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ஒன்்து ஆண்டுகைள்
By K. Nesan and V. Gnana,     18 May 2018 

இருபத்தியதியோரியோம் நூற்ற்றியோண்டின் மிகவும் அவப்வும் அவப்பபதர் வும் அவப்பபற்ற்ற

படுவும் அவப்பகியோலைகளில் ஒன்றின் நிலன் நினைவு தன் நினைத்லவு தினத்தை இன்று உைவும் அவப்பகங்கிலும்
ஆயிரக்கணக்கியோன் நினை மக்கள் ஒன்றுதரண்டு அனுசரித்துக்
வும் அவப்பகியோண்டிருக்கின்ற்றன் நினைர்.  இருபத்ததியோறு ஆண்டுகியோை இரத்வு தினத்தைவும் அவப்பவள்ள
உள்நியோட்டுப் ியபியோர் ஒன்றின் பின்ன் நினைர்,  இைங்லக இரியோணுவமியோன் நினைது,
வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகள் அலமப்பின் உயிருடனிருந்வு தினத்தை வு தினத்தைலைலம
உள்ளிட்ட 40,000  க்கும் அதகமியோன் நினை வு தினத்தைமிழ் மக்கலள,  இைங்லகயின்
வட-கிழக்கில் இந்ததப் வும் அவப்பபருங்கடல் கலரயில் இருக்கும்
முள்ளிவியோய்க்கியோலில் சுற்றிவலளத்தருந்வு தினத்தைது.  எந்வு தினத்தை
முன்வும் அவப்பன் நினைச்சரிக்லகயும் இன்றி,  அங்கு சிக்கியிருந்வு தினத்தை
ஒவ்வும் அவப்பவியோருவலரயும் படுவும் அவப்பகியோலை வும் அவப்பசய்வவு தினத்தைற்கு ஒரு ஆியவசமியோன் நினை
பீரங்கி குண்டுகளின் மலழலத அது வும் அவப்பவு தினத்தைியோடுத்வு தினத்தைது.

முள்ளிவியோய்க்கியோலில் இருந்வு தினத்தை ஒருவரும் இந்வு தினத்தை படுவும் அவப்பகியோலையிலிருந்து
வு தினத்தைப்பிவிடவில்லை. வீடுகள், மருத்துவமலன் நினைகள், பியோடசியோலைகள் மீதும்
அப்பியோவி மக்கள் மீதும்,  அத்துடன் குழந்லவு தினத்தைகளும்,  கர்ப்பிணிப்
வும் அவப்பபண்களும் வதது முதர்ந்வு தினத்தைவர்களும் பியோதுகியோப்பு ியவு தினத்தைடி
வு தினத்தைஞ்சமலடந்தருந்வு தினத்தை பதுங்கு குழிகளின் மீதும் இரியோணுவம்
கண்மூடித்வு தினத்தைன் நினைமியோக குண்டுகலள வும் அவப்பபியோழிந்வு தினத்தைது.  கிட்டத்வு தினத்தைட்ட ஒரு
வு தினத்தைசியோப்வு தினத்தைத்தற்குப் பின்ன் நினைர்,  இப்ியபியோதும் இைங்லக இரியோணுவம் இந்வு தினத்தை
பகுதக்கு வும் அவப்பசல்ை முடிதியோமல் வு தினத்தைலட விதத்தருக்கின்ற்றது.
உயிரிழந்வு தினத்தைவர்களின் குடும்பத்தன் நினைர் வு தினத்தைமது
ியநசத்தற்குரிதவர்களுக்கியோக துக்கம் அனுசரிப்பதல் இருந்தும்
வு தினத்தைடுத்துக் வும் அவப்பகியோண்டிருக்கிற்றது.

மக்களின் இவு தினத்தைதங்களில் பீதலத விலவு தினத்தைக்கும் வும் அவப்பபியோருட்டு
வும் அவப்பவு தினத்தைியோலைக்கியோட்சியில் ியநரலையில் ஒளிபரப்பப்பட்ட ஒரு குரூரபதங்கர
நலடமுலற்றயில்,  இைங்லக அரசியோங்கம் வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப்
புலிகளின் வு தினத்தைலைவரியோன் நினை ியவலுப்பிள்லள பிரபியோகரனின் உடலை
அலடதியோளம் கியோட்டுவவு தினத்தைற்கியோக புலிகளின் இரண்டு கட்சிமியோறிகலளக்
கூட்டிவந்வு தினத்தைது.  ியசற்றில் கிடந்வு தினத்தை அந்வு தினத்தை உடல் உண்லமயில்
பிரபியோகரனுலடதது வு தினத்தைியோன் என்று வும் அவப்பவு தினத்தைியோலைக்கியோட்சி ியகமரியோக்களுக்கு
முன்பியோக அவர்கள் உறுதப்படுத்ததவு தினத்தைன் பின்ன் நினைர், இரியோணுவம் அந்வு தினத்தை
உடலை எரித்வு தினத்தைது.

இன்று இந்வு தினத்தை படுவும் அவப்பகியோலை இைங்லகயில் சிங்கள,  வு தினத்தைமிழ்,  முஸ்லீம்
வும் அவப்பவு தினத்தைியோழிைியோளர்களியோலும் மற்றும் உைவும் அவப்பகங்கிலுமுள்ள மில்லிதன்
கணக்கியோன் நினை வும் அவப்பவு தினத்தைியோழிைியோளர்களியோலும் ஒருமித்து தகிலுடன்
நிலன் நினைவுகூரப்படுகின்ற்றது.  இைங்லக ியசியோசலிச சமத்துவக் கட்சியின்
எச்சரிக்லககலள இது துன்பிதைியோன் நினை விவு தினத்தைத்தல் ஊர்ஜிவு தினத்தைம்
வும் அவப்பசய்தருந்வு தினத்தைது:  முன்ன் நினைியோள் கியோைனித்துவ நியோடுகளில்,  முவு தினத்தைைியோளித்துவ
ஆளும் வர்க்கங்கள் வரைியோற்றுரீததியோக ஒரு ஜன் நினைநியோதக ஆட்சிலத
உருவியோக்கியவியோ அல்ைது ியவு தினத்தைசித மற்றும் மவு தினத்தை எல்லைகலளக் கடந்து
மக்கலள ஐக்கிதப்படுத்வு தினத்தைியவியோ தற்றன் நினைற்ற்றலவ ஆகும்.
ியசியோசலிசத்துக்கியோன் நினை ஒரு புரட்சிகரப் ியபியோரியோட்டத்தல் சர்வியவு தினத்தைச

அளவில் அணிதரட்டப்பட்ட வும் அவப்பவு தினத்தைியோழிைியோள வர்க்கத்தன்
ியவு தினத்தைியோள்களிியைியத இந்வு தினத்தைக் கடலமகள் விழுகின்ற்றன் நினை.

ஆயினும் முள்ளிவியோய்க்கியோல் படுவும் அவப்பகியோலைக்கியோன் நினை அரசிதல்
வும் அவப்பபியோறுப்லபக் வும் அவப்பகியோண்டிருப்பது அவு தினத்தைலன் நினை நடத்தத வும் அவப்பகியோழும்பின்
இைங்லக ஆட்சி மட்டுமன்று,  உைவும் அவப்பகங்குமியோன் நினை அரசியோங்கங்கள்
இதல் சம்பந்வு தினத்தைப்பட்டுள்ளன் நினை.  விடுவு தினத்தைலைப் புலிகள் மீது இைங்லக
இரியோணுவம் அவு தினத்தைன் இறுதத் வு தினத்தைியோக்குவு தினத்தைலை வும் அவப்பவு தினத்தைியோடுத்வு தினத்தை ியவலளயில்,
இந்ததியோ,  சீன் நினைியோ,  பியோகிஸ்வு தினத்தைியோன் மற்றும் ஏகியோதபத்தத சக்தகள்
அலன் நினைத்துியம வும் அவப்பகியோழும்பிற்கு இரியோணுவ மற்றும் இரியோஜவு தினத்தைந்தர
ஆவு தினத்தைரலவ வழங்கின் நினை.  அவும் அவப்பமரிக்கியோ,  பிரிட்டன்,  பிரியோன்ஸ் மற்றும்
கன் நினைடியோ ஆகிதலவ,  முள்ளிவியோய்க்கியோலில் சிக்கியிருந்வு தினத்தை அப்பியோவி
மக்கலளக் கியோப்பியோற்றுவவு தினத்தைற்கு இைங்லக அரசியோங்கத்துடன்
மத்ததஸ்வு தினத்தைம் வும் அவப்பசய்யுமியோறு அலழப்பு விடுத்து வு தினத்தைமிழர்கள் வும் அவப்பசய்வு தினத்தை
பியோரித ஆர்ப்பியோட்டங்கலள உவு தினத்தைியோசீன் நினைம் வும் அவப்பசய்வு தினத்தைன் நினை.

படுவும் அவப்பகியோலைக்கு முந்லவு தினத்தைத நியோளில்,  விஞ்சமுடிதியோவு தினத்தை
சிடுமூஞ்சித்வு தினத்தைன் நினைத்துடன் ியபசித அன்லற்றத அவும் அவப்பமரிக்க ஜன் நினைியோதபததியோன் நினை
பரியோக் ஒபியோமியோ,  வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகள் வு தினத்தைமது ஆயுவு தினத்தைங்கலளக்
கீியழ ியபியோட ியவண்டும்,  முள்ளிவியோய்க்கியோலில் இருக்கும் அப்பியோவி
மக்கலளப் பியோதுகியோக்க ியவண்டும் ஆவு தினத்தைைியோல் “முவு தினத்தைலில் கீியழ
ியபியோடுங்கள்” என்று வும் அவப்பவு தினத்தைரிவித்வு தினத்தைியோர்.

வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகலள வும் அவப்பபியோறுத்வு தினத்தைவலர அவு தினத்தைன்
ியவு தினத்தைியோல்விதியோன் நினைது,  முவு தினத்தைைியோகவும் முவு தினத்தைன்லமதியோகவும்,  வட-கிழக்கு
இைங்லகயில் ஒரு வு தினத்தைமிழ் முவு தினத்தைைியோளித்துவ வு தினத்தைனிநிைப் பகுதலத
கட்டிவும் அவப்பதழுப்புகின்ற்ற அவு தினத்தைன் ியவு தினத்தைசிதவியோவு தினத்தை மற்றும் பிரிவிலன் நினைவியோவு தினத்தை
முன்ியன் நினைியோக்கில் மூைத்லவு தினத்தை வும் அவப்பகியோண்டிருந்வு தினத்தைது.

ியபியோர் முடிந்து மூன்று நியோட்களுக்கு பின்ன் நினைர் ியம 21  அன்று,  உைக
ியசியோசலிச வலைத் வு தினத்தைளம் எழுததது: “வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகளின்
ியபியோரியோளிகளும் அவர்களது வு தினத்தைலைலமயும் இைங்லக இரியோணுவத்வு தினத்தைியோல்
ஈவிரக்கமற்று படுவும் அவப்பகியோலை வும் அவப்பசய்தப்பட்டிருக்கின்ற்றன் நினைர்.  ஆயினும்,
வு தினத்தைமிழ் மக்களது வும் அவப்பநருக்கடிதியோன் நினை நிலைலம மீவு தினத்தைியோன் நினை அனுவு தினத்தைியோபமும்
வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகளின் ியபியோரியோளிகளுக்கு ியநர்ந்வு தினத்தை வும் அவப்பகியோடூரமியோன் நினை
கதயும்,  அடிப்பலடதியோன் நினை படிப்பிலன் நினைகள் கற்றுக் வும் அவப்பகியோள்வதல்
இருந்து வு தினத்தைடுத்து விடக்கூடியோது.

“26  ஆண்டுகளுக்கு முன்பியோக உள்நியோட்டுப் ியபியோர் ியவு தினத்தைியோற்ற்றம்
கண்டதல் இருந்ியவு தினத்தை,  வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகளின் ஆயுவு தினத்தைப்
ியபியோரியோட்டமியோன் நினைது நியோட்டின் வடக்கு,  கிழக்கில் ஒரு குட்டிதரலச
அலமப்பவு தினத்தைற்கு ஏியவு தினத்தைனும் ஒரு வும் அவப்பபரும் சக்தயின் ஆவு தினத்தைரலவ
வும் அவப்பவல்கின்ற்ற ஒரு மூியைியோபியோதத்துடன் பிலணந்வு தினத்தைவு தினத்தைியோகியவ இருந்வு தினத்தைது.

“1987  இல்,  இந்தத-இைங்லக ஒப்பந்வு தினத்தைத்தற்கு வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப்
புலிகள் வழங்கித ஆவு தினத்தைரவு இந்தத இரியோணுவத்லவு தினத்தை இைங்லகயின்
வடக்குப் பகுதக்கு வரவலழத்வு தினத்தைது,  அங்கு அது ஆயிரக்கணக்கில்
அப்பியோவித் வு தினத்தைமிழ் மக்கலள வும் அவப்பகியோன்று குவித்வு தினத்தைது. ஒரு சுவு தினத்தைந்தர அரலச
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உருவியோக்க உவு தினத்தைவும் என்ற்ற நப்பியோலசயில் இந்தத முவு தினத்தைைியோளித்துவ
வர்க்கத்தற்கு கீழ்ப்படித வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகள்
உடன்பட்டிருந்வு தினத்தைன் நினைர்.

“வும் அவப்பவு தினத்தைியோடர்ந்துவந்வு தினத்தை வு தினத்தைசியோப்வு தினத்தைங்களில்,  ஏகியோதபத்தத ஆவு தினத்தைரவுக்கு
விண்ணப்பம் வும் அவப்பசய்து வந்தருந்வு தினத்தை வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகள், தீவில்
ஒரு குட்டிதரலச உருவியோக்குவவு தினத்தைற்கியோன் நினை வு தினத்தைமது ியநியோக்கம் பரந்வு தினத்தை வு தினத்தைமிழ்
மக்களது வியோழ்க்லக நிலைலமகலள ியமம்படுத்துவவு தினத்தைற்கியோன் நினைது அல்ை,
மியோற்றியோக சர்வியவு தினத்தைச மூைவு தினத்தைன் நினைத்துக்கு மலிவு உலழப்லப வழங்கக்
கூடித ஒரு முவு தினத்தைைியோளித்துவ வும் அவப்பபியோருளியோவு தினத்தைியோரத்லவு தினத்தை உருவியோக்குவியவு தினத்தை
என்பலவு தினத்தை வும் அவப்பவு தினத்தைியோடர்ந்து வும் அவப்பவு தினத்தைளிவுபடுத்த வந்தருக்கிற்றது.”

எனினும், வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகள் படுவும் அவப்பகியோலை வும் அவப்பசய்தப்பட்டலம
வும் அவப்பகியோழும்பில் இருந்வு தினத்தை ஊழைலடந்வு தினத்தை ஆட்சிக்கு ஒரு புதத
வியோழ்க்லகக்கியோன் நினை மறுமைர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கவில்லை.  வு தினத்தைமிழர்கலள
இரத்வு தினத்தைத்தல் மூழ்கடிப்பவு தினத்தைற்கியோன் நினை அவு தினத்தைன் முதற்சிதியோன் நினைது பிரிட்டனில்
இருந்து உத்தியதியோகபூர்வ சுவு தினத்தைந்தரமலடந்வு தினத்தைது முவு தினத்தைைியோக இைங்லக
முவு தினத்தைைியோளித்துவத்லவு தினத்தை ஆட்டிப்பலடத்து வந்தருக்கும் வறுலம மற்றும்
இன் நினைியமியோவு தினத்தைல் பிரச்சிலன் நினைகலள தீர்த்துவிடவில்லை.

2009 க்குப் பின்ன் நினைர்,  அது வு தினத்தைன் நினைது வு தினத்தைமிழர் விியரியோவு தினத்தை வகுப்புவியோவு தினத்தைக்
வும் அவப்பகியோள்லககலள முடிவுக்குக் வும் அவப்பகியோண்டுவந்து விடவுமில்லை.
இைங்லகயின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் வியோழ்க்லகலத ியமம்படுத்த
விடவுமில்லை.  ியபியோரின் ியபியோது இடம்வும் அவப்பபதர்ந்வு தினத்தை
ஆயிரக்கணக்கியோியன் நினைியோர் இன்ன் நினைமும் வு தினத்தைற்கியோலிக கூலரகளின் கீழ் வு தினத்தைியோன்
வியோழ்ந்து வும் அவப்பகியோண்டிருக்கின்ற்றன் நினைர்,  இன்னும் ஆயிரக்கணக்கியோியன் நினைியோர்
வு தினத்தைங்கள் வீடுகள் அழிக்கப்பட்டவு தினத்தைற்கியோன் நினை இழப்பீடுக்கியோக இப்ியபியோதும்
கியோத்துக் வும் அவப்பகியோண்டிருக்கின்ற்றன் நினைர்.  இரியோணுவத்வு தினத்தைியோல் கடத்தச்
வும் அவப்பசல்ைப்பட்ட வு தினத்தைமது பிள்லளகலளத் தரும்பக் வும் அவப்பகியோண்டுவு தினத்தைர ியவண்டி
வு தினத்தைியோய்மியோர்கள் வருடக்கணக்கியோக இந்துக்ியகியோயில்கள் முன்பியோக
ஆர்ப்பியோட்டம் வும் அவப்பசய்து வும் அவப்பகியோண்டிருக்கின்ற்றன் நினைர்.  ியபியோருக்குப் பின்ன் நினைர்
அரசிதல் லகதகலள விடுவிப்பவு தினத்தைற்குப் பதைியோக,  வும் அவப்பகியோழும்பு,
இன்னும் பை வு தினத்தைமிழர்கலளக் லகது வும் அவப்பசய்து சித்தரவலவு தினத்தை வும் அவப்பசய்து
வந்தருக்கிற்றது.

இைங்லகயின் உள்நியோட்டுப் ியபியோருக்கு இட்டுச் வும் அவப்பசன்ற்ற அடிப்பலட
முரண்பியோடுகளில் எதுவும் தீர்க்கப்பட்டு விடவில்லை.  சர்வியவு தினத்தைச
நியோணத நிததத்தன் உத்வு தினத்தைரவிைியோன் நினை சிக்கன் நினை நடவடிக்லககள்,
ஊததங்கள் மற்றும் வியோழ்க்லக நிலைலமகள் மீவு தினத்தைியோன் நினை வு தினத்தைியோக்குவு தினத்தைைியோல்
வும் அவப்பபரும் ியகியோபம் தூண்டப்பட்ட நிலையில்,  வும் அவப்பகியோழும்பு அவசரகியோை
நிலை ஒன்லற்ற அறிவித்தருக்கிற்றது,  ஊரடங்கு உத்வு தினத்தைரவுகலளத்
தணித்தருக்கிற்றது,  அத்துடன் முஸ்லீம் விியரியோவு தினத்தைக் கைவரங்களுக்கு
வும் அவப்பம மௌன் நினைமியோக ஆவு தினத்தைரவளித்து வந்தருக்கிற்றது.

அியவு தினத்தைியநரத்தல்,  இைங்லகயில் வு தினத்தைமிழர்கள் வும் அவப்பபரும்பியோன்லமதியோக
வசிக்கின்ற்ற பகுதகலளச் ியசர்ந்வு தினத்தை வும் அவப்பவு தினத்தைியோழிைியோளர்களும் உலழக்கும்
மக்களும்,  வர்க்கப் ியபியோரியோட்டத்தன் ஒரு உைகளியோவித
மீவும் அவப்பளழுச்சியின் மத்தயில்,  சிக்கன் நினை நடவடிக்லககள் மற்றும்
வு தினத்தைனிதியோர்மதமியோக்கங்களுக்கு எதரியோக இைங்லக முழுவதலும் மற்றும்
ஒட்டுவும் அவப்பமியோத்வு தினத்தை இந்ததத் துலணக்கண்டவும் அவப்பமங்கிலும் வும் அவப்பபருகி வருகின்ற்ற
ஆர்ப்பியோட்டங்கள் மற்றும் ியவலைநிறுத்வு தினத்தைங்களது அலை ஒன்றில்
இலணந்து வும் அவப்பகியோண்டிருக்கின்ற்றன் நினைர்.  இந்வு தினத்தைக் ியகியோரிக்லககள்,
வும் அவப்பவு தினத்தைியோழிைியோள வர்க்கத்லவு தினத்தை வும் அவப்பகியோழும்பு ஆட்சியுடன் நினைியோன் நினை ஒரு புரட்சிகர
ியமியோவு தினத்தைலுக்குள் வும் அவப்பகியோண்டுவரும்.

2015  ஜன் நினைவரியில்,  அவும் அவப்பமரிக்க வும் அவப்பபியோறிதலமவிைியோன் நினை ஆட்சிமியோற்ற்ற
நடவடிக்லக ஒன்று,  இைங்லகயில் “ஜன் நினைநியோதகத்லவு தினத்தையும்”

“நல்ைியோட்சிலதயும்” வும் அவப்பகியோண்டுவருவவு தினத்தைற்கியோக என்று கூறி,  ஜன் நினைியோதபத
மஹிந்வு தினத்தை இரியோஜபகக லவ வும் அவப்பவளிியதற்றி விட்டு,  லமத்தரிபியோை
சிறிியசன் நினைியோலவ ஜன் நினைியோதபததியோக அமர்த்ததது.  உண்லமயில்,

சீன் நினைியோவுக்கு எதரியோன் நினை அவும் அவப்பமரிக்கியோவின் “ஆசிதியோலவ ியநியோக்கித
தருப்பம்” என்பவு தினத்தைன் பின்ன் நினைியோல் நிற்கின்ற்ற ஒரு ஆட்சிலத வும் அவப்பகியோழும்பில்
உருவியோக்குவியவு தினத்தை வியோஷிங்டனின் ியநியோக்கமியோய் இருந்வு தினத்தைது.

ியபியோர்க் குற்ற்றவியோளிகலள வு தினத்தைலைலமப் பவு தினத்தைவிகளில் நிதமித்து, ஆரம்பம்
முவு தினத்தைியை, ஒரு ியமியோசடிதியோன் நினை அரசிதல் சூழ்ச்சியின் மூைமியோகியவ இந்வு தினத்தை
அரசியோங்கம் உருவியோக்கப்பட்டது.  பதல் பியோதுகியோப்புத் துலற்ற
வும் அவப்பசதைியோளரியோக 2009  படுவும் அவப்பகியோலைலத ியமற்பியோர்லவ வும் அவப்பசய்வு தினத்தை சிறிியசன் நினை,
இந்வு தினத்தைப் படுவும் அவப்பகியோலைலத ியநரடிதியோகத் தட்டமிட்டு வும் அவப்பசதல்படுத்தத
இைங்லகயின் இரியோணுவத் வு தினத்தைளபததியோன் நினை வும் அவப்பஜன் நினைரல் சரத்
வும் அவப்பபியோன்ியசகியோலவ வு தினத்தைன் நினைது அலமச்சரலவயில் ியசர்த்துக்
வும் அவப்பகியோண்டிருந்வு தினத்தைியோர்.  இரியோஜபகக இன்று வு தினத்தைமிழ்,  முஸ்லீம் விியரியோவு தினத்தை
அரசிதலை முன்வும் அவப்பன் நினைடுக்கும் முன்ன் நினைணி முவு தினத்தைைியோளித்துவ எதர்க்கட்சி
அரசிதல்வியோததியோக இருக்கிற்றியோர்.

ியமலும்,  2009  வும் அவப்பவு தினத்தைியோடக்கம்,  வு தினத்தைமிழ் ியவு தினத்தைசிதவியோதகள் அவும் அவப்பமரிக்க
ஏகியோதபத்ததத்தன் வும் அவப்பவளிப்பலடதியோன் நினை லகக்கருவிகளியோக
எழுந்தருக்கின்ற்றன் நினைர்.  வு தினத்தைமிழீழ விடுவு தினத்தைலைப் புலிகளின் இன் அரசிதல்
அங்கமியோக 2001 இல் உருவியோக்கப்பட்ட வு தினத்தைமிழ் ியவு தினத்தைசிதக் கூட்டலமப்பு
ஒரு வு தினத்தைனி அரசுக்கியோன் நினை வு தினத்தைன் நினைது ியகியோரிக்லகலத லகவிட்டியவு தினத்தைியோடு,
இைங்லகயின் ஒற்லற்றதியோட்சி அலமப்பு முலற்றக்குள்
வும் அவப்பசதற்படவிருப்பவு தினத்தைியோக கூறிதது,  மீண்டும் இது “சர்வியவு தினத்தைச
சமூக”த்தன் வு தினத்தைலையீட்டின் மீியவு தினத்தை வு தினத்தைங்கி இருக்கின்ற்றது.  இந்வு தினத்தை
அடிப்பலடயில்,  அவும் அவப்பமரிக்க ஆவு தினத்தைரவுடன் நினைியோன் நினை ஆட்சிமியோற்ற்ற
நடவடிக்லகயில் அது பங்குவும் அவப்பகியோண்டதுடன் இைங்லகயின் ியபியோர்க்
குற்ற்றங்கள் மீது வழக்கு விசியோரலண நடத்வு தினத்தைப்படுவவு தினத்தைற்கும் அரசிதல்
லகதகள் விடுவிக்கப்படுவவு தினத்தைற்குமியோன் நினை வு தினத்தைன் நினைது ியகியோரிக்லககலளயும்
லகவிட்டது.

இந்வு தினத்தை ஏப்ரலில் பியோரியோளுமன்ற்றத்தல் வும் அவப்பகியோண்டு வரப்பட்ட
நம்பிக்லகயில்ைியோ தீர்மியோன் நினைம் ஒன்றுக்கு எதரியோக அரசுக்கு ஆவு தினத்தைரவியோக
வியோக்களித்வு தினத்தை வு தினத்தைமிழ் ியவு தினத்தைசித கூட்டலமப்பின் வு தினத்தைலைவரியோன் நினை
ஆர்.சம்பந்வு தினத்தைன்,  சிக்கன் நினை நடவடிக்லககளில் இருந்தும் இந்ததப்
வும் அவப்பபருங்கடல் பிரியோந்ததத்தல் வும் அவப்பபருகும் ியபியோர் பவு தினத்தைட்டங்களில்
இருந்தும் ஆவு தினத்தைியோதமலடவவு தினத்தைற்கியோன் நினை வு தினத்தைன் நினைது முன்ியன் நினைியோக்கிலன் நினை
அப்பட்டமியோய் எடுத்துலவத்வு தினத்தைியோர்: “நியோம் ஒரு சிறித நியோடு,  ஆன் நினைியோலும்
இந்ததப் வும் அவப்பபருங்கடல் பிரியோந்ததத்தல் இரியோணுவரீததியோகவும்
வும் அவப்பபியோருளியோவு தினத்தைியோரரீததியோகவும் மூியைியோபியோதரீதயில் மிகவும்
முக்கிதமியோன் நினைவும் அவப்பவு தினத்தைியோரு இடத்தல் நியோம் இருக்கிியற்றியோம்.  இந்ததப்
வும் அவப்பபருங்கடல் பகுதயின் வும் அவப்பபியோருளியோவு தினத்தைியோர லமதமியோக நம்மியோல் ஆக
முடியும்.  நமது வும் அவப்பபியோருளியோவு தினத்தைியோரம் ியமம்படுமியோன் நினைியோல் பரந்வு தினத்தை மற்றும்
வும் அவப்பபரித சந்லவு தினத்தைகளுக்கியோன் நினை அணுகல் நமக்குக் கிலடக்கும்….” 

இைங்லகயின் முவு தினத்தைைியோளித்துவக் கன்லன் நினைகளுக்கும்,  ஏகியோதபத்ததப்
ியபியோர் மற்றும் சமூக சிக்கன் நினை நடவடிக்லககளுக்கும் எதரியோய் இந்ததத்
துலணக்கண்டவும் அவப்பமங்கிலும் அலன் நினைத்து இன் நினை மவு தினத்தை ியபவு தினத்தைங்கலளயும்
கடந்து வும் அவப்பவு தினத்தைியோழிைியோளர்கள் மத்தயில் எழுந்து வும் அவப்பகியோண்டிருக்கின்ற்ற
எதர்ப்புக்கும் இலடியத ஒரு வர்க்கப் பிளவு பிரித்து நிற்கிற்றது.
சர்வியவு தினத்தைச வும் அவப்பவு தினத்தைியோழிைியோள வர்க்கத்லவு தினத்தையும் அவு தினத்தைன் புரட்சிகரத்
வு தினத்தைலைலமலதக் கட்டிவும் அவப்பதழுப்புவலவு தினத்தையும் ியநியோக்கித் தரும்புவியவு தினத்தை
தீர்மியோன் நினைகரமியோன் நினை ியகள்விதியோகும்.

ியசியோசலிச சமத்துவக் கட்சியும் (SEP) சமூக சமத்துவத்தற்கியோன் நினை
சர்வியவு தினத்தைச இலளஞர் மற்றும் மியோணவர் அலமப்பும் (IYSSE)  ியபியோர்
மற்றும் இன் நினைவியோவு தினத்தைத்தற்கு எதரியோன் நினை ியபியோரியோட்டத்லவு தினத்தை வு தினத்தைமது
ியவலைகளின் லமதத்தல் வும் அவப்பகியோண்டுள்ளன் நினை.  இந்வு தினத்தை வும் அவப்பகியோடூரமியோன் நினை
படுவும் அவப்பகியோலையின் நிலன் நினைவுதன் நினைத்தல், இைங்லகயிலும் மற்றும் இந்தத
துலணக்கண்டவும் அவப்பமங்கிலும் உள்ள வும் அவப்பவு தினத்தைியோழிைியோளர்கள் மற்றும்
இலளஞர்களது ஆவு தினத்தைரவுக்கு அலழப்பு விடுகின்ியற்றியோம்.


