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தமிழினவழிப்பு நினனவு நானைப் பபர்ை் நினனவுகூர்வதுடன், 

இலங்னையினால் இனைை்ைப்பட்ட குற்றங்ைளுை்கு நீதினையும், 

பபாறுப்புை்கூறனலயும் பைாருகிறது. 

பவாஷிங்டன், டி.சி.; பம 18, 2022 – பதின்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் நிகழ்த்தப்பட்ட 

முள்ளிவாய்க்காற் படுககாலையிற் ககாை்ைப்பட்டவரக்ளும், அதிற் 

தப்பிப்பிலழதத்வரக்ளும், ஆண்டுததாறும் தமிழினவழிப்பு நிலனவு நாளன்று 

நிலனவுகூரப்படுகின்றனர.் இைங்லகயிை் நிைவும் அரசியை் மற்றும் 

கபாருளாதாரக் குழப்பங்களுக்கு மத்தியிை் அவரக்லள நிலனவுகூரவ்திை் 

உைககங்கிலுமுள்ள தமிழரக்ளுடன் தபரள்் இலணந்துககாள்கிறது.  

ஆயுத தமாதலின் இறுதிக் கட்டங்களிலிருந்து, இைங்லகயின் வடக்கு மற்றும் 

கிழக்குப் பகுதிகளிை் 70,000 முதை் 169,796 வலரயான தமிழரக்ளுக்கு என்ன நடந்தது 

எனத ் கதரியவிை்லை என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவரக்ள் தபாரக்்குற்றங்கள், 

மனிதகுைத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் இனப்படுககாலை என்பவற்லறச ்

கசய்ததாக நம்பதத்குந்த வலகயிற் குற்றஞ் சுமத்தப்பட்டுள்ள இைங்லக 

அரசாங்கத்தினாை் தவண்டுகமன்தற ககாை்ைப்பட்டனர ் அை்ைது வலிந்து 

காணாமற் தபாகசக்சய்யப்பட்டனர.் தபாரின் தபாதும், அதன் பின்னரும், இைங்லக 

அரசு தமிழரக்லளச ் சித்திரவலத கசய்துள்ளது; காணாமற்தபாகச ் கசய்துள்ளது; 

தன்னிசல்சயாகக் லகது கசய்து, தடுத்து லவத்துள்ளது; நீதிக்குப் புறம்பாகப் 

படுககாலை கசய்துள்ளது. ஆனாை் இலவ அலனத்திற்கும் அவரக்ள் இதுகாறும் 

தண்டலனயிலிருந்து முழுலமயாக விைக்குப்கபற்றுள்ளாரக்ள். 

இப்கபாறுப்புக்கூறலின்லம, இைங்லக அரசின் மிருகத்தனம் கசழித்து வளர 

வழிவகுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக, இதுகாறும் இைங்லகயிற் தமிழரக்லளதய 

குறிலவத்த இைங்லக அரசின் வன்முலற, தற்தபாது கதற்கிை் சிங்களவரக்ளாை் 

தமற்ககாள்ளப்படும் தபாராட்டங்களுக்கு எதிராகத ்திரும்பியுள்ளது. இம்தமாதலின் 

மூைகாரணமாகவுள்ள சிங்கள-கபௌதத்த ் ததசியவாதம், இைங்லக அரசின் 

சுதந்திரத்திற்குப் பிந்லதய ககாள்லககள் அலனத்திலும் ஊடுருவிப் தபாரக்்காைப் 

பாரிய அட்டூழியங்களிலிருந்து, இன்லறய கபாருளாதார மற்றும் அரசியை் 

கநருக்கடிகள் வலரயான தவறுகளுக்கு வழிதகாலியுள்ளது.  

கநருக்கடி நிலையும், அதனுடனிலணந்த பற்றாக்குலறயும் 

தீவிரமலடந்துவருகின்றதபாதும், இைங்லக அரசானது தமிழரக்ளின் 

நிலனதவந்தை் நடவடிக்லககலளக் கண்காணிப்பதற்குக் குறிப்பிடத்தக்களவு 

மனித மற்றும் நிதி வளங்கலளத ் கதாடரந்்தும் ஒதுக்கி வருகிறது. 

முள்ளிவாய்க்காலிலுள்ள நிலனதவந்தை் இடம் கடுலமயான இராணுவக் 

கண்காணிப்பின் கீழ் உள்ளதுடன், தமது அன்பிற்குரியவரக்லள 

நிலனவுகூரவ்தற்காக ஒன்றுகூடும் தமிழரக்ள் காவற் துலறயினராை் 

துன்புறுத்தப்படுவதும், அசச்ுறுத்தப்படுவதும் கதாடரக்ிறது. இவ்வாறு 

நிலனதவந்துவதற்கான தமிழ் மக்களின் உரிலம மீறப்படுவலதச ் சரவ்ததசச ்
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சமூகத்தின் உறுப்பினரக்ள் கண்டிப்பததாடு, அவரக்ளின் பாதுகாப்லபயும் 

உறுதிப்படுதத் தவண்டும். 

தமலும், தண்டலனயிலிருந்து விைக்களிக்கப்படுவலதயும், கபாருளாதாரத்திை் 

நிைவும் உறுதியற்ற நிலைலயயும் நிவரத்்தி கசய்வதிை் இைங்லக அலடந்துள்ள 

ததாை்விக்குப் பதிலிறுக்கும் வலகயிை், சரவ்ததசச ் சமூகதத்ின் உறுப்பினரக்ள், 

இைங்லக அரசிற்கு, அதனது கடந்த காைத்தின் குற்றங்களுக்கும், அது தற்தபாது 

நிகழ்த்திக்ககாண்டிருக்கும் குற்றங்களுக்குமான, நீதி மற்றும் கபாறுப்புக்கூறலை 

எடட்ுவதற்கும், இராணுவமயமாக்கலை நீக்குவதற்கும், இைங்லகயின் தமிழ் 

மக்களுக்கு ஓர ் நிலையான நீண்டகாை அரசியற் தீரல்வ எடட்ுவதற்கும் 

அவசியமான அரத்்தமுள்ள நடவடிக்லககலள தமற்ககாள்ளுமாறு 

அழுத்தங்ககாடுக்க தவண்டும். ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிலமகள் தபரலவயின் 

கசப்கதம்பர ் மாதக் கூட்டதக்தாடரிை், அதிமுக்கியமான ஐக்கிய நாடுகள் மனித 

உரிலமகள் உயர ் ஆலணயாளர ் அலுவைகத்தின் பணிப்பாலணலயப் 

புதுப்பிப்பதனூடாக, இைங்லக அதன் குற்றசக்சயை்களுக்கான விலளவுகலள 

எதிரக்காள்வலத ஐக்கிய நாடுகள் சலபயின் உறுப்பு நாடுகள் உறுதிகசய்ய 

தவண்டும். இைக்கு லவக்கப்பட்ட தலடகள், வரத்்தகத்திை் மனித உரிலமகள் 

கதாடரப்ான நிபந்தலனகள், இராணுவக் கூட்டாண்லமகலள உடனடியாக 

இலடநிறுத்துதை் தபான்ற இருதரப்பு அழுதத்ங்கலளப் பயன்படுத்துவதும், 

சரவ்ததச நீதிமன்றம், சரவ்ததசக் குற்றவியை் நீதிமன்றம் மற்றும்/அை்ைது ததலவ 

நிமித்த நியாயசலபகளிற் சரவ்ததச நீதிலயப் பின்கதாடரவ்தும் இதிை் 

உள்ளடங்கும். தமாதலுக்கான அடிப்பலடக் காரணங்கலளதயா அை்ைது தமிழ் 

மக்களதும், சிறுபான்லமச ் சமூகங்களதும் நீண்டகாை மனக்குலறகலளதயா 

நிவரத்்திகசய்யாமை், தற்தபாலதய கபாருளாதார மற்றும் அரசியை் 

கநருக்கடிகளின் மீது கவனஞ் கசலுத்துவது, கவறுமதன இதுவலர உள்ள 

நிலைலமலயதய கதாடரந்்தும் தக்கலவத்துக் ககாள்வதுடன், அடக்குமுலற, 

வன்முலற, இனப்படுககாலை என்பன காைவலரயின்றித ் கதாடரவ்தற்கும் 

வழிதகாலும். அதுமட்டுமை்ைாது, தண்டலனயிலிருந்து விைக்களிக்கப்படுவது 

கதாடரவ்லத அனுமதிப்பது, மனித உரிலமகளும், நீதியும் உண்லமயான 

உைகளாவிய முன்னுரிலமகள் அை்ை என்ற கசய்திலய உைககங்கிலுமுள்ள 

குற்றவாளிகளுக்கு அனுப்புகிறது. 

அரச ஒடுக்குமுலறக்கும், இனப்படுககாலைக்கும் முகங்ககாடுக்கின்ற 

தமிழரக்ளின் எதிரப்்பானது, கபாருளாதாரதல்ததயா அை்ைது சரவ்ததசக் 

கவனதல்ததயா கபாருட்படுதத்ாது, அரசின் மிருகதத்னத்திற்கும், தடமழிப்பிற்கும் 

எதிரான ஓர ்அரணாக விளங்குவதுடன். தபரள்ின் இதுநாள் வலரயிைான பணிகலள 

வழிநடத்தியுமுள்ளது. தமிழ் மக்களின் நீதிக்கானதும், 

சுயநிரண்யத்திற்குமானதுமான தபாராட்டத்திை், முள்ளிவாய்க்காலிற் 

ககாை்ைப்பட்டவரக்லளயும், காணாமற்தபாகச ் கசய்யப்பட்டவரக்லளயும் நாம் 

கதாடரந்்தும் ககௌரவிப்தபாம்.  
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