இலங் கை வந்துள் ள பிரித்தானியாவின் ஆசிய மற் றும் பசிபிை்
பிராந்தியங் ைளுை்ைான அகமச்சர் மார்ை் பீல் ட் அவர்ைளுை்கும் எதிர்ை்ைட்சி
தகலவரும் தமிழ் ததசிய கூட்டகமப்பின் தகலவருமான இரா.சம் பந்தனுை்கும்
இகடயிலான சந்திப்பபான்று இன்று பைாழும் பில் இடம் பபற் றது.
ைடந்த அரசாங் ைத்ததாடு ஒப்பிடுகையில் இந்த அரசாங் ைத்தின்
பசயற் பாடுைளில் மாற் றம் உள் ளதாை பதரிவித்த இரா சம் பந்தன் அவர்ைள் அது
மாத்திரம் தபாதாது என்றும் வலியுறுத்தினார்.
தமலும் ஐ.நா.மனித உரிகம தபரகவயின் தீர்மானங் ைள் பதாடர்பில் ைருத்து
பதரிவித்த இரா சம் பந்தன் அவர்ைள் தீர்மானத்திகன நிகறதவற் றுவதற் கு
அரசாங் ைம் இரண்டு வருட ைால அவைாசம் தைாரியிருந்தகமகய
சுட்டிை்ைாட்டிய அதததவகள,தீர்மானத்திகன நகடமுகறப் படுத்துவதில் பாரிய
தாமதம் நிலவுவதகனயும் சுட்டிை்ைாட்டினார். தமலும் மிை விகரவாை தீர்வு
ைாணப் படதவண்டிய பகடயினர் வசமுள் ள மை்ைள் ைாலாைாலமாை வாழ் ந்து
வந்த மை்ைளின் ைாணி விடுவிப் பு, நீ ை்ைப் படும் என பலமுகற அரசாங் ைம்
வாை்கு பைாடுத்தும் இன்னமும் நகடமுகறயிலுள் ள பயங் ைரவாத
தகடச்சட்டத்தின் கீழ் தடுத்தது கவை்ைப்பட்டுள் ள அரசியல் கைதிைளின்
விடுதகல, தாமதித்து நிறுவப் பட்ட ைாணாமல் ஆை்ைப் பட்தடாருை்ைான
அலுவலைம் திறகமயாை பசயற் பட எத்தனிை்கிறார்ைள் , இந்த விடயங் ைள்
தாமதங் ைளின்றி பசயற் படுத்தப் பட்டிருை்ை தவண்டியகவ எனவும் இரா.
சம் பந்தன் அவர்ைள் பதரிவித்தார். தமலும் உண்கமகய ைண்டறிவதற் ைான
ஆகணை்குழு இன்னமும் நிறுவப் படாகமயும் ைவனிை்ைப் படதவண்டிய விடயம்
என பதரிவித்த இரா சம் பந்தன் அவர்ைள் உண்கமகய மகறத்து விட முடியாது
எனவும் உண்கம நிகல நாட்டப் படதவண்டும் என்பதத எமது நிகலப் பாடு

எனவும் பதரிவித்த அதததவகள,உண்கமகய நிகலநாட்டி ைண்டறிந்து
நீ தியாயி நிகலநாட்ட உண்கமகய ைண்டறியும் ஆகணை்குழு
நிறுவப் படதவண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
புதிய அரசியல் யாப்பு உருவாை்ை நகடமுகறைள் பதாடர்பில் ைருத்து பதரிவித்த
இரா சம் பந்தன் அவர்ைள் தமிழ் மை்ைளின் நீ ண்டைால அதிைாரப் பகிர்வு
தைாரிை்கையானது ஒரு அரசியல் யாப்பினூடாை தீர்வு ைாணப்படதவண்டிய
ஒன்றாகும் என்பதகன வலியுறுத்திய அதததவகள இந்த விடயம் பதாடர்பில்
ைடந்த 30வருடைாலமாை பல் தவறு நடவடிை்கைைள் தமற் பைாள் ளப் பட்டு
வந்துள் ளகமகயகயயும் எடுத்துை்ைாட்டினார். ைடந்தைாலங் ைளில் ஒவ் பவாரு
ஜனாதிபதியும் அரசாங் ைங் ைளும் இது பதாடர்பில் எடுத்து வந்துள் ள
நடவடிை்கைைள் பதாடர்பில் பதளிவுபடுத்திய இரா சம் பந்தன் அவர்ைள் புதிய
அரசியல் யாப் பு உருவாை்ைம் இனிதமலும் தாமதமின்றி
முன் பனடுை்ைப் படதவண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார். நாம் பிளவுபடாத
பிரிை்ைமுடியாத ஒருமித்த இலங் கை நாட்டிற் குள் தீர்பவான்றிகன
எதிர்பார்ை்கிதறாம் , இந்த தைாரிை்கைை்கு எமது மை்ைள் பதாடர்ச்சியாை
ததர்தல் ைளிதல அங் கீைாரம் வழங் கியுள் ளார்ைள் மை்ைளது இந்த ஜனநாயை
தீர்ப்பு மதிப் பளிை்ைப் படதவண்டிய ஒன்று என்பதகனயும் சுட்டிை்ைாட்டினார்.
நாங் ைள் இந்த நாட்டில் சம உரிகமயுள் ள பிரகஜைளாை சுய பைௌரவத்துடம் சுய
மரியாகதயுடனும் வாழ விரும் புகிதறாம் மை்ைளுை்கு தமது நாளாந்த
நடவடிை்கைைள் பதாடர்பில் முடிபவடுை்கும் அதிைாரம் வழங் ைப் பட தவண்டும்
என்பதகனயும் வலியுறுத்தினார்.தமலும் எமது இகளஞர்ைள் மீண்டும் ஆயுதம்
ஏந்துவதகன நாம் விரும் பவில் கல ைடந்த ைால யுத்தத்தின் நிமித்தம் அவர்ைள்
அதநை இழப் புைகள சந்தித்தது விட்டார்ைள் என்பதகனயும்
எடுத்துை்ைாட்டினார்.

தமிழ் ததசிய கூட்டகமப் பின் தபச்சாளரும் யாழ் மாவட்ட நாடாளுமன்ற
உறுப்பினருமான எம் .ஏ சுமந்திரன் இங் கு ைருத்து பதரிவிை்கையில் ,புதிய
அரசியல் யாப் பு உருவாை்ைம் பதாடர்பில் அரச தகலவர்ைள் மத்தியில் அரசியல்
விருப் பு குகறவாை ைாணப் படுவதாை பதரிவித்த அதததவகள அதநை
விடயங் ைள் பதாடர்பில் இணை்ைப் பாடு எட்டப் பட்டதபாதிலும் இன்னும் ஒரு
தயை்ை நிகல அரச தகலவர்ைள் மத்தியில் ைாணப் படுவதாை பதரிவித்தார்.
கிகடத்துள் ள இந்த சந்தர்ப்பத்திகன தவற விடமுடியாது என வலியுறுத்திய இரா
சம் பந்தன் அவர்ைள் தவறவிடும் பட்சத்தில் ஆட்சியில் யார் இருந்தாலும் இந்த
நாடு பின்தனாை்கிதய பசல் லும் எனவும் சுட்டிை்ைாட்டினார். ஆைதவ எல் லா
ைட்சிைளும் ஒன்றிகணந்து நீ ண்டைால ஐந்தத பிரச்சிகனை்கு சரியான தீர்விகன
ைாண முன்வருவது அவசியம் எனவும் அவ் வாறு இது தீர்ை்ைப்படாவிடில் இந்த
நாடு மீண்டும் ஒரு வன்முகறகய தநாை்கி நைரும் எனவும் பதரிவித்தார்.

ஐ.நா.மனித உரிகம தபரகவயின் தீர்மானம் பதாடர்பில் ைருது பதரிவித்த இரா
சம் பந்தன் அவர்ைள் அரசாங் ைம் இகணந்து முன்பமாழிந்த இந்த பிதரரகண
பதாடர்பில் அரசாங் ைம் பைாடுத்த வாை்குறுதிைளுை்கு அரசாங் ைம்
பபாறுப் புை்கூற தவண்டும் எனவும் , இந்த தீர்மண்ணம் முளுகமயாை
நகடமுகறப் படுத்தப் படதவண்டும் எனவும் அரசாங் ைம் தனது மை்ைளுை்கு
நீ திகய பசய் வதிலிருந்து விலை முடியாது எனவும் பதரிவித்தார். இந்த
தீர்மானமானது மாற் றமகடயாமல் நிகறதவற் றப்பட தவண்டும் என்றும்
சர்வததச சமூைத்திற் கு வழங் கிய வாை்குறுதிைகள அரசாங் ைம் ைகடப் பிடிை்ை
தவண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.

ைடந்த ைாலங் ைளில் பிரித்தானியாவின் பங் ைளிப் பிகன பாராட்டிய இரா
சம் பந்தன் அவர்ைள் புதிய அரசியல் யாப்பு உள் ளிட்ட விடயங் ைள் சரியான
முடிவிகன அகடயும் வகர மிை பநருை்ைமான சர்வததச பங் ைளிப் பு அவசியம்
அளவும் அதகன தவிர்ை்ை முடியாது எனவும் வலியுறுத்தினார்.
சுமார் ஒரு மணித்தியாலம் இடம் பபற் ற இந்த சந்திப்பில் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் எம் .ஏ.சுமந்திரன் மற் றும் இலங் கைை்ைான பிரித்தானிய தூதுவர்
தஜம் ஸ் தடாரிஸ் மற் றும் தூதரை அதிைாரிைளும் ைலந்து பைாண்டிருந்தனர்.

