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அ பான தமி$ ேப&� ம'கேள!

சிறில+கா அர& -�ள.வா/'கா0 ேபரவல1தி  ப� ன2 ச2வேதச1தி 
ெந4'க5கைள எதி2ெகா7�வ4கி ற அேத ேவைள எ� உ9ைம'கான
ேபாரா:ட1திைன ந&'க ெதாட2<=� திடச+க>ப� ?7��ள=.

எ� ம'கள.  உ9ைம'கான ேபாரா:ட� எ ப= ச2வேதச @தியாக பல
வழிகள.0  - ென�'க�ப:�  வ4கி ற=.  எம=  இய'க1திைன
அழி�பத  Bல�  தமிழ2கள.  ேபாரா:ட1தி  இல:சிய1ைத
அழி1=வ�டலா� எ ற சி+கள அரசி  ேநா'க� எ�படவ�0ைல.

இ1தைகய  Cழலி0  சிறில+கா  அர&  ப0ேவD  ந91தன�  ெகா7ட
த<திர1  தி:ட+கைள வE1=  நக21தி  வ4கி றைத  எ�ம'க� ந E
அறிவ2.

 

 

ச2வேதச  @தியாக  எF<=�ள  அF1த+கைள1  தண��ப=,  ச2வேதச
உதவ�கைள  தமிழ2கள.  ேபரா0  ெப>D  சி+கள'  E5ேய>ற+கைள�
ெப4'Eவ=,  இன  ந0லிண'க�  எ ற  ேப9H�,  அப�வ�41தி  எ ற
ேப9H�  எ�  உ9ைம'கான  ேபாரா:ட1திைன  அ5ேயா�  இ0லாம0
ெச/வ=  ஆகிய  ந�7டகால  தி:ட+கைள  சிறில+கா  அர&
நைட-ைற�ப�1தி வ4கி ற=.

இ1தைகய  சி+கள�  ேப9னவாத1தி  C$�சி  நடவ5'ைககJ'E�
�ல�ெபய2  தமிழ2க�  ெப4�  தைடயாக  இ4�பதைன  சிறில+கா
அரசா+க� ந E கண�1=�ள=. -�ள.வா/'கா0 ேபரவல1தி  ப� ன2
இ4<த  வ�ர'தி,  Eழ�ப+க�,  க41=  -ர7பா�கைள'  கைள<=
ஆேரா'கியமான  -ைறய�0  ஒ றிைண<=  ெசய>பட1  ெதாட+கிய
�ல�ெபய2 தமிழ9  ெசய>பா�க� சிறில+கா அரசா+க1='E� ெப4�
தைலய�5யாக  அைம<=  வ4கி றன.  இத காரண1தா0  �ல�ெபய2
தமிழ2  ம1திய�0  Eழ�ப+கைள ஏ>ப�1தி  அவ2கள.  ஒ>Dைமைய'
Eைல'E�  நடவ5'ைகய�0  இற+கிM�ள=  சிறில+கா  அரசா+க�.
அத  ஒ4பEதியாக,  சிைறய�H�ள  ேபாராள.க�  சிலைர�
பகைட'கா/களாக�  பய ப�1தி  சில  தி:ட+கைள�  ெசய>ப�1தி
�ல�ெபய2  ம'கள.  ஒ4ெதாEதிைய1  த�  வச�ப�1தி,  வள+கைள
உ�வா+க  -ைனகிற=.  இத Bல�  Eழ�ப+கைள  ஏ>ப�1தி  எம=
ஒ>Dைமைய� சிைத1=,  தமிழ9  உ9ைம'கான ேபாரா:ட1திைனM�
�ல�ெபய2 ேதச+கள.0 ந&'க எ7ண�M�ள=. இத  ெவள.�பாடாகேவ
சிறில+கா  அரசா+க1தா0  சில  நக2Nக�  அ7ைமய�0
ேம>ெகா�ள�ப:��ளன.

ேபாராள.கைள  வ��வ��பத>E�,  தாயக  ம'கள.  =யர+கைள�
ேபா'Eவத>E�  எம=  இய'க-�,  �ல�ெபய2  ம'கJ�  வ�:�'
ெகா���'கJ'E1 தயாராக இ4'கி றா2க� எ ற ந0ல ேநா'கிைன
சிறில+கா  அரசா+க�  கபட1தனமாக�  பய ப�1த  -ைனகிற=.
அத>காக  தமி$ம'கள.  எதி2பா2�ைப�  பய ப�1தி,  த�வச�ப�1=�
உளவ�ய>ேபாைர சிறில+கா அர& ைகயாள1 ெதாட+கிM�ள=.

தமி$ம'கJ'E ந ைம ெச/ய� ேபாவதாக' OD� சி+கள அரசா+க�
ெச/தைவ, ெச/=ெகா754�பைவ எ ன?

M1த1தி ேபா=  ஈவ�ர'கம>ற  -ைறய�0  எம=  ம'கைள'
ெகா DEவ�1த=. சரணைட<தவ2கைள' ெகாRரமாக' ெகாைலெச/த=.
ஊடக+கைள�  &யாத�னமாக�  ெசய>படவ�டாம0  த�1த=.
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உலக வரலா>றி0
எ+E�, எ�ெபாF=�
நிகழாத அ>�தமான
தியாக+கJ�,

அதிசயமான
அ2�பண���கJ�
இ+E, எம= தாயக
ம7ண�0
நிக$<தி4'கிற=.

சாN'E� அSசாத
வ �ர1தி>E�,

ஈக1தி>E� இல:சிய�
ப>றி>E� எம=
மாவ �ர4'E நிக2
எவ4ேமய�0ைல என
நா  ெப4மித1=ட 
ODேவ .

இ�ப5யானெதா4
மகிைமM�,

ேம ைமM� வா/<த
ஒ4 மக1தான
வ �ரகாவ�ய1ைத எம=
மாவ �ர2க� பைட1=�
ெச றி4'கிறா2க�.

எம= ேபாரா:ட� ஒ4
உ<=ச'தியாக, ஒ4
- Tதாரணமாக, ஒ4
வழிகா:5யாக1
திக$கிற=.

�க*+�க*+ அறி�ைகக�அறி�ைகக� ெதாட"+க,�-ெதாட"+க,�- நிக./க�நிக./க�
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சரணைட<தவ2க�  Eறி1த  -Fைமயான  வ�பர+கைள  இ Dவைர
ெவள.�ப�1தாமH�ள=.  நாளா<த�  பாலிய0  வ0HறN,  சி1திரவைத,
ெகாைல  எ D  த���'காவலிH�ளவ2கைள�  பலியா'கி'
ெகா754'கிற=.  ெதா7�  நிDவன+கைள�  &த<திரமாக�  ெசய>பட
வ�டா= த��ப= ம:�ம றி ேபா2'E>றவ�ய0 வ�சாரைண ெதாட2பான
ப னா:�  -ய>சிகைள  ->றாக  உதறி1த�ள.'  ெகா754'கிற=
இ<த� சிறில+கா அரசா+க�

இேத அரசா+க� த���' காவலிH�ள ேபாராள.க� சிலைர வ��வ��ப=,
ம'கள.  �ன2வா$N, அப�வ�41தி எ ற தி:ட+கைள' கபட ேநா'Eட 
பய ப�1தி  எம=  ம'கைள  வசிய�ப�1த  -ய0கிற=.
த���'காவலிH�ளவ2கைள  வ��வ��ப=  எ ப=  ->D-Fதாக
சிறில+கா  அரசி  ைகய�H�ள  வ�டய�;  அத>E  எ<த1  தைடMேம
இ0ைல.  அ=  Eறி1=�  ேப&வதானா>Oட  தாயக1தி0  இேத
ேகா9'ைககைள  - ைவ1த  தமி$  அரசிய>க:சிகJட  ேபசாம0
�ல�ெபய2 ேதச1திலி4<= தன.நப2க� சிலைர அைழ1=� ேபசேவ75ய
ேதைவய�0ைல. இ=ெவா4 தமி$ம'கள.  ஒ>Dைமைய� சீ2Eைல'E�
-ய>சியாகN�,  த�மWதான  அF1த+கைள1  தண�'க  சிறில+கா  அர&
ஆ�� ஒ4 நாடகமாகNேம பா2'க�பட ேவ7��.

தமி$ம'க�  ேம0  அ'கைறM�  அவ2கள.  =யர+கைள�  ேபா'க
ேவ7�ெம ற  வ�4���  உ7ைமயாகேவ  சிறில+கா  அரசா+க1='E
இ4'Eமானா0,

*  சிறில+கா  அரசா+க�  அவசரகால  ச:ட1திைனM�  பய+கரவாத1
தைட�ச:ட1திைனM� ந�'கேவ7��.

* த�1= ைவ'க�ப:��ள ேபாராள.க� அைனவ4'E� ெபா=ம ன.��
வழ+க ேவ7��.

*  ஐய1தி ேப90  ைக=ெச/ய�ப:�1  த�1=  ைவ'க�ப:54'E�
ெபா=ம'கைளM�  மன.தாப�மான�  பண�யாள2கைளM�  வ��வ�'க
ேவ7��.

*  இ ன-�  மWள'  E5யம21த�படாம0  -கா�கள.0  த+க
ைவ'க�ப:54'E� ம'களைனவைரM� அவரவ9  ெசா<த இட+கள.0
மWள' E5யம21த ேவ7��.

*  ப னா:�1  ெதா7�  நிDவன+கைளM�  உ�Z21  ெதா7�
நிDவன+கைளM�  தமிழ2  தாயக1தி0  &த<திரமாக  அப�வ�41தி�
பண��9ய அTமதி'க ேவ7��.

இ[ அைன1=� ெசய>பா�கJ� ெவள.�பைடயாக இட�ெபறேவ7��.
அ1ேதா� தாயக1திH�ள தமிழ2 ப�ரதிநிதிகJட  இைண<= இவ>ைற�
ெச/யேவ7��.  �ல�ெபய2  தமிழ2கJட  இைண<=  ெச/ய�பட
ேவ75ய பண�கJ'ெகன அ\க�பட ேவ75யவ2க� அத>ெகனN�ள
ம'க�  க:டைம��'கேளய றி,  தன.நப2கள0ல2.  இ[வாறான
ெசய>பா�கைள  ெவள.�பைட1த ைமMட  ெச/M�ேபா=
உலக1தமிழ2கJ� அத>E - நி D உைழ�பா2க�.

ஆனா0  சிறில+கா  அரசா+கேமா  மிகமிக  இரகசியமாக,  சிைறய�0
ைகதிகளாகN�ள எம= இய'க1ைத� ேச2<த சில4டT�, ெவள.நா:50
இ4<=  அ7ைமய�>  ெச ற  தன.நப2க�  சில4டT�  ேச2<=  திைர
மைறவ�0  சில  ெசய>பா�கைள  - ென��ப=  உ�ேநா'க�
ெகா7டைவ. ஆகேவ இ<த' கபடேநா'க� ெகா7ட சிறில+கா அரசி 
-ய>சிக�  ெதாட2ப�0  �ல�ெபய2  ம'க�  மிக  வ�ழி��டT�
O:��ெபாD��ண2NடT�  ெசய>ப�மாD  ேக:�'ெகா�கி ேறா�.
அ1ேதா�,  ம'க� ப�9திநிதிகைள� �ற<த�ள.  தன.நப2கைள' ெகா7�
கா9யமா>D� சிறில+கா அரசி  இ<த' கபட -ய>சிய�ைன ப னா:�
அைம��'க�  ம>D�  அர&�  ப�ரதிநிதிக�  ச9யாக  வ�ள+கி'
ெகா�JமாD ேக:�'ெகா�கிேறா�.

இேதேவைள,  சிறில+கா  அரசி  இ<த�  C$�சி'E�  பலியாகி,
ந0ெல7ண  அ5�பைடய�0  சிறில+கா  அரசி  தி:ட+கJ'E
ஒ1=ைழ��  வழ+கி'  ெகா754'E�,  வழ+க  - வ<தி4'E�
�ல�ெபய2<த தன.நப2க�, சிறில+கா அரசி  கபட1தன1ைத வ�ள+கி'
ெகா7� வ�ழி��ண2ேவா� ெசய>ப:� அரசி  சதி'E�  பலியாகாம0
இ4'E�ப5 அ �ட  ேக:�'ெகா�கிேறா�.

சில4'E�  ெபா=ம ன.�பள.1=  அவ2கைள'  ெகா7�  சில
நடவ5'ைககைள  ேம>ெகா7��,  அப�வ�41திெய ற  ெபய90
சHைககைள வழ+கிM� அரசிய0 இலாப� ேதட-ைனM� சிறில+கா
அரசா+க1தி  வSசக� C$�சிைய1 தமி$ம'க� இன+க7� ெகா�ள
ேவ7��.  அ1ேதா�,  சHைககJ'காக  எம=  இன1தி  அரசிய0
அப�லாைசகைள  வ�ைலேப&�  ச'திகைள1  தமி$ம'க�  �ற'கண�'க
ேவ7��.

எம=  ேபாரா:ட1தி  நியாய1த ைமைய உர1=�  ெசா0லN�,  எம=
ம'கJ'E இைழ'க�ப:ட அந�திைய ெவள.�ப�1தி  அத>கான ந�திைய
உலகம:ட1தி0  ெப>D'ெகா�'கN�  பண�யா>D�  வHNடன.4'E�
எம= �ல�ெபய2<த தமிழ2க� அைனவ4� ஒ>Dைமயாக அண�திர7�
ெசய>ப�வத  Bல�  எம=  வ��தைலைய  ெவ ெற�'க�  பா�பட
ேவ7�ெமன அ �ட  ேக:�' ெகா�கிேறா�.

ந றி.

Ô�லிகள.  தாக� தமிழ�ழ1 தாயக�”

இரா-.&ப ,
இைண�பாள2,
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தைலைம� ெசயலக�,
தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,
தமிழ�ழ�.
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