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Come on, Canada! 

 Not for nothing do the Tamil people look forward to Canada under its Prime Minister Justin 

Trudeau to take the lead on the international plane to seek justice for the Tamil people.  

The Tamil people’s faith in Canada is exemplified by the arduous long walk for justice for the 

forcibly disappeared undertaken by a bunch of dedicated Canadian Tamils. The walkathon of nearly 450 

kilometers from Brampton is scheduled to reach the capital city of Ottawa on the 13th of September and 

is to conclude with a massive rally of Tamils. The marchers are planning to submit an appeal to the 

Prime Minister beseeching him to mobilize the international community to realize the objective of remedial 

justice for the people of Tamil Eelam.  

Tamils see Canada as a beacon of democracy and rule of law with a long record of standing 

up for international human rights. We fondly recall how Mr. Trudeau and Canada have stood with the 
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 victims of mass atrocities in June 2019 when Canada’s 

House of Commons passed a unanimous motion 

‚calling on the United Nations to establish an interna-

tional, independent investigation into allegations of geno-

cide committed against Tamils in Sri Lanka.‛ 

Now we have encouraging news from elsewhere to 

fortify our faith in Canada, which has raised its voice for justice for the Rohingyas. 

The plight of the Rohingya people has been in many respects similar to that of the Eelam Tamils. The 

brutal military crackdown by Myanmar (Burma) on the Rohingya people in the year 2017 led to a mass 

exodus of Rohingyas into Bangladesh. The issue went to the United Nations Human Rights Council where 

the Myanmar regime was hauled up for its international crimes. Myanmar was eventually referred to the 

International Court of Justice to be tried for the crime of genocide. The state of Gambia is already there 

setting the law in motion to hold Myanmar accountable over accusations of genocide against the mostly 

Muslim Rohingya people. The Republic of Gambia in West Africa is the smallest country in the continent 

of Africa, with a small population of 20 lakhs. Its initiative in seeking justice for Rohingyas is noteworthy 

as only states and not individuals nor non-state actors can prosecute criminal cases before the Interna-

tional Court of Justice (ICJ).  

 

And now it is great news that Canada and the Netherlands have formally joined Gambia in this 
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 laudable effort. This move by Canada and Netherlands has been 

hailed as historic by many Human Rights organizations.   

 

Canadian Foreign Minister Francois-Philippe Champagne and 

his Dutch counterpart Stef Blok have issued a joint statement to say 

that the two nations were intervening in the case before the International Court of Justice in order "to 

prevent the crime of genocide and hold those responsible to account". 

Calling the lawsuit "of concern to all of humanity," Champagne and Blok said Canada and the 

Netherlands would "assist with the complex legal issues that are expected to arise and will pay special 

attention to crimes related to sexual and gender-based violence, including rape". 

More than 730,000 Rohingya fled their homes in Myanmar's Rakhine state in August 2017, cross-

ing the border into neighbouring Bangladesh where they now live in crowded refugee camps (very like the 

Tamil refugees in India).    

Myanmar (very like Sri Lanka) says the military action was a response to attacks by Rohingya 

armed groups in Rakhine. But UN investigators concluded that the campaign had been executed with 

"genocidal intent". 

The New York-based Global Center for Justice welcomed the move by Canada and the Nether-

lands. Akila Radhakrishnan, the group's president, said: "Just as important as their intention to intervene is 
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 their promise to focus on gendered crimes of genocide like sexual and gender-based violence, which was 

central to the atrocities against the Rohingya.  

"Too often, gendered experiences do not translate to justice and accountability efforts and leave 

the primary targets of those crimes - women and girls - behind. This is an important step forward to 

address that gap and Canada and the Netherlands should be applauded for this move." 

Rohingya groups also welcomed the move, and urged others to follow their lead. "Slowly, but 

surely, the net is closing in on Myanmar's leaders - they will not get away with this genocide," Tun Khin, 

president of the Burmese Rohingya Organisation in the UK said in a statement, describing Canada and 

the Netherlands as being on the right side of history. 

"It is imperative that other states, including the United Kingdom, now stand on the right of justice 

for the Rohingya and other ethnic and religious minorities in Myanmar," the statement added. "Justice is a 

core demand of all Rohingya people and particularly important for those inside the camps of Cox's Bazar 

who have been forced to flee their homeland and live as refugees in a foreign state."  

Canada and the Netherlands also urged other states to support Gambia's legal fight, which was 

launched in November last year on behalf of the 57-nation Organisation of Islamic Cooperation. 

In the lawsuit, the small West African country said that as a signatory to the 1948 Genocide 

Convention it had the obligation to prevent and punish genocide, no matter where it took place. 

Relying heavily on UN reports documenting killings, mass rapes and widespread arson in Rohingya 

villages, The Gambia alleged Myanmar was committing "an ongoing genocide" against its Rohingya minority 

and called for emergency measures as a preliminary step to protect the long-persecuted minority. 
 

Myanmar's leader Aung San Suu Kyi attended the initial hearings 

at The Hague in December last year, calling on the 17-judge panel to 

dismiss the case. Rejecting the genocide claims, she warned the UN 

judges that allowing The Gambia's case to go ahead risked reigniting 

the crisis and could "undermine reconciliation". 

The panel in January ordered Myanmar to take emergency measures to protect its Rohingya population, 

pending the fuller case. 

Myanmar will now have to regularly report on its efforts to protect Rohingya from acts of geno-



ABEL | SEPTEMBER| 5 

 

 

cide every six months until a final ruling is 

made, a process that could take years. 

The entry of Canada and the Netherlands has very much strengthened the case before the ICJ 

and, for that matter, the demand by the Tamil people who have been victims of a genocide just as the 

Rohingya – the demand for Canada and like-minded states to take the lead in moving the relevant inter-

national forums for referring genocidal Sri Lanka to the ICJ.  

It is truly more than symbolic that the Canadian Tamil marchers in the Long Walk for Justice for 

victims of enforced disappearances are holding aloft the National Flag of Canada. They are carrying a 

petition for Prime Minister Trudeau, seeking the support of the government and the people of Canada 

including the Canadian media to the worthy ideal of ending the horrendous crime of enforced disappear-

ances and calling the perpetrators of this abhorrent practice to account.   

Eelam Tamils in the homeland and in the Diaspora look up to Canada as a reliable source of 

support and solace. We look forward to Canada to offer continued leadership in the fight against grave 

breaches of international law, specifically against enforced disappearances. 

We earnestly appeal to the Government of Canada to take the initiative on the international plane 

to put an end to the plea of state sovereignty put forward by genocidal and authoritarian states to deny 

accountability and justice thereby endangering international peace.  

We would like to express our sense of gratitude to Canada and her people for granting asylum 

to lakhs of Tamils, even more than India, and treating them on an equal footing with its original citizens. 

We would only request Canada to add one more feather to its cap by helping the Tamils secure justice 

and peace.  

Come on, Canada! You can make it happen. 
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 Arignar Anna (C.N. Annathurai) on Bharathiar 

PEOPLE’S   POET 

Charming and significant as the term is, it is a warm tribute not 

only to the poet but also to the people for the people had had their 

monarchs and ministers, their warriors and saviors, their seers and 

saints, miracle - mongers and priests, but had no poets and from 

ages past there were poets in abundance, poets who supplemented 

the scriptures or who polished the palaces by their poetry, but poets 

who sang for and about the people in the people’s tongue were very 

rare.  

 

The poets’ voice did the function of the temple bell or the palace drum but rarely did that voice repre-

sent the innermost thoughts of the people and when at times poets spoke about the people, it was to 

point out to them how greedy and worldly they have become, how impermanent and illusory this world is, 

how sinful is silver and how ungodly is gold, and such like sermons that supplemented the royal rod and 

the whip of the aristocrat. Poets became in due course one more important item in the Royal parapher-

nalia, one more policeman who filed the case here and asked the high heavens to deliver the judgment 

later on.  

 

These poets spoke in a different tongue altogether and were far from the people. They despised the 

crowd from where they rose and used their poetic genius to gain admission to the royal palace, and 

when once there, they went on weaving wordy wreathes for monarchs of all sorts, provided his gold was 

pure.  

The poets of the Sangam period are noble exceptions to this sorry rule and they are the poets least 

known to the people of our days. Poets either became vendors of virtue in verses or became pleasure 

merchants, and they found it hard and unprofitable to become the People’s Poets. That is the reason 

why we find no outstanding people’s poet after the Sangam Age in Tamil Nadu. Virtue itself came to be 

considered an investment for a happy life in another world. Hence, poets who came after the advent of 
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 this false and pernicious theory began to extol the 

particular bank of dispensation for which they were 

the self appointed agents. Like the clever banker, or 

the active insurance agent, these poets began to 

pour forth rhymes in abundance, about the sound-

ness of their Bank, about the delightful dividends and 

the bright prospects. If one poet gave the people a 

sweet song about the powers of Garuda of Maha 

Vishnu, up rose another to supply us with a sacred 

sonnet about the stately bull of Siva, or the beautiful 

peacock of Muruga or even the ugly buffalo of the 

all powerful god of death, Yama. All these poems 

were of the highest order, looked at from the artist’s 

point of view. There was rhythm, diction, similes, metaphors, parables all in abundance except reason. 

These poets thought that the temple bell did not work well and thought it their duty to lend their poetic 

strength to supplement the sound duty or no duty, it was such a paying job that there was a rush in 

that direction.  

 

Poets assumed an attitude of superiority they enjoyed the common men’s confusion, they tried to compro-

mise contradictions and beautify absurdities, they were loud in their denunciation of things worldly; the 

worthlessness of human life, the littleness of mankind and they presented a poetic picture of the unknown 

world heaven up above the clouds, and the hell underneath the earth. The telescope was in the womb 

of science. Hence, heaven existed, and the poets entertained the people with imaginary descriptions about 

the theological worlds! The ignorant stood amazed and the intelligent adored the art and not the thought.  

 

Role of a People’s Poet  

It is not easy to take up the role of a people’s poet. Bharati rose equal to this stupendous task. It is 

easy to become the poet of the classes. Some sweet sonnets about the silvery moon swimming in a sea 

of blue, some poems about the twinkle of the stars, fine poems about the fragrance of the flower, the 
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 rhythm in rivers, lyrics about the love and verses about valour, these are enough to secure a place of 

honour in the poet’s gallery. But to discharge the duties of a people’s poet, one has to cross hurdles of 

hatred, take many a dive into dangers and should not think about patronage and popularity.  

 

Though a select circle of friends knew and spoke about the poetic genius of Subramania Bharati, the 

people as a whole were almost unaware of their poet till at a later stage, and then too it was the po-

ems of a political colour that was presented to the people, and not the poems which a people’s poet 

alone can conceive and deliver. We had poets in abundance. The shepherd sleeping inside a temple for-

getful of his home and vocation, the goddess returning after her midnight supervision, the smile on her 

lips on seeing the simpleton, her curious idea to make him a poet, the gentle pat and the touch of the 

divine rod, the wonderful results these were known to the people.  

 

One becomes a poet, because of the divine touch, and it is his duty to sing devotional songs to a par-

ticular deity or to all. This theory held the ground so strongly that the people were not prepared to meet 

the people’s poet, even when one came forward. The people will cast a look of contempt and suspicion 

on one who says boldly. ‚I am the people’s poet. I sing for them and about them because I am one of 

them‛.  

 

There would be no recognition and the more radical his poems are, the more vehement will be the op-

position. And in this dangerous ground, we find Subramania Bharati, taking steady steps victoriously. The 

State of Affairs when the Poet was born Bharati was born on the frontier of two eras; the feudal order 

was in full force in his homeland. Ettayapuram had a palace surrounded by huts. Age old castes were 

still in power. He himself was a Brahmin by birth but side by side with feudalism and Sanathanic order 

of Society, modernism was peeping in. Industrial revolution was dawning, the old order met the new with 

sorrowful eyes, and there was a challenge in the look of the new era.  

 

Bharati was born during that period and none could have imagined that he will become the warrior in the 

duel between the old order and the new; for in the old order of things his was a comfortable place. He 

was born, moreover, in this land of paradoxes, a land where arrogance and humility, cruelty and kindness 
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 march together, where there is energy in abundance and absurd contemplation strong enough to dissipate 

the energy, a land of some dazzling ideas and millions of mute people, a land where there is apoplexy 

at the center and anemia at the extremes, the land of courage as well as fear, the land of faith as well 

as despair. Byron and Burke landed here just then, only to meet Bharatam and Bagavatham. The boom-

ing of the gun became familiar to the ears of the people and the age long temple drum was not silent 

in such a land of paradoxes and perplexities.  

 

Bharati was born, and in such a land history moves but slowly and it needs a strong push if it should 

move at all. Bharati’s claim to greatness rests chiefly on this: he gave the push as the people’s poet. 

Morning Star of Reformation Bharati was not merely the bard of Nationalism. He was certainly the morn-

ing star of reformation only because he was the people’s poet.  

 

He was angry with the foreigner, and wanted his country to become free but that was not his goal that 

was not to be his end. It was but the beginning. He wanted to free his countrymen from all shackles, 

wanted them to rise up in the estimation of the world, wanted to see a new land peopled by men and 

women of a new type altogether. He found the people enveloped in fear. Fear was written on their very 

faces. They were afraid of anything and everything. Not only did they fear the foreigner and his gun but 

their own brethren chanting some slogans. They were afraid of ghosts and phantoms. Eradication of Su-

perstition Such a people cannot become the standard bearers of freedom and a land peopled by such 

nature cannot lift its head high, and look straight at the world, even if the foreign power is driven out.  

Hence Bharati wanted his countrymen, to drive out fear from their mind to shed off inferiority complex. 

He instilled into their minds hope and courage, he placed before them their own hidden powers and 

pointed out to them, how that innate power is being wasted, the slumber of the masses, their gross igno-

rance, and superstition, their inferiority complex and their caste prejudices. Bharathi saw clearly and he 

determined to root out these evils and none but a people’s poet could have been so deeply interested in 

these problems. World Freedom Movements and India.  

 

But Bharati knew fully well, that it was the age of the common man, the era of democracy and he 

wanted the people to fight for freedom. He did not deliver mere devotional hymns to the divinities nor did 
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 he send poetic appeals to the princes of the land. He addressed the man with the plough, the woman 

at the cradle and even the children at the play grounds. He did not, like the poets of a bygone age, 

point out ancient scripts in support of freedom, but placed before the masses, the world events of impor-

tance, and the freedom movements of distant lands.  

 

He announced to the people, the dawn of freedom in Italy through the marvelous resurrection of the 

masses, thanks to Mazzini the patriot. He painted in glowing colours, the picture of France after the revo-

lution, and placed a brand new picture about Russia, free from the shackles of Czardom, free Belgium, 

free France, Red Russia these were the pictures that he placed not the theological land of Indra or 

Brahma and having placed these pictures, he also presented them with a pen picture of country men at 

Fiji islands, and like Shakespeare he asked, ‚Look at this picture and at that!‛ That is the people’s poet. 

One who is not afraid of pointing out the follies and foibles of his own people, one who is not afraid of 

showing to his own people, how slow they are in thought and action whereas peoples of other lands 

were moving fast and faster to a nobler sphere of activity and life. He was not afraid of the privileged 

class, and did not falter to place the full facts before the people. Projecting a new vision altogether.  

As the People’s poet it was his duty to unmask cant and hypocrisy wherever it was to be found, and he 

did that with remarkable courage and enthusiasm. There is an attempt by interested parties to enlarge the 

portrait of Bharati, the national bard, not entirely because they love that portrait but because they think 

that portrait’s immensity will conceal from the public eye, the other portrait, the portrait of Bharati, the 

people’s poet.  

 

Bharati’s poems are no mere hornets. The people’s poet was not afraid to lay bare the absurdities of 

ancient systems and thoughts, and in almost infuriated tone, he asks those who champion the cause of 

conservatism in very strong words, ‚Fools! Do you argue, that things ancient ought, on that account, to 

be true and noble! Fallacies and Falsehoods there were from time immemorial, and dare you argue that 

because these are ancient these should prevail?‛  

 

‚In ancient times, do you think that there was not the ignorant, and the shallow minded? And why after 

all should you embrace so fondly a carcass of dead thoughts. Live in the present and shape the future, 
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 do not be casting lingering looks to the distant past for the past has passed away, never again to     

return,‚ so says Bharati and therein we meet. He gave a moral code for the masses, not unrelated to 

life, as some of the ancient codes, were. He boldly differed from the ancient codes and placed before 

the people, a new vision altogether. He refused to allow the thought of Maya philosophy to have a hold 

on the people. He ridiculed that theory strongly and infuriated the Ashramites, but he was not afraid of 

the consequences.  

 

‚A people immersed in such a thought,‛ Bharati said, ‚will become inactive, unprogressive and such a 

people will become worthless‛. Service to Humanity Hunger and poverty and ignorance, he will not toler-

ate, and he raises his powerful voice against the tyranny of the rich, and threatens the whole world with 

dire consequences even if a single individual is made to starve. He wants the people to lead a full life, 

develop their faculties, improve their commerce, industrialize their land and enjoy all the benefits of the 

new era.  

His religion is not to be priest craft and slogan shouting: his religion is service to humanity and brother-

hood in the broadest sense. The Task of the people’s Poet The task that lies before the people’s poet 

is a mighty one. It is his task to make the people realize new truth, take a new path, and get a new 

process of valuation altogether. It is his task to release the people from the clutches of the Astrologer, 

and place before them the Astronomer. His is the task to drive out the Alchemist from the people’s mind 

so that the chemist can come in. His is the task to push aside the priest so that the teacher can get a 

place.  

 

The people’s poet has the mighty task of driving out the influence of the Miracle monger so that the 

Medical man can find a place in the order of things. Superstition is to be fought out so that science can 

flourish. In short, the people’s poet has the task of a revolutionary and more difficult than that of the 

revolutionary for the people are apt to mistake the tyrant for the saviour and the saviour for the tyrant.  

He fought with courage and though the battle is not over yet, and though he is no more alive he has 

given an armory of thought enough for the successful termination of the fight and the best and lasting 

tributes that one can pay to this people’s poet, is to continue the fight, the fight for freedom of the peo-

ple, in its fullest and noblest sense. And there are men for the job and it will be finished. 
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Diaspora youth group re-aligns Tamil narrative on enforced disappearances 

 

The misrepresentation and interpretation of enforced Tamil disappearances and Tamil Prisoners of War 

(POWs) represent an extension of Colombo’s genocidal agenda which continues to be mirrored through the 

engagements of the genocidal state’s global counterparts. In that regard, the Swiss-based Tamil Youth 

group – ‚Phoenix – the Next Generation‛ have condemned such internal and external diversions away from 

the contextualisation of enforced Tamil disappearances as a component of Colombo’s genocidal agenda 

through a social media initiative coinciding with the International Day of the Victims of Enforced Disappear-

ances. 

 

The issue of enforced Tamil disappearances has not been handled in an appropriate manner due to a 

self-victimised perspective which stems from a defeatist mindset, according to the Tamil diaspora youth 

group. 

 

Whilst such disappearances are often characterised as isolated issues of families, it must be noted that 

enforced Tamil disappearances occurred, and continue to occur as a genocidal and filtered mechanism 

where specific individuals are targeted and subjected to enforced disappearances, the youth group argues. 

 

Most of the Tamils who were forcibly disappeared were particularly targeted to deprive the Eezham Tamils 

of their next generation leadership. Such acts were carried out with genocidal intent, according to the 

youth group, Phoenix – the Next Generation. 

 

Similarly, the labelling of ‚Tamil Political Prisoners,‛ both internally and externally was also a shortcoming 

that misrepresents and dilutes the Tamil struggle for liberation. 

 

Even though the actors within the global establishment are reluctant to identify the nature of the armed 

conflict that prevailed in the island as an ‚international armed conflict‛ and exhibit a systemic reluctance to 

accord the former LTTE members the status of ‚Prisoners of War‛, the Tamil activists, politicians and ad-
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 vocacy groups should demand their PoW status recognised, ‘Phoenix’ argues. ‚It is crucial that a shift in 

dynamics occur within the extended Tamil community where we uphold that Tamil Political Prisoners are 

in fact PoWs.‛  

 

Whilst Colombo had acknowledged captured JVP members as ‚political prisoners‛ to appease the Sin-

halese community, captured Tamils are explicitly termed as ‚terrorists‛ whereby draconian terrorist laws and 

measures are implemented to further their genocidal incentives. 

 

The labelling of Tamil POWs as such plays a crucial role in the perspective within which the issue is 

handled where the international dimensions have been seen to assume a dynamic aligned with that of 

Colombo – an aspect Tamil activist groups have failed to counter. 

 

It is in the absence of clarity among the Tamils, that the former UN High Commissioner for Human 

Rights between 2014 – 2018, Prince Zeid Ra’ad Al Hussein, went to the extent of calling former LTTE 

members in the custody of the genocidal Sri Lankan state as ‚security detainees‛. 

 

Such terminology implies and accommodates Colombo’s claims of terrorism and further extends the com-

plicity of global hegemons in extending Colombo’s military ‚Counter-Insurgency‛ (COIN) campaign against 

the Tamils. 

 

A statement made by Colombo’s Ambassador to Switzerland and Germany, Manori Umambuwe, as re-

ported by Colombo media on 31 July 2020, called for the establishment of an anti-terrorism task force to 

particularly surveil the social media activities of Tamil youth across Europe. 

 

‚I am looking at how to build an idea of inclusive nationalism and promote the Sri Lankan identity, rather 

than Tamil, Muslim identity… We must develop different story lines that will have traction in Germany such 

as emphasis on sovereignty and territorial integrity. We must highlight that terrorism is very much alive 

with the LTTE, ISIS and others. The fight today is in cyberspace for example there was an Instagram 

campaign recently which ran the tag line – I am a Tamil and the genocide is a part of my identity. 
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 These things must be monitored and closely countered. You have to have a Counter terrorism Task Force 

on Cyberspace to monitor these campaigns in Europe and use Sri Lankan (Sinhala) youth as a front to 

counter these things.‛ – Manor Umambuwe 

 

In that regard, Phoenix – the Next Generation members say they launched their social media initiative 

from within the very centres of Umambuwe’s line of sight. 

 

‚If a finger is laid upon the Tamil diaspora – be it through internal or external means – those involved 

will face a stronger and more poignant resistance than last time,‛ the youth said. 

 

The youth’s initiative has humanised the profiles of select Tamils who were forcibly disappeared by the 

Sri Lankan state’s genocidal forces and explored the wide array of professional backgrounds from which 

they operated from. 

 

Nitharsan, the coordinator of Puradsi Media – the media outlet of the youth group told TamilNet that, 

‚such individuals would have fostered the reconstruction and resettlement of the Tamil state and were thus 

forcibly disappeared with genocidal intent. The deprivation of their legacy would be an extension of such 

genocidal initiatives and therefore we have launched this campaign to counter this void.‛ 

 

The following profiles were presented by the youth during their social media campaign which was initiated 

on 16 August 2020 and completed on 30 August 2020 to correspond with the International Day of the 

Victims of Enforced Disappearances: 

 

1. Sinnathambi Mahalingam alias Illamparuthy – A member of the LTTE’s political wing who was forcibly 

disappeared at Vadduvaakal on 18 May 2009 with his wife and three children 

2. Thileepan – A member of the LTTE’s International Office, Thileepan was forcibly disappeared at Vaddu-

vaakal on 18 May 2009 

3. Kokilakrishnan Paramanantham alias Kalaikoan Master – A member of the LTTE and head of the Lt. 

Col. Rajan Education Unit / Navam Arivukoodam who was forcibly disappeared between Ve’l’laa-mu’l’li-
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 vaaykkaal and Vadduvaakal on 17 May 2009. 

4. Fr Francis – A Catholic priest who facilitated Tamil families to hand over of LTTE members in the 

final stage and was forcibly disappeared with them at Vadduvaakal on 18 May 2009 

5. Kirubananthan alias Baby Subramaniam / Ilankumaran – A senior member of the LTTE and head of 

the Tamil Eelam Education Department who was forcibly disappeared on 18 May 2009 at Vadduvaakal 

alongside his wife (Ratna – Political Wing) and their daughter, Arivumathy. 

6. Nagratnam Satsuthan alias Javan / Thamilanpan – A member of the LTTE and head of Voice of Ti-

gers who was last seen at Ve’l’laa-mu’l’li-vaaykkaal on 17 May 2009 with his daughter, Ealilnila. 

7. Selvakumar Sutharsini alias Kalaimakal – A member of the LTTE who was in charge of the Centre for 

Women’s Development and Rehabilitation (CWDR) who was forcibly disappeared at Vadduvaakal on 18 

May 2009 alongside her husband (Suman – 2nd in charge of the Forestry Department of Tamil Eelam) 

and their adopted daughter, Thanikaiselvi. 

8. Balakumaran – A senior member of the LTTE and one of the founders of EROS who was forcibly 

disappeared at Vadduvaakal on 17 May 2009 alongside his son, Sooryatheepan and his assistant, Mr. 

Aingaran. The three were pictured alive and together in SL army custody. 

9. Yogaratnam Jogi – A member of the LTTE who was in charge of the Research Centre on War Re-

cords who was forcibly disappeared at Vadduvaakal on 18 May 2009. He was also the former political 

chief of the LTTE who had presided over the handing over of LTTE arms in 1987 after the establishment 

of the Indo-Sri Lanka Accord. 

10. Irasiah Ilanthirayan alias Marshall – A member of the LTTE and their military spokesperson, who was 

forcibly disappeared at Vadduvaakal on 18 May 2009. 

11. Karikalan - A member of the LTTE and head of Tamil Eelam Economic Development Organisation 

(TEEDOR) who was forcibly disappeared at Vadduvaakal alongside his wife, Dr. Padmaloginy on 18 May 

https://drive.google.com/file/d/1McPmiVszJ1HW-xFnCyxRGdDTVlPub3VH/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1McPmiVszJ1HW-xFnCyxRGdDTVlPub3VH/view?usp=sharing
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 2009. 

12. Lawrence Thilakar – Project Coordinator of the Tamil Rehabilitation Organisation (TRO), former head of 

the LTTE International Secretariat and the LTTE’s Central Committee who was forcibly disappeared at 

Vadduvaakal on 18 May 2009. 

13. Dr. Padmaloginy – A member of the LTTE’s Medical Wing who was forcibly disappeared at Vadduva-

akal on 18 May 2009 alongside her husband, Karikalan. 

14. Puthuvai Rathnathurai – A member of the LTTE, poet and head of Arts and Cultural Division who 

was forcibly disappeared at Vadduvaakal on 18 May 2009.                                                                  

[Courtesy:TamilNet] 
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”யிந்து காணாநாக்குதலும் தநிமி அமிப்பும்” 

ா.க.த.அ. ததாமமந மநனம் ழுங்கு செய்த 

யமனபங்கம் 

கடாயில் இப்தாது டந்து யரும் ீதிக்கா சடுமடப் 

னணத்மத ஆதரித்து சென் செப்சடம்ர் 7 திங்கள் 

கிமமந நாம 5 நணி முதல் ாடுகடந்த தநிமீம 

அபொங்கத் ததாமமந மநனம், தநிழ்ாடு ொர்ில் 

இமணனக் கருத்தபங்கம் மடசற்து. ாகதஅ அபெமய 

உறுப்ிர் ததாமர் முதகஷ் தமநனில் ததாமர் 

தநிமிினன் யபதயற்புமபயுடன் மடசற் 

கருத்தபங்கில் தநிழ்த்ததெின யிடுதம இனக்கப் 

சாதுச்செனார் ததாமர் தினாகு, திபாயிடர் யிடுதமக் 

கமகத் தமயர் ததாமர் சகாத்தூர் நணி ஆகிதனார் 

கருத்துமப ஆற்ின ின் ாகதஅ தமமநனமநச்ெர் 

யிசுயாதன் உருத்திபகுநாபன் ிமவுமப ஆற்ிார், 

ததாமமந மநனத்தின் அமநப்ார் தபாெிரினர் ெபசுயதி 

ன்ி யின்ார். தநிழ்ாட்டிிருந்தும் உக ாடுகள் 

யற்ிிருந்தும் ஏபாநா தநிமர்கள் யமனபங்கக் 

கருத்துமபகள் தகட்டர்.  
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 காணாநல் தாகாத ெி ிமவுகள்  

ததாமர் தினாகு 

காால் பதாதும் காானடிப்ததும் ம் ாழ்க்ககில் அடிக்கடி ிகக் 

கூடிகான். சிறு ில் ிகபாட்டுப் பதாமட்கள் காாற்பதாய் ிடும். 

தள்பி பசல்லும் பதாது ழுதுபகால், குநிப்பதடு, சிற்றுண்டிப் பதக ன்று 

காது பாகனத்து ிட்டுப் பதற்பநாரிடம் ிட்டு ாங்குதுண்டு.  

ான் காானடித்க ல்னாற்கநமம் பபிில் பசால்ன ாட்படன். 

முடிந் க கநத்து ிடுபன். பரிந்து ான் பாகனத்ற்கந ட்டும் 

தட்டினிட்டு ிகனப்பதகில் எட்டி கப்தார் அப்தா. 

 எவ்பாம ிமிாக் கூட்டத்ிலும் குந்ககள் பாகனந்து பதாதும் 

ிமம்தக் கிகடப்ததும் ாடிக்ககான். தண்டிககக் கானங்கபில் ககடத்பமில் 

குந்ககள் காாற்பதாய் எனிபதமக்கிில் அநிித்துத் படிப்திடிப்ததும் உண்டு. 

குந்கக ாாது கடத்ிப் பதாண பசய்ிகள் திற்கானத்ில்ான் 

பகள்ிப்தடுகிபநாம்.  

 கல்லூரிில் தடித்துக் பகாண்டிமந் பதாது பதாி  மககப் திவு 

இல்னால் அப்தாவுக்கு அஞ்சி ஏடிப் பதாபணன். ன்கணக் காில்கன ன்று எப 
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 கபபதம்! பெகாந்ன் டத்ி பெ பதரிகக ாபபட்டில் ”ிாகாெகணக் 

காில்கன, ிரிகபால் ஆதத்ா?” ன்று பதாட்டிமந் பசய்ிக ாபண 

தடித்பன். இக்கத்துக்காக ான் ’காால் பதாய்’ கனகநாண பதாது ாமம் 

ன்கணத் படில்கன.  

 காால் பதாதும் ீண்டு மதும் காால் அடிப்ததும் படிப் 

திடிப்ததும் ம் ாழ்ில் சுகாண ிகணவுகள். குந்ககபபா முிர்கபபா 

காால் பதாகும் பதாது கால் ிகனத்ில் முகநப்தாடு பசய்தும் டுகபில் 

ிபம்தம் பகாடுப்ததும் இப்பதாதும் அடிக்கடி ிகழ்கின்நண. சின பம் காால் 

பதாணர்கள் கிகடக்காபன பதாய் அந்க் குடும்தங்கபின் கிழ்ச்சி ிந்ாகப 

காால் பதாதும் உண்டுான்.  

 காால் பதாணர்ககபத் படிக் கண்டுதிடிக்கும்  கடக அசின் 

கால்துகநக்கு உண்டு. ஆணால் கால் துகநப ணிர்ககபக் காானாக்குது 

ன்ந பகாடுகக இப்பதாது அடிக்கடி பகள்ிப்தடுகிபநாம். 1970 பசப்படம்தரில் 

சிகநப்தட்ட திநகுான் முன் முனாக இந்க் பகாடுககப் தற்நித் பரிந்து 

பகாண்படன்.  

ிழ்ாட்டில் க்சல் இக்கம் ணப்தடும் ார்க்சி-பனணிணிக் கட்சிக 

ிறுி கனர்கபில் எமர் பார் ல். அப்பு. ன்கண ிசாரித் ’கிம’ திரிவு 

அிகாரிகள் ”அப்புகப் திடித்துச் சுட்டுப் பதாடுபாம்” ன்று பசால்னிக் 

பகாண்டிமந்ார்கள். அது எமபதாதும் டக்காது ன்று ான் பசால்னிக் 

பகாண்டிமந்பன். எம ாள் அந் அிகாரிகபில் எமர் ன்ணிடம் “அப்புகப் 

திடிச்சாச்சு” ன்று பசால்னி ிட்டுப் பதாணார். திடித் கால்துகந அிகாரிக்கு 

உடபண தி உர்வு ப்தட்டிமப்தாகவும் பசான்ணார். கிம திரிவு அிகாரிகள் 

ல்பனாமம் அடுத் சின ாள் ங்பகா பதாய் ிட்டார்கள்.  

அர்கள் ிமம்தி ந் பதாது, அப்புகப் திடிக்கில்கன, அது நாண 

பசய்ி ன்று பசால்னி ிட்டார்கள். ானும் ம்தி ிட்படன். திநகு 1972 

பாடக்கத்ில் பார் புனர் கனிபதமாள் சிகநப்தட்ட பதாது அர் பசால்னித் 

பரிந்து பகாண்படன்: பார் அப்புக பலூரில் கத்துப் திடித்து உண்க; 

ஆணால் அன் திநகு ன்ண பசய்ார்கள் ன்று பரிில்கன.  

ாகக அர்வு ீின்நக் குற்நாபிக் கூண்டில் ானும் பார்கலம் 
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 ிறுத்ப்தட்ட பதாது, “இந்க் கால்துகந ஏாய்கள் ஏர் உத்ரின் உிகக் குடித்து 

ிட்டு ந்துள்பண” ன்று குற்நஞ்சுத்ிப் பதசிபணன். ீிதி, க்கநிஞர்கள் உட்தட 

அகணமக்கும் அிர்ச்சி! ான் பார் அப்பு தற்நி ிரிாகப் பதசிபணன். அப்புக 

ீின்நத்ில் ிறுத்துாகக் கற்தகண பசய்து அடுத்டுத் ாள்கபில் ாடகப 

டத்ிபணாம். 

பார் அப்புகக் கால்துகந னிந்து காானாக்கி ிட்டது ன்ந 

பசய்ிக அம்தனாக்கி தின்னும் அசு அகசந்து பகாடுக்கப இல்கன. அப்பு 

காானாக்கப்தட்டது தற்நி ீி ிசாக டத் பண்டும் ன்று ணிவுரிக 

அகப்புகள் பாடர்ந்து பகாரிக்கக கத்ண. அப்பு கனகநாக இமப்தது 

பதானவும் கால்துகந அக கனசீித்  படி மது பதானவும் அசும் 

கால்துகநமம் பசால்னிக் பகாண்டிமந்ண. 

1977ஆம் ஆண்டு ிழ்ாடு சட்டப் பதகத் பர்னில் அஇஅிமுக பன்று 

ம்ெிஆர் ஆட்சிகத் தின், அப்பு ன்ண ஆணார் ன்று கண்டுதிடிப்தற்காக ீி 

ிசாகக்கு ஆகிடப்தட்டது, ீிர் கார் ிசாக ஆகாக 

அர்த்ப்தட்டார். ான் அப்பதாது பசனம் சிகநில் இமந்பன். ஆகத்ின்முன் 

ான் சான்நிபித்பன். க்கநிஞர் பார் திி தக்த்சனம் முன்ணிகனாகி 

அப்புகக் கால்துகந னிந்து காானாக்கி ிட்டாக ாிட்டார். இறுிில் 

ீிர் கார் கால்துகநின் ீாண குற்நச்சாட்டுகலக்கு ஆாம் இல்கன ன்று 

முடித்துக் பகாண்டார்.  

அப்புகக் காானாக்கி கால்தகடக்குத் கனக ற்நர்ான் 

அப்பதாது முல்ரின் ததுகாப்புப் தகட அிகாரிாக இமந்ார் ன்தது கமத்துக்குரி 

பசய்ி. இன்றும் கால்துகநப் திபடுகபில் அப்பு கனகநாகப இமக்கிநார், 

கால்துகந அகத் படிக் பகாண்பட இமக்கிநது. 

ணக்கு ன்கு பரிந்து காானாக்கப்தட்ட ற்பநாம கனர் பார் ன், 

பங்கடாசனம். ஞ்கச ட்டத்ில் ார்க்சிக் கட்சிின் (சிதிம்) பசனாபாக 

இமந்து ந்ார். சாி எடுக்குமுகநக்கும் ீண்டாகக்கும் ிாகத் பாடர்ந்து தன 

பதாாட்டங்ககப எழுங்ககத்ார். கால்துகநக் பகாடுகககபமம் அம்தனாக்கி 

ீிக்காகப் பதாாடிணார். பமக்கடி ிகனக்கானத்ில் ிசா சட்டப்தடி ிமச்சிாப்தள்பி 

சிகநில் ஏாண்டுக்கு பல் இமந் பதாது பரில் தகிபணாம்.  
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 1977 பசப்படம்தர் 21ஆம் ாள் இவு பார் ன்.ி. ஞ்கசினிமந்து 

பாடர்ண்டி நி பசாபகம்தட்டி ிகனத்ில் இநங்கிணார். அங்கிமந்து ன் 

ஊாகி இாமுண்டான்தட்டி பாக்கி டக்கனாணார். ஆணால் ஊர் 

பதாய்ச்பசில்கன. இண்டு மூன்று ாள் ந்த் கலும் இல்கன. ஞ்கசில் 

இமப்தார் ன்று டீ்டாமம், டீ்டில் இமப்தார் ன்று பார்கலம் ண்ிக் 

பகாண்டிமந்ார்கள். இண்டு இடத்ிலும் இல்கன   ன்று திநகுான் பரிந்து. 

பசாபகம்தட்டிக்கும் இாமுண்டான்தட்டிக்கும் டுில்ான் பா டந்ிமக்க 

பண்டும்! சாி ஆலகக்கார்கபாண ன்ிின் உநவுக்கார்கள் சினர் 

ிநித்துக் கடத்ிப் பதாய்க் பகான்று ிட்டார்கள் ன்று படுாள் கித்ப 

பரிந்து. கால்துகந வ்ி டடிக்ககமம் டுக்கில்கன. க்கள் சார்தில் 

பார்கபப டடிக்கக டுத்ார்கள். 

2009 ப முள்பிாய்க்கால் இணப் தடுபகாகனக்குப் தின் னிந்து  

காானாக்கப்தட்டர்கபில் ான் ன்கநிந் எமர் ப. தானகுான். அப்பதாது 

அர் ஈபாஸ் அகப்தின் கனாக இமந்ார். 

அபாடு பமக்காண கககநான் உள்பிட்ட 

பார்கள் ணக்கும் பமக்காக இமந்ார்கள். 1989-90 

கானத்ில் அப்பதாக முனகச்சர் ககனஞர் 

கமாிி இந்ி அசு சார்தில் ணித்ணிாக 

அகணத்துக் குழுக்கபபாடும் பதச்சுார்த்க டத்ிணார். 

அமகாகப் பதச்சுகள் (Proximity Talks) ன்று பதர். 

அற்காகச் பசன்கண ந்ிமந் தானகுாகண சந்ிக்க 

கககந ற்தாடு பசய்து பகாடுத்ார். சின ி பம் ிரிாகப் பதசிக் 

பகாண்டிமந்பாம்.  

 

ஈப் பதாாட்டம், இந்ி இனங்கக உடன்தடிக்கக, ிடுகனப் புனிகபின் 

பதார், ிழ்ாட்டு அசில் ன்று பதமம்தாலும் ங்கலக்கிகடப எத் கமத்ப 

ினிது. ாகத்ில் அமம் ஈபாசும் ன்ண பசய் பண்டும் ன்தது க 

ிரிாகப் பதசிபணாம். திநகு டந்க ாநிந்கப. புனிப்தகடில் ஈபாஸ் 

இகந்து ிட்டது. தத்ாண்டு கானத்துக்கு பல் இக்கத்ின் மூத் கனர்கபில் 
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 எமாக ிபங்கிணார். பய்ந்ிகன அசில் அர் முகன்கப் தங்கு கித்ார். 

அவ்ப்பதாது ல்ன பாடர்தில் இமந்பாம். 2009இல் பதார் ீிகடந் திநகுான் 

பாடர்திந்பாம். 

பதார் முடிந் திநகு ஆிக்கக்கில் 

காானாக்கப்தட்டர்கபில் தானகுானும் 

எமர் ன்று பரிந் பதாதும் அர் 

ங்காது சிகநில் உிமடன் இமப்தார் 

ன்ந ப்தாகச இமந்து. அமம் கனும் 

காட்டுக்குள் உட்கார்ந்ிமக்கும் தடம் ந்து. 

’ிழ்த் பசம்’ ட்டில் அகப் தற்நி ழுதும் பதாது அமக்கு ீ க்கம் 

பசலுத்துா இல்கனா ன்று கும்திபணாம். எம பகப அர் ங்காது 

உிமடணிமந்ாலும் அர் இல்கன ன்ந ம் பசய்ிக்காகப தககன் அகக் 

பகான்று ிடுாபணா ன்ந அச்சம் இமந்து. 

இணிபார் ில்கன, தானகுாகணமம் அர் ககணமம் பகாடிர்கள் 

ீர்த்துக் கட்டி ிட்டார்கள். புதுக இத்ிணதுக, ினகர், பாகி ன்று 

த்கணபா ககனஞர்கள், அநிஞர்கள், கனர்ககபக் காானாக்கி ிட்டார்கள். 

இது பா பறும் அடக்குமுகநன்று, இணிப்புத் ிட்டத்ின் எம கூறு 

ணதற்கு இந்ப் பதமக்கள் தடுபகாகன பசய்ப்தட்டப பதாி சான்று. 

அர்ீணி இணக் பகாகன, ம இணக்பகாகன ன்று எவ்பாம இணக்பகாகனிலும் 

பதமந்ிாபாண க்கள் பகால்னப்தட்டபாடு அநிஞர்கள் குநிகத்துக் 

பகால்னப்தட்டார்கள். ஈத்ிலும் டந்து இதுப ன்தற்கு தானகுான், புதுக 

இத்ிணதுக பதான்நர்கள் னிந்து காானாக்கப்தட்டது முகன்கச் 

சான்நாகும். 

னிந்து காானாக்குல் ன்ந பகாடுக இணிப்தின் எம கூபந 

ஆககால் அற்கு ீி படும் முற்சி இணிப்புக்கு ீி பதறும் பதாதுான் 

ிகநவு பதறும். கநந் உநவுககபக் கண்படடுக்கும் முற்சி ன்தது 

இணிப்புக்கு ீி பதறும் முற்சிின் எம தகுிப ன்ந புரிபனாடு 

காானாக்குகனக் காானாக்க அாது உகப்பதாம்! இது எம படும் 

தம். ஆணால் ணிிப் தம் இல்கன ன்தது உறுி! 
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 செப்டம்ர் 15  

திலீின் ட்டிி தயள்யி சதாடங்கின ாள்  

 

 

 

 

 

 

 

1987 பசப்படம்தர் 15ஆம் ாள் இந்ி அசிடம் ந்து பகாரிக்ககககப முன்கத்து 

ிலீதன் பசாட்டு ீமம் அமந்ால் தட்டிணிப் பதாாட்டம் பாடங்கி ாள். அந் 

ஐந்து தகாரிக்மககள்: 

1) தங்காத் கடச் சட்டத்ின் கீழ் இன்ணமும் டுப்புக் கானில் அல்னது 

சிகநகபில் உள்பபார் ிடுிக்கப்தட பண்டும். 

2) புணர்ாழ்வு ன்ந பதரில் ிர் ாகத்ில் டத்ப்தடும் சிங்கபக் 

குடிபற்நங்கள் உடணடிாக ிறுத்ப்தட பண்டும். 

3) இகடக்கான அசு ிறுப்தடும் க புணர்ாழ்வு ணப்தடும் பகனகள் 

அகணத்தும் ிறுத்ப்தட பண்டும்.  

4) டக்கு கிக்கு ாகாங்கபில் பதாலீஸ் ிகனங்கள் ிநக்கப்தடுது 

உடணடிாக ிறுத்ப்தட பண்டும்.  

5) இந்ி அகிப்தகடின் பற்தார்கில் ஊர்க்கால் தகட ண 

அகக்கப்தடுபார்க்கு ங்கப்பதற்ந ஆய்ங்கள் ிமம்தப் பதநப்தட்டு ிழ்க் 

கிாங்கள், தபிக்கூடங்கபில் குடிபகாண்டுள்ப இாணுக் கால் ிகனங்கள் 

மூடப்தட பண்டும்.  

இந்க் பகாரிக்ககககப முன்கத்து ிலீதன் முன்பணடுத் அநப்பதார் பாடங்கி 

ாபில் அந் ஈகச் சுடக ிகணிபனந்துபாம்! 

க்கள் புட்சி படிக்கட்டும்! சுந்ித் ிீம் னட்டும்! ன்ந அகநகூகன 

பய்ப்தடச் பசய்ச் சூலகப்பதாம்!   
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ிலீதணிற்குத்  

ீதம் ற்றுபாப 

தார்த்ிதணின்  

தாம் பாழுபாப 

ஈகச் சிகத்ிற்கு  

ாகன பாடுப்பதாப 

அிச ள்பலுக்காய் 

கசிகின்ந பஞ்பசாப 

ணிபனற்றுங்கள் 

ங்கள் தார்த்ிதன்  

இப்பதாதும்  

தசிபாடுான் இமக்கிநான் 

 

சிறுகச் சிறுகச் பசர்த்து  

ிிக் கட்டி கணமம்  

உிகப் திரிமம் பதாழுில்  

ந்க  

உினாய்த் ந் பவும்  

இன்தம்  

பதமகப் பதமக ாங்கள்  

ஏடித்ிரிந் பமவும்  

உள்பம் 

உமக உமகக் கண்ரீ் 

 

 

ிட்டுப்திரிந் ஊமம் 

ிமம்தக் கிகடக்கும் 

கானம் கக்கும்  

ங்கள்    

தார்த்ிதன்  

தசிபாடுான் இமப்தான். 

 

ாலம் பதாழுதும்  

கண்கக் ககத்து  

ாகப மார் 

ாகப மார் 

ன்பந ங்கள்  

இம் கத்து 

பகாகனஞர் திடித்  

உநக ிகணத்துக்  

கறும் ணங்கள் 

இமக்கும் கக்கும்  

ங்கள்  

தார்த்ிதன்  

தசிபாடுான் இமப்தான். 

 

சிமம் பநிமம்  

என்நாய்க் கனந்து 

திலீன் இப்தாதும் ெிதனாடுதான் இருக்கிான்! 
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 கமக கணிக 

துவும் நந்து 

ங்பகா திநந்து 

ணிம் துநந்து 

ங்கள் ண்ில் 

ம் ிகத்து 

துச் சுகமள் 

ம்கத் ிிக்கும் 

பகாடுகப் தகடகள் 

ரிமம் கக்கும் 

ங்கள் 

தார்த்ிதன் 

தசிபாடுான் இமப்தான். 

 

உிக உடகன 

உநகத் துநந்து 

உர்வு முழுதும்  

ிகக் கனந்து 

ிடிமம் காகனக்  

கிாய் ிரிந்து  

ிர் பசக்  

கணக ரித்து 

ண்ின் ாணம்  

பதரிாய் ித்து 

ண்ணுள் உநங்கும்  

ாந்ர் பகட்கும்  

ிடுகன ந்து  

பசமம் கக்கும்  

ங்கள்  

தார்த்ிதன்  

தசிபாடுான் இமப்தான். 

 

ஆகப  

தசித் ிற்பநாடு  

தாகடபநி  

ங்கள்  

தார்த்ிதன் கணவுகள்  

பகடபநி முங்கல்ன 

ீதபற்நி ங்கல்ன 

கபத்ிபனநிப் தககமுடிக்க 

பமப்திபனநிக் 

பகாடிதிடிக்க 

ீர்படுங்கள் 

ிலீதணிற்குத் பகாண  

உக  

உங்கபால்ான்  

சகக்க முடிமம். 
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 இக்மக சருங்கும் சடுமடப் னணம்  

ததாமர் தகாால்  

னிந்து காால் ஆக்கப்தட்படாமக்காண ீிபகாமம் படுகடப் தம் இனக்கக 

பமங்குகின்நது 
 

30.08.2020 அன்று சர்பச காால் ஆக்கப்தட்படாமக்காண ாபில் திநம்ன் 

கசகத முன்நனில் இமந்து, எட்டாா தாாலன்நம் பாக்கி, கணடி அகச ீி 

பதற்றுத் மம்தடி பகாரி ஆம்தித் படு கடப்தம் இன்றுடன் 12ம் ாகபத் 

பாட்டு பாடர்ந்து பகாண்டு இமக்கின்நது 
 

05-09- 2020_அன்று பான்நிால் ாழ் ிழ் உநவுகபால் ஆம்திக்கப்தட்ட 

படுகடப் தம் இன்றுடன் 6ம் ாகபத் பாட்டுத் பாடர்கிநது. இம 

கடப்தங்கலம் 13/09/2020 அன்று எட்டாா கால்ன் தல்ககனக்கக 

பாகத்ில்,எட்டாா ாழ் ிழ் க்கள் உட்தட, கணடி ிழ்ச் சமூகத்ால் அன்று 

ாகன பற்கப்தட்டு, அன்கந ாள் ிகழ்வு ிகநவு பதறும். 
 

இறுி ாபாண 14/09/2020 அன்று இகந்து பகாள்லம் இம கடக் குழுக்கழுடன், 

தல்ிகச ாழ் ிழ் க்கலம் கால்ன் தல்ககனக்கக பாகத்ில் என்றுகூடி 

இறுிாண இம ி ப கடக ஆம்தித்து எட்டாா தாாலன்நத் ிடனில் 

ித்ின் தின் கடப்தம் ிகநவு பதறும். அங்கு ீி பகாமம் ிண்ப்தத்க 

கடதணிின் இறுிில் அசாங்க உர்ட்ட அிகாரிகபிடம் ககபிக்க 

உள்பணர். 
 

இப்பதமமுற்சிக்கு பதாிகண பாடர்ந்து ந்து பகாண்டிமக்கும் ாடு கடந் 

ிீ அசாங்கம் உட்தட கண முன்ணி ிழ்த் பசி அகப்புக்கள், ிழ்ச் 

சங்கங்கள்,ிழ்க் பகாகடாபர்கள், கட்டம் கட்டாக கடப்தத்ில் இகந்து 

பகாண்ட ிிண உர்ாபர்கள், ற்றும் படுி ங்கும் ஆவு ந், திந இண 

ணி உரிக அகப்புகள், ணி உரிக ஆர்னர்கள், குநிப்தாக இந் ிகழ்கத் 

ம் பசிக் கடகாக சுந்து மம் ஊடகச் பசற்தாட்டாபர்கலக்கும் 

ிிணத்ின் சார்தில் ீிக்காண படுகடப் தக்குழு திவுடன் ணது ன்நிக 
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இருசநாமிதனடு  

இதழ்; 4: 2020 செப்டம்ர் 11  

       காால் ஆக்கப்தட்டர் 

நாதநிரு மும          

ெிப்ாெிரினர்: ததாமர் தினாகு ஆெிரினர்: ஆறுமுகம் தகாால்                                           

பரிித்துக் பகாள்கின்நது. பாடர்ந்தும் இவ்ாக இறுி ாள் க ந்து 

பண்டும் ன்று தின்புடன் பகட்டுக் பகாள்கின்நது. 
 

14/09/20 இறுி ாகப சிநப்திக்கும் திில் பாநன்பாில் இமந்து பதமந்து 

சிகள் பசய்ப்தடுகின்நண. இது தற்நி முழு ித்  பாடர்புகட்கு:- கண்ன் 

6478087766_ ிெி:647783 3466, ிால் 4168881128,காபெம் 6472625587 

பான்நில் பாடர்புகலக்கு பெபநாம். 1-514-914-3099  
 

குநிப்பு- பகாிட்-19 பாற்றுபாய் சுகாா ிிமுகநககப ககடப்திடிப்தது 

பதாதுாண ிிமுகநாகும்.  

யடியமநப்பு: ததாமர் ெநந்தா 

                    +14167669544 

        abelfortnightly@gmail.com 
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