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மார்ச்சு 12, 2013 
 

                       த் தமிழ் நாட்டில்                   

ஓர்                
 

அன்பார்ந்த மாணவர்களே, 
 

உலகத் தமிழ் அமமப்பானது ஐக்கிய அமமாிக்காவில் ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட 

ஓர் இலாப ளநாக்கற்ற அமமப்பாகும். 1991 ஆம் ஆண்டு           

         ட     ட          ,                    

                                                

       . ஐ              ட                        , 

                                                 

         ட                       , மறுக்கமுடியாத 

                    ட       . 
 

இனமவறி பிடித்த பாசீச சிங்கே இலங்மக அரசு ஈழத் தமிழர் மீது 

நடத்துகின்ற இனப்படுமகாமலமய மவேிப்படுத்துவதற்கு நீ    

அமனவரும் ஆற்றிவரும் ஒப்பற்ற ஈகத்திற்கு உ.த. அமமப்பும், கீளழ 

மகமயாப்பமிட்டுள்ே ஏமனய அமமப்புகளும் தமது உேமார்ந்த நன்றிமயத் 

மதாிவித்துக்மகாள்கின்றன. இலங்மகவாழ் தமிழ் மக்களுக்கு நீதியும் 

மகௌரவமும் கிமடக்க நீ    ளமற்மகாண்டுள்ே இந்த வரலாற்று 

முதன்மமத்துவம் வாய்ந்தப் ளபாராட்டத்மத அரவமணத்து, அதற்கு  எமது  

ஆதரமவ வழங்குவதில்  நாம் மபரு மகிழ்ச்சி அமடகின்ளறாம். 

இப்ளபாராட்டத்திற்கு நீங்கள் வன்முமறயற்ற குடிமுமற சட்டமறுப்புப் 

ளபாராட்டமுமறமயத் மதாிவு மசய்துள்ேமமமய நாங்கள் ளபாற்றுகின்ளறாம்.  
 

உயர் ஆமணயாேர் நவி பிள்மே அவர்க  ஐ.நா. மனித உாிமம அமவக்கு 

அனுப்பிமவத்த, பிப்பிரவாி 11 ஆம் நாேிடப்பட்ட, அறிக்மகயில் இலங்மகயில் 

தமிழ்ப் மபாதுமக்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட பாாிய அட்டூழியங்கமே 

விசாாிக்க ஒரு பக்கசார்பற்ற, நம்பகமான அமனத்துலக விசாரமண ளதமவ 

என்பமதத் மதேிவாகவும் ஐயத்துக்கிடமின்றியும் ளவண்டியுள்ோர். ஆமகயால் 

ஐ.நா. மனித உாிமமகள் அமவயின்  22 ஆம் அமர்வில் அமமாிக்காவினால் 

மகாண்டுவரப்படவுள்ே தீர்மானத்தில், ஒரு பக்கச்சார்பற்ற அமனத்துலக 

விசாரமணக் குழு ஒன்று ஐ.நா. அமவயின் கீழ் நியமிக்கப்பட ளவண்டும் என்ற 

ஒரு திருத்தத்மத இந்திய அரசு முன்மமாழிய ளவண்டும் என்பமத நீங்கள் 

வலியுறுத்த ளவண்டுமமனக் ளகட்டுக் மகாள்கின்ளறாம்.    
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ளமலும், அமனத்துலக விசாரமணக் குழு ஒன்று அமமக்கப்பட 

ளவண்டுமமன்பமத, தமிழ் நாடு அரசும் வாதாடும் மபாருட்டு ஓர் அமனத்துக் 

கட்சித் தூதுக் குழுமவ ஐ.நா. மனித உாிமம அமவக்கு அனுப்ப ளவண்டுமமனத்  

தமிழ் நாடு அரமசயும் நீங்கள் ளவண்டிக்                ட     

        .  

சுதந்திரமான இமறயாண்மமயுள்ே தமிழ் ஈழ நாட்மட மீேமமப்பளத 

இலங்மகயில் தமிழாின் ளதசிய சிக்கமலத் தீர்ப்பதற்கான ஒளர வழி.  ஐக்கிய 

நாடுகள்        பட்டயத்திலும் பிற மரபுகேிலும் ஏற்க்கப்பட்டுள்ே 

தன்னாட்சி உாிமமயின் அடிப்பமடயில், இழந்த இமறயாண்மமமயத் தமிழர் 

மீேப்மபற்று வரலாற்று அடிப்பமடயில் பல்லாயிரம் ஆண்டுகோக அவர்கள் 

வாழ்ந்து வரும்,  அவர்கேது மூதாமதயர்கேது தாயகமான இலங்மகயின் 

வடக்கிலும் கிழக்கிலும் உள்ே தமிழீழ நாட்மட மீேப்மபற்று, மீே உருவாக்கும் 

உாிமம அமனத்து தமிழருக்கும் உண்டு. 

நீங்கள் ளமற்மகாண்டுள்ே மக்கோட்சி முமறயிலான வன்முமறயற்ற அறவழிப் 

ளபாராட்டத்துக்கு எம் வாழ்த்துக்கமேத் மதாிவித்துக் மகாள்வளதாடு உங்களோடு 

நாமும் மகளகார்த்து நிற்கின்ளறாம். உங்கேின் உயிர், கல்வி, நலவாழ்வு ஆகியன 

உங்கள் ளபாராட்டம் மவற்றிமபற மிக முதன்மம                  ப் 

                              .            ட        

               . 

மிக்க அன்புடன், 

 
மசல்வன் பச்சமுத்து 
தமலவர் 

உலகத் தமிழர் அமமப்பு 

  

      ட                   ளமமலாப்பமிட்டுள்ேன. 

                         (www.ustpac.org)  

  ட                          (FeTNA – www.fetna.org) 

                   (www.sangam.org)  

 PEARL (www.pearlaction.org)  

            ட                 (www.ncpeaceaction.org)  

             (www.ilantamilar.org) 
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