
அமெரிக்க தமிழ் அமைப்புகள் கஜனின்
தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி கட்சியை
ஆகஸ்ட் 5, 20 தேர்தலில் ஆதரிக்குமாறு
வேண்டுகின்றது.

இனப்படுகொலை பற்றிய சர்வதேச

விசாரணை, பாதுகாப்பான மற்றும்

பாதுகாக்கப்பட்ட தாயகம், நீதி,

குற்றச்சாட்டு  வாக்கெடுப்பு

ஆகியவற்றைக் கொண்டுவருவதும் TNPF

குறிக்கோள்.

NEW YORK, NEW YORK, USA, August 1,

2020 /EINPresswire.com/ -- அமெரிக்க

தமிழ் அமைப்புகள் கஜனின் தமிழ்த்

தேசிய மக்கள் முன்னணி கட்சியை

ஆகஸ்ட் 5, 2020 இலங்கைத் தேர்தலில்

ஆதரிக்குமாறு வேண்டுகின்றது.

செய்திக்குறிப்பிலிருந்து

சுருக்கமாக:

"கஜேந்திரகுமாரின் கட்சியான தமிழ்

தேசிய மக்கள் முன்னணி (TNPF ),

மூன்று இளம் வழக்கறிஞர்களைக்

கொண்டுள்ளது, அவர்கள் தமிழர்களின்

அரசியல் விருப்பங்களை சர்வதேசத்தில்  வெளிப்படுத்த கூடியவர்கள். சர்வதேச

அரசியலிலும், ஐ.நா.(UN), ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவை (UNHRC) மற்றும்

சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம்(ICC) போன்றவற்றின்  செயல்பாட்டு முறைகளிலும் அவர்கள்

மிகவும் அறிவுள்ளவர்கள். அவர்கள் மிகவும் நேர்மையானவர்கள், அர்ப்பணிப்புள்ளவர்கள்,

இனப் போரினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய தமிழீழ

விடுதலைப் புலிகளின் அர்ப்பணிப்பை  மதிப்பவர்கள். அவர்கள் தமிழ் தேசியவாதிகள்

மற்றும் தமிழ் தாயகத்தின் தேசபக்தர்கள்.

அவர்கள் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் போல் ,  அவர்களுக்கு துணிச்சலான போராளிகளைப் போன்ற

ஆளுமை இருக்கிறது. 

http://www.einpresswire.com


இலங்கை இனப்படுகொலை பற்றிய

சர்வதேச விசாரணைக்கு அழுத்தம்

கொடுப்பதும், தமிழர்களுக்கு

பாதுகாப்பான மற்றும்

பாதுகாக்கப்பட்ட தாயகத்தையும்,

நீதி, குற்றச்சாட்டு மற்றும்

அரசியல் தீர்வுக்கான

வாக்கெடுப்பு ஆகியவற்றைக்

கொண்டுவருவதும் அவர்களின்

குறிக்கோள்.

அவர்களின் முதல் பணி சக்திவாய்ந்த

நாடுகளின் தலைநகரங்களுக்கு

பயணிப்பதாகும். அவர்களின் புரிதல்

தமிழர் தொடர்பானது முடிவுகள்

யாவும் எல்லாம் தலைநகரங்களில்

(வாஷிங்டன், லண்டன், நியூ டெல்லி,

ஹெய்க், பிரஷில்ஸ)

தீர்மானிக்கப்படுகிறது

என்பதாகும். " - Tamils for Trump 

"பெரும்பாலான தமிழர்கள் தமிழ்

தேசிய கூட்டமைப்பு  (TNA ) அதன்

இயலாமை மற்றும் செயலற்ற தன்மை,

அவர்களின் கொள்கைகளை

மாற்றியமைத்தல் மற்றும்

சலுகைகளுக்கு ஈடாக இலங்கை

அரசாங்கத்தை ஆதரித்தமை ஆகியவற்றை

நிராகரிகின்றனர்.

தமிழ் புலம்பெயர்ந்தோரிடமிருந்து

பெறப்பட்ட பல ஆயிரம்

டாலர்களுக்கான கணக்கு விவரங்களை

கேட்ட அவர்களது சொந்த கட்சி

உறுப்பினர் திருமதி மகேஸ்வரி

வெளியேற்றியபோது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஊழல் வெளிப்படையாக காணப்பட்டது.

ஒரு கட்சி ஊழல் செய்யும்போது, அதன் கவனம் பணம் சம்பாதிப்பதில் தான். இது தமிழர்களைப்

பொருட்படுத்தாது, மாறாக அதிகாரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதிலிருந்து தன்னைப்

பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இங்கேயும் அங்கேயும் சில தவறான அறிக்கைகளை எழுதி

மழுப்புகின்றது." - American Tamil  Forum 



"திரு விக்னேஸ்வரன் ஒரு நேர்மையான மனிதர். அவரது நேர்மையையும் அவரது தமிழ்

தேசியவாதத்தையும் நாங்கள் நம்புகிறோம். விக்னேஸ்வரனின் கொள்கை பொன்னம்பலத்தின்

கட்சியைப் போன்றது. விக்னேஸ்வரனின் கட்சியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் திரு.

சிவாஜிலிங்கம் சர்வதேச அரசியல் அறிவு கொண்ட  நபர் மற்றும் செயல் மனிதர். வட மாகாண

கவுன்சில் உறுப்பினராக அவர் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் வரலாற்று விஷயங்களைச்

செய்துள்ளார். அவரது உண்மையான தமிழ் தேசியவாதத்தை நாங்கள் வரவேற்கிறோம்.

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி  வேட்பாளர்கள் எம்.பி.க்கள், சபை உறுப்பினர்கள் மற்றும்

முதல்வராக அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் . அவர்களின் முன்னேற்றத்தைக் கண்டோம்;

நாங்கள் ஒரு நம்பிக்கையற்ற  நிலையில் இருக்கிறோம், எனவே எங்கள் கொள்கையை

செயல்படுத்துவதற்கு இளைஞர்கள், அர்ப்பணிப்புள்ளவர்கள் மற்றும் பலமானவர்கள் தேவை." -

Tamil  Diaspora  News  

இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இலங்கைத் தேர்தலில், நாடாளுமன்ற

உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தமிழர்கள் பெரும் சவாலை எதிர்கொள்கின்றனர்.

இந்தத் தேர்தல் தமிழர்களின் எதிர்காலத்தையும் அவர்களின் உயிர்வாழ்வையும்

தீர்மானிக்கும்.

மூன்று கட்சிகளிடையே அவர்களுக்கு தேர்வுகள் உள்ளன.

பெரும்பாலான தமிழர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு  (TNA ) அதன் இயலாமை மற்றும் செயலற்ற

தன்மை, அவர்களின் கொள்கைகளை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் சலுகைகளுக்கு ஈடாக இலங்கை

அரசாங்கத்தை ஆதரித்தமை ஆகியவற்றை நிராகரிகின்றனர்.

தமிழ் புலம்பெயர்ந்தோரிடமிருந்து பெறப்பட்ட பல ஆயிரம் டாலர்களுக்கான கணக்கு

விவரங்களை  கேட்ட அவர்களது சொந்த கட்சி உறுப்பினர் திருமதி மகேஸ்வரி

வெளியேற்றியபோது தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் ஊழல் வெளிப்படையாக காணப்பட்டது.

ஒரு கட்சி ஊழல் செய்யும்போது, அதன் கவனம் பணம் சம்பாதிப்பதில் தான். இது தமிழர்களைப்

பொருட்படுத்தாது, மாறாக அதிகாரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதிலிருந்து தன்னைப்

பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இங்கேயும் அங்கேயும் சில தவறான அறிக்கைகளை எழுதி

மழுப்புகின்றது.

தமிழர்களில் பெரும்பாலானோர் TNA தமிழர்களைக் காட்டிக் கொடுத்ததாக கூறுகிறார்கள்.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு வீட்டிற்குச் செல்ல வேண்டிய நேரம் இது.

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் 11 ஆண்டுகள்

வீணடிக்கப்பட்டன. பெரும்பாலான தமிழர்கள் இதற்கு ஆழ்ந்த வருத்தம்

தெரிவிக்கின்றனர்.

இப்போது தமிழர்களுக்கு இரண்டு தேர்வுகள் உள்ளன: கஜேந்திரகுமா பொன்னம்பலம் மற்றும்

தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி, அல்லது சி.வி. விக்னேஸ்வரன் மற்றும் தமிழ் மக்கள் தேசிய



கூட்டணி. 

திரு விக்னேஸ்வரன் ஒரு நேர்மையான மனிதர். அவரது நேர்மையையும் அவரது தமிழ்

தேசியவாதத்தையும் நாங்கள் நம்புகிறோம். விக்னேஸ்வரனின் கொள்கை பொன்னம்பலத்தின்

கட்சியைப் போன்றது. விக்னேஸ்வரனின் கட்சியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் திரு.

சிவாஜிலிங்கம் சர்வதேச அரசியல் அறிவு கொண்ட  நபர் மற்றும் செயல் மனிதர். வட மாகாண

கவுன்சில் உறுப்பினராக அவர் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் வரலாற்று விஷயங்களைச்

செய்துள்ளார். அவரது உண்மையான தமிழ் தேசியவாதத்தை நாங்கள் வரவேற்கிறோம்.

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி  வேட்பாளர்கள் எம்.பி.க்கள், சபை உறுப்பினர்கள் மற்றும்

முதல்வராக அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் . அவர்களின் முன்னேற்றத்தைக் கண்டோம்;

நாங்கள் ஒரு நம்பிக்கையற்ற  நிலையில் இருக்கிறோம், எனவே எங்கள் கொள்கையை

செயல்படுத்துவதற்கு இளைஞர்கள், அர்ப்பணிப்புள்ளவர்கள் மற்றும் பலமானவர்கள் தேவை.

கஜேந்திரகுமார் மற்றும் சி.வி. விக்னேஸ்வர்ன் இருவரும் ஒரே கட்சியில் இருக்க

வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பினோம், ஆனால் அது தோல்வியடைந்தது. பாதுகாப்பான

மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட தமிழ் தாயகமாக விளங்கும் எங்கள் இலக்கை அடைய இருவரும்

நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் வெற்றியாளர்களாக சேருவார்கள் என்று தமிழர்களின்

எதிர்காலத்தில் நாங்கள் நம்புகிறோம்.

கஜேந்திரகுமாரின் கட்சியான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி (TNPF ), மூன்று இளம்

வழக்கறிஞர்களைக் கொண்டுள்ளது, அவர்கள் தமிழர்களின் அரசியல் விருப்பங்களை

சர்வதேசத்தில்  வெளிப்படுத்த கூடியவர்கள். சர்வதேச அரசியலிலும், ஐ.நா.(UN), ஐக்கிய

நாடுகளின் மனித உரிமைகள் பேரவை (UNHRC) மற்றும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம்(ICC)

போன்றவற்றின்  செயல்பாட்டு முறைகளிலும் அவர்கள் மிகவும் அறிவுள்ளவர்கள். அவர்கள்

மிகவும் நேர்மையானவர்கள், அர்ப்பணிப்புள்ளவர்கள், இனப் போரினால்

பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் சுதந்திரத்திற்காக போராடிய தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின்

அர்ப்பணிப்பை  மதிப்பவர்கள். அவர்கள் தமிழ் தேசியவாதிகள் மற்றும் தமிழ் தாயகத்தின்

தேசபக்தர்கள்.

அவர்கள்  அரசியலுக்கு புதியவர்கள் , எனவே அவர்கள்  TNA போன்ற ஸ்தாபனம் போலல்லாமல்

ஒழுங்கணவர்கள். அவர்களின் குறிக்கோள் தமிழர்களையும் நம் தேசத்தையும்

காப்பாற்றுவதே தவிர சுயநலத்துடன் தங்கள் சொந்த நலனுக்காக சேவை செய்வதில்லை.

அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய இதயங்கள் உள்ளன. சிங்கள அரசியல்வாதிகள் சிங்களவக உயரடுக்கு

அல்லது சிங்களவர்களின் புத்த மதகுருமார்கள் கூட அவர்களை வழிதவறச் செய்வது கடினம்,

வெற்றிகரமான வழக்கறிஞர்களாக அவர்கள் பணத்தால் சோதிக்கப்பட மாட்டார்கள்

அவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், கார்

அனுமதிப்பத்திரத்திலிருந்து பெறப்பட்ட பணத்தை அவர்கள் வறிய தமிழர்களுக்கு

நன்கொடையாக வழங்குவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழர்களின் பொருளாதாரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப ஒரு உறுதியான திட்டம்

அவர்களிடம் உள்ளது.



அவர்கள்  அரசியலில்  கடந்த காலத்தில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு மற்றும் சிங்கள

கொள்கையை எதிர்த்தனர்.

அவர்கள் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் போல் ,  அவர்களுக்கு துணிச்சலான போராளிகளைப் போன்ற

ஆளுமை இருக்கிறது. 

இலங்கை இனப்படுகொலை பற்றிய சர்வதேச விசாரணைக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதும்,

தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட தாயகத்தையும், நீதி,

குற்றச்சாட்டு மற்றும் அரசியல் தீர்வுக்கான வாக்கெடுப்பு ஆகியவற்றைக்

கொண்டுவருவதும் அவர்களின் குறிக்கோள்.

அவர்களின் முதல் பணி சக்திவாய்ந்த நாடுகளின் தலைநகரங்களுக்கு பயணிப்பதாகும்.

அவர்களின் புரிதல் தமிழர் தொடர்பானது முடிவுகள் யாவும் எல்லாம் தலைநகரங்களில்

(வாஷிங்டன், லண்டன், நியூ டெல்லி, ஹெய்க், பிரஷில்ஸ)  தீர்மானிக்கப்படுகிறது

என்பதாகும். 

எனவே, டிரம்புக்கான தமிழர் அமைப்பும் , அமெரிக்க தமிழ் மன்றம் மற்றும் தமிழ்

புலம்பெயர் செய்திகளுக்கான தமிழர்கள், இம்மூன்று அமைப்புகளும் TNPF க்கு ஒப்புதல்

அளித்து, தமிழீழத்தில் உள்ள தமிழர்களை TNPF-சைக்கிளுக்கு  வாக்களிக்குமாறு

வேண்டுகிறார்கள்.
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