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மாவீரர் நாளன்றான தமிழர் நினனவேந் தலானது சிங் களப ௌத்த வமலாதிக்கத்திற் கு எதிரான அரணாகும்

வோஷிங் டன்

டி.சி.:

நேம்

ர்

27,

2021

தமிழர்

–

தாயகத்திலும் ,

புலம் பெயர்ந்து தமிழர் வாழும் நாடுகளிலும் உள் ள ஈழத் தமிழர்களள,
சிங் கள-பெௌத்த

ஒடுக்குமுளையிலிருந்து

பொராட்டத்திை் காகத்

தமது

தமிழரின்

உயிளர

விடுதளலக்கான

அர்ெ்ெணித்தவர்களள

நிளனவுகூர்வதை் காக ஒன்றிளணக்கும் ஒரு நாளாக மாவீரர் நாள் (தமிழ் த்
பதசிய

நிளனபவந்தல்

ஆயிரக்கணக்காபனார்
ளதரியமாக

நாள் )

திகழ் கிைது.

அண்ளமக்

துன் புறுத்தல் களளயும் ,

எதிர்பகாண்டு,

இலங் ளக

காலத்தில் ,

அச்சுறுத்தல் களளயும்
இராணுவத்தினால்

இடித்தழிக்கெ் ெட்ட யுத்தக் கல் லளைகளின் இடிொடுகளில் ஒன்றுதிரண்டு,
2009

ஆம்

ஆண்டுக்கு

முன்பு

தமிழர்

கட்டுெ் ொட்டுெ்

நிகழ் த்தெ் ெட்ட சடங் குகளள மீளவும் அனுசரித்தனர்.
இலங் ளக

அரசானது,

சட்ட

மை் றும்

ெகுதிகளில்

இருந்தபொதும் ,

சட்டத்துக்குெ்

புைம் ொன

வழிமுளைகளின் மூலம் நிளனபவந்தல் நிகழ் வுகளளத் தளட பசய் தும் ,
தடுத்தும்

வருவதனால் ,

நிளனபவந்தல்

கடந்த

இரண்டு

நடவடிக்ளககள்

ஆண்டுகளாகத்

மீதான

தமிழர்

ஒடுக்குமுளைகள்

அதிகரித்துள் ளன.
தமிழரின்

நிளனவுகளிை் கு

இளடயூறு

பதாடர்ச்சியாகச்

பசயை் ெட்டு

முரண்ொட்டின்

உள் ளார்ந்த

விளளவிக்கும்

வருவது,

விதமாக

இலங் ளகயில்

காரணங் களுடன்

அரசு

நிலவும்

பவகுவாகெ்

பிளணந் துள் ளது. மாவீரர் நாள் , பம 18 ஆம் திகதி அனுசரிக்கெ் ெடும் தமிழர்
இனெ் ெடுபகாளல

நிளனவு

நாள்

பொன்ை

நிளனபவந்தல்

நாட்களள

அனுசரிெ் ெதும் , பொறுெ் புக்கூைல் மை் றும் நீ திக்கான அடிமட்ட நிளலெ்
பொராட்டங் களும் , தமிழ் மக்களிளடபய நிலவும் ெரந்துெட்ட பதசியவாத
உணர்வுகளளயும் ,

சிங் கள-பெௌத்த

அரபசான்ளைக்

கட்டளமக்குந்

திட்டத்துக்கான அவர்களின் எதிர்ெ்ளெயும் பிரதிெலிக்கின் ைன. இத்தளகய
நிளனபவந்தல் நாட்களள, குறிெ் ொக மாவீரர் நாளள அனுசரிெ் ெதனூடாக
வடக்கு மை் றும் கிழக்கு முழுவதும் பதாடர்ச்சியாக பவளிெ் ெடுத்தெ் ெடும்
துணிச்சலான

எதிர்ெ்ொனது,

உணர்வுகளளயும் ,

ஆழமான

விடுதளலக்கான

தமிழ் த்

பொராட்டத்தின்

பதசியவாத
மீதான

அனுதாெத்ளதயும் பவளிெ் ெடுத்துவபதாடு மட்டுமல் லாது, இன முரண்ொடு
தீர்க்கெ் ெட்டுவிட்டது

என் ை

இலங் ளகயின்

கூை் றுக்களளயும்
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பொய் யாக்குகிைது. இலங் ளகத் தீவில் சிங் கள-பெௌத்த பமலாதிக்கத்துக்கு
அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் சர்வபதசமயெ் ெடுத்தெ் ெட்ட பொறுெ் புக்கூைை்
பொறிமுளை

ஒன் றுக்காக,

பகாரிக்ளகளய

கிட்டத்தட்ட

இலங் ளக

அவ் வில் ளலயினூடாகபவ

ஒருமனதாக

விடுக்கெ் ெடும்

எவ் வாறு

தமிழர்

ொர்க்கிைபதா,

நிளனபவந்தல்

நாட்களளயும்

ொர்க்கிைது.
1848 ஆம் ஆண்டு (ஆங் கிபலயரிடமிருந்து) சுதந்திரம் பெை் ைதிலிருந்து,
சிங் கள-பெௌத்த

பநறிமுளைகளால்

இலங் ளகளயக்

கட்டிபயழுெ் ெச்

இருந்தபொதும் ,

தமிழ் த்

வலிளமயும் ,
கண்ணியம் ,

வளரயறுக்கெ் ெட்ட
சிங் கள

பதசிய

மக்கள்

முயன்றுள் ளனர்.

அளடயாளத்தின்

பதாடர்ச்சியான

(ஆங் கிபலயரிடமிருந்து)
சுயநிர்ணய

என் ெவை் றுக்கான

சுதந்திரம்

பெை் ைதிலிருந்து,

மை் றும்

இளையாண்ளம

உரிளம

மனத்திட்ெமும்

நாபடான்ைாக

இலங் ளகக்கு

ஒரு

சவாலாக

விளங் குகின் ைன. எனபவ, நிளனபவந்தை் பசயை் ொடுகளளத் தடுத்தல் ,
தமிழ் அரசியல் பவளிெ் ொடுகளளக் பகாடூரமான சட்டங் களளக் பகாண்டு
மட்டுெ் ெடுத்துதல் , சிங் களவர்கள் வாழும் பதை் கினூடாக வடக்கு மை் றும்
கிழக்கிை் கான பொருளாதார அணுகுவழிளயக் கட்டளமெ் ெதன்

மூலம்

தமிழரின் பொருளாதார வளர்ச்சிளயக் குன் ைச் பசய் தல் , நில அெகரிெ் பு
மை் றும்

குடிபயை் ைங் களின்

தாயகத்ளதத்

மூலம்

துண்டுெடுத்துதல்

அளடயாளத்ளதெ்

உரிளம

பகாரெ் ெடும்

என்ெவை் றினூடாகத்

ெலவீனெ் ெடுத்த

அரசு

பதாடந்து

தமிழர்

தமிழ் த்

பதசிய

முளனகிைது.

(ஆங் கிபலயரிடமிருந்து) சுதந் திரம் பெை் ைதிலிருந்து, தமக்கான ஒரு நாடு
மை் றும்

சுயநிர்ணயம்

என் ெவை் றுக்கான

பதாடர்ச்சியான

தமிழரின்

உரிளமபகாரல் கபள, இலங் ளக மிகவும் அஞ் சும் அச்சுறுத்தல் களாகும் .
ெல தசாெ் தங் களாக பமை் பகாள் ளெ் ெடும் முளைபகடான பொருளாதார
நிர்வாகமும் , இனவாத மை் றும் இனத்துவக் பகாள் ளககளும் , இலங் ளகத்
தீவிலுள் ள தமிழர்களுக்கும் , முஸ்லிம் களுக்கும் தீங் கு விளளவித்தபதாடு
மட்டுமல் லாது, சட்டவாட்சிளய நீ ர்த்துெ் பொகச் பசய் தபதாடு, சர்வபதச
ஒழுங் கிை் கு

அடிெ் ெளடயிபலபய

இணங் காத

எபதச்சதிகாரெ்

பொக்குகளிை் கும் வழிபகாலியுள் ளன. ஒவ் பவாரு ஆண்டும் , மாவீரர் நாள்
பதாடர்பில் ஏை் ொடு பசய் யெ் ெடும் நிளனபவந்தை் பசயை் ொடுகளானது,
தமிழ் த் பதசிய அணிதிரட்டலும் , ஆயுதெ் பொராட்டத்தின் மரபெச்சங் களும் ,
இலங் ளகயின்

இனெ் ெடுபகாளல

திட்டத்திை் பகதிரான

வலிளமயான

நாபடான்ளைக்
அரண்களாக

கட்டிபயழுெ் பும்

உள் ளன

என்ெளத

வலுவாக நிளனவூட்டுகின் ைன.
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PEARL is a 501(c)(3) non-profit organization. Please support our work.

