
தமிழர்கள்  சீனருக்கு : தமிழர் தாயகமான
வடகிழக்கு இலங்கை விற்பனைக்கு இல்லை

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்

இந்திய-இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் மூலம்,

ஐக்கிய நாடுகள் சபை தீவின் வடகிழக்கு

பகுதி தமிழர்களின் தாயகம் என்பதை

ஒப்புக்கொண்டன.  நில அதிகாரம்

தமிழர்களுக்கு சொந்தமானது.

NEW YORK, NY, UNITED STATES, January 13,

2022 /EINPresswire.com/ -- 

பைடனுக்கான  தமிழர்களால்  சீன அதிபர்

ஜி ஜின்பிங் மற்றும் வெளியுறவு

அமைச்சர் வாங் யீ ஆகியோருக்கு

பின்வரும் கடிதம்

அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி 12, 2022.

Re: தமிழர் தாயகமான வடகிழக்கு இலங்கை விற்பனைக்கு இல்லை

ஐ.நா.வில்

தமிழர்களுக்கான அரசியல்

தீர்மானத்தை சீனர்கள்

தடுக்க முற்படலாம்,

கொசோவோவின் பிரிவினை

ஐ.நா.வால்

வழங்கப்படவில்லை, மாறாக

அமெரிக்காவும்

நேட்டோவும் ஆதரவளித்தது

என்பதை சீனா நினைவில்

கொள்ள வேண்டும்.”

இயக்குனர், பைடனுக்கான

தமிழர்கள்

அன்புள்ள திரு. சீனக் குடியரசின் ஜனாதிபதி மற்றும்

வெளியுறவு அமைச்சர்:

தமிழர் பகுதியில் எந்த நிலமும் விற்பனைக்கு இல்லை

என்பதைத் தெரிவிக்கவே தமிழர்களாகிய நாம் இந்தக்

கடிதத்தை எழுதுகிறோம்.

இந்திய-இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் மூலம், இலங்கை,

சர்வதேச அமைப்புகள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை

ஆகியவை தீவின் வடகிழக்கு பகுதி தமிழர்களின் தாயகம்

என்பதை ஒப்புக்கொண்டன. இலங்கையின் வடகிழக்கில் நில

அதிகாரம் அப்பகுதி மக்களின் பூர்வீகமான

தமிழர்களுக்கு சொந்தமானது என்பதை இந்த ஒப்பந்தம்

அங்கீகரிக்கிறது.

இதை மூன்று தசாப்தங்களுக்கு முன்பே ஐ.நா.வில்  கூறப்பட்டது.

http://www.einpresswire.com


வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யீ

தமிழீழமும் அதன் எல்லையும்

எனவே, இலங்கை வடக்கு கிழக்கில்

ஏதேனும் காணிகளை விற்பனை செய்ய

முற்பட்டால், இது சட்டத்திற்கு

புறம்பான செயலாகும், இந்த

பிரதேசங்களை யாரும் வாங்க

வேண்டாம். இது சட்டவிரோதமானது.

தமிழர்களின் நிலத்தை வாங்க

சீனர்கள் $5.5 பில்லியன்

செலவழித்தால், சீனர்கள் தங்கள்

பணத்தையும், தமிழர்களின்

நிலத்தின் "உரிமை" என்று

சொல்லப்படுவதையும் இழக்க

நேரிடும்.

யுத்தம் மற்றும் சிங்களவர்களால்

தமிழர்கள் மீதான இனப்படுகொலை

தொடர்வதால், தமிழர்களின் அவலநிலை

குறித்து சர்வதேச அளவில்

விழிப்புணர்வு அதிகரித்து

வருவதுடன், சுதந்திரமான

இறையாண்மையுள்ள தமிழ்

தேசியத்திற்கான தீர்மானம்

விரைவில் எட்டப்படும்.

தமிழர் தாயகத்தில் இருந்து சீனா

நிலங்களை எடுப்பது தமிழர்களை

சீனர்களிடம் அதிருப்தி அடையச்

செய்யும். ஐ.நா உடன்படிக்கையை

மீறுவதைத் மட்டுமல்லாமல், இந்த

ஆக்கிரமிப்பு நகர்வுகள்

நாகரீகமற்றவை மற்றும் தமிழர்

அங்கீகாரம் இல்லாமல்

கௌரவிக்கப்படாது.

தமிழர்களுக்கு எதிரான இலங்கையின்

இனப்படுகொலைப் போருக்கு உதவுவதற்காக 2009 இல் சிங்களர்களுக்கு ஆயுதங்களை

வழங்கியதற்காக சீனர்கள் மீது தமிழர்கள் ஏற்கனவே கோபமடைந்தனர். இந்தப் போரில்

246,000 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

தமிழர்களின் துன்பங்களுக்கோ அல்லது நாம் எதிர்கொண்ட துஷ்பிரயோகங்கள் மற்றும்

அநீதிகளுக்கோ சீனர்கள் மேலும் பங்களிக்க மாட்டார்கள்  என்று நம்புகிறோம்.



ஒற்றையாட்சியின் கீழ் சிங்களவர்களுடன் வாழ்வதில் தமிழர்கள் சோர்வடைந்துள்ளனர்,

தமிழர்கள் மீண்டும் இறையாண்மையை பெற  விரும்புகிறார்கள். இலங்கையில்

சிங்களவர்களிடமிருந்து தமிழர் பிரிவினையை ஆதரிப்பது குறித்து அமெரிக்காவும்

பொருளாதார பலம் வாய்ந்த நாடுகளும் தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகின்றன.

எனவே, தமிழர் தாயகத்தில் சீனர்கள் எந்தக் காணிகளையும் கொள்வனவு செய்வது அரசியல்

ரீதியாக சட்டவிரோதமானது மட்டுமல்ல, புத்திசாலித்தனமான முதலீடும் அல்ல; அந்த

நிலங்கள் தமிழர்களுக்குத் திருப்பிக் கொடுக்கப்படும்போது அது வீணாகும்  பணம்

என்பது நிரூபிக்கப்படும்.

ஐ.நா.வில் தமிழர்களுக்கான அரசியல் தீர்மானத்தை சீனர்கள் தடுக்க முற்படலாம், ஆனால்

கொசோவோவின் பிரிவினை ஐ.நா.வால் வழங்கப்படவில்லை, மாறாக அமெரிக்காவும் நேட்டோவும்

ஆதரவளித்தது  என்பதை சீனா நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் தமிழர்களின் சுதந்திரத்திற்கு தடையாக சீன இருப்பது மேற்கத்திய உலகத்துடன்

பதட்டத்தை அதிகரிக்கும். தமிழ் பிரிவினையானது இப்பகுதிக்கு நல்லது என்றும்

அமெரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் நன்மை பயக்கும் என்றும் அமெரிக்க அரசாங்கம்

கருதுகிறது என்பதால், அமெரிக்கா விரைவில் தமிழீழத்தை அங்கீகரிக்கும்.

எனவே தமிழர் தாயக நிலத்தின்  மீதான அக்கறையை சீன அரசு கைவிட்டு, அந்த நிலத்தை

உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

நன்றி.

உண்மையுள்ள,

பைடனுக்கான  தமிழர்கள்

Director

Tamils for Biden
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