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இலங்ைக  
 
ேபார்க்கால விதிமீறல்க க்கான ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்வதில் இலங்ைக அரசு சிறிய 

ன்ேனற்றத்ைதேய கண் ள்ள . மார்ச் ௨0௧௩ ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயின் தீர்மானத்ைத அரசு கைடப்பி க்கத் தவறியதால், ௨0௧௪-ஆம் ஆண்  திய 
தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்ட . இந்தத் தீர்மானம் ௨00௯ஆம் ஆண்  வைடந்த 
இலங்ைக கு ைமப் ேபாாின்ேபா  இரண்  தரப்பி ம் இடம்ெபற்றசர்வேதச மனித 
உாிைமகள் மற் ம் மனிதாபிமானச் சட்டங்களின் மீறல்கள், மற் ம் அைவ ெதாடர்பான 
குற்றங்கள் குறித்  விசாரைண ெசய்வதற்காக ஐ.நா மனித உாிைமகள் உயர் ஆைணயைர 
( .என்.சி.எச்.ஆர். (OHCHR)) நியமித் ள்ள . 
 
விமர்சிப்பவர்கள் ேமல் அரசாங்கம் அதன் அடக்கு ைறகைளத் ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாண்  
வந் ள்ள . மார்ச் ௨0௧௪-இல், இ  தமிழ் இன ெசயற்பாட்டாளர்களின் ைக  பற்றி ஆய்  
ெசய் ெகாண் ந்த இரண்  கழ்ெபற்ற மனித உாிைம ஆர்வளர்கள் த ப் க் காவ ல் 
ைவக்கப்பட்டனர். இந்த இ வ ம் உடன யாக வி விக்கப்பட்ட ேபா ம் அரசாங்கம் 
ஏைனய பல தமிழர்கைள பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின் கீழ் ைக  ெசய்த . ேம ம் 
அ  ௧௬ ெவளிநாட் த் தமிழ் அைமப் கைள, அவற்றின் சட்டவிேராத நடவ க்ைகக்கான 
எந்த ஆதாரத்ைத ம் ெதாிவிக்காமல், பயங்கவாதத் க்கு அைவ உதவி ெசய்வதாக 
குற்றஞ்சாட் ய . 
 

ன் மாதத்தில் தீவிர இனவாத நி வனமாகிய த்த ேபா பாலேசனா (BBS) நடத்திய 
திட்டமிட்ட ஒ  ஊர்வலம் வன் ைறயில் ெவ த்த , அதில் நான்கு ஸ் ம்கள் 
மரணமைடந்தனர், குைறந்தபட்சம் ௮0 ேபர் காயமைடந்தனர் மற் ம் அேநக ஸ் ம் 

க ம் வணிகங்க ம் அழிக்கப்பட்டன. 
 
ெவளிநா களில் க டம் ம க்கப்பட்ட பிறகு இலங்ைகக்கு வ க்கட்டாயமாகத் தி ம்பி 
வந்த தமிழர்கைள அரசாங்கம் நடத்திய விதம் ெதாடர்ந்  குறிப்பிடத்தக்க அள  
கவைலயளிப்பதாக உள்ள . ௨0௧௪-இல், இலங்ைகக்கு க டம் ேகட்  வந்த 
அயல்நாட்டவர்கைள அரசாங்கம் வ க்கட்டாயமாகத் தி ப்பி அ ப்பத் ெதாடங்கிய , 
அவர்களில் பலர் பாகிஸ்தான் மற் ம் ஆப்கானிஸ்தானில் அபாயத்தில் உள்ள 
ச தாயத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாவர். 
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அரசாங்கம் ேபாரால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்குப் பகுதிகளில் னர்வாழ்  மற் ம் 
ம சீரைமப்  யற்சிகைள ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாண்  வ கின்ற . ௨0௧௪-இல், 
நீண்டகால உ தியளிக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ேடார் மற் ம் சாட்சி மேசாதா 
சட்டமாக்கப்பட்ட . 
 

ெபாறுப்புைடைம மற்றும் சர்வேதச விசாரைணகள் 
௨0௧௨ மற் ம் ௨0௧௩-ஆம் வ டத்தில் மனித உாிைமகள் கு த் தீர்மானங்களால் 
பாிந் ைரக்கப்பட்டவா  அரசுப் பைடகளா ம் மற் ம் தமிழ் ஈழ வி தைலப் 

களா ம் (எல்.ாி.ாி.இ (LTTE)) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட த்தக் குற்றங்கைள விசாாித்  
வழக்குத் ெதா ப்பதற்கான அர்த்த ள்ள நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம் என்பைத 
மஹிந்தா ராஜபக்ேச அரசு ஏற்க ம த்த . அதற்குப் பதிலாக, சந்ேதகத் க்குாிய 
எல்.ாி.ாி.இ (LTTE) உ ப்பினர்கள் மற் ம் காவ ல் உள்ள ப்பைட ஆதரவாளர்கள் 
ஆகிேயா க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட பா யல் வன் ைற உள்ளிட்ட சித்தரவைத 
பற்றிய நம்பகமான குற்றச்சாட் கைள விசாாிக்காைம அல்ல  வழக்குத் ெதாடராைம 
ஆகிய தன  நீண்டகால நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் ெதாடர்ந்  ேமற்ெகாண்ட . 
 
அதன் விைளவாக, மனித உாிைமகள் கு  மார்ச் ௨0௧௪-இல் ஒ  உ தியான 
தீர்மானத் க்கு அ மதியளித்த , அதன் லம் “மனித உாிைம மீறல்கள், மற் ம் அைவ 
ெதாடர்பான குற்றங்களின் க ைமயான மீறல்கள் மற் ம் ஷ்பிரேயாகங்கள் குறித்த 

ைமயான விசாரைணகைள” ேமற்ெகாள்வதற்கு .என்.சி.எச்.ஆர். (OHCHR)–க்கு 
ஆைணயிடப்பட் ள்ள . இந்த அறிக்ைக மார்ச் ௨0௧௫-இல் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 
 
ேம ம், இந்தத் தீர்மானம் ெசயற்பாட்டாளர்கைளக் குறிைவத்தல் மற் ம் ஸ் ம்கள் 
மீதான நடவ க்ைககள் உட்பட, அரசாங்கத்தால் தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
விதிமீறல்கள் குறித்  விசாரைண ெசய்வதற்காக ம் .என்.சி.எச்.ஆர். (OHCHR) 

நியமிக்கப்பட் ள்ள . அ  .என்.சி.எச்.ஆர். (OHCHR) விசாரைண டன் இைணந்  நீதி 
மற் ம் ெபா ப் ைடைமைய நிைலநாட் வதற்கு அரசாங்கத்தின் மீதான கடந்தகால 
அைழப் கைள மீண் ம் வ த்திய .  
 
பதிலாக, சர்வேதச விசாரைணக்கு ஒத் ைழக்கப் ேபாவதில்ைல என ம், விசாரைணக் 
கு  உ ப்பினர்கள் நாட் க்குள் ைழவதற்காகக் ேகா ம் விசா ம க்கப்ப ம் என ம் 
இலங்ைக அரசு ெவளிப்பைடயாக அறிவித் ள்ள . ஐ.நா விசாரைணக்குத் தகவலளிக்கும் 
இலங்ைகப் பிரைஜக ம் ேதசத் ேராகிகளாகக் க தப்ப வார்கள் என ம் அரசாங்க 
உ ப்பினர்கள் எச்சாித் ள்ளனர். அரசாங்கம் “சாட்சியளிப்பேபார் ெகா க்கும் சான்றின் 
அ ப்பைடயில் ெபா த்தமான நடவ க்ைககைள எ க்கும்” என ஒ  அைமச்சரைவ 
உ ப்பினர் அச்சு த்தி ள்ளார். 
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ைல மாதத்தில், தம  “காணாமல் ேபானவர்கள்” குறித்த ஆைணயத் க்கு 
உத வதற்காக சர்வேதச வல் நர்கள் கு  நியமிக்கப்ப ம் என அரசாங்கம் அறிவித்த , 
ேம ம் ேபார்ச்சட்ட மீறல்கள் மற் ம் அச்சு த்த ன் ேபாில் காணாமற் ேபானவர்கள் 
ஆகிய குற்றச்சாட் கைள விசாாிப்பதற்காக அந்தக் கு க்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய . 
 

சிவில் சமூகம் மற்றும் குற்றஞ் சாட்டுபவர்கள் மீதான 
கடும் நடவடிக்ைக 
ெபா ப் க் கூறல் ெதாடர்பாக நியாய ஆதர  ேதட ற்பட்ட இலங்ைக 
ெசயற்பாட்டாளர்களின் எேதச்ைசயான ைக  ௨0௧௪ இ ம் ெதாடர்ந்த . ேம ம், 
அரசாங்கமான  தன  அதிர  நடவ க்ைகைய சுதந்திரமான ஊடகங்கள் மற் ம் மனித 
உாிைம ஆர்வலர்கள் மீ ம் விாி ப த்திய . 
 
மார்ச் மாதத்தில், பிரபல மனித உாிைம ெசயற்பாட்டாளர்களாகிய ெகா ம்பில் 
ெசயற்பட்  வ ம் இன்ேபாம் நி வனத்ைதச் ேசர்ந்த கி ெபர்னாண்ேடா, மற் ம் 
கத்ேதா க்கப் பாதிாியார் பிதா பிர ன் மேகசன் ஆகிய இ வ ம் ன்  நாட்கள் 
த ப் ற் காவ ல் ைவக்கப்பட்  விசாாிக்கப்பட்டனர். வ க்கட்டாயமாக காணாமல் 
ேபானவர்களின் சார்பாகச் ெசயற்பட்  வ ம் பாேலந்திரன் ெஜயாகுமாாி என்பவர் ைக  
ெசய்யப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்  இைடநிைல பராமாிப் க்கு உத்தரவிடப்பட் ந்த 
அவ ைடய ௧௩ வய  மகள் பாேலந்திரன் வி ைஷனியின் நலவாழ்ைவ 
உ திப்ப த் மா  அவர்கள் ேகட் க்ெகாண்டனர். மனித உாிைம வழக்கறிஞர்களாகிய 
நாமல் ராஜபக் ேஷ, மஞ்சுளா பதிராஜா மற் ம் லக் ஷன் டயஸ் ஆகிேயார் அைடயாளம் 
ெதாியாத நபர்களால் அச்சு த்தப்பட்டனர். 
 
குறிப்பாக தமிழர்கள் அதிகமாக வசிக்கும் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள ஊடகங்கள், 
அறிக்ைக ெவளியி த ல் ெதாடர்ந்  கட் ப்பா கைளச் சந்தித்  வ கின்றன. ௨0௧௪ 

இல், வடக்குப் பகுதிையச் ேசர்ந்த பத்திாிக்ைகயாளர்க க்குப் பயிற்சியளிப்பதற்காக 
ெதற்குப் பகுதியில் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ந்த பணிமைனைய பா காப் ப் பைடகள் 
வ க்கட்டாயமாக ய , அதில் பங்ேகற்றி ந்தவர்கைள ட் க்குச் ெசல் மா  
ஆைணயிட்ட . 
 
வடக்கு மற் ம் கிழக்குப் பகுதிகளில் உள்ள ந்ைதய ேபார் பிரேதசங்களில் பல்ேவ  
அபிவி த்தி, மீள்கு யமர்த்தல் மற் ம் னரைமப் த் திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ ம் அேத சமயம், தமிழ் இன மக்களின் க்கய விடயமான உாிைமப் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்ற அரசாங்கத்தின் உ திெமாழி ெப ம்பா ம் 
நிைறேவறாமேலேய உள்ள . இறந்  ேபானவர்க க்கான நிைன  கூறல் ேசைவகைள 
நடத் தல் அல்ல  ேதசிய கீதத்ைத தமிழில் பா தல் ஆகியவற் க்கு தமிழ்ச் 
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ச தாயங்க க்கு அ மதி அளித்தல் என்பன ேபான்ற சாதாரணமான 
நடவ க்ைகக க்கும் அரசாங்கம் தைட விதித் ள்ள . 
 
எல்.ாி.ாி.இ (LTTE) தல் உலகம் வ ம் இயங்கும் வன் ைறயற்ற தமிழ் அைமப் கள் 
வைரயிலான அைனத்  நி வனங்களின் ெசாத் க்கள் மற் ம் நிதி ஆதாரங்கைள 

டக்குவதற்கு அரசாங்கம் கட்டைள பிறப்பித்த . இந்த கட்டைளக்காக உண்ைமயான 
குற்றச்சாட்  ஆதாரம் எைத ம் அரசாங்கம் வழங்கவில்ைல. இலங்ைகக்கு வ ைக ாி ம் 
உள்நாட்  ஆர்வளர்கள் மற் ம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட கு  உ ப்பினர்கள் ஆகிேயா க்கு 
எேதச்சாதிகார த ப் க் காவ க்கான சாத்தியமான ஆபத்ைத ஏற்ப த் ம் வைகயயில், 
பட் ய டப்பட்ட கு க்க டன் ெதாடர்  ெகாண் ள்ளவர்க க்கு எதிராக ம், எதிராக 
சட்ட நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என தைலைம இரா வ ஊடகப்ேபச்சாளர் கூறினார். 
 

மதச் சிறுபான்ைமயினர் மீதான தாக்குதல்கள் 
ெகா ம் வி ந்  ௬0 கிேலாமீட்டர் ெதற்ேக உள்ள அ த்கைமயில் ன்னதாக நிகழ்ந்த 
வாக்குவாதங்கள் உச்சகட்டமாக ன் மாதத்தில் வன் ைறயில் ந்த . ஸ் ம் 
இைளஞர்க க்கும் த்தத் றவிகைள ஏற்றி வந்த ேவன் ஓட் ந க்கும் இைடேய 
ஏற்பட்ட ஒ  சிறிய ேபாக்குவரத் ச் சம்பந்தமான சி  பிரச்சிைனைய ைமயமாக ைவத்  
இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்த . அந்தப் பகுதியில் ெபௗத்தர்க க்கு உள்ள பா காப்  குறித்த 
கவைலைய ெவளிப்ப த் ம் விதமாக, அ த்த நாள் கலேகாடஅத்தி ஞானசரேதர என்ற 
மத ெவறிபி த்த தைலவாின் தைலைமயில் ஒ  கண்டனப் ேபரணிைய நடத்திய . அைத 
ெதாடர்ந் , த கைள ம் மற்ற வாள்கைள ம் ைவத்தி ந்த ஒ  கும்பல் ஸ் ம்கைளத் 
தாக்கிய  அரசாங்கம் ஊரடங்குச் சட்டத்ைதப் பிறப்பித்த பிறகும் கூட, அ கி ள்ள 

ஸ் ம் க ம் உைடைமக ம் தாக்கப்பட்டன. அதில் குைறந்தபட்சம் நான்கு 
ஸ் ம்கள் ெகால்லப்பட்டனர், ௮0 ேபர் காயமைடந்தனர், ேம ம் நகரத்தி ம் அைதச் 

சுற்றி ள்ள பகுதிகளி ம் உள்ள அேனகமான க ம் வணிகங்க ம் 
அழிக்கப்பட்டன.  
 
சனாதிபதி ராஜபக் ேஷ உள்ளிட்ட த்த அரசு அதிகாாிகள் வன் ைறையக் கண் த்  
ெபா  அறிக்ைககைள ெவளியிட்டனர். சிலர் ைக  ெசய்யப்பட்டதாக அரசாங்கம் 
அறிவித்த , ஆனால் இந்தக் கட் ைர ெவளியாகும் வைர சந்ேதகத் க்குாியவர்கள் 
மீதான குற்றச்சாட் கள் எ ம் பதி  ெசய்யப்படவில்ைல. 
 

அகதிகள் 
ெவளிநாட் ல் க டம் ேகட்  வ க்கட்டாயமாக நா  தி ம்பி ள்ள இலங்ைகப் 
பிரைஜகள் பற்றிய தீவிரப் பிரச்சிைனகள் இன் ம் ெதாடர்கின்றன. மார்ச் ௨0௧௪ தல் 
அரசு பா காப்  நடவ க்ைககைள தீவிரப்ப த்திய பிறகு தான் பலர் வ க்கட்டாயமாகத் 
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நா  தி ம்பல்கள் இடம்ெபற் ள்ளன, இதில் பலர் ைக  ெசய்யப்பட்டேதா , கட  
பிரேதசத்தில் நிலவிய ஆபத்தான சூழ்நிைலயில் பலர் இறந் ம் விட்டனர். ஐக்கிய 
இராச்சியம் மற் ம் இதர நா களி ந்  க டம் கிைடக்காமல் தி ம்பி வந்தவர்க ம் 
உள்ளடங்கலாக, எல்.ாி.ாி.இ (LTTE) இயக்கத் டன் ெதாடர்  ெகாண் ப்பதாக 
சந்ேதகிக்கப்ப பவர்கைள அதிகாாிகள் சித்தரவைதப்ப த் வைத மனித உாிைமக் 

கண்காணிப்பாளர்க ம் மற்றவர்க ம் பதி  ெசய் ள்ளனர். 
 
சமீபத்திய வ டங்களில், குறிப்பாக ௨0௧௪-இன் ெதாடக்கத்தி ந் , மற்ற 
நா களி ந்  க டம் ேகாாி இலங்ைகக்கு வந்தவர்கைள அரசாங்கம் 
வ க்கட்டாயமாகத் தி ப்பி அ ப்பத் ெதாடங்கிய , இதில் அகதிக க்கான ஐக்கிய 
நா கள் சைபயின் உயர் ஆைணயாிடம் (UNHCR) பதி  ெசய் ள்ள சில ம் அடங்குவர். 
அத்தைகய வ க்கட்டாயமாகத் தி ப்பி அ ப்பப்பட்டவர்களில் பலர் பாகிஸ்தான் 
மற் ம் ஆப்கானிஸ்தானி ந்  ெகா ைமப்ப த்தப்பட்  தாய்நாட் க்கு 
அ ப்பப்பட்ட சி பான்ைம மதத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ஆவர். நா  கடத்தப்ப வதற்கு 

ன்னர் த ப் க் காவ ல் ைவக்கப்பட்ட க டம் ேகா ேவாைர பார்ப்பதற்கு UNHCR 

அ மதிக்கப்படவில்ைல, இவர்களில் சிலர் ன்னதாகேவ அகதிகளாக 
அங்கீகாிக்கப்பட் ந்தனர். 
 

புலம்ெபயர்ந்த ெதாழிலாளர்கள் 
ஒ  மில் ய க்கு ேமற்பட்ட இலங்ைகப் பிரைஜகள் ெவளிநாட் ல் பணி ாிந்  
வ கின்றனர், அவர்களில் பலர் பணியில் ேசர்ந்  அங்கு ெசன்றதி ந்  ேவைல 
வாய்ப் , நா  தி ம் தல் மற் ம் ம  ஒ ங்கிைணப்  வைரயிலான லப்ெபயர்  
சுழற்சியின் ஒவ்ெவா  கட்டத்தி ம் ஷ்பிரேயாகத் க்கு உட்படக்கூ ய ஆபத்  
உள்ள . ேதர்வாளர்க ம் ைறப்ப த்தப்படாத ைண கவர்க ம் அள க்கு 
அதிகமான கட்டணங்கைள வசூ க்கின்றனர், அதனால் ெவளிநாட் ல் ேவைல 
கிைடக்கும் என உ தியளிக்கப்பட்ட தவறான தகவலால் லம்ெபயர்ேவார் 
கடன்ப கிறார்கள் மற் ம் பாதிக்கப்ப கின்றனர். 
 
இலங்ைகயி ந்  ெவளிேயறியவர்களில் ௯0 சதவிகிதத் க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் 
தற்ேபா  மத்தியக் கிழக்குப் பகுதியில் ேவைல ெசய்கின்றனர், அங்கு அவர்கள் 
தங்க ைடய விசாைவ தங்க க்கு ேவைலயளிப்பவ டன் இைணக்கும் 

கஃபாலா (Kafala) ைறக்குக் கட் ப்ப த்தப்ப கின்றனர். இலங்ைகயி ந்  
இடம்ெபயர்ந்தவர்களில் ன்றில் ஒ  பங்குக்கும் ேமற்பட்டவர்கள் ட்  ேவைல 
ெசய்பவர்கள் ஆவர், அவர்களில் ெப ம்பாலாேனார் ெபண்கள் ஆவர். ெவளிநா களில் 
அவர்க ைடய உாிைமகைளப் பா காப்பதற்கு அரசாங்கம் சில யற்சிகைள 
எ த் ள்ள , ஆனா ம் பலர் குைறந்த ஓய் டன் கூ ய நீண்ட ேநர ேவைல, தாமதமாக 
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கிைடக்கும் அல்ல  கிைடக்காத சம்பளம், பணி ாி மிடத்திேலேய அைடத்  ைவத்தல், 
மற் ம் ஏச்சுப் ேபச்சுக்கள், உடல்ாீதியாக ன் த்தல் மற் ம் பா யல் ெதால்ைலகள் 
ேபான்ற பிரச்சிைனகைள அ பவித்  வ கின்றனர். 

 

முக்கிய சர்வேதச ெசயற்பாட்டாளர்கள் 
ஐ.நா. மனித உாிைமகள் கு  (HRC) இலங்ைகயின் சிவில் ேபாாின்ேபா  ேபார்க் 
குற்றங்கள் மற் ம் இதர தீவிர சட்ட மீறல்கள் ெதாடர்பான சுதந்திரமான சர்வேதச 
விசாரைணைய ேமற்ெகாள்வதற்கு ஐ.நா. மனித உாிைமகள் உயர் ஆைணயர் நவிபிள்ைள 
அவர்களின் பாிந் ைரகைளச் ெசயற்ப த்திய . 
 
ேபார்க் குற்றங்க க்காக இலங்ைகயின் ெபா ப்ேபற்பிைன உ தி ெசய் மா  
அெமாிக்கா ம் இங்கிலாந் ம் இலங்ைகக்கு கட்டைளயிட் ள்ளனர். 
 
ஒ  க்கியமான பிராந்தியக் பங்காளியான இந்தியா, தமிழர்களின் நல் ணக்கம் மற் ம் 
பா காப் க்காக ெதாடர்ந்  அ த்தம் ெகா த்  வ கின்ற , ஆனால் அ  மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் வாக்களிப்பில் கலந் ெகாள்ளவில்ைல. ஒ  க்கிய 
நன்ெகாைடயாளராகிய யப்பா ம் வாக்களிப்ைபத் தவிர்த்  விட்ட , ேம ம் இதர 
ெபா  அறிக்ைககளில் ேபார்க்காலத் க்குப் பிந்ைதய ன்ேனற்றங்கள் குறித்  
இலங்ைகையப் பாராட் ள்ளார். எந்த ஒ  மனித உாிைமப் பிரச்சிைனகைள ம் 
கூறாமல் நிதி மற் ம் அரசியல் ஆதர  பற்றிய ெதாடர் நிகழ்ச்சி ஒன் க்காக சீனப் 
பிரதமர் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்தார்.. 
 
இலங்ைகைய விட்  ெவளிேய ம் க டம் ேகா ேவார் தி ம்பி வ வைதேயா அல்ல  
அ ஸ்திேர யப் பகுதிக்குள் அ மதிக்கப்படாமல் இ ப்பைதேயா உ தி ெசய்வதற்கு 
அ ஸ்திேர யா ம் இலங்ைக ம் இணங்கி ள்ளன. கட ல் சு க்கமான ேநர்காணைல 
ேமற்ெகாண்ட பிறகு க டம் ேகா ேவார்கள் பலைர அ ஸ்திேர யா இலங்ைகக்குத் 
தி ப்பி அ ப்பி ள்ள ; நியாயமான ேகாாிக்ைக இ ப்பதாக கண்டறியப்பட்டவர்கள் 
மற்ற நா க க்கு அ ப்பப்பட்டனர். லம்ெபயர்ேவாைர ம் க டம் ேகா ேவாைர ம் 
நி த் வதில் இலங்ைகயின் உதவிையப் ெப வதற்கான ஒ  ெவளிப்பைடயான 

யற்சியில், மனித உாிைமகைள சிறப்பாக பா காக்கக் ேகா வதற்கும், மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் தீர்மானத் க்கு ஆதரவாக வாதி வதற்கும் 
அ ஸ்திேர யா தவறிவிட்ட . 
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