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ஈழத் தம�ழர்க்� வ��யல் – தம�ழ் மக்கள் ேகார�க்ைக மாநா�
தீ ர்மானங்கள்
தம�ழ�னப் ப�ெகாைலகள் உள்ளடங்கலான இன அழ�ப்ப�க்� (Genocide) நீத� காண
் பதற்�ம்
தம�ழ� ழத் தாயகத்த�ல் பா�காப்பான வாழ்க்ைக அைமவதற்�ம் ப�ன்வ�ம் ேகார�க்ைககள்
ந�ைறேவற்றப்பட ேவண
் �ம் என்ற தம�ழர் ேவணவாைவ ெவள�ப்ப�த்�ம் வைகய�ல் 9 – 4 2022 சன�க்க�ழைம அன்� ெசன்ைன, சர். ப�ட்� த�யாகராயர் அரங்க�ல் ஈழத்தம�ழர்
வாழ்வ�ர�ைமக் �ட்டைமப்ப�ன் ஒ�ங்க�ைணப்ப�ல் நைடெப�ம் இம்மாநாட்�ல் ப�ன்வ�ம்
தீ ர்மானங்கள் இயற்றப்ப�க�ன்றன.
1. ஈழத் தம�ழர்க�க்� எத�ராக இனவழ�ப்ப�க் �ற்றங்கள், மாந்த �லத்த�ற்� எத�ரான �ற்றங்கள்,
ேபார்க்�ற்றங்கள் ெசய்த ேகாத்தபய இராசபக்ேச, மக�ந்த இராபக்ேச உள்ள�ட்ட ச�ங்கள ஆட்ச�த்
தைலைமகள், சரத் ெபான்ேசகா, சேவந்த�ர ச�ல்வா, கமல் �ணரத்னா, ஜகத் ெஜய�ர்யா உள்ள�ட்ட
பைடத் தைலைமகைள, 2002 ஆம் ஆண
் � ஜூைல �தலாம் நா�க்� �ன்னர் ப�ர�ந்த
�ற்றங்கைளய�ம் உள்ளடக்கக் ��யதான இலங்ைக ெதாடர்பான அைனத்�லகக் �ற்றவ�யல்
தீ ர்ப்பாயம் ஒன்� ச�றப்பாக அைமக்கப்பட்ேடா, அன்ேறல் �ைறந்த� அைனத்�லக �ற்றவ�யல்
நீத�மன்றத்த�ேலா, �ண
் �ேலற்ற ேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
2. 2014 ஆம் ஆண
் � வடமாகாணசைபய�ல் இயற்றப்பட்ட தீ ர்மானத்த�ன்ப�ய�ம், 2021 ஆம் ஆண
் �
சனவர�ய�ல் தம�ழ்த் தைலவர்க�ம் ��ைமச் ச�க ப�ரத�ந�த�க�ம் ேசர்ந்� ஐ.நா. உ�ப்பர�க�க்�
அ�ப்ப�ய மடல�ன்ப�ய�ம் 2013 ஆம் ஆண
் � தம�ழ்நா� சட்டப்ேபரைவய�ல் ஒ�மனதாக இயற்றப்பட்ட
தீ ர்மானத்த�ன்ப�ய�ம் ஈழத் தம�ழர்க�க்� எத�ராக ெசய்யப்பட்ட ேமற்ெசான்ன பன்னாட்� சட்டம� றல்கள்
ெதாடர்ப�ல் எவ்வ�த உள்நாட்�ப் ெபா�ப்ப�க் �ற�க்�ம் ச�ற�லங்கா அர� வழ�ெசய்யாத ந�ைலய��ம்
ஐ.நா. மாந்தவ�ர�ைமப் ேபரைவய�ல் இயற்றப்பட்ட தீ ர்மானங்கைள எத�ர்த்�க் ெகாண
் ��க்�ம்
ந�ைலய��ம் இன�ய�ம் காலந்தாழ்த்தாமல் பன்னாட்�ப் ப�லனாய்வ�க்� வழ�ெசய்ய ேவண
் �ம் என
இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
3. இலங்ைக அர� ஐ. நா. ேபரைவய�ல் உ�ப்ப� வக�க்கத் ெதாடங்க�ய 1955 ஆம் ஆண
் � த�சம்பர் 14ஆம்
நா�க்� �ன்னதாகேவ, இன அழ�ப்ைபத் த�ப்பதற்�ம் தண
் �ப்பதற்�மான அைனத்�லக
ஒப்பந்தத்ைத ஏற்�க்ெகாண
் �வ�ட்ட�. இதனால், இந்த ஒப்பந்தத்த�ன் சட்ட ஆ�ைகக்� அந்த நா�
1951 ஆம் ஆண
் � சனவர� 12 ஆம் நாள் ெதாடக்கம் உட்பட்��க்க�ற�. அந்த நாள�ல் இ�ந்�
இலங்ைகய�ன் ஆட்ச� மற்�ம் பைடத் தைலைமகள் (Individual Criminal Responisiblity on Genocide)
மட்�மல்ல அந்த நாட்�ற்� ெபா�ப்பான அர�ம், ஈழத்தம�ழர்கள், மைலயகத் தம�ழர்கள் உள்ள�ட்ட
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தம�ழ் ேப�ம் மக்கள் அைனவ�க்�ம் எத�ராகப் ப�ர�ந்த இன அழ�ப்ப�க் �ற்றத்ைத (State Responisiblity on
Genocide) பன்னாட்� நீத�ப் ப�லனாய்வ�க்� தவறா� உட்ப�த்த�டேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
4. ஐேராப்ப�ய வல்லரச�ய ஆ�ைகக்� �ன்ன��ந்த இைறைமைய ம� ட்�க்ெகாள்�ம் உர�ைமய�ன்
பாற்பட்�ம், ெப�ம்பான்ைமத் தம�ழ� ழ மக்கள�ன் மக்களாைண ெபற்ற வட்�க்ேகாட்ைடத் தீ ர்மானத்த�ன்
பாற்பட்�ம், அளப்பர�ய ஈகங்க�டன் �ன்ென�க்கப்பட்ட ேபாராட்டத்த�ன் வ�ைளவாக ெமய்ந்ந�ைல
அரெசான்ைற நடத்த�யவர்கள் என்ற வைகய�லான இைறைமய�ன் பாற்பட்�ம், இனவழ�ப்ப�க்�
உள்ளாக�ய��க்�ம் ஈழத் தம�ழர்கள் தம்ைமப் பா�காத்�க் ெகாள்வதற்கான ஈ�ெசய் நீத� என்ற
பன்னாட்� நைட�ைறய�ன்பாற்பட்�ம் இைறைமைய ம� ட்�க் ெகாள்�ம் வாய்ப்ைப வழங்�ம் வைகய�ல்
தாயகத்த��ம் ப�லம்ெபயர் நா�கள��ம் உள்ள ஈழத் தம�ழர்கள�ைடேய ெபா�வாக்ெக�ப்ப� நடத்த�
இலங்ைகத் தீ வ�ன் இனச் ச�க்க�க்� அரச�யல் தீ ர்வ� காணேவண
் �ெமன இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
5. �ள்ள�வாய்க்கால் ப�ெகாைலேயா� தம�ழ�ன அழ�ப்ப�க்கான தைடகள் அைனத்�ம் அகற்றப்பட்ட
ந�ைலய�ல் கடந்த 13 ஆண
் �களாக தம�ழ� ழத்த�ல் ெதாடர்ந்� நைடெபற்�வ�ம் கட்டைமப்ப� வைகப்பட்ட
இனவழ�ப்ைப (Structural Genocide) த�த்� ந��த்�வதற்�ப் பன்னாட்�ப் பா�காப்ப� ெபாற�யைமவ�
(International Protective Mechanism) ஒன்ைற ஆக்க�ரம�க்கப்பட்�ள்ள தம�ழ� ழத் தாயகத்த�ல் ஏற்ப�த்த
ேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
6. மாந்தவ�ர�ைமக�க்கான ஐநா. உயராைணயர் ம�ேசல் பசேல 2021 சனவர�ய�ல் ெகா�த்த
பர�ந்�ைரகளான – ேபார்க் �ற்றங்க�க்கான சான்�கைளப் பா�காத்தல், ச�ற�லங்காவ�ல் பன்னாட்�க்
�ற்றங்கள் ெசய்தவர்கள் ம� � ஐ.நா. உ�ப்பர�கள் எல்ைலகடந்த ேம�ர�ைமக் ேகாட்பா�கள�ன்ப�
(Universal Jurisdiction) அந்தந்த நாட்� நீத�மன்றங்கள��ம் அைனத்�லக �ற்றவ�யல் நீத�மன்றத்த��ம்
வழக்� ெதா�த்தல், பயணத் தைட வ�த�த்தல், ெசாத்�கைள �டக்�தல் ஆக�யவற்ைற
நைட�ைறப்ப�த்த ேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
7. தம�ழர் தாயகப் ப�த�ைய ஆக்க�ரம�க்�ம் வைகய�ல் இலங்ைகய�ன் வடக்�க�ழக்க�ல் ந��த்தப்பட்�ள்ள
ச�ங்களப் ெப�ம்பைட உடன�யாக ெவள�ேயற்றப்பட ேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
8. ேபார�ன் ��வ�ல் ச�ங்களப் பைடய�னர�டம் ைகயள�க்கப்பட்ேடார் உள்ள�ட்ட வல�ந்� காணாமலாக்கப்பட்ட
19,000 த்த�ற்�ம் ேமற்பட்ட தம�ழர்கள் ெதாடர்ப�ல் ெபா�ப்ப�க்�ற�க்� வழ�ெசய்ய பன்னாட்�ப்
ெபா�ப்ப�க்�றல் ெபாற�யைமவ� ஒன்ைற ஏற்ப�த்த ேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
9. ேபார்க் ைகத�கள் உள்ள�ட்ட தம�ழ் அரச�யல் ைகத�கள் அைனவ�ம் உடன�யாக எவ்வ�த
ந�பந்தைனக�ம�ன்ற� வ��தைல ெசய்யப்பட ேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
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10. ெதால்ல�யல் பண�கள், மகாவல� வளர்ச் ச�த் த�ட்டம், வனத்�ைற, வன வ�லங்�கள் �ைற, �ற்�லாத்
�ைற, பா�காப்ப�த் �ைற ஆக�யவற்ற�ன் ஊடாக தம�ழர் ந�லங்கைள ஆக்க�ரம�ப்ப�ம் தம�ழர்கள�ன்
வரலாற்� மரப�வழ�த் தாயகம் என்பதற்கான சான்�கைள அழ�ப்ப�ம் தம�ழ்ச் ச�ற்�ர்கள�ன்
எல்ைலகைள மாற்ற�யைமப்ப�ம் மக்கள�ன இையைப (demographic composition) மாற்ற�க்
ெகாண
் ��ப்ப�ம் உடன�யாக த�த்� ந��த்தப்பட ேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
11. தம�ழர்கள�ன் வரலாற்� மரப�வழ�த் தாயகம் என்பைத ஏற்� வடக்�க�ழக்� மாகாணங்கைள
இைணத்� ��ய�யல் ஆட்ச�ைய அங்� ந��வ�ம் வைகய�ல் ேதர்தல் நடத்தப்பட ேவண
் �ம் என
இம்மாநா� ேகா�க�ற�.
12. இலங்ைகய�ன் வடக்�ம் க�ழக்�ம் ஈழத் தம�ழர்கள�னமரப�வழ� தாயகம் என்பைத இந்த�ய அர�
த�ட்டவட்டமாக அற�ந்ேதற்க ேவண
் �ம். தாயகம், ேதச�யம், தன்னாட்ச� என்ற ெகாள்ைகக�க்�
�ரணான தீ ர்வ� எைதய�ம் இந்த�ய அர� ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா தம�ழர்கள் ம� � த�ண�க்கக்
�டா� என இம்மாநா� வல�ய��த்த�க் ேகட்�க்ெகாள்க�ற�.
13. தம�ழ� ழ மக்கள�ன் அரச�யல் ேவணவாக்கைளத் �ச் சமாக மத�த்�ம் ச�ங்கள ெபளத்த ேபர�னவாதம்
தம�ழ�ன அழ�ப்ப� என்ற கட்டத்ைத அைடந்�வ�ட்டைத ெபா�ட்ப�த்தாம�ம் இந்த�ய அர� 13 ஆம்
சட்டத்த��த்தத்ைத ஓர் அரச�யல் தீ ர்ெவன்� தம�ழ� ழ மக்கள் ம� � த�ண�ப்பதற்� ெசய்�வ�ம்
�யற்ச�கைள தம�ழ்நாட்� மக்கள் சார்ப�ல் இம்மாநா� உ�த�யாக ம�தல�க்க�ற�.
14. இந்த�ய அர� ேமற்ெசான்ன ேகார�க்ைககைள ந�ைறேவற்�ம் வைகய�ல் ஐ.நா.உள்ள�ட்ட பன்னாட்�
மன்றங்கள�ல் �யற்ச�கள் எ�க்�மா� இம்மாநா� ேகட்�க்ெகாள்க�ற�.
15. தம�ழ்நா� அர� ேமற்ெசான்ன ேகார�க்ைககைள ஏற்�ம்ப� இந்த�ய அரைச வல�ய��த்த ேவண
் �ம்
என்�ம், உலக நா�கள�ட�ம் ஐ.நா உ�ப்பர�கள�ட�ம் ஈழத் தம�ழர்கள�ன் ேகார�க்ைகக�க்�
ஆதரவ� த�ரட்�வதற்� ஆவன ெசய்யேவண
் �ம் என்�ம் இம்மாநா� ேகட்�க்ெகாள்க�ற�.
16. தம�ழ� ழத் தாயகத்த��ம் தம�ழ்நாட்��ம் ப�லம்ெபயர் தம�ழ் உலகத்த��ம் தம�ழ் மக்க�ம் அவர்தம்
அைமப்ப�க�ம் தைலைமக�ம் ேமற்ெசான்ன ேகார�க்ைககைள ெவன்ெற�ப்பதற்� ஒன்�பட்�ந�ன்�
உ�த�ேயா� ேபாராட ேவண
் �ம் என்� இம்மாநா� ேகட்�க் ெகாள்க�ற�.
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ச�றப்ப� தீ ர்மானம்
ச�ற�லங்காவ�ல் ஏற்பட்�ள்ள் ெபா�ள�யல் ெந�க்க�யால் ெப�ம் அவலத்த�ற்� உள்ளாக�ய�ள்ள ,
ச�ங்களர்கள், ஈழத் தம�ழர்கள், தம�ழ் �ஸ
் ல�ம்கள், மைலயகத் தம�ழர்கள், “ேகாட்டபய வீ ட்�க்�ப் ேபா”
எனக் க�ளர்ந்ெத�ந்� நடத்த�வ�ம் ேபாராட்டத்ைத இம்மாநா� வாழ்த்�க�ற�. அேதேநரத்த�ல் ,
இப்ேபாராட்டம் ஆள்மாற்றம், ஆட்ச� மாற்றம் என்பதாக ��ந்� ேபாய்வ�டக் �டா�. ெபா�ள�யல்
ெந�க்க�க்� வ�த்த�ட்ட ச�ங்கள ெபளத்தப் ேபர�னவாத ஒ�க்��ைற அரச�ய�க்� ��வ�கட்�, ேதச�ய
இன ச�க்க�க்� ��யாட்ச�யத் தீ ர்வ� காண
் பத�ல்தான் இலங்ைக தீ வ�ல் உள்ள மக்கள�னங்கள�ன்
இ�ப்ப�ம் நல்வாழ்வ�ம் எத�ர்கால�ம் அடங்க�ய�ள்ள� என்பைதப் ப�ர�ந்� ெகாண
் � அைனத்�
தரப்பா�ம் அைத ேநாக்க� பா�பட ேவண
் �ம் என இம்மாநா� ேவண
் �ேகாள் வ��க்க�ற�.
இந்தத் தீ ர்மானங்கைள, தயார�ப்ப�க்�ட்டங்கள�ல் கலந்�ெகாண
் ேடா, க�த்�கைள �ன்ைவத்ேதா, அல்ல�
ேநர�யாக மா நாட்�ல் கலந்�ெகாண
் ேடா ப�ன்வ�ம் அைமப்ப�கள் மற்�ம் கட்ச�கள் ஏற்�க்ெகாண
் �
ந�ைறேவற்ற�ய�ள்ளனர்:
பழ. ெந�மாறன், தைலவர், உலகத் தம�ழர் ேபரைமப்ப�, ைவேகா, ெபா�ச் ெசயலாளர், ம�மலர்ச் ச� த�ராவ�ட
�ன்ேனற்றக் கழகம், ெதால். த��மாவளவன், தைலவர், வ��தைல ச��த்ைதகள் கட்ச�, த�. ேவல்��கன்,
தம�ழக வாழ்வ�ர�ைமக் கட்ச�, ேக. எஸ
் . ராதாக��ஷ
் ணன், ெசய்த�த் ெதாடர்பாளர், த�.�.க, �.
இராமக��ட்�ணன், ெபா�ச் ெசயலாளர், தந்ைத ெபர�யார் த�ராவ�டர் கழகம், ெகாளத்�ர் மண�, தைலவர்,
த�ராவ�டர் கழகம், உமர் பா�க், ெபா�ச் ெசயலாளர், SDPI, த�யா�, ெபா�ச் ெசயலாளர், தம�ழ்த்ேதச�ய வ��தைல
இயக்கம், உ. தன�யர�, தைலவர், தம�ழ்நா� ெகாங்� இைளஞர் ேபரைவ, த����கன் காந்த�,
ஒ�ங்க�ைணப்பாளர், ேம 17 இயக்கம், �ப.உதய�மார், ஒ�ங்க�ைணப்பாளர், பச் ைசத் தம�ழகம்,
க�.ெவங்கட்ராமன், ெபா�ச் ெசயலாளர், தம�ழ்த்ேதச�யப் ேபர�யக்கம், ம� .த.பாண
் �யன், தைலவர், தம�ழ்த்ேதச
மக்கள் �ன்னண�, ேபரா. ரா� மண�வண
் ணன், ச�ங்கராயர், �ைணப் ெபா�ச் ெசயலாளர், த�ராவ�ட இயக்கத்
தம�ழர் ேபரைவ, ெசந்த�ல், ஒ�ங்க�ைணப்பாளர், இளந்தம�ழகம், இலேயாலயா மண�, பார�ைமந்தன்,
அய்யா�ைர, தம�ழ�ன�யன், அரவ�ந்த், தம�ழ்நா� மாணவர் �ட்டைமப்ப�.

ஒ�ங்க�ைணப்பாளர்,
ெகாளத்�ர் தா. ெச. மண�

ஒருங்கிைணப்பாளர்:
ெகாளத்தூர் தா. ெச. மணி

முகவரி: 95, டாக்டர் நேடசன் சாைல (அம்ேபத்கர் பாலம் அருகில்), ைமலாப்பூர், ெசன்ைன 600004
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