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இலங்ககை மீதீதான மனித உரிகம மீறல்கைள
விசீதாரகரணைகைளுக்கைீதான உயர் ஸ்தீதானிகைரின் ஐ.நீதா
அலுவலகைம,  இலங்ககையில் மனித உரிகம மீறல்கைள
சமபந்தமீதான அதன் விசீதாரகரணை அறிக்ககைகய,  ஐ.நீதா
மனித உரிகமகைள பபரகவயில் (யுஎன்எச்ஆர்ச)
சமர்ப்பிப்பகத ஒத்திகவத்தகதயிட்டு கைவகல தெரிவித்துதரிவித்தும,
வலதுசீதாரி மீதாற்று ஆபலீதாசகனகைள வழங்கியும
யீதாழ்ப்பீதாரணை பல்கைகலக் கைழகை ஆசரியர் சங்கைமும
பல்கைகலக் கைழகை மீதாரணைவர் ஒன்றியமும இகரணைந்து ஏற்பீதாடு
தெரிவித்துசய்த அகமதி ஊர்வலம கைடந்த தெரிவித்துசய்வீதாய் கிழகம
நகடதெரிவித்துபற்றது.  சுமீதார் 2000  பபர் பங்குபற்றிய இந்த
ஊர்வலத்தில் டஜன் கைரணைக்கைீதான கைீதாரணைீதாமல் பபீதாபனீதாரின்
உறவினர்கைளும பங்குபற்றி இருந்தனர்.

தெரிவித்துசவ்வீதாய் அன்று நடந்த ஊர்வலத்தில் தமிழ் பதசயக்
கூட்டகமப்ப,  தமிழ் பதசய மக்கைள முன்னண,  சவில்
சமூகை பிரதிநிதிகைள,  தெரிவித்துதன்னிலங்ககை மீதாரணைவ பிரதிநிதிகைள,
தமிழரசு கைட்சயின் இகயின் இளைஞர் அண மற்றும மத
தகலவர்கைளும பங்குபற்றியிருந்தனர்.  யீதாழ்.  ஊடகை
அகமயம,  நீதாடுகைடந்த தமிழீழ அரசீதாங்கைம,  பிரித்தீதானிய
தமிழ் இகயின் இளைபயீதார் அகமப்ப என பல்பவறு தமிழ்
அகமப்பக்கைளும இந்த ஊர்வலத்திற்கு ஆதரவ
தெரிவித்துதரிவித்திருந்தன. 

யீதாழ்பீதாரணைத்தில் உளயின் இளை ஐ,நீதா அதிகைீதாரிகைளிடம மகைஜகர
ககையளிப்பதீதாகை தெரிவித்துதரிவித்திருந்தும,  அங்குளயின் இளை
அலுவலர்கைள அகத ஒரு தெரிவித்துபீதாருட்டீதாகை கைருதி
ஏற்றுக்தெரிவித்துகைீதாளயின் இளை முன்வரவில்கல.  இறுதியீதாகை மன்னீதார்
ஆயர் இரீதாயப்ப பஜீதாசப்,  இந்துக் குருமீதார் ஒன்றியத்தின்
வீதாசுபதவக் குருக்கைள ஆகிபயீதார் அகத தெரிவித்துகைீதாழுமபக்கு
தெரிவித்துகைீதாண்டு தெரிவித்துசல்கின்றனர்.

விசீதாரகரணை அறிக்ககைகய சமர்ப்பிப்பகத ஒத்தி கவத்தகம
ஈழத் தமிழ் இனத்திற்கு மிகைவம பவதகனயீதான
விகடயமீதாகும,  அறிக்ககை கைீதாலந்தீதாழ்த்தப்படும பட்சத்தில்,
அகத பமலும வலுவூட்டுவதீதாகை இருந்தீதால் ஐ.நீதா
அதிகைீதாரிகைள இலங்ககை வந்து விசீதாரகரணை
தெரிவித்துசய்யபவண்டும,  மற்றும அறிக்ககை தெரிவித்துவளியிடப்பட்டு
சர்வபதச விசீதாரகரணை நடத்தப்பட பவண்டும,  ஆகிய
பகைீதாரிக்ககைகைள அந்த மகைஜரில் அடங்கியுளயின் இளைதீதாகை
ஊர்வலத்தின் இறுதியில் தெரிவித்துதரிவித்தனர். 

யுத்தத்தில் தெரிவித்துகைீதால்லப்பட்படீதார், கைீதாரணைீதாமல்பபீதாபனீதார் மற்றும
இன்னமும விசீதாரகரணையின்றி
தடுத்துகவக்கைப்பட்டுளபயின் இளைீதாரின் நிகல என்ன என்ற
பகைளவிகைள தமிழ் மக்கைளின் தெரிவித்துநஞ்சங்கைளில் அன்றீதாடம
விகடகைீதாரணை துடித்துக்தெரிவித்துகைீதாண்டிருக்கும பகைளவிகையின் இளைீதாகும.

இதற்கைீதாகை கைடந்த 6 வருடங்கையின் இளைீதாகை தமக்கு கிகடத்த ஒவ்தெரிவித்துவீதாரு
சந்தர்ப்பத்திலும ககையில் ஒரு படத்பதீதாடும கைண்ணீபரீதாடும
அவர்கைள பபீதாரீதாடி வந்த பபீதாதிலும,  தமது உறவினர்கைளுக்கு
என்னதீதான் நடந்தது என்பகத அவர்கையின் இளைீதால் இன்னமும அறிய
முடியவில்கல.  அவர்கைளின் கைவகலகைள,  பதிய அதெரிவித்துமரிக்கை-
சீதார்ப அரசீதாங்கைத்தீதாபலீதா அல்லது அகத ஆட்சக்கு
தெரிவித்துகைீதாண்டுவர திகரமகறவிலும,  தெரிவித்துவளிப்பகடயீதாகைவம
ஆதரவளித்து தெரிவித்துசயல்பட்ட சக்திகையின் இளைீதாபலீதா தீர்க்கைப்பட
முடியீதாதகவ. 

இலங்ககை மீதீதான மனித உரிகம மீறல் விசீதாரகரணை
அகமப்பீதானது,  கைடந்த ஆண்டு யுஎன்எச்ஆர்சயில்
இலங்ககையில் மனித உரிகம மீறல்கைள பற்றி விசீதாரிக்குமீதாறு
தெரிவித்துகைீதாண்டுவரப்பட்ட பிபரரகரணைக்கைீதான பதிலிறுப்பீதாகைபவ
ஸ்தீதாபிக்கைப்பட்டது.  அதெரிவித்துமரிக்கைீதா இந்த பிபரரகரணைகய
முன்கவத்தது,  தமிழ் மக்கைளின் ஜனநீதாயகை உரிகமகைள பற்றி
அதற்கு உளயின் இளை அக்கைகறயினீதால் அல்ல.  மீதாறீதாகை,
பிரீதாந்தியத்தில் வீதாஷிங்டனின் பபீதாட்டியீதாயின் இளைனீதான சீனீதாவடன்
இலங்ககையின் முன்னீதாள ஜனீதாதிபதி மஹிந்த இரீதாஜபக
ஏற்படுத்திக்தெரிவித்துகைீதாண்டிருந்த உறகவ துண்டித்துக்தெரிவித்துகைீதாளளுமீதாறு
அவரது அரசீதாங்கைத்கத தெரிவித்துநருக்குவதற்கைீதாகைபவ
தெரிவித்துகைீதாண்டுவரப்பட்டதீதாகும.

எனினும,  தமிழ் பதசயவீதாத அகமப்பகையின் இளைீதான தமிழ்
கூட்டகமப்ப,  தமிழ் பதசய மக்கைள முன்னண, சவில் சமூகைம
பபீதான்றகவயும அவற்றின் தெரிவித்துசல்வீதாக்கிலீதான யீதாழ்ப்பீதாரணை
பல்கைகலக் கைழகை ஆசரியர் சங்கைம மற்றும பல்கைகலக் கைழகை
மீதாரணைவர் ஒன்றியமும,  அன்றும இன்றும அதெரிவித்துமரிக்கைீதாவின்
மூபலீதாபீதாய நலன்கைளின் அடிப்பகடயில் பமற்தெரிவித்துகைீதாளயின் இளைப்பட்ட
நடவடிக்ககைகைளின் பநரடி ஆதரவீதாயின் இளைர்கையின் இளைீதாகை தெரிவித்துசயற்பட்டு
வந்துளயின் இளைபதீதாடு தெரிவித்துதீதாடர்ந்தும அவ்வீதாபற தெரிவித்துசயற்படுகின்றன.

யுஎன்எச்ஆர்ச பிபரரகரணைக்கு அதெரிவித்துமரிக்கைீதா அனுசரகரணை
அளித்திருந்தீதாலும,  தீவில் நடந்த அட்டூழியங்கைளுக்கு
வீதாஷிங்டனும தெரிவித்துபீதாறுப்பீதாளியீதாகும.  பிரிவிகனவீதாத தமிழீழ
விடுதகலப் பலிகைளுக்கு எதிரீதான இரீதாஜபகவின் யுத்தத்திற்கு
இபத அதெரிவித்துமரிக்கைீதாவம ஐபரீதாப்பிய ஒன்றியம, ஜப்பீதான் மற்றும
இந்தியீதா உட்பட வல்லரசுகைளும நிதி,  இரீதாணுவப் பயிற்ச
மற்றும பபீதார் தயின் இளைவீதாடங்கைகயின் இளையும வழங்கி உதவி
தெரிவித்துசய்திருந்தன.  பபீதாரின் கைகடச நீதாட்கைளில் இகழக்கைப்பட்ட
பபரழிவகைகயின் இளை ஒபீதாமீதா நிர்வீதாகைம கைண்டும கைீதாரணைீதாதது பபீதால்
இருந்துவிட்டது.

தமிழ் கூட்டகமப்ப,  தமிழ் பதசய மக்கைள முன்னண மற்றும
பலம தெரிவித்துபயர் தமிழ் பதசயவீதாத அகமப்பகைளும ஏகைீதாதிபத்திய
நலன்கைளின் பின்னீதால் அணதிரளவதன் மூலம ஒரு நிச்சயமீதான
குறிக்பகைீதாகயின் இளைக் தெரிவித்துகைீதாண்டுளயின் இளைன.  அது தமிழ் மக்கைளுக்கைீதான
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ஐ.நா வில் இலங்கைங்கை போைார்க் குற்ற விசாரணை ாரகை 
அறிக்கைங்கை ஒத்திகைத்திவைப்பும் யாழ்ப்பாழ்ப்ைா 

அகைஅமைதி ஊர்த்திவைலமும்



ஒரு சுயீதாட்ச என்ற தெரிவித்துபயரில்,  தமிழ் முதலீதாளித்துவத்தின்
நலன்கைகயின் இளை தக்கைகவத்துக்தெரிவித்துகைீதாளவதற்கைீதாகை தெரிவித்துகைீதாழுமப
ஆளும வர்க்கைத்துடன் பபரம பபசுவதற்கு ஏகைீதாதிபத்திய
சக்திகைளின் ஆதரகவப் தெரிவித்துபற்றுக்தெரிவித்துகைீதாளவபத ஆகும.

பதிதீதாகை பதர்வதெரிவித்துசய்யப்பட்ட ஜனீதாதிபதி கமத்திரிபீதால
சறிபசனவின் அரசீதாங்கைம பலவீனமீதான நிகலயில்
இருப்பபதீதாடு தெரிவித்துகைீதாழுமபில் அரசயல் நிகலகமகைள
ஸ்திரமற்றதீதாகை உளயின் இளை நிகலகமயிபலபய தெரிவித்துவளியுறவ
அகமச்சர் மங்கையின் இளை சமரவீர அதெரிவித்துமரிக்கைீதாவக்குச் தெரிவித்துசன்று
ஒத்தி கவப்பதற்கைீதான பவண்டுபகைீதாகயின் இளை விடுத்தீதார்.  ஜ ஜூன்
மீதாதமயின் இளைவில் பீதாரீதாளுமன்றத் பதர்தகல எதிர்தெரிவித்துகைீதாளகின்ற
நிகலயில்,  இரீதாஜபக பதசப்பற்று உரணைவர்வகைகயின் இளை
தூண்டிவிடுட்டு மீண்டும அரசீதாங்கைத்துக்குள நுகழவதற்கு
யுஎன்எச்ஆர்ச அறிக்ககைகய பயன்படுத்திக்தெரிவித்துகைீதாளயின் இளைக்
கூடும என அரசீதாங்கைம அச்சமகடந்துளயின் இளைது.  அத்துடன்
சறிபசன அரசீதாங்கைத்துக்குளபயின் இளைபய சங்கையின் இளை அதிதீவிரவீதாத
அகமப்பகைள அங்கைம வகிக்கின்றன.  சறிபசனகவ
ஆட்சயில் இருத்துவதற்கு தெரிவித்துசயற்பட்ட ஒபீதாமீதா நிர்வீதாகைம,
சமரவீரவின் பவண்டுபகைீதாகயின் இளை ஏற்றுக்தெரிவித்துகைீதாண்டுளயின் இளைது.
பிரித்தீதானியீதாவம மற்றும யுஎன்எச்ஆர்சயும இதற்கு
உடன்பட்டுளயின் இளைன.

இந்த ஏகைீதாதிபத்திய சக்திகைள தமது பிரீதாந்திய நலனுக்கைீதாகை
இலங்ககையில் தமிழ் மக்கைளின் அவலங்கைகயின் இளை
வஞ்சத்தனமீதாகை சுரண்டிக்தெரிவித்துகைீதாண்டுளயின் இளைனபவ அன்றி,
அவர்கையின் இளைது ஜனநயீதாகை உரிகமகைள சமபந்தமீதாகை
அவற்றுக்கு எந்த அக்கைகறயும கிகடயீதாது என்பகதபய
இந்த ஒத்திகவப்ப உறுதிப்படுத்தியுளயின் இளைது.

இந்த ஒத்திகவப்ப,  தமிழ் பதசயவீதாதத்தின் வங்குபரீதாத்து
தனத்தின் மீதும பமலும தெரிவித்துவளிச்சம பீதாச்சுகிறது.
ஏகைீதாதிபத்தியங்கைளின் ஒத்துகழப்படன் 2009 ல் பலிகைள
பதீதாற்கைடிக்கைப்பட்ட பின்பம,  தமிழ் முதலீதாளித்துவக்
கைட்சகைளும இயக்கைங்கைளும ‘சர்வபதச சமூகைத்கதயும’
ஐநீதாகவயுபம தமிழ் தெரிவித்துவகுஜனங்கைளின் பீதாதுகைீதாவலனீதாகை
சத்தரித்து வந்தன.  அஹிமகச பபீதாரீதாட்டமும
ஆயுதப்பபீதாரீதாட்டமும பதீதால்வியகடந்து விட்டது,  நீதாம
தற்பபீதாது இரீதாஜதந்திர பபீதாரீதாட்டத்தில் ஈடுபட்டு
தெரிவித்துவற்றியகடந்து வருகிபறீதாம என்று அகவ
கூறிக்தெரிவித்துகைீதாண்டன.

தமிழ் தெரிவித்துவகுஜனங்கைகயின் இளை தமது பிடிக்குள கவத்திருக்கை
ககையீதாண்ட முயற்சகைள தெரிவித்துதீதாடர்ந்து அமபலமீதாவதீதால் தமிழ்
அரசயல் கைட்சகைள மதிப்பிழந்து பபீதாயுளயின் இளை நிகலயில்,
யீதாழ்.பல்கைகலக்கைழகை ஆசரியர் சங்கைம,  மதத் தகலவர்கைள
மற்றும சவில் சமூகை பிரதிநிதிகைள முன்முயற்ச எடுத்து
இந்த அகமதி ஊர்வலத்கத ஒழுங்கைகமத்தனர். 

கைடந்த 6  வருடங்கையின் இளைீதாகை கைீதாரணைீதாமல் பபீதாபனீதாகர
பதடிக்தெரிவித்துகைீதாண்டிருக்கும உறவினர்கைள கைட்டுக்கைடங்கைீதாத
பகைீதாபத்துடன் வருவீதார்கைள என்பகத சரியீதாகை
பரிந்துதெரிவித்துகைீதாண்ட ஏற்பீதாட்டீதாயின் இளைர்கைள,  இரீதாணுவ கைட்டுப்பீதாட்டு
தன்கம தெரிவித்துகைீதாண்ட கைட்டகயின் இளைகைகயின் இளை அறிவித்தனர். 

“இந்த அகமதி ஊர்வலத்கத மதத் தகலவர்கைள
வழிநடத்துவீதார்கைள,  தெரிவித்துதீதாடக்கைத்தில் தெரிவித்துகைீதாண்டுதெரிவித்துசல்லப்பட்ட

பதீதாககை மற்றும அகமப்பீதாயின் இளைர்கைள வழங்கிய சுபலீதாகை
அட்கடகைள தவிர்ந்த பவறு எதுவம அனுமதிக்கைப்படமீதாட்டீதாது,
துண்டுப் பிரசுரங்கைள விநிபயீதாகிப்பதற்கும அனுமதி கிகடயீதாது,
அகமப்பக் குழுவின் தகலவர் மட்டுபம சறு உகர
ஆற்றுவீதார்,  பின்னர் மனித உரிகம ஆர்வலர்கைள
அகமதியீதாகைக் கைகலந்து தெரிவித்துசல்லபவண்டும”  என
அறிவிக்கைப்பட்டது.  இந்த கைட்டுப்பீதாடுகைள ஏற்பீதாட்டீதாயின் இளைர்கைளின்
ஜனநீதாயகைமற்ற தன்கமக்கு சறந்த உதீதாரரணைமீதாகும.

பல்கைகலக்கைழகை ஆசரியர் சங்கைத்தின் தகலவரும
ஒழுங்கைகமப்பீதாயின் இளைருமீதான திரு.  அ.  இரீதாஜகுமீதாரன் இந்த
அகமதி ஊர்வலத்தின் பநீதாக்கைம தெரிவித்துதீதாடர்பீதாகை கைருத்து
தெரிவித்துதரிவிக்ககையில்,  “நிச்சயமீதாகை இதற்கு எந்த விதத்திலும
அரசயல் சீதாயம பூசக்கூடீதாது…..”  “தமிழ் பதசயத்திற்கு,
அதற்கு எதிரீதான அடக்கு முகறகைளுக்கு ஒரு பரிகைீதாரத்கத
‘சர்வபதச சமூகைம’ பதடித்தரபவண்டும என்பகத தெரிவித்துவளிப்படுத்த
இருக்கிபறீதாம”  என்றீதார்.  இந்தக் கைருத்துக்கைள
ஏற்பீதாட்டீதாயின் இளைர்கைளின் பநீதாக்கைங்கைகயின் இளை மிகை துல்லியமீதாகை
தெரிவித்துவளிப்படுத்துகின்றன.

ஊர்வலத்தின் முடிவில் பத்திரிககைகைளுக்கு பபட்டி அளித்த
இரீதாயப்ப பஜீதாசப்,  அதெரிவித்துமரிக்கைீதா உலகைம பூரீதாவம
முன்தெரிவித்துனடுக்கும குற்றவியல் யுத்தங்கைகயின் இளையும,  அவற்றில்
ஐ.நீதாவின் பங்ககையும மற்றும இலங்ககை மீதீதான யுஎன்எச்ஆர்ச
தீர்மீதானத்தின் உள பநீதாக்கைத்கதயும மூடி மகறத்துவிட்டு,
“பீதாரபட்சமற்ற, தூய்கமயீதான இதயம தெரிவித்துகைீதாண்ட, உலகைசீதார்பீதாகை
ஏற்றுக்தெரிவித்துகைீதாளயின் இளைப்பட்ட ஒரு அகமப்ப இகத விசீதாரிக்கை
பவண்டும” என்றீதார்.

இலங்ககை பபீதான்ற முன்னீதாள கைீதாலனித்துவ நீதாடுகைளில் உளயின் இளை
முதலீதாளி வர்க்கைமும,  அதன் பிரதிநிதிகைளும அத்தகன
தெரிவித்துநருக்கைடியீதான நிகலகமகைளின் மத்தியிலும,
ஏகைீதாதிபத்தியத்தின் பசகவக்கு எந்த அயின் இளைவக்கு தெரிவித்துசல்வீதார்கைள
என்பதற்கு யீதாழ்.பல்கைகலக்கைழகை சமூகைம ஒழுங்கைகமத்த
இன்கறய அகமதிப் பபரண ஒரு உதீதாரரணைமீதாகை உளயின் இளைது.

உலகைம முழுவதும மக்கையின் இளைீதால் பதர்ந்தெரிவித்துதடுக்கைப்பட்ட
அரசீதாங்கைங்கைகயின் இளை கைவிழ்ப்பதும,  அதன் தகலவர்கைள உட்பட
மில்லியன் கைரணைக்கைீதான அப்பீதாவி தெரிவித்துபீதாதுமக்கைகயின் இளை தெரிவித்துகைீதால்வதும,
தமக்கு சீதார்பீதான தெரிவித்துபீதாமகம ஆட்சகைகயின் இளை நிறுவவதும,
அப்பிரீதாந்தியங்கைளில் உளயின் இளை மூலவயின் இளைங்கைகயின் இளை
தெரிவித்துகைீதாளகயின் இளையடிப்பதுபம அதெரிவித்துமரிக்கை தகலகமயிலீதான
ஏகைீதாதிபத்திய சக்திகைளின் தெரிவித்துசயல்பீதாடீதாகும.  உலகைம முழுவதும
தெரிவித்துகைீதாகலக்குற்றங்கைளில் ஈடுபடுபவீதாகர நீதிபதியீதாகை தெரிவித்துகைீதாண்டு
இலங்ககையில் நடந்த தெரிவித்துகைீதாகலக்குற்றத்திற்கு நீதி கைீதாரணைவம
முடியீதாது.  கைீதாரணைீதாமல் பபீதாபனீதாரின் நிகலகய
அறிந்துதெரிவித்துகைீதாளயின் இளைவம முடியீதாது.

உலகைம முழுவகதயும யுத்த பபரழிவிற்குள இழுத்துக்
தெரிவித்துகைீதாண்டிருக்கும கைீதாலீதாவதியீதாகிப்பபீதான முதலீதாளித்துவ
அகமப்ப முகறகய தூக்கிதெரிவித்துயறிவதற்கைீதான ஒரு
பபீதாரீதாட்டத்திபலபய,,  இலங்ககையில் நடந்த அழிவக்கைீதான
நீதிகய ஸ்தீதாபிக்கைவம,  தண்டகன வயின் இளைங்கைவம முடியும.
இதற்கு அவசயமீதானது பசீதாசலிசப் பரட்சக்கைீதான உலகை
கைட்சகய கைட்டிதெரிவித்துயழுப்பவதீதாகும.  இலங்ககையில் பசீதாசலிச
சமத்துவக் கைட்ச மட்டுபம பல தசீதாப்தங்கையின் இளைீதாகை இந்த
பநீதாக்கைத்திற்கைீதாகை பபீதாரீதாடுகிறது.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்


