ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் பேரமையில் தீர்க்கமான நடைடிக்மகக்கான ஒன்றுேட்ட தமிழர்
அமழப்மேப் பேர்ள் ைரபைற்கிறது
பைாஷிங்டன் டி.சி.; சனைரி 15, 2021 – இன்று, இலங்மகயிற் தமிழ் மக்களின் பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட
பிரதிநிதிகள், ோதிக்கப்ேட்ட தமிழ்ச் சமூகங்களின் உறுப்பினர்கள், தமிழ்க் குடிசார் சமூக அமமப்புகள்
என்ேமை, ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் பேரமையின் நாற்ேத்தி ஆறாைது ைழக்கமான அமர்மை
இலக்கு மைத்துத் தீர்க்கமான நடைடிக்மகக்கான அமழப்பு ஒன்மறக் கூட்டாக தைளியிட்டுள்ளன.
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகள் பேரமையின் உறுப்பு நாடுகளுக்கு எழுதப்ேட்டுள்ள இக்கடிதத்தில், இன
ரீதியான ஆயுத பமாதலின் போது இமழக்கப்ேட்ட இனப்ேடுதகாமல, மனிதாபிமானத்துக்கு எதிரான
குற்றங்கள், யுத்தக் குற்றங்கள் உள்ளிட்ட ோரிய அட்டூழியங்கள் ததாடர்ோன குற்றச்சாட்டுகள் மீதான
விசாரமைமய, இலங்மக அரசாங்கமும், அமனத்துப் பிரதான சிங்கள அரசியற் கட்சிகளும் ததாடர்ச்சியாக
நிராகரித்து ைந்துள்ளமத, அதிற் மகதயாப்ேமிட்டுள்ளைர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். இலங்மகயில்
எந்ததைாரு உள்ளூர்ப் தோறிமுமறயின் மூலமாகபைா அல்லது கலப்புப் தோறிமுமறயின் மூலமாகபைா
தோறுப்புக்கூறல் சாத்தியமில்மல என்ேமதயும், எந்ததைாரு ேயனுள்ள தோறுப்புக்கூறற் தோறிமுமறயும்
முழுமமயாகச் சர்ைபதசமயப்ேடுத்தப்ேட பைண்டும் என்ேமதயும் உறுப்பு நாடுகள் அங்கீகரிக்க பைண்டும்
என அைர்கள் பகாரியுள்ளனர்.
இலங்மக மீதான ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமமகளுக்கான உயர் ஆமையாளரின் அலைலகத்தின் அறிக்மக
தைளியிடப்ேட்டதிலிருந்து தமிழ் மக்கள் கணிசமானளவு தோறுமமமய தைளிப்ேடுத்தியுள்ளனர். ஐக்கிய
நாடுகள் மனித உரிமமகள் பேரமையில், இலங்மகயின் இமை அனுசரமையுடன் நிமறபைற்றப்ேட்ட ேல
தீர்மானங்கள், உண்மம, நீதி, தோறுப்புக்கூறல், நல்லிைக்கம் என்ேமை ததாடர்ோன கடப்ோடுகமள
நமடமுமறப்ேடுத்துைதற்கு இலங்மகக்குப் போதுமான அளவு கால அைகாசத்மத ைழங்கியிருந்தன.
இக்கடிதத்திற் காட்டப்ேட்டுள்ள முன்தனப்போதும் இல்லாத ஒற்றுமமமயப் பேர்ள் ைரபைற்கிறது.
இம்பமாதலுக்கான அடிப்ேமடக் காரைங்கமளக் கண்டறிந்து, அைற்றுக்கான அர்த்தமுள்ள தீர்வு ஒன்மற
அளிப்ேதற்கான அரசியல் விருப்பு இலங்மகயிடம் இல்லாத காரைத்தால், தமிழ் மக்கள் எந்ததைாரு
உள்ளூர்ப் தோறிமுமறமயயும் ததாடர்ச்சியாக நிராகரித்பத ைந்துள்ளனர். பமலும், தமிழ்ப் பிரதிநிதிகளின்
இந்நகர்வு எப்போபதா பமற்தகாண்டிருக்கப்ேடபைண்டியததான்று. ைடக்கு மற்றும் கிழக்கு இலங்மகயில்
ைாழும் தமிழ் மக்கபள இம்பமாதலினால் அதிகளவு ோதிக்கப்ேட்டனர்; இன்றளவும்
ோதிக்கப்ேட்டைர்களாக உள்ளனர். பமலும், இலங்மக முழுைதிலுமுள்ள முஸ்லிம்களும், தமிழர்களுபம
மனித உரிமம மீறல்களால் அதிகம் ோதிக்கப்ேடுேைர்களாக உள்ளனர்.
சர்ைபதசச் சமூகம் இலங்மக அரசாங்கத்திற்கு எதிரான ைலுைான நிமலப்ோதடான்மற எடுக்காத ைமரயில்,
குறிப்ோக மனித உரிமமகள், தோறுப்புக்கூறல் என்ேமை ததாடர்பிற் குறிப்பிடத்தகுந்தளவு முன்பனற்றங்கள்
ஏற்ேடுைதிற் தங்கியுள்ள இருதரப்பு உறவுகமள உருைாக்குைதன் மூலம் அந்நிமலப்ோட்மட எடுக்காத
ைமரயில், இலங்மகயிற் தமிழர்களினதும், முஸ்லிம்களினதும் நிமலமம பமாசமமடந்து, இலங்மகத் தீவில்
ைசிக்கும் அமனத்து மக்களிமடபயயும் உள்ள பிளவுகமள பமலும் ஆழப்ேடுத்தும். அத்துடன், தற்போமதய
அரசாங்கத்தின் தேரும்ோன்மம அரசியல், சிங்கள-தேௌத்த இனத்துை அரசு ஒன்மறயும், குற்றைாளிகள்
தண்டமன அனுேவிப்ேதிலிருந்து விலக்களிக்கப்ேட்டுப் ோதுகாக்கப்ேடும் நமடமுமறமயயும்
இலங்மகயில் ைலுைாக நிறுவும்.
ைடக்கு மற்றும் கிழக்கிலுள்ள தமிழ் மக்களின் சார்ோகப் இப்ேரந்துேட்ட தமிழ்க் கூட்டணியின்
பகாரிக்மககளுக்குச் தசவிசாய்க்குமாறு பேர்ள் சர்ைபதசச் சமூகத்மத அமழக்கிறது.
குறிப்ோக, இலங்மகயில் அதிகரித்துைரும் அடக்குமுமற, இராணுைமயமாக்கல், குற்றைாளிகள் தண்டமன
அனுேவிப்ேதிலிருந்து விலக்களிக்கப்ேட்டுப் ோதுகாக்கப்ேடும் நமடமுமற என்ேைற்மறக் கண்காணித்து,
அறிக்மக சமர்ப்பிப்ேமத ஆமையாகக் தகாண்ட, முற்றும் சுயாதீனமான, சர்ைபதசச் சான்று பசகரிக்கும்
தோறிமுமற ஒன்மறயும், அதனுடன் விபசட நமடமுமற ஒன்மறயும் உருைாக்குமாறு நாம் ஐக்கிய நாடுகள்
மனித உரிமமகள் பேரமைமய ைலியுறுத்துகிபறாம்

