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ஒரு தமிழ் குடும்பம் மிகவும் உடல்நலம் குன்றிய
அவர்களின் தந்் தந்தத் தந்தய ந்தையை நாடு கடத்துவதற்க்தையை நான

இங்கில்தையை நாந்தின் திட்டங்க் தந்ததிட்டங்களை எதிர்த்து
பப்தையை நாரிடுகின்றது

By Simon Whelan,              27 October 2018 

பிரிட்டனின் மிருகத்தனுகத்தனமருகத்தனமான குடிமான குடியனமான குடியேற்ற முடியேற்ற முறற,  கடுடியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமாக உடல்நலம
குன்றினமான குடியே ஒருவடியேற்ற முற ஒருவரை நருகத்தனமாடு கடத்துவதற்கருகத்தனமான முனமான குடியேற்சியின் மீது
மீண்டுண்டுமுகத்தனமருகத்தனமாருமுடியேற்ற முறற அமபலுகத்தனமருகத்தனமாகி உள்ளது.  அவர் உயிருக்கு கடுடியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமான
ஆபத்து என்பது ண்டுமதளிவருகத்தனமான பின்னமான குடிய ஒருவரை,  அதிகருகத்தனமாரிகள் நருகத்தனமாடு கடத்துவடியேற்ற முறத
நிறுத்த நிர்பந்திக்கப்பட்டனர்.

ஆஸ்திமான குடிய ஒருவரைலினமான குடியே குடியுரிடியேற்ற முறுகத்தனம ண்டுமகருகத்தனமாண்ட வனமான குடியேதுவந்த ஐந்து தமிழர்கடியேற்ற முறள
உள்ளடக்கினமான குடியே பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் குடுமபத்தினர்,  அக்மான குடியடருகத்தனமாபர் 15  இல்,
ஆஸ்திமான குடிய ஒருவரைலினமான குடியேருகத்தனமாவுக்கு நருகத்தனமாடு கடத்துவதற்கருகத்தனமான விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் ஏற ுகத்தனமறுத்தனர்,
ஏண்டுமனன்றருகத்தனமால் அவர்களின் தந்டியேற்ற முறத விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் பனமான குடியேணிக்க நிர்பந்திக்கப்பட்டருகத்தனமால்
அவருக்கு உயி ஒருவரைருகத்தனமாபத்தருகத்தனமான பக்கவருகத்தனமாதம ஏற்படலருகத்தனமாண்டுமுகத்தனமன அவர்கள் அஞ்சினர்.
அறுபத்திண்டுமனமான குடியேருகத்தனமாரு வனமான குடியேதருகத்தனமான சங்க ஒருவரைப்பிள்டியேற்ற முறள பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் கடந்த ஆறு
ஆண்டுகளில் மூன்று முடியேற்ற முறற ுகத்தனமருகத்தனமார்படியேற்ற முறடப்பில் பருகத்தனமாதிக்கப்பட்டு, ண்டுமதருகத்தனமாடர்ந்து உனமான குடியேர்
இ ஒருவரைத்த அழுத்தத்தருகத்தனமால் பருகத்தனமாதிக்கப்பட்டுள்ளருகத்தனமார்,  ுகத்தனமருத்துவர்கள் இடியேற்ற முறத ுகத்தனமன
அழுத்தத்துடன் ண்டுமதருகத்தனமாடர்புபடுத்தி உள்ளனர்.

பிறப்பருகத்தனமால் இலங்டியேற்ற முறக தமிழரும ஆஸ்திமான குடிய ஒருவரைலினமான குடியே
குடியுரிடியேற்ற முறுகத்தனமயும ண்டுமகருகத்தனமாண்ட சங்க ஒருவரைப்பிள்டியேற்ற முறள,  அவருக்கு
ஏற்பட்ட ஒவ்ண்டுமவருகத்தனமாரு ுகத்தனமருகத்தனமார்படியேற்ற முறடப்பும அவர் குடுமபத்தின்
மீதருகத்தனமான குடிமான குடியனமான குடியேற்ற வழக்கின் மான குடியபருகத்தனமாது ஏற்பட்ட
ுகத்தனமனஅழுத்த கருகத்தனமாலங்களிமான குடியலமான குடியனமான குடியே ஏற்பட்டதருகத்தனமாக கூறுகிறருகத்தனமார்.
உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகத்தின் க ஒருவரைங்களில் அவர் கடந்த
ஆறு ஆண்டுகளருகத்தனமாக இன்னலுக்கு உள்ளருகத்தனமாக்கப்பட்டு
வருகிறருகத்தனமார்.

பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைனின் மூத்த ுகத்தனமகள் கருகத்தனமார்த்திகருகத்தனமா கூறுடியேற்ற முறகயில்,
அக்குடுமபத்தினர் எந்த விதிகடியேற்ற முறளயும மீறினமான குடியேதில்டியேற்ற முறல
என்றமான குடியபருகத்தனமாதும,  உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகம அக்குடுமபத்டியேற்ற முறத "குற்றவருகத்தனமாளிகடியேற்ற முறளப்
மான குடியபருகத்தனமால"  நடத்துவதருகத்தனமாக அவர் உணர்ந்தடியேற்ற முறதத் ண்டுமதரிவித்தருகத்தனமார்.  அக்குடுமபம
ண்டுமவளிமான குடியனமான குடியேற்றப்படுவடியேற்ற முறதத் தடுக்கும முனமான குடியேற்சியில் அக்குடுமபத்தின் நண்பர்கள்
ுகத்தனமற்றும உற்றருகத்தனமார்கள் அளித்த ஒரு ுகத்தனமன,  தற்மான குடியபருகத்தனமாது 15,000
டியேற்ற முறகண்டுமனமான குடியேழுத்துக்கடியேற்ற முறள எட்டி வருகிறது.

அக்குடுமபத்தினர் அவர்கமான குடியள முன்வந்து இ ஒருவரைண்டு முடியேற்ற முறற இந்தருகத்தனமாண்டு
ஆஸ்திமான குடிய ஒருவரைலினமான குடியேருகத்தனமா திருமப உடன்பட்டனர், ஆனருகத்தனமால் அவ்விரு சந்தர்ப்பங்களிலும
சங்க ஒருவரைப்பிள்டியேற்ற முறள உடல்நலமின்றி இருந்ததருகத்தனமால் அவர்களருகத்தனமால் பனமான குடியேணிக்க
முடினமான குடியேவில்டியேற்ற முறல.  அந்த குடுமபம பரிமான குடியசருகத்தனமாதித்தளித்த ஒரு ுகத்தனமருத்துவ வல்லுனர்
அறிக்டியேற்ற முறக, பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் பறக்க மான குடியவண்டியிருந்தருகத்தனமால் அவருக்கு
தீவி ஒருவரை ஆபத்து ஏற்படலருகத்தனமாண்டுமுகத்தனமன முடிவு ண்டுமசய்தது.

தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு முடியேற்ற முறறயில் நிபுணத்துவம ண்டுமகருகத்தனமாண்ட உனமான குடியேர்த ஒருவரை சிறப்பு
ண்டுமபருகத்தனமாறினமான குடியேருகத்தனமாள ஒருவரைருகத்தனமான பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைடியேற்ற முறன ஒரு பிரிட்டிஷ் நிறுவனம கட்டுுகத்தனமருகத்தனமானத்துடியேற்ற முறற
ண்டுமபருகத்தனமாறினமான குடியேருகத்தனமாளர்களின் கடுடியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமான பற்றருகத்தனமாக்குடியேற்ற முறற கருகத்தனமா ஒருவரைணுகத்தனமருகத்தனமாக அவ ஒருவரைது சிறப்பு
திறடியேற்ற முறுகத்தனமகளுக்கருகத்தனமாக 10  ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மான குடியதடிபிடித்து ண்டுமகருகத்தனமாண்டு வந்த
பின்னர்,  இங்கிலருகத்தனமாந்தில் பல ஆண்டுகளருகத்தனமாக வருகத்தனமாழ்ந்து வந்துள்ள ஒரு

குடுமபத்தின் மீது இந்த கடுடியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமான அணுகுமுடியேற்ற முறற பி ஒருவரைமான குடியனமான குடியேருகத்தனமாகிக்கப்படுகிறது.
1990  களின் இறுதியில்,  புலமண்டுமபனமான குடியேர்மான குடியவருகத்தனமாடியேற்ற முற ஒருவரை ஏற்றுக் ண்டுமகருகத்தனமாள்ளும திட்டத்தின்
பருகத்தனமாகுகத்தனமருகத்தனமாக அக்குடுமபம இலங்டியேற்ற முறகயிலிருந்து ஆஸ்திமான குடிய ஒருவரைலினமான குடியேருகத்தனமாவுக்கு
புலமண்டுமபனமான குடியேர்ந்தது,  குடுமபத்தினர் அடியேற்ற முறனவருக்கும அங்மான குடியக குடியுரிடியேற்ற முறுகத்தனம
வழங்கப்பட்டன.

30  வனமான குடியேதருகத்தனமான கருகத்தனமார்திகருகத்தனமாவுக்கு வருகத்தனமாசிப்பு குடியேற்ற முறறபருகத்தனமாடு உள்ளது என்றருகத்தனமாலும அவர்
கடந்த ஏழு ஆண்டுகளருகத்தனமாக ண்டுமசயிண்ட் மான குடியெருகத்தனமார்ஜ் ுகத்தனமருத்துவுகத்தனமடியேற்ற முறனயில் தன்னருகத்தனமார்வ
நிர்வருகத்தனமாகினமான குடியேருகத்தனமாக பணினமான குடியேருகத்தனமாற்றி உள்ளருகத்தனமார்.  28  வனமான குடியேதருகத்தனமான சிந்துெருகத்தனமா Queen  Mary

பல்கடியேற்ற முறலக்கழகத்தில் முதல் வகுப்பு ண்டுமபருகத்தனமாருளருகத்தனமாதருகத்தனமா ஒருவரை பட்டம ண்டுமபற்றவர்
என்பதுடன்,  உள்துடியேற்ற முறற மான குடியசடியேற்ற முறவ துரிதவழி பரிட்டியேற்ற முறசகளிலும மான குடியதர்ச்சி
ண்டுமபற்றுள்ளருகத்தனமார்.  அவ ஒருவரைது குடிமான குடியனமான குடியேற்ற அந்தஸ்து பி ஒருவரைச்சிடியேற்ற முறன தீர்க்கப்படுவடியேற்ற முறதச்
சருகத்தனமார்ந்து,  உள்துடியேற்ற முறற மான குடியசடியேற்ற முறவயில் அவருக்கருகத்தனமான ஒரு மான குடியவடியேற்ற முறல நிலுடியேற்ற முறவயில்
டியேற்ற முறவக்கப்பட்டுள்ளது.

சிந்துெருகத்தனமா கூறுடியேற்ற முறகயில்,  “நருகத்தனமான் சற்று ண்டுமசவிதிறன்
குடியேற்ற முறறந்தவர் என்பதருகத்தனமால் ுகத்தனமற்றவர்களின் அமான குடியத ுகத்தனமட்டத்டியேற்ற முறத
எட்ட நருகத்தனமான் அதிக கடுடியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமாக முனமான குடியேற்சிக்க
மான குடியவண்டியிருந்தது,  ஆனருகத்தனமால் பின்தங்கி விடக்கூடருகத்தனமாது
என்பதில் நருகத்தனமான் தீர்ுகத்தனமருகத்தனமானக ஒருவரைுகத்தனமருகத்தனமாக இருந்மான குடியதன்.  இப்மான குடியபருகத்தனமாது
அடியேற்ற முறவ அடியேற்ற முறனத்தும வீணருகத்தனமாகிவிடும மான குடியபருகத்தனமாலிருக்கிறது.
உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகம ண்டுமவறுுகத்தனமமான குடியன ஒரு அ ஒருவரைசு துடியேற்ற முறற
தருகத்தனமான்.  அ ஒருவரைசு ுகத்தனமக்களுக்கருகத்தனமாக இருக்குண்டுமுகத்தனமன நருகத்தனமான்
கருதிமான குடியனன்,” என்றருகத்தனமார்.

அக்குடுமபத்தின் ஒமான குடிய ஒருவரை ுகத்தனமகனருகத்தனமான,  23  வனமான குடியேதருகத்தனமான
பி ஒருவரைணவன்,  Queen  Mary  பல்கடியேற்ற முறலக்கழகத்தில் கணினி

விஞ்்ஞருகத்தனமான பட்டப்படிப்புக்கு மான குடியதர்ந்ண்டுமதடுக்கப்பட்டிருந்தருகத்தனமார் என்றருகத்தனமாலும,  அவ ஒருவரைது
நிடியேற்ற முறலனமான குடியேற்ற குடிமான குடியனமான குடியேற்ற அந்தஸ்து கருகத்தனமா ஒருவரைணுகத்தனமருகத்தனமாக அவர் இடத்டியேற்ற முறதப் ண்டுமபற
அவ ஒருவரைருகத்தனமால் முடினமான குடியேவில்டியேற்ற முறல.

பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் நீண்ட விுகத்தனமருகத்தனமான பனமான குடியேணம மான குடியுகத்தனமற்ண்டுமகருகத்தனமாள்ள
நிர்பந்திக்கப்படுமான குடியவருகத்தனமாமான குடியுகத்தனமருகத்தனமா என்று உயி ஒருவரைச்சத்தில் வருகத்தனமாழ்ந்து ண்டுமகருகத்தனமாண்டிருக்கிறருகத்தனமார்,
அதுமான குடியபருகத்தனமான்ற பனமான குடியேணம குறிப்பருகத்தனமாக உனமான குடியேர் இ ஒருவரைத்த அழுத்தம ண்டுமகருகத்தனமாண்டவர்களுக்கு
ுகத்தனமருகத்தனமார்படியேற்ற முறடப்பு அபருகத்தனமானமான குடியேத்டியேற்ற முறத அதிகரிக்கும என்பது நன்கறினமான குடியேப்பட்டமான குடியத.
பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைனக்கு அவ ஒருவரைது உனமான குடியேர் இ ஒருவரைத்த அழுத்தத்திற்கருகத்தனமான ுகத்தனமருந்துகள்
பரிந்துடியேற்ற முற ஒருவரைக்கப்பட்டுள்ளன.

பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் நருகத்தனமாடு கடத்தப்பட்டருகத்தனமால் அவரின் உயிருக்கு ஆபத்து என்பது
குறித்து உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகம நன்கறிந்துள்ளது என்றருகத்தனமாலும ஒரு ுகத்தனமருத்துவப்
பரிமான குடியசருகத்தனமாதடியேற்ற முறனக்குப் பின்னர் இந்த தருணத்தில் அவர் விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில்
பனமான குடியேணிக்கலருகத்தனமாண்டுமுகத்தனமன அது வலியுறுத்தினமான குடியேது.  நருகத்தனமான்குக்கு குடியேற்ற முறறவின்றி துடியேற்ற முறண

ுகத்தனமருத்துவக் குழுவினர் ுகத்தனமற்றும ஒரு ஆமபுலன்ஸ் உடன் அவடியேற்ற முற ஒருவரை விுகத்தனமருகத்தனமான
நிடியேற்ற முறலனமான குடியேம வடியேற்ற முற ஒருவரையில் ண்டுமகருகத்தனமாண்டு ண்டுமசன்று அகற்றும அளவுக்கு அதிகருகத்தனமாரிகள்
மிகவும தீர்ுகத்தனமருகத்தனமானக ஒருவரைுகத்தனமருகத்தனமாக இருந்தனர்.

https://www.change.org/p/calling-on-the-home-office-to-stop-the-removal-of-the-balachandran-family-and-allow-them-to-remain-in-the-uk-grant-them-the-right-to-work-and-study-to-fulfil-their-wish-to-contribute-to-british-society


ஆஸ்திமான குடிய ஒருவரைலினமான குடியேருகத்தனமாவுக்கருகத்தனமான விுகத்தனமருகத்தனமானம புறப்படும மான குடியந ஒருவரைம ண்டுமநருங்கினமான குடியே மான குடியபருகத்தனமாது,
சங்க ஒருவரைபிள்டியேற்ற முறளயின் இ ஒருவரைத்த அழுத்தம 169/113  ஆக அதிகரித்தது, “அவச ஒருவரை
சிகிச்டியேற்ற முறச”  நிடியேற்ற முறலனமான குடியேம ண்டுமநருக்கத்தில் இருந்த மான குடியபருகத்தனமாதும கூட உள்துடியேற்ற முறற
அலுவலகம நினமான குடியேமித்திருந்த துடியேற்ற முறண ுகத்தனமருத்துவக் குழுவினர் அவர்
விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் பனமான குடியேணிக்கலருகத்தனமாம என்மான குடியற கூறினர்.  பத்திரிடியேற்ற முறக ண்டுமசய்திகளின்படி
பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் நிடியேற்ற முறலகுடியேற்ற முறலந்து மான குடியபருகத்தனமாயிருந்தருகத்தனமார்,  ஒரு சுகத்தனமனமான குடியேத்தில்,
அடியேற்ற முற ஒருவரைகுடியேற்ற முறறனமான குடியேருகத்தனமாக நனவிழந்ததருகத்தனமாக ண்டுமதரிந்தது.

அக்குடுமபம விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் ஏற ுகத்தனமறுத்து, பின்னர் அவர்களது வழக்கறி்ஞரின்
மான குடியகருகத்தனமாரிக்டியேற்ற முறகக்கு இணங்க, ுகத்தனமருகத்தனமார்படியேற்ற முறடப்புக்கும ுகத்தனமன அழுத்தத்திற்கும இடியேற்ற முறடமான குடியனமான குடியே
ண்டுமதருகத்தனமாடர்புபடுத்தி பருகத்தனமார்க்கும ஓர் உளவினமான குடியேல் நிபுணர் ஒரு ுகத்தனமருத்துவ
பரிமான குடியசருகத்தனமாதடியேற்ற முறன மான குடியுகத்தனமற்ண்டுமகருகத்தனமாண்டருகத்தனமார்.  அந்த அறிக்டியேற்ற முறக குறிப்பிடுகிறது:  “எனது
கருத்தில்,  அவருக்கு மான குடியுகத்தனமலதிக CVA  கள் (ுகத்தனமருகத்தனமார்படியேற்ற முறடப்புகள்)  ஏற்பட அதிக
வருகத்தனமாய்ப்புள்ளதுடன்,  உனமான குடியேர்ுகத்தனமட்ட ுகத்தனமன அழுத்தத்தின் கருகத்தனமா ஒருவரைணுகத்தனமருகத்தனமாக உனமான குடியேர் இ ஒருவரைத்த
அழுத்தம ஏற்பட்டு உயிருக்மான குடியக ஆபத்து விடியேற்ற முறளனமான குடியேக்கூடும.”  "உயிருக்கு
ஆபத்தருகத்தனமான மூடியேற்ற முறள பருகத்தனமாதிப்பு"  அபருகத்தனமானமான குடியேத்தில் அவர் இருப்பதருகத்தனமாக குறிப்பிட்ட
அந்த அறிக்டியேற்ற முறக,  கடுடியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமான ுகத்தனமன அழுத்தத்தருகத்தனமால் பருகத்தனமாதிக்கப்பட்டு
இருப்பதருகத்தனமால், தற்ண்டுமகருகத்தனமாடியேற்ற முறலக்கு நிக ஒருவரைருகத்தனமானது என்று குறிப்பிட்டது.

அவர்கள் தருகத்தனமாமான குடியுகத்தனம முன்வந்து ண்டுமுகத்தனமருகத்தனமாத்துகத்தனமருகத்தனமாக ண்டுமவளிமான குடியனமான குடியேற மான குடியவண்டும அல்லது
எதிர்வரும நருகத்தனமாட்களில் தனித்தனினமான குடியேருகத்தனமாக பலவந்துகத்தனமருகத்தனமாக ண்டுமவளிமான குடியனமான குடியேற்றப்படும
சருகத்தனமாத்தினமான குடியேக்கூடியேற்ற முறற முகங்ண்டுமகருகத்தனமாடுக்க மான குடியவண்டும என்று அக்குடுமபத்திடம
கூறப்பட்டது.  பி ஒருவரைணவன் கருகத்தனமார்டினமான குடியேனக்குக் கூறினருகத்தனமார்,  “நருகத்தனமாங்கள் விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில்
ஏறருகத்தனமாவிட்டருகத்தனமால்,  வ ஒருவரைவிருக்கும நருகத்தனமாட்களில் உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகத்தருகத்தனமால்
பலவந்துகத்தனமருகத்தனமாக ண்டுமவளிமான குடியனமான குடியேற்றப்படலருகத்தனமாம,  என் தந்டியேற்ற முறதயின் மான குடியுகத்தனமருகத்தனமாசுகத்தனமருகத்தனமான
உடல்நலமின்டியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமால் அவர் இங்மான குடியக தங்க டியேற்ற முறவக்கப்பட்டு குடுமபுகத்தனமருகத்தனமாக
அனப்பப்படுவதற்கு பதிலருகத்தனமாக தனித்தனினமான குடியேருகத்தனமாக நருகத்தனமாடு கடத்தப்படலருகத்தனமாம என்று
எங்களுக்குக் கூறப்பட்டது.”

பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைனின் மான குடியவடியேற்ற முறலக்கருகத்தனமான நுடியேற்ற முறழவனுகத்தனமதி கருகத்தனமாலருகத்தனமாவதி ஆகிவிட்டதருகத்தனமாலும
உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகம அதற்குப்பின்னர் அக்குடுமபம கருகத்தனமாலவடியேற்ற முற ஒருவரையின்றி
தங்கியிருக்க அனுகத்தனமதிக்க ுகத்தனமறுத்து விட்டதருகத்தனமாலும, இங்கிலருகத்தனமாந்தின் கடுடியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமான
குடிமான குடியனமான குடியேற்ற சட்டங்களின் கீழ், பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் குடுமபத்திற்கு இனி பிரிட்டனில்
மான குடியவடியேற்ற முறல ண்டுமசய்னமான குடியே அனுகத்தனமதி இல்டியேற்ற முறல.  அவர்கடியேற்ற முறள இங்கிலருகத்தனமாந்திமான குடியலமான குடியனமான குடியே
தங்கியிருக்க அனுகத்தனமதிக்க மான குடியவண்டுண்டுமுகத்தனமன அவர்கள் 2012  இல்
விண்ணப்பித்தமான குடியபருகத்தனமாதுதருகத்தனமான் அக்குடுமபத்திற்குப் பி ஒருவரைச்சிடியேற்ற முறனகள் ண்டுமதருகத்தனமாடங்கின,
அவர்களுக்கு அனுகத்தனமதி ுகத்தனமறுக்கப்பட்டது.  அதற்குப் பின்னர் அவர்கள் 2013
இல் ஒரு ுகத்தனமன ண்டுமசய்து அதில் ண்டுமெயித்தருகத்தனமார்கள், அப்மான குடியபருகத்தனமாது நீதிபதி அவர்கள்
விடனமான குடியேத்டியேற்ற முறத ுகத்தனமறுபரிசீலடியேற்ற முறன ண்டுமசய்யுுகத்தனமருகத்தனமாறு உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகத்திற்கு
உத்த ஒருவரைவிட்டது.  அதிகருகத்தனமாரிகள் பின்னர் ஏறத்தருகத்தனமாழ ஓ ஒருவரைருகத்தனமாண்டுக்கு
அக்குடுமபத்திற்கு எதுவும எழுதவில்டியேற்ற முறல.

இறுதினமான குடியேருகத்தனமாக ெ ஜூடியேற்ற முறல 4, 2014 மான குடியததியிட்டு அக்குடுமபத்தின் வழக்கறி்ஞர்களுக்கு
முகவரியிட்டு எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதத்தில் ஓர் உள்துடியேற்ற முறற அலுவலக அதிகருகத்தனமாரி
கடுடியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேருகத்தனமாக விவரித்திருந்தருகத்தனமார், “கருகத்தனமாலவடியேற்ற முற ஒருவரையின்றி இங்மான குடியகமான குடியனமான குடியே தங்கியிருப்படியேற்ற முறத
அனுகத்தனமதிக்க மான குடியகருகத்தனமாரினமான குடியே மான குடியுகத்தனமமான குடியல குறிப்பிட்ட விண்ணங்கள் நி ஒருவரைருகத்தனமாகரிக்கப்பட்டடியேற்ற முறுகத்தனம
குறித்து அவர்கள் ுகத்தனமறுத்த அந்த சுகத்தனமனமான குடியேத்தில் உங்கள் வருகத்தனமாடிக்டியேற்ற முறகனமான குடியேருகத்தனமாளர்களுக்கு
கடிதம அனப்பப்பட்டிருக்கவில்டியேற்ற முறல என்பதும,  ஆகமான குடியவ அவர்கள் ஒரு
முடியேற்ற முறறயீடு ண்டுமசய்னமான குடியே மான குடியவண்டியிருப்படியேற்ற முறதக் குறித்து அறிந்திருக்கவில்டியேற்ற முறல
என்பதும என் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது.”

மான குடியுகத்தனமற்ண்டுமகருகத்தனமாண்டு நீதிுகத்தனமன்ற நடவடிக்டியேற்ற முறககள் எடுக்கப்பட்டன என்றருகத்தனமாலும
இறுதியில் ண்டுமபப் ஒருவரைவரி 2017  இல் அக்குடுமபத்தின் வழக்கு உள்துடியேற்ற முறற
அலுவலகத்தருகத்தனமால் ுகத்தனமறுக்கப்பட்டது.  ுகத்தனமனித உரிடியேற்ற முறுகத்தனமகள் மான குடியகருகத்தனமாருவடியேற்ற முறதப்
பின்ண்டுமதருகத்தனமாடர்வதற்கருகத்தனமாக,  சட்ட உதவி அடியேற்ற முறுகத்தனமப்பருகத்தனமால் வழக்கு ண்டுமசலவுகளுக்கருகத்தனமான
நிதி பி ஒருவரைத்மான குடியனமான குடியேகுகத்தனமருகத்தனமாக அக்குடுமபத்திற்கு வழங்கப்பட்டது,  ஆனருகத்தனமால் உள்துடியேற்ற முறற
அலுவலகம ஏற்கனமான குடியவ அக்மான குடியடருகத்தனமாபர் ுகத்தனமத்தியில் விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் பதிவு
ண்டுமசய்திருந்த கருகத்தனமா ஒருவரைணத்தருகத்தனமால் அவர்களுக்குப் மான குடியபருகத்தனமாதினமான குடியே கருகத்தனமால அவகருகத்தனமாசம
இருக்கவில்டியேற்ற முறல என்று கூறப்பட்டது. 

மான குடியவடியேற்ற முறல ண்டுமசய்வதற்கருகத்தனமான உரிடியேற்ற முறுகத்தனம பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைனக்கு ுகத்தனமறுக்கப்பட்ட பின்னர்,
அக்குடுமபம வீடற்றதருகத்தனமாக ஆனதுடன், மான குடியவறு வழியின்றி அவர்களின் அன்றருகத்தனமாட
வருகத்தனமாழ்க்டியேற்ற முறகக்கு அவர்களின் மான குடியசமிப்புகள் அடியேற்ற முறனத்டியேற்ற முறதயும பனமான குடியேன்படுத்த
நிர்பந்திக்கப்பட்டருகத்தனமார்கள்.  அக்குடுமபம ஹீத்மான குடிய ஒருவரைருகத்தனமா விுகத்தனமருகத்தனமான நிடியேற்ற முறலனமான குடியேத்திமான குடியலமான குடியனமான குடியே
படுத்துறங்கி ஒரு இ ஒருவரைடியேற்ற முறவக் கழித்தது.

பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைனின் உடல்நல பி ஒருவரைச்சிடியேற்ற முறனகள் ுகத்தனமற்றும இ ஒருவரைண்டு ுகத்தனமகள்களின்
உடல்ஊனம —ுகத்தனமற்றும அவர்களின் கதிடியேற்ற முறனமான குடியேக் குறித்த மான குடியகள்விக்கிடுகத்தனமற்ற
ுகத்தனமனஅழுத்தம— ஆகினமான குடியேவற்றுடன், வீதிகளில் இருப்படியேற்ற முறதக் கருகத்தனமாட்டிலும அதற்கு
ுகத்தனமருகத்தனமாற்றருகத்தனமாக தடுப்புக்கருகத்தனமாவலில் டியேற்ற முறவக்குுகத்தனமருகத்தனமாறு அவர்கள் உள்துடியேற்ற முறற
அலுவலகத்திற்கு முடியேற்ற முறறயிட்டனர்.

ஆனருகத்தனமால் மி ஒருவரைட்டல்களுக்கு இடியேற்ற முறடமான குடியனமான குடியே அக்குடுமபம சகிக்கவினமான குடியேலருகத்தனமாத
நிடியேற்ற முறலடியேற்ற முறுகத்தனமயில் தங்கடியேற்ற முறள கண்டது. சிந்துெருகத்தனமா விவரித்தருகத்தனமார்: "தடுப்புக் கருகத்தனமாவலில்
டியேற்ற முறவக்க முடினமான குடியேருகத்தனமாதளவுக்கு எங்கள் தந்டியேற்ற முறத மிகவும சுகமின்றி இருந்ததருகத்தனமாக
உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகம எங்களுக்குத் ண்டுமதரிவித்தது,  மான குடியுகத்தனமலும நருகத்தனமாங்கமான குடியள
முன்வந்து திங்களன்று ுகத்தனமருகத்தனமாடியேற்ற முறல ஆஸ்திமான குடிய ஒருவரைலினமான குடியேருகத்தனமாவுக்கு திருமபுகிமான குடியறருகத்தனமாம என்ற
ஆவணங்களில் நருகத்தனமாங்கள் டியேற்ற முறகண்டுமனமான குடியேழுத்திட்டருகத்தனமால் நிபந்தடியேற்ற முறனயில் மான குடியபரில்
தடுப்புக்கருகத்தனமாவல் டியேற்ற முறுகத்தனமனமான குடியேத்திற்கு அருகில் உள்ள குடியேற்ற முறறந்த கட்டண விடுதியில்
எங்கடியேற்ற முறளத் தங்க டியேற்ற முறவக்கவும ஒப்புக் ண்டுமகருகத்தனமாண்டது.  நருகத்தனமாங்கள் வீதிகளில்
உயிர்வருகத்தனமாழ முடினமான குடியேருகத்தனமாது என்பதருகத்தனமால்,  டியேற்ற முறகண்டுமனமான குடியேழுத்திடுவடியேற்ற முறதத் தவி ஒருவரை எங்களுக்கு
மான குடியவறு வழியில்டியேற்ற முறல என்று உணர்ந்மான குடியதருகத்தனமாம.  ஆனருகத்தனமால் விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் ஏறினருகத்தனமாமான குடியலருகத்தனமா
எங்கள் தந்டியேற்ற முறத உயிரிழக்கக்கூடும.” 

தடுப்புக்கருகத்தனமாவலில் டியேற்ற முறவக்கப்பட்ட புலமண்டுமபனமான குடியேர்ந்மான குடியதருகத்தனமாரின் உடல்நலடியேற்ற முறனப்
பருகத்தனமாதுகருகத்தனமாக்க முடியேற்ற முறனந்து வருகின்ற Medical  Justice என்ற அறக்கட்டடியேற்ற முறள,
ுகத்தனமருத்துவரீதியில் விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் பறக்க முடினமான குடியேருகத்தனமாதவர்களருகத்தனமாக
கருதப்படுபவர்கடியேற்ற முறள உள்துடியேற்ற முறற அலுவலகம ண்டுமவளிமான குடியனமான குடியேற்றுவதற்கருகத்தனமாக ண்டுமசய்யும
முனமான குடியேற்சினமான குடியேருகத்தனமாக ுகத்தனமருகத்தனமாதத்திற்கு மூன்று சமபவங்கடியேற்ற முறளனமான குடியேருகத்தனமாவது அது எதிர்ண்டுமகருகத்தனமாண்டு
வருவதருகத்தனமாக குறிப்பிட்டது. 

ஒவ்ண்டுமவருகத்தனமாரு ஆண்டும இங்கிலருகத்தனமாந்தில் இருந்து ஆயி ஒருவரைக் கணக்கருகத்தனமானவர்கள் நருகத்தனமாடு
கடத்தப்படுகிறருகத்தனமார்கள்.  கடந்த ஆண்டு 12,666  மான குடியபர் பிரிட்டனில் இருந்து
விுகத்தனமருகத்தனமானங்கள் மூலுகத்தனமருகத்தனமாக பலவந்துகத்தனமருகத்தனமாக நருகத்தனமாடு கடத்தப்பட்டருகத்தனமார்கள்—அதருகத்தனமாவது
ச ஒருவரைருகத்தனமாசரினமான குடியேருகத்தனமாக நருகத்தனமாண்டுமளருகத்தனமான்றுக்கு அண்மித்து 35  மான குடியபர்.  ுகத்தனமருகத்தனமார்ச் 2014  இல் இருந்து
ுகத்தனமருகத்தனமார்ச் 2017  வடியேற்ற முற ஒருவரையில் ண்டுமவறும மூன்றருகத்தனமாண்டுகளில்,  ண்டுமுகத்தனமருகத்தனமாத்தம 40,039  மான குடியபர்
"பலவந்துகத்தனமருகத்தனமாக திருப்பினமான குடியேனப்புவதற்கு"  உள்ளருகத்தனமாக்கப்பட்டிருந்தனர்.  ஐமான குடிய ஒருவரைருகத்தனமாப்பினமான குடியே
ஒன்றினமான குடியேத்திலிருந்து பிரிட்டன் ண்டுமவளிமான குடியனமான குடியேறுவதற்கு முன்னதருகத்தனமாக புலமண்டுமபனமான குடியேர்வின்
அடியேற்ற முறனத்து அமசங்கடியேற்ற முறளயும ஆளும உனமான குடியே ஒருவரைடுக்கு இறுக்கி வருகின்ற
நிடியேற்ற முறலயில்,  இவர்களில் 12,585  மான குடியபர் ஐமான குடிய ஒருவரைருகத்தனமாப்பினமான குடியே ஒன்றினமான குடியே மான குடியதசத்டியேற்ற முறதச்
மான குடியசர்ந்தவர்கள் என்பதும குறிப்பிடத்தக்கதருகத்தனமாகும.

2010  இல் ஹீத்மான குடிய ஒருவரைருகத்தனமா விுகத்தனமருகத்தனமான நிடியேற்ற முறலனமான குடியேத்தில் பிரிட்டிஷ் ஏர்மான குடியவஸ் விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில்
46 வனமான குடியேதருகத்தனமான ஐந்து குழந்டியேற்ற முறதகளின் தந்டியேற்ற முறத ஜிமமி முண்டுமபன்கருகத்தனமா மிருகத்தனுகத்தனமருகத்தனமாக
நருகத்தனமாடு கடத்தப்பட்டமான குடியபருகத்தனமாது அவர் இறந்தடியேற்ற முறதத் ண்டுமதருகத்தனமாடர்ந்து வழங்கப்பட்ட
சீர்திருத்தங்களுக்கருகத்தனமான வருகத்தனமாக்குறுதிகடியேற்ற முறள,  பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் குடுமபத்தினடியேற்ற முற ஒருவரைக்
டியேற்ற முறகனமான குடியேருகத்தனமாளும விதம மான குடியகலிக்கூத்தருகத்தனமாக ஆக்குகிறது.

இந்த ஆண்டில்தருகத்தனமான்,  இன்ண்டுமனருகத்தனமாரு ுகத்தனமனிதருக்கு எதி ஒருவரைருகத்தனமான
கருகத்தனமாட்டுமி ஒருவரைருகத்தனமாண்டித்தனுகத்தனமருகத்தனமான ுகத்தனமற்ண்டுமறருகத்தனமாரு நருகத்தனமாடு கடத்தும சமபவமும HuffPost UK

இல் பதிவு ண்டுமசய்னமான குடியேப்பட்டது. 20  நிமிட மான குடியந ஒருவரை கு ஒருவரைல் பதிவில், அப்துல் எனம

ஒருவர் துருக்கினமான குடியே விுகத்தனமருகத்தனமானச்மான குடியசடியேற்ற முறவ விுகத்தனமருகத்தனமானத்தில் பிரிட்டனில் இருந்து நருகத்தனமாடு
கடத்துவதற்கருகத்தனமான ஒரு முனமான குடியேற்சியின் மான குடியபருகத்தனமாது சரீ ஒருவரைரீதியிலும வருகத்தனமார்த்டியேற்ற முறதகளருகத்தனமாலும
அவுகத்தனமருகத்தனமானப்படுத்தப்பட்டடியேற்ற முறதக் குறித்து மீண்டும மீண்டும குடியேற்ற முறறகூறுகிறருகத்தனமார்.

பருகத்தனமாலச்சந்தி ஒருவரைன் குடுமபத்தினடியேற்ற முற ஒருவரை நருகத்தனமாடு கடத்துவதற்கருகத்தனமான அடியேற்ற முறனத்து
முனமான குடியேற்சிகளும உடனடினமான குடியேருகத்தனமாக நிறுத்தப்பட்டு,  அவர்கள் இங்கிலருகத்தனமாந்தில்
சுதந்தி ஒருவரைுகத்தனமருகத்தனமாக வருகத்தனமாழ்வதற்கருகத்தனமான ுகத்தனமற்றும மான குடியவடியேற்ற முறல ண்டுமசய்னமான குடியேவதற்கருகத்தனமான உரிடியேற்ற முறுகத்தனம
வழங்கப்பட மான குடியவண்டுண்டுமுகத்தனமன மான குடியசருகத்தனமாசலிச சுகத்தனமத்துவக் கட்சி மான குடியகருகத்தனமாருகிறது.

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/forced-deportation_uk_5abcd2bae4b04a59a314f04e

