
முதல மை ச்சர் ஜெ . ஜெ யலலிதா அவர்களுக்கு,

வணக்கம்!

இலங் கை யில் அப்பாவித் தமிழர்கள் ஒன்ற ரை  லட்சம் பே ர் கொடூரமான மு றை யில் படுகொ லை  
செ ய்யப்பட்டதற்கு நீதி பெ ற்றுத் தரும் நடவடிக் கை யில் உங்கள் கவனத் தை  ஈர்க்கும் 

நோக்குடன் இந்தக் கடிதத் தை  எழுதுகி றே ன்.

இலங் கை  இறுதிப்போரில் நிகழ்த்தப்பட்ட போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனித உரி மை  மீறல்கள் 
குறித்து பன்னாட்டு விசார ணை  நடத்த வே ண்டும் என்று உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் 
வலியுறுத்தி வந்தனர். இதுதொடர்பாக ஐ.நா. மனித உரி மை ப் பே ர வை யில் 2012 ஆம் ஆண்டு 
முதல் தொடர்ந்து பல் வே று தீர்மானங்கள் கொண்டு வந்து நி றை வே ற்றப்பட்டன. 

பே ர வை யின் 24 ஆவது கூட்டத்தில் 24.09.2013 அன்று நான் பங் கே ற்று  இலங் கை  
இனப்படுகொ லை  பற்றி சர்வ தே ச விசார ணை க்கு ஆ ணை யிடும்படி வலியுறுத்தி னே ன். அ தை த் 
தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் அ மெ ரிக்கா கொண்டு வந்த தீர்மானம் 
நி றை வே ற்றப்பட்ட தை யடுத்து, இலங் கை  போர்க்குற்றங்கள் குறித்து மனித உரி மை  ஆ ணை யர் 
அலுவலகம் சார்பில் விசார ணை  நடத்தப்பட்டது. அந்த விசார ணை  குறித்த அறிக் கை யை  ஐ.நா. 
மனித உரி மை  ஆ ணை யர் அல்- உ சை ன் கடந்த 16 ஆம் தே தி வெ ளியிட்டார்.

இலங் கை  போர்க்குற்ற விசார ணை  அறிக் கை  மனித உரி மை  பே ர வை யில் வரும் 30-ஆம் தே தி 
தாக்கல் செ ய்யப்படவுள்ளது. அதன்மீது மே ற்கொள்ளப்பட வே ண்டிய நடவடிக் கை கள் 
தொடர்பாக அ மெ ரிக்கா கொண்டு வரும் தீர்மானம் மீது அடுத்த மாதம் 1 மற்றும் 2 ஆம் 
தே திகளில் விவாதம் நடத்தப்படவுள்ளது. இலங் கை  அரசுக்கு எதிரான போர்க்குற்றச்சாற்றுகள் 

குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்ற  விசார ணை  நடத்தப்பட வே ண்டும் என்பது தான் உலகம் 
முழுவதுமுள்ள தமிழர்களின் கோரிக் கை யாக  உள்ளது. 

இ தை  வலியுறுத்தியும், இதற்கான தீர்மானத் தை  ஐநா மனித உரி மை  பே ர வை யில் இந்தியா வே  
கொண்டு வர வே ண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் கடந்த 16 ஆம் தே தி சட்டப் பே ர வை யில் தீர்மானம் 
கொண்டு வந்து, அ னை த்துக் கட்சி ஆதரவுடன் நி றை வே ற்றிய தை  வர வே ற்கி றே ன். இந்த 
தீர்மானத்தின் மீது நடவடிக் கை  எடுக்கும்படி பிரதமர் ந ரே ந்திரமோடி அவர்களுக்கு ஒரு 
கடிதமும் எழுதியிருந்தீர்கள். ஆனால், அவற்றுக்கு எந்த பயனும் ஏற்படவில் லை . 

இலங் கை  போர்க்குற்றங்கள் குறித்த விசார ணை  குறித்து அ மெ ரிக்கா வலுவில்லாத வ ரை வுத் 
தீர்மானத் தை க் கொண்டு வந்துள்ளது. அத்தீர்மானத்தில், போர்க்குற்றங்கள் குறித்து இலங் கை  
அர சே  விசார ணை  நடத்தலாம் என்றும், விசார ணை க் குழுவில் பன்னாட்டு நீதிபதிகள், 
வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் புலனாய்வாளர்க ளை  சே ர்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும்  
கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது நிச்சயமாக ஈழத் தமிழர்களுக்கு நீதி பெ ற்றுத் தராது. 

இத்தீர்மானத்தில் ஏ தே னும் திருத்தங்கள் செ ய்ய வே ண்டுமா? என்பது குறித்து 
விவாதிப்பதற்கான ஆலோச னை க் கூட்டம் கடந்த 21 ஆம் தே தி ஜெ னிவாவில் ந டை பெ ற்றது. 
அதில் பங் கே ற்ற பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகள், இலங் கை க்கு சாதகமான சில 
திருத்தங்க ளை  வலியுறுத்தின. ஆனால், தமிழக சட்டப் பே ர வை  தீர்மானத் தை  பிரதிபலிக்கும் 
வ கை யில் எந்த திருத்தத் தை யும் முன் வை க்காமல் இந்தியா மவுனம்காத்தது. இது தமிழக 
மக்க ளை  அவமதிக்கும் செ யல் என்ப தை  ஒப்புக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகி றே ன். 



மக்க ளை  அவமதிக்கும் செ யல் என்ப தை  ஒப்புக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகி றே ன். 

வங்க தே ச சிக்கலில் மே ற்குவங்கத்தின் உணர்வுக ளை  மத்திய அரசு மதிக்கிறது. அ தே  போன்று, 
தற்போது நே பாளத்தில் புதிய அரசியல் சாசனம்  உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நே பாளத்தில் வாழும் 
இந்திய எல் லை ப்பகுதியான பீகாரின் வம்சாவழி மக்களின் உணர்வுகளுக்கு நே பாள அரசியல் 
சாசனத்தில் இடமளிக்க வே ண்டும் என்று - இந்திய வெ ளியுறவுத்து றை  செ யலாள ரை  நே ரில் 
அனுப்பி ராஜதந்திர அழுத்தங்க ளை க் கொடுக்கிறது. ஆனால், ஈழத்தமிழர்களுக்கு நீதி கே ட்கும் 
தமிழ்நாட்டின் உணர்வுக ளை  மட்டும் மத்தியஅரசு மதிக்க மறுக்கிறது. இப்போக் கை  இனியும் 
அனுமதிக்கக் கூடாது.

இதற்கு கடந்த காலங்களில் தமிழக ஆட்சியாளர்கள் க டை பிடித்த அணுகுமு றை  தான் காரணம் 
என்று கருதுகி றே ன். இலங் கை த் தொடர்பான பிரச்சி னை களில் தமிழக சட்டப் பே ர வை யில் 
தீர்மானம் நி றை வே ற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்புவது, பிரதமருக்கு கடிதம் எழுவது 
ஆகியவற்றுடன் கட மை  முடிந்து விட்டதாக தமிழகத் தை  ஆண்ட, ஆளும் முதல மை ச்சர்கள் 
கருதியது தான் இதற் கெ ல்லாம் காரணம் என்று எண்ணுகி றே ன். 

இதுதொடர்பாக அ னை த்துக் கட்சிக் கூட்டத் தை க் கூட்டி விவாதித்து,  அதன் முடிவுக ளை  
பிரதமரிடம் முதல்வரும், பிற கட்சிகளின் த லை வர்களும் நே ரில் வலியுறுத்தினால் தான் 
இலங் கை  சிக்கலில் மத்திய அரசு ஓரளவாவது அ சை ந்து கொடுக்கும் என்பது எனது கருத்து.

தமிழகத் தை ச் சே ர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற மு றை யில் பிரதமர் ந ரே ந்திர மோடி 
அவர்க ளை யும், வெ ளியுறவுத்து றை  அ மை ச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் அவர்க ளை யும் பலமு றை  
சந்தித்து இந்த பிரச்சி னை  குறித்து வலியுறுத்தியுள் ளே ன். இது தொடர்பாக 
நாடாளுமன்றத்திலும் பலமு றை  குரல் கொடுத்துள் ளே ன். ஜெ னீவாவில் ந டை பெ ற்று வரும் ஐ.நா. 
மனித உரி மை  பே ர வை க் கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டு இலங் கை  போர்க்குற்றங்கள் குறித்து 
பன்னாட்டு நீதிமன்ற விசார ணை க்கு ஐ.நா. மனித உரி மை  ஆ ணை யம் ஆ ணை யிட வே ண்டும் 
என்று வலியுறுத்த உள் ளே ன்.

தமிழக முதல மை ச்சராகிய நீங்கள் இப்பிரச்சி னை யில் ஆற்ற வே ண்டிய கட மை கள் பல உள்ளன.  
உடனடியாக அ னை த்துக் கட்சித் த லை வர்கள் கூட்டத் தை க் கூட்டி, இலங் கை  
போர்க்குற்றங்கள் குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்ற விசார ணை க்கு ஆ ணை யிடக் கோரும் 
தீர்மானத் தை  மனித உரி மை  பே ர வை யில் இந்தியா வே  கொண்டு வர வே ண்டும் என்று தீர்மானம் 
நி றை வே ற்ற வே ண்டும். 

அந்த தீர்மானத்தின் நக லை  அ னை த்துக் கட்சித் த லை வர்கள், அ னை த்துக் கட்சி சட்டமன்ற, 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் தில்லி செ ன்று பிரதமர் ந ரே ந்திர மோடி அவர்களிடம் நே ரில் 
கொடுத்து வலியுறுத்த வே ண்டும்.அ மெ ரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மே ற்கொண்டுள்ள பிரதமர் 
வரும் 29 ஆம் தே தி புதுதில்லி திரும்பவுள்ள நி லை யில், அன் றே  அவ ரை  சந்திப்பதற்கான 
ஏற்பாடுக ளை  செ ய்ய வே ண்டும். 

இந்த விஷயத்தில் தமிழக அரசியல் த லை வர்கள் அத்த னை  பே ரும் கருத்து வே றுபாடுக ளை  
மறந்து ஒன்றுபட்டு செ யல்பட்டால் தான் ஈழத் தமிழர்களுக்கு நியாயம் கி டை க்கும். என வே  
மே ற்கண்ட நடவடிக் கை க ளை  வி ரை ந்து மே ற்கொள்ள வே ண்டும் என தங்க ளை  அன்புடன் 
கே ட்டுக் கொள்கி றே ன்.

அன்புடன்
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