
 

 அறிக்கை 

 இன்னும் நீதி ைிகைக்ைாத பதின ாரு ஆண்டுைள் 

கைைாசி 18, 2020 

இன்று, நாம் பபாாில் இழந்த உயிர்ைகை நிக வுகூர்ைிபறாம். குறிப்பாை, மூன்று தசாப்தங்ைளுக்கும் 

பேலாை தேிழ் ேக்ைள் ேீது படுனைாகலைள் ேற்றும் அட்டூழியங்ைள் மூலம் இலங்கை அரசாங்ைம் 

பேற்னைாண்ை இ ப்படுனைாகலப் பிரச்சாரத்தின் ைிகைைா  இறுதிப் பபாாில் நிைழ்த்தப்பட்ை 

னைாடூரோ  அட்டூழியங்ைைால் பறிக்ைப்பட்ை உயிர்ைகை நிக வுகூர்ைிபறாம்.  

பதின ாரு ஆண்டுைளுக்கு முன்பு, இந்த ைாரம், இலங்கை அரசாங்ைத்திற்கும் ைிடுதகலப் 

புலிைளுக்கும் இகையிலா  பபார் அதன் இறுதிக் ைட்ைத்கத அகைந்தது. ஒரு ைட்ைத்தில் 146,679 

தேிழ் ேக்ைள் ைணக்ைணக்ைற்றைர்ைைா ார்ைள்; பழகேைாத ேதிப்பீடுைைின் படி 40,000 க்கும் 

பேற்பட்ை தேிழ் னபாதுேக்ைள் னைால்லப்பட்ை ர். பதின ாரு ஆண்டுைைில், ஐ.நா ேற்றும் ே ித 

உாிகே அகேப்புைைால் ஆைணப்படுத்தப்பட்ை ஏராைோ  சான்றுைள் இருந்தபபாதிலும், இந்த 

இறுதிக் ைட்ைத்தில் னசய்யப்பட்ை குற்றங்ைளுக்கு இன்னும் நீதிபயா னபாறுப்புகூறபலா 

ைிட்ைைில்கல. இலங்கை அதன் ைைந்த ைாலத்திற்குப் னபாறுப்புக் கூறுைதற்குப் பதிலாை, சிங்ைை-

னபௌத்த பதசியைாதத்தால் இயக்ைப்படும் ைன்முகறச் சுழற்சிைைில் னதாைர்ந்து சிக்ைித் தைிக்ைிறது. 

சிறிய ைிதிைிலக்குைளுைன் இலங்கை அரசாங்ைம் ைைந்த தசாப்தத்தில் னதாைர்ந்த ‘னைற்றியாைாின் 

நீதி’க் பைாஷம், நாடு ேற்றும் அதன் நிறுை ங்ைள் முழுைதிலுோ  ஆழோ  

இராணுைேயோக்ைலுக்கு ைழிபைாலியது. COVID-19 னதாற்றுபநாயிலிருந்து தங்ைள் ேக்ைகை 

எவ்ைாறு பாதுைாப்பது என்பகதபய உலைின் பிற தகலைர்ைள் சிந்தித்துக் னைாண்டிருந்த நிகலயில் 

பபாாின் ைகைசி ைட்ைத்கத பேற்பார்கையிட்ைைரா  இலங்கையின் ஜ ாதிபதி, எட்டு தேிழ் 

னபாதுேக்ைள் படுனைாகல னசய்யப்பட்ைதாை குற்றம் சாட்ைப்பட்ை அவ்ைட்டூழியத்துக்குப் 

னபாறுப்னப த் தீர்ப்பைிக்ைப்பட்ை ஒபர ஒரு சிப்பாய்க்கும் ேன் ிப்பு ைழங்ைி ார். ஐ.நா. 

அறிக்கைைைில் பபார்க்குற்றங்ைகைச் னசய்ததாை னபயாிைப்பட்ை பல மூத்த இராணுை அதிைாாிைள் 

இந்நாட்டில் னதாற்றுபநாய்க்னைதிரா  பணிைகை நிர்ைைிக்கும் னபாருட்டு பதைி உயர்த்தப்பட்ை ர். 

எதிர்பார்த்தபடிபய, ே ித உாிகேைகை முன்னுாிகேைழங்குைகத ைிடுத்து, ைருத்து ேற்றும் ேதச் 

சுதந்திரத்கத அைக்குைதற்குச் சாதைோ  ஒரு சர்ைாதிைார அணுகுமுகறகயபய அரசு 

கையினலடுத்துள்ைது.  

உண்கே ேற்றும் நீதி இல்லாத நிகலயில், ைைந்த தசாப்தோ து பாதிக்ைப்பட்ை-தப்பிப்பிகழத்த 

தேிழ்ச் சமூைங்ைைின் எதிர்ப்பு ேற்றும் ைிைாமுயற்சியின் நம்பமுடியாத ைாட்சிைைால் 

குறிக்ைப்பட்டுள்ைது. ைைக்கு ேற்றும் ைிழக்கு முழுைதும், ைாணாேற் பபா , இைம்னபயர்ந்த 

சமூைங்ைைின் குடும்பங்ைள் ேற்றும் பலர் அரசின் அநீதிைளுக்கு எதிர்ப்புத் னதாிைித்து பதில்ைகைக் 

பைாாியைண்ணமுள்ை ர். தீைிர ைண்ைாணிப்பு ேற்றும் னதாைர் னதாந்தரவு மூலம் நிக வுகூறும் 
முயற்சிைகை அரசு தடுத்து ைந்தாலும், தேிழ் சமூைங்ைள் னதாைர்ந்தும் நிக வு நிைழ்வுைகை நைத்தி 

ைருைதுைன் அல்லது தங்ைள் னசாந்த வீடுைைில் கூட்ைாை நிக வுகூர்ைதற்ைா  ைழிைகைக் 

ைண்ைறிந்துள்ை . 

நீதிக்ைா  பாகத தகைைள் நிகறந்ததாை இருந்தாலும், அது சாத்தியேற்றது அல்ல; ஆ ால் 

உள்நாட்டுச் னசயல்முகறைள் மூலோைவும் அைற்கறப் னபற முடியாது. 2009 ஆம் ஆண்டின் 

னைாடூரோ  அட்டூழியங்ைைால் பாதிக்ைப்பட்ை ஆயிரக்ைணக்ைா ைர்ைகை நாங்ைள் நிக ைிற் 

னைாண்டு, அந்த ைகைசி ோதங்ைைிலும் போதல்ைைிலும் நைந்த அட்டூழியக் குற்றங்ைளுக்கு நீதி 

பதடுைதற்ைா  எங்ைள் உறுதிப்பாட்கை நாங்ைள் ேீண்டும் உறுதிப்படுத்துைிபறாம். 


