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தமிழீழதிற்காகப் ப ாராடும் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு - ாராட்டுகளும்
பவண்டுபகாளும்

.
ட

அன் ார்ந்த மாணவச் சசல்வங்கபே,
.சி.

ட

தமிழீழ விடுதமலப் ப ாராட்டத்தில் முதன்மமத்துவம் வாய்ந்தசதாரு
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கப் ப ாராட்டத்மத நடத்தி வரும் அன் ார்ந்த
மாணவர்கபே, வணக்கம் !
உலகத்
தமிழ்
அமமப் ானது
ஐக்கிய
அசமாிக்காவில்
ஒருங்கிமணக்கப் ட்ட ஓர் இலா பநாக்கற்ற அமமப் ாகும். 1991 ஆம்
ஆண்டு உலகத் தமிழ் அமமப்பு சதாடங்கப் ட்ட காலந்சதாட்டு,

.

தமிழர்

எங்கு வாழ்ந்தாலும் அவர்கேின் நியாயமான உாிமமகளுக்காக இயன்றவமர
குரல் சகாடுத்து வருகின்றது.
தமிழீழத்திற்கான
ச ாது
வாக்சகடுப்ம
அமனத்து
ஈழத்
.

தமிழர்கேிடமும் நடத்தவும், சுதந்திரமானசதாரு

ன்னாட்டுப் புலனாய்மவ

பமற்சகாள்ேவும்,

அமவயில்

அமதபய

ஐ.நா.

ாதுகாப்பு

தீர்மானமாக

சகாண்டுவரவும் வலியுறுத்தித் தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்பு
மிக்கத் தீர்மானம் நிமறபவற்றப் ட்டது. இது மாணவக் கண்மணிகேின்
ஒப் ற்றப்
ப ாராட்டத்திற்குக்
கிமடத்த
குறுகியகால
சவற்றியாகும்.
அபதப ான்று சிங்கே மட்மட ந்து ஆட்டக்காரர்கள் யாரும் தமிழ் நாட்டில்
நமடச றும் ப ாட்டிகேில் கலந்துசகாள்ே இயலாத சூழமல உருவாக்கியதும்
மாணவர்கேின் தன்னலமற்றப் ப ாராட்டத்தின் விமேபவ. மாணவர்கள்
ட

அமனவரும்

ஆற்றிவரும்

ஒப் ற்ற

ஈகத்திற்கும்,

உறுதியானப்

ப ாராட்டத்திற்கும் உலகத் தமிழ் அமமப்பும், கீபழ மகசயாப் மிட்டுள்ே
.

.

ஏமனய
அமமப்புகளும்
தமது
உேமார்ந்த
ாராட்டுகமேத்
சதாிவித்துக்சகாள்கின்றன. இன்னும்மின்னும் எண்ணிலடங்கா சவற்றிகமே
இப்ப ாராட்டம் நிகழ்த்திக்காட்டும். அது தமிழீழம் விடுதமல காணும் வமர
உருதிபயாடுத் சதாடர வாழ்த்தி பவண்டுகிபறாம்.
இதுப ான்ற உறுதியானசதாரு தீர்மானமும், இலங்மகக்கு எதிரான

.

.

நடவடிக்மககளும் இந்தியப் ாராளுமன்றத்தில் சகாண்டுவரப் ட பவண்டும்.
பமலும் அடுத்தடுத்த ஐ.நா. கூட்டத்சதாடாில் இபத தீர்மானத்மத இந்திய
அரபச முன்சமாழிந்து அமனத்து நாடுகேின் உதவிபயாடு
நிமறபவற்ற
பவண்டும். அதுவமர மாணவர்கேின் இப்ப ாராட்டம் இந்திய அரமச பநாக்கி
ஒற்றுமமயுடன் சதாய்வின்றித் சதாடரபவண்டும். மாணவர்கள் தங்கேது
பகாாிக்மககமே இந்திய அரமச பநாக்கி உறுதியுடன் முன்மவக்க
வலியுறுத்துகிபறாம். இந்திய அரசின் அயலுறவுக்சகாள்மகயில் மாற்றம்
சகாண்டுவரக்கூடிய, ச ாறுப்பும் ஆற்றலும் திறனும் மாணவகேின் ஒன்று ட்ட
நீடித்தப் ப ாராட்டத்திற்கு மட்டுபம உள்ேது.
ஐ.நா. அமவமயயும், அசமாிக்கா, ஐபராப் ா ப ான்ற பமமல
நாடுகமேயும் ஈழத் தமிழர் நலன் சார்ந்து முடிசவடுக்க வலியுறுத்தி,
புலம் ச யர் இயக்கங்கள் வலிமமயுடன் ப ாராடி வருகின்றன.
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அவர்கள் தங்கேின் ப ாராட்டத்தில் குறிப் ிடத்தக்க சவற்றிமய ஈட்ட இயலும்
என்ற நம் ிக்மகயுடன் சசயல் டுகின்றனர். ஆனால் அவர்கேின் அமனத்து முன்

.

முயற்சிகளுக்கும் முட்டுக்கட்மடயாக இருப் து, இந்திய அரசின் தமிழர் சவறுப்பு

ட

அரசியல்

நடவடிக்மககபே.

கட்டமமக்கப் ட்ட

அறு து

ஆண்டு

கால

இனப் டுசகாமலயில் இருந்து ஈழத் தமிழினத்மதக் காக்க, இந்திய அரசின்
.சி.

அயலுறவுக்

சகாள்மகமய

மாற்றும்

வல்லமம

தாய்த்

தமிழகத்தில்

உள்ேவர்கேிடம், அதிலும் குறிப் ாக மாணவர்கேிடத்தில் மட்டுபம உள்ேது.

ட

ஆதலால் மாணவர்கள் இந்திய அரசின் அயலுறவுக் சகாள்மகமய
மாற்ற முழு மூச்சாகப் ப ாராட பவண்டும், இல்மலபயல் இந்திய நடுவண்

.

அரசால் ஒட்டுசமாத்தத் தமிழர்கேின் உமழப்பும், ஈமகயும் விழலுக்கு இமறத்த
நீர் ப ால் வீணாகிவிடும். மாணவர்கோல் இயலாதது எதுவும் இல்மல
என் தற்கு வரலாற்றில் ல சான்றுகள் உள்ேன. இப்ப ாராட்டம் இந்தியா
முழுமமயும் நாடு தழுவிய அேவில் விாிவு டுத்த முயல பவண்டும். உங்கேின்
ஒப் ற்றப்
ப ாராட்டம்
ஈழ
விடுதமல
வரலாற்றில்
முன்னுமரயில்
ச ான்சனழுத்துகோல்
தியப் டும். ஈழத்தமிழினம் உள்ேேவும் மாணவப்
ப ாராட்டத்மத நிமனவில் நிறுத்திப் ப ாற்றுவர்.

.

இறுதியாக, உயர்த்த பநாக்கத்திற்காகப் ப ாராடும் மாணவர்கமே
மனிதத் தன்மமயற்ற முமறயில் சகாடூரத் தாக்குதல்
(காங்கிரசு) கட்சிமய மிக வன்மமயாகக் கண்டிக்கிபறாம்.
"எங்கள்

நடத்திய

ப ராயக்

மகவர் எங்பகா மமறந்தார்; இங்குள்ே தமிழர் ஒன்றாதால்

கண்பட" எனும்
ாபவந்தாின் கூற்றுக்கிணங்க மாணவர்கள் அடுத்தடுத்த
ப ாராட்ட உத்திகமேத் திறம் ட வகுத்து அறவழியில் ஒற்றுமமயுடன்
இறுதிவமரப் ப ாராட பவண்டும் என அன்புாிமமபயாடு வலியுறுத்துகிபறாம்.
ஈழம் விடுதமல ச ற, மாணவர் ப ாராட்டம் சவற்றி ச ற எமது வாழ்த்துகள்.

.

.
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மிக்க அன்புடன்,

சசல்வன் ச்சமுத்து
தமலவர், உலகத் தமிழர் அமமப்பு
ட

.

பமசலாப் மிட்டுள்ேன.








(www.ustpac.org)
ட

(FeTNA – www.fetna.org)

(www.sangam.org)
PEARL (www.pearlaction.org)
ட
(www.ilantamilar.org)
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(www.ncpeaceaction.org)

