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 22 April 2019 

பத்திரிகை ஆசிரியரை்ள்  

இகையதள இகைப்பாளர ்  

 

Media Statement – Condemning the Terrorist Attack on Easter Sunday 

எமது நாட்டில் ஏற்றப்படட் பல பபரழிவுைளில் 2019 உயிரத்த்தழு ஞாயிறும் ஒரு 

பபரழிவு நாளாை எதிரை்ாலத்தில் நிகைவு கூறப்படும். ைடந்த 10 ஆை்டுைளாை 

உள்நாடட்ுப் பபாரிை்றி குை்டு தெடிப்புைளும், பபரழிவுைளும் இை்றி 

நம்பிை்கையுடை் இருந்பதாம். ஆம் இை்னும் சில பிகரசச்கைைள் உள்ளை. ஆம் 

இை்னும் நீதியும் சமாதாைமும் புரிந்துைரவ்ுை்குமாை முயற்சிைள் 

தசய்யபெை்டும். ைஷ்ட ைாலம் முடிந்தது எை்று நம்பிபைாம். பநற்று நடந்த துயர 

சம்பெம் அதகைப் தபாய்யாை்கிவிட்டது. 

பல்ைகலை்ைழை ஆசிரியரை்ள் எை்ற முகறயில் நாங்ைள் சைல பிகரகைைகளயும் 

பைட்பது எை்ை தெை்றால் பநற்று நடந்த சம்பெங்ைள் எங்ைகள யார ்எை்பகத 

ெகரயறுை்ை விடை்கூடாது. நாங்ைள் இகதவிட நல்லெரை்ளாை இருை்ைமுடியும், 

இருப்பபாம். பநற்று பாதிை்ைப்பட்டெரை்ள், அெரை்ளிை் குடும்பங்ைள், அயலெரை்ள், 

சைபிகரகைைள் எல்பலாருை்கும் உதவுபொம். எங்ைள் துயர பநரத்தில் 

ஒருெருை்தைாருெர ்ஆறுதலாைவும் துகையாைவும் இருப்பபாம். பநற்று பதசிய 

இரத்த ெங்கிை்கு முை்ைாள் நிை்ற நீை்ட ெரிகச அதற்கு அத்தாட்சியாை 

அகமந்தது. இதகை முை்ைரும் பல தடகெ தசய்துள்பளாம். தெறுப்பும், 

இைதெறியும் பிரிவிகையும் எங்ைகள பிரிை்ைை்கூடாது. 

எங்ைள் தகலெரை்கள குறுகிய அரசியல் இலாபதத்ிற்ைாை இருப்பதில் இருந்து 

உயரந்்து எழுந்து உை்கமயாை இராைதந்திரியாை ொருங்ைள். உங்ைள் 

பபாட்டிைளால் நாம் அதிைம் ைஷ்டப்படட்ுவிட்படாம். உை்கமயில் உங்ைள் சிறிய 

குைங்ைளும் பபாட்டிைளும் நம் மை்ைளிை் பல ைஷ்டங்ைளுை்கு ைாரைமாகும். 

பநற்கறய சம்பெங்ைகள பயை்படுத்த முட்படாதீரை்ள். உை்கமகய மை்ைளிடம் 

கூறி பாதிை்ைப்படடெரை்ளுை்கு உதவுங்ைள். இந்தத் துயர நிைழ்வுைளில் இருந்து 

தெளிபய ெர நிகறய பெகலைள் உை்டு. அதுதாை் தகலெரை்ளிை் முை்கிய 

தபாறுப்பு. பல்ைகலை்ைழை சமூைம் எை்ற முகறயில் மாைெரை்ள், ஆசிரியரை்ள், 

ைல்வித்துகற சாரா ஊழியரை்ள், நிரெ்ாகிைள் எல்பலாகரயும் ஒை்றாை முை்ெந்து 

எந்தவித ெை்முகற, தீவிரொதம், பல்ைகலை்ைழைங்ைளுை்கும் தெளியிலும் 

நிைழாமல் பாரப்்பபாம். 
 

உயிரத்த்தழு ஞாயிறு அை்று பலியாை எல்பலாருை்கும் எங்ைள் துயரத்கதயும் 

ைாயமகடந்பதார ்எல்பலாரும் விகரவில் சுைம்தபற ொழ்த்துை்ைகளயும் 

கூறுகிபறாம். அத்பதாடு இந்த ைஷ்ட பநரத்தில் பாடுபடும் மருத்துெ 

துகறயிைருை்கும் பாதுைாப்பு உத்திபயாைதரை்ளுை்கும் எங்ைள் ஆதரகெயும் 

நை்றிகயயும் ததரிவித்துை்தைாள்கிபறாம்.  
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