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தமி� நா� �த�வ���
உலக தமி� அைம��கள�� ேபரைவய�� ேவ��ேகா�க�

தமி� நா��� மா��மி� �த� அைம�ச� தி� �. க. �டாலி� அவ�க���,
வண�க� !

தமி� ெமாழி��� தமி� இன����� தா�க�ஆ�றிவ�� ந�பண�க����த�க�
எம� பாரா��த�கைள�� ந�றிைய�� உ��தா��கி�ேறா�.

�ல�ெபய��� பல நா�கள��� வா�� தமிழ�கள�� சா�ப�� கீ��க�டவ�ைற
த�க�ைடய கவன�தி�� ெகா��வர வ�ைழகி�ேறா�:

வரலா� காணாத ெபா�ளாதார ெந��க�ய�� தவ����ெகா�� அைன��லக�தி�
உதவ�ைய ெப��� நா� ைகேய�தி�ெகா������ அேத ேவைளய��, இல�ைக
அரசான� தமிழ�க��� எதிரான ெசய�கைள�� தமிழ�கைள அழி�ெதாழி���
இன�ப�ெகாைலைய�� எ�வ�தமான ெதா��� இ�றி ெதாட��� ேம�ெகா��
வ�கி�ற�. வரலா�றி� அ��பைடய�லான தமிழ�கள�� தாயக�
ப�திகைளெய�லா� சி�கள - ப��த ப�திகளாக மா�றியைம��� தி�ட�தி�,
தமிழ�கள�� நில�கைளெய�லா� இல�ைக அர� வ��க�டாயமாக�
ைகயக�ப��தி, தனதா�கி வ�கி�ற�. தமிழ�க� ேம� ஏவ�ப�ட இனவழி�� ேபா�
���� 13 ஆ��க� ஆகிய ப���� இ��வைர இல�ைக ரா�வ� தமிழ�
ப�திகள�� இ��� வ�ல�க�படாம� தமிழ�கள�� நில�கைள
ஆ�கிரமி���ெகா���ள அவல நிைல ெதாட�கி�ற�. பல �றாய�ர�க����
அதிகமான தமிழ�க� ஈவ�ர�க� சிறி�� இ�றி இல�ைக அரசா� ப�ெகாைல
ெச�ய�ப�டன�, ம��� காணாம� ஆ�க�ப�டன�. இத�� இ��வைர ந�தி
கிைட�கவ��ைல. ந�தி எ�ெபா�� கிைட��ேமா? எ�� எதி�ேநா�கி தமிழ�க�
கா���கிட�கி�றன�. ந�தி வ�சாரைண நட��வத�ேகா அ�ல� தமிழ�க���
அரசிய� த����ேகா எத��ேம இல�ைக அர� ஒ���ெகா�வ� கிைடயா�.

தமி� நா�� ம�க�� தமி� நா� ச�ட�ேபரைவ�� ஈழ�தமிழ�க����
பலவைககள��� உதவ������ளன� எ�ப� மிக�� ஆ�த� அள��கி�ற�.
ஈழ�தி� தமிழ�க� ம�� நட�த�ப�ட� தமிழின அழி�� எ���, இ�த இனஅழி����
அைன��லக ந�தி ம�ற�தி� ந�தி கிைட�க ேவ��� என��, அைன��லக�தி�
ஏ�பா��� நைடெப�� ெபா�ம�க� வா�ெக��� ஒ�ேற தமி� ஈழ சி�க���
நிர�தர� த��வாக அைம�� எ��� தமி� நா� ச�ட�ேபரைவ த��மான� நிைறேவ�றி
உ�ள�. இவ�ைறெய�லா� உலக� தமிழ�க� மி�க ந�றி�ட� ெந�சி�
நிைலநி��தி��ேளா�.

கீ��க�ட ேவ��ேகா�கைள உ�க��� ைவ�� அவ�ைற
நிைறேவ�றி�த�மா� உ�கைள பண�வ��ட� ேக���ெகா�கி�ேறா�:

1. இல�ைக�த�வ�� வடகிழ�கி� -- தமிழ�கள�� ��வ�க தாயக நில�தி� --
ஆய�ர�கண�கான ஆ��களாக ஈழ�தமிழ�க� வா��� வ�கி�றன�. 1948-ஆ�
ஆ���� ���வைர இ�த ��வ�க தாயக நில�தி� வா���வ�� ஈழ�தமிழ�க��



அவ�கள�� வழி�ேதா�ற�க��, சி�களவ�கள��அட���ைறயா� �ல�ெபய���
பல நா�கள�� வா�� ஈழ�தமிழ�க�� அவ�க�ைடய வழி�ேதா�ற�க�� ப��
ெப��, ஈழ�தி� உ�ள அரசிய� சி�கைல� கைளவத�� அைமதியான �ைறய��
ம�க� ஆ�சி� த��வ�தி� அ��பைடய�� ��� ெச�வத�� ஏ�ப,
அைன��லக�தி� ஏ�பா��� ஒ� ெபா� வா�ெக��� நடா�த�பட ேவ���.
இத�� உ�க�ைடய சிற�த ஆதர�� ஒ��ைழ��� ேவ���.

2. ேமேல �றி�ப��ட ெபா�வா�ெக��� நைடெப�� வைரய��, தமிழ� தாயக�தி�
உ�ள தமி� ம�க� த�கைள�� த�க�ைடய நில�கைள�� பா�கா��� ெபா���
அைன��லக�தி� சா�ப�� ஒ� பா�கா��� ெபாறி�ைறைய ஏ�பா� ெச�த�
ேவ���.

3. ஈழ�தமிழ�க� ம�� நடா�த�ப�ட இன�ப�ெகாைல, மா�த ேநய�தி� ம��
நட�த�ப�ட ��ற�க�, ேபா����ற�க�, வ�ெகா�ைம தா��த�க�, இன�தி�
அ��பைடய�� ெகா�ைமக� ேபா�றவ�ைற இைழ�த இல�ைக அரைச உலக�
��றவ�ய� ந�திம�ற�தி� (International Criminal Court) நி��தி வ�சா��� உ�ய
த�டைன வழ��த�; இன அழி�ைப� த��பத��� இன அழி�� நட�தியவ�கைள�
த���பத��மான சாசன�தி� ப���, சி�திரவைத வ�ெகா�ைம இன�பா�பா�
ஆகியவ�ைற� த��பத��� இவ�ைற இைழ�தவ�கைள� த���பத��மான
சாசன�தி� ப��� இல�ைக அரைச உலக ந�திம�ற�தி� (International Court of Justice)
�� நி��தி வ�சா��� உ�ய த�டைன வழ��த� -- ஆகியவ���� இ�திய
ஒ�றிய அர� த�க நடவ��ைக எ��க அ��த� தரேவ���.

4. இல�ைகய�� வட�� மாகாண�ைத�� கிழ�� மாகாண�ைத�� ஒ�றாக
இைண�� ஒேர மாகாணமாக ெச�வதாக 1987-ஆ� ஆ��� இ�திய- இல�ைக
ஒ�ப�த���� ����, இ�த ஒ�ப�த����� ப���� இ�திய அர� தமி�
வ��தைல�ேபாரா�ட வ �ர�க���� அரசிய� தைலவ�க���� இ�திய அர� உ�தி
அள��தி��த�. இ�த உ�தியள��ைப இன��� கால� தா��தாம� இ�திய ஒ�றிய
அர� நிைறேவ�ற ேவ���.

5. இல�ைகய�� சி�கள�-தமிழ� ப�ர�சிைனைய த���பத�� 13-ஆவ� ச�ட�தி��த�
மாம��� எ�� இ�தியா ��ென��ப� தவ���க�படேவ��� என��, ந�தி���
அந�தி��மான ேபா�� இ�தியா ந�நிைல வகி�காம� ந�தி��� �ைண நி���
வ��மிய�ைத� கைட�ப���� தமிழ�கள�� ந�தி��� �த�திர����� ஆதர�
ந�கேவ��� என�� இ�திய ஒ�றிய அரைச வலி���த ேவ���

6. ஒ�ெவா� ஆ��� ேம 18-ஆ� நாைள தமி� இன அழி�� நிைன� நாளாக�
கைட�ப���க ேவ��� .

ேம��றி�ப��ட எ�க� ேவ��ேகா�கைள வ�ைரவ�� நிைறேவ��வ ��க� எ��
ந��கி�ேறா�.

அ��ட�,

உலக� தமி� அைம��கள�� ேபரைவ
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