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நீண்ட கோைமோகச் சிலையில் வோடும் தமிழர்கள் - 

தகோத்த ய அறிவிப்பு ஏமோற்று நோடகம் 

 ழ. சநடுமோைன் அறிக்லக 

   
தமிழர் ததசிய முன்னணியின் தலைவர் பழ. நெடுமாறன் விடுத்துள்ள அறிக்லை: ஐ.ொ. 

தபரலவக் கூட்டத்தில் பல்தவறு ொட்டு அதிபர்ைளும், தலைலமயலமச்சர்ைளும் 

பங்தைற்கிறார்ைள். இக்கூட்டத்தில் ைைந்துநைாள்ள நசன்றுள்ள இைங்லை அதிபர் தைாத்தபய 

இராசபட்தச “விடுதலைப்புலிைளுடன் நதாடர்புக்நைாண்டதற்ைாை நீண்டைாைமாைச் 

சிலறயில் அலடக்ைப்பட்டுள்ளவர்ைளுக்குப் நபாது மன்னிப்பு அளிப்பதில் தனக்கு தயக்ைம் 

இல்லை” என்று ஐ.ொ. நசயைாளர் ொயைம் அந்ததானிதயா குத்ததரசியிடம் உறுதி 

அளித்திருப்பதாைச் நசய்திைள் நவளியாகி உள்ளன.  

ஆனால், ைடந்த ைாைத்தில் தலைலமயலமச்சராை இருந்த மகிந்த இராசபட்தசயும், அப்தபாது 

பாதுைாப்புத்துலறச் நசயைாளராை இருந்த தைாத்தபய இராசபட்தசயும் எவ்வாறு 

ெடந்துநைாண்டார்ைள் என்பலத எண்ணிப் பார்த்தால் இந்த வாக்குறுதியும் ைாற்றில் 

பறக்ைவிடப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை.  

2009இல் தபார் முடிந்த மறு ஆண்டான 2010இல் இைங்லையில் ெலடநபற்ற தபார்க் 

குற்றங்ைள், மனித உரிலம மீறல்ைள் குறித்து ஐ.ொ. விசாரலை ஆலையம் 

அலமக்ைப்படுவதாை அப்தபாலதய நசயைாளர் ொயைம் பான்-கி-மூன் அறிவித்தார். ஆனால், 

இந்த விசாரலைக் குழுலவ இைங்லைக்குள் அனுமதிக்ை தலைலமயலமச்சர் மகிந்த 

இராசபட்தச பிடிவாதமாை மறுத்துவிட்டார்.  

2012ஆம் ஆண்டில் இைங்லையில் ெலடநபற்ற மனித உரிலம மீறல்ைள் குறித்து ஐ.ொ. மனித 

உரிலம ஆலையம் அளித்தப் பரிந்துலரைலள நிலறதவற்றுவதற்கு இைங்லை அரசு 

மறுத்துவிட்டது.  

2013ஆம் ஆண்டில் ஐ.ொ. மனித உரிலம ஆலையர் ெவநீதம்பிள்லள இைங்லைக்கு தெரில் 

நசன்று விசாரலை ெடத்த முற்பட்ட தபாது, அவருக்கு ஒத்துலழப்புக் நைாடுக்ை 

தலைலமயலமச்சர் மகிந்த இராசபட்தச மறுத்து புறக்ைணித்தார். ஆனாலும், மனித உரிலம 

ஆலையர் இைங்லைத் தமிழ்ப் பகுதிைளில் சுற்றுப்பயைம் நசய்து தெரடியாைப் பை 

உண்லமைலளக் ைண்டறிந்து அறிக்லை அளித்தார். அதில் குறிப்பாை, எத்தலைய 
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விசாரலையுமின்றி சிலறயில் அலடக்ைப்பட்டுள்ளவர்ைலள விடுதலை நசய்யதவண்டும் என 

வற்புறுத்தியிருந்தார். அவரது அறிக்லைலய முழுவதுமாை தலைலமயலமச்சர்  இராசபட்தச 

அரசு ஏற்ை மறுத்துவிட்டது.  

2014ஆம் ஆண்டில் இைங்லை அரசின் தபார் மீறல்ைள் குறித்து சர்வததச புைன்விசாரலை 

ெடத்துவதற்கு ஐ.ொ. மனித உரிலம ஆலையம் முடிவு நசய்தது. ஆனால், இந்த விசாரலைக் 

குழுலவத் தனது ொட்டிற்குள் அனுமதிக்ைதவ இராசபட்தச அரசு மறுத்துவிட்டது.  

மீண்டும் 2019ஆம் ஆண்டு இராசபட்தச சதைாதரர்ைள் பதவிக்கு வந்த பிறகு “இைங்லை 

இறுதிக்ைட்டப் தபாரின்தபாது சிங்ைள இராணுவம் மனித உரிலம மீறலில் ஈடுபட்டதற்ைான 

1.2இைட்சம் ஆதாரங்ைள் தங்ைளிடம் இருப்பதாை ஐ.ொ. மனித உரிலம ஆலையம்” ைடந்த 

வாரத்தில் அறிவித்தது. ஆனாலும், ஐ.ொ.லவதயா, ஐ.ொ. மனித உரிலம ஆலையத்லததயா, 

அவற்றின் ஆலைைள் எலதயுதம சிறிதளவுகூட மதிக்ைாத இராசபட்தச சதைாதரர்ைள் 

இனிதமலும் மதிப்பார்ைள் என்பலத உைைம் ெம்பவில்லை.  

ஐ.ொ. தபரலவக் கூட்டத்தில் தான் தபசும்தபாது பிரச்சலன எதுவும் எழுந்துவிடக்கூடாது 

என்பதற்ைாை தைாத்தபய இராசபட்தச மிைத் தந்திரமான அறிவிப்லப நவளியிட்டிருக்கிறார். 

ொட்டிற்கு அவர் திரும்பிச் நசன்ற பிறகு சிலறயில் வாடும் தமிழர்ைலள விடுவிப்பார் 

என்பதற்கு எத்தலைய உத்தரவாதமும் இல்லை.  

எனதவ, ஐ.ொ. தபரலவக் கூட்டத்தில் ைைந்துநைாள்ளச் நசன்றுள்ள இந்திய 

தலைலமயலமச்சர் தமாடி அவர்ைள், இைங்லை அதிபரிடம் ஐ.ொ. மனித உரிலம 

ஆலையத்தின் பரிந்துலரைலள நிலறதவற்றுமாறு வலியுறுத்ததவண்டும் என 

தவண்டிக்நைாள்கிதறன்.  

அன்புள்ள, 

 

(பழ.நெடுமாறன்) 

தலைவர். 

 


