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ஐக்கிய இரஇராச்சியம: இயஇரான் ப பேஸ்லி இ இடி இடைநீக்கம
இலங் இடக இரத்தக்களரி இடய மூடிம இடயை மூடிமறைப் பேதில் உதவ

நி இடைந்த முயற்சிக இடள அம பேலப் பேடுத்துகியை மூடிமறைது

By Steve James, 28 July 2018

பரிட்டனின் மக்களக்களவமக்களவை நிர்ணயங்கள் குழு (House  of  Commons

Standards Committee),  மக்களவைட அயர்லலாந்தில் இருக்கும் மக்களவைடக்கு ஆண்ட்ரம்
 த்லாகுதியின் ின் நலாடலாளுமன்ற உறுப்பனரலான இயலான் ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி யான் பேஸ்லி ஜஇயான் பேஸ்லி ஜூனியக்களவர
 தசெப்டம்னரான இயான் பேர் 4 மு்லலான 30  ின் நலாட்களுக்கு இக்களவடநீக்கம்  தசெய்திருக்கிறத.
“மக்களக்களவமக்களவைக்கு அமக்களவைமதிப்க்களவனரான இயான் பே  தகலாண்டுமக்களவைரும் வி்மலான”
ின் நடமக்களவைடிக்க்களவககளின் மூலமலாக “தீவிர ின் நடத்க்களவ்த்்மக்களவைறிக்களவன”  ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி
இக்களவஇழைத்திருப்னரான இயான் பே்லாகக் கண்டறியப்னரான இயான் பேட்டுள்ளத.  1949 க்குப் பன்னர்
இத்்க்களவகய த்லாரு நீண்டகலாலத்திற்கு இக்களவடநீக்கம்  தசெய்யப்னரான இயான் பேட்டிருக்கின்ற
மூன்ரான இயான் பற மூன்று எம்பக்களில் ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லியும் ஒருமக்களவைரலாகியிருக்கிறலார்.

இந்் ின் நடமக்களவைடிக்க்களவகயலானத,  ின் நலாடலாளுமன்ற  தனரான இயான் பேரும்னரான இயான் பேலான்க்களவமக்கு
ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லியின் கட்சியலான ப தரக்ஸிட் ஆ்ரவு யான் பேஸ்லி ஜனின் நலாயக ஒன்றியமக்களவைலா்க்
கட்சிக்களவய (Democratic  Unionist  Party  -  DUP) செலார்ந்திருக்கும்  த்ரசெலா
ரான இயான் பமயின் எளிதில் உக்களவடந்த தின் நலாருங்கத்்க்க பரிட்டிஷ் அரசெலாங்கத்க்களவ்
ஆனரான இயான் பேத்தில் நிறுத்தியிருக்கிறத.  “ரான இயான் பமலதிக விசெலாரக்களவண நிலுக்களவமக்களவையில்”
இருக்கின்ற நிக்களவலயில் DUP  கட்சியில் இருந்தம் ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி இக்களவடநீக்கம்
 தசெய்யப்னரான இயான் பேட்டிருக்கிறலார்.

னரான இயான் பேலாரலாளுமன்றத்தில் இருக்கும்ரான இயான் பனரான இயான் பேலாரான இயான் ப் னரான இயான் பே்வியிலிருந்த திருப்பயக்களவஇழைப்ப
இக்களவடத்ரான இயான் ப்ர்்ல் செமக்களவைலாலுக்கு முகம் தகலாடுக்கப் ரான இயான் பனரான இயான் பேலாகும் மு்ல் பரிட்டிஷ்
னரான இயான் பேலாரலாளுமன்ற உறுப்பனரலாகவும் அமக்களவைர் அரான இயான் பின் நகமலாக இருக்ககூடும்.
ின் நலாடலாளுமன்ற மறுஅக்களவஇழைப்ப செட்டத்தின் னரான இயான் பேடி, திருப்பயக்களவஇழைப்ப மனுக்கள்
மக்களவைடக்கு ஆண்ட்ரிம்  த்லாகுதி மக்களவைலாக்கலாளர்களுக்கு ஆறு மக்களவைலார கலாலத்திற்கு
க்களவக தயழுத்திடுமக்களவை்ற்கு கிக்களவடக்கும்னரான இயான் பேடி  தசெய்யப்னரான இயான் பேட ரான இயான் பமக்களவைண்டும்.
மக்களவைலாக்கலாளர்களில் 10  செ்வீ்ம் ரான இயான் பனரான இயான் பேர் ஒரு திருப்பயக்களவஇழைப்ப
இக்களவடத்ரான இயான் ப்ர்்லுக்கு ஆ்ரமக்களவைலாக மக்களவைலாக்களிப்னரான இயான் பேலார்கரான இயான் பளயலானலால்,  ஒரு
 தனரான இயான் பேலாதத்ரான இயான் ப்ர்்ல் அடுத்் ஆறு மலா்ங்களுக்குள் ின் நக்களவட தனரான இயான் பேறலா்
னரான இயான் பேட்செத்தில், அந்் இக்களவடத்ரான இயான் ப்ர்்ல் கட்டலாயம் ின் நடத்்ப்னரான இயான் பேட்டலாக ரான இயான் பமக்களவைண்டும்.

அமக்களவைருக்கு இலங்க்களவக அரசெலாங்கத்தின்  தசெலவில் மக்களவைஇழைங்கப்னரான இயான் பேட்ட இரண்டு
ஆடம்னரான இயான் பேர விடுமுக்களவறகக்களவள ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி குறிப்படத் ்மக்களவைறியிருந்்க்களவ்
நிர்ணயங்கள் குழு கண்டறிந்்த. 2013 னரான இயான் பேயணங்களில் “மு்ல்்ர-மக்களவைகுப்ப
விமலானப் னரான இயான் பேயணம்,  உயர்்ர ின் நட்செத்திர அந்்ஸ்த விடுதிகளில் ்ங்கும்
ஏற்னரான இயான் பேலாடு,  த ஹெலிகலாப்டர் னரான இயான் பேயணங்கள் மற்றும் திரு.ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லிக்கும் அமக்களவைரத
 தனரான இயான் பேரிய குடும்னரான இயான் பேத்்லாருக்கும் சுற்றுலலாத் ்லங்களுக்கலான னரான இயான் பேயணங்கள்”
ஆகியக்களவமக்களவை இடம் தனரான இயான் பேற்றிருந்்்லாக குழு  த்ரிவிக்கிறத.

அ்ற்குப் பன்னர்,  2014  இல்,  இலங்க்களவகயில் இரத்்ம்ரான இயான் ப்லாய்ந்்
உள்ின் நலாட்டுப் ரான இயான் பனரான இயான் பேலாரின் இறுதிக் கட்டங்களின் செமயத்தில் நிகழ்த்்ப்னரான இயான் பேட்ட
மனி் உரிக்களவம மீறல்கள் குறித்த விசெலாரக்களவண ின் நடத்தமக்களவை்ற்கு ஐக்கிய
ின் நலாடுகள் மனி் உரிக்களவமகள் ஆக்களவணக்குழுவில்  தகலாண்டுமக்களவைரப்னரான இயான் பேட்ட ஒரு
தீர்மலானத்திற்கு பரிட்டன் ஆ்ரமக்களவைளித்்க்களவ் விமர்செனம்  தசெய்த, பர்மர்
ரான இயான் படவிட் ரான இயான் பகமரூனுக்கு எழு்ப்னரான இயான் பேட்ட ஒரு கடி்த்தில் ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லியும்
க்களவக தயழுத்திட்டிருந்்லார்.

இலங்க்களவகயின் னரான இயான் பேல ்செலாப்்ங்கள் நீண்ட ரான இயான் பமலா்லலானத, 2009 இல், னரான இயான் பேல
னரான இயான் பேத்்லாயிரக்கணக்கிலலான முக்கியமலாக ்மிழ் மக்களும்,  அமக்களவைர்களுடன்
பரிவிக்களவனமக்களவைலா் விடு்க்களவலப் பலிகள் இயக்கத்தின் உறுப்பனர்கள்

மற்றும் ்க்களவலமக்களவைர்களும் அரசெலாங்கப் னரான இயான் பேக்களவடகளலால் னரான இயான் பேடு தகலாக்களவல
 தசெய்யப்னரான இயான் பேடுமக்களவைதில்  தசென்று முடிமக்களவைக்களவடந்்த. “ரான இயான் பமலா்லின் இரு ்ரப்பலும்
ின் நடத்்ப்னரான இயான் பேட்ட்லாக கூறப்னரான இயான் பேட்ட மீறல்கள் குறித்் உண்க்களவமக்களவய
 தமக்களவைளிக் தகலாணர ஒரு செர்மக்களவைரான இயான் ப்செ விசெலாரக்களவணக்கு”  UNHRC தீர்மலானம்
அதிகலாரமளித்்த.

பரிட்டிஷ் னரான இயான் பேலாரலாளுமன்ற உறுப்பனர்களின் 2014  கடி்மலானத
“இலங்க்களவகயின் உள் விமக்களவைகலாரங்கக்களவளயும், அ்ன் ரான இயான் பமலா்லுக்குப்பந்க்களவ்ய
நிகழ்முக்களவறக்களவயயும் செர்மக்களவைரான இயான் ப்சிய விமக்களவைகலாரமலாக்குமக்களவை்ற்கலான HMG  [Her

Majesty’s  Government –  மகலாகனம்  தனரான இயான் பேலாருந்திய அரசெலாங்கம்] இன்
முடிக்களவமக்களவை எச்செரிப்படன்” குறிப்பட்டிருந்்த.

்லான் எத  த்லாடர்னரான இயான் பேலாக ரான இயான் பனரான இயான் பேசுகிறலார் என்னரான இயான் பேத ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி யான் பேஸ்லி ஜஇயான் பேஸ்லி ஜூனியருக்கு
ின் நன்றலாகத்  த்ரியும்.  ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி யான் பேஸ்லி ஜஇயான் பேஸ்லி ஜூனியர் ப தரலாட்டஸ்டலாண்ட்
மக்களவைலார்த்க்களவ்யலாடியும், கடும்-மக்களவைலத குழுக்களவமக்களவைச் ரான இயான் பசெர்ந்் செகிப்னரான இயான் பேற்ற மனி்ரும்
மக்களவைட அயர்லலாந்தின் முன்னலாள் பர்மருமலான இயலான் ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி
னரான இயான் பேலாதிரியலாரின் ப்ல்மக்களவைரலாமக்களவைலார்.  மூத்் ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி மக்களவைட அயர்லலாந்தில்
பரிட்டிஷ் ஏகலாதினரான இயான் பேத்தியத்தின் குறுங்குழுமக்களவைலா் “அழுக்குப் ரான இயான் பனரான இயான் பேலார்”  இல்
உ்வுமக்களவை்ற்கு பரிட்டிஷ்-ஆ்ரவு அரசு விசுமக்களவைலாசெ தக்களவணஇரலாணுமக்களவைக்
குழுக்களத ஒரு அரசியல் கூட்டலாளியலாகவும் குரலலாகவும் DUP ஐ
ஸ்்லாபத்்லார்.  அமக்களவைரத ஒட்டு தமலாத்் அரசியல் மக்களவைலாழ்க்க்களவகயுரான இயான் பம
அயர்லலாந்தின் உக்களவஇழைக்கும் மக்களவைர்க்கத்தில் ம்மக்களவைலா்ப் பளவுகக்களவள
மக்களவைலுப்னரான இயான் பேடுத்தமக்களவை்ற்கலாய் கத்ரான இயான் ப்லாலிக்கர்களுக்கு எதிரலான
ப தரலாட்டஸ்டலாண்ட் ்ப் தனரான இயான் பேண்ணங்கக்களவள கிளறி விடுமக்களவைக்களவ்
அடிப்னரான இயான் பேக்களவடயலாகக்  தகலாண்டிருந்்த.

பரிட்டிஷ் ஆயு் மற்றும் உளவுப் னரான இயான் பேக்களவடகள் ின் நடத்திய  தனரான இயான் பேரும்
 தகலாடூரமலானதம் நிகரற்ற ரான இயான் பகடு தகட்டதமலான ஒரு னரான இயான் பேல ்செலாப்் கலால
ரான இயான் பனரான இயான் பேலார் 3,000 க்கும் அதிகமலான உயிர்கக்களவள கலாவு மக்களவைலாங்கியிருந்்த. 1998
இல் மக்களவைட அயர்லலாந்தில் பரிட்டிஷ்-கட்டுப்னரான இயான் பேலாட்டிலலான நிர்மக்களவைலாகத்தில்
அதிகலாரத்க்களவ் னரான இயான் பேகிர்ந்த  தகலாள்மக்களவை்ற்கு ஐக்கியமக்களவைலாதிகள் மற்றும்
ரான இயான் ப்சியமக்களவைலாதிகள் இருமக்களவைருக்குரான இயான் பம னரான இயான் பேலாக்களவ் மக்களவைகுத்தத் ்ந்் பனி்  தமக்களவைள்ளி
உடன்னரான இயான் பேலாட்டுடன் ்லான் இந்் “கலமக்களவைரங்கள்” முடிவுக்கு மக்களவைந்்ன.

“மக்களவைட அயர்லலாந்திலலான ரான இயான் பமலா்ல் செர்மக்களவைரான இயான் ப்சிய பரச்சிக்களவனயலாக்கப்னரான இயான் பேடுமக்களவைக்களவ்
செரியலானவி்த்திலும் உறுதியலாகவும்”  ஐக்கிய இரலாச்சியம்
எதிர்த்திருந்்்லாக மட்டும் எம்பக்களத கடி்ம் குறிப்பட்டத.  இரான இயான் ப்
அணுகுமுக்களவற இலங்க்களவக விடயத்திலும் ஏற்றுக் தகலாள்ளப்னரான இயான் பேட ரான இயான் பமக்களவைண்டும்
என்று அமக்களவைர்கள் மக்களவைலியுறுத்தினர்.

இந்் முன்னலாள் பரிட்டிஷ் கலாலனியலானத “னரான இயான் பேல ்செலாப்்ங்களலாக ஐக்கிய
இரலாச்சியத்தின் ின் நட்ப ின் நலாடலாக இருந்த மக்களவைருமக்களவை்லாக”  சுட்டிக்கலாட்டிய
அந்்க் கடி்ம் “அந்ின் நலாட்டின் அரசெலாங்கம் னரான இயான் பேலால்க்லலாந்திக்களவன
னரான இயான் பேலாதகலாப்னரான இயான் பேதில் ஐக்கிய இரலாச்சியத்க்களவ் ஆ்ரித்்த, ின் நலாம் அமக்களவைர்களுடன்
கூடு்ல் இக்களவசெவுடன் ின் நடந்த  தகலாள்ள ரான இயான் பமக்களவைண்டும்” என்றத.

“அமக்களவைர்கள் 40  ஆண்டு கலால ரான இயான் பமலா்லில் இருந்த எழுந்த
மக்களவைந்திருக்கின்றனர்”  ஆகரான இயான் பமக்களவை “கடந்் கலாலத்தில் இருந்த மீண்டு
மக்களவைருமக்களவை்ற்கு அமக்களவைர்களுக்கு ரான இயான் பனரான இயான் பேலாதமலான அமக்களவைகலாசெம் அளிக்கப்னரான இயான் பேட



ரான இயான் பமக்களவைண்டும் அத்தடன் ஐ.ின் நலா கூறுமக்களவைக்களவ்ப்ரான இயான் பனரான இயான் பேலால் அச்சுறுத்தி னரான இயான் பேணிய
க்களவமக்களவைப்னரான இயான் பே்லாக இல்லலாமல், ரான இயான் பமலா்லுக்கலான தீர்விக்களவனப் பன்னரான இயான் பேற்றுமக்களவை்ற்கு
அமக்களவைர்கள் ஊக்குவிக்கப்னரான இயான் பேட ரான இயான் பமக்களவைண்டும்” என்று அக்கடி்ம்  த்லாடர்ந்்த.

ரான இயான் பமக்களவைறு மக்களவைலார்த்க்களவ்களில்  தசெலால்மக்களவை்லானலால்,  மஹிந்் இரலாயான் பேஸ்லி ஜனரான இயான் பேக்ஷவின்
இலங்க்களவக அரசெலாங்கம் ரான இயான் பனரான இயான் பேலாரின் இறுதிக்கட்டங்களில் ஒழுங்கக்களவமத்்
மற்றும் அமுல்னரான இயான் பேடுத்திய இரத்்க்களரிக்களவய விசெலாரக்களவண  தசெய்மக்களவைத
அப்ரான இயான் பனரான இயான் பேலாக்களவ்ய மஹிந்் இரலாயான் பேஸ்லி ஜனரான இயான் பேக்ஷவின் இலங்க்களவக அரசெலாங்கத்திடரான இயான் பம
விடப்னரான இயான் பேட்டிருக்க ரான இயான் பமக்களவைண்டும்.

னரான இயான் பேலாரலாளுமன்ற உறுப்பனர்கள் ்விர்க்க விரும்பய அந்் UNHRC

அறிக்க்களவக 2015  இல்  தமக்களவைளியிடப்னரான இயான் பேட்டத.  261  னரான இயான் பேக்கங்கக்களவள  தகலாண்ட
அந்் அறிக்க்களவக, “ஒட்டு தமலாத்் குடும்னரான இயான் பேங்களும்  தகலால்லப்னரான இயான் பேடும்னரான இயான் பேடியலான
குண்டுவீச்சுகளத னரான இயான் பேடு தகலாக்களவல,  இரத்்க்களரி மற்றும்
உளவியல்ரீதியலான மனஅதிர்ச்சி குறித்் ... மனக்களவ் உக்களவறயச்  தசெய்யும்
விமக்களவைரிப்பகக்களவள” னரான இயான் பேற்றிக் குறிப்பட்டத.

அப்னரான இயான் பேலாவி மக்களில் இறந்்மக்களவைர்கள் எண்ணிக்க்களவக குறித்் முழுக்களவமயலான
மதிப்பீடு எதவும் செலாத்தியமலாகவில்க்களவல,  ஆயினும் “அரான இயான் பின் நகமலாய் னரான இயான் பேல
னரான இயான் பேத்்லாயிரக்கணக்கலாரான இயான் பனலார் ்மத உயிக்களவர இஇழைந்திருக்கின்றனர்.”
“செர்மக்களவைரான இயான் ப்செக் குற்றங்கள் இக்களவஇழைக்கப்னரான இயான் பேட்டிருக்கக்கூடிய செலாத்தியத்க்களவ்”
சுட்டிக்கலாட்டுகின்ற வி்மலான “ஒட்டு தமலாத்்மலான மனி் உரிக்களவம
மீறல்களும் மற்றும் செர்மக்களவைரான இயான் ப்செ மனி்லாபமலானச் செட்டங்கள் மீ்லான தீவிர
மீறல்களும் இக்களவஇழைக்கப்னரான இயான் பேட்டக்களவம,  அமக்களவைற்றின் திட்டமிட்ட ்ன்க்களவமயின்
அக்களவடயலாளங்கள்,  இமக்களவைற்றுடன் ்லாக்கு்ல்கள் னரான இயான் பேரமக்களவைலலாக ின் நடலாத்்ப்னரான இயான் பேட்ட
்ன்க்களவம ஆகியமக்களவைற்றின் மலாதிரிமக்களவைடிமக்களவைங்கள்”  குறித்த அறிக்க்களவக
விமக்களவைரித்்த.

ரான இயான் பமலா்லுக்குப் பந்திய கலாலத்திலலான,  “நீதியக்களவமப்பக்கு  தமக்களவைளியிலலான
 தகலாக்களவலகள்,  னரான இயான் பேலமக்களவைந்்மலாக கலாணலாமல்ரான இயான் பனரான இயான் பேலா்ல்கள்,  கடத்்ல்கள்,
செட்டவிரான இயான் பரலா் க்களவகதகள் மற்றும் ்ன்னிச்க்களவசெயலான சிக்களவறயிலக்களவடப்பகள்,
னரான இயான் பேல ஆண்டுகளலாக அரசெலாங்கப் னரான இயான் பேக்களவடகள் மற்றும் அமக்களவைற்றுடன்
 த்லாடர்பக்களவடய தக்களவணஇரலாணுமக்களவை அக்களவமப்பகள் ்ண்டக்களவனப் னரான இயான் பேயமின்றி
இக்களவஇழைத்த மக்களவைருகின்ற சித்திரமக்களவைக்களவ் மற்றும் னரான இயான் பேலாலியல் மக்களவைன்முக்களவற
ரான இயான் பனரான இயான் பேலான்மக்களவைற்றின் விரிந்் மற்றும் செலா்லாரணமலாகி விட்ட மக்களவைடிமக்களவைங்கள்”
குறித்தம் அந்் அறிக்க்களவக எச்செரித்்த.

உள்ின் நலாட்டுப் ரான இயான் பனரான இயான் பேலாரின் இறுதிக் கட்டங்களின் ரான இயான் பனரான இயான் பேலாதம் அ்ற்குப்
பன்னரும்  தமக்களவைளிப்னரான இயான் பேக்களவடயலாக  தனரான இயான் பேலாதப்னரான இயான் பேணத்தில் ஊர்உலலா மக்களவைந்திருந்்
னரான இயான் பேல பரிட்டிஷ் ின் நலாடலாளுமன்ற உறுப்பனர்களில் ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி ஒருமக்களவைர்
மட்டுரான இயான் பம. இமக்களவைர்களில் மிகவும்  தசெயலூக்கத்தடன் இருந்்மக்களவைர் முன்னலாள்
RAF (Royal Air Force) மற்றும் ரான இயான் பின் நட்ரான இயான் படலாவின் விமலானியும்,  இஸ்லிங்டன்
கவுன்சிலரும்,  ரான இயான் படலாரி எம்பயும்,  இப்ரான இயான் பனரான இயான் பேலாத மக்களவைலாழ்ின் நலாள் செலா்க்களவனயலாளர்
(life  peer) கவுரமக்களவைம் அளிக்கப்னரான இயான் பேட்டிருப்னரான இயான் பேமக்களவைருமலான ரான இயான் பின் நஸ்ப பரப
(க்களவமக்கல் ரான இயான் பமலாரிஸ்)  ஆமக்களவைலார்.  இலங்க்களவகயில்  தசெய்யப்னரான இயான் பேட்ட
 தகலாக்களவலகளத அளவிக்களவனயும் மற்றும்  தகலாத்த குண்டுகள் உள்ளிட
அதில் னரான இயான் பேயன்னரான இயான் பேடுத்்ப்னரான இயான் பேட்ட ஆயு்ங்களின்  தகலாடூரத்க்களவ்யும்
குக்களவறத்தக்கலாட்டுமக்களவை்ற்கு ரான இயான் பின் நஸ்ப திட்டமிட்டு முக்களவனந்த
மக்களவைந்திருக்கின்றலார்.

இதில் செம்னரான இயான் பேந்்ப்னரான இயான் பேட்ட இன்னு தமலாரு முன்னணி பரிட்டிஷ் ரான இயான் படலாரி,
ரான இயான் பகமரூன் அரசெலாங்கத்தில் னரான இயான் பேலாதகலாப்பச்  தசெயலரலாக இருந்்மக்களவைரும்
இப்ரான இயான் பனரான இயான் பேலாத செர்மக்களவைரான இயான் ப்செ மக்களவைர்த்்கத்திற்கலான  தமக்களவைளியுறவுச்  தசெயலரலாக
இருப்னரான இயான் பேமக்களவைருமலான லியலாம் ஃனரான இயான் பேலாக்ஸ் (Liam  Fox) ஆமக்களவைலார்.  ஃனரான இயான் பேலாக்ஸ்,
இரலாயான் பேஸ்லி ஜனரான இயான் பேக்ஷ அரசெலாங்கத்தினலால் னரான இயான் பேலமுக்களவற உனரான இயான் பேசெரிக்கப்னரான இயான் பேட்டிருந்்லார்.
 தமக்களவைஸ்ட்மினிஸ்டரில் அமக்களவைர் இலங்க்களவக அரசெலாங்கத்திற்கு ஆ்ரமக்களவைலாகப்
ரான இயான் பனரான இயான் பேசினலார்.  அப்னரான இயான் பேலாவி ்மிழ் மக்கக்களவள அரசெலாங்கம் னரான இயான் பேடு தகலாக்களவல
 தசெய்்்ற்கு மத்தியில் அமக்களவைர்  தசெய்் னரான இயான் பேயணங்கள் “அக்களவமதிக்களவயயும்

ின் நல்லிணக்கத்க்களவ்யும் ஊக்குவிப்னரான இயான் பே்ற்கலாக”  ரான இயான் பமற் தகலாள்ளப்னரான இயான் பேட்டக்களவமக்களவை
என்று அமக்களவைர் பபசி க்கு  த்ரிவித்்லார்.

பரிட்டிஷ்  த்லாழிற் கட்சி னரான இயான் பேலாரலாளுமன்ற உறுப்பனரலான அன்டி லவ
(Andy Love)  இரான இயான் ப்ரான இயான் பனரான இயான் பேலான்ற த்லாரு னரான இயான் பேலாத்திரத்க்களவ் மக்களவைகித்்்லாக,  இலங்க்களவக
பரச்செலாரம் என்ற மனி் உரிக்களவமகள் குழு கூறுகிறத.  இலங்க்களவகயின்
 தசெலவில் னரான இயான் பேயணம்  தசெய்்மக்களவைர்களில் இப்ரான இயான் பனரான இயான் பேலாக்களவ்ய மற்றும் முன்னலாள்
எம்பக்களில்,  ரான இயான் படலாரிக்கள் ரான இயான் பயான் பேஸ்லி ஜம்ஸ் மக்களவைலார்ட்டன்,  எய்டன் ரான இயான் பனரான இயான் பேர்லி,  மலாத்ய
ஓஃரான இயான் பனரான இயான் பேலார்ட் மற்றும் ரான இயான் படவிட் ரான இயான் பமலாரிஸ் ஆகிரான இயான் பயலாரும்
இடம் தனரான இயான் பேற்றிருப்னரான இயான் பே்லாக குறிப்படப்னரான இயான் பேட்டுள்ள்லாக ்மிழ் கலார்டியன்
 த்ரிவிக்கிறத. 

2012 க்குள்ளலாக,  அப்ரான இயான் பனரான இயான் பேலாத 28  மக்களவைய்லாகியிருந்் மக்களவைலார்ட்டன்,
இலங்க்களவகக்கு ின் நலான்கு முக்களவற னரான இயான் பேயணம்  தசெய்த இரலாயான் பேஸ்லி ஜனரான இயான் பேக்ஷக்களவமக்களவை செந்தித்த
மக்களவைந்திருந்்்லாக இண்டிப் தனரான இயான் பேன்டன்ட் எழுதியத.  இலங்க்களவகயுடன் அ்ற்கு
முன்னரான இயான் பேலாக எந்் செம்னரான இயான் பேந்்மும் இல்லலாமலிருந்்க்களவமயலால் ஒரு
பறநிக்களவலயலான கண்ரான இயான் பணலாட்டத்க்களவ் எடுக்க ்னக்கு இவமக்களவைலாறலான
னரான இயான் பேயணங்கள உ்விய்லாக மக்களவைலார்ட்டன் கூறிக் தகலாண்டலார்.  இருப்பனும்,
மனி் உரிக்களவம மீறல்கக்களவள விமக்களவைரிக்கின்ற ஒரு முந்க்களவ்ய ஐ.ின் நலா.
அறிக்க்களவக குறித்த மக்களக்களவமக்களவையில் அமக்களவைர் இவமக்களவைலாறு
ரான இயான் பகள்வி தயழுப்பனலார், “இந்் அறிக்க்களவக ஒரு சுருக்கமலான விமக்களவைரிப்க்களவனரான இயான் பே
முன்க்களவமக்களவைத்த நியலாயமலான கமக்களவைக்களவலகக்களவள எழுப்பகின்ற அரான இயான் ப்செமயத்தில்,
அத ஒரு உண்க்களவமவிமக்களவைரங்களத அறிக்க்களவகயலாக எடுக்கப்னரான இயான் பேட்டு விடக்
கூடலாத என்னரான இயான் பேத  த்ளிமக்களவைலாகத்  த்ரியவில்க்களவலயலா?”.

ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி,  உள்ளனரான இயான் பேடிரான இயான் பய,  இலங்க்களவக அரசெலாங்கத்தின் ரான இயான் பனரான இயான் பேலார்க் குற்றங்கள்
மீ்லான ஒரு செர்மக்களவைரான இயான் ப்செ விசெலாரக்களவணக்களவய ஒடுக்க முயன்ற்ற்கலாக
இக்களவடநீக்கம்  தசெய்யப்னரான இயான் பேடவில்க்களவல,  மலாறலாக அமக்களவைரத விடுமுக்களவறகக்களவள
அறிவிக்கலா்்ற்கலாகரான இயான் பமக்களவை இக்களவடநீக்கம்  தசெய்யப்னரான இயான் பேட்டிருக்கிறலார்.
ின் நலாடலாளுமன்ற உறுப்பனர்கள் 660  னரான இயான் பேவுண்டுகளுக்கு ரான இயான் பமலலான மதிப்ப
 தகலாண்ட னரான இயான் பேரிசுப் தனரான இயான் பேலாருட்கள் மற்றும் ஊக்கத் த்லாக்களவககள்  தனரான இயான் பேற்றலால்
னரான இயான் பேதிவு தசெய்யப்னரான இயான் பேடுமக்களவைத அமக்களவைசியமலாகும்.  ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லியின் இரண்டு இலங்க்களவக
னரான இயான் பேயணங்கள் 100,000  னரான இயான் பேவுண்டுகளுக்கும் அதிகமலான
 தசெலவுக்குரியக்களவமக்களவையலாக மதிப்படப்னரான இயான் பேடுகின்றன.

இந்் மக்களவைட அயர்லலாந்த அரசியல்மக்களவைலாதியின் ஆழ்ந்் ஊஇழைல்மிக்க
ின் நடமக்களவைடிக்க்களவககள் மக்களவைட அயர்லலாந்தில் DUP மக்களவைகித்் னரான இயான் பேலாத்திரத்திற்கு
 தனரான இயான் பேலாருந்திய்லாகரான இயான் பமக்களவை இருக்கின்றன. 2007  இல் Sinn  Fein  கட்சியுடன்
ரான இயான் பசெர்ந்த அதிகலாரத்திற்கு மக்களவைந்்த மு்லலாக இக்கட்சி மக்களவைரிக்களவசெயலான நிதி
ஊஇழைல்களில் சிக்கி மக்களவைந்திருக்கிறத.

இலங்க்களவகயின் ரான இயான் பனரான இயான் பேலார்க் குற்றங்களில் பரிட்டிஷ் ஏகலாதினரான இயான் பேத்தியம்
உடந்க்களவ்யலாயிருந்்க்களவம எடுத்தக்கலாட்டப்னரான இயான் பேடுக்களவகயில்,  ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லியின்
இக்களவடநீக்கம் குறித்் ஊடகச்  தசெய்திகரான இயான் பளலா கிட்டத்்ட்ட முழுக்கவும்,
அமக்களவைர் ்னக்கு கிக்களவடத்் ஆ்லாயங்கக்களவள னரான இயான் பேதிவு  தசெய்யரான இயான் பமக்களவைண்டும் என்ற
ின் நலாடலாளுமன்ற ரான இயான் பகலாரிக்க்களவககக்களவள னரான இயான் பேற்றி மலாற்றிக் கூறிய்ன் மீரான இயான் ப்
முழுக்களவமயலாகக் கமக்களவைனம்குவித்்ன.  எந்் அட்டூழியத்க்களவ் மக்களவறப்னரான இயான் பே்ற்கு
ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லிக்கு அத்்க்களவன  தசெலமக்களவைளிக்கப்னரான இயான் பேட்டத என்னரான இயான் பேத குறித்த
அரி்லாகரான இயான் பமக்களவை குறிப்படப்னரான இயான் பேட்டிருந்்த. தி  தடலிகிரலாப் னரான இயான் பேத்திரிக்களவக, ரான இயான் பனரான இயான் பேஸ்லி
“இந்்  தசெய்தித்்லாளுக்கு அல்லத அமக்களவைரத செக
ின் நலாடலாளுமன்றமக்களவைலாதிகளுக்கு விடவும் அமக்களவைரத மக்களவைலாக்கலாளர்களுக்கு அதிக
ரான இயான் பின் நர்க்களவமயலாக ின் நடந்த  தகலாள்ள ரான இயான் பமக்களவைண்டும்”  என்னரான இயான் பே்லாய்  தமன்க்களவமயலாகக்
கடிந்த  தகலாண்டத.

ஆசிரியர்ஆசிரியர்  பன்மக்களவைரும்பன்மக்களவைரும்  கட்டுக்களவரக்களவயயும்கட்டுக்களவரக்களவயயும்  னரான இயான் பேரிந்தக்களவரக்கிறலார்னரான இயான் பேரிந்தக்களவரக்கிறலார்::

இலங்க்களவகயின் உள்ின் நலாட்டுப் ரான இயான் பனரான இயான் பேலார் ்மிழ் மக்கக்களவள னரான இயான் பேடு தகலாக்களவல 
 தசெய்மக்களவைதில் முடிந்்்ற்குப் பந்க்களவ்ய ஒன்னரான இயான் பேத ஆண்டுகள்     [PDF]

உழைக்கும் மக்களின் ஒன் ஒரின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ன் ஒரல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

http://www.wsws.org/tamil/articles/2018/05-Mai/ltte-m18.pdf
http://www.wsws.org/tamil/articles/2018/05-Mai/ltte-m18.shtml
http://www.wsws.org/tamil/articles/2018/05-Mai/ltte-m18.shtml

