
ஒரு ராஜபக்க்ஷ ஜனாதிபதி பதவி சர்வதேச
ஈடுபாட்டுடன் தமிழீழத்தை  உருவாக்க வழி
வகுக்கும்

ஸ்ரீலங்கா போர் குற்றவாளிகளின் பகுதி
பட்டியல்

"போர்க்குற்றம்" என்ற சொல்
சர்வதேச  குற்றவியல்
நீதிமன்றத்தால்
பாதிக்கப்பட்டவர்களை
அடக்குமுறையாளரிடமிருந்து
பிரிக்க அல்லது பாதுகாக்க
உருவாக்கப்பட்டது.

NEW YORK, NEW YORK, USA,
November 7, 2019 /EINPresswire.com/
-- 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதித்
தேர்தலில் சிறிசேனாவை இலங்கைத்
தலைவராகத் தேர்ந்தெடுத்து
தமிழர்கள் பெரிய தவறு செய்தனர்.

உலகைப் பாருங்கள்: ஒரு
போர்க்குற்றவாளி ஒரு நாட்டின்
தலைவராக தொடர்ந்து இருக்கும்போது,
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
விடுவிக்கப்பட்டு அந்த
நாட்டிலிருந்து அல்லது ஒடுக்குமுறையாளரிடமிருந்து ஒரு புதிய நாட்டை
உருவாக்கியுள்ளார்கள் .

பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளைப் பாருங்கள்:

கிழக்கு திமோர் இந்தோனேசியாவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, போர்க்குற்றவாளி
சுஹார்ட்டோ இந்தோனேசியாவின் ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது ஒரு புதிய நாட்டை
உருவாக்கினார்.

கொசோவோவும் போஸ்னியாவும் செர்பியாவிலிருந்து பிரிந்து போர்க்குற்றவாளி
மிலோசெவிக் செர்பியாவின் தலைவராக இருந்தபோது இரு புதிய நாட்டை உருவாக்கினர்.

போர்க்குற்றவாளி அல்-பஷீர் சூடானின் தலைவராக இருந்தபோது புதிய நாடான தென் சூடான்
புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது.

2015 ல் ராஜபக்க்ஷ தொடர்ந்து ஜனாதிபதியாக இருந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும்
என்ற கேள்வியை தமிழர்கள் தங்களுக்குள் எழுப்ப வேண்டும்.

எங்கள் சிந்தனை என்னவென்றால், இலங்கை போர் குற்றங்கள் சர்வதேச குற்றவியல்
நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்துச் சென்றிருக்கும், இந்தச் செயல்பாட்டின் போது தமிழரின்
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக உலகம் தமிழர்களுக்கு ஒரு தனி நாடான தமிழீழத்தை
ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும்.

தமிழர்களின் இறையாண்மையையும் பாதுகாப்பையும் பாதுகாப்பதற்கே, அமெரிக்காவனது
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இலங்கை போர்க்குற்றத் தீர்மானத்தைக் UNHRCஇல் கொண்டுவருவதற்கான காரணம்.

உலக வரலாற்றைப் பார்ப்பதன் மூலம், "போர்க்குற்றம்" என்ற சொல் சர்வதேச தீர்ப்பாயம்
அல்லது சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை
அடக்குமுறையாளரிடமிருந்து பிரிக்க அல்லது பாதுகாக்க உருவாக்கப்பட்டது.

பத்து இராணுவ இலங்கையர்களை தண்டிப்பது தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பையும் நீதியையும்
வழங்காது.

இலங்கை அரசியல் மற்றும் இராணுவத் தலைவர்களை முள்ளியவாய்க்காலில் தமிழர்கள்
தொடர்ந்து கொலை செய்ய ஊக்குவித்த சிங்கள மக்களையும், அதிகாரங்களை கொடுத்த அரசியல்
வாதிகளையும், மற்றும் தமிழ் கொலைகளில் ஈடுபட்ட இராணுவண்களையும் தண்டிப்பதே
உண்மையான நீதி மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் ஆகும்.

மேலும் தமிழரை பாதுகாக்கும் நீதி என்பது பத்து சிங்கள இராணுவத் தளபதிகளையும்
சிறையில் அடைப்பது மட்டுமல்லாமல், இன எல்லையில் பிளவுபட்டு நாட்டை
பிளவுபடுத்துவதும் ஆகும்.

இலங்கையின் ஜனாதிபதியாக ராஜபக்ஷ இருந்திருந்தால், தமிழ் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
சிங்கள ஒடுக்குமுறையாளரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்.

சம்பந்தன், சுமந்திரன், டக்ளஸ், சித்தார்தன், செல்வம் அடைக்கலநாதன், "யுஎன்பி"யின்
சசிகலா மற்றும் SLFP  அடிவருடிகள்  ஆகியோரின்  ஊழல் அரசியல் எதுவுமில்லாத ஒரு
தமிழீழத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

உயர் கல்வியுடன் மற்றும் பணத்தால் வசதியான 2 மில்லியன் புலம்பெயர் தமிழர்களின்
உதவியுடன் நிலையான, பணக்கார மற்றும் ஜனநாயக நாடான தமிழீழத்தைப் பற்றி
சிந்தியுங்கள்.

இந்த தமிழீழம் தான் தற்போதைய தமிழ் அரசியல்வாதிகளை மிகவும் பயமுறுத்துகிறது,
ஏனெனில் தமிழீழம் அவர்களின் அரசியலை ஏற்றுக்கொள்ளாது.
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