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உடனடி வெளியீட்டுக்காக 
 

 

முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பு நினனவு நாள் 

பிரித்தானிய தமிழர் பேரனவ உனர 

Date: 18 May 2022 

Venue: Trafalgar Square, London 

அனைவருக்கும் வணக்கம். 

சிங்கள தேசத்தின் ககொடூரமொை இரொணுவ அடக்குமுனைகளொல் பலிகெடுக்கப்பட்ட எம் ேமிழ் உைவுகனளயும் 

48ஆம் ஆண்டு கேொடக்கம் சிங்கள அரசிைொல் நனடமுனைப்படுத்ேபட்டு வரும் ேமிழிை அழிப்னபயும் இன்று 

நினைவு கூருகின்தைொம். 

முள்ளிவொய்க்கொல் இைவழிப்பு நொளொைது இந்ே நூற்ைொண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒரு இைவொே அரசிைொல் ேம் 

சுேந்திரத்திற்கொகப் தபொரொடிெ மக்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட இைப் படுககொனைனெ இவ் உைகத்திற்கு 

எடுத்து கொட்டும் ஒரு “குறியீடு” ஆகும்.  

எம் இனிெ உைவுகனளயும் வீட்னடயும் நொட்னடயும் நொம் இழந்திருந்ேொலும் நொம் எமது உள்ள உறுதினெ 

மீண்டும் ஒரு ேடனவ திடப்படுத்தி ககொண்டு எமக்ககதிரொை தபொரொட்ட களங்கள், எந்ே வடிவத்தில் எம் மீது 

திணிக்கப்பட்டொலும் அவற்னை ேமிழ் மக்கள் ெொவரும் ஒற்றுனமெொக நின்று எதிர்த்து தபொரொடி கவற்றி 

ககொள்வேற்கு திட சங்கல்பம் பூணும் நொளும் இதுதவெொகும்.  

இைவழிப்பு தபொரின் பின் எம் மக்களினடதெ உருவொக்கப்பட்ட தேொல்வி மைப்பொன்னம, குழுவொேம், 
நனடமுனைசொத்திெமற்ை அதி தீவிரவொேம், தபொரொட்ட குணத்துடன் கேொடர்ச்சிெொக கசெல்படொனம, வினைத் 

திைைற்ை வொய் தபச்சுக்கள் தபொன்ை குணொதிசெங்களொல் எம் விடுேனைக்கொை பொனே ேனடபட்டு தபொகொமல் 

தபணிக் கொத்து, நீண்ட உறுதிெொை ஆழமொை தேசிெ பொர்னவ ககொண்ட தேசொபிமொனிகனள ஒன்றினணத்து 

கசெல்திைன் மிக்க தேச விடுேனை தநொக்கிெ வழி வனரபடத்தின் அடிப்பனடயில் நொம் எமது 

கசெல்பொடுகனள உருவொக்கி படிப்படிெொக பை நொடுகளிலுள்ள சதகொேர அனமப்புகளுடன் கூட்டு தவனைத் 

திட்டத்தின் அடிப்பனடயில் ஆற்ைப்பட்ட முெற்சிகளொல் பை தநச சக்திகனள கவன்கைடுப்பதில் நொம் 

கணிசமொக முன்தைறி உள்தளொம். 

இைங்னகத் தீவில் இன்று உள்ள கநருக்கடி கவறுமதை கபொருளொேொரம் சொர்ந்ேது என்பது ேவறு. அேற்கொை 

நினைெொை தீர்வு இை அழிப்புக்கொை கொரணிகனள கனளந்கேறிவதுடன் பினணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 சிங்கள கபௌத்ே வொேமொைது ேமிழ் மக்கனள ககொன்கைொழித்து முற்று முழுேொக சிங்கள கபௌத்ேர்கள் 

மொத்திரதம வொழ முடியுகமன்ை அடிப்பனட மகொவம்ச வொேத்திைொல் உருவொக்கப்பட்ட அரச, இரொணுவ 

கட்டனமப்புகள் இைங்னகத் தீவினை வளர்ச்சிப் பொனேக்கு மொைொக அழிவுப் பொனேக்கு இட்டுச் கசன்றுள்ளது. 

இக் கொரணத்திைொதைதெ சிறிைங்கொ அரசொைது இன்று ேம் மக்களுக்கு தேனவெொை அத்திெொவசிெத் 

தேனவகனளதெொ தசனவகனளதெொ பூர்த்தி கசய்ெ முடிெொதுள்ள நினையில் ேம் நொட்னட சீரழித்துள்ளது. இந்ே 

நினை வருகமன்பனே துல்லிெமொகக் கணிப்பிட்டு நொம் கடந்ே கொைங்களில் எதிர்வு கூறிதைொம். 

சிறிைங்கொ ஆட்சிெொளர்கள் மொத்திரமல்ைொது கபௌத்ே சிங்கள வொேத்தினை கேொடர்ச்சிெொக முன்கைடுத்து 

ககொண்டிருக்கும் மே பீடங்கள், அரசிெல் விற்பன்ைர்கள், கவகுசைத் கேொடர்பு ஊடகங்கள்,  அதிகொரிகள், 
ககொள்னக வகுப்பொளர்கள் ஆகிதெொருடன் கமத்ேைமொை அணுகுமுனைனெக் கனடப் பிடித்ே சர்வதேச 

நொடுகளும் இந்ே அவை நினைக்கு கபொறுப்தபற்க தவண்டிெவர்களொவர். 
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• பை பத்ேொண்டுகளொக சிறிைங்கொவில் கேொடரும் வன்முனை சுழற்சிக்கொை அடிப்பனடகள் 

கண்டறிெப்பட தவண்டுமொயின் சர்வதேச குற்ைவிெல் நீதி விசொரனைப் கபொறிமுனை உடைடிெொக 

உருவொக்கப்பட்டு மொபொேக குற்ைம் புரிந்ேவர்கள், இரொணுவ, அரசிெல் உெர்பீடங்கள் உரிெ 

ேண்டனைக்கு உட்படுத்ேப்பட தவண்டும். 

 
• ேமிழ் மக்களின் நிெொெபூர்வமொை அபிைொனைகனள பூர்த்திெொக்கும் ஒரு நீண்ட கொை அரசிெல் 

தீர்வு சர்வதேச மத்திெஸ்துவத்துடனும் உத்ேரவொேதுடனும் அமுைொக்கப்பட தவண்டும். 

 
• நீண்ட கொைகமடுக்கும் இந்ே நிகழ்ச்சி நிரலிற்கு அப்பொல் ஒரு நீண்ட யுத்ேத்திைொல் 

சின்ைொபின்ைமொக்கப்பட்டு சிதிைமனடந்ே எம் தேசம் உடைடிெொக உரிெ அதிகொரங்களுடன் கூடிெ 

ஒரு இனடக்கொை நிர்வொகம் அனமக்கப்பட்டு புைர்வொழ்வு, புைரனமப்பு, மீள் குடிதெற்ைம் தபொன்ை 

மனிேொபிமொை தவனை திட்டங்கனள நனடமுனைப்படுத்ே தவண்டும். 

உைகிதைதெ அதீே ரொணுவமெமொக்கப்பட்ட நொடுகளில் சிறிைங்கொ முன்னிடம் பிடித்துள்ளது. கடந்ே 38 

ஆண்டுகளுக்கு தமைொை அழிவுக்கொை பொனேதெ சிங்கள தேசத்தினை இந்ே னகெறு நினைக்கு ேள்ளி 

விட்டுள்ளது. சிறிைங்கொ அரசினை எதிர்த்து தபொரொடும் சிங்கள சதகொேரர்கள் பக்கம் நிெொெம் உள்ளது. அவர்கள் 

ேமிழிைப் படுககொனைனெ நிறுத்ே முன் வர தவண்டும் எை பொதிக்கப்பட்ட மக்களொக நொம் தவண்டிக் 

ககொள்கின்தைொம்.  

அரசிெல், ரொஜேந்திர, கபொருளொேொரத் ேளங்களில் கேொடர்ந்து வரும் பின்ைனடவுகனள இனித் ேடுத்து நிறுத்ே 

முடிெொே நினையில் உள்நொட்டில் ஏற்படும் அதிருப்திகனளக் னகெொள முடிெொது சிறிைங்கொ அரசு மிகப் 

பைவீைமொக உள்ளது. சர்வதேசம் பல்தவறு சிக்கல்கனள எதிர்தநொக்குகின்ைது. 

மொறி வரும் உைக ஒழுங்கினை எமக்கு சொேகமொக னகெொள தவண்டும், சரிெொை வியூகங்கள் வகுக்கப்பட 

தவண்டும், தநச சக்திகனள கவன்கைடுக்க தவண்டும், ேமிழ் மக்கள் ஓரணிெொக திரண்கடழ தவண்டும், 

எந்ே சவொல்கள் வரினும் எந்ே தபரழிவு ேனை கொட்டிைொலும் தசொர்ந்து விட மொட்தடொம் எை ேொெகம், ேமிழகம் 

புைம்கபெர் வொழ் ேமிழ் மக்கள் உறுதி பூணுதவொம். ேொெகக் கைவினை நைவொக்குதவொம்.  

வரலாறு திருத்தப்ேடும் தருணமிது! உலகத் தமிழர்கபே! ஒன்றுேடுபவாம்! 

தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம். 

 

முற்றுே் 

 
Contact: S Sangeeth     Tel: +44 (0) 7412 435 697 
Email: news@britishtamilsforum.org 
 

 
Notes to Editors:  
British Tamils Forum exists to harness the skills and the knowledge of the members of the forum, well-wishers and 
significant others including mainstream decision makers in the UK with the aim of alleviating the sufferings of the Tamils 
community in the Island of Sri Lanka and to further their right to self-determination within a democratic frame work 
under pinned by international law, its covenants and conventions. For more information info@britishtamilsforum.org 
and/or visit: www.britishtamilsforum.org  
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