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ஈழ இனப்படுெகாைல: நதிக்கு தைடயாக இருப்பது 

அெமrக்காவா? இந்தியாவா? - ஓ  உண்ைம விளக்கம். 
 

இர. அருள், பசுைமத் தாயகம், ெசன்ைன, இந்தியா 
 

இலக்ைக தவற விடும் தமிழ களின் ேபாராட்டம் 

 

இந்த நூற்றாண்டின் மிகக் ெகாடூரமான இன அழிப்புப் ேபாைர சிங்களப் ேபrனவாத 

அரசு ஈழத்தமிழ கள் மீது நடத்தி முடித்தது. இந்தப் ேபாருக்கு இந்தியா, சீனா, 

அெமrக்கா, இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் தவிரமாக உதவின.  

 

இனப்படுெகாைலக்கு பின்னாலான காலத்தில், தனது சுயநலத்துக்காகவாவது, 

இலங்ைக அரைச நி பந்திக்கும் ஒேர நாடு அெமrக்கா.  ஆனால், பன்னாட்டு 

அரங்கில் ஈழத்தமிழ களுக்கு நதி கிைடக்க தைடயாக இருப்பைவ இந்தியா, சீனா, 

ரஷ்யா, கியூபா ஆகிய நாடுகள்தான்.  

 

இந்த சூழலில், இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, கியூபா ஆகிய நாடுகைள விட்டுவிட்டு - 

அெமrக்காவுடன் சண்ைடப் ேபாடுகின்றன  தமிழ கள்! 

 

ேநற்றுவைர தமிழ களுக்காக ேபசிய அெமrக்க அரசு, இப்ேபாது இலங்ைக அரசுடன் 

இணக்கமாகப் ேபாக நிைனப்பைத கண்டிப்பதில் தவறு இல்ைல.  

 

ஆனால், நதிக்கு தைடயாக இருக்கும் நாடு அெமrக்கா அல்ல. மாறாக இந்தியா, 

சீனா, ரஷ்யா, கியூபா ஆகிய நாடுகேள நதியின் உண்ைம எதிrகள் என்பைத மூடி 

மைறத்துவிடக் கூடாது. 

 

ைவேகா அறிக்ைக 

 

அெமrக்காவின் நிைலமாற்றம் குறித்து திரு. ைவேகா ஒரு அறிக்ைக 

ெவளியிட்டுள்ளா . அதில் "சிங்களப் ேபrனவாத அரசின் இனக்ெகாைலக் குற்றத்ைத 

அைனத்து நாடுகளின் சுதந்திரமான விசாரைணக் குழு விசாrக்க ேவண்டும் என்று 

2014 மா ச்சில் ெஜனவாவில் நைடெபற்ற மனித உrைமக் கவுன்சிலில் அெமrக்க 

அரசு ெகாண்டுவந்த த மானம் நிைறேவற்றப்பட்டது. 

 

 இந்த ஆண்டு மா ச் மாதம் நைடெபற ேவண்டிய மனித உrைமக் கவுன்சில் 

கூட்டத்ைத, இலங்ைக அரசுக்கு உதவுவதற்காக அெமrக்கா, இந்தியா உள்ளிட்ட 

நாடுகள் ெசப்டம்ப  மாதத்துக்கு ஒத்தி ைவக்கக் காரணமாயின. இந்நிைலயில், 

அெமrக்க அரசு பன்னாட்டு விசாரைண ேதைவ இல்ைல, இலங்ைக அரேச ேபா க் 
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குற்றங்கைள விசாrக்க ஏற்பாடு ெசய்யப்படும் என்று அண்ைமயில் ெகாழும்புக்குச் 

ெசன்று ெதrவித்த கருத்து தமிழ களின் தைலயில் ேபrடியாய் விழுந்தது" - என்று 

ைவேகா கருத்து ெதrவித்துள்ளா . 

 

இதில் சில முரண்பட்ட கருத்துகள் உள்ளன.  
 

1. ஆண்டுக்கு மூன்றுமுைறக் கூடும் ஐநா மனித உrைமக் கூட்டத்ைத யாரும் 

தள்ளிைவக்க முடியாது. கடந்த மா ச் மாதக் கூட்டத்தில் இலங்ைக மீதான 

விசாரைண அறிக்ைக ெவளியிடப்பட இருந்தைத, ெசம்டம்ப  மாதத்துக்கு தள்ளி 

ைவத்தன . எனேவ, இலங்ைக அரசுக்கு உதவுவதற்காக ஐநா மனித உrைமக் 

கூட்டத்ைதேய தள்ளிைவத்தா கள் என்று ெசால்வது தவறானது. 

 

2. ைவேகா அவ களின் அறிக்ைகயில், "அெமrக்க அரசு பன்னாட்டு விசாரைண 

ேதைவ இல்ைல" என்று ெசால்வதாகக் கூறுவதும் அபாண்டமான கருத்ேத ஆகும். 

ஏெனனில், ஐநா மனித உrைம அைணய  அலுவலகம் மூலமான பன்னாட்டு 

விசாரைண (International Investigation) ஏற்கனேவ நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் 

அறிக்ைக இன்னும் சில நாட்களில் ெவளியிடப்பட இருக்கிறது. 

 

இதன் ெதாட ச்சியாக 30.9.2015 அன்று ெஜனவாவில் இந்த விசாரைண அறிக்ைக 

சம ப்பிக்கப்பட இருக்கிறது. இதன் மீதான ெதாட  நடவடிக்ைகக்கான த மானம் 

1.10.2015 அன்று ெகாண்டுவரப்பட உள்ளது.  

 

எனேவ, பன்னாட்டு விசாரைண ேதைவயில்ைல என்று அெமrக்கா ெசாவதாகக் 

குறிப்பிடுவது கட்டுக்கைத. 

 

இதுவைர நடந்தது என்ன? 

 

ஈழத்தமிழ  இனப்படுெகாைலக்கு எதிரான எந்த ஒரு நடவடிக்ைகையயும் எந்த 

ஒருநாடும் ஐநாவில் ேமற்ெகாள்ளாத நிைலயில், அெமrக்கா மட்டுேம துணிவாக 

இதைன ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயில் த மானமாக மூன்று முைற 

ெகாண்டுவந்தது. 

 

அெமrக்காவின் தவிர முயற்சியின் காரணமாகேவ ஒரு பன்னாட்டு விசாரைணக் 

குழுவும் அைமக்கப்பட்டு, அதன் விசாரைண அறிக்ைகயும் ெவளிவர இருக்கிறது. 

 

எனேவ, இதுவைர நடந்த விடயங்களில் அெமrக்க மட்டுேம ஈழத்தமிழ களுக்கு 

ஆதரவாக இருந்தது.  இதற்கு ேந  எதிராக இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, கியூபா உள்ளிட்ட 

நாடுகள்தான் ஈழத்தமிழ களுக்கு எதிராக ெதாட ந்து ெசயல்பட்டு வந்துள்ளன.  
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இப்ேபாது நடப்பது என்ன? 

 

ஐநா மனித உrைம ஆைணய  அலுவலகத்தின் பன்னாட்டு விசாரைண அறிக்ைக 

ெவளியிடப்பட் உள்ள நிைலயில், அந்த அறிக்ைகயில் 'இலங்ைக அரசும் தமிழழ 

விடுதைலப் புலிகளும் பன்னாட்டு மனித உrைமச் சட்டங்கைள மீறினா கள்' என்கிற 

முடிவு ெவளியிடப்படலாம் என்று எதி பா க்கப்படுகிறது. 

 

இந்த அறிக்ைகயில் பன்னாட்டு குற்றங்கள் உறுதி ெசய்யப்படும் நிைலயில், அதன் 

மீதான ெதாட  நடவடிக்ைக என்ன என்பதில், இலங்ைக அரசுக்கும், 

அெமrக்காவுக்கும், ஈழத்தமிழ களுக்கும் மாறுபட்ட கருத்து நிலவுகிறது 

 

அதாவது, முதற்கட்ட விசாரைணைய (International Investigation) ஐநா மன்றம் 

நடத்தியுள்ள நிைலயில், அதன் மீதான நதிவிசாரைண (Judicial Trial) என்ன என்பதில் 

கருத்து மாறுபாடு எழுந்துள்ளது. 

 

1. இலங்ைகயின் கருத்து:  
 

ஐநா விசாரைண அறிக்ைக மீதான நடவடிக்ைகைய சிங்கள அரேச த மானிக்கும். 

இதில் எவருைடய தைலயடீ்ைடயும் அனுமதிக்க மாட்ேடாம் என்கிறது இலங்ைக 

அரசு. 

 

2. அெமrக்காவின் கருத்து: 
 

ஐநா விசாரைண அறிக்ைக மீதான நதிவிசாரைணைய இலங்ைக அரேச நடத்தலாம். 

ஆனால், அதில் பன்னாட்டு தைலயடீு இருக்க ேவண்டும் (it should have some degree of 

international involvement). அந்த விசாரைண நியாயமாகவும் பன்னாட்டு தரத்திலும் (a judicial 

process that is credible) நடப்பைத உறுதி ெசய்ய ேவண்டும் என்கிறது அெமrக்கா.  

 

இதற்கான த மான வைரவிைன 17.9.2015 அன்று அெமrக்கா ெவளியிட இருக்கிறது. 

இதுகுறித்து அரசுடனும் பாதிக்கப்பட்டவ களுடனும் கலந்து முடிெவடுப்ேபாம். (We 

hope to work collaboratively with the new government of Sri Lanka and key stakeholders on this text.) 

1.10.2015 அன்று த மானம் ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயில் ைவக்கப்படும். இந்த 

த மானத்ைத இலங்ைக அரசு ஏற்க ேவண்டும். இதன் மூலம் வாக்ெகடுப்பு 

இல்லாமல் ஒருமனதாக நிைறேவற்றலாம் என்று அெமrக்கா கருதுகிறது. 

 

3. ஈழத்தமிழ  கருத்து: 
 

குற்றத்ைத இைழத்ைத சிங்கள அரேச நதிமானாக இருக்க முடியாது. அது 

நியாயமும் இல்ைல. பன்னாட்டு கண்காணிப்பு இருந்தாலும் கூட, இலங்ைக அரசின் 
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கீழ், இலங்ைகக்குள் நடக்கும் விசாரைண நியாயமானதாக இருக்காது. எனேவ, 

பன்னாட்டு குற்றவியல் நதிமன்றத்தின் மூலமாக இலங்ைகப் ேபாrன் பன்னாட்டு 

குற்றங்கள் விசாrக்கப்பட ேவண்டும் என தமிழ கள் ேகாருகின்றன . (காண்க படம்: 

வடக்கு மாகான சைப த மானம் 1.9.2015) 

 

நித சன நிைலைம என்ன? 

 

1. அெமrக்காவின் சுயநலம்: 
 

அெமrக்க அரசு ஆசிய பிராந்தியத்தில் தனது வல்லாதிக்கத்ைத நிைலநாட்டேவ, 

இலங்ைக விவகாரத்தில் தைலயிடுகிறது.  

 

ஆனாலும், இந்த அெமrக்க சுயநலத்தால் - ஐநா அைவ ஒரு விசாரைணக் குழுைவ 

அைமத்து, அதன் அறிக்ைகயும் ெவளியாக உள்ளது. இந்த அறிக்ைகதான், பன்னாட்டு 

அரங்கில் இலங்ைக அரசின் குற்றங்கைள ஆதாரப்பூ வமாக நிறுவப்ேபாகும் முதல் 

அதிகாரப்பூ வ ஆவணம் ஆகும். எனேவ, இதுவைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட அெமrக்க 

நடவடிக்ைககைள தமிழ கள் வரேவற்க ேவண்டும். 

 

அேத ேநரத்தில், இலங்ைகக்கு உள்ேளயான நதிமன்ற விசாரைண ஒருேபாதும் 

பயனளிக்காது என்பதால், அெமrக்காவின் இந்த எதி கால திட்டத்ைத எதி க்க 

ேவண்டும். 

 

2. ஈழத்தமிழrன் உண்ைம எதிr - இந்தியா, சனீா, ரஷ்யா 
 

இப்ேபாது தமிழ கள் முன்ைவக்கும் "பன்னாட்டு குற்றவியல் நதிமன்றத்தின் 

(International Criminal Court - ICC) மூலமாக இலங்ைகப் ேபாrன் பன்னாட்டு குற்றங்கள் 

விசாrக்கப்பட ேவண்டும்" என்கிற ேகாrக்ைகயின் எதிr அெமrக்கா அல்ல. மாறாக, 

இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, கியூபா ஆகிய நாடுகள்தான். 

 

ஏெனனில், பன்னாட்டு குற்றவியல் நதிமன்ற விசாரைணக்கு வழிெசய்யும் ேராம் 

உடன்படிக்ைகயில் (Rome Statute of the International Criminal Court) இலங்ைக அரசு 

ைகெயாப்பம் இடவில்ைல. இதனால், இலங்ைக மீது பன்னாட்டு நதிமன்ற 

விசாரைண நடத்த ேவண்டும் என்கிற முடிைவ ெஜனவாவில் உள்ள ஐநா மனித 

உrைமப் ேபரைவயில் (UNHRC) எடுக்க முடியாது. மாறாக, அத்தைகய ஒரு முடிைவ 

நியூயா க்கில் உள்ள ஐநா பாதுகாப்பு அைவயில்தான் (UN Security Council) ெகாண்டுவர 

முடியும். 

 

நியூயா க் ஐநா பாதுகாப்பு அைவயில் அத்தைகய ஒரு த மானத்ைத 

ெகாண்டுவருமாறு வலியுறுத்தி, ஒரு ேவண்டுேகாள் த மானத்ைத மட்டுேம ெஜனவா 
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ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயில் நிைறேவற்ற முடியும். இதற்கு கூட 47 உறுப்பு 

நாடுகளில் 24 நாடுகளின் ஆதரவு ேதைவ. 

 

எனேவ,  பன்னாட்டு குற்றவியல் நதிமன்ற விசாரைணக்கு பrந்துைர ெசய்யுமாறு, 

ஐநா பாதுகாப்பு அைவயிடம் ேகாrக்ைக விடுக்கும் த மானத்ைத ஐநா மனித 

உrைமப் ேபரைவயில் இந்தியா முன்ைவத்தால், அந்த த மானம் எளிதில் 

ெவற்றிெபறும். இேத த மானத்ைத அெமrக்கா முன்ைவத்தால் அது ெவற்றி 

ெபறுவது கடினம். 

 

ஒருேவைள, ஐநா மனித உrைமப் ேபரைவயில் அத்தைகய த மானம் 

நிைறேவறினால் கூட, ஐநா பாதுகாப்பு அைவயில் வட்ேடா அதிகாரத்ைதக் 

ெகாண்டுள்ள சீனாவும், ரஷ்யாவும் வாக்களித்தால் மட்டுேம - இலங்ைக மீது 

பன்னாட்டு குற்றவியல் நதிமன்ற விசாரைணைய நடத்த முடியும். இதில் ஒேர ஒரு 

நாடு எதி த்து வாக்களித்தால் கூட, அந்த த மானம் நிைறேவறாது. 

 

எனேவ, அெமrக்கா மட்டுேம ஈழத்தமிழ களுக்கு நதி வழங்கும் நிைலயில் இல்ைல. 

அப்படி இருந்தால் கூட, அதைன நிைறேவற்றும் நி பந்தம் அந்த நாட்டுக்கு இல்ைல.  

 

'நாங்கள் குற்றேம ெசய்யவில்ைல' என்று இதுவைர சாதித்து வந்த இலங்ைக 

அரசுக்கு எதிராக, முதல் முைறயாக பன்னாட்டு அரங்கில் ஒரு குற்ற ஆவணம் 

ெவளிவர இருக்கிறது. இதற்கு அெமrக்காதான் முதல் காரணம். 

 

இனி, ஈழத்தமிழ களின் நதிக்கான ேபாராட்டம் இந்த ெசப்டம்பருடன் முடியப்ேபாவது 

இல்ைல.  இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, கியூபா ஆகிய வில்லன் நாடுகைள நி பந்தத்துக்கு 

உள்ளாக்காமல் பன்னாட்டு நதிமன்ற அைமப்ைப ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இல்ைல - 

என்பதால், நதியின் மீது நம்பிக்ைகக் ெகாண்டுள்ள ஒவ்ெவாரு நாட்டினரும் தத்தமது 

நாட்ைட வலியுறுத்துவேத நைடமுைறச் சாத்தியமான ஒேர வழி. 

 

தமிழ்நாட்டின் அவமானம் 

 

இந்தியா நிைனத்தால் ஈழத்தமிழ களுக்கு எளிதாக நதிைய வழங்க முடியும். 

ஆனால், இந்திய அரசிைன அப்படி ஒரு கட்டாயத்துக்கு உட்படுத்தும் ெதம்ேபா 

திராணிேயா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இல்ைல என்பதால் - தைலையச் 

சுற்றிவைளத்து மூக்ைகத் ெதாடுவது ேபால, நாம் பன்னாட்டு சமூகத்ைத 

ெகஞ்சிக்ெகாண்டிருப்பேத இப்ேபாதுள்ள வழி. 
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