
இலங்கையின் வட-கிழக்கில் உள்ள தமிழ்
தாயகத்திற்கு சீன ஆக்கிரமிப்பை
தமிழர்கள் அனுமதிக்க கூடாது: பைடனுக்கான
தமிழர்கள்

NEW YORK, NY, UNITED STATES, June 13, 2021 /EINPresswire.com/ -- 

சீன ஆக்கிரமிப்பை ஆதரிக்க வேண்டாம் என்று நாங்கள், பைடனுக்கான தமிழர்கள், தமிழ்

அரசியல்வாதிகள் மற்றும் தமிழ் பத்திரிகையாளர்களை வேண்டிக்கொள்கிறோம்.

சீன

ஆக்கிரமிப்பாளர்களுடன்

காலனித்துவ மனநிலையை

தமிழர்கள் மீண்டும்

செய்யக்கூடாது. வரலாறு

இந்த

ஒத்துழைப்பாளர்களையும்

செயலற்ற

பார்வையாளர்களையும்

தமிழர்களின் அழிவுக்கான

காரணவாளிகள் என

சரித்திரம் எழுதும்.”

இயக்குனர், பைடனுக்கான

தமிழர்கள்

சீன ஊடுருவலை தமிழ் சமூகத்தைச் சேர்ந்த எவரும்

ஆதரிக்க கூடாது   அல்லது எப்படியாவது வசதி செய்ய

கூடாது.  மாறி  உதவினால்  வரலாறு அவர்களை அழியாத

இருண்ட கருப்பு அடையாளங்களுடன் வரைந்துவிடும்.

சீனா மிகவும் பேராசை கொண்ட நாடு, சுயநல மற்றும்

முரட்டுத்தனமான அணுகுமுறை கொண்டது. சீன மக்கள்

குடியரசு மோசமான மனித உரிமை மீறல்களுக்கு பெயர்

பெற்றது.

சீனர்கள் தற்போது சாவாச்சேரி மற்றும் தமிழ்

தாயகத்திற்கு வடக்கே மூன்று தீவுகளை

வைத்திருக்கிறார்கள்: நைனாதீவு, நெடுந்தீவு ,

மற்றும் அனலைதீவு.

2009 ஆம் ஆண்டு இனப்படுகொலையில் முக்கிய பங்கு

வகித்து சீனர்கள் தமிழர்களுக்கு அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். கூடுதலாக, சீனா

2009 ஆம் ஆண்டில் 146,000 தமிழர்களைக் கொல்ல "பாதுகாப்பு வளையம்"( "No Fire  Zone ")தாக்க

இலட்ச  கணக்கான குண்டுகள், ஆபத்தான ஷெல் வெடி குண்டுகள் மற்றும் கொத்து குண்டுகளை

அனுப்பியது.

2008 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டுகளில், தமிழருக்கு  சார்பான  அல்லது இலங்கைக்கு எதிரான

எந்தவொரு தீர்மானத்திற்கும் ஐ.நா.பாதுகாப்புக் குழுவை வீட்டோ செய்வதாக சீனா

அச்சுறுத்தியது. இப்போது மீண்டும், குறிப்பாக கொழும்பு துறைமுக நகர உரிமையை எடுத்த

பின்னர், ஐ.நா.பாதுகாப்புக் குழுவில் இலங்கைக்கு எதிரான எந்தவொரு தீர்மானத்தையும்
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இன்னும் வீட்டோ செய்வதாக சீனர்கள் உலகுக்குத் தெரிவித்துள்ளனர்.

எல்லாவற்றையும் விட மோசமானது, வடகிழக்கில் தமிழர்களை படுகொலை செய்ய இரசாயன

ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களை அழிக்க சீனர்கள் இலங்கை

இராணுவத்திற்கு உதவினர். இதை உள்ளூர் தமிழர்கள் தெரிவித்தனர்.

தமிழ் இனப்படுகொலையைத் தொடர இலங்கையின் முயற்சிகளை சீனர்கள் எப்போதும்

ஆதரிப்பார்கள். சீனாவிற்கு தார்மீக மதிப்புகள் இல்லை. அதன் சொந்த நிகழ்ச்சி நிரல்

சக்திவாய்ந்த நாடுகளை அழிப்பதாகும்.

உய்குர் மக்களுக்கு எதிராக சீனா இனப்படுகொலை செய்து வருவதாக அமெரிக்கா கூறுகிறது.

தமிழர்களைப் போலவே உய்குர்களும் பிரதானமாக சீனரல்லாத இனத்தினர் , உய்குர்

சுயாட்சியை நாடியதால் சீன அரசாங்கம் தமக்கு  அச்சுறுத்தலாக கருதுகிறது.

உலகின்  பொருளாதாரத்தை அழிக்க சீனா முயற்சிப்பதாக உலகம் சந்தேகித்தது, ஏனெனில் சீன

அதிகாரிகள் உலக சுகாதார அமைப்பு புலனாய்வாளர்களுக்கு ஆரம்பகால கோவிட் -19 குறித்த

மூல, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தரவுகளை வழங்க மறுத்துவிட்டனர், இது சீனாவில் கொரோனா வைரஸ்

எவ்வாறு பரவத் தொடங்கியது, எப்போது என்பதை தீர்மானிக்க உதவும். 

இப்போது, தமிழர்கள் தாயகம்  மீது படையெடுப்பை சீனா மேற்கொண்டுள்ளதால், தமிழர்கள்

கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த காலங்களில் காலனித்துவ காலத்தில் தமிழர்கள் பல தவறுகளைச் செய்தார்கள்.

அவர்கள் தனிப்பட்ட சுயநலத்திற்க்கா   அதிக கவனம் செலுத்தி காலனித்துவவாதிகளுக்கு

நல்ல அடிமைகளாக மாறினர். இந்த செயல்பாட்டில், அவர்களில் சிலர்  தங்கள் மதத்தை மாற்றி,

முக்கியமான தமிழனத்தின் கலாச்சாரம் மற்றும் பண்புகளை  மறந்தார்கள். தமிழ் தலைவர்கள்

தமிழர்களின் அரசியல் இறையாண்மையைக் காக்கத் தவறிவிட்டனர். மற்றும் சிங்கள

இனப்படுகொலையிலிருந்து தங்கள் மக்களைப் பாதுகாக்கத் தவறிவிட்டனர்.

சீன ஆக்கிரமிப்பாளர்களுடன் அதே காலனித்துவ மனநிலையை தமிழர்கள் மீண்டும்

செய்யக்கூடாது. அவர்கள் அவ்வாறு செய்தால், வரலாறு இந்த ஒத்துழைப்பாளர்களையும்

செயலற்ற பார்வையாளர்களையும் தமிழர்களின் அழிவுக்கான காரணவாளிகள் என சரித்திரம்

எழுதும்.
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