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அழை�ப்பிதழ்

அச்சிடப்�ட்ட ஆவ�ங்கள் மற்றும் பிற பெதாட்டு�ரக்கூடிய வரலாற்று ஆவ�ங்கணை*ச் ல+கரித்துப் 
ல�ணிப் �ாதுகாப்�து ஒரு விடயம். ஆனால் புலத்திற்கு புலம்பெ�யர்ந்த முதல் தமிழர்கள் மற்றும் இங்கு 
பிறந்து வ*ரும் தமிழர்களின் அனு�வங்கள் சிறிய அ*விலலலய எழுத்து வடிவில் �திவு 
பெ+ய்யப்�ட்டுள்*ன. இதன் அடிப்�ணைடயில் புலம்பெ�யர்ந்த முதல் தணைலமுணைற தமிழர்கள் நம்மிணைடலய 
இல்லாத காலம் வரும்ல�ாது என்ன நடக்கும்? இங்குள்* ஆரம்�காலத் தமிழ் +மூகம் எவ்வாறு 
உருவானது, எவ்வாறு வ*ர்ந்தது என்�ணைதப் �ற்றிக் கூற முடியுமா? அவர்களின் நிணைனவுகணை*யும் 
அனு�வங்கணை*யும் ல+மிக்கும் க*ஞ்சியம் புலம்பெ�யர் தமிழருக்கு லதணைவயானபெதான்றாக உள்*து.

இவர்களில் நீங்களும் ஒருவர். நீங்கள் கடந்து  வந்த �ாணைதயில் +ந்தித்த அனு�வங்கணை* கூறுவீர்கள் 
என்று நம்புகிலறன். உங்கள் கணைத தனித்துவமானது, அணைத நீங்கள் மட்டுலம கூற முடியும். அலத 
லநரத்தில், உங்கள் வாய்பெமாழி வரலாறு புலம்பெ�யர் தமிழர்களின் பெ�ாது வரலாற்றுச் பெ+ாத்தாக 
அணைமயும்.

செ	யற்படுத்தல்

நீங்கள் இந்த அணைழப்ணை� ஏற்றுக்பெகாண்டால், ஒரு லநர்கா�லுக்கான திகதிணைய ஏற்�ாடு பெ+ய்யலாம். 
வாய்பெமாழி வரலாற்ணைற நம்�கத்தன்ணைமயான வடிவில் ல�ணிப் �ாதுகாப்�தற்கான சிறந்த வழி 
உண்ணைமயான ஒலி/ ஒளிப் �திவாக இருக்கும். அதற்காகலவ, உங்கள் வாய்பெமாழி வரலாற்று 
லநர்கா�ணைல ஒலி/ ஒளி வடிவில் �திவு பெ+ய்ய விரும்புகிலறன்.

வாய்பெமாழி வரலாற்றுப் �திவின் ல�ாது அறிந்து பெகாள்* விரும்பும் அடிப்�ணைடயான விடயங்கள்:

 நீங்கள் உங்கள் பெ+ாந்த நாட்ணைட விட்டு புலம்பெ�யர்வதற்கு முன்னர் உங்கள் வாழ்க்ணைக எவ்வாறு 
இருந்தது?

 நீங்கள் புலம்பெ�யர்ந்ததற்கான கார�ம், புலத்துடனான முதற்+ந்திப்பு எவ்வாறு இருந்தது?
 புலத்தில் உங்கணை*ச் சுற்றி இருந்த தமிழ் பெதாடர்�ாடல்கள் (வணைலப்பின்னல்) எவ்வாறு 

இருந்தன? 
 தமிழ் அணைடயா*ம், பெமாழி, �ண்�ாடு ஆகியவற்ணைற எவ்வாறு ல�ணிப் �ாதுகாத்தீர்கள்?
 புலம்பெ�யர் நாட்டின் பெ�ரும் +மூகத்துடனான உறவு எவ்வாறு இருந்து வந்துள்*து? அலதாடு 

இணை�வாக்கச் (integration) பெ+யல்முணைற எவ்வாறு இருந்தது?
 உங்கள் பெ+ாந்த நாட்டுடனான பெதாடர்பு எவ்வாறு இருந்து வந்துள்*து?
 தமிழரின் விடுதணைலப் ல�ாராட்டம் குறித்த உங்கள் எண்�ங்கள் 

தனிமனித உரிழைம மற்றும் பாதுகாப்பு

நீங்கள் எந்பெதந்த விடயங்கணை*ப் �ற்றிக் கூற விரும்புகிறீர்கல*ா மற்றும் அவற்ணைற எந்த ஆழவில் கூற 
விரும்புகிறீர்கள்  என்�ணைத நீங்கல* தீர்மானிக்கலாம். �திவு பெ+ய்யப்�ட்ட ஒலி/ ஒளிப் �திணைவயும் 
லகட்கலாம். ஒலி/ ஒளிப் �திவில் நீக்க பெவண்டிய �குதிகள் இருந்தால், அவற்ணைற நீக்கலாம். இறுதியாக, 
உங்களின் ஒப்புதல் பெ�ற்றபின்னலர இறுதி ஒலி/ ஒளிக் லகாப்பு DsporA தமிழ் ஆவ�கத்தில் 
ஆவ�ப்�டுத்தப்�ட்டு, பெ�ாதுப் �யன்�ாட்டிற்கு வரும். 
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லநர்கா�ல் முதல் ஆவ�ப்�டுத்தல் வணைரயிலான முழு பெ+யற்�ாட்டிலும் ல+மிப்பு, பெ�ாதுப் 
�யன்�ாடு, தனிமனித உரிணைம என்�ன லநார்லவயியச் +ட்ட விதிமுணைறகளுக்கு இ�ங்க நணைடபெ�றும். 
நீங்கள் ஒரு +ட்டரீதியிலான ஒப்புதல் அறிக்ணைகயில் ணைகபெயாப்�மிடுவதன் மூலம் உங்களில் ஒப்புதல் 

எமக்குக் கிணைடக்கும். இந்த ஒப்புதல் அறிக்ணைககளில் ணைகபெயாப்�மிடுவதன் மூலம் உங்கள் ஒலி/ ஒளிக் 
லகாப்புகணை* எவ்வாறு �யன்�டுத்த முடியும் என்�ணைத �ாதுகாப்புடன் உறுதி பெ+ய்ய முடியும்.

ஒரு வாய்பெமாழி வரலாற்று லநர்கா�ணைல லமற்பெகாள்* நீங்கள் ஒப்புதல் தருவீர்கள் என்று நம்புகிலறாம். 
அதன்வழி உங்களில் வரலாறு எமது புலம்பெ�யர் தமிழ் பெ�ாது வரலாற்றில் ஒரு அங்கமாக இணை�யும். 
அத்லதாடு அது வருங்கால +ந்ததியினரின் நலனுக்காகவும், அதில் ஆர்வமுள்* அணைனவரின் �யனுக்கும் 
வலுச்ல+ர்க்கும். 
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