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ஐநா மனித உrைம அைவயில் ஈழத்தமிழ  

உrைமப் ேபா : தமிழக அைமப்புகளின் 

குழுப்ப அரசியல் 
 

இர. அருள், பசுைமத் தாயகம், ெசன்ைன, இந்தியா 

 
ஐநா மனித உrைம அைவயில் நைடெபறும் ஈழத்தமிழ  உrைமப் ேபாராட்டத்தில், 
தமிழ்நாட்டின் சில ஈழத்தமிழ  ஆதரவு அைமப்புகள் குழப்பமான நிைலப்பாட்ைட 
எடுத்து, தமிழக மக்கைள ெதாட ந்து குழப்பி வருகின்றன . 
 
2009 ஆம் ஆண்டில், ஈழப்ேபாrல் நைடெபற்ற பன்னாட்டு குற்றங்கள் குறித்து 
"இலங்ைக அரசு உள்நாட்டு விசாரைண நடத்த ேவண்டும்" என்று த மானம் 
ெகாண்டுவந்த ேபாது, அதைன இந்தியாவும் கியுபாவும் எதி த்து முறியடித்து, 
இலங்ைகயின் ேபா  ெவற்றிைய பாராட்டி த மானம் ெகாண்டுவந்தன. அப்ேபாது 
இந்த தமிழக அைமப்புகள் கண்டுெகாள்ளவில்ைல.   
 
2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் அெமrக்கா "இலங்ைக அரசு உள்நாட்டு 
விசாரைண நடத்த ேவண்டும்" என்று ேகாrய ேபாது அதற்கு ஆதரவாக தமிழகம் 
திரண்ெடழுந்து ேபாராடியது. இந்தியா அந்த த மானத்ைத ஆதrக்க ேவண்டும் என்று 
ேகாrன . ஆனால், அதற்கு அடுத்த ஆண்டு 2014 இல்  "இலங்ைக மீது பன்னாட்டு 
விசாரைணைய நடத்த ேவண்டும்" என்று த மானம் வந்தேபாது இந்த தமிழக 
அைமப்புகள் எதி த்துப் ேபாராடின. அெமrக்கத் த மானத்ைத ெகாளுத்தின . அதைன 
ேதாற்கடிக்க ேவண்டும் என்றன . 
 
இப்ேபாது, 2014 அெமrக்க த மானத்ைத பின்பற்றி, பன்னாட்டு விசாரைண அறிக்ைக 
வரும் நிைலயில் - மீண்டும் அெமrக்காைவ எதி த்து ேபாராட புறப்பட்டுள்ளன .   
 
(இந்த தமிழக அைமப்புகள் ேகாrயது ேபான்று 2014 அெமrக்கத் த மானம் 
ேதாற்கடிக்கப்பட்டிருந்தால், இப்ேபாது ஈழப்படுெகாைல ஒரு விவாதமாகேவ 
வந்திருக்காது. யாரும் கண்டுெகாண்டிருக்க மாட்டா கள் என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்). 
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ஈழத்தமிழ  படுெகாைல குறித்து ஒரு பன்னாட்டு நதிமன்ற விசாரைண ேவண்டும் 
என்பது நமது ேகாrக்ைக. ஆனால், அதற்காக அெமrக்காைவ குறிைவத்து 
ஒேரயடியாக எதி த்துப் ேபாராடுவதில் என்ன நியாமம் இருக்கிறது?  
 
இலங்ைக மீது அப்படி ஒரு பன்னாட்டு விசாரைண ேதைவ என்றால், அது இந்தியா, 
சீனா, அெமrக்கா ஆகிய நாடுகள் கூட்டாக முன்ெனடுக்கும் நிைலயில் மட்டுேம 
சாத்தியமாகும். எனேவ, பன்னாட்டு நதிவிசாரைண ேகாrக்ைகயானது முதலில் 
இந்தியாைவ ேநாக்கியும், அடுத்ததாக சனீா, அெமrக்காைவ ேநாக்கியும் அைமய 
ேவண்டும். 
 
ஈழத்தமிழ களுக்கு நதி கிைடக்க, உண்ைமயான தைடக்கல்லாக இருக்கும் 
இந்தியாைவயும், சீனாைவயும் விட்டுவிட்டு, அெமrக்கா மீது மட்டும் குற்றம் 
சாட்டுவதில் நியாயம் இல்ைல. 
 
தமிழக அைமப்புகளின் குழப்ப நிைல குறித்து விrவாக அறிய இந்தக் கட்டுைரைய 
படியுங்கள்:  

 

2009 த மானம் 1 
 

2009 உள்நாட்டு விசாரைண த மானத்ைத ேதாற்கடித்த இந்தியா: தமிழக 
அைமப்புகள் கண்டுெகாள்ளாத நிைல! 
 

ஈழப்ேபாrன் மனித உrைம மீறல்கள் குறித்து ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயின் 

சிறப்புக் கூட்டத்ைதக் கூட்ட 2009 ேம மாதம் 19 ஆம் நாள் ெஜ மனியின் 

தைலைமயில் 17 உறுப்பு நாடுகள் கூட்டாகக் ேகாrக்ைக ைவத்தன. இதற்கு ஐநா 

மனித உrைமப் ேபரவிைவயில் உறுப்பினராக இல்லாத 20 நாடுகள் ஆதரவு 

ெதrவித்தன. 

 

ஆனால், இப்படி ஒரு முயற்சி நடப்பைத முன்கூட்டிேய அறிந்த இந்தியா, கியூபா, 

பாகிஸ்தான், எகிப்து ஆகிய நாடுகள் இலங்ைகைய காப்பாற்ற தாங்கள் கூட்டாக 

ெசயல்படப் ேபாவதாக  2009 ேம மாதம் 15 ஆம் நாள்  ஐநா மனித உrைமப் 

ேபரைவக்கு அறிவித்தன. அணி ேசரா நாடுகள் என்கிற ெபயrல் கியூபாவின் 

தைலைமயில் இந்த இலங்ைக ஆதரவு அணி அைமக்கப்பட்டது. 

 

2009 ேம மாதம் 26, 27 ஆம் நாட்களில் கூடிய ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயின் 

இலங்ைக மீதான சிறப்புக் கூட்டத்தில், இரண்டு மாறுபட்ட த மானங்கள் 

முன்ைவக்கப்பட்டன.  
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சுவிட்ச லாந்து நாடு ெகாண்டுவந்த த மானத்தில், இலங்ைகப் ேபாrல் நடந்த மனித 

அழிவுக்கும் இழப்பிற்கும் வருத்தம் ெதrவிக்கப்பட்டது. ேமலும், ேபாrல் பன்னாட்டு 

சட்டங்கள் மீறப்பட்டது குறித்து ச வேதச தரத்தில் இலங்ைக அரசாங்கேம உள்நாட்டு 

விசாரைண நடத்த ேவண்டும் என்று ேகாரப்பட்டது. 

 
The Human Rights Council 'Deplores the significant loss of human lives and suffering in the 
context of the current situation' 'Stresses the importance of combating impunity and calls on the 
government of Sri Lanka to investigate all allegations and bring to justice, in accordance with 
international standards, perpetrators of violations of human rights and of international 
humanitarian law' 
 

மனிதப் ேபரழிவுக்கு வருத்தம் மற்றும் உள்நாட்டு விசாரைண என்கிற 

ேகாrக்ைகையக் கூட ஏற்க மறுத்த இந்தியாவும் கியூபாவும் இந்த த மானத்ைத 

ேதாற்கடித்தன.  

 

இதற்கு பதிலாக, இலங்ைக அரசின் தமிழ களுக்கு எதிரான ேபா  நடத்தும் 

உrைமைய அங்கீகrத்தல், இலங்ைக அரசுக்கு பாராட்டு, உலகநாடுகள் இலங்ைகக்கு 

பண உதவி ெசய்ய ேவண்டும் என்கிற ேகாrக்ைககள் அடங்கிய அவமான கரமான 

த மானத்ைத இந்தியாவும் கியூபாவும் முழுமூச்சாக ெசயல்பட்டு ெவற்றிெபறச் 

ெசய்தன. 

 
S-11/1 Assistance to Sri Lanka in the promotion and protection of human rights: The 
Human Rights Council 'Welcoming the conclusion of hostilities and the liberation by the 
Government of Sri Lanka of tens of thousands of its citizens that were kept by the LTTE  against 
their will as hostages' 'Urges the international community to cooperate with the Government of 
Sri Lanka in the reconstruction efforts, including by increasing the provision of financial 
assistance' 
 

இவ்வாறாக, 2009 ஆம் ஆண்டில், இலங்ைகயில் உள்நாட்டு விசாரைண ேதைவ 

என்கிற மிகக் குைறந்தபட்ச ேகாrக்ைகையக் கூட, ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவ 

இருந்தது. அைதவிடக் ெகாடுைமயாக, இலங்ைகைய பாராட்டி த மானம் 

ெகாண்டுவரப்பட்டது.  

 

(இந்த பாராட்டுத் த மானம் ஒரு மனித உrைம அவமானம் என்று ெசால்லி, இதைன 
திரும்பப் ெபற ேவண்டும் என்று ஐநா ெபாதுச்ெசயல  அைமத்த தரூஸ்மான் குழு 
கருத்து ெதrவித்தது). 
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2009 ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயில் நடந்த இந்த 

சிறப்புக் கூட்டம் குறித்தும், அதில் இந்தியாவின் அப்பட்டமான தமிழினத் துேராகம் 

குறித்தும் அப்ேபாது தமிழ்நாட்டில் பரவலாக அறிந்திருக்கப்படவில்ைல. 

 

(இந்தக் கூட்டத்தின் ேபாது, இலங்ைக மீது பன்னாட்டு விசாரைண நடத்த ேவண்டும் 

என்று பசுைமத் தாயகம் அைமப்பு அதிகாரப்பூ வ ஆவணத்ைத சம ப்பித்தது. இந்தக் 

கூட்டத்தில் உலகம் முழுவதும் இருந்து ெமாத்தம் நான்கு அைமப்புகள் மட்டுேம 

ேகாrக்ைக அறிக்ைகைய சம ப்பித்தன. அதில் பசுைமத் தாயகம் அறிக்ைகயும் 

ஒன்று. அந்த அறிக்ைகயில் - இலங்ைகயின் இனப்படுெகாைல அளவிலான 

ெகாடூரங்கள் நடந்துள்ளது ெதாட பில் ஐநா ச வேதச விசாரைண நடத்தப்பட 

ேவண்டும் என பசுைமத் தாயகம் ேகாrயது. ேமலும் தமிழ  பகுதியில் 

ெபாதுவாக்ெகடுப்பு நடத்தி, தமிழ களின் சுயநி ணய உrைமையக் காக்க ேவண்டும் 

என்றும் ேகாரப்பட்டது. பசுைமத் தாயகம் சா பிலான பிரதிநிதி இக்கூட்டத்தில் 

பங்ேகற்று இலங்ைகக்கு எதிராக உைர நிகழ்த்தினா ). 

 

த மானம் 2 
 

2012 உள்நாட்டு விசாரைணக் ேகாr த மானம்: தமிழக அைமப்புகள் 
ஆதரவு! 
 

2009 ஆம் ஆண்டில் இலங்ைக இராணுவத்தின் ெவற்றிையக் ெகாண்டாடி த மானம் 

ெகாண்டுவந்து ேபாது அெமrக்கா ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயில் உறுப்பினராக 

இல்ைல.  அதன் பின்ன  2011 ஆம் ஆண்டில் ஒரு கண்டனத் த மானத்ைத கனடா 

நாடு ெகாண்டுவர முயன்று, ேபாதுமான ஆதரவு கிைடக்காது என்பதால் ைகவிட்டது.  

 

இந்நிைலயில் புதிதாக உறுப்பின  ஆன அெமrக்கா 2012 ஆம் ஆண்டில் 'இலங்கயில் 

நல்லிணக்கம் மற்றும் ெபாறுப்புைடைமைய ஊக்கப்படுத்துதல்" எனும் த மானத்ைத 

ெகாண்டுவந்தது. அந்தத் த மானத்தில், எல்.எல்.ஆ .சி.யின் ஆக்கப்பூ வமான 

பrந்துைறகைள நிைறேவற்றுவதுடன், அதற்கும் கூடுதலாக நதிையயும் 

ெபாறுப்புைடைமையயும் நிைறேவற்றுவதற்கு ேதைவயான நடவடிக்ைககைள 

இலங்ைக அரசு ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்' என்றும், பன்னாட்டு சட்டமீறல்கள் குறித்த 

குற்றச்சாட்டுகைள கைளவதற்கான முழுைமயான திட்டத்ைத அளிக்க ேவண்டும் 

என்றும் ேகாரப்பட்டிருந்தது. 

 
Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka: The Human Rights Council 'Calls 
upon the Government of Sri Lanka... to take all necessary additional steps to fulfil its relevant 
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legal obligations and commitment to initiate credible and independent actions to ensure justice, 
equity, accountability and reconciliation for all Sri Lankans 
 

இவற்ைற ெசயலாக்குவதற்கு ஐநா மனித உrைமகள் ஆைணய  அலுவலகம் உதவ 

ேவண்டும், அந்த உதவிகைள இலங்ைக அரசு ஏற்க ேவண்டும் என்றும் முதலில் 

ேகாரப்படிருந்தது (to provide, and the Government of Sri Lanka to accept, advice and technical 
assistance on implementing the above-mentioned steps,) 
 

ஆனால், ஐநா மனித உrைம ஆைணய  அலுவலகத்தின் உதவிகள் இலங்ைக 

அரசின் சம்மதத்துடேனேய ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும் என்று இந்தியா ஒரு 

திருத்தத்ைதக் ெகாண்டுவந்து, ஏற்கச் ெசயதது (in consultation with and with the 
concurrence of the Government of Sri Lanka, advice and technical assistance on implementing 
the above-mentioned steps). (இதன் படி, ஐநாவின் உதவிைய இலங்ைகக் ேகாரவும் 

இல்ைல. ஐநாவின் தைலயடீு ஒேரயடியாக முடக்கப்பட்டது) 

 

2013 த மானம் 3 
 
2013 உள்நாட்டு விசாரைணைய வலியுறுத்தி த மானம்: தமிழக 
அைமப்புகள் ஆதரவு! 
 

அெமrக்கா 2013 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் ஒருமுைற 'இலங்ைகயில் நல்லிணக்கம் 

மற்றும் ெபாறுப்புைடைமைய ஊக்கப்படுத்துதல்" எனும் த மானத்ைத 

ெகாண்டுவந்தது. 

 

இந்த த மானத்தில் பன்னாட்டு குற்றங்கள் குறித்த ஒரு நம்பகத்தன்ைம வாய்ந்த 

விசாரைணைய இலங்ைக அரேச நடத்த ேவண்டும் என்று ேகாரப்பட்டது (calls upon 
the Government to conduct an independent and credible investigation into allegations of 
violations of international human rights law and international humanitarian law, as applicable;) 
 

இதுகுறித்து 2013 ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பrல் ஐநா மனித உrைமகள் ஆைணய  ஒரு 

இைடக்கால அறிக்ைக அளிக்க ேவண்டு ேவண்டும். 2014 மா ச்சில் ஒரு விவாத 

அம ைவ ஐநா மனித உrைமகள் ஆைணயம் நடத்த ேவண்டும் என்று இருந்த 

ேகாrக்ைகைய, 2013 இல் வாய்மூல அறிக்ைக, 2014 இல் ஒரு சாதாரண விவாதம் 

என்று இந்தியா மாற்றி அைமத்தது. 

 

இவ்வாறு "இலங்ைகயில் உள்நாட்டு விசாரைண" என்கிற த மானத்ைத அெமrக்கா 

2013 இல் முன்ைவத்த ேபாது, அதைன இந்தியா ஆதrக்க ேவண்டும் என்கிற ெபரும் 
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ேபாராட்டம் தமிழ்நாட்டில் எழுந்தது. மாணவ கள் நாெடங்கும் உண்ணாவிரதம் 

இருந்து ஒரு ெபரும் எழுச்சிைய உறுவாக்கினா கள். 

 

2014 த மானம் 1 
 

 

2014 பன்னாட்டு விசாரைண த மானம்: தமிழக அைமப்புகள் 
குழப்பம்! 
 

2014 மா ச் மாதம் ெஜனவாவில் உள்ள ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயில் 

நிைறேவற்றப்பட்ட த மானத்தில், "இலங்ைகயில் நைடெபற்ற ேபாrல் மிக 

ேமாசமான மனித உrைம மீறல்கள் மற்றும் அதுெதாட பான குற்றச்ெசயல்கள் 

நிகழ்த்தப்பட்டது குறித்து, ஒரு முழுைமயான புலனாய்ைவ ேமற்ெகாள்ளுமாறு" ஐநா 

மனித உrைம ஆைணயருக்கு உத்தரவிடப் பட்டது.  

 
To undertake a comprehensive investigation into alleged serious violations and abuses of human 
rights and related crimes by both parties in Sri Lanka during the period covered by the Lessons 
Learnt and Reconciliation Commission, and to establish the facts and circumstances of such 
alleged violations and of the crimes perpetrated with a view to avoiding impunity and ensuring 
accountability, with assistance from relevant experts and special procedures mandate holders 
 

இதுதான் இலங்ைக மீதான முதல் பன்னாட்டு நடவடிக்ைக ஆகும். இந்த 

த மானத்தின் படி, இலங்ைக மீது பன்னாட்டு விசாரைணக் குழு அைமக்கப்பட்டது.  

 

இப்படி உண்ைமயாகேவ இலஙைக மீது பன்னாட்டு விசாரைண த மானம் 

ெகாண்டுவரப்பட்ட ேபாது, தமிழ்நாட்டில் சில அைமப்புகள் அந்தத் த மானத்ைத 

எதி த்தன. த மான நகைல ெகாளுத்தின . அதைன உலக நாடுகள் நிராகrக்க 

ேவண்டும் என்று பிரச்சாரம் ெசய்தன . ஈழத்தமிழ கள் சில  த மானத்திற்கு எதிராக 

ெஜனவா ெசன்று பிரச்சாரம் ெசயதன . அப்ேபாது 'அந்த த மானத்தில் 

இனப்படுெகாைல என்கிற வாசகம் இல்ைல' என்று ெசால்லி அதைன எதி த்தன . 

பன்னாட்டு மனித உrைம சட்டமீறல் என்றால் அதற்குள் இனப்படுெகாைலயும் 

உண்டு என்பைத மைறத்து இந்தப் ேபாராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.  

 

இந்த த மானம் வாக்ெகடுப்புக்கு வந்த ேபாது, அதில் பன்னாட்டு விசாரைண 

உத்தரைவ நக்க ேவண்டும் என்று ஒரு முைறயும், இந்த த மானத்ைதேய 

ஒத்திைவக்க ேவண்டும் என்று மறுமுைறயும் த மானத்ைத எதி த்து வாக்களித்தது 
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இந்தியா. இறுதியில் அந்த முயற்சிகள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டு முழுத மானமும் 

வாக்ெகடுப்புக்கு விடப்பட்ட ேபாது, ெவளிநடப்பு ெசய்தது இந்தியா. 

 

 

2015 - இப்ேபாது நடப்பது என்ன? 
 

2014 ஆம் ஆண்டில் எந்த த மானம் ேவண்டாம் என்று ெசால்லி, த மான நகைல 

எrத்தும், அெமrக்க நிறுவனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியும் ேபாராட்டம் நடத்திய 

அேத அைமப்புகள், தைலவ கள் பல , இப்ேபாது 'அெமrக்கா பன்னாட்டு 

விசாரைணையக் ைகவிட்டுவிட்டது’ என்று புலம்புகின்றன . இப்ேபாதும் 

அெமrக்காைவ எதி த்து ேபாராட்டம் நடத்துகிறா கள். 

 

இலங்ைகயில் பன்னாட்டு குற்றங்கள் நிகழ்ந்தது குறித்து, உள்ளது உள்ளபடி 

உண்ைமகைள ஆவணப்படுத்தி ெவளியுலகிற்கு ெசால்வதுதான் ச வேதச விசாரைண 

குழுவின் பணியாகும். அந்த உண்ைமயின் மீது என்ன நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும் 

என்பைத ஐநா அைவ மற்றும் உலக நாடுகள் முடிவுெசய்ய ேவண்டும். 

 

2014 ஆம் ஆண்டில் அெமrக்க முன்முயற்சியால் ெகாண்டுவரப்பட்ட த மானம் 

'உண்ைமைய உலகுக்கு அதிகாரப்பூ வமாக அறிவிக்கும்' என்று எதி பா க்கப்படுகிறது. 

இதன் மீதான குற்றவியல் விசாரைணைய, பன்னாட்டு தைலயடீ்டுடன் இலங்ைகக்கு 

உள்ேளேய நடத்தலாம் என அெமrக்கா கருதுவதாகத் ெதrகிறது. இதில் பன்னாட்டு 

தைலயடீு என்கிற கருத்ைத இலங்ைக அரசு ஏற்கவில்ைல. இலங்ைகக்குள் 

விசாரைண என்பைத தமிழ கள் ஏற்கவில்ைல. 

 

இவ்வாறாக, அெமrக்கா மீதான இப்ேபாைதய குற்றச்சாட்டு என்பது, இதுவைர 

ெகாண்டுவரப்பட்ட பன்னாட்டு விசாரைண (Investigation) ெதாட பாக அல்ல. மாறாக, 

இனி நடக்க இருக்கும் பன்னாட்டு குற்றவியல் நடவடிக்ைக (Judicial Trial) 

ெதாட பாகத்தான். 

 

தமிழ்நாட்டில் குழப்பும் அரசியல்? 
 

2009 ஆம் ஆண்டில், இலங்ைக இராணுவ ெவற்றிைய ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவ 
ேபாற்றி புகழ்ந்த ேபாது, தமிழ்நாட்டில் பலரும் அதுகுறித்து ேபசவில்ைல. 
 
2012, 2013 ஆம் ஆண்டுகளில் ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயில், உள்நாட்டு 
விசாரைண என்கிற த மானம் வந்த ேபாது, தமிழ்நாட்டில் பலரும் அதைன 
ஆதrத்தன .  



 

8 

 

 
2014 ஆம் ஆண்டில் 'பன்னாட்டு விசாரைண' என்கிற த மானம் ெகாண்டுவரப்பட்டது. 
அப்ேபாது 'அந்த த மானத்தில் இனப்படுெகாைல என்கிற வாசகம் இல்ைல' என்று 
ெசால்லி அதைன எrத்தன .  
 
இப்ேபாது, அெமrக்கா பன்னாட்டு விசாரைணைய ைகவிட்டுவிட்டது என்று ெசால்லி 
புதிய ேபாராட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன .  
 

ஆனால், பன்னாட்டு விசாரைண (International Investigation) என்பது ஏற்கனேவ நடத்தி 

முடிக்கப்பட்டு விசாரைண அறிக்ைக ெவளிவர உள்ளது. இனி, பன்னாட்டு 

குற்றவியல் விசாரைணக்கு (International Criminal Trial) வழிெசய்ய 

ேவண்டுெமன்றால், அதற்கான சாவி இந்தியாவிடமும் சீனாவிடமும்தான் இருக்கிறது 

- என்பைத மைறத்து 'வழக்கம் ேபால' குழப்பும் அரசியைல ேமற்ெகாண்டுள்ளன 

தமிழ்நாட்டின் சில ஈழத்தமிழ  ஆதரவு அைமப்புகள். 

 

தமிழ் மக்கள் ஏமாளிகளாக இருக்கும் வைர, ஏமாற்றும் குழப்பவாத அைமப்புகள் 

இருக்கேவ ெசய்யும். இது தமிழினத்தின் தைலவிதி.  
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