
 

 

 

38ஆம் வருட கருப்பு ஜூலை 1983 நிலைந்தை் 

 

வழமைப ோல், இவ் வருடமுை் பிரித்தோனிய தமிழர ் ப ரமவ 

(பி.த.ப )  கீழ்க்கோணுை் உலகளோவிய சபகோதர தமிழர ் அமை ்புக்களுடன் 

இமைந்து 38ஆை் வருட கரு ்பு ஜூமல 1983 நிகழ்மவ எதிரவ்ருை் 27-07-2021 

அன்று பி. . 6.00 ைைி முதல் பி. . 7.30 (GMT) ைைிவமர இமைய வழியில் 

நடோதத் உள்ளது.  

 

ஆஸ்திபரலியத ்தமிழ் கோங்கிரஸ் (ATC), 

பிரோன்ஸ்  தமிழ் ஈழ ைக்களமவ (MTE), 

அயரல்ோந்து தமிழர ்ப ரமவ (ITF), 

கனடியத் தமிழர ்பதசிய அமவ (NCCT), 

பநோரப்வ ஈழத் தமிழர ்அமவ (NCET), 

நீதிக்குை் சைோதோனத்துக்குைோன ஒற்றுமைக் குழு - ததன் ஆ ்பிரிக்கோ (SGPJ - 
South Africa), 

ஐக்கிய அதைரிக்க தமிழர ்நடவடிக்மக குழு (USTAG). 

 

இலங்மக அரசின் தமிழரக்ளுக்கு எதிரோன திட்டமிட்ட இன ் டுதகோமல 

 ல்பவறு வடிவங்களில் கோலத்துக்கு கோலை் அரங்பகறி வருகிறது. 1983 

ஜூமலயில் தகோழுை்பில் சுற்றுலோ  யைிகள் நிமறந்திருந்ததோல் அங்கு 

நமடத ற்ற இன ் டுதகோமல கை்கை்ட சோட்சியங்கள் மூலை் தவளி உலக 

தவளிசச்த்திற்கு வந்தது. தமிழரக்ள்  டுதகோமலயுை்ட கோட்சிகளுை் சை 

கோலத்தில் தவளி நோடுகளில் ததோமலக்கோட்சிகளில் கோை்பிக்க ் ட்டன.  

 

கடந்த ைோரச் ் ைோதை் ஐ. நோ. ைனித உரிமைச ் சம யின் 46வது அைரவ்ில் 

சிறிலங்கோ அரசுக்கு எதிரோக தகோை்டு வர ் ட்ட  ோரதூரைோன தீரை்ோனத்தின் 

பின்புை் சிறிலங்கோ அரசு தனது தமிழர ் விபரோத ் ப ோக்கில் தளரம்வக் 

கோட்டவில்மல. சிறிலங்கோமவ ஒபர இனை், ஒபர ைதை், ஒபர தைோழி தகோை்ட 

சிங்கள-த ளத்த பைலோதிக்க நோடோக ைோற்றுை் நிகழ்சச்ி நிரலுடன் அரசு 

தசயல் டுகின்றது. 

 

ஐ.நோ. ைனித உரிமைகளுக்கோன உயர ் ஸ்தோனிகர ் கோரியோலயத்தின் 2015 

அறிக்மகயில் (OISL report 2015)  குற்றமிமழதத்ோக அமடயோளை் 

கோட்ட ் ட்டவரக்ள் இன்று சிறிலங்கோ அரசோங்கத்தில் த ோறு ்பு வோய்ந்த 

உயர ்  தவிகளில் அபத அறிக்மகயில் த யரிட ் ட்டிருக்குை் தற்ப ோமதய 

சிறிலங்கோ ஜனோதி தி பகோத்த ோய ரோஜ க்சவினோல் அைரத்த் ் ட்டுள்ளமை 

தநறிமுமறயற்ற ஓர ்அ ் ட்டைோன ஜனநோயக விபரோத தசயலோகுை். 

 



சரவ்பதச சமூகை் முன்வந்து த ோருளோதோரத் தமடகள் (ECONOMIC SANCTIONS), 

தநறிமுமறயற்ற வரத்்தகதம்த (UNETHICAL TRADE) நிறுத்துவது, GSP+, ைற்றுை் அது 

ப ோன்ற சலுமககமள நிறுத்துவது ஆகிய ஆக்கபூரவ்ைோன நடவடிக்மககமள 

பைற்தகோள்வது  ற்றி ஆரோயுைோறு நோை் பகோரிக்மக மவக்கின்பறோை். 

 

ததோடருை் வன்முமற சுழற்சி (Cycles of Violence),  ோதிக்க ் ட்டவர ்சோட்சியை், 

எதிரக்ோலத்தில் உருவோக ் ப ோகுை் அனரத்த்ங்கள், வன்முமறகள் 

ததோடரவ்தற்கோன மூல கோரைங்கள் (Root causes of the conflict) ப ோன்ற 

கோத்திரைோன விடயங்கள் கலந்துமரயோட ் ட ் ப ோவதுடன் முக்கியைோன 

சரவ்பதச ைனித உரிமை அமை ்புகள்  ங்கு த ற ் ப ோகுை் இந்த நிகழ்வில் 

உலகளோவிய தமிழ் ைக்கமளயுை் ைனித உரிமை ஆரவ்லரக்மளயுை் கலந்து 

தகோள்ளுைோறு பவை்டுகின்பறோை். 

 

நிமனவுகூரல் நிகழ்வில் கலந்து தகோள்வது உட் ட்ட வி ரங்கள் இத்துடன் 

இமைக்க ் ட்டுள்ளது. 
 

Zoom - - https://tinyurl.com/BlackJuly1983 

 

Meeting ID: 318 409 4196  
Passcode: 1983  
 

இந் நிகழ்சச்ிமய பின்வருை் தளங்களினூடோகவுை்  ோரம்வயிடலோை்.:  

BTF Facebook (live) - @BritishTamilsForum  
BTF YouTube (live) – British Tamils Forum Channel 
 

https://tinyurl.com/BlackJuly1983

