
 

 

 

 

 

 

 

         01 September 2021 

 

காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ாருக்கான சர்வடேச நினனவு தினம் 

 

சிறிலங்கா அரசினாலும், ஒட்டுக்குழுக்களினாலும் மற்றும் ஏனனய துனை ஆயுதக் குழுக்களினாலும் 

திட்டமிட்டு காைாமல் ஆக்கப்பட்டடார் ததாடர்பில் மீண்டும் ஒரு காைாமல் ஆக்கப்பட்டடாருக்கான 

சர்வடதச நினனவு தினத்தில் மிக துயரமான நினனவுகனை சுமந்து நிற்கின்ட ாம்.  காைாமல் 

ஆக்கப்பட்டடாரின் உ வுகள் தமது காைாமல் டபான உ வுகள் ததாடர்பில் இதுவனர எதுவித 

தகவல்களும் இன்றி தவிக்கும் துயர நினலனமயினன நாம் பகிர்ந்து தகாள்கின்ட ாம். 

 

காைாமல் ஆக்கப்பட்ட பல்லாயிரம் தமிழர்கள் ததாடர்பில் என்ன நனடதபற் து என்னும் உண்னமனய 

கண்டறியும் முகமாக நீதினயயும் சமாதானத்னதயும் விரும்பும் அனனவரும் எம்முடன் இனைத்து 

பணியாற்  முன்வருமாறு அனழப்பு விடுக்கின்ட ாம். ஒற்றுனமடய எமக்கான பலம் என்னும் 

நம்பிக்னகயில், காைாமல் ஆக்கப்பட்டடார் உ வுகளுடன் ஒன்றினைந்து அவர்களின் நீதிக்காக நாம் எம் 

தசயற்பாடுகனை முன்தனடுக்கின்ட ாம். 

 

‘’காைாமல் டபானவர்கள் தவளிநாடுகளில் டவறு தபயர்களில் வாழ்கின் னர்’’ என்னும் சிறிலங்கா 

அரசின் பிரதிநிதி ஒருவரின் அண்னமய கருத்து ததாடர்பில் நாம் மிகவும் விசனம் அனடகின்ட ாம். 

இத்தனகய கருத்து குற் வாளிகனை காப்பாற்றும் டநாக்குடன் உண்னமக்கு பு ம்பான விசமத்தனமான 

கருத்தாக இருப்பதுடன் பாதிக்கப்படடவர்கனை குற் வாளிகைாக சித்தரிக்கும்  முயற்சியாகடவ  நாம் 

கருதுகிட ாம். காைாமல் ஆக்கப்பட்டடார் விவகாரம் ததாடர்பில் உலக நாடுகள் பட்டியலில் இலங்னக 

இரண்டாம் இடத்தில் உள்ைது என்படத உண்னம நிலவரமாக  உள்ைது.  

 

மரைம் அனடந்தவர்களின் தமாத்த ததானக ததாடர்பில் நாம் கைக்தகடுப்பு முயற்சியினன 

டமற்தகாள்ளும் தபாழுது, காைாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ததாடர்பான உண்னமயான 

எண்ணிக்னகயினன நாம் அறிந்து  தகாள்ை முடியும் என நாம் திடமாக நம்புகின்ட ாம். காைாமல் 

டபானவர்களின் உண்னமயான எண்ணிக்னகனய கைக்கிடுவதற்கும் அவர்களின் தபயர்கள் மற்றும் 

விவரங்கனை நீதித்துன  தசயல்முன  (judicial process), வரலாற்று பதிவுகள் (historical records) 

மற்றும் நினனவுகூருதல் (memorialization) ஆகியவற்றுக்காக ததாகுக்கவும் நாம் அனனவரும் ஒரு கூட்டு 

முயற்சினய முன்தனடுக்க டவண்டும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிட ாம். 

 

1979இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தனடச்சட்டம் (PTA) மூலம் இலங்னகயில் காைாமல் 

ஆக்கப்படடடார் எண்ணிக்னக அதிகரித்துள்ைது. திட்டமிடப்பட்ட ததாடரும் இனப்படுதகானலயின் ஒரு 



பகுதியாக சட்டவிடராத னகதுகள், சித்திரவனதகள், பாலியல் வன்முன ,  விசாரனையின்றி நீண்ட காலக் 

காவலில் னவத்தல், சட்ட விசாரனை இன்றி   இ ந்தவர்களின் உடனல அகற்றுதல், அரசியல் எதிர் 
கருத்துக்கனை ததரிவிப்பவர்கனை அடக்குதல் மற்றும் வலிந்து காைாமலாக்குதல் டபான்  

தசயற்பாடுகள் இப் பயங்கரவாத தனடச் சட்டத்தின் கீழ் டமற்தகாள்ைப்படுகின் து. பல தசாப்தங்கைாக 
தமிழர்களுக்கு எதிராக டமற்தகாள்ைப்படும் அனனத்து குற் ங்கனையும்  விசாரிக்கும் முகமாக சர்வடதச 

குற் வியல்  விசாரனை தபாறிமுன  ஒன்றினன ஆரம்பிக்க டவண்டும் என நாம் சர்வடதச சமூகத்திடம் 

எம்  டகாரிக்னகனய முன்னவக்கின்ட ாம். 

 

திட்டமிட்டு காைாமல் ஆக்கப்பட்ட  தமது உ வுகள் ததாடர்பான தகவல்கனை தபறுவதற்காகவும், 

அவர்கள் ததாடர்பான நீதிக் டகாரிக்னகக்கும்,   பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனமப்புக்கள் நடாத்தும் 

டபாராட்டங்களில் எமது அனமப்புக்கள் மீண்டுதமாரு முன  எமது ஒருனமப்பாட்டினன (Solidarity) 
தவளிப்படுத்தி நிற்கின்ட ாம். 

 

டமலதிக ேகவலுக்கு பின்வரும் அனமப்புகளு ன் தோ ர்பு தகாள்ளவும்: 

 

Australian Tamil Congress (ATC): +61300660629, mano_manics@hotmail.com 

British Tamils Forum (BTF): +447814486087, info@britishtamilsforum.org 

Maison du Tamil Eelam (France): +33652725867, mte.france@gmail.com 

Irish Tamils Forum (ITF): 0035389959270, irishtamilsforum@gmail.com 

National Council of Canadian Tamils (NCCT): +14168307703, krishanthy@ncctcanada.ca 

Norwegian Council of Eelam Tamils (NCET): +4790641699, stevenpush.k@gmail.com 

Solidarity Group for Peace and Justice (SGPJ - South Africa): pregasenp@telkomsa.net 

United States Tamil Action Group (USTAG): +12025953123, info@theustag.org 
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