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தமிழ� ம"வா�� நி"வன� (Tamils Rehabilitation Organization) ஆழி� ேபரைல(&னாமி)யா' பாதிக�ப(ட 

இல�ைகய�� வட�-கிழ�� ப�திகள�' மக)� ந*+ட கால� �ன�வா�� அள��� -�னண� 
அைம�� தமிழ� �ன� வா�� கழகமா��. UNICEF, UNHCR ேபா�ற ச�வேதச அைம��க� கழக/தி� 

ேசைவைய� ெப01� பாரா(23�ளன. 

 

இ4த நிவாரண� பண�� நிதி திர(5� ெபா6(5 தமிழ� �ன�வா�� கழக� நட/திய ெட�னஸி வா� 

C.S. ஐ�கர9� �:வ�ன6� அள�/த இ�ன�ைச மாைல� ெபா:1க� ஆக;( 13-� திகதி சா�டா 

கிளாராவ�<�, 14-� திகதி லா; ஏ>சலஸி<� நைடெப?றன.  

 

ஈழ/தமிழ�கள�� ம+Aகாக உய�� ந*/த வ *ர�க)�� &னாமியா' மைற4த ப'லாய�ர கணகான 

ெபா1மக)�� அ>சலி ெச</தி சா�டா கிளாரா நிக�Cசி ஆர�பமாய�?". 

 

ஐ�கர� 'அCச� எ�ப1 மைடைமயடா' பாட<ட� இைச நிக�Cசிைய/ ெதாட�கினா� 

&னாமி தாகிய அ5/த மண��ெபா:திேலேய, த�கைள� ப?றி கவைல�படாம', கட' தி6�ப�� 

தா�ேமா எ�"� பய�படாம', கடலா' பாதிக�ப(ட ெபா1மகள�� உதவ��C ெச�ற தமிழ� 

�ன�வா�� கழக/தி� ெதா+ட� க)ேக?ற பாட' அ'லவா அ1! 

அைத/ ெதாட�41 'ம'லிைக எ� ம�ன� மய���' பாடைல அள�/1 மயகினா� நிE 

ெஜ�சிய�லி641 வ4த அன�தா கி6Gணா. அ5/த 3 மண� ேநர/1� பழைம3� �1ைம3மாக� 

பாட'கைள அள�/1 வ4தி64ேதாைர கள��ப�' ஆ�/தின� ஐ�கர� �:வ�ன�. இவ�கேளா5 இைச 

வ�641 அள�/தவ� க� சா� ப�ரா�சி;ேகா வைள�டா� ப�திய�' வா:� ஆன4த9�, ப�ர���, 

இைசேயா5 வள�41 வ6� ப�ர�வ�� 9 வய1 மக� ;6தி3� ஆவ�. ஐ�கர�, ஆன4த�, ப�ர� 

ஆகிேயாேரா5 இைண41 பல பாட'க� பா2னா� அன�தா கி6Gணா. பாட'க)�/ த�4த 



1ைணயாக, ெடஸாஸிலி641 வ��ெச�( (கீ ேபா�5), சிகாேகாவ�லி641 ஹ0ன�ேகG (தாள 

வா/திய�க�), சா� ப�ரா�சி;ேகா வ�0�டாவ�லி641 வ�ஜய�மா� (கீேபா�5) இைண41 

வாசி/தன�. 

 

நிக�Cசிைய/ ெதா�/1 வழ�கிய -ரள� (TRO ெதா+ட�, சியா(2') ம?"� ச�கர� 'ஷ�கி' &4தர� 

நிக�Cசி� ெம6ேக?றின�. 

 

ஷ�கி பல�ர' ேபC& ம�ன�. ஐ�கர� ப'ேவ" �ர'கள�' பாடK2யவ�. இ6வ6� ேச�4தா' 

&ைவ� ேக(கவா ேவ+5�? MGR, பாைலயா, ந�ப�யா�, ரஜன�கா4/, பாயராL ேபா�ற ந(ச4திர� 

கைள க+-� நி"/தினா� ஷ�கி. அவ�க� C.S. ெஜயராம�, P.B Mன�வா;, A.M ராஜா, T.M 

ெசள4தரராஜ�, க+டசாலா, S.P பால&�ரமண�ய� ஆகிேயா0� �ர'கள�' பா2 மகி�வ�/தா� 

ஐ�கர�. அ1 ம(5மி'லாம' 'சபாG மNனா' பட/திலி641 'காணா இ�ப� கன�4தேதேனா' பாடைல 

T.A. ேமாதி (ஆ+) �ரலி<� P.&சீலா (ெப+) �ரலி<� இன�தாக� பா2 கரேகாஷ� வா�கினா� 

ஐ�கர�. 

ம"நா� (ஞாய�") மாைல லா; ஏ>சல; ரசிக�கைள மகிழ ைவ/தன� இேத இைச �:வ�ன� அ4 

நிக�Cசிைய/ ெதா�/1 அள�/தவ� கேணGவரா. எ'.ஏ. வா� பாலாஜி தி6மைல3� �மாரநாயக-� 

ஐ�கரேனா5� அன�தாேவா5� ேச�41 பாட'கைள வழ�கின�. 

 

ஐ�கர� பா2ய பல பாட'க� பைழய இன�ய நிைன�கைள ஞாபகP(2ன. 'பாவாைட தாவண�ய�' 

பா�/த உ6வமா?' மைல நா(5� பா(2 வ *(ட6ேக3�ள சின�மாவ�', பன��ள�0' சி/த�பா�ட� 

'நிCசய தா�Qல�' பா�/த ஞாபக�. 'கால�கள�' அவ� வச4த�' க'யாண/ 1� வ4தி64த சி"வ� 

சி"மியைர சி/த�பா 'பாவம�ன���'� அைழ/1C ெச�ற நாைள க+-� நி"/திய1. சி/த�பா 

இR�லைக வ�(5�ேபாS சில வ6ட�க�. நா�கேளா ந� நா(ைட� ப�041 எ/தைனேயா வ6ட�க�. 

நா(ைட� ப�04ேதா�, ஆனா' மறக-23மா? 

 

ஈழ/தி� வடகிழ�� ப�திகள�' வா:� ந�மவ�கைள -தலி' 3/த�, இ�ேபா1 இய?ைக 

ேசாதைன��ளாகிய1. அவ� க)கான நிவாரண� பண�க)� நிதி திர(5வத?காக அைம4த இ4த 

வ�ழா�� வ4தி64த �ன� வா�� கழக அைம�ப�� அெம0க/ தைலவ�/ெதா+ட� Dr. அ6� 

ர>சித� ஈழ/தி' தா� ச4தி/த ெதா+ட�கைள� ப?றி3� அ�� நட�� ப'ேவ" நிவாரண� 

பண�கைள� ப?றி3� மன-6க� ேபசினா�. 

 

அவர1 இல(சிய�, தமிழ� �ன�வா�� கழக� எ�ற ஒ�" இ'லாம' ேபாவேதயா�. இெத�ன 

அ�ப2�ப(ட இல(சிய� எ�" ேக(கிற*�களா? பல ேசாதைனக)��ளாகிய�6�� ந� மக)� 

நா� அள��� உதவ�ய�னா' அவ�க� வ6�கால/தி', ஒ6வ0ட-� ைகேய4தாத நிைல உ6வாக 

ேவ+5�; தமிழ� �ன� வா�� கழக/1� ேவைலய�'லாத நிைல வரேவ+5�; இ4த இல(சிய� 

நிைறேவற ஒRெவா6வ6� த�மாலான உதவ� ெசSய ேவ+5� எ�" ேவ+5ேகா� வ�5/தா�.  

 

இ4த இல(சிய/ைத -:ைமயா�வேத ந� கடைம. 

 

ேம<� வ�வர� அறிய: www.troonline.org 
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