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மாவீரர் நாளன்றான தமிழர் நினனவேந்தலானது சிங்கள-

ப ௌத்த வமலாதிக்கத்திற்கு எதிரான அரணாகும் 

 

வோஷிங்டன் டி.சி.: நேம் ர் 27, 2021 – தமிழர ் தாயகத்திலும், 

புலம்பெயரந்்து தமிழர ் வாழும் நாடுகளிலும் உள்ள ஈழத் தமிழரக்ளள, 

சிங்கள-பெௌத்த ஒடுக்குமுளையிலிருந்து தமிழரின் விடுதளலக்கான 

பொராட்டத்திை்காகத் தமது உயிளர அரெ்்ெணித்தவரக்ளள 

நிளனவுகூரவ்தை்காக ஒன்றிளணக்கும் ஒரு நாளாக மாவீரர ்நாள் (தமிழ்த் 

பதசிய நிளனபவந்தல் நாள்) திகழ்கிைது. அண்ளமக் காலத்தில், 

ஆயிரக்கணக்காபனார ் துன்புறுத்தல்களளயும், அசச்ுறுத்தல்களளயும் 

ளதரியமாக எதிரப்காண்டு, இலங்ளக இராணுவத்தினால் 

இடித்தழிக்கெ்ெட்ட யுத்தக் கல்லளைகளின் இடிொடுகளில் ஒன்றுதிரண்டு, 

2009 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு தமிழர ் கடட்ுெ்ொடட்ுெ் ெகுதிகளில் 

நிகழ்த்தெ்ெட்ட சடங்குகளள மீளவும் அனுசரித்தனர.்  இருந்தபொதும், 

இலங்ளக அரசானது, சட்ட மை்றும் சட்டதத்ுக்குெ் புைம்ொன 

வழிமுளைகளின் மூலம் நிளனபவந்தல் நிகழ்வுகளளத் தளட பசய்தும், 

தடுத்தும் வருவதனால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகத் தமிழர ்

நிளனபவந்தல் நடவடிக்ளககள் மீதான ஒடுக்குமுளைகள் 

அதிகரித்துள்ளன. 

தமிழரின் நிளனவுகளிை்கு இளடயூறு விளளவிக்கும் விதமாக அரசு 

பதாடரச்ச்ியாகச ் பசயை்ெடட்ு வருவது, இலங்ளகயில் நிலவும் 

முரண்ொட்டின் உள்ளாரந்்த காரணங்களுடன் பவகுவாகெ் 

பிளணந்துள்ளது. மாவீரர ்நாள், பம 18 ஆம் திகதி அனுசரிக்கெ்ெடும் தமிழர ்

இனெ்ெடுபகாளல நிளனவு நாள் பொன்ை நிளனபவந்தல் நாடக்ளள 

அனுசரிெ்ெதும், பொறுெ்புக்கூைல் மை்றும் நீதிக்கான அடிமட்ட நிளலெ் 

பொராட்டங்களும், தமிழ் மக்களிளடபய நிலவும் ெரந்துெட்ட பதசியவாத 

உணரவ்ுகளளயும், சிங்கள-பெௌத்த அரபசான்ளைக் கட்டளமக்குந் 

திட்டதத்ுக்கான அவரக்ளின் எதிரெ்்ளெயும் பிரதிெலிக்கின்ைன. இத்தளகய 

நிளனபவந்தல் நாடக்ளள, குறிெ்ொக மாவீரர ்நாளள அனுசரிெ்ெதனூடாக 

வடக்கு மை்றும் கிழக்கு முழுவதும் பதாடரச்ச்ியாக பவளிெ்ெடுத்தெ்ெடும் 

துணிசச்லான எதிரெ்்ொனது, ஆழமான தமிழ்த் பதசியவாத 

உணரவ்ுகளளயும், விடுதளலக்கான பொராட்டத்தின் மீதான 

அனுதாெத்ளதயும் பவளிெ்ெடுதத்ுவபதாடு மடட்ுமல்லாது, இன முரண்ொடு 

தீரக்்கெ்ெடட்ுவிட்டது என்ை இலங்ளகயின் கூை்றுக்களளயும் 
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பொய்யாக்குகிைது. இலங்ளகத் தீவில் சிங்கள-பெௌத்த பமலாதிக்கதத்ுக்கு 

அசச்ுறுத்தலாக இருக்கும் சரவ்பதசமயெ்ெடுத்தெ்ெட்ட பொறுெ்புக்கூைை் 

பொறிமுளை ஒன்றுக்காக, கிட்டத்தட்ட ஒருமனதாக விடுக்கெ்ெடும் 

பகாரிக்ளகளய இலங்ளக எவ்வாறு ொரக்்கிைபதா, 

அவ்வில்ளலயினூடாகபவ தமிழர ் நிளனபவந்தல் நாடக்ளளயும் 

ொரக்்கிைது. 

1848 ஆம் ஆண்டு (ஆங்கிபலயரிடமிருந்து) சுதந்திரம் பெை்ைதிலிருந்து, 

சிங்கள-பெௌத்த பநறிமுளைகளால் வளரயறுக்கெ்ெட்ட நாபடான்ைாக 

இலங்ளகளயக் கட்டிபயழுெ்ெச ் சிங்கள மக்கள் முயன்றுள்ளனர.் 

இருந்தபொதும், தமிழ்த் பதசிய அளடயாளத்தின் பதாடரச்ச்ியான 

வலிளமயும், (ஆங்கிபலயரிடமிருந்து) சுதந்திரம் பெை்ைதிலிருந்து, 

கண்ணியம், சுயநிரண்ய உரிளம மை்றும் இளையாண்ளம 

என்ெவை்றுக்கான மனத்திட்ெமும் இலங்ளகக்கு ஒரு சவாலாக 

விளங்குகின்ைன. எனபவ, நிளனபவந்தை் பசயை்ொடுகளளத் தடுத்தல், 

தமிழ் அரசியல் பவளிெ்ொடுகளளக் பகாடூரமான சட்டங்களளக் பகாண்டு 

மடட்ுெ்ெடுதத்ுதல், சிங்களவரக்ள் வாழும் பதை்கினூடாக வடக்கு மை்றும் 

கிழக்கிை்கான பொருளாதார அணுகுவழிளயக் கட்டளமெ்ெதன் மூலம் 

தமிழரின் பொருளாதார வளரச்ச்ிளயக் குன்ைச ்பசய்தல், நில அெகரிெ்பு 

மை்றும் குடிபயை்ைங்களின் மூலம் உரிளம பகாரெ்ெடும் தமிழர ்

தாயகத்ளதத் துண்டுெடுத்துதல் என்ெவை்றினூடாகத் தமிழ்த் பதசிய 

அளடயாளத்ளதெ் ெலவீனெ்ெடுத்த அரசு பதாடந்து முளனகிைது. 

(ஆங்கிபலயரிடமிருந்து) சுதந்திரம் பெை்ைதிலிருந்து, தமக்கான ஒரு நாடு 

மை்றும் சுயநிரண்யம் என்ெவை்றுக்கான பதாடரச்ச்ியான தமிழரின் 

உரிளமபகாரல்கபள, இலங்ளக மிகவும் அஞ்சும் அசச்ுறுத்தல்களாகும். 

ெல தசாெ்தங்களாக பமை்பகாள்ளெ்ெடும் முளைபகடான பொருளாதார 

நிரவ்ாகமும், இனவாத மை்றும் இனதத்ுவக் பகாள்ளககளும், இலங்ளகத் 

தீவிலுள்ள தமிழரக்ளுக்கும், முஸ்லிம்களுக்கும் தீங்கு விளளவித்தபதாடு 

மடட்ுமல்லாது, சட்டவாட்சிளய நீரத்்துெ்பொகச ் பசய்தபதாடு, சரவ்பதச 

ஒழுங்கிை்கு அடிெ்ெளடயிபலபய இணங்காத எபதசச்திகாரெ் 

பொக்குகளிை்கும் வழிபகாலியுள்ளன. ஒவ்பவாரு ஆண்டும், மாவீரர ் நாள் 

பதாடரப்ில் ஏை்ொடு பசய்யெ்ெடும் நிளனபவந்தை் பசயை்ொடுகளானது, 

தமிழ்த் பதசிய அணிதிரட்டலும், ஆயுதெ் பொராட்டத்தின் மரபெசச்ங்களும், 

இலங்ளகயின் இனெ்ெடுபகாளல நாபடான்ளைக் கட்டிபயழுெ்பும் 

திட்டத்திை்பகதிரான வலிளமயான அரண்களாக உள்ளன என்ெளத 

வலுவாக நிளனவூடட்ுகின்ைன. 
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