
                        

 

 
 
 

 

 

31 அக்ட ோபர் 2021 

 
ஐக்கிய இராச்சியத்திற்கு வருகை தந்துள்ள இலங்கை இனப்படுகைாகலயாளிக்கு 

அதிைார வரம்பு நீதிகய (Jurisdictional  Justice  Provisions) பிரயயாகிக்குமாறு 

உலைளாவிய புலம்கபயர் அகமப்புைள் யைாரிக்கை 
 
 
இலங்கையிலிருந்து புலம்பபயர்ந்து உலைம் முழுவதும் வோழும் ஒரு டைோடிக்கு டேற்பட்  

தமிழர்ைளின் புலம்பபயர் அகேப்புைளோகிய நோம்  ஒருங்கிகைந்து ஐக்கிய இரோச்சியத்திற்கு 

வந்துள்ள இனப் படுபைோகலயோளியோன இலங்கையின் அதிபர் டைோத்தபோய ராஜபக்சவிற்கு 

அதிைோர வரம்பு நீதியிகன (Jurisdictional  Justice  Provisions) பிரடயோகித்து, இனப் 
படுபைோகலயோல் போதிக்ைப்பட்  தமிழர்ைளுக்கு நிகலேோறுைோல நீதியின் ஒரு படி 

முன்டனற்றத்கத டேற்பைோள்ளுேோறு ஐக்கிய இரோச்சியத்தி ம் டவண்டுடைோள் விடுக்கின்டறோம். 

நவம்பர் 01 திைதி கிளோஸ்க்டைோவில் (Glasgow) நக பபறும் ஆர்ப்போட் ங்ைள் உட்ப  

உலைளாவிய அளவில் பவவ்டவறு இ ங்ைளில் நக பபறும் ஆர்போட் ங்ைளுக்கும் எேது 

ஆதரகவ வழங்குகிடறோம்.  
 
அப்பட்டமான மகாபாதக மனித உரிமம மீறல்களாலும், ஒருதமைப்பட்சமான பாராளுமன்ற 

அரசியல் அமமப்பாலும் வன்முமறயற்ற கவனயீர்ப்புப் பபாராட்டங்கள் பபான்றவற்மற 

மறுத்ததாலும் மீண்டும் மீண்டும் ததாடர்ந்து தமிழினப் படுதகாமைமய மமயமாக மவத்து அரச 

ஆதரவுடன் நமடதபறும் மிருகத்தனமான தகாடுமமகமளத் தாங்க முடியாமல் 

இைங்மகயிலிருந்து தப்பி தவளிநாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்த தமிழ் மக்களால் ஆனது தான் 

புைம்தபயர் அமமப்புகள் என்பமத இத்தால் குறிப்பிட விரும்புகிபறாம். எஞ்சிய 3 மில்லியன் 

தமிழர்கள் இன்னும் அரச கட்டமமப்புக்குளான இனப்படுதகாமைகமள இன்னும் தாயகத்தில் 

முகம் தகாடுத்துக் தகாண்டுதான் இருக்கிறார்கள். தமிழர்களின் காணிகள் ததாடர்ந்தும் இராணுவ 

மமயங்கள் அமமப்பதற்கும் ததற்கிலிருந்து சிங்களவர்கமளக் குடிபயற்றுவதற்கும் அபகரித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

 

இைங்மகயில் தமிழ் மக்களின் சுயநிர்ணய உரிமமகள் ததாடரும் பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம் 

(PTA) பபான்ற தகாடூரமான சட்டங்களினால் நசுக்கப்பட்டும் சுதந்திரமானதும் 

நம்பகரமானதுமான நீதிப் தபாறிமுமற ததாடர்ச்சியாக மறுக்கப்பட்டும் வருகின்றது. இனப் 

படுதகாமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிமைமாறுகாை நீதி மூைம் ஒரு கண்ணியமான நீண்ட 

காை அரசியல் தீர்வு கிமடக்காமல் இழுத்தடிக்கப்படுகிறது. அதனால் புைம் தபயர்ந்த 

தமிழர்களாகிய எமக்கு பமற்கூறியவற்மற தபற்றுக் தகாடுத்து முமறயான நீதிமயயும் 

அமமதிமயயும் நிமைநாட்ட உதவ பவண்டிய கடப்பாடு உண்டு. 

 

 

அத்துடன் அண்மமயில் டைோத்தபோய ராஜபக்ச அரசாங்கம் மற்றுதமாரு சர்வாதிகாரப் பபாக்காக 

அங்கு வாழும் பல்லின சமூகதின் பமல் அதிகாரம் தசலுத்தும் வமகயில், பை குற்றங்கள் புரிந்த, 



காணாமைாக்கப்பட்ட ஒரு பத்திரிமகயாளருக்கான வழக்கின்பபாது நீதிமன்றத்மத மிரட்டி 

அவமதித்ததால் சிமற தசன்று பின் சிமறக்காைம் முடியும் முன்பப ஜனாதிபதியால் மன்னிப்பு 

வழங்கி விடுவிக்கப்பட்டவருமான தபாது பை பசனா அமமப்பின் தமைவர்  கைதகாட அத்பத 

ஞானசார பதபராமவ  'ஒரு நாடு ஒரு சட்டம்' என்ற தசயைணிக்குழுவிற்கு தமைவராக  

நியமித்துள்ளார். இச் தசயல் தமிழ் மக்கள் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் பல்ைாண்டு காைமாக 

பாதுகாத்து வந்த தமாழி, மதம், கைாச்சாரம் மற்றும் காணி உரிமமகமளப் பறிக்கும் 

பநாக்கமாகபவ பநாக்க பவண்டியுள்ளது. 

 

ஐக்கிய இரோச்சியம் ைோலனித்துவ சக்தியோை இருந்து இலங்கைக்கு சுதந்திரம் வழங்கிய டபோது 

தமிழர்  டதசத்திற்கு கூட் ோட்சி உரிகேடயோ, போதுைோப்டபோ, அரசியல் பகிர்டவோ இல்லோேல் 
விட்டுச் தசன்றதால் ஐக்கிய இரோச்சியத்திற்கு இப்பபோது ஒரு தோர்மிை ை கே இருப்பகத 

உைர்த்தி நோம் முகறயீடு பசய்கிடறோம். அத்டதோடு 300,000 டேற்பட்  தமிழர்ைள் தற்டபோது 
இங்கு வோழ்வதோல் இந்த முக்கியேோன தருைத்தில் ஐக்கிய இரோச்சியத்தின் தோர்மிை ை கேகய 

டேலும் வலியுறுத்துகிடறோம். 
 
டேலும் பல்ைாயிரத்திற்கு டேற்பட்  தமிழர்ைள் வோழும் ஐடரோப்பிய ஒன்றியத்தி ம் GSP+ 
டபோன்ற பபோருளோதோர அந்நிய பசலவோணிகய ைட்டுப்படுத்தி  அழுத்தம்  பைோடுக்குேோறு 

டவண்டுகிடறோம். கடும்பபாக்குவாத தகாள்மகயுமடய சிறிலங்ைோ டபோன்ற அரசுைளுக்கு 

ைண்ணியேோன இரோஜதந்திரம் ஒவ்வோது.  
 
சிறிலங்ைோ தோன் புரிந்த அப்பட் ேோன மகாபாதகக் குற்றங்ைகள மூடி ேகறக்ை இரோஜதந்திர 

முயற்சிைள் மூலம் பகீரதப் பிரயத்தனம் எடுத்தும், போதிக்ைப்பட் வர்ைள் என்ன ஆனோர்ைள் 
என்பகத பவளியி  ேறுத்தும் அடத சேயம் புலம்பபயர் தமிழர்ைளு ன் டபச்சுவோர்த்கத ந ோத்த 

தயோர் எனக் கூறியும் நோ ைேோடி வருகிறது. இத் தருைத்தில், நோங்ைள் ஐக்கிய இரோச்சியத்தினதும், 
ஐடரோப்பிய ஒன்றியத்தினதும் ைவனத்கத, ஐக்கிய நோடுைள் ேனித உரிகேைள் உயர் ஆகையோளர் 
மிடேல் பச்பலற் அம்கேயோர் அவர்ைளோல் 12 ஜனவரி 2021ல் பவளியி ப்பட்  
அறிக்கையின்போல் ஈர்க்கின்டறோம். உயர் ஆகையோளர் பரிந்துகரத்த சர்வடதச ந வடிக்கைைளில் 

பின்வருவன உள்ள ங்குகின்றன: 
1. எதிர்ைோல பபோறுப்புக்கூறல் பசயல்முகறைளுக்ைோை சோட்சியங்ைகள டசைரித்து 

போதுைோப்பதற்ைோன ஆற்றலிகன ஆதரிக்ைவும், போதிக்ைப்பட் வர்ைள் ேற்றும் உயிர் 

பிகழத்தவர்ைளுக்ைோை வோதி வும், உறுப்பு நோடுைள் உட்ப  தகுதியோன அதிைோர வரம்கபக் 
பைோண்  நீதித்துகற ந வடிக்கைைகள ஆதரித்தல், 
2. டவற்று நோட்டு (extraterritorial) அல்லது உலைளோவிய நியோயோதிக்ை தத்துவங்ைளின் 
அடிப்பக யில் (universal jurisdiction), தோம் வோழும் நோடுைளின் நீதித்துகற 

ந வடிக்கைைளுக்கு அகேவோை, சிறிலங்ைோவில் புரியப்பட்  சர்வடதச குற்றங்ைகள விசோரித்து 
வழக்குத் பதோ ர போதிக்ைப்பட் வர்ைள் ேற்றும் அவர்ைளின் பிரதிநிதிைளு ன் ஒத்துகழத்தல், 
3. பசோத்து மு க்ைம் (asset freeze) ேற்றும் பயைத் தக ைள் (travel bans) டபோன்ற 

சோத்தியேோன தக ைகள (targeted sanctions), போரதூரேோன ேனித உரிகே மீறல்ைள் ேற்றும் 
துஷ்பிரடயோைங்ைள் பசய்ததோை நம்பைேோை குற்றம் சோட் ப்பட் வர்ைள் மீது பிரடயோகிப்பது பற்றி 

ஆராய்தல். 
 



ஐ.நோ ேனித உரிகேைள் டபரகவயில் ேோர்ச் 2021 இல் நிகறடவற்றப்பட்  A/HRC/46/1 தீர்ேோனம் 
ை ந்த ைோல உள்நோட்டுப் பபோறிமுகறைளின் டதோல்விகயயும், ந ந்துபைோண்டிருக்கும் 

அப்பட் ேோன ேனித உரிகே மீறல்ைகளயும் எடுத்துக்ைோட்டுகிறது என்பகதயும் நோங்ைள் 

சுட்டிக்ைோட்  விரும்புகிடறோம். அடத தீர்ேோனம் ஐ.நோ நிர்வகிக்கும் சோட்சிய டசைரிப்பு 

பசயல்முகறயின் அவசியத்கத வலியுறுத்தி சர்வடதச பபோறுப்புக்கூறல் ந வடிக்கைைகள 

வகுத்து பரிந்துகரக்ை உயர் ஸ்தோனிைகர பணித்துள்ளது.  
 
எனபவ, தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான அதன் கட்டமமப்புரீதியான இனப்படுதகாமைமய ததாடரும் 

சிறிலங்ைோ அரமச ஊக்கப்படுத்தி பாதுகாக்கும் தண்டமனயின்மமமய முடிவுக்குக் 

தகாண்டுவந்து, சிறிலங்ைோவிற்கு எதிராகவும் இங்கு வருமக தந்துள்ள சிறிலங்ைோ ஜனாதிபதி 

உட்பட பபார்க் குற்றவாளிகளுக்கு எதிராகவும் விமரவான சர்வபதச நடவடிக்மக பதமவ 

என்பமத மீண்டும் வலியுறுத்துகிபறாம். 

 

 

குறிப்பு: இந்த கூட் றிக்கை ஸ்ைோட்லோந்து COP26 ேோநோட்டிற்கு  சிறிலங்ைோ அதிபர் டைோத்தபோய 

ரோஜபக்சவின் வருகைகயயிட்டு 31 அக்ட ோபர் 2021 அன்று பவளியி ப்பட்  ஆங்கில 

அறிக்கையின் தமிழோக்ைம் ஆகும். 

 

 

 

 

 

 

Contact details: 

Australian Tamil Congress (ATC): +61300660629, mano_manics@hotmail.com 

British Tamils Forum (BTF): +447814486087, info@britishtamilsforum.org 

Maison du Tamil Eelam (France): +33652725867, mte.france@gmail.com 

Irish Tamils Forum (ITF): 0035389959270, irishtamilsforum@gmail.com 

National Council of Canadian Tamils (NCCT): +14168307703, info@ncctcanada.ca 

Solidarity Group for Peace and Justice (SGPJ - South Africa): pregasenp@telkomsa.net 

Tamil Movement Against Genocide (Mauritius): +230 5811 2044, koomarenchetty@gmail.com 

United States Tamil Action Group (USTAG): +12025953123, info@theustag.org 

 

 

  

 

mailto:mano_manics@hotmail.com
mailto:info@britishtamilsforum.org
mailto:mte.france@gmail.com
mailto:irishtamilsforum@gmail.com
mailto:info@ncctcanada.ca
mailto:pregasenp@telkomsa.net
mailto:koomarenchetty@gmail.com
mailto:info@theustag.org

