரோட்டத்திற் தியோகம் பசய்யப்ெட்ட ஆயிரக்கணக்கோை உயிர்கனள நோம்
நினைவுகூர் வதோடு, தமிழர்கள் தமக்கோை இனறனம, சுதந்திரம், நீதி என்ெ ற்றுக்கோக முன்ன த்துள்ள
வகோரிக்னககனள மீள லியுறுத்துகிவறோம்.
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