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தமிழ்த் ததசத்தினதும், கூட்டு எதிர்ப்பினதும் ஓர் வலுவான 

வவளிப்பாடு 

தவாஷிங்டன் டி.சி.; நவம்பர் 27, 2022 – மாவீரர ்நாளான (தமிழ்த் ததசிய 

நினனதேந்தல் நாள்) இன்று, சிங்கள-பபௌத்தப் 

பபரும்பான்னமோதத்தின் அடக்குமுனையிலிருந்து தமிழ்த் ததசதன்த 

விடுவிப்பதை்காகத் தமது உயினரயும், எதிரக்ாலத்னதயும் தியாகம் 

பசய்தேரக்னள நினனவுகூரே்தை்காக, உலபகங்கிலும் உள்ள தை்காலிகக் 

கல்லனைகளினதும், நினனவுப் பலனகக்கை்களினதும் அருகில் ஆயிரக் 

கணக்கான ஈழத் தமிழரக்ள் ஒன்றுகூடுேர.் இைந்தேரக்ளின் 

தியாகங்கனள நினனவுகூர விரும்பும் தமிழரக்னள, இலங்னகப் 

பாதுகாப்புப் பனடயினர ்பதாடரச்ச்ியாகக் கண்காணித்தும், 

துன்புறுத்தியும், அசச்ுறுத்தியும் ேருகின்ைதபாதும், ததாை்கடிக்கப்பட்ட 

தமிழ்த ்ததசம் என்ை இலங்னக அரசின் கனதயாடலுக்கு எதிரான கூடட்ு 

எதிரப்்பின் ஓர ்ேலுோன பேளிப்பாடாக மாவீரர ்நாள் இன்றும் 

பசயை்படுகிைது. 

ஆயுத தமாதல் முடிவுக்கு ேந்து பதின்மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்த பின், 

அம்தமாதலின் இறுதிக் கட்டங்களில் அரச பனடகளால் தமிழரக்ளுக்கு 

எதிராக இனழக்கப்பட்ட தபாரக்் குை்ைங்கள், மனித குலத்திை்கு எதிரான 

குை்ைங்கள், இனேழிப்பு என்பேை்றுக்கான தண்டனனயிலிருந்து அனதப் 

புரிந்தேரக்ள் விலக்களிக்கப்பட்டிருக்கும் நினலனமதய இலங்னகத் தீவில் 

நிலவுகிைது. 

தமாதலின் மூலகாரணமான சிங்கள-பபௌத்தத் ததசியோதம் இன்னும் 

வினடயளிக்கப்படாமதலயுள்ளது. சிங்கள-பபௌத்தத் ததசியோத அரனசக் 

கட்டிபயழுப்பும் பசயை்றிட்டமானது, ேடக்கிலும், கிழக்கிலும் 

அதிகரித்துக்பகாண்தட பசல்லும் இராணுேமயமாக்கை் 

பசயை்பாடுகளினூடும், தமிழரின் நிலங்கனளச ்சிங்களமயமாக்குதல் 

மை்றும் பபௌத்தமயமாக்குதலினூடும், இலங்னக அரசின் 

தவிரக்்கவியலாத ஒை்னையாட்சி முனைனமயினூடும், தமிழரக்ள் 

அேரக்ளது தாயகத்தில் ஓரங்கட்டப்படுேனதயும், ஒடுக்கப்படுேனதயும் 

பதாடரந்்தும் தக்கனேக்கிைது. சிங்கள-பபௌத்தத ்ததசியோதத்னத 

அடிப்பனடயாகக் பகாண்டு தமை்பகாள்ளப்பட்ட பகுத்தறிேை்ை 
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பகாள்னககளின் வினளோன தை்தபானதயப் பபாருளாதாரச ்

சீரக்ுனலோனது, ஏை்கனதே தபாரின்தபாது அதிகளவிை் 

பாதிப்புக்குள்ளான பகுதியாகவுள்ள தமிழர ்தாயகத்னத தமலும் 

பாதிப்பதாக அனமந்துள்ளது. சிங்கள-பபௌத்தத ்ததசியோத அரசியனலப் 

பல தசாப்தங்களாக எதிரக்்கின்ைதபாதிலும், தமிழரக்ள் இலங்னக அரசின் 

ததால்விகளாலும், பபாது ோக்காளரக்ளின் தேண்டுபமன்ை 

அறியானமயினாலும் பதாடரந்்தும் தண்டிக்கப்படுகின்ைனர.் 

ேடக்கிலும், கிழக்கிலும் உள்ள தமிழ் மக்களும், தமிழ் 

அரசியல்ோதிகளும், அதிகாரப் பரேலாக்கத்திை்காகவும், அதிகாரப் 

பகிரவ்ிை்காகவும், அரத்்தமுள்ள சுயநிரண்ய உரினமக்காகவும் 

பதாடரச்ச்ியாக அனழப்பு விடுத்தேண்ணமுள்ளனர.் தீரம்ானங்கனள 

எடுப்பதில் சிங்கள-பபௌத்த அதிகாரம் பதாடரச்ச்ியாகத் 

ததால்வியனடந்துள்ளனதயும், அதில் அது திைனமயை்றிருப்பனதயும் 

கருத்திை்பகாண்டு, தமிழரக்னளத ்தமது பபாருளாதார மை்றும் அரசியல் 

எதிரக்ாலதன்தத ்தாதம தீரம்ானிக்க அனுமதிப்பதை்கு இதுதே சரியான 

தநரம் ஆகும். இே்ோண்டின் பதாடக்கத்திை் பதை்கில் இடம்பபை்ை 

ஆரப்்பாட்டங்களுக்குக் கினடத்த பரேலான ஊடகக் கேனம் தமிழ் 

மக்களுக்குக் கினடக்காத தபாதிலும், அேரக்ளுக்குள்ள ததசிய உணரவ்ும், 

அேரக்ளின் கூடட்ு எதிரப்்பும், தமிழ் மக்கனள நீதி, பபாறுப்புக்கூைல், 

சுயநிரண்ய உரினம என்பேை்றுக்கான அேரக்ளது தபாராட்டத்தில் 

ஒன்றினணக்கிைது. இதனூடாக, சுதந்திரத்திை்கானதும், 

விடுதனலக்கானதுமான தபாராட்டம் உயிரப்்புடனுள்ளது.  
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