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இலங்ைக (SRI LANKA) 

 
2009 ஆம் ஆண் ல் க்கு வந்த உள்நாட்  ஆ தப் ேபாராட்டத்தின் ேபா  
இ  தரப் க ம் ெசய்த குற்றங்க க்குப் ெபா ப் க் கூ வ  குறித்  
அர்த்த ள்ள நடவ க்ைககள் எதைன ம் எ க்கா  இலங்ைக அரசாங்கம் தவறி 
உள்ளேதா  2012 ஆம் ஆண் ம் ெதாடர்ந்  ஜனநாயகத்திற்கான தாக்குதைல 

நடத்தி வ கின்ற .  
 

தன  அச்சு த்தல்கள், ன் த்தல்கள் மற் ம் அடக்கு ைறகள் என்பவற்ைறப் 
பிரேயாகித்  ெபா  மக்கைள இலக்கு ைவக்கின்றேதா  மக்களின் ெசயற்பா கள் 

மற் ம் ேபச்சுச் சுதந்திரம் என்பவற்ைற ம் நசுக்கி வ கின்ற . த்த காலத்தில் 
நிகழ்ந்த ஷ்பிரேயாகங்கள் பற்றிப் ெபா ப் க் கூ மா  அைழப்  வி த்த 
அல்ல  அரசாங்கத்தின் ஏைனய ெகாள்ைககைள விமர்ச்சித்த மனித 
உாிைமகைளப் பா காப்பதற்கு ைனந்த நபர்கைள அரசாங்கத்தின் உயர் 
அதிகாாிகள் அேத ேநரம் அரச கட் ப்பாட்  ஊடகங்கள் ஆகிய தரப் கள் ெபயர் 

குறிப்பிட்  அச்சு த்தல்கைள வி த்தன. உள்நாட்  ெசயற்பாட்டாளர்கள் 
தங்களின ம் தாம் உதவி ெசய்கின்ற மக்களின ம் பா காப் கள் குறித்  ஆழ்ந்த 

கவைலைய ெவளியிட் ள்ளனர்.  
 
பல வைகயான சட்டங்களின ம் ஒ ங்குவிதிகளின ம் பி யில் அதிகளவில் 

பரந்த த த்  ைவத்தல் அதிகாரங்கள் நிைறந்  காணப்ப கின்றன. எந்தவிதமான 
குற்றங்கள் அல்ல  விசாரைணகள் இன்றி பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் 

ெதாடர்ந் ம் த த்  ைவக்கப் பட் க்கின்றனர். ேதால்விையத் த விய தமிழீழ 
வி தைலப் க டன் (Tigers of Tamil Eelam) (எல் ஈ) (LTTE) ெதளிவான 

ைறயில் சம்பந்தமில்லாத ெவளிநா க க்குச் ெசன்ற இலங்ைகத் தமிழர்கள் 
அடங்கலாக சி பான்ைமத் தமிழ் மக்க க்கு எதிராக அரச பா காப் ப் பைடகள் 

தன்னிச்ைசயான ைக கைள ம் ன் த்தல்கைள ம் ெசய்  வ கின்றன. வட 
பகுதியில் வசித்த தமிழ் மக்கள் தம  பகுதிக க்குச் ெசல் வதற்கு 
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மனிதாபிமானக் கு க்களிடமி ந்  உதவிகைளப் ெபற்றனர். ஆனா ம், 
அரசாங்கம் அந்த மக்களின் இயல்  வாழ்க்ைகைய மீளைமப் க்கான ேபாதிய 

நடவ க்ைககள் எதைன ம் இ  வைர எ க்கவில்ைல.  
 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ம் (Mahinda Rajapaksa) மற் ம் அவர  
சேகாதர்க ம் ஜனநாயக நி வனங்களின் ேபார்ைவயில் 
அதிகாரத்தத் வங்கைளத் திரட் வதற்கு ைனந்  வ கின்றனர். ேதசிய மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின ம் (National Human Rights Commission(NHRC)) மற் ம் 
ஏைனய அரசாங்க ஆைணக்கு க்களின ம் சுயாதீனத் வத்ைத நிைலநாட் ம் 
நிமித்தம் வி க்கப் பட்ட ேகாாிக்ைககைள ராஜபக்ஷ (Rajapaksa) அவர்கள் 
பாராதீனப்ப த்திவிட்  2010 ஆம் ஆண் ல் நிைறேவற்றிய அரசியலைமப் க்கான 
பதிெனட்டாவ  தி த்த சட்ட லத்ைத ெகாண்  ஓரங்கட் விட்டார்.  
 
ெபா ப் க் கூ தல்  

அரசாங்கத்திற்கும் எல் ஈ (LTTE) தரப் க்கும் இைடயில் நிலவிய 26 வ ட கால 
த்தத்தின் ேபா  இ  தரப் க ம் ாிந்த பல விதமான மனித உாிைம மீறல்கள், 
த்தம் சார்ந்த சட்ட திட்டங்கைள மீறிய த்த வன் ைறகள் ஆகியன ெதாடர்பில் 

நீதிைய நிைலநாட் வதற்கு 2012 ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக ன்ேனற்றகரமான 
நடவ க்ைக எதைன ம் ேமற்ெகாள்ளவில்ைல. 2009 ஆம் ஆண்  ேம மாதத்தில் 

த்தம் க்கு வந்த கைடசி மாதங்களின் ேபா  எல் ஈ (LTTE) தரப்  
ெபா மக்கைள “மனிதக் ேகடயங்களாக” பயன்ப த்திய ம், அரசாங்கம் 
கண் த்தனமாக குண் கைளப் ெபாழிந்த ம் இத்தைகய வன் ைறகளில் 
உள்ளடங்கும்  
 
கு வின் சிபாாிசுகைள அரசாங்கம் ெசயற்ப த் வைத ம், ஒ  சுயாதீன 
விசாரைணைய ேமற்ெகாள் வைத ம், ஆதாரமான சான் கைளச் ேசகாித்  
அத்தைகய சான் கைளப் பா காப்பதற்காக சுயாதீன சர்வேதச ெபாறி ைற 
ஒன்றிைன தாபித்தல் ேவண் ம் என்பைதப் பாிந் ைரத்த ஐக்கிய நா கள் 
ெபா ெசயலாளர் நாயகம் பான் கீ- ன் (Ban Ki-moon) அவர்கள் நியமித்த 
நி ணர்கள் அடங்கிய கு வின் 2011 ஆம் ஆண்  அறிக்ைகைய அரசாங்கம் 
ெதாடர்ந் ம் பாராதீனப்ப த்தி வ கின்ற . 
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அரசாங்கத்தின் கற் க்ெகாண்ட பாடங்க ம் நல் ணக்க ம் பற்றிய ஆைணக் 
கு  (LLRC) சர்வேதச சட்ட திட்டங்கைள மீறிய க ம் குற்றங்கைள ேபாதியள  
அைடயாளப்ப த்தத் தவறியைத ம், நீதிைய ம் வைககூ ம் ெபா ப்ைப ம் 
உ திெசய்வதற்கு அவசியமான சகல நடவ க்ைககைள எ க்கும் வைகயில் 
இலங்ைகக்கு அைழப்  வி க்கத் தவறியைத ம் கண்டறிந்த ஐ.நா மனித 
உாிைமகள் சைப (Human Rights Council (HRC)) 2012 ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதத்தில் 
இலங்ைகக்கு எதிரான ஒ  தீர்மானத்ைத நிைறேவற்றிய . இ  வைககூ ம் 
ெபா ப்ைப அைடயாளப் ப த் வதற்கும் LLRC சிபாாிசுகைள நைட ைறப் 
ப த் வதற்கும் எ க்கப் பட் ந்த நடவ க்ைககைள விவாிக்கின்ற பரந்த ஒ  
திட்டத்ைத விைரவில் ன்ைவக்குமா  அரசாங்கத்ைதக் ேகட் க் ெகாண்ட .  
 
குறித்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவளித்த மற் ம் மனித உாிைமகைளப் பா காக்கும் 
நிமித்தம் பா பட்  வந்த நபர்க க்கு அரசாங்கம் ெவளிப்பைடயாக தன  
அச்சு த்தல்கைள வி த்த . LLRC சிபாாிசுகைள நைட ைறப்ப த் வதற்கான 
ஒ  ெசயல் திட்டத்ைத நிைறேவற்றியி ந்ததாக அரசாங்கம் யைல மாதத்தில் 
அறிவித்தி ந்த . இந்தக் குறித்த திட்டம் ெபா மக்கள் ெகால்லப்பட்டைம பற்றி 
ஆராய ம் மற் ம் குற்றம் ாிந்த தரப் க க்கு எதிராக வழக்குத் ெதாடர ம் 
அரசாங்கத்திற்கு ெதட்டத் ெதளிவான விடயங்கைள ன்ைவப்பதாகவில்ைல. இ  
ஒ க்காற்  விசாரைணகைள நிைற  ெசய்வதற்காக 12 மாத காலவைரயைற, 
வழக்குத் ெதாடர்வதற்கான நடவ க்ைகக க்காக 24 மாத கால வைரயைற 
ஆகியன பற்றிக் குறிப்பீ  ெசய்கின்ற . ஆனால் அரசாங்கம் ெவளிப்பைடத் 
தன்ைம ெசயன் ைறயில் உள்ள குைற ைறகைளப் பயன்ப த்தி இரா வம், 
ேபா ஸ், ஷ்பிரேயாகங்க க்குப் ெபா ப்பான நி வனங்கள் த ய 
தரப் க க்கு எதிரான விசாரைணகைள நடத் ம் தம  ெபா ப்பி ந்  
ந விவி கின்ற .  
 
ேபார் குற்றங்கள் பற்றி ஆராய்வதற்காக 2012 ஆம் ஆண் ல் தாபிக்கப்பட்ட  
எனக் கூறப்ப கின்ற விேஷட இரா வ நீதிமன்ற விசாரைண நடவ க்ைககள் 
ெதாடர்பில் எந்தவிதமான தகவல்க ம் இ க்கவில்ைல. எனி ம் 2006 ஆம் 
ஆண் ல் தனித்தனியான சந்தர்ப்பங்களின் ேபா  மரண தண்டைணப் பாணியில் 
17 உதவித் ெதாண்டர்கைள ம் மற் ம் 5 மாணவர்கைள ம் அரசாங்கப் பைடகள் 
ெகான்  குவித்தைமயில் சம்பந்தப்பட்டைமக்கான வ வான சான் களி ந்த 
ேபாதி ம் குற்றங்க க்களின் நிமித்தம் எந்தெவா  நப ம் ைக  
ெசய்யப்படவில்ைல. ேபா ஸ் பைடயின் சுயாதீனத் வத்ைத 
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நிைலநாட் வதற்கான ேதைவ மற் ம் பா காப்  அைமச்சின் 
ெசயல்ேநாக்கி ந்  அதைன நீக்குதல் த ய ஏைனய சிபாாிசுகைள 

ன்ைவப்பதற்கான பணி இைத எ ம் ேநரத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படவி ந்த 
பாரா மன்றத் ெதாி க் கு க்க க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ந்த   
 
2012 ஆம் ஆண்  நவம்பர் மாத்தில் HRC ன்னிைலயில் தன  உலகளாவிய 
வழைமயான மீளாய்வின் (Universal Periodic Review (UPR)) ேபா , இலங்ைக 
அரசாங்கம் தன  வைககூ ம் ெபா ப்பில் ேநர யான ஒ  தாக்கத்ைதக் 
ெகாண் க்கின்ற சில சிபாாிசுகள் அடங்கலாக 100 சிபாாிசுகைள நிராகாித்த .  
 
தன்னிச்ைசயான த த் ைவப் , ன் த்தல், நிர்ப்பந்த ைறயில் ஆட்கள் 
காணாமல் ேபாதல்  
ேபா ஸும் பா காப் ப் பைடக ம் ெதாடர்ச்சியாக அதிகமாக பரந்தளவில் 
த த் ைவத்தல் அதிகாரங்கைளப் பிரேயாகித்  வ கின்றன. ஜனாதிபதி ம் கூட 
இரா வத்திற்கு சா ாியமான ைறயில் ேத தல் மற் ம் த த் ைவத்தல் ஆகிய 
ேபா ஸ் அதிகாரங்கைள கட்டைள என்ற ேபார்ைவயில் ஆ தப் பைடக க்கு 
மாதாந்தம் வி த்  வ கின்றார்.  
 
நிலவி வந்த சம்பிரதாய அவசர காலச்சட்டம் 2011 ஆம் ஆண் ல் க்கு வந் ம் 
கூட, ஏற்ெகனேவ இ ந்த அவசரகாலச் சட்டங்கைளப் பிரேயாகித்  அரசாங்கம் 
பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கைள எந்தவிதமான விசாரைன மின்றி ெதாடர்ந் ம் 
த த்  ைவத்தி க்கின்ற . ெபா வான ெபா ப் க்க ம் மற் ம் கடைமக ம் 
அரசாங்கத்திற்கு இ க்கின்ற ேபாதி ம், த த் ைவத்த நபர்களின் ெபயர்க ம் 
த த் ைவத்த இடங்க ம் அடங்கிய ைமயான விபரப் பட் யல்கைள அ  
ெவளியி வதற்கும் தவறி ள்ள .  
 

த்த வின் ேபா  சந்ேதகத்தின் ேபாில் த த் ைவத்த 11,000 அதிகமான 
எல் ஈ (LTTE) உ ப்பினர்கைள தான் வி வித்ததாக ம், அேத ேநரம் 
த த் ைவக்கப் பட் க்கின்றவர்களில் 180 ேப க்கு எதிராக வழக்குத் 
ெதாடர்வதற்கான நடவ க்ைக பற்றி உத்ேதசிப்பதாக ம் அரசாங்கம் 
பிரகடனப்ப த்திய .  
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2012 ஆம் ஆண் ல் வட கிழக்குப் பகுதிகளில் தன்னிச்ைசயான த த் ைவப் கள், 
நிர்ப்பந்த ைறயில் திதாக ஆட்கள் காணாமல் ேபாதல், ஆட்கடத்தல்கள் மற் ம் 
ெகாைலகள் என்பன இடம்ெபற்  வந்ததாக உாிைமகைளப் பா காப்பதற்காகப் 
பா ப ம் உள்நாட் க் கு க்கள் (Local Rights Groups) ெதாிவித் ள்ளன. வட 
பகுதிக்குப் பயணிப்பதில் காணப்பட்ட தன  கட் ப்பா கைள அரசாங்கம் 
தளர்த்தினா ம் கூட உயர் பா காப்  நிைலகைள இன் ம் ேபணிவ கின்ற . 
எல் ஈ (LTTE) தரப் டன் ெதாடர் ைடயவர்கள் எனக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தமிழ் 
மக்க க்கு எதிரான தன்னிச்ைசயான த த் ைவப் க ம் ன் த்தல்க ம் 
அதிகாித்த வண்ணம் இ ந்தன. ஏப்ரல் மாதத்தில் தி ேகாணமைல பிரேதசத்தில் 
ைவத்  கிட்டத்தட்ட 220 தமிழ் ஆண்க ம் ெபண்க ம் ைக  ெசய்யப்பட்  
எந்தவிதமான குற்றங்க மின்றி இரா வ காம்களில் பல நாட்களாகத் த த்  
ைவக்கப்பட் ந்தனர்.  
 

க டம் ேகாாிச்ெசன்  நாட் ற்குத் தி ப்பி அ ப்பப்பட்டவர்கள் அடங்கலாக 
தம  தாய் நாட் ற்குத் தி ம்பிய தமிழ் மக்கள் ெவளிநா களில் அரசாங்கத்திற்கு 
எதிரான நடவ க்ைககளில் ஈ பட்டார்கள் அல்ல  எல்ாீாீஈ (LTTE) தரப் டன் 
அவர்கள் ெதாடர் கைளக் ெகாண் ந்தார்கள் என்ற குற்றங்கைள ணாகச் 
சுமத்தி த த் ைவக்கப்பட் ந்தைம அறிவிக்கப்பட்ட . மத்திய லனாய் ப் 
பிாிவினா ம் (Central Intelligence Department) மற் ம் ஏைனய பா காப் ப் 
பைடகளினா ம் பல எண்ணிக்ைகயான மக்கள் சித்திரவைதக்கு 
உட்ப த்தப்பட்டதாக ம் அறிவிக்கப்பட்ட . இந்த அறிக்ைககைள 
அ ப்பைடயாக ைவத்  30 இற்கும் அதிகமான க டம் ேகாாிய தமிழர்கைள 
நாட் ற்குத் தி ப்பி அ ப் ம் தீர்மானத்ைத நி த் மா  ஐக்கிய 
இராய்ச்சியத்தி ள்ள (United Kingdom) நீதிமன்றங்கள் உத்தர கைளப் பிறப்பித்தன.  
 
ேபா ஸ் பைடக்கு சந்ேதக நபர்கைள தன  பா காப்பில் ைவத்தி ப்பதற்கான 
மிதமிஞ்சிய அதிகாரங்கைள வழங்கும் பயங்கர வாதத் த ப் ச் சட்டம் தனிைல 
வகித்  வந்தைம குறிப்பிடத்தக்க .  
 
ெபா மக்கள் மீதான தாக்குதல்கள் 
2012 ஆம் ஆண் ல் ேபச்சுச் சுதந்திரம் நசுக்கப்பட்ட . மார்ச் மாதத்தில் 
நிைறேவற்றப்பட்ட HRC தீர்மானத்திற்கு ஆதராவாகக் குரெல ப்பிய மனித 
உாிைம ஆதரவாளர்கைள ம் ெபா மக்கைள ம் அரசாங்க உயர் அதிகாரத் 
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தரப் க ம் அரச உடைம ஊடகங்க ம் ெவளிப்பைடயாக அச்சு த்தல்கைள 
வி த்தன. அவர்களின் ெபயர்க ம்， கங்க ம் பகிரங்கப்ப த்தப்பட்டன. 
இவர்கள் ேராகிகளாகச் சித்தாிக்கப்பட்டனர். இந்த ெசயற்பாட்டாளர்கைள 
அச்சு த்திய அைமச்சர் ெமர்வின் த சில்வா க்கு (Mervyn de Silva) எதிராக 
அரசாங்கம் எந்த விதமான நடவ க்ைகைய ம் எ க்கவில்ைல.  
 
ேபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீ  க ைமயான கண்காணிப் ம் அடக்கு ைறக ம் 
அதிகாித்தி ந்ததாக ஊடகங்கள் ெவளிப்ப த்தின. ஒ  ெசய்தி இைணயத் 
தளமான ஸ்ரீ லங்கா மிெரர் (Sri Lanka Mirror) மற் ம் எதிர்கட்சியான ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியின் (United National Party) ஸ்ரீ லங்கா X நி ஸ் (Sri Lanka X News) 
இைணயத்தளம் த ய அைமப் களின் அ வலர்கைள 2012 ஆம் ஆண்  ைல 
மாதத்தில் குற்றப் லனாய் ப் பிாி  ேசாதைனயிட்ட . இதன் ேபா  இந்த 
இைணயத்தள அைமப் கள் “இலங்ைகையப் பற்றிய ெபாய்யான பிரசாரங்கைள 
ேமற்ெகாள்ளவதாக ம் மற் ம் ெபாய்யான ெசய்திகைள ெவளியி வதாக ம்” 
குற்றம் சுமத்தி இந்தப் லனாய் ப் பிாிவின் அதிகாாிகள் கணினிகைள ம் 
ஆவணங்கைள ம் பறி தல் ெசய்த டன் ஒன்ப  நபர்கைள ம் ைக ெசய்தனர். 
“ஜனாதிபதிக்கு அல்ல  அரசாங்கத்திற்கு எதிராக கசப்பான உணர் கைளத் 

ண் ம் அல்ல  ண் வி ம் அல்ல  ண் வதற்கு ைன ம்” நபர்க க்கு 
இரண்  வ டங்கள் வைரயான சிைறத்தண்டைனைய விதிக்கின்ற குற்றவியல் 
விதிக்ேகாைவயின் 120 ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம் இந்த நபர்கள் குற்றம் 
சாட்டப்பட் ந்தனர். குறித்த ஒன்ப  நபர்கள் அவர்கள் ைக ெசய்யப்பட்ட 
நாளின் பின்னர் பிைணயில் வி விக்கப்பட்டனர்.  
 
அரசாங்கம் 2012 ஆம் ஆண் ல் தனக்ெகதிராக விமர்சித்ததாகக் குைறந்த  ஐந்  
ெசய்தி இைணயத்தளங்கைள வி மா  உத்தரவிட்ட . அேத ேநரம் 
அரசாங்கம் தவறான சில பதி  சார்ந்த ேதைவப்பா கைள ன்ைவத்த டன் 
இைணயத்தள அ ப்பைடயில் அைமந்த சகல ஊடக ேசைவகள் ெதாடர்பி ம் 
கட்டணங்கைள ம் விதித்த . இங்கு இடம்ெப ம் ெசய்தித்தணிப் கைளத் 
தவிர்க்கும் கமாக பல ெசய்தி இைணயத்தளங்கள் ெவளிநா களி ள்ள 

க டங்க க்கு நகர்ந்தன. சுவிட்சர்லாந்தி ந்  (Switzerland) ேமாசமான ஒ  
விடயத்ைதத் ேதர்ந்ெத க்கும் நிமித்தம் ஒ  அரசாங்கத் திட்டத்ைதத் திைச 
தி ப் ம் தன  தீர்மானத்ைத விமர்ச்சித்ததற்கு அரசாங்க எதிர்ப்  சன்ேட லீடர் 
(Sunday Leader) ெசய்திப் பத்திாிைகயின் ன்னாள் பதிப்பாசிாியரான 
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ப்ெரெடாிக்கா ஜான்ஸ் (Frederica Jansz) ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ (Gotabhaya Rajapaksa) 
ைல மாதத்தில் தன்ைன அச்சு த்தியதாக ெதாிவித்தார் நவம்பர் மாதத்தில் இந்தச் 

ெசய்திகள் மைறந்  விட்டன. ஏைனய ஊடகங்களின் சுயாதீன அல்ல  
ெவளிப்பைடயாகக் குரல்ெகா த்த நபர்களின் பதவி நிைலக ம் கூட அரசியல் 
அ த்தங்களினால் பறிக்கப்பட்டைம பற்றிய அறிக்ைக ம் ெவளியாகியி ந்தன. 
2009 ஆம் ஆண்  ஒ  ேபா ஸ் நிைலயத்திற்கு அ கில் ைவத்  ன்ைனய நாள் 
சன்ேட லீடர் (Sunday Leader) ெசய்திப்பத்திாிைக ஆசிாியர் தி  லசந்த விக்கரம ங்க 
(Lasantha Wickrematunge) பட்டப்பக ல் இனம் ெதாியாத ஆ தக் கு க்களினால் 
சுட் க் ெகால்லப்பட்டார். இவாின் ெகாைல ெதாடர்பில் இ  வைரயில் எந்த 
விதமான லனாய்  விசாரைணக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  
 

2010 ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 24 ஆம் திகதி காணாமல்ேபான லங்கா இ–
நி ஸுக்கான (Lanka E-news) பங்களிப்பாளர் பிரகீத் எக்ென ெகாட (Prageeth 

Ekneligoda) சம்பந்தமான வழக்கில் ேம ம் எந்த விதமான ன்ேனற்ற ம் 
காணப்படவில்ைல. சட்டமா அதிபர் ெமாஹன் பீாிஸ் (Mohan Peiris) 
எக்ென ெகாட (Ekneligoda) காணாமல் ேபாகவில்ைல ஆனால் அவர் தன் 
வி ப்பத்தில் ெவளிநா  ெசன்றதாகக் கூறி ன்ைனய கூற்ைற ஒழித்  மைறத்  
விட்  ெகா ம்பில் (Colombo) சாட்சியமளித்  அதைன நி பித்தார்.  
 
மாகாண சைபகளின் நிமித்தம் கிழக்கு மாகாணத்தில் கடந்த ெசப்டம்பர் மாதம் 
நைடெபற்ற ேதர்தல்களின் ேபா  வன் ைறக ம் வாக்கு ேமாச க ம் நிைறந்  
காணப்பட்டன. 
 
உள்நாட் ல் இடம்ெபயர்ந்த மக்க ம் இரா வ அடக்கு ைறக ம்  

2012 ஆம் ஆண்  ெசப்டம்பர் மாதத்தில் டப்பட்ட வ னியா க்கு (Vavuniya) 
அ கி ந்த ெமனிக் பார்மில் (Menik Farm) உள்ளடங்கலாக த்தத்தின் பின்னர் 
சட்ட ைறயற்ற ாீதியில் இரா வக் கட் ப்பாட் த் த ப்  காம்களில் த த்  
ைவக்கப்பட் ந்த கிட்டத்தட்ட 300,000 சிவி யன்களில் இ தியாேனார் 
அவர்களின் ெசாந்த இடங்களாக இல்லாவி ம் ச கங்க டன் 
இைணக்க்பட் ள்ளார்கள் பல இலட்சக்கணக்கான மக்கள் ரவலன் 
கு ம்பங்க டன் அல்ல  தற்கா க வசதிக டன் இன் ம் வசித்  
வ கின்றனர். பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவர்கள  ெசாந்த இடங்களில் 
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கன்னிெவ கள் அகற்றப்படாைமயினால் அந்த இடங்க க்குத் தி ம்ப யாத 
நிைலயி க்கின்றனர்.  
 
அரசாங்கம் கணிசமானள  தன  இரா வ நிைலகைள வட கிழக்குப் பகுதிகளில் 
குைறத்தி ப்பதாகக் கூறி வந்தா ம் அ க்க  இரா வம் அங்குள்ள ெபா  
மக்களின் வாழ்க்ைகயில் இன் ம் தைலயி வதாக நம்பத்தகுந்த ள்ளி விபரங்கள் 
சுட் க் காட் கின்றன. வட கிழக்குப் பகுதி ெதாடர்பான பா காப்  அைமச்சின  
ஒ நாடாவில் பாடசாைலகளில் கிாிெகற் விைளயாட் ப் ேபாட் கள் மற் ம் 
ேகாவில்களில் விழாக்கள் த யவற்ைற ஏற்பா  ெசய்தல் அடங்கலாக பல 
ெபா ச் ெசயற்பா களில் இரா வம் ஈ ப ம் காட்சி காட்சிப்ப த்தப்பட்ட . 
ஆனால் நிஜத்தில் இரா வ ரர்கள் இரா வ ரர்க க்கு எதிரான 

ஷ்பிரேயாகங்கைள ேமற்ெகாள் கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . தம  
வாழ்வாதாரங்களில் தாக்கங்கைள ஏற்ப த்தி தம  நிலங்கைள ம் கடேலாரப் 
பகுதிகைள ம் ஆ தப் பைடகள் ெதாடர்ந் ம் அபகாித்  வ வதாக மீனவர்க ம் 
(Fishermen) விவசாயிக ம் (Farmers) கார் ெசய் ள்ளனர்.  
 

க்கிய சர்வேதச ெசயற்பாட்டாளர்கள் 

வைககூ ம் விடயங்கள் ெதாடர்பில் அர்த்த ள்ள நடவ க்ைகைய எ க்கத் 
தவறியதன் பின்னர் க்கிய பல சர்வேதச நி வனங்கள் வி த்  வ கின்ற ெப ம் 
அ த்தங்கைள இலங்ைக அரசாங்கம் எதிர்ேநாக்கி வ கின்ற . மார்ச் மாதம் 
நைடெபற்ற HRC அமர்வில் இலங்ைக அரசாங்கம் தன  வைககூ வ  
ெதாடர்பில் ஒ கப்ப கின்ற ஒ  தீர்மானத்ைத நிைறேவற் வதி ந்  
சைபையத் த க்க யன்ற . ஆதரவாக 24 வாக்குகைள ம், எதிராக 15 
வாக்குகைள ம் ெபற்  குறித்த தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்ட . இந்தத் 
தீர்மானத்தின் 8 உ ப்  நா கள் வாக்களிப்பதி ந்  விலகிக் ெகாண்டன. 
குறித்த சைபயின் 2009 ேம மாதத் தீர்மானம் இலங்ைகயில் நிலவிய த்த 
காலத்தின் ேபா  இடம்ெபற்ற க ைமயான மனித உாிைமகள் பற்றிய 
பிரச்சிைனகைளப் பாராதீனப்ப த்தி விட்  சா ாியமான ைறயில் தைலகீழாக 
மாறிய . இந்தத் தீர்மானத்திற்கு வாக்களித்த ைநஜீாியா (Nigeria) அடங்கலாக 
உ குேவ (Uruguay) மற் ம் இந்தியா (India) ஆகிய நா கள் தமிழ்நா  அரசு (Tamil 

Nadu State) மற் ம் வைககூற ேவண் ய தன்ைமைய வ த் ம் சிவில் ச க 
ஆதரவாளர்கள் ஆகிய தரப் களிடமி ந்  வ கின்ற அ த்தங்கைள எதிர்ேநாக்கி 
வ கின்றன. குறித்த தீர்மானம் மனித உாிைமக க்கான உயர் ஸ்தானிகர  ஐ.நா 
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அ வலகம் (OHCHR) 2013 ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதத்தில் மீண் ம் அறிக்ைகயிட 
ேவண் ெமன்பைத வ த்தி நிற்கின்ற .  
 
மனித உாிைம மீறல்கள் சம்பந்தமான குற்றங்கைள அைடயாளப்ப த் மா ம், 
LLRC சிபாாிசுகைள நைட ைறப்ப த் மா ம், சி பான்ைமத் தழிழ் மக்க டன் 
இைணந்  ஒ  நல் ணக்க நைட ைறைய ன்ென க்குமா ம் இந்தியா 
ெதாடர்ந் ம் இலங்ைக அரசாங்கத்ைத வ த்தி வ கின்ற .  
 
சீனா (China) அண்ைம காலங்களில்களில் இலங்ைக அரசாங்கத்தின் க்கியமான 
ஒ  இைணத் தரப்பாக ெவளிப்பட் ள்ள . இலங்ைகயின் உட்கட்டைமப்  
வசதிகைள அபிவி த்தி ெசய்வதில் அதிகளவான தலீட்ைட 
ேமற்ெகாள்ளவி ப்பதால் குறித்த ஆண்  காலப்பகுதியில் இலங்ைகக்கான பல 
சீன (China) உயர் மட்ட இராஜதந்திர மற் ம் இரா வ கு க்கள் இலங்ைக 
மீதான HRC தீர்மானத்ைத வாயளவில் எதிர்த்த .  
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