
 

 

20th of July 2021 

38ம் வருட கருப்பு ஜூலை 1983 நிலைவுகூரை் 

18 மே 2021 அன்று 12ே் வருட முள்ளிவாய்க்கால் 

இனப்படுககாலல  நிலனவுகூரல் ேற்றுே் 01 ஜூன் 2021 அன்று 40ே் வருட 

யாழ்.கபாது நூலக எரிப்பு நிலனலவத ் கதாடரந்்து, பிரிதத்ானிய தமிழர ்

மபரலவ பின்வருே் உலகளாவிய சமகாதர அலேப்புகளுடன் மசரந்்து 38ே் 

வருட கருப்பு ஜூலல 1983 நிலனவுகூரல் நிகழ்விலன 27 ஜூலல 2021 அன்று 

ஏற்பாடு கசய்துள்ளது. 

 

ஆஸ்திமரலியத ்தமிழ் காங்கிரஸ் (ATC) 

பிரான்ஸ்  தமிழ் ஈழ ேக்களலவ (MTE)  

அயரல்ாந்து தமிழர ்மபரலவ (ITF) 

கனடியத் தமிழர ்மதசிய அலவ (NCCT) 

மநாரம்வ ஈழத் தமிழர ்அலவ (NCET) 

நீதிக்குே் சோதானத்துக்குோன ஒற்றுலேக் குழு - கதன் ஆப்பிரிக்கா (SGPJ - 
South Africa) 

ஐக்கிய அகேரிக்க தமிழர ்நடவடிக்லக குழு (USTAG) 

 

சுதந்திரே் அலடந்த நாள் கதாடக்கே், காலே் காலோக இலங்லகயில் தமிழர ்

இனச ் சுத்திகரிப்புே் இன அழிப்புே் கதாடரந்்து நலடகபற்றாலுே், 1983 

ஜூலலயில் சிறிலங்கா அரசு நடந்மதற்றிய திட்டமிட்ட இனப் படுககாலலக்கு 

பின்புதான் இதன் சுயரூபே் உலககங்குே் கதரிய வந்தது. அப்படி கதரிய 

வருவதற்கு அந் மநரத்தில் ககாழுே்பில் இருந்த கவளி நாட்டு சுற்றுலாப் 

பயணிகளின்  பங்குே்  குறிப்பிடத் தக்கது. அதன் பின் 2009 மே ோதே் 

நடாதத்ப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் இனப் படுககாலல சரவ்மதச சமூகதல்த 

மேலுே் அதிரச்ச்ிக்குள்ளாக்கி இருந்தது. 

 

கடந்த ோரச் ் ோத ஐக்கிய நாடுகள் ேனித உரிலேச ் சலபயின் 

46வது  அேரவ்ில் சிறிலங்கா அரசுக்கு எதிராக எடுத்த தீரே்ானத்தின் பின்புே் 

கூட சிறிலங்கா அரசு தன் நடவடிக்லககளில் உறுதியுடன் தான் 

உள்ளது.  இவ்வரசு மேன்மேலுே் ஒரு இனே், ஒரு ேதே், ஒரு கோழி என்ற 

ககாள்லகலயப் பின்பற்றி ஏலனய இன, ேத, கோழிலயச ்சாரந்்தவரக்லள 

கதாடரந்்துே் அழித்துக் ககாண்டுதான் இருக்கிறது.  



 

இது ஜனநாயகே் என்ற மபாரல்வயில் இயங்குே் ஒரு இராணுவ சரவ்ாதிகர 

மபரினவாத அரசு. சமவந்திர சில்வா, ஜகத் ஜயசூரிய ேற்றுே் கேல் குணரத்ன 

மபான்ற ஐக்கிய நாடுகள் ேனித உரிலேக் குழுவால் (UNHRC OISL செப்டம்பர ்

2015) குற்றங்களுடன் அலடயாளங் காணப்பட்டவரக்லள, அப்மபாது 

பாதுகாப்பு கசயலாளராக இருந்தவருே் தற்மபாது ஜனாதிபதியாக 

இருப்பவருோன மகாத்தபாய ராஜபக்மச, அரசின் முக்கிய பதவிகளில் 

அேரத்்தியுள்ளலதக் கண்டித்து சரவ்மதச சமூகே் இக் குற்றவாளிகளுக்கு 

எதிராக தலட உதத்ரவுகள்  விதிக்காது இருக்குோனால் அது, சிறிலங்கா 

அரலச மேலுே் இன அழிப்லப ஊக்குவிப்பது மபாலாகுே். 

 

இப்மபாதுள்ள அரசின் சரவ்ாதிகாரப் மபாக்கால் சிறிலங்காவின் நிதி 

நிலலலே முடங்கிப் மபாய் உள்ளது. இந்த நிலல நீடிக்குோனால் நாடு மீள 

முடியாத நிலலலேக்கு தள்ளப்பட்டு விடுே். சிங்கள கபௌதத் கபருே்பான்லே 

இனதல்த திருப்திப்படுத்துவதுதான் தன் முழு மநாக்கே் எனக் கருதிக் 

ககாண்டு இவ்வரசு ககாடுங்மகான்லே ஆட்சிலயத்  கதாடரந்்து 

ககாண்டிருக்கிறது.  

 

சரவ்மதச சமூகே் முன்வந்து கபாருளாதாரத ் தலடகள் (ECONOMIC SANCTIONS), 

கநறிமுலறயற்ற வரத்்தகதல்த (UNETHICAL TRADE) நிறுத்துவது மபான்ற தகுந்த 

நடவடிக்லககலள எடுக்காவிடின்  சிறிலங்கா அரசு, சரவ்மதச சமூகத்தின் 

விதிமுலறகலள மீறி, தற்மபாதுள்ளது மபான்று  தனது நடவடிக்லககலளத் 

கதாடரத்தான் மபாகிறது. அதனால் சரவ்மதச சமூகே் விழிதக்தழுந்து 

கபாருளாதார தலடகள் விதித்தல், GSP+ ேற்றுே் அது மபான்ற சலுலககலள 

நிறுத்துவத்துவதன் மூலே்  சிறிலங்கா அரசின் கடுே்மபாக்லக கட்டுப்படுத்த 

முடியுே் என நே்புகிமறாே். 

 

நிலனவுகூரல் நிகழ்வில் கலந்து ககாள்வது உட்பட்ட விபரங்கள் இத்துடன் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 


