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உலகளாவிய தமிழர் அமைப்புக்கள் சிறிலங்காவில் 

காணாைல் ஆக்கப்பட்ட தமிழ் ச ாந்தங்களின் 

உறவுகளுடன் மகககார்த்து நிற்கின்றன 
 

சரவ்தேச காணாமல் ஆக்கப்பட்தடார ் தினே்தில் (30-08-2020) அவுஸ்தரலிய 

ேமிழ் காங்கிரஸ் (ATC), பிருே்ோனிய ேமிழர ்தபரவவ (BTF), அயரல்ாந்து ேமிழர ்

தபரவவ (ITF),  அவமதிகக்ும் நீதிக்குமான ஒற்றுவமக்குழு (SGPJ), மற்றும் ஐக்கிய 

அமமரிக்க ேமிழர ் மசயற்பாட்டுக் குழு (USTAG) ஆகிய அவமப்புக்கள் 

சிறிலங்காவில் காணாமல் ஆகக்ப்பட்ட ேமிழ் மசாந்ேங்களின் உறவுகளுடன் 

வகதகாரே்்து நிற்கின்றன. ேங்கள் அன்பு உறவுகள் வலிந்து காணாமல் 

ஆக்கப்பட்டவமகக்ு எதிரப்்பு மேரிவிே்து 1,200 நாட்களுகக்ு தமலாக 

மோடரந்்தும் அவரக்ளின் உறவுகள் நீதி தகட்டு வருகிறாரக்ள். இராசபக்ச 

அரசின் மீள்வருவகயின் பின்னும் இது மோடரக்ிறது.  
 

பாதிகக்ப்பட்தடார ் சமூகே்தின் மீது பாதுகாப்புப் பவடயினரின் 

துன்புறுேே்லும் அசச்ுறுே்ேலும் கூடிவரும் சூழ்நிவல உருவாகி வருகிறது. 

இன்று மட்டக்களப்பில் ஆரப்்பாட்டக் கூட்டேத்ில் கலந்து  

மகாண்டிருந்ேவரக்ளில் ஒரு மபண்ணிடமிருந்து காணாமலாக்கப்பட்ட 

அவரது கணவனின் ஒதரமயாரு படே்திவன மபாலிசார ் பறிேத்ுச ்

மசன்றுள்ளனர.் ேமிழ் மக்களுக்மகதிராக யுே்ேக் குற்றங்கள் மற்றும் 

மனிேதநயே்திற்மகதிரான குற்றங்கள் உள்ளடங்கலான பாரிய சரவ்தேச 

குற்றங்கள் புரிந்திருப்பாரக்ள் என ஐநா உயர ் ஸ்ோனிகரின் 2015 "OISL" 

அறிக்வகயில் அவடயாளம் காணப்பட்ட குற்றவாளிகவள ேற்தபாவேய 

சிறிலங்கா அரசு முக்கியமான அரச பேவிகளில் அமரே்்தியுள்ளது. 
 

ஆயுேப் தபாராட்டம் முடிந்து பதிமனாரு வருடங்கள் கடந்தும், இன்னமும் 

ஏறே்ோழ 40,000 மோடக்கம் 80,000க்கு தமல் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு 

என்ன நடந்ேது என்று மேரியாே நிவலயும், குறிப்பாக யுே்ே முடிவில் 

சரணவடந்ே 18,000 தபருக்கு தமற்பட்தடார ்குறிே்ே எவ்விே ேகவல்கவளயும் 

சிறிலங்கா அரசு மவளிவிட மறுக்கின்றது. உயரம்ட்ட ராஜேந்திரிகளின் 

ஏற்பாடுகளிற்கவமய சரணவடந்ேவரக்ளும் பலவந்ேமாக காணாமல் 

ஆக்கப்பட்டும், மிருகே்ேனமாக மகாவல மசய்யப்பட்டும் உள்ளனர.் 

முன்னாள் தநாரத்வ சமாோனே் துாதுவர ் எறிக் மசால்மெயம் (Eric Solheim) 

சமீபே்தில் கூறியது தபான்று, மவள்வளக் மகாடியுடன் சரணவடந்ே ேமிழ் 

தபாராட்ட முக்கியஸ்ேரக்ளான நதடசன், புலிேத்ேவன் முேலிதயார ்

ஈவிரகக்மின்றிக் மகால்லப்பட்டவம நிசச்யமாக ஒரு யுே்ேக் குற்றமாகும். 



சிறிலங்காவிற்கான சரவ்தேச மபாறுப்புக் கூறல் மபாறிமுவறமயான்வற 

உருவாக்கிதயா அல்லது நவடமுவறயிலிருக்கும் சரவ்தேச நீதிமன்றம் 

ஒன்றிற்கு சிறிலங்காவவ பாரப்படுேத்ிதயா பாதிப்புற்தறாருகக்ு நீதி தேடிக் 

மகாடுக்கும் மபாறுப்பு சரவ்தேசே்திற்கு உள்ளது. மகன்ிட்ஸ்கி சட்டேத்ிவன 

(Magnitsky Act) ஒே்ே உலகளாவிய  சட்டங்கள் மற்றும் மனிே உரிவம 

மீறல்களுக்கான உலகளாவிய  ேவடகவள சரவ்தேச குற்றங்கள் புரிந்ே 

சிறிலங்கா குற்றவாளிகள் மீது பிரதயாகிக்கும் படியும், சிறிலங்கா 

ராணுவே்தினருடனான மோடரப்ுகள் தமற்மகாள்ள முன்னர ் அவரக்ளது 

யுே்ேக்குற்ற பின்னணி ஆராயப்பட தவண்டுமமனவும் நாம் சரவ்தேச 

அரசுகளிடம் தகட்டுக்மகாள்கிதறாம். 
 

2017ம் ஆண்டிலிருந்து காணாமல் ஆகக்ப்பட்டவரக்ளுக்கான நீதி தவண்டியும், 

உண்வம நிவலவய மவளிக் மகாண்டு வரவும் தபாராடிக் மகாண்டிருந்ே 

நிவலயில் 72 ோய், ேந்வேயரக்ள் உயிர ் நீரே்த்ுள்ளாரக்ள். 

காணாமலாக்கப்பட்டவரக்ளின் மபயர ்விபரங்கள் தசகரிேத்ுக் மகாண்டிருந்ே 

இளம் ேமிழ் மசயற்பாட்டாளரக்ள் கடே்ேப்பட்டு, சிேத்ிரவவே மசய்யப்பட்டு, 

பாலியல் வன்மகாடுவமகக்ுள்ளாகக்ப்பட்டுள்ளனர.் இராசபக்ச அரசின் 

பயமுறுே்ேலுக்கு ஆளாகி வருவோல் சாட்சிகளுக்கு உடனடிப் பாதுகாப்பு 

தேவவ. ஐநா மூலமான பக்கச ் சாரப்ற்ற சரவ்தேச சுயாதீனப் 

மபாறிமுவறமயான்று (International, Impartial, Independent Mechanism) 

சான்றுகவள தசகரிகக்வும், ஒருங்கிவணகக்வும், பாதுகாகக்வும், 

பகுப்பாய்வுப் மபாறி முவறக்குட்படுேே்வும், அேன் மூலம் சிறிலங்கா 

குற்றவாளிகளுகக்ு எதிராக நீதி தேடும் பாவேயில் குற்றவியல் 

நடவடிக்வககவள எளிோகக்வும் விவரவுபடுே்ேவும் ேயார ் மசய்ே 

தகாப்புகவள பாவிே்துக் மகாள்வேற்கான அவசியே் தேவவயுள்ளது. 
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Chairman@australiantamilcongress.com.au  
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