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உலகெங்கும் இதயங்ெளால் இணைந்து முள்ளிவாய்ெ்ொல் 

இனப்படுகொணலணய நிணனவு கூறுவவாம்! 

 

உலகத்தின் பாரவ்ையில் இருந்து முள்ளிைாய்க்கால் இனப் 

படுககாவலவய மறக்கவைா, மறுக்கவைா முடியாது. இது மனிதரால் 

இவைக்கப்பட வபரைலம் என்பதவன நாம் எம் மக்களுக்கு அநீதி 

இவைக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்து பாதிக்கப்பட்ட இனத்தின் சாரப்ாக 

கதாடரச்ச்ியாக ைலியுறுத்தி ைருகின்வறாம். தற்வபாது உலககங்கும்  

மனித குலதவ்த அசச்ுறுத்தி ைரும் ககாவறானா வபரழிவின் விழிம்பில் 

நிற்கும் இை் வைவளயில் ஒடட்ுகமாத்த மானுடத்தின் உயிரை்ாை்வு, 

எதிரக்ாலம் குறிதத் எமது அக்கவறவயயும், பாதிக்கப்பட்டைரக்ளுக்கு  

எமது அனுதாபங்கவளயும் கதரிவிப்பவதாடு தமது உயிவர துசச்மாக 

மதித்து முன்னரங்கில் நின்று கசயல்படும் அவனைரின் தியாகத்திற்கும் 

தவல ைணங்குகின்வறாம். 

 

மானுடத்வத பாதிக்கும் இந்த சூைலில் 11 ைருடங்களுக்கு முன்னர ்இன 

அழிப்பின் உசச்தவ்த கதாட்ட முள்ளிைாய்க்கால் படுககாவலகள் 

உலகத்தின் மத்தியில் மறந்து விடலாகாது. ஈவிரக்கமற்ற சிங்களப் 

வபரினைாதிகளால் மனித விழுமியங்கள், சரை்வதச சட்டங்கள் 

எதவனயும் கருத்தில் ககாள்ளாது அப்பாவி தமிை் மக்கள் மீது தீவய 

உமிை்ந்த முள்ளிைாய்க்கால் இனப்படுககாவல உலகதத்ின் கண்முன் 

நிவனவூட்டப்பட வைண்டியதும், நீதிவகாரப்பட வைண்டியதும் எம் 

தவலயாய கடவம ஆகும். 

  

ஓர ்இனத்வத ககால்ைது அல்லது அங்கங்கவள சிவதப்பது மடட்ும் 

இனப்படுககாவல அல்ல, அை் இனத்வத தாம் ைாழும் இடங்களில் ைாை 

முடியாத சூைவல உருைாக்குைதும் உள, உடல், ரீதியாக பாதிப்புகவள 

உருைாக்குைதும் இனப்படுககாவலவய. கதாடரும் கட்டவமக்கப்பட்ட 

இனப்படுககாவலவய ஆதாரபூரை்மாக உலகின் முன் ககாண்டு ைந்து 

நிறுத்த வைண்டும். 

 

குறிப்பாக இந்த 11 ைருடமாக சரை்வதச நாடுகளிற்கூடாக அந்த 

இனப்படுககாவலக்கான நீதி வைண்டி சரை்வதச தளத்தில் குறிப்பாக ஐ.நா 

மனித உரிவமக் கைகத்தில் (UNHRC) நீதி வகாரி முன்கனடுக்கப்பட்ட 

விடயங்கவள சிறிலங்கா அரசாங்கமும்  புதிய ஜனாதிபதியும் கடந்த 
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மாரச் ்மாதத்தில் முற்றுமுழுதாக புறம்தள்ளி கைளிவயறி விட்டனர.் 

ஆயினும் சரை்வதச நாடுகள் ஏற்றுக் ககாள்ளாத இைரக்ளின் 

கைளிவயற்றத்தினால் ஏற்படட்ுள்ள சூை்நிவலவய நாங்கள் வமலும் 

பலப்படுத்தி சரை்வதச நீதி கபாறிமுவற ஒன்று உருைாக்கப்படட்ு எங்கள் 

மக்ளுக்ககான பாதுகாப்பும் பரிகாரநீதியும் கிவடப்பவத உறுதிப்படுத்த 

வைண்டும்.  

 

அன்பான தமிை் மக்கவள! தற்வபாது உலகத்வத அசச்ுறுத்தி ைரும் 

ககாவரானா வைரஸ் காரணமாக தனிநபர ்பாதுகாப்பு 

ைலியுறுத்தப்படுைதனால் ைைவம வபான்று நாம் கபாது கைளியில் 

நிவனவைந்தல் நிகை்விற்காக ஒன்று கூடுைது இம் முவற 

அனுமதிக்கப்படவில்வல. உலககங்கும் எடுக்கப்படும் பாதுகாப்பு 

விதிமுவறகவள மதித்து ைாழும் தமிை் மக்கள் இந்த ைருடம் உலககங்கும் 

இதயங்களால் இவணந்து முள்ளிைாய்க்கால் இனப் படுககாவலவய 

நிவனவு கூறுவைாம். 

 

முள்ளிைாய்க்கால் நிவனவைந்தல் நிகை்வை ZOOM கதாழில்நுட்பத்வத 

பயன்படுத்தி உலகம் எங்கும் பரவி ைாழும் தமிை் மக்கள் கலந்து 

ககாண்டு இதயங்ெணள இணைத்து ஒன்றாக அஞ்சலி கசலுத்தும் 

ைாய்ப்வப பிரித்தானிய தமிைர ்வபரவை சக அவமப்புகளுடன் 

இவணந்து ஏற்பாடு கசய்து ைருகின்றது. தற்வபாவதய நிவலவமகளில் 

மாற்றம் ைந்தால் அதற்வகற்ற முடிவிவன மீளாய்வு கசய்து உங்களுக்கு 

அறியத் தருவைாம்.  

 

நிவனவைந்தல் நிகை்வுகளுடன் கபாது அவமப்புக்கள், அரசியல் 

முக்கியஸ்தரக்ள், மற்றும் உலககங்கும் ைாழும் தமிை் மக்களின் 

ஆதரைாளரக்ள் காகணாளிகள், அறிக்வககளினூடாக இனப் 

படுககாவலக்கு எதிராகப் வபாராடும் எம் மக்களுக்கான தம் 

ஆதரவிவனத் கதரிவிப்பாரக்ள். உலககங்கும் பரந்து ைாழும் மக்களும் 

அைரக்வள பிரதிநிதித்துைப்படுத்தும் அவமப்புகளும் ஒன்றாக இதில் 

இவணந்து ககாள்ள வைண்டுகமன நாம் இரு கரம் கூப்பி 

ைரவைற்கின்வறாம்.  

 

இது நீதிக்கான பயணத்வத வமலும் ைலுப்படுத்தும். இது சம்பந்தமான 

வமலதிகமான தகைல்கள் பின்னர ்அறியத் தருகின்வறாம். 

 
- Kw;Wk; - 
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Notes to Editors:  
British Tamils Forum exists to harness the skills and the knowledge of the members of the forum, well-wishers and 
significant others including mainstream decision makers in the UK with the aim of alleviating the sufferings of the Tamils 
community in the Island of Sri Lanka and to further their right to self-determination within a democratic frame work 
under pinned by international law, its covenants and conventions. For more information info@britishtamilsforum.org 
and/or visit: www.britishtamilsforum.org  
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