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An Appeal to the Tamil Voters of Sri Lanka 

ELECT THOSE WHO WOULD FIGHT  

FOR TAMIL NATIONALISM  

ON THE INTERNATIONAL ARENA! 

“The Tamil national question cannot be solved in Sri Lanka’s parliament or within its state 

structure.” 

The Transnational Government of Tamil Eelam in its special session on the 18th of July 

last discussed the Parliamentary elections in Sri Lanka and adopted the following stand-

points: 

As far as the Tamils are concerned the elections to Sri Lanka’s Parliament, for which poll-

ing is slated to be held on the coming 5th of August, is neither legitimate nor moral.  

Not just this coming election, all those elections held in the past under the 1972 and 1978 

Constitutions are, as far as the Tamils are concerned, neither legally nor morally binding. 

Why? Because there was no Tamil participation at all in the enactment of the 1972 or the 
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1978 Constitution. They were Constitutions imposed on the Tamils.  

Moreover the Tamil national question cannot be solved by going to Parliament. The total 

number of seats available in the Tamil areas is 23 out of 226, which is the total number of 

the Members of Parliament, the ratio being below one to ten. So Tamils cannot achieve 

anything by going to Parliament.  

Even if the party of the Rajapakshes fails to secure two-thirds of seats in Parliament, the 

Sinhala parties together would nevertheless have a two-thirds majority. 

The Sinhala rulers succeeded in adopting the Citizenship Act, the Sinhala Only Act, the 

Anti-Terrorism Act, and many other anti-Tamil Acts even while there were Tamil repre-

sentatives in Parliament, Tamils were unable to stop this.  

There have been ministers from the Tamil Community. Tamils have twice been opposi-

tion leaders. Yet they could do nothing in the interests of Tamils. 

The Expert Panel appointed by UN Secretary-General Ban Ki-moon has cited the lack of 

a healthy role for Tamils in the politics of Sri Lanka as a reason behind the ethnic prob-

lem of the island country.  

Sri Lanka is not a democracy, but an ethnocracy, whose political cells are badly infected 

with deep-rooted Sinhala Buddhist supremacism. Tamils have never been and would 

never be in a position powerful enough to bargain with it in the parliamentary politics of 

Sri Lanka.  

In view of the above, the question arises as to why Tamils need to contest this election.   
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Even though no solution to the Tamil national question can 

be found in the Parliament of Sri Lanka we have to handle 

it as a platform,as a field,as a tool. We have to utilize these 

elections and the Parliament as a means of showing to the 

international community our political aspirations.  

What is more, in the year 1985 our national question shifted past Colombo to Thimpu. 

Then, thanks to the martyrdom, boundless dedication and valor of thousands of our 

Great Heroes, and our people, it shifted from Thimpu to Thailand, Geneva, Norway and 

Swiss towards the global political space.  

 

As such, the elected Tamil representatives should be able to take forth our national politi-

cal aspiration as a principle and activity on this international plane.  

- The Tamil national question can only be solved through a referendum of the Tamil 

 Homeland and the Diaspora put together to assert the political aspirations of the 

 Eelam Tamils.  

 

- The political and military leaders of Sri Lanka should be referred to the Interna

 tional Criminal Court of Justice to be tried for the offences of genocide, crimes 

 against humanity and war crimes.   

 

- The UN High Commissioner for Human Rights has in his Report characterized the 
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 international crimes committed as “ systemic crimes ’ . They were committed 

 against Tamils by the State of Sri Lanka itself rather than by certain individuals or 

 a certain military division. So the Tamil representatives should endeavor to bring 

 the State of Sri Lanka before the international court under provisions of the inter

 national law against genocide. 

 

While the Sri Lankan rulers are trying to drown the Tamil national identity in the nomen-

clature of a Sri Lankan, they are likely to adopt a position of compromise in their foreign 

policy as a tactic in keeping with reality.  

 

The international forces would also in their own interests deal with the Sinhala 

Rulers in the said position of compromise.  

The Tamil representatives should be capable of countering such tactics, giving those 

states to understand that we know their position and at the same time be careful about 

not sacrificing the interests of Tamils in the name of politics of conciliation and also be 

diplomatic enough and work to make the interests of those states and the Tamil interests 

meet at a single point. According to the Tamil Eelam National Leader, any political initia-

tive requires strength. Therefore people should take care to choose those who along with 

being adept at diplomacy should be able to strongly mobilize the people’s forces in order 

to play politics on the international arena.     

Lobbying does not mean awakening one who is asleep, but awakening one who is pre-

tending to sleep, as Mr. Satyendra used to say.  
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It gives us hope and encouragement that the Election Manifestos of two parties, the Alli-

ance led by former Justice and former Chief Minister of the Northern Province C.V. 

Vigneswaran and the Tamil National People’s Front highlight Referendum for the Tamil 

people.  

The Transnational Government of Tamil Eelam had adopted a resolution in its Parliament 

in the year 2014 proposing referendum as a mechanism for solving the Tamil national 

question and built a people’s movement, namely Yes to Referendum.  

A couple of weeks ago, an international experts’ group has also launched a campaign 

initiative emphasizing the imperative of a referendum of Tamils.  

We are also apprehensive that the coming election could cause a division in the Tamil 

national political landscape along caste and religious lines. Liberation politics is one that 

transcends all such divisions. Liberation politics is not vote bank politics. 

Once the election is over, the nation of Tamils ought to make giant strides forward in po-

litical activism. Without sinking our heads under the illusions of Sri Lanka’s poll politics, a 

broad Tamil national movement should be built up so that we may stand tall as a nation. 

The Tamil representatives should take the initiative in this direction.  

https://drive.google.com/file/d/1ri_Fmc25thqNfElvyW6GvI1CleyMNkFQ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1ri_Fmc25thqNfElvyW6GvI1CleyMNkFQ/view?usp=sharing
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Enforced Disappearance – A Tamil Perspective  

              By Rev. Fr. Elil Rajendram SJ 

Members of the families of those forcibly disappeared, distinguished guests, ladies and 

gentlemen.  

I would like to thank the organising com-

mittee for the invitation to deliver this 

speech on Enforced Disappearance from 

a Tamil perspective.  

I will start with the story of a Tamil mother 

- Chandra. Her life changed forever just 

before midnight on 11th of September 

2008. Armed men broke into the house 

where her 24 year old son Jasinthan was 

sleeping and took him away in white van. There is only one road leading to the area 

where she lives and there is no way armed men could have taken away her son without 

the security forces knowing.   

But for the last 7 years Chandra’s life has been spent searching for her son. This may 

sound futile after so many years but she has good reason to believe that his son is still 

alive.  Three years ago she saw a video of him in hospital with his front teeth smashed . 

In January this year she recognised him among several men in a photograph showing 

detainees at Welikada Jail. And yet she still cannot locate him. She lives in limbo and 

says if he had died it would have been easier to accept than this. 

Chandra has been forced to run from post to pillar looking for her son – she’s been en-
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tirely at the mercy of the security forces and police. She is exhausted from  visiting all the 

military camps and police stations in Mannar. As a Tamil woman she was treated with 

utter disrespect by this country’s armed forces.  A soldier even asked her to sleep with 

him so that he could help her find her son, and this is not an isolated incident. Young 

wives who go to military camps looking for their husbands often report sexual violence at 

the hands of soldiers – compounding their tragedy.  

I realise that the current minister of foreign affairs is one of a few government officials 

who acknowledged the government’s responsibility for disappearances. In his letter to the 

then President in early February 2007 you noted that “ a person is abducted every five 

hours” in Sri Lanka and that “no matter who does it, as a government, we are responsible 

for it”1. The International Truth and Justice 

Project of Sri Lanka led by Yasmin Sooka 

documented several instances of enforced 

disappearances being a continuing phe-

nomenon under your Government. We 

urge you to translate your words in the opposition to action while in Government. There 

are many like Chandra who have been made to believe that things will be different under 

your Government. We urge you to act before all hope is again let to go waste. 

Enforced Disappearance as a counter insurgency tool 

Enforced disappearance is identified in the scholarly literature as a means to eliminate 

opponents and spread terror among the population’2. As you are aware the phenomenon 

of enforced disappearance has affected tens of thousands of individuals, their families 

and entire communities. Both Sinhalese and Tamils have had to bear the brunt of this 

government strategy, which has devastated families like Chandra’s and their communi-

ties. Enforced disappearance, according to the Office of the High Commissioner for Hu-
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man Rights inquiry on Sri Lanka (the OISL report)-  “has been used by consecutive gov-

ernments to target those perceived as critical of the Government, supportive of the oppo-

sition movements or involved in armed conflict”3. Enforced disappearances in particular 

against the Tamils has been used as a tool to suppress voices demanding self-

determination, who have questioned war crimes, crimes against humanity and the geno-

cide of the Tamils. It is one of the counter insurgency tools that was deployed by succes-

sive Governments to eliminate different layers of leadership amongst the Tamils by which 

it was hoped to weaken their political resolve for a political fairness and justice. 

The OISL report suggests that most of the cases of enforced disappearance occurred in 

the Northern Province-in the districts of Mannar, Jaffna and Vavuniya, all under strict mili-

tary control and the second most affected region was the Eastern Province. There are 

cases reported in Colombo but most of the victims there originate from the North and 

East of Sri Lanka4. 

Patterns of enforced disappearance 

‘Enforced Disappearance is designed to leave little evidence linking state officials to the 

abduction and subsequent torture or killing.  Disappearances carried out by different 

units, be it security forces or police, the perpetrators did not identify themselves and al-

ways denied having committed such acts as quite often there was no witness to the act 

thus presenting a difficult problem of proof. Even when they knew the identity of the per-

petrators, witnesses are reluctant to come forward for fear of reprisals. The OISL report 

finds that “the manner in which the arrests were carried out is consistent”5 and represents 

a pattern. Often the abduction/s were carried out by the ‘white van without licence plates’ 

and the perpetrators quite often would speak Sinhala or broken Sinhala or Tamil and 

wore plainclothes or covered their faces, in some cases the perpetrators identified them-

selves as CID or TID.  
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OISL further reports that “the perpetrators systematically failed to provide a formal arrest 

warrant or any information about where they were taking the victim and later the security 

forces or police denied that the person was in their custody”6 – as family members like 

Chandra will know. The climate of impunity that prevails in Sri Lanka became the suppor-

tive mechanism which assured the perpetrators never apprehended.  

 The victims who were disappeared received visits, were threatened, received 

anonymous calls, were questioned or  harassed before they disappeared or they disap-

peared after a search operation.  

 The paramilitary groups especially EPDP in Jaffna after the capture of the Jaffna 

peninsula in 1996 and the Karuna group after 2004 in the East, carried out enforced dis-

appearances in collusion with the state.  

 This practise of enforced disappearance created ‘terror’ that led “society as whole 

to live in a  climate of physical and psychological submission to the benefit of those who, 

while violating the most basic laws of human coexistence, enjoyed a condition of total im-

punity”7. 

 In most of the cases the bodies of the victims were not available and they were 

destroyed by the perpetrators thus leaving open to speculation whether or not the person 

disappeared is still alive8. 

At the end of the armed conflict a significant number of LTTE cadres who laid down their 

arms, LTTE administrative cadres, their associates and family members, surrendered on 

18th of May 2009 at Vadduvahal bridge and  disappeared. This includes the case of an 

elderly Tamil Catholic priest Father Francis who led the surrender.  A significant number 

of LTTE cadres surrendered at Omanthai and inside  Menik Farmf. There have been 
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many cases where mothers, parents and wives,  handed their loved ones to the security 

forces and have not seen them since.. 

Enforced disappearance as a Crime against Humanity and a possible ingredient of the 

crime of genocide 

Article 7 (1) (i) of the ICC Rome statute defines “‘Crime against humanity’ as any of the 

following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed 

against any civilian population, with knowledge of the attack:9” Enforced disappearance 

of persons is recognised as a crime against humanity.  

The elements of the above crime is listed as follows: 

a)The perpetrator who arrested, detained or abducted one or more persons 

b)Refused to acknowledge the arrest which resulted in not providing any information on 

the fate of the arrested accompanied by deprivation of freedom. 

c)The perpetrator was aware that such act will result in deprivation of freedom.  

d)Such arrest was carried out by, or with the authorisation, support of a state. 

e)Refusal to acknowledge that deprivation of freedom was carried out by, or with the au-

thorisation of a state. 

f)The perpetrator intended to remove such person from the protections of the law for a 

prolonged period of time. 

g)The conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed 

against a civilian population. 

h)The perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of 

widespread or systematic attack directed against a civilian population10. 
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The Inter-American Court has also unequivocally ruled that enforced disappearance is a 

crime against humanity11. The ICTY has clarified that even an isolated act can constitute 

a crime against humanity if it is the product of a political system based on terror or prose-

cution12”.  

Hence any attempt to treat violations as isolated incidents, as the Paranagama commis-

sion implies is grossly wrong and even if it is such it may still amount to a crime against 

humanity.Prof. Phillipe Sands of University College London appearing before the ICJ in 

the Bosnian Genocide case argued that psychological trauma caused to families of pro-

longed disappearance may form part of the elements needed to prove genocide.  

Any accountability process undertaken by the present government needs to treat en-

forced disappearance as a crime against humanity and as an ingredient of the crime of 

genocide.  

Conclusion 

In Conclusion may I reiterate that the commissions that have been appointed to look into 

enforced disappearance in Sri Lanka have tried to suggest a few individuals as being re-

sponsible but we wish to reiterate that the nature of the crimes perpetrated in Sri Lanka  

by the state against the  Tamil civilian population is widespread and systematic and this 

demands justice under international human rights and criminal law.  

So far all the commissions appointed to look into the issue of enforced disappearance 

have failed not just to the lack of capacity but more importantly due to the lack of political 

will on the part of consecutive governments. Mothers like Chandra have testified to every 

commission and inquiry but their questions have not been put to rest. This is why this 

crime needs to be investigated under international criminal law by a system deemed to 

be credible by the victims . 
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In this regard I wish to suggest the following steps be taken by the Government if it is 

truly interested in addressing the issue :  

1. Immediately publish list of all detainees held in prisons  

2. Identify and publicise the existence of any secret prisons/ camps and detainees held in 

such illegal prisons/camps 

3. Provide access to representatives of families of those affected by enforced disappear-

ances along with the ICRC and their lawyers  

4. Establish the office of missing persons with direct participation and representation of 

the victims’ families. 

5. Publicise the list of LTTE carders who surrendered or were made to surrender to the 

SL Army and their current status  

6. Release or charge political prisoners with an expedited trial releasing all held under the 

PTA on bail. 

7. Publicly acknowledge all those killed in custody, apologise and pay reparations 

8. Legislate war crimes, crimes against humanity and genocide as crimes recognised by 

the penal jurisdiction with retro-active jurisdiction. 

9. Identify those who were responsible for the crime of enforced disappearances and ex-

tra judicial killings and prosecute them. 

10. Come out with an honest and truthful take on what the Government agreed to do un-

der the UNHRC resolution by becoming a co-signatory. 

11. Set up the mechanism that is deemed credible by victims for prosecutions of all those 

responsible for crimes committed including the entirety of the chain of command  
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1Foreign Minister exposes corruption of Government, The Sunday Leader, 28th February 

2007, http://www.thesundayleader.lk/archive/20070128/news.htm#Foreign , accessed on 

25th October 2015  

2Scivazzi & Citroni, p. 7 

3Report of the OHCHR on Sri Lanka (OISL), 16th September 2015, p.84 

4Ibid., p. 85 

5OISL., p. 86 

6OISL., p.87 

7Scovazzi & Citroni, p.8 

8Fracisco Forrest Martin (ed), International Human Rights & Humanitarian Law: Trea-

tises, Cases & Analysis, (Cambridge Press 2006), p. 364 

9F.F. Martin, p.475 

10Scovazzi & Citroni, p. 274-275 

11IACHR., Case 19 (judgment of 5July 2004) para. 142 

12ICTY, Tadic (judgment 7th May 1997), para 623  

13A third area where the ICJ seems to have made some interesting statements is in rela-

tion to the link between enforced disappearances and genocide. Indeed, Croatia claimed 

that “causing serious mental harm to members of the groups” includes (judgment, §159): 

 

the psychological suffering caused to their surviving relatives by the disappearance of 

members of the group. [Croatia] thus argues that Article II (b) has been the subject of a 

continuing breach in the present case, since insufficient action has been initiated by Ser-

bia to ascertain the fate of individuals having disappeared during the events cited in sup-

port of the principal claim. 

 

In response to this, the ICJ said that: 

In the Court’s view, the persistent refusal of the competent authorities to provide relatives 

of individuals who disappeared in the context of an alleged genocide with information in 

their possession, which would enable the relatives to establish with certainty whether 

those individuals are dead, and if so, how they died, is capable of causing psychological 

suffering. The Court concludes, however, that, to fall within Article II (b) of the Conven-

tion, the harm resulting from that suffering must be such as to contribute to the physical 

or biological destruction of the group, in whole or in part. 

http://www.thesundayleader.lk/archive/20070128/news.htm#Foreign
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Germ of the Future 

[An Introduction to the upcoming book RISE OF THE TIGERS] 

THIAGU 

   One of the first two genocides of the century befell the Tamil community, the other be-

ing Darfur, 2003. To secure justice for this Tamil genocide is essential to prevent any 

other community of the world from facing such an outrage. And thus the lofty ideal of up-

rooting the world of evil wars and creating a new world is for the present dependent on 

the Tamil struggle for justice.  

The Tamil genocide is not over with the Mullivaikkal massacre. Structural geno-

cide continues in the Tamil Homeland. Poisonous seeds of genocide were sown from day 

one itself since Sinhala supremacism took over 

the reins of power in the island of Lanka. De-

nial of citizenship, denial of franchise, denial of 

linguistic rights, denial of the right to education, 

burning of the library, expropriation of the land, 

racial discrimination, ethnic oppression, pogroms, and state terrorism at various stages 

and in various forms raised their ugly heads, and stretched out their ferocious claws and 

culminated in the Mulivaikkal outrage. . 

Remedial Justice for the Tamil genocide not only implies bringing those to justice 

who are guilty of the international offences of genocide, war crimes and crimes against 

humanity and punishing them, but finding a political solution to prevent the recurrence of 

such an outrage. The Tamil community has been raising in one voice the demands for an 

independent international investigation for genocide and a referendum for a political solu-
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tion.   

The existence of the Tamil Eelam nation has for historical reasons split into two 

entities. The present-day polity of the Tamil Eelam nation consists of both the Homeland 

comprising the North and the East of the Lankan Island, and the Tamil Diaspora spread 

over tens of countries across the globe. The Diaspora Tamils operating on the interna-

tional plane are duty-bound to create a space for the relentless struggle of the Tamils, 

oppressed and repressed back in the Homeland. Joining these two fronts is the third im-

portant one of the motherland of Tamilnadu in India. 

 

The Rajapakshes who scored their military triumph by killing one-and-a-half lakhs 

of lives secured nothing thereby for the Sinhala people. Their self-deception of drowning 

the dream of Tamil Eelam in the lagoon of Nandhikkadal has already evaporated away. 

The Sinhala government has failed to contain or prevent the Tamil people’s struggle. Nor 

has it managed even to offer a political solution even remotely acceptable to the Tamil 

people. 

The Sinhala state, which received the acclaim and appreciation of the imperialist 

powers at the UN Human Rights Council in May 2009, has in the last 11 years taken 

beating after beating and has now reached the stage of running away from the UN arena 

itself. There are three UN Reports and the volumes of evidence collected for them which 

are virtually bombs strapped under the belly of Sri Lanka.  

 The liberation of Tamil Eelam beckons us as a historical necessity. The nation of 

Tamil Eelam in the Homeland and in the Tamil Diaspora is engaged in a hard and pro-

tracted struggle towards this cherished goal. We must act with the spirit of warriors on the 
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field of battle armed with weapons of knowledge.  

History implies the path we have come along. And one who does not know the 

path traversed cannot perceive the path to proceed along. What is the essence of our 

history? At the same time as oppression commenced the rightful struggle against it also 

started. For nearly a quarter of a century Tamil Eelam with its moral strength fought by 

peaceful means. Selva, the father of the nation, signed one by one a series of agree-

ments with the Sinhala leaders, which were torn away before the ink of the signatures 

thereon dried. 

Sinhala supremacism was more and more consolidated. And ethnocracy con-

gealed itself in the name of democracy to a stage when it took the shape of the Republic 

of Sri Lanka and its constitution in 1972. Almost simultaneously with this process it is no 

accident that the thinking of the Tamil youth towards armed struggle took organizational 

forms. The historic responsibility of realizing the political aspiration of the people of Tamil 

Eelam was gradually transferring itself to young shoulders. The birth of the New Tamil 

Tigers was but a manifestation of this process.  

 

How Thambi (younger brother) Prabhakaran and his comrades who were incu-

bated in the history of the rightful struggle of the people of Tamil Eelam took off in the sky 

of freedom – the real story of how they launched this struggle is beautifully painted in this 

short monograph entitled RISE OF THE TIGERS.  

History has identified guerrilla warfare as the most suitable form for a nationality 

with a small population to stand up to and fight a tyrannical state with a huge military 

force armed to the teeth. It was the same with the launch of the armed struggle in Tamil 
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Eelam, as well. Pon. Sivakumaran who bit the cyanide capsule even before the first op-

eration, the red point when the account was opened with the elimination of Alfred Durai-

yappa, and the subsequent guerilla operations are all listed here,  

The same year 1976 and the same month of May, as the New Tamil Tigers 

evolved in to the Liberation Tigers of Tamil Eelam, the historic Vaddukkottai Resolution 

demanding a separate sovereign state of Tamil Eelam was adopted. The people’s man-

date for this resolution obtained through the 1977 General Election was cited by Leader 

Prabhakaran as the historic justification for the armed struggle of the Tigers.   

In response to the growth of the Liberation Tigers of Tamil Eelam the Jayawar-

dene government enacted the Anti-Terrorism Act. The Sinhala army was concentrated in 

the Tamil Homeland. Only gun-wielding young men had the power to protect the life and 

honor of the people against the ‘army’. The capability needed to face up to the ruthless 

enemy firmly established the Liberation Tigers of Tamil Eelam and the leadership of 

Thambi Prabhakaran. If the vote politics of Tamilnadu found the leader in Anna (the elder 

brother) the gun politics of Tamil Eelam found the leader in Thambi (the younger brother). 

  Of all the armed groups it was the Liberation Tigers of Tamil Eelam that emerged 

as the predominant force thanks to its conviction and efficiency, as seen from the present 

depiction. In accordance with the saying that a germ shows its future, the basis on which 

the Tigers blossomed into a great liberation army, admired by the world, could be seen 

then itself.  

One of the notable stories is that of Lieutenant Sankar who attained martyrdom on 

the 27th of November 1982 and became the first martyr of the Liberation Tigers of Tamil 

Eelam. It is to this day the Martyr-heroes Day observed by the Tamil world.  
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It was a sign of the old political leadership getting discredited and the time of the 

militants having arrived that the polls to the local bodies in May 1983 was so widely boy-

cotted. Even as the polling was going on there was an assault by the Tigers on the Sin-

hala State armed forces.  

It was as a culmination of the process of the successive armed attacks that on the 

23rd of July 1983 the Tirunelveli ambush took place. It was a historic attack in which 13 

Sinhala army men were killed, and Lieutenant Chellakkili who led the assault was mar-

tyred. 

Thalapathi (General) Kittu was one of those who were part of the Tiger squad that 

made history by participating in the Tirunelveli Ambush. His own depiction of the attack is 

proudly a high point in this short narration. His write-up nearly makes up the lack of a 

video recording of the great attack. As Thalapathi Kittu narrates how the event unfolded 

and how each Tiger militant including Leader Pirabhakaran then known only as Thambi 

played his part, we get the feeling of having been eye-witnesses to that piece of history. I 

am not anticipating anything and let the reader read for himself.   

What a valor! What a sacrifice! History written in blood should not go waste. We all need 

to be proud of having been born in the same community. What is more, let us carry on 

the journey keeping in mind that Mother Tamil has handed us this struggle for the objec-

tive they had set themselves! The forms of struggle have undergone changes in accor-

dance with the nature of the field and the time. But the goal of liberation is the same. This 

brief monograph would be a torchlight enlightening our journey to that goal. Let there be 

many a torchlight to follow.     
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திினர் துனபம் 
(க்கு ந் டல்) 

அகதி 

அண்ா! க்கம். ிழ்ாட்டில் முகாம்களுக்கு வபிில் கால்துறநப் திில் 

ாழும் ஈ அகிகள் வகாராணா ரத்ில் தடும் துங்கள்  தற்நி ழுதுகிரநன். .  
 

ஈ அகிகள் முகாம்கறப ி தன ஊர்கபில் கால் துறநில் திவு 

வெய்துிட்டு ாழ்ந்துருகிநார்கள். இர்கள் வதரும்தாலும் வொந் வாில் வெய்து 

ாழ்தர்கள். இர்களுக்கு முகாம்கபில் திவு இருப்தில்றன அர ரத்ில் 

இர்களுக்கு ரென் திவுகளும் இல்றன. இப்ரதாது இந் டடங்கு உத்ால் 

ல்னாறமம் ரதான ரறனிந்து ருாணம் இன்நி ாழ்ந்து ருகிநார்கள். 

இர்களுக்கு அசு வகாடுக்கும் ந் உிில் ிாரா ப்ரதாதுர 

வென்நறடில்றன காம் இர்கள் முகாம்கபிலும் இல்றன வபிிலும் ரென் 

திிகபில் இல்றன. அது இந் வகாடுறாண சூனில் அர்களுக்கு வதரும் 

வருக்கடிற வகாடுத்ிருக்கிநது. ாடறக உவு உட்தட அறணத்ிற்கும் அர்கள் 

வதரும் ெிப்தடுகிநார்கள். இர்களுக்கு அந்ந் கால்ிறனங்கள் மூனாகரா 

இல்றன ரறு ரனும் மூனாகரா உிகள் கிறடக்கச் வெய்ால் வதரும் 

உிாக இருக்கும்.  
 

குநிப்பு: இர்கபில் ெினர் வபிாடுகபில் இருக்கும் உநவுகள் அனுப்பும் ெிறு த 

உிகள் மூனம் ாழ்ந்து ந்ார்கள் இப்ரதாது அர்களுக்கு தம் அனுப்பும் 

உநவுகளும் வபிாடுகபில் முடங்கிமள்பால் வதரும் ெிப்தடுகிநார்கள். 

 

அண்ன் இர்கறபப்தற்நி ாருர ரதெில்றன. ிறநரதர் ெிப்தடுகிநார்கள். 

முடிந்ால் ரனும் பத்ில் இறப் ரதசுங்கள். ன்நி! 
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      ாம் தற்ககால கெய்து ககாள்ப் பாகிபாநா? 

ெினன் 

திணாறு அகறில் சூனில் ரதாாபிாக உனகப் புகழ்வதற்றுள்ப  கிவடா 

துன்வதர்க் கிந்து ரதாண 2019ஆம் ஆண்டு குநித்துக் கூநிிருக்கும் ந்ர வொல் 

வெய்ி: “Our house is on fire.” ஆம், ம் டீ்டில் ீப்திடித்து ிட்டது! ன்கிநார் கிவடா:  

”வதரிர்கள் ங்களுக்கு ம்திக்றக ஊட்ட ரண்டாம். அர்களும் ம்திக்றக 

வகாள்ப ரண்டாம். ன்றணப் ரதானர ீங்களும் அச்ெப்தடுங்கள்.” 

 

கிவடா அச்ெங்வகாள்தும் அச்ெங்வகாள்பச் வொல்தும்  ம்திக்றகாரனா 

மூட ம்திக்றகாரனா அல்ன. அநிிறன ம்புங்கள், அநிினற ம்புங்கள்! 

ாம் ரதிவு ராக்கி ிறந்து வென்று வகாண்டிருப்தாக அச்ெங்வகாள்ற்கு 

அநிில்ான் அடிப்தறட ன்கிநார்.  கிவடா. எப்புக்கு 

ம்திக்றக ஊட்டால் உருப்தடிாண வெல் 

வெய்மங்கள் ன்று உனகத் றனர்கபிடம் 

கடுறாக ச்ெரிக்கிநார். இற்காகப் ரதாாட ம்ற 

அறக்கிநார். 

 

கிவடாின் அச்ெம் ம்றமம் வாற்நிக் 

வகாள்ப ரண்டும். ாமும் உரி ரத்ில் ிித்துக் 

வகாள்ப ரண்டும். ிர்கபாகி ாம் மூன்று 

முறணகபில் அிவு ராக்கி ிறந்து 

வகாண்டிருக்கிரநாம்.  

 

தாழ்வெய்மம் உட்தறகாகச் ொிம் ம் ஏர்றறச் ெிறத்துக் வகாண்டிருக்கிநது. 

அநற்ந குமுகத்ால் அிவுக்வகிாண ரதாாட்டத்றத் ிநாக டத் முடிாது. 

ன் உரிறகறபக் காத்துக்வகாள்பவும் ீட்டுக்வகாள்பவும் முடிாது.  
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காசுீத்ிலும் தஸ்ாரிலும் துறக்கண்டவங்கிலும் ரதெிம் ம் வதால், ம் 

ரிப் தத்றச் வெனிட்டு, ம் உிர்கறபப் தனிிட்டு டத்தும் ரதார்கள் ம் 

ீாண அிவுப் ரதாாக ாறுமுன் ிித்ால்ான் உண்டு. அணுாய்ப் ரதாரின் 

ரதிவும் ம்ற முறநத்து ராக்கிக் வகாண்டிருக்கிநது.     

 

பர்ச்ெிின் ரதரினாண அடுக்கடுக்காண அிவுத் ிட்டங்கள் ம் ண்றமம் 

ீறமம் காற்றநமம் -- இற்றகறமம் சுற்றுச் சூறனமம் – ாக்கிச் 

ெிறக்கின்நண. உனகபாி கானிறன ாற்நம், புி வப்தாரனாடு ரெர்ந்து 

ம்றப் ரதிவுப் தடுகுிில் ள்பிக் வகாண்டிருக்கின்நண.  

 

”ிித்துக் வகாண்ரடாவல்னாம் திறத்துக் வகாண்டார்” ன்ததுான் இன்றந 

வய்ந்ிறன.  

 

ிிின்! ழுின்! அநப் ரதார் வாடுின்! 

 

இற ாம் வெய்த் நிணால், உரி ரத்ில் உரி முறநில் வெய்த் 

நிணால், ான் ரகட்க ிரும்பும் ரகள்ி: 

 

ாம் தற்ககால கெய்து ககாள்ப் பாகிபாநா? 
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    சுநந்திபின் திரிபுக்கு உபேத்திபகுநாபன் நறுப்பு 

 

1) பகள்யி: ிடுறனப் புனிகபின் றனர் திதாகணிடம் ரகட்கா ரகள்ிற 

ிரு.உருத்ிகுான் ன் ம்ிடம் ரகட்தாக சுந்ின் அர்கள் வரிித்துள்பார். 

 

குநிப்தாகப் ரதச்சுார்த்றகபின் ரதாது ிீத்ற ப்தடிப் திரித்துக் வகாடுப்தது 

ன்று ரதச்சு டத்ில்றன. ல்றனக் ரகாட்றட ங்ரக ற ரண்டும் ன்று 

ரதச்சு டத்ில்றன. ாநாhக எரு ாட்டுக்குள் ப்தடி அிகாத்றப் தகிர்து 

ன்தது குநித்ர ரதெிணார்கள் ண சுந்ின் குநிப்திடுகின்நார். 

 

ாங்கள் ரதச்சுார்த்றகபில் தங்வகடுத்ர் ன்ந றகில் உண்றான் ன்ண? 

 

பச்சுயார்த்லத ன்து பாபாட்டத்லத பயறு யமிகில் கதாடர்யதாகும். அகக் 

காபணிகள் அல்து புக் காபணிகால் அல்து இபேயிதக் காபணிகாலும் 

யிடுதல இனக்கம் பச்சுயார்த்லதனில் ஈடுடுகிது; 

யிடுதலப் பாபாட்டத்லத பன்கடுத்துச் கெல் அது 

எபே யமி. பச்சுயார்த்லதனில் ஈடுடுயதன் காபேள் 

அபெினல் இக்லகக் லகயிடுயதன்று. ாத்தீ 

யிடுதல அலநப்பு  பச்சுயார்த்லதகில் ஈடுடக் 

கண்டுள்பாம். இதன் காபேள் ாத்தீ யிடுதல 

அலநப்பு சுதந்திப அபசு ன்னும் தது இக்லகக் 

லகயிட்டு யிட்டது ன்தன்று. உண்லநனில்  

யிடுதல இனக்கங்கள் / எடுக்குண்ட நக்கள் 

பச்சுயார்த்லதனின் ஊடாக சுதந்திப அபசு ன்னும் தநது இக்லக 

அலடந்ததுண்டு.  

 

(டுத்துக்காட்டுகள்: நச்ொபகாஸ் உடன்டிக்லக கதன் சூடாின நக்கள் சுதந்திப 

அபசு அலநக்கும் உரிலநலன அங்கீகரித்து, ஆாண்டு கமித்து கதன் சூடாில் 



ABEL | AUGUST | 23 

 

 காதுயாக்ககடுப்பு டத்த யமியலக கெய்தது. 

புித கயள்ி உடன்ாட்டின் டி யட அனர்ாந்து 

நக்கள் மாண்டுக்கு எபே பல காது 

யாக்ககடுப்ின் ஊடாகத் தங்கள் அபெினல் 

திர்காத்லதத் தரீ்நாித்துக் ககாள்ாம். 

கெர்ின – நாண்டிீக்ரின உடன்டிக்லக 

நாண்டிீக்ரின நக்கள் சுதந்திப அபசு அலநத்துக் 

ககாள்ளும் உரிலநலன அங்கீகரித்து, பன்ாண்டு 

கமித்துப் காது யாக்ககடுப்பு டத்த யமியலக கெய்தது. ாப்புயா ிபெ கிி – 

பூகன்யில் உடன்ாட்டின் டி, பூகன்யில் த்து பதல் திலந்து ஆண்டு 

காத்தில் காது யாக்ககடுப்பு டத்திக் ககாள்ாம்.) 

 

தநிமீம யிடுதலப் புிகளுக்கும் ெிிங்கா அபொங்கத்துக்கும் இலடனிா 

பார்ிறுத்த உடன்டிக்லகனின் பகப்புலப கொல்கிது: ”ொனக பொெிெ 

ெிிங்கா குடினபெின் அபொங்கம், தநிமீம யிடுதலப் புிகள் ஆகிபனாரின் 

எட்டுகநாத்தக் குிக்பகாள் ெிிங்காயில் கதாடர்ந்து யபேம் இப் பூெலுக்குப் 

பச்சுயார்த்லதனின் ஊடாகத் தரீ்வு காண்தாகும்.” பச்சுயார்த்லத யமித் தரீ்வு 

ன்தில் அலநதினாகப் ிரிந்து கெல்யதும் அடங்கும். பச்சுயார்த்லத யமித் தரீ்வு 

க்கின ெிிங்காயிற்கு உட்ட்டதாக இபேக்கும் ன்று பார்ிறுத்த 

உடன்டிக்லகனில் ந்த இடத்திலும் கொல்ப்டயில்ல.  

 

நக்களுக்குள் நிதாிநாத் பதலயகலக் கயிப்பத அலநதிப் 

பச்சுயார்த்லதனின் உடடிக் குிக்பகாள். அதற்காகபய “யடக்கிலும் கிமக்கிலும் 

நிதாிநாம், புர்யாழ்வு ொர்ந்த உடடித் பதலயகள் ற்ின துலணக் குழு” 

அலநக்கப்ட்டது. அது ெிிங்க அபெலநப்புச் ெட்டப்டி அலநக்கப்டயில்ல. 

துலணக்குழுயின் இலனபு இபேதபப்ின் ெநத்துயத்லதக் காட்டுகிது. பநலும், 

ன்ககாலடனாகத் தபப்டும் ிதிலன உக யங்கிபன பபாகத் தநிழ் அபசுொபா 

அலநப்புகளுக்குப் கிப பயண்டும், ெிிங்கா அபசுக் கபேவூத்தின் யானிாகப் 

கிபக் கூடாது ன்து தநிமீம யிடுதலப் புிகின் ிலப்ாடு. தநிமீம 
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 யிடுதலப் புிகள் க்கின ெிிங்காவுக்குட்ட்ட எபே தரீ்லய ண்ணிப் 

ார்த்ததும் இல்ல, அதற்கு உடன்ட்டதும் இல்ல ன்று இதிிபேந்து 

கதரிகிது.  

 

ஆமிப்பபலனால் ாதிப்புற்யர்கின் பதலயக்காகப் ன்ாட்டுச் 

ெபதானத்தின் அனுெபலணபனாடு தநிமீம யிடுதலப் புிகளும் ெிிங்கா 

அபொங்கபம் பெர்ந்தலநத்த ஆமிப்பபலக்குப் ிகா டயடிக்லக 

பநாண்லநக் கட்டலநப்ப (P-TOMS) கூட ெிிங்கா அபெலநப்புக்கு 

உட்ட்டதன்று. அதால்தான் ெிிங்கா உச்ெ ீதிநன்ம் அக்கட்டலநப்பு 

அபெலநப்புக்குப் பும்ாது ன்று கொல்ி அதல அமித்தது. க்கின 

ெிிங்கக் கட்டலநப்புக்குள் அதல அலநக்கத் தநிமீம யிடுதலப் புிகள் 

எபேபாதும் உடன்டயில்ல.   

 

எபே கநய்ந்ில அபசுக்குச் ெட்டிலனிலும் அங்கீகாபம் க அலநதிச் 

கெனல்யமி எபே யாய்ப்ல யமங்கினது. அலநதிச் கெனல்யமினின் பாது 

தநிமீமத்தின் ல்லகல யகுத்தார்கள் தநிமீம யிடுதலப் புிகள். அயர்கள் 

பன்லயத்த இலடக்காத் தன்ாட்ெி அதிகாப பன்கநாமியின் பதல் உறுப்பு 

கொல்கிது: “இலடக்காத் தன்ாட்ெி அதிகாபம் ிறுயப்டும், அது அம்ால, 

நட்டக்கப்பு, னாழ்ப்ாணம், கிிகாச்ெி, நன்ார், பல்லத்தவீு, 

திபேக்பகாணநல, யவுினா ஆகின ட்டு நாயட்டங்கலக் ககாண்டதாக 

இபேக்கும்.”  

 

இலடக்காத் தன்ாட்ெி அதிகாப அலநப்ில் தநிமீம யிடுதலப் புிகள் 

தங்கள் ஆட்ெிக்குட்ட்ட ித்துக்கு நட்டுநல்ாநல், அந்த ித்லத எட்டின 

கடலுக்கும் ெட்டில அங்கீகாபம் பகட்டார்கள். அலநதிச் கெனல்யமினின் பாது 

யிடுதலப் புிகள் இறுதித் தரீ்வு க்கின ெிிங்காவுக்குட்ட்டதாக இபேக்காம் 

ன்று கெனயிபா கொல்யிபா கூட (காட்டாக, கெய்திக் குிப்புகில்) 

சுட்டினதில்ல ன்று ன்ால் உறுதினாகச் கொல் படிபம். உண்லநனில், 

ஈமத்லத லகயிட்டு யிட்டது பால் எபே பதாற்ம் ற்ட இடநித்து யிடக் 
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 கூடாது ன்று யிடுதலப் புிகள் நிகவும் ச்ெரிக்லகனாக இபேந்தார்கள்.  

 

அலநதிச் கெனல்யமினின் பாது பதெினத் தலயபேடிபேக்கும் பறு கற்பன். 

அந்த உலபனாடல்கின் பாது அயர் புிகள் கூட்டாட்ெித் தரீ்லய ற்றுக் 

ககாள்யார்கள் ன்று (அல்து ஆய்ந்து ார்ப்ார்கள் ன்று கூட) எபேபாதும் 

கூினதில்ல. சுதந்திப அபசு ன்தில் அயர் உறுதினாக இபேந்தார். பயதான் 

தநிமீம யிடுதலப் புிகள் தநிமீமத்லதக் லகயிட ங்பக கட்டல கற்ார்கள் 

ன்று பதெினத் தலயரிடம் ான் பகட்கயில்ல. 

  

2) பகள்யி : 2001ஆம் ஆண்டு ாீர் ாள் உறில் குநிக்கப்தட்ட உள்பக 

சுிர் அடிப்தறடில் ீர்வுக்கு ார் ண 2001ம் ஆண்டு ாீர் ாள் உறில் 

ர.திதாகன் அர்கள் குநிப்திட்டிருந்ார். 

இது எரு ாட்டுக்குள் ீர்றத்ாரண குநிப்திடுகின்நது ண சுந்ின் 

ாிடுகின்நார். 

 

இற்குத் ங்கபின் தில் ன்ண ? 

 

பதெினத் தலயர் உள்க சுனிர்ணனம் குித்துப் பெின பாது, சுனிர்ணனத்தின் 

இபே கூறுகளுக்கும், அதாயது உள்க சுனிர்ணனத்துக்கும் அபத பால் கயிப்பு 

சுனிர்ணனத்துக்கும் தநிமர்கள் உரித்துலடனயர்கள் ன்று அறுதினிட்டுச் 

கொன்ார். பநலும் தநிழ்ப் குதினில் பழு சுனாட்ெி பயண்டும் ன்ார்.  

 

உள்க சுனிர்ணனம் ன்து அதிகாபத்லதப் கிர்ந்து ககாள்யதாகும். அதிகாபப் 

ங்கீடு ன்து பநல்ில அதிகாபத்திிபேந்து [ககாழும்புயில் உள் ெிங்க 

ஆதிக்க அபொங்கத்திடநிபேந்து] அதிகாபம் ங்கிட்டிக்கப்டுயலதக் குிக்கும். 

உள்க சுனிர்ணனத்துக்கு பழு சுனாட்ெி பயண்டும். உள்க சுனிர்ணனத்துக்கு 

லநனத்தில் ெநத்துய அடிப்லடனில் அதிகாபம் கிபப்ட பயண்டும். அதிகாபப் 

ங்கீடு ன்து வ்யிதத்தும் உள்க சுனிர்ணனம் ஆகாது. யன் யலுவும் 

(தலபப்லடபம் கடற்லடபம் யான்லடபம் 25,000த்துக்கு பநற்ட்ட ஆபதப் 
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 பார்யபீர்களும்) கநன் யலுவும்  தின் யலுவும் ககாண்ட ஏர் அலநப்பு உள்க 

சுனிர்ணனம் ற்ிப் பசுநாால் அது ஏர் உத்தி. கலடெினாக ஆாம் திபேத்தச் 

ெட்டத்தின் தலடபெறு இல்ாநல் லடகற் பதர்தில் சுதந்திபத் தினபசு 

பகாரின யாக்கார்கின் ிபதிிதினா ஏர் அலநப்பு தக்கக 

அதிகாபநில்ாத ிலனில் உள்க சுனிர்ணனம் பகட்டால் அது ெபணாகதிபன. 

_______________________________________________________________________________________________ 

யிக்பஸ்யபன் ஈமத்தின் ீதிக்கா குபல் 

 

கென்ல உனர் ீதிநன்   பன்ாள் ீதிதி அரிபந்தாநன் புகமாபம் 

 

ிழ் க்கள் ரெி  கூட்டிின் றனர், ாழ்ப்தாம் கிபிவாச்ெி வாகுிில் 

ாடாளுன்ந ரட்தபாகப் ரதாட்டிிடும்  ீிெர்  ிக்ரணஸ்ன் அர்கள் 

ரர்னில் வற்நி வதந ரண்டும் ன்று ிழ்ாடு வென்றண  உர் ீின்ந 

ீிெர்   அரிதந்ான்  அர்கள் ிக்ரணஸ்னுக்கு அனுப்தி   றத்துள்ப 

ாழ்த்து  அநிக்றகில் கூநிமள்பார்:  

 

க்கநிஞர்கள் ரெி ிடுறனப் ரதாாட்டங்கபில் ம்ற ஈடுதடுத்ிக் வகாண்ட 

ரர்வுகள் னாற்நில் உள்பண. ஆணால்,  எரு ீிெர் ன்னுறட திக் 

கானத்ிற்குப் தின், துடிப்புிக்க எரு ரெி ிடுறனப் ரதாாட்டத்ில் ம்ற 

முன்ணங்கில் ஈடுதடுத்ிக் வகாண்டிருப்தது ஆெிாில் இதுர முல் முறந. 

 

அபப்தரி ஈகங்கறப வெய்து ிகப்வதரி இப்புகளுக்கு உள்பாகி அிின் 

ிபிம்தில் ின்று வகாண்டிருக்கும் ஈத் ிர்கபின் ீிக்காகவும், 

ிடுறனக்காகவும் திாற்றும் கடறற னாற்று அன்றண  ங்கள் ராபில் 

சுத்ிிருக்கிநாள். 

 

இறநறமள்ப ணிரெ ிரின் ிருப்தம் ன்ந ட்டுக்ரகாட்றட ீர்ாணத்ின் 

ீாண ரர்னாக  1977  ாடாளுன்நத் ரர்ல் அறந்து.  அில் க்கபால் 
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 ங்கப்தட்ட ஆறின் வதாரனர ிீ ிடுறனப் ரதாாட்டத்ற ிழ் 

இறபஞர்கள் முன்வணடுத்ணர். அதுரதான,  இணக்வகாறனக்கு ீி வதந தன்ணாட்டுப் 

புனணாய்வும், அெில் ீர்வுகா ிர்கபிறடர வதாதுாக்வகடுப்பும் டத்ப்தட 

ரண்டும் ண டாகா ெறதில் ாங்கள் முனறச்ொக இருந் ரதாது 

இற்நப்தட்ட ீர்ாணத்ின் ீாண ரர்னாக  2020  ாடாளுன்நத் ரர்ல் 

அறந்துள்பது. 

 

வணணில்,  முள்பிாய்க்காலுக்குப் தின்ணாண இந் திரணாாண்டுகபில் 

ிர்கபின் திிிிகபாகச் வெல்தட்டர்கள் இனங்றக அறெப் தன்ணாட்டுப் 

புனணாய்ினிருந்து காப்தாற்றுற்குத் துறரதாிணர். 

 

ல்னாட்ெி,  ல்னொங்கம்,  ீபிக்கம் ன்தற ல்னாம் கட்டுக்கறகள் ன்று 

அம்தனாகி ிட்டது. புி ாப்வதான்று ருவன்று ெிங்கபத் ப்பு வொன்ணது 

வொன்ணாகர இருக்கிநது.  2015இல் .ா.ணி உரிறப் ரதறில் 

ிறநரற்நப்தட்ட 30/1  ீர்ாணத்ினிருந்து ாம் ினகிக்வகாள்ாக இனங்றக அசு 

இவ்ாண்டு அநிித்து ிட்டது. “காானாக்கப்தட்ரடார் அறணரும் உிருடன் 

இல்றன;  இநப்புச் ொன்நிழ் ாங்கிக் வகாள்ளுங்கள்” ன்று ரகாத்த வொல்னி 

ிட்டார். தன்ணாட்டு ன்நத்ில்  கானத்ற இழுத்டிப்தற்கு, இில்-ெிநிரெணா 

றனறினாண அசு துற ின்நன் மூனம் இன்றநக்கு ஆட்ெிில் 

அர்ந்ிருக்கும் இாெதக்ரெக்கறபக் காப்தாற்நிர்கபாகத் ிழ்ப் திிிிகள் 

காட்ெி ருகின்நணர். 

 

ணர,  ிழ் க்கபின் ீிக்காகவும் ிழ்த் ரெத்ின் இறநறக்காகவும் 

தாடுதடார்கறபமம் ெிங்கப அறெப் தாதுகாத்துக் கட்டறப்பு ரீிாண இண 

அிப்புக்குத் துற ரதாகிநர்கறபமம் வரிவு வெய்து ாடாளுன்நம் 

அனுப்புால் ிர்களுக்கு அிவுான் ற்தடும். 

 

இந்ப் தின்ணிில்,  ிழ் க்களுக்வகாரு க்கிப்தட்ட ாற்றுத் றனறற 
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 அறடாபங்காட்டும் றகில் ாங்கள் ரற்வகாண்டுள்ப முற்ெி 

தாாட்டுக்குரிது. ங்களுறட ரர்ல் அநிக்றகில் குநிப்திட்டுள்ப திவணாரு 

அம்ெக் ரகாரிக்றககள் ிர்கபின் காங்கறப ஆற்றுப்தடுத்துற்கு ரறாண 

உடணடிக் கடறகறபமம் ீண்டகான இனக்குகறபமம் சுட்டிக்காட்டுாக 

அறந்துள்பது.  குநிப்தாக,  டக்கு கிக்கில் ரதாரிணால் தாிக்கப்தட்டு 

துறிந்து ாடும்  90,000  ிறகபின் ாழ்க்றகற ரம்தடுத்தும் ராக்கில் 

ாழ்ாாத் ிட்டவான்றந உருாக்கி றடமுறநப்தடுத் இருப்தாக ாக்குறுி 

வகாடுத்து அற்குரி முன்னுரிறமம் வகாடுத்ிருப்தது ஆறுல் 

ருகின்நது.  டக்கு கிக்கு ிர் ாகத்ில் ாழும் ிர்களும், புனம்வதர் 

ிர்களும், ஆற்ந வதண்கபின் துர் துறடப்தது இன்நபில் ிீ ரெி 

இக்கத்ின் றனா கடறகளுள் என்நாகும். 

 

சுரின்நி ெித்ிம் ற முடிாது. உடம்றதப் ரதி பர்க்கால் உிர் பர்க்க 

முடிாது. ாகம் இன்நி ரெிம் இல்றன. டி.ஸ்.ரெணாக்காால் 

வாடங்கப்தட்ட வதபத் ெிங்கபப் ரதரிணாத்ின் ஆக்கிிப்புகள் அன் உச்ெத்ற 

ட்டிமள்பண.  ாகம் தநிரதாற க்கபின் தங்ரகற்புடன் ப்தாடுதட்ரடனும் 

டுத்து ிறுத் ரண்டும். 

 

ிர்கபின் அெில் முிர்ச்ெிறமம் அடிப்தறடாண ரகாரிக்றககபின் ீது 

அர்கள் வகாண்டிருக்கும் தற்றநமம் உனகிற்கு டுத்துச் வொல்னப் ரதாகும் ரர்ல் 

இந் ாடாளுன்நத் 

ரர்ல்.  ெர்ரெ    அபிலும்,    திாந்ி     அபிலும்    கூட  இந்  ரர்ல்   ி

க முக்கித்தும் உறடது. ஈத்ிர் னாற்நிலும் இந்த் ரர்ல் முடிவுகள் 

ிர்கானத்ற ிர்ிப்தில் தங்காற்நப் ரதாகின்நண. 

 

ீண்ட ரதாாட்ட அனுதத்றக் வகாண்ட ஈத் ிர்கள் து தட்டநிில் இருந்து 

ெரிாண தர்கறபத் வரிவு வெய்ார்கள் ன்று ான் உறுிாக ம்புகிரநன். 

க்கறபக் றகிட்டுத் ன்ணனறண முன்றத்து ரெ னறணப் தனிிட்டு 

ிரிிடம் ிறன ரதாணர்கள் புநக்கிக்கப்தட்டு ங்களுறட றனறினாண 
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இபேகநாமிபனடு  

இதழ்; 2: 2020 ஆகஸ்ட் 03  

       காால் ஆக்கப்தட்டர் 

நாதநிபே பல          

ெிப்ாெிரினர்: பதாமர் தினாகு ஆெிரினர்: ஆறுபகம் பகாால்                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
ிழ் க்கள் ரெி கூட்டி வதருவற்நி ஈட்ட ரண்டும் ண உபா 

ாழ்த்துகிரநன். 

வகாராணா வதருந்வாற்று வருக்கடி இன்னும் ீடித்துக்வகாண்டிருக்கும் 

இவ்ரறபில் அகறால் முிாகி ங்களுறட உடல்னறணப் தற்நி 

கறன ழுகிநது. ாங்கள் ிகுந் ச்ெரிக்றகமடன் ரர்ல் திகறப 

முன்வணடுத்து ல்ன ஆராக்கித்துடன் ிழ் க்களுக்குத் வாண்டாற்ந ரண்டும் 

ன்று அன்ரதாடு ரகட்டுக்வகாள்கிரநன். 

 

அன்புடன், 

ீிதி ிரு து. அரிதந்ான் (ஏய்வு) 

 

உர்ீி ன்நம், வென்றண. 

யடியலநப்பு: பதாமர் ெநந்தா 

                    +14167669544 

        abelfortnightly@gmail.com 
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