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சமீபத்திய

ஐக்கிய ிய நகிய நாடுகள் மனித உரினித உரிமமகள் சனித உரிமபயின் (UNHCR)
அமர்வுகளின் ் பபகிய நாத, இலங்னித உரிமக அரசகிய நாங்க ் பபகிய நார் குற்றங்கள் மீத
சர்வ் பதச விசகிய நாரனித உரிமிசாரணைகனித உரிமரணைகளை மீண்டும் ண்டும் ததகிய நாடங்க ் பவண்டுண்டும் தமன
வகிய நாஷிங்டன் மற்றும் ஏனித உரிமனய பிரதகிய நான ஏககிய நாதிபத்திய சக்திகளுக்கு
முனித உரிமறயிடுவதற்ககிய நாக, புலம்ண்டும் தபயர் தமிழ் குழுக்கள் ண்டும் துழுக்கள் ஜெனிவகிய நாவிற்கு
பிரதிநிதிகனித உரிமரணைகளை அனுப்பின.
உலக தமிழர் ் பபரனித உரிமவ (GTF), கனடிய தமிழர் ் பதசிய அனித உரிமவ (NCCT),
கனடகிய நா தமிழ் இனித உரிமரணைகளைஞர் அனித உரிமமப்பு (TYOC), தமிழர் ஒருங்கினித உரிமிசாரணைப்புக்
குழு (TCC) மற்றும் ிய நகிய நாடு கடந்த தமிழீழ அரசகிய நாங்கம் (TGTE)
ஆகியனித உரிமவ ஆதரவு ிய நகிய நாடுவதற்ககிய நாக பங்ண்டும் தகடுத்திருந்தன. அ் பத் பிய நரத்தில,
வகிய நாஷிங்டனில தீவிர வலத ட்ரம்ப் நிர்வகிய நாகம் அதிககிய நாரத்திற்கு
வந்திருப்பதற்கு இனித உரிமட் பய, சீனகிய நானித உரிமவ மிரட்டுவனித உரிமதயும் மற்றும் அதற்கு
எதிரகிய நான ் பபகிய நார் தயகிய நாரிப்புகனித உரிமரணைகளையும் இலக்கில ண்டும் தககிய நாண்ட அண்டும் தமரிக்ககிய நாவின்
"ஆசியகிய நானித உரிமவ
் பிய நகிய நாக்கிய
முன்ண்டும் தனடுப்புடன்"
அணி் பசர்வனித உரிமத
இக்குழுக்கள் ஆழப்படுத்தி வருகின்றன.
ஆனகிய நால இலங்னித உரிமக ் பபகிய நார் குற்றங்கனித உரிமரணைகளை விசகிய நாரிப்பத மீதகிய நான
எந்தண்டும் தவகிய நாரு
அழுத்தத்னித உரிமதயும்
வகிய நாஷிங்டன்
னித உரிமகவிட்டுள்ரணைகளைத
என்பனித உரிமதயும்,
ட்ரம்ப்
் பதர்வகிய நானத
அவற்றிற்கு
உதவியகிய நாக
இருக்குண்டும் தமன்ற
அவற்றின்
பயபக்தியகிய நான
அபிலகிய நானித உரிமியான அபிலாஷைகனித உரிமரணைகளை
இயலகிய நானித உரிமம் பயகிய நாடு எதிண்டும் தரகிய நாலித்தன என்பனித உரிமதயும் அவற்றகிய நால மனித உரிமறக்க
முடியவிலனித உரிமல. கடந்த ஞகிய நாயிறன்று ண்டும் துழுக்கள் ஜெனிவகிய நாவில கனடிய தமிழர்
் பதசிய அனித உரிமவ ் பபச்சகிய நாரணைகளைர் ஒருவர் ஊடகங்களுக்கு கூறுனித உரிமகயில,
“அவர்களுடனகிய நான எங்கரணைகளைத சந்திப்பில, அண்டும் தமரிக்ககிய நா இலங்னித உரிமகக்கு
ககிய நால அவககிய நாசம் ் பதனித உரிமவப்படக்கூடுண்டும் தமன குறிப்பிட்டத. அண்டும் தமரிக்ககிய நாவில
ிய நடந்தள்ரணைகளை அரசியல மகிய நாற்றங்கள் எங்களுக்குச் சகிய நாதகமகிய நாக மகிய நாறக்கூடும்.
இப்் பபகிய நானித உரிமதக்கு எங்கரணைகளைகிய நால எனித உரிமதயும் ண்டும் ததளிவகிய நாக கூற முடியகிய நாத, ஒரு
குறிப்பிட்ட
ககிய நாலத்திற்கு,
ிய நகிய நாங்கள்
ண்டும் தபகிய நாறுத்திருந்த
பகிய நார்க்க
் பவண்டியுள்ரணைகளைத,” என்றகிய நார்.
மகிய நார்ச்
6
அன்று
ண்டும் துழுக்கள் ஜெனிவகிய நா
ஆர்ப்பகிய நாட்டத்தில
குனித உரிமறந்த
எண்ணிக்னித உரிமகயிலகிய நானவர்க் பரணைகளை கலந்த ண்டும் தககிய நாண்டகிய நார்கள் என்பத, வட
அண்டும் தமரிக்ககிய நா மற்றும் ஐ் பரகிய நாப்பகிய நாவில தமிழ் ் பபசும் ண்டும் ததகிய நாழிலகிய நாரணைகளைர்கள்
மற்றும் இனித உரிமரணைகளைஞர்களினித உரிமட் பய இத்தனித உரிமகய குழுக்களின் அதிககிய நாரம்
ண்டும் தபகிய நாறிந்த
் பபகிய நாயிருப்பனித உரிமத
எடுத்தக்ககிய நாட்டுகிறத.
தமிழர்
ஒருங்கினித உரிமிசாரணைப்புக் குழுவின் ஒரு மகிய நாதககிய நால நீண்ட பிரச்சகிய நாரத்திற்கு
இனித உரிமடயிலும்,
அப்் பபகிய நாரகிய நாட்டத்தில
ண்டும் தவறும் பன
விரல
விட்டு
எண்ிசாரணைக்கூடியவர்க் பரணைகளை கலந்த ண்டும் தககிய நாண்டனர், அத் பவ முந்னித உரிமதய
ஆண்டுகளில ஐ் பரகிய நாப்பகிய நா எங்கிலும் இருந்த டுழுக்கள் ஜென் கிசாரணைக்ககிய நான
் பபருந்தகளிலும் இரயிலகளிலும் பயணித்த கலந்த ண்டும் தககிய நாண்டிருந்தனர்.
இலங்னித உரிமக தமிழர்களின் தனித உரிமலவிதி ட்ரம்ப் நிர்வகிய நாகத்னித உரிமத அனித உரிமசத்தவிடும்
என்ற அவர்களின் வகிய நாதம், அவமகிய நானகரமகிய நான ் பமகிய நாசடியகிய நாகும்.
அக்் படகிய நாபர் 2015 இன் முந்னித உரிமதய ஐ.ிய நகிய நா. மனித உரினித உரிமமகள் சனித உரிமப
தீர்மகிய நான
பரிந்தனித உரிமரகனித உரிமரணைகளை
இலங்னித உரிமக
பூர்த்தி
ண்டும் தசய்வதற்ககிய நான

ககிய நாலக்ண்டும் தகடுனித உரிமவ இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் விதத்தில,
இலங்னித உரிமகயுடன் கலந்தகிய நா் பலகிய நாசித்த அண்டும் தமரிக்ககிய நா மற்றும் பிரிட்டனகிய நால
இனித உரிமிசாரணைந்த எழுதப்படும் ஒரு தீர்மகிய நானத்னித உரிமத வினித உரிமரவில நினித உரிமற் பவற்றும்
என்பனித உரிமத
சமீபத்திய
ஐ.ிய நகிய நா.
அமர்வு
ிய நடவடிக்னித உரிமககள்
எடுத்தக்ககிய நாட்டுகின்றன.
மிக பரந்தரீதியில கூறுவதகிய நானகிய நால, வகிய நாஷிங்டன் ிய நனித உரிமடமுனித உரிமறயரணைகளைவில
அந்த விடயத்னித உரிமத் பய னித உரிமகவிட்ட பின்னரும் கூட, தமிழ் ் பதசியவகிய நாத
குழுக்கள் நீண்டககிய நாலமகிய நாக ண்டும் ததகிய நாடர்ந்த ஊக்குவித்த வரும் இந்த
ஒட்டுண்டும் தமகிய நாத்த சர்வ் பதச ் பபகிய நார் குற்ற விசகிய நாரனித உரிமிசாரணையும், இந்திய
ண்டும் தபருங்கடலில
அண்டும் தமரிக்க
ஏககிய நாதிபத்திய
ிய நலன்கனித உரிமரணைகளை
முன்ண்டும் தனடுப்பதற்ககிய நான ஒரு இகழ்ச்சியகிய நான தந்திரமகிய நாகும். அண்டும் தமரிக்ககிய நா,
பிரித்தகிய நானியகிய நா ஏனித உரிமனய ஏககிய நாதிபத்திய சக்திகளுடன் இந்தியகிய நாவும்
இனித உரிமிசாரணைந்த 2006 இல இலங்னித உரிமக அரசகிய நாங்கம் உள்ிய நகிய நாட்டு ் பபகிய நானித உரிமர
மீரணைகளைத்ண்டும் ததகிய நாடக்குவதற்கும்
2009
இன்
இறுதி
தகிய நாக்குதலகளில
ஆயிரக்கிசாரணைக்ககிய நான அப்பகிய நாவி மக்களின் படுண்டும் தககிய நானித உரிமலயில முடிப்பதற்கும்
இலங்னித உரிமக அரசிற்கு இரகிய நாணுவ, இரகிய நாுழுக்கள் ஜெதந்திர ஆதரனித உரிமவ வழங்கின.
அனித உரிமனத்திற்கும் ் பமலகிய நாக, மத்திய கிழக்கு, ஆப்ககிய நானிஸ்தகிய நான் மற்றும்
ஆபிரிக்ககிய நாவில மிலலியன் கிசாரணைக்ககிய நானவர்களின் மரிசாரணைத்திற்கு இட்டுச்
ண்டும் தசன்றுள்ரணைகளை
ஆக்் பரகிய நாியான அபிலாஷை
் பபகிய நார்கனித உரிமரணைகளை
ண்டும் ததகிய நாடங்கி,
ண்டும் ததகிய நாடர்ந்த
ிய நடத்தவதில
வகிய நாஷிங்ட் பன
திட்டமிட்டு
சர்வ் பதச
விதிகனித உரிமரணைகளை
மீறியுள்ரணைகளைத.
இருப்பினும் இலங்னித உரிமகயின் உள்ிய நகிய நாட்டு ் பபகிய நாரின்் பபகிய நாத ிய நடந்த ் பபகிய நார்
குற்றங்கனித உரிமரணைகளை விசகிய நாரிக்க வகிய நாஷிங்டன் ஒரு சர்வ் பதச விசகிய நாரனித உரிமிசாரணை ் பககிய நாரி
2012 இல ஐ.ிய நகிய நா. தீர்மகிய நானம் ஒன்னித உரிமற முன்னித உரிமவத்தத. இலங்னித உரிமகயிலும்
புலம்ண்டும் தபயர் ் பதசங்களிலும் உள்ரணைகளை தமிழ் ் பதசியவகிய நாத குழுக்கள்,
வகிய நாஷிங்டனின் ஐ.ிய நகிய நா. விசகிய நாரனித உரிமிசாரணைனித உரிமய மனித உரினித உரிமமகளுக்ககிய நான ஒரு
பகிய நாதககிய நாப்பு என்றும் தமிழ் மக்களுக்கு "நீதினித உரிமயப்" ண்டும் தபற்று
தருவதற்ககிய நான ஒரு வழிவனித உரிமக என்றும் ஆரவகிய நாரம் ண்டும் தசய்தன.
அந்் பிய நரத்தில இனித உரிமத இழிவகிய நானண்டும் ததகிய நாரு தந்திரம் என்று உலக ் பசகிய நாசலிச
வனித உரிமலத் தரணைகளைம் மட்டு் பம எச்சரித்தத: அப்் பபகிய நானித உரிமதய ுழுக்கள் ஜெனகிய நாதிபதி மஹிந்த
இரகிய நாுழுக்கள் ஜெபக்ஷ அரசகிய நாங்கத்னித உரிமத அதற்கு முன்னர் ண்டும் ததகிய நாடங்கப்பட்ட
அண்டும் தமரிக்ககிய நாவின் "ஆசியகிய நானித உரிமவ ் பிய நகிய நாக்கிய முன்ண்டும் தனடுப்புடன்" வரினித உரிமசயில
நிறுத்தவும் மற்றும் சீனகிய நாவுடனகிய நான இலங்னித உரிமகயின் ண்டும் தபகிய நாருரணைகளைகிய நாதகிய நார
உறவுகனித உரிமரணைகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் அவருக்கு அழுத்தமளிப்பதற்ககிய நாக,
வகிய நாஷிங்டன், ண்டும் தககிய நாழும்பு ஆட்சி ிய நடத்திய குற்றங்களில சிலவற்றின் மீத
ண்டும் தவளிச்சத்னித உரிமதப் பகிய நாய்ச்ச அச்சுறுத்தி வந்தத.
இரகிய நாுழுக்கள் ஜெபக்ஷ அதற்் பபற்ப ிய நடக்கத் தவறிய் பபகிய நாத, வகிய நாஷிங்டன் அவனித உரிமர
பதவியிலிருந்த
கவிழ்க்க
முடிண்டும் தவடுத்தத.
இரகிய நாுழுக்கள் ஜெபக்ஷவினித உரிமன
ண்டும் தவளி் பயற்றி னித உரிமமத்திரிபகிய நால சிறி் பசனனித உரிமவ ுழுக்கள் ஜெனகிய நாதிபதி ண்டும் தபகிய நாறுப்புக்கு
உயர்த்தி, இலங்னித உரிமகனித உரிமய அண்டும் தமரிக்க ண்டும் தவளியுறவு ண்டும் தககிய நாள்னித உரிமகயின்
சுற்றுவட்டத்தில ண்டும் தககிய நாண்டு வந்த, அண்டும் தமரிக்க தனித உரிமலனித உரிமமயிலகிய நான ுழுக்கள் ஜெனவரி

2015 ஆட்சி மகிய நாற்ற
ஆதரவளித்திருந்தனர்.

ிய நடவடிக்னித உரிமககளுக்கு

தமிழ்

் பதசியவகிய நாதிகள்

2009 தகிய நாக்குதலுக்கு தனித உரிமலனித உரிமம ண்டும் தககிய நாடுத்த, மற்றும் தமிழ் மக்கள்
பகிய நாரியரணைகளைவில படுண்டும் தககிய நானித உரிமல ண்டும் தசய்யப்படுவனித உரிமத ஒருசமயம் ் பமற்பகிய நார்னித உரிமவ
ண்டும் தசய்த அரசியல, இரகிய நாணுவ அதிககிய நாரிகள் இரகிய நாுழுக்கள் ஜெபக்ஷவின் கீழ்
இப்் பபகிய நாத இலனித உரிமலண்டும் தயன்றகிய நாலும், ுழுக்கள் ஜெனகிய நாதிபதி சிறி் பசன, பிரதம மந்திரி
ரணில விக்கிரமசிங்கவின் அண்டும் தமரிக்க சகிய நார்பு அரசகிய நாங்கத்தின் கீழ்
அவர்கள் ் பவனித உரிமல ண்டும் தசய்த வருவதகிய நால, வகிய நாஷிங்டன் இத்தனித உரிமகய
குற்றங்கனித உரிமரணைகளை விசகிய நாரிப்பதில முற்றிலும் ஆர்வமிழந்தள்ரணைகளைத. ண்டும் தசப்டம்பர்
2015 இல, அத இலங்னித உரிமக அரசகிய நாங்கத்தின் மற்றும் இரகிய நாணுவத்தின்
அட்டூழியங்கள், விசகிய நாரனித உரிமிசாரணையற்ற மரிசாரணை தண்டனித உரிமன, சட்டவி் பரகிய நாத னித உரிமகத
ிய நடவடிக்னித உரிமககனித உரிமரணைகளை
பூசிண்டும் தமகிய நாழுகி,
சர்வ் பதச
விசகிய நாரனித உரிமிசாரணைனித உரிமய
னித உரிமகவிடுவதற்கு ஒரு தீர்மகிய நானம் நினித உரிமற் பவற்றியிருந்தத.
ஒரு சர்வ் பதச விசகிய நாரனித உரிமிசாரணையிலிருந்த வகிய நாஷிங்டன் பின்வகிய நாங்குவத
மற்றும் ் பபகிய நார் குற்ற விசகிய நாரனித உரிமிசாரணைக்கு உள்ிய நகிய நாட்டு இயங்குமுனித உரிமறகனித உரிமரணைகளை
பரிந்தனித உரிமரக்கும் ஒரு தீர்மகிய நானத்திற்கு அத ஆதரவு ககிய நாட்டுவத
ஆகியனித உரிமவ
தமிழ்
் பதசியவகிய நாதிகளின்
னித உரிமகயகிய நாலகிய நாககிய நாத்தனத்னித உரிமத
அம்பலப்படுத்தியுள்ரணைகளைத. கனித உரிமடசி ஐிய நகிய நா தீர்மகிய நானங்களின் பரிந்தனித உரிமரகனித உரிமரணைகளை
ிய நனித உரிமடமுனித உரிமறப்படுத்தவதற்கு சிறி் பசன விக்கிரமசிங்க அரசகிய நாங்கத்திற்கு
் பமலும் இரண்டு ஆண்டு ககிய நால அவககிய நாசம் வழங்க இலங்னித உரிமகயில
தமிழ் ் பதசிய கூட்டனித உரிமமப்பு உத்தி் பயகிய நாகபூர்வ ஒப்புதலுடன் அனித உரிமழப்பு
விடுக்கிறத. ஆனகிய நால இலங்னித உரிமக அரசகிய நாங்க் பமகிய நா பரிந்தனித உரிமரகளில
எதண்டும் தவகிய நான்னித உரிமறயும் கூட பூர்த்தி ண்டும் தசய்ய தவறியுள்ரணைகளைத.
புலம்ண்டும் தபயர் தமிழ் குழுக்கரணைகளைத ண்டும் துழுக்கள் ஜெனிவகிய நாவிற்ககிய நான வருடகிய நாந்திர
யகிய நாத்தினித உரிமர, நீதினித உரிமயப் ண்டும் தபற்று தரும் என்ற அவர்கரணைகளைத வகிய நாதங்கள்
ண்டும் தவற்று வகிய நார்த்னித உரிமத ுழுக்கள் ஜெகிய நாலங்கரணைகளைகிய நாகும். 2009 இல தமிழ் பிரிவினித உரிமனவகிய நாத
தமிழீழ விடுதனித உரிமலப் புலிகள் படுண்டும் தககிய நானித உரிமல ண்டும் தசய்யப்பட்டதற்குப் பின்னர்
ஸ்தகிய நாபிக்கப்பட்ட இத்தனித உரிமகய குழுக்கள், தமிழ் ் பபசும் ண்டும் ததகிய நாழிலகிய நாரணைகளைர்கள்
உட்பட ண்டும் ததகிய நாழிலகிய நாரணைகளை வர்க்கத்திற்கு வி் பரகிய நாதமகிய நான கலவியகிய நாரணைகளைர்கள்
மற்றும் வணிகர்களின் அடுக்னித உரிமக அடித்தரணைகளைமகிய நாக ண்டும் தககிய நாண்டுள்ரணைகளைன.
விடுதனித உரிமலப் புலிகளின் அரசியல பகிய நாரம்பரியத்தில, இனித உரிமவ இலங்னித உரிமக
முதலகிய நாளித்தவ வர்க்கத்திற்கு எதிரகிய நாக தமிழ் மற்றும் சிங்கரணைகளை
ண்டும் ததகிய நாழிலகிய நாரணைகளைர்களின் ஒரு ஐக்கியப்பட்ட ் பபகிய நாரகிய நாட்டத்னித உரிமத விடகிய நாப்பிடியகிய நாக
எதிர்ப்பதடன், புலம்ண்டும் தபயர் தமிழ் ண்டும் ததகிய நாழிலகிய நாரணைகளைர்கள் அவர்கள் வகிய நாழும்
ிய நகிய நாடுகளில உள்ரணைகளை அவர்களின் வர்க்க ச் பககிய நாதர ச் பககிய நாதரிகளுடன்
ஐக்கியப்படுவனித உரிமதயும் எதிர்க்கின்றன.
இலங்னித உரிமக தமிழ் மக்கள் மீதகிய நான புலம்ண்டும் தபயர் ண்டும் ததகிய நாழிலகிய நாரணைகளைர்கள் மற்றும்
மகிய நாிசாரணைவர்களின் அனுதகிய நாபத்னித உரிமத அனித உரிமவ அவற்றின் ண்டும் தசகிய நாந்த அரசியல
் பதனித உரிமவகளுக்ககிய நாக திரித்தக் ண்டும் தககிய நாண்டு, அத்தீவின் ண்டும் ததகிய நாழிலகிய நாரணைகளைர்கள்
மற்றும் உனித உரிமழப்பகிய நாரணைகளைர்களிடம் சுரண்டப்படும் இலகிய நாபங்களில தமிழ்
உயரடுக்கிற்கு ஒரு ண்டும் தபரும் பங்னித உரிமக வழங்குகின்ற மற்றும் அவர்கள்
வகிய நாழும் ிய நகிய நாடுகளில அரசியல ண்டும் தசலவகிய நாக்கு கினித உரிமடக்கச் ண்டும் தசய்கின்ற ஒரு
"அரசியல தீர்வினித உரிமன" அனித உரிமடவதற்கு முயலகின்றன.
இந்த அனித உரிமமப்புகளின் தனித உரிமலவர்கள், அவர்கள் வகிய நாழும் இடங்களில
ஏககிய நாதிபத்திய சக்திகளின் ஆளும் உயரடுக்குகளுக்குள் ஆழமகிய நாக
ஒருங்கினித உரிமிசாரணைந்தள்ரணைகளைதடன், அதன் மூலமகிய நாக அவர்கள் அவர்கரணைகளைத
வியகிய நாபகிய நார மற்றும் ண்டும் ததகிய நாழிலரீதியிலகிய நான ிய நலன்கனித உரிமரணைகளை பின்ண்டும் ததகிய நாடர்கின்றனர்.
இவர்கள், “ட்ரம்பிற்ககிய நான தமிழர்கள்,” “ஒபகிய நாமகிய நாவிற்ககிய நான தமிழர்கள்,”
“கிளின்டனுக்ககிய நான தமிழர்கள்" மற்றும் "் பககிய நார்பினுக்ககிய நான தமிழர்கள்"
என்பத
் பபகிய நான்ற
பிற்் பபகிய நாக்குத்தனமகிய நான
ஏககிய நாதிபத்திய
அரசியலவகிய நாதிகனித உரிமரணைகளை
ஊக்குவிக்கும்
எண்ிசாரணைற்ற
குழுக்களின்
ஒழுங்கனித உரிமமப்பகிய நாரணைகளைர்கரணைகளைகிய நாக உள்ரணைகளைனர்.
இவர்கள் வகிய நாஷிங்டன் மற்றும் அதன் ஐ் பரகிய நாப்பிய கூட்டகிய நாளிகள்
ிய நடத்திய ் பபகிய நார் குற்றங்கனித உரிமரணைகளைக் கண்டு ண்டும் தககிய நாள்வதிலனித உரிமல. இவர்கள்

ஏககிய நாதிபத்தியத்திற்கும் சிறி் பசன அரசகிய நாங்கத்திற்கும் ் பசனித உரிமவயகிய நாற்ற
ண்டும் தபரும் பிரயத்தனம் எடுக்கின்றனர். சிரியகிய நா, ஈரகிய நாக், ஆப்ககிய நானிஸ்தகிய நான்
மற்றும் லிபியகிய நாவில மட்டுமலல மகிய நாறகிய நாக இலங்னித உரிமகயில தமிழ்
மக்களுக்கு எதிரகிய நாக அடக்குமுனித உரிமறயினித உரிமன தீவிரப்படுத்தி ிய நடத்தப்பட்ட
மூன்று தசகிய நாப்தககிய நால உள்ிய நகிய நாட்டு ் பபகிய நாரில ண்டும் தககிய நாழும்பு ஆட்சியினதம்,
விடுதனித உரிமலப் புலிகளினதம் ் பபகிய நார் குற்றங்கனித உரிமரணைகளை மூடிமனித உரிமறப்பதிலும்
உடந்னித உரிமதயகிய நாக இருக்கின்றனர்.
புலம்ண்டும் தபயர் தமிழ் ் பதசியவகிய நாத குழுக்கள் உள்ிய நகிய நாட்டு ் பபகிய நார் முடிவின்
் பபகிய நாத
இலங்னித உரிமகயில
அண்டும் தமரிக்க
தனித உரிமலயீட்னித உரிமடக்
் பககிய நாரி
மன்றகிய நாடிய் பதகிய நாடு, ் பபகிய நாரகிய நாட்டங்கனித உரிமரணைகளையும் ிய நடத்தின, ் பமலும் ஒபகிய நாமகிய நாவின்
சீன-வி் பரகிய நாத "ஆசியகிய நானித உரிமவ ் பிய நகிய நாக்கிய முன்ண்டும் தனடுப்னித உரிமப" ண்டும் தபகிய நாறுப்பின்றி
ஊக்குவித்தன. இதவனித உரிமரயில ட்ரம்ப் நிர்வகிய நாகம் அவர்களின் வியகிய நாபகிய நாரம்
மற்றும் அரசியல ிய நலன்கனித உரிமரணைகளை முன்ண்டும் தனடுக்க அடித்தரணைகளைத்னித உரிமத வழங்கி
உள்ரணைகளை நினித உரிமலயில, இப்் பபகிய நாத அனித உரிமவ சீனகிய நாவிற்கு எதிரகிய நான ் பபகிய நார்
அச்சுறுத்தனித உரிமல தீவிரப்படுத்தம் மற்றும் அண்டும் தமரிக்ககிய நாவில உள்ரணைகளை
புலம்ண்டும் தபயர்ந்தவர்களின் பகிய நாரியரணைகளைவிலகிய நான ிய நகிய நாடுகடத்தலகள் மற்றும்
ஏனித உரிமனய கடுனித உரிமமயகிய நான தகிய நாக்குதலகளுடன் னித உரிமக் பககிய நார்த்த ண்டும் தசலலும்,
ட்ரம்பின் "அண்டும் தமரிக்ககிய நா முதலில" மூ் பலகிய நாபகிய நாயத்னித உரிமத ஆதரிக்கவும்
தயகிய நாரகிய நாக உள்ரணைகளைன.
அண்டும் தமரிக்ககிய நா, கனடகிய நா மற்றும் ஐ் பரகிய நாப்பிய ஏககிய நாதிபத்தியங்களின் மீத
அனித உரிமவ சகிய நார்ந்திருப்பனித உரிமத அவர்கள் மனித உரிமறக்க முயலவிலனித உரிமல. உலக
தமிழர் ் பபரனித உரிமவ தனித உரிமலவர் S. J. இமகிய நானு் பவல ண்டும் துழுக்கள் ஜெனிவகிய நாவில
ண்டும் தபருனித உரிமமயுடன் ் பபசுனித உரிமகயில, “ிய நகிய நான் பலதடனித உரிமவகள் அண்டும் தமரிக்க
ண்டும் தவளியுறவுத்தனித உரிமறக்கு ண்டும் தசன்றுள்் பரணைகளைன். கடந்த ஆண்டும் அங்் பக ிய நகிய நான்
ண்டும் தசன்று
ண்டும் தவளியுறவுத்தனித உரிமற
ண்டும் தசயலர்
நிியான அபிலாஷைகிய நா
பிஸ்வகிய நாலுடன்
் பபசியிருந்் பதன். இலங்னித உரிமக அவர்களின் திட்டநிரலில இருப்பதகிய நாக
அவர் ண்டும் ததரிவித்தகிய நார். இப்் பபகிய நாத அரசகிய நாங்கம் மகிய நாறியுள்ரணைகளைத. ஆனகிய நால
பிரிட்டன், கனடகிய நா, ஆஸ்தி் பரலியகிய நா, அண்டும் தமரிக்ககிய நா மற்றும் ஐ் பரகிய நாப்பகிய நா
ஆகிய சர்வ் பதச ிய நகிய நாடுகளின் உதவியின்றி ிய நம்மகிய நால எதவும் ண்டும் தசய்ய
முடியகிய நாத” என்றகிய நார்.
அ் பத் பபகிய நால, பிலண்டும் தடலபியகிய நானித உரிமவ னித உரிமமயமகிய நாக ண்டும் தககிய நாண்ட ிய நகிய நாடு கடந்த
தமிழீழ
அரசகிய நாங்கம்
தனித உரிமலவர்
வி.
உருத்திரகுமகிய நாரன்
ண்டும் தபருனித உரிமமபீற்றுனித உரிமகயில, “21 ஆம் நூற்றகிய நாண்டில உலக வர்த்தகத்தின்
முதண்டும் தகலும்பகிய நாக இந்திய ண்டும் தபருங்கடல விரணைகளைங்கும்“ என்றகிய நார். ஆதலகிய நால
ிய நகிய நாடு கடந்த தமிழீழ அரசகிய நாங்கம் ஏககிய நாதிபத்திய சக்திகளுக்கு அதனித உரிமன
விற்பனித உரிமன ண்டும் தசய்ய சகிய நாதகமகிய நான இடத்தில இருக்கும் ் பசவகன் என
ிய நம்புவதகிய நாக அவர் ண்டும் ததரிவித்தகிய நார்.
“இந்திய ண்டும் தபருங்கடலின் இந்த மூ் பலகிய நாபகிய நாயரீதியில முக்கிய பகிய நாகத்தில,
ஈழத்தமிழர்களும் தமிழக தமிழர்களும் வகிய நாழ்கின்றனர்,” என்றகிய நார். “இந்த
மூ் பலகிய நாபகிய நாயரீதியில மற்றும் புவியனித உரிமமப்புசகிய நார்ந்த முக்கிய இடத்னித உரிமத
அரசியல பலத்திற்குரியதகிய நாக எவ்வகிய நாறு மகிய நாற்றப் ் பபகிய நாகி் பறகிய நாம் என்ப் பத
ிய நம் முன்னிருக்கும் சவகிய நால. ிய நகிய நாடு கடந்த தமிழீழ அரசகிய நாங்கம்,
இப்் பபகிய நாத இந்த பணியில தகிய நான் ஈடுபட்டுள்ரணைகளைத. இதற்ககிய நாக, ிய நகிய நாம் ஓர்
ஆரகிய நாய்ச்சி னித உரிமமயத்னித உரிமத அனித உரிமமத்த, ் பபரகிய நாசிரியர்கரணைகளைகிய நால குறிப்பிட்ட
வகுப்புகனித உரிமரணைகளை ிய நடத்த ண்டும் தசய்ய ் பவண்டும்,” என்றகிய நார்.
கனடகிய நானித உரிமவ னித உரிமமயமகிய நாக ண்டும் தககிய நாண்டுள்ரணைகளை கனடிய தமிழர் ் பதசிய அனித உரிமவ,
பழனித உரிமமவகிய நாத, தகிய நாரகிய நாரணைகளைவகிய நாத மற்றும் புதிய ுழுக்கள் ஜெனிய நகிய நாயக கட்சிகளுடன்
ஒரு் பபகிய நால ண்டும் தசயற்பட்டு வருகிறத. ஐ.ிய நகிய நா. சனித உரிமபக்ககிய நான அதன் பிரதிநிதி
் பமகிய நாகன் ரகிய நாமகிருஷ்ிசாரணைன் லங்ககிய நா சிறி வகிய நாண்டும் தனகிய நாலி ் பபட்டி ஒன்றில
கூறுனித உரிமகயில, ட்ரம்ப் ் பதர்ந்ண்டும் ததடுக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர் “அங்் பக
உயர்மட்ட அரணைகளைவில ் பபச்சுவகிய நார்த்னித உரிமதகள் ிய நடந்த வருகின்றன. ிய நலல
ககிய நாலம் பிறக்கும்,” என்றகிய நார். “அண்டும் தமரிக்ககிய நா மிகவும் ிய நனவுபூர்வமகிய நாக
உள்ரணைகளைத, அத இலங்னித உரிமகயில சீனகிய நா ககிய நாலடி பதிக்க அனுமதிக்ககிய நாத,”
என்பனித உரிமதயும் அவர் ் பசர்த்தக் ண்டும் தககிய நாண்டகிய நார்.

