
                                                                                 

 

May 10, 2020 

 

உலகளாவிய ரதீியில் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவவந்தல் நிகழ்வு - 18 

வே 2020 

 

அவுஸ்திரேலிய தமிழே ்ரேேவை (ATC), பிேித்தானிய தமிழே ்ரேேவை (BTF), 

கனடிய தமிழே ்ரேேவை (CTC), அயேல்ாந்து தமிழே ்ரேேவை (ITF), அவைதிக்குை் 

நீதிக்குைான ஒற்றுவை குழு - ததன்னாே்பிேிக்கா (SGPJ-South Africa), ஐக்கிய 

அதைேிக்க தமிழே ்தெயற்ோட்டு குழு (US TAG) ஆகிய அவைே்புகள் இவைந்து 

நடத்துை் ேல்லாயிேக்கைக்கான அே்ோவித் தமிழேக்ள், ைாவீேேக்ள் உயிேக்வள 

காவுதகாை்ட முள்ளிைாய்க்கால்  11ைது ைருடாந்த நிவனரைந்தல் 

நிகழ்வு.எதிேை்ருை் ரை 18ை் திகதி 2020 ஒளி, ஒலி அவல ததாழிநுட்ேை் மூலை் 

உலகளாவிய ேீதியில் நடாதத்ே்ேட உள்ளது. 

 

இேை்டு ைைித்தியாலங்கள் ைவே நீடிக்குை் இந்த ரநேடி நிகழ்வு ஐக்கிய 

இோெச்ியத்திலுை், அயேல்ாந்திலுை் ெேியாக பிற்ேகல் 5 ேணிக்குே் ஐக்கிய 

அதைேிக்காவிலுை், கனடாவிலுை் கிழக்கதத்ிய ரநேே்ேடி நை்ேகல் 12 

ேணிக்குே், அவுஸ்திரேலியா சிடன்ியில் ரை 19ஆை் திகதி அதிகாவல 2 

ேணிக்குே் நவடதேறுை். ரநே வித்தியாெத்வத கைனத்திற்தகாை்டு 

அவுஸ்திரேலிய நிவனரைந்தல் நிகழ்வு திங்கட்கிழவை அவுஸ்திரேலிய ரநேை் 

பிற்ேகல் 7 ைைிக்குை் 8 ைைிக்குை் இவடயில் நவடதேற்ற ஒளிே்ேதிைாக 

இருக்குை். 

 

உலகளாவிய இந் நிகழ்வு ஒரு நிமிட தைௌன அஞ்ெலியுடன் அவுஸ்திரேலியா, 

ஐக்கிய இோெச்ியை் கனடா, அயேல்ாந்து, ததன்னாே்பிேிக்கா, ஐக்கிய 

அதைேிக்கா ைற்றுை் உலகின் பிற இடங்களில் எல்லாை், காவு தகாள்ளே்ேட்ட 

இன்னுயிேக்வள நிவனவுகூேந்்து அனுஷ்டிக்கே்ேடுை். இதன்பின் 

முள்ளிைாய்க்கால் உட்ேட தமிழின அழிே்பின் ேல்ரைறு கட்டங்களில் 

ேலிதயடுக்கே்ேட்ட அவனத்து தமிழேக்வளயுை் தநஞ்சில் நிறுத்தி ைைக்கை் 

தெய்யுை் ைவகயில் தமிழே ்ைாழுை் ரதெதைங்குை் அைேக்ளுக்கு ைலேத்ூவி, 

தீேரைற்றி அஞ்ெலி தெலுதத்ே்ேடுை். 

 



ைருடை் ரதாறுை் ரை ைாதை் 18 ஆை் திகதி ெேியாக 18:18 ைைிக்கு உலகத் 

தமிழேக்ள் தீேை் ஏற்றி “தமிழினே் ேடுதகாவல நிவனவு நாள்”எனுை் 

உலகளாவியேீதியில் முன்தனடுக்கே்ேடுை் ேேே்புவேக்கு நாங்கள் பூேை ஆதேவு 

தருகின்ரறாை். இது குறிதத் ரைலதிக விேேங்கள் பின்னே ்அறியத் தேே்ேடுை். 

 

இதவனத் ததாடேந்்து ATC, BTF, CTC, ITF, SGPJ-SA, USTAG அவைே்புகளின் 

பிேதிநிதிகள் யுத்ததத்ில் தமிழேக்ளுக்கு எதிோக இவழக்கே்ேட்ட அட்டூழியக் 

குற்றங்களுக்கு நீதி ரைை்டியுை், தோறுே்புக்கூறவல ைற்புறுத்தியுை், 

உை்வைகவளக் கை்டறிந்து ோதிே்புக்குள்ளான தமிழினதத்ிற்கான ேேிகாே 

நீதி ரதடுை் ோவதயில் உலக நாடுகவள இடட்ுெ ்தெல்லுை் ைவகயிலுை் உவே 

நிகழ்த்துைாேக்ள். அங்கு இடை்தேற்ற தகாடுவைகவள தைளிே்ேடுத்துை் 

ோடல்கள், நடனை் உள்ளிட்ட கவல நிகழ்வுகள் ேல நாடுகளிலிருந்து 

இடை்தேறவுள்ளன. 

 

புலை்தேயே ்ரதெங்களில் ைாழுை் ேல்லாயிேக்கைக்கான தமிழேக்ளுை் கலந்து 

தகாள்ளுை் ைவகயில் இவைய இவைே்புக்கள் விவேவில் அறியத் தேே்ேடுை். 

இந்த நிகழ்வில் இவைந்து தகாள்ள விருை்புைேக்ள் தாை் ைாழுை் நாடுகளில் 

உள்ள கீரழ தேே்ேட்டுள்ள அவைே்புகளுடன் மின்னஞ்ெல் மூலை் ததாடேப்ு 

தகாை்டு இவைே்புகவள ஏற்ேடுத்திக் தகாள்ளலாை். 
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