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உடன் ெவள�ய�ட்�க்காக 
நவம்பர் 9, 2021 
 

சர்வேதச �ற்றவ�யல் ந�திமன்றத்தில் ஈழத் தமிழர்க�க்� 
ந�தி ேகா� தமிழர் உ�ைமக்கான ��மம் ஓர் 
உலகளாவ�ய பரப்�ைரைய ஆரம்ப�க்கின்ற� 

மார்க்கம், கனடா -  ஈழத் தமிழர்க�க்கான ந�தி ேவண்��ம் இலங்ைகய�ல் 
தண்டைனய�ன்ைமக்� எதிராகப் ேபாரா�ம் ஒ� �க்கியமான சர்வேதச 
நடவ�க்ைகயாக�ம், ேராம சாசனத்திற் ைகெயாப்பமிட்�ள்ள உ�ப்� 
நா�கள�ன் எல்ைலக�க்�ள், ஈழத்தமிழர்கள் ம�� இைழக்கப்பட்ட மன�த 
�லத்திற்ெகதிரான �ற்றங்களான �ன்��த்�தல், நா� கடத்தல் 
ஆகியவற்�க்� எதிராக�ம் ேராம சாசனத்தின் 15 வ� ப��வ�ன் கீழ் 
�ர்வாங்க ஆய்ெவான்றிைன ேமற்ெகாள்ளக் ேகா�ம்  தகவல் அள�ப்� 
அறிக்ைக ஒன்றிைன சர்வேதச �ற்றவ�யல் ந�திமன்ற (ICC) வழக்�ைரஞர் 
அ�வலகத்தில், தமிழர் உ�ைமக்கான ��மம் (TRG) சமர்ப்ப�த்�ள்ள�.  

இலங்ைகய�ல் ஈழத் தமிழ் மக்கள் மன�த �லத்திற்� எதிரான �ற்றங்கள் 
மற்�ம் ேபார்க்�ற்றங்கள், �றிப்பாக 2009 இல் ��வைடந்த ந�ண்ட 
உள்நாட்�ப் ேபா�ன் இ�திக் கட்டத்தில் அட்�ழியக் �ற்றங்க�க்� 
ஆளானார்கள் என்பதற்� ெப�கிவ�ம் சான்�கள் உள்ளன.  

இலங்ைக அரசின் தற்ேபாைதய நடவ�க்ைககள் உள்நாட்� ந�தித்�ைற 
நி�வனங்கள் �லம் இத்தைகய �ற்றங்கைள வ�சா�த்� வழக்�த் ெதாடர 
வ��ம்பவ�ல்ைல என்பைத நி�ப�த்�ள்ளைமைய இனம் கண்� 
ெவள�நா�க�ைடய, உள்நாட்� ந�திமன்றங்கள�ல் வழக்�கைளத் 
ெதாடர்வதற்� உலகளாவ�ய அதிகார வரம்� என்ற ேகாட்பாட்ைடப் 
பயன்ப�த்�வதன் �ல�ம், ஐசிசி உட்பட சர்வேதச மட்டத்தில் ந�திையப் 
ெப�வதற்கான நடவ�க்ைககைள எ�ப்பதன் �ல�ம் இலங்ைகய�ன் ஆ�த 
ேமாதைலச் �ற்றி�ள்ள தண்டைனய�ன்ைமைய ���க்�க் ெகாண்�வ�ம் 
பண�ய�ல் ஈ�ப�வதற்� �ன்வர ேவண்�ெமன்�, உ�ப்� நா�க�க்� 
ஐக்கிய நா�கள் மன�த உ�ைமகள் ஆைணயர், 2021 ஜனவ�ய�ல், அைழப்� 
வ��த்தார். 

ேராம சாசனத்தில் இலங்ைக ஒ� அரச தரப்� அல்ல என்றா�ம், இலங்ைக 
அரசாங்கத்தின் உ�ப்ப�னர்கள் மற்�ம் ஆ�தப் பைடகள் உட்பட பல்ேவ� 
தரப்ப�னர்  மன�த�லத்திற்� எதிரான �ன்��த்தல் மற்�ம் நா� கடத்தல் 
ஆகிய �ற்றங்கைளக், கட்டாயப்ப�த்�தல் �லம் ெசய்தார்கள் என்பதற்கான 
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ஆதாரங்கள் உள்ளன. இந்தக் �ற்றங்கள�ன் ஒ� ப�தி கனடா, 
அ�ஸ்திேரலியா, ெஜர்மன�, ப�ரான்ஸ், �வ�ற்சர்லாந்� மற்�ம் ஐக்கிய 
இராட்சியம் உள்ள�ட்ட உ�ப்� நா�கள�ன் நில எல்ைலக�க்�ள் நடந்த�.  

மியான்மார்/பங்களாேதஷ் வழக்கின� �ன்மாதி�ய�ன் அ�ப்பைடய�ல், 
இலங்ைக அதிகா�களால் இைழக்கப்பட்ட, நா� கடத்தல் மற்�ம் 
�ன்��த்தல் ேபான்ற மன�த�லத்திற்� எதிரான �ற்றங்கைள வ�சாரைண 
ெசய்வதற்�ச் சர்வேதச ந�திமன்றத்திற்� அதிகார வரம்� இ�க்க ேவண்�ம் 
என்�, கடந்த ஆண்� சர்வேதச தமிழ் அகதிகள் உதவ� வைலயைமப்�டன் 
இைணந்� எ�தப்பட்ட, தகவற் ெதாடர்பாடல் ேம�ம் வாதி�கிற�.  

 “மன�த உ�ைமகள் மற்�ம் சர்வேதச மன�தாப�மானச் சட்டங்கள் 
ஆகியவற்றின் ெமாத்த ம�றல்க�க்காக இலங்ைகையப் ெபா�ப்�க்�ற 
ைவப்பதற்� ஐக்கிய நா�கள் சைப �தன்�தலில் �யற்சி ெசய்யத் 
ெதாடங்கி 12 ஆண்�கள் கடந்�வ�ட்டன. அன்றிலி�ந்�, இலங்ைகத் த�வ�ல் 
ஈழத் தமிழர்கள் ம�தான இனப்ப�ெகாைலயான�ம், நாட்�ல் ெபா�வாக 
சிவ�ல் ச�கத்�க்கான இைடெவள� ஆபத்தான ேவகத்தில் ��ங்கிக் 
ெகாண்��த்த�ம், தைடய�ன்றித் ெதாடர்கிற�. 2015 ஆம் ஆண்� அர� 
தானாக �ன்வந்� இைண அ�சரைண வழங்கிய ஐ.நா.மன�த உ�ைமகள் 
சைபய�ன் த�ர்மானங்கள�ல் இ�ந்� தற்ேபாைதய ஆட்சி ஒ�தைலப்பட்சமாக 
வ�லகிய� மட்�மன்றி, எந்தெவா� உள்நாட்� அல்ல� சர்வேதச 
ெபா�ப்�க்�றல் ெபாறி�ைறய�லி�ந்�ம் ஆ�தப்பைடகைள பா�காப்பதாக 
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ச பகிரங்கமாகச் ��ைரத்�ள்ளார். இந்தப் 
ப�ன்னண�ய�ல், தமிழர் உ�ைமக்கான ��ம�ம் மற்�ம் ஏைனய 
தரப்ப�ன�ம் உலகளாவ�ய அதிகார வரம்� மற்�ம் சட்டத்தின் �ல�ம், 
�றிப்பாக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் சர்வேதச �ற்றவ�யல் ந�திமன்றத்தில் 
நிைலமா�கால ந�திைய இைடவ�டாமல் ேத�வைதத் தவ�ர, ேவ� வழி 
இல்ைல.” - கற்பனா நாேகந்திரா, ெசயலாளர் மற்�ம் ேபச்சாளர், தமிழர் 
உ�ைமக்கான ��மம் 
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அைனத்� ஊடகத் ெதாடர்�க�க்�ம்: 
ஜஸ்கரன் சந்� 
+ 1 647-990-8720 
jaskaransandhu@statestrategy.ca 

 


