
வடகிழக்கு இலங்கையில் தமிழர்களின்
இறையாண்மை சாத்தியமான சீன
அச்சுறுத்தலில் இருந்து பாதுகாக்கும்,
மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கடிதம்

இலங்கையில் உள்ள தமிழர் பிரதேசங்களில் சீன

படையெடுப்பு  தமிழகத்திலும் பரவும்.

சீனர்கள் உலகின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரம், அவர்கள் யாரையும் வாங்க முடியும்.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, January 2, 2022 /EINPresswire.com/ -- சீனர்களைத் தீவில்

தமிழ் ஈழத்தை

அங்கீகரித்து சீன

படையெடுப்பில் இருந்து

இந்தியாவை காக்க

முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமை

தாங்குவார் என

நம்புகிறோம்.”

இயக்குனர், பைடனுக்கான

தமிழர்கள்

இருந்து வெளியேற்றும் வகையில், தமிழர்களின்

இறையாண்மையை மீட்டெடுக்க அமெரிக்காவுடன்

ஒத்துழைக்குமாறு பிரதமர் மோடியிடம் பேசுமாறு

பைடனுக்கான தமிழர்கள் அமைப்பினர் தமிழக முதல்வர்

மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

கடிதத்தின் நகல் இதோ:

Re: வடகிழக்கு இலங்கையில் தமிழர்களின் இறையாண்மை

சாத்தியமான சீன அச்சுறுத்தலில் இருந்து

பாதுகாக்கும்.

டிசம்பர் 28, 2021

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

தமிழக முதல்வர் இல்லம்

25/9, சித்தரஞ்சன் சாலை

செனோடாப் சாலை,

ஆழ்வார்பேட்டை,

சென்னை - 600018, தமிழ்நாடு, இந்தியா

அன்பான மதிப்புக்குரிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு,

உலகிலேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு தமிழ்த் தலைவராக திரு.ஸ்டாலின், தமிழர்

தாயகமான வடகிழக்கு இலங்கையில் சீனர்கள் சீனக் ஊடுருவல்  நிறுத்த மோடியைப்

http://www.einpresswire.com


பயன்படுத்த வேண்டும்.

இலங்கையில் துன்பப்படும் தமிழர்களுக்கு

வழிகாட்டவும் உதவவும் இலங்கையில் உள்ள

தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டின் தலைமையை

நம்பியிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டுத்

தமிழர்கள் இலங்கையில் உள்ள தமிழர்களுக்குத்

தேவைப்படும்போது பலமுறை உதவியதை தமிழர்கள்

மறப்பதில்லை.

அண்மையில் கொழும்புக்கு அருகில்

மீட்கப்பட்ட துறைமுக நகரத்தை

கையகப்படுத்திய சீனர்கள் இலங்கையில் காலடி

எடுத்து வைத்துள்ளனர். அதற்கு முன்னர்

அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தின் மீது

கட்டுப்பாட்டை அவர்கள் பெற்றனர். இப்போது

இந்தியாவிற்கும் யாழ்ப்பாணத்திற்கும்

இடையில் அமைந்துள்ள மூன்று தீவுகளில்

சீனர்கள் தங்களை உட்பொதித்து,

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள பருத்தித்துறையைக்

கைப்பற்றுவோம் என்று அச்சுறுத்தியுள்ளனர்.

சீனர்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை, நெடுந்தீவில்  46 கிலோமீட்டர்

தொலைவில் உள்ளனர்.

யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள சீனர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கும் முழு தென்னிந்தியாவிற்கும்

உளவியல் அச்சுறுத்தலையோ, உடனடியான பாதிப்பையோ, ஆபத்தையோ அல்லது வலியையோ கொண்டு

வருவார்கள். இது பொருளாதாரத்தையும் அன்றாட அமைதியான வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும்.

சீன அரசாங்கம் இரக்கமற்ற மற்றும் சர்வாதிகாரமானது. இந்த நேரத்தில் சீனர்கள் தமிழர்

பகுதிகளின் மறுபக்கம், சிங்களவர்கள் பகுதிக்குள் தள்ளுவது நல்லது.

வடகிழக்கில் இருந்து சீனர்களைத் தள்ளிவிடுவதன் மூலம், வடகிழக்கு இந்தியாவிற்கும்

சிங்கள-சீன இலங்கைக்கும் இடையில் ஒரு இடையகமாக மாறும். இதன் மூலம் இந்தியா நேரடியாக

தங்கள் நிலப்பகுதியை பாதுகாக்க முடியும்.

அதைச் செய்ய, வடக்கு கிழக்கில் வாழும் தமிழர்களின் இறையாண்மையை அங்கீகரிக்க

அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா உதவ வேண்டும்.

தமிழர் தாயகத்தை இந்தியா அங்கீகரிப்பதன் மூலம் போர்த்துக்கேய படையெடுப்பிற்கு

முன்பிருந்த 1619ஆம் ஆண்டிற்குச் சென்றுவிடுமோ என்ற அச்சம் தீர்ந்துவிட்டது என்ற

முடிவுக்கு சிங்களம் வந்துவிடும்.



மகா வம்சம், சிங்களப் புராணம், சிங்கள மூதாதையர்கள் காட்டு விலங்கு சிங்கங்களால்

பிறந்தார்கள் என்று கூறுகிறது. தமிழர்கள் பூர்வீகக் குடிகளாக இருந்தபோது அவர்களின்

மூதாதையர்கள் இந்த தீவுக்கு வந்தாலும், புதிதாக குடியேறியவர்களுக்கு தமிழர்கள்

தீங்கு செய்யவில்லை என்றாலும், இந்த தீவு சிங்கள பௌத்தர்களுக்கு சொந்தமானது என்று

அதே புராணம் சிங்களவர்களுக்கு கூறியது.

இளவரசர் விஜன் தீவுக்கு வருவதற்கு முன்பு தமிழர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை நிரூபிக்க,

கிமு 177 இல் இரண்டு தமிழ் மன்னர்கள் அநுராதபுரத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றி இருபத்தி

இரண்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தனர் என்பதற்கு ஒரு வரலாற்று சான்று உள்ளது, அதைத்

தொடர்ந்து பத்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு மற்றொருவர் ஏலரா. மிக நீண்ட காலம் - நாற்பத்தி

நான்கு ஆண்டுகள்[3] அதிகாரத்தில் தன்னைத் தக்க வைத்துக் கொண்டவர்.

எனவே இந்த மகா வம்சம், சிங்களப் புராணங்களே தமிழர்களின் இறையாண்மையை சிங்களவர்கள்

விரும்பாததற்குக் காரணம்.

இலங்கையில் உள்ள தமிழர் பிரதேசங்களில் சீன படையெடுப்பு இறுதியில் தமிழகத்திலும்

பரவும். சீனர்கள் உலகின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரம், அவர்கள் யாரையும் வாங்க

முடியும். 

இது தமிழ்நாட்டின் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் வரலாற்றையும் அழித்துவிடும். சீனப்

படையெடுப்பு சீன மக்களை காளான்கள் போல் பெருக்கியது. அவற்றை அகற்றுவது கடினமாக

இருக்கும்.

எனவே, தமிழர்களின் இறையாண்மைக்காக அமெரிக்காவுடன் இணைந்து செயல்படத் தவறினால்,

இந்தியா எதிர்கொள்ளும் ஆபத்து குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் புதுடெல்லி சென்று

விளக்கமளிக்க வேண்டும், இது தீவில் நடக்கும் அனைத்து சீன நாடகங்களுக்கும்

முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்.

தமிழ் ஈழமும், தமிழகமும் இந்திய அரசியல் ஸ்திரத்தன்மைக்கும், இறையாண்மைக்கும்

பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்பதை முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்க வேண்டும். தமிழீழம்

கொசோவோவின் மாதிரியாக இருக்கும், இந்திய அரசியலில் ஒருபோதும் தலையிடாது,

தமிழர்களின் இறையாண்மையைப் பெற அமெரிக்காவுடன் இணைந்து பணியாற்றினால் நாங்கள்

இந்தியாவுக்கு விசுவாசமாக இருப்போம்.

செர்பியாவில் இருந்து கொசோவோ சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு, கொசோவோவில் உள்ள

அல்பேனியர்களும், அல்பேனியாவில் உள்ள அல்பேனியர்களும் தங்களைச் சுற்றியுள்ள எந்த

நாட்டையும் அச்சுறுத்தியது இல்லை, மேலும் அல்பேனியாவுடன் இணைந்து பெரிய அல்பேனிய

அரசை உருவாக்க முயற்சிக்கவில்லை என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தை பிரதமர் மோடிக்கு

முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்க வேண்டும்.

ஒரு புதிய நாடு எப்போதும் எல்லைகளைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு சிறிய போர் இருக்கும்.

தமிழீழம் மற்றும் சிங்களர் இலங்கைக்கும் இதேதான் நடக்கும்.. இந்தப் போர் சீனர்களை



இலங்கையை விட்டு துரத்தும். தமிழ்ப் புலிகள் சிங்களவர்களுடன் போரிட்ட போது இலங்கைத்

தீவிற்குள் எந்த நாடும் வரவில்லை என்பது நம் அனைவருக்கும் நினைவிருக்கிறது.

தமிழ் ஈழத்தை அங்கீகரித்து சீன படையெடுப்பில் இருந்து இந்தியாவை காக்க முதல்வர்

ஸ்டாலின் தலைமை தாங்குவார் என நம்புகிறோம்.

நன்றி.

உண்மையுள்ள,

பைடனுக்கு தமிழர்கள்
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