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1.   மனற தசாபதஙகளாக பைழய ேமாதல மடவைடநத நிைலயில 

ேம  2009  ல இலஙைக மீத ஐ.நா.  மனித உரைமகள சைப மனற 

தீரமானஙகைள ஏறறக ெகாணடத.  இலஙைகயில உளள அைனதத 

சமகததினர மறறம தமிழரகளாலம ஏறறகெகாளளககடய   நிரநதர 

அரசியல  தீரவ  ெபற  ஒர  தனிததவமான  வாயபபாக  இலஙைக 

ேமாதலகளின மடவ இரககம எனற இநதியா எணணி வரகிறத. 

2. மனித உரைமகள ேமமபாட மறறம பாதகாபப கறிதத ஒர 

மாநிலததின ெசாநத மயறசிகளகக இநத சைபயின மயறசிகள 

பஙகளிகக ேவணடம எனற இநதியா நமபகிறத.  அகதிகளககான 

ஐககிய நாடகள சைபயின உயர ஆைணயர அலவலகம (ஓ ஹச சி 
ஹச ஆர )யடன இலஙைக ெகாணடளள ெதாடரநத ஈடபாடடகக 

இநதியா ெபரம ஆதரவ  ெகாடககிறத. அத ெதாடரபான மனித 

உரைமகள ஆைணககழவின தீரமானஙகளகக ஏறப ெதாழிலநடப 

உதவிகைள ெதாடரநத வழஙக உயர ஆைணயாளைர 

ஊககவிககிேறாம.  இலஙைக அரச ஐ.நா.  சிறபப நைடமைறகளடன 

ெநரஙகிய ஈடபாட ெகாளவதறக நாஙகள ஆதரவாக 



இரககிேறாம.இைத ேபானற ஒததைழபைப ஊககவிகக மயலம 2012 

மறறம 2013ஆம ஆணட  சைபயால நிைறேவறறபபடட 

தீரமானஙகைள இநதியா ஆதரவ ெசயதத,  இநத உணரவின 

அடபபைடயிலதான இரநதத.

3. கடநத ஆணடல,  இலஙைகயில சில கறிபபிடததகக 

மனேனறறஙகள ஏறபடடளளன. இலஙைக அரச வட மாகாண 

சைபககான ேதரதலகள நடதத ேவணடம எனபதன மலம சரவேதச 

சமகததிறகான தனத உறதிபபாடைட மதிததளளத. கறறகெகாணட 

பாடஙகள மறறம நலலிணகக ஆைணககழ (LLRC)வின மககியமான 

பரநதைரகள சில -  உதாரணமாக மமெமாழி ெகாளைக,  தமிழ 

ெமாழிைய உததிேயாகபரவ ெமாழியாக பயனபாட ெசயவத,  மறறம 

வடகக மறறம கிழகக மாகாணததில உளள பளளிகைள 

ேமமபடததவம  இலஙைக அரச நடவடகைக எடததளளத.

4. இலஙைக மீத 2013 ம ஆணட சைபயின தீரமானததில 

விதிககபபடடளளைதபேபால உளள உயர ஆைணயர அறிகைகயானத 

பனரைமபப மனேனறறதைத சரயாக ஒபபதல ெசயவத, 

மீளகடேயறறம மறறம இலஙைக அரசால ஏறபடததபபடட 

கறறகெகாணட பாடஙகள மறறம நலலிணகக ஆைணககழ (LLRC)வின 

பரநதைரகள சிலவறைற ெசயலபடததவம  ஒபபகெகாணடளளத. அேத 

ேநரததில,  கடநத காலததில சரவேதச மனித உரைமகள மறறம 

மனிதாபிமான சடடஙகள கறிதத மீறலகள கறிதத  சதநதிரமான 

மறறம நமபகமான விசாரைணகள நடதத இலஙைக அரச உறதி 

ெசயய மடயவிலைல எனற இநத அறிகைக கறிபபிடகிறத.



5. நலலிணகக ஆைணககழவின பரநதைரகைள ெசயலபடதத 

இலஙைகயின நலலிணககம,  ெபாறபப ஆகியைவ மககிய இடம 

ெகாணடளளத.ஒர நீடதத அரசியல தீரைவ ேநாககி மனேனாககி ஒர 

ஒரமனதான வழிைய ஏறபடததவதறகான வாயபபககான ஒர 

சாளரமாக ஆைணககழவின கணடபிடபபகள மறறம பரநதைரகளின 

அறிகைக இரககம எனபைத இநதியா அடகேகாடடட ெதாடரகிறத. 

நலலிணகக ஆைணககழ அறிகைகயில உளள அைனதத 

ஆககபரவமான பரநதைரகைள பயனளள மறறம சரயான ேநரததில 

ெசயலபடதத அைழபப விடககிறத. காணாமல ேபானவரகள,  தடதத 

ைவககபபடடளளவரகள,'உயர பாதகாபப வலயஙகள'  கைறபப, 

இராணவ மறறம வட மாகாணததில ெபாதமககள களததில இரநத 

பாதகாபப பைடகைள திரபபம மயறசி மறறம தனியார நிலஙகைள 

ராணவம திரபபவத  ெதாடரபானத  உடபட இதில அடஙகம.

6. ெசபடமபர 2013 இல நடநத வட மாகாண சைப ேதரதல அடதத 

ஒர கறிபபிடததகக அடயாக இரநதத.  எனினம ஒர அரததமளள 

வலலரசகளின  அதிகார  பகிரவ  ேநாககி  இலஙைக  அரச  ெசயய 

ேவணடயத  நிைறய  உளளன.  இத  சிறபானைமயான  தமிழ 

சமகததினரடன பரநத அடபபைடயிலான, உளளடககிய அரததமளள, 

உணைமயான  சமரசம  கறிதத  நடவடகைககைள  எடகக  ெதாடர 

ேவணடம.  இலஙைக  அரசியலைமபபின  13வத  திரதததைத 

மழைமயாக  அமலபடததவதன  மலம  அரசியல  அதிகாரதைத 

பரவலாககவத உடபட,  தனனைடய உறதிெமாழிகைள நிைறேவறற 

கறிகேகாளடன  கடய  மயறசிகள  ெசயய  இலஙைக  அரசகக 

இநதியா அைழபப விடததளளத.

7. இலஙைகயடன  ஆயிரககணககான  ஆணடகளாக  உறவகள 

ெகாடளள  ெநரஙகிய  அணைட  நாடான  நாம,  அநத  நாடடன 

மனேனறறஙகைள ெதாடாத இரகக மடயாத.  ஆயத ேமாதலகள 



மடவகக  வநத  பினனர,  இநதியா  இலஙைகயின  நிவாரண, 

மீளகடேயறற,  பனரவாழவ மறறம மறசீரைமபப ெசயலமைறகளில 

ஒர  கணிசமான  வழியில  ஈடபடட  இரககிறத.உளநாடடல 

இடமெபயரநத  மககளின   மீளகடேயறறம,கணணி  ெவட  அகறறல, 

கலவி,  இைணபப,  வாழவாதாரதைத  மறசீரைமததல,ெபாரளாதார 

மறமலரசசி,  மதலியவான  இலஙைக  அரசின  மயறசிகளகக 

கணிசமான உதவிககரம நீடடயளேளாம.இலஙைகயின வடகக மறறம 

கிழகக மாகாணஙகளில இயலப வாழகைக மீணட வர இத ெபரம 

பஙகளிததளளத.

8. அகதிகளககான  ஐககிய  நாடகள  சைபயின  உயர  ஆைணயர 

அலவலகம (ஓ ஹச சி ஹச ஆர) இலஙைகயில மனித உரைமகள 

நிைலைமைய விசாரைண மதிபபடீ மறறம கணகாணிகைகயில, இநத 

தீரமானம  ஏறகனேவ  இநத  தைறயில  நாடடல  ஏறபடடளள 

மனேனறறதைத பறககணிககிறத. தறேபாத இலஙைக அரச மறறம 

OHCHR  சைபயின  சிறபப  நைடமைறகள  இைடேய  நைடெபறற 

ெகாணடரககம   ஒததைழபைப  ஆபததில  ைவககிறத.தவிர,  இநத 

தீரமானம ஒேர ேநரததில விசாரைண நடதத இலஙைக மறறம OHCHR 

அரச  இரதரபைபயம  ேகடபத,சீரறறதாகவம  மறறம 

சாததியமறறதாகவம  உளளத.

9. வலவான ேதசிய வழிமைறகள மலம மனித உரைம மீறலகள 

பறறி  உைரயாறறம  வழிமைறகள  ைவததெகாளவத  கடடாயம 

இலைல எனற இநதியா நமபகிறத.  எனேவ விரவான,  சதநதிரமான 

மறறம நமபகமான ேதசிய பலனாயவ வழிமைறகள மலம மனித 

உரைம  மீறலகள  ெதாடரபான  அைனதத  கறறசசாடடககைள 

விசாரககவம அதன மலம கறறவாளிகைள நீதிகக மன ெகாணட 

வரவம  இலஙைக  ஒர  திைசயில  ெசயலபட,  இநத  சைப 

மயறசிககேவணடம.  ஒர  கடடறவ  மறறம  கடட  மைறயில 



இலஙைக  விரமபிய   அைனதத  உதவிகைளயம  அதறக  ெசயய 

ேவணடம.

10. ேதசிய  இைறயாணைம மறறம நிறவனஙகள கைலததவிடம 

ஒர  கறககீட  அணகமைறைய  பினபறறவத 

எதிரவிைளவணடாகககிறத  எனபதில  இநதியா  நமபிகைக 

ெகாணடளளத.ஆககபரவமான  சரவேதச  உைரயாடல,  ஒததைழபப 

அடபபைட ெகாளைக இரநத எநத கறிபபிடததகக விலகலம,மனித 

உரைமகள மறறம அடபபைட சதநதிரஙகளின  பாதகாபப மறறம 

உலகளாவிய  மரயாைதைய  ஊககவிககம  இநத  கழவின 

மயறசிகைள கைறமதிபபிறக உடபடதத சாததியம உளளத. 2011  ல 

மனித உரைமகள ஆைணககழைவ  மீளாயவ ெசயத ஐககிய நாடகள 

ெபாத  சைப  (ய  என  ஜி  ஏ)  தீரமானம  65/281  ,  மறறம  2006இல 

உரவாகிய மனித உரைமகள ஆைணககழைவ  உரவாககிய ஐககிய 

நாட  ெபாத  சைப  தீரமானம  60/251  ஆகியவறறின   உைரயாடல 

மறறம  ஒததைழபபின  ஆககபரவமான  அணகமைறைய  ஓர 

நாடடன  மனித  உரைம  பாதகாபப  ேதசிய  ெசயலமைறகள 

கணகாணிகக ஒர திறநத நிைல கடடைளகக கடடபபடட எநத ெவளி 

விசாரைண ெபாறிமைறயம   பிரதிபலிகக உதவாத.

11. எனேவ,  இநத  தீரமானம  நாடடன  மயறசிகளகக 

ஆககபபரவமாக  பஙகளிபபைதவிட  அதன  மயறசிகளகக 

இைடயறாக  ஆகிவிடககடாத,ேமலம  கவனககைறவினால 

சிககலான சழநிைலகக ெகாணட ெசலல சாததியம உளளத எனற 

கவைல ெதரவிககிேறாம

திர ஜனாதிபதி 

12. இநத காரணஙகளினால,  என கழ இநத தீரமானததடன 

இைணநத ேபாக மடயாத. அத வாகெகடபபைத  தவிரததளளத.



நனறி                                            


