
இனப்படுகொலையாளி கோத்தபாய எங்கு
சென்றாலும் நீதிக்கான போராட்டம்
தொடரும் - நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்

"சிங்கப்பூர் சட்டமா அதிபரை நோக்கி

முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்த கையெழுத்துப்

போராட்டம், தாய்லாந்து சட்டமா அதிபரை நோக்கியதாக மாற்றம் செய்யப்பட்டது"

NEW YORK, UNITED STATES, August 11, 2022 /EINPresswire.com/ -- 

கோத்தபாய

கொழும்புபிற்கு

திரும்பினால், அவர்

அங்கு ஊழல்

குற்றங்களுக்காகவே

நீதியின் முன்னால்

நிறுத்தப்படுவாரேயன்றி,

தமிழனப் படுகொகைக்காகவோ,

போர்க்குற்றங்களுக்காவோ

நீதியின் முன்

நிறுத்தப்பட மாட்டார்.””

நாடுகடந்த தமிழீழ

அரசாங்கம்

இனப்படுகொலையாளியும், சிறிலங்காவின் முன்னாள்

ஜனாதிபதியுமாகிய கோத்தபாய இராஜபக்சே எந்த

நாட்டுக்கு சென்றாலும், உலகளாவிய

நியாயாதிக்கத்தின் கீழ் அவரை கைது செய்யக் கோரும்

நீதிக்கான போராட்டம் தொடரும் என நாடுகடந்த தமிழீழ

அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இரவோடு இரவாக நாட்டை விட்டு வெளியேறி மாலைதீவூடாக

சிங்கப்பூரில் சென்று, அங்கிருந்து தற்போது

தாய்லாந்துக்கு செல்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள

நிலையில் நா.தமிழீழ அரசாங்கம் இதனை

தெரிவித்துள்ளது.

சிங்கப்பூர் சட்டமா அதிபரை நோக்கி

முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்த கையெழுத்துப் போராட்டம்,

தாய்லாந்து சட்டமா அதிபரை நோக்கியதாக மாற்றம் செய்யப்படுவதோடு, முன்னராக பெறப்பட்ட

கையொப்பங்கள் நீதிக்கான நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இதனோடு இணைக்கப்படுவதாக

தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த இந்த  http://tgte-us.org/  இணையப்பக்கத்துக்கு சென்று (தொடுப்பு : https://tgte-

us.org/?page_id=4340 )  இலகுவாக ஒப்பமிட முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோடு,

நீதிக்கான போராட்டத்தில் அனைவரையும் பங்கெடுக்குமாறு கோரியுள்ளது.

இனப்படுகொலை, மானிடத்திற்கெதிரான குற்றம் மற்றும் போர்க் குற்றங்களைப்

புரிந்ததற்கான நம்பத்தகுந்த சாட்சியங்கள் உள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்கைகள்

கூறியுள்ளன. 1948ம் ஆண்டு இன அழிப்புச் சட்டத்தின் கீழும், 1949ம் ஆண்டு ஜெனீவாச்

http://www.einpresswire.com
http://tgte-us.org/
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சட்டங்களின் கீழும் மற்றும் 1977ம் ஆண்டு

Additional protocol 1     இன் கீழும் சர்வதேச

சட்டங்களின் கீழ் கையெழுத்துப்

போராட்டத்தின் கோரிக்கை

முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Thailand Urged to Arrest Visiting Former Sri Lankan

President Gothabaya for Tamil Genocide: TGTE

Link:

https://www.einpresswire.com/article/585424566/t

hailand-urged-to-arrest-visiting-former-sri-lankan-

president-gothabaya-for-tamil-genocide-tgte

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் (நா.க.த.அ) பற்றி

*

About Transnational Government of Tamil Eelam

(TGTE)

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் (நா.க.த.அ) என்பது, ஜனநாயக ரீதியாகத்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, உலகெங்கிலும் பல நாடுகளில் வாழும் இலங்கைத் தீவைச் சோந்த

பத்து இலட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழர்களுக்கான அரசாங்கமாகும்.

2009ஆம் ஆண்டு இலங்கை அரசால் பெருமளவில் தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதைத்

தொடர்ந்து நா.க.த.அ. உருவாக்கப்பட்டது. 135 அரசவை உறுப்பினர்களைத்

தேர்ந்தெடுப்பதற்காக உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்களிடையே, சர்வதேச

கண்காணிப்பாளர்களின் மேற்பார்வையில்

நா.க.த.அ, மூன்று தடவை தேர்தல்களை நடாத்தியுள்ளது.

இதன் அரசவையானது, மேலவை (செனற் சபை), பிரதிநிதிகள் அவை என இரண்டு அவைகளையும் மற்றும்

அமைச்சரவை ஒன்றையும் கொண்டுள்ளது.

தேசியம், தாயகம் மற்றும் சுயநிர்ணயம் ஆகிய கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு,அமைதியான

ஜனநாயக மற்றும் இராஜதந்திர வழிகளில் தமிழர்களின் அரசியல் அபிலாஷைகளை

வென்றெடுக்கும் பரப்புரையை நா.க.த.அ முன்னெடுத்துள்ளது. மேலும், அதன் அரசியல்

நோக்கங்களை,அமைதியான வழிகளில் மட்டுமே அடைய வேண்டும் எனவும் அதன் அரசியலமைப்பு

வலியுறுத்துகிறது.

தமிழ் மக்களுக்கு எதிராகப் போர்க்குற்றங்கள், மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள்

மற்றும் இனப்படுகொலை புரிந்த குற்றவாளிகளைப் பொறுப்புக்கூறலுக்கு உட்படுத்த

வேண்டும் என்று சர்வதேச சமூகத்திடம் கோருவதுடன், தமிழர்களின் அரசியல்

எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்க பொது சன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் எனவும்
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நா.க.த.அ. வலியுறுத்துகிறது.

நா.க.த.அ. இன் பிரதமர் திரு.விசுவநாதன் உருத்ரகுமாரன், நியூயோர்க்கைத் தளமாக்க் கொண்ட

ஒரு வழக்கறிஞர் ஆவார்.

Follow on Twitter: @TGTE_PMO

Email: pmo@tgte.org

Web: www.tgte-us.org

Transnational Government of Tamil Eelam

TGTE

+1 614-202-3377

r.thave@tgte.org

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/585589854
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