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தைலவர் அவர்கேள, 

பிரதி உயர் ஆைணயாளர் அம்ைமயார் அவர்கேள, 

ேபராளர்கேள! 
 

இலங்ைக அரசாங்கத்தின் சார்பில் இன்  ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ேபரைவயின் 37 

ஆவ  அமர்வில் கலந்  ெகாள்வைத மிகப்ெபரிய ெகௗரவமாக நான் க கின்ேறன்.  

இன்  என்ேனா  அைமச்சரைவ உ ப்பினர்களாகிய விேசட பணிக க்கான அைமச்சர் 

ெகௗரவ(கலாநிதி) சரத் அ கம மற் ம் மாநகர சைபகள் மற் ம் உள்நாட்  அரசிற்கான 

அைமச்சர் ெகௗரவ. ஃைபசர் ஸ்தபா ஆகிேயார் இைணந்  ெகாண் ள்ளனர். நா ம், என  

சகாக்க ம் அரச கூட்டணிைய உ வாக்கிய இரண்  பிரதான அரசியல் கட்சிகைள 

பிரதிநிதித் வம் ெசய்கின்ேறாம். இந்த ேபரைவக்கு ன்னதாக ம், 2015 ஜனவரி மாதம் 

ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட சனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசன அவர்களின் 100 நாள் 

ேவைலத்திட்டத்தின் அடிப்பைடயில் எம  குடிமக்கள் அைனவ க்குமான நல்லிணக்கம், சட்ட 

ஆட்சி, நல்லாட்சி, மனித உரிைமகள், நீதி, சம ரிைம மற் ம் கண்ணியம் ஆகியவற்றின் 

ேமம்பாட் க்கான அரசின் திட உ திப்பாட்டிைன ஒேர குரலாக உைரயா வதற்காக நாம் இங்கு 

வ ைக தந் ள்ேளாம்.   

தைலவர் அவர்கேள, 

இலங்ைக டன் ெதாடர்ச்சியான ஈ பாட்டிைன ன்ென த்  அைனத்  ேநரங்களி ம் தம  

ஆதரைவ ம், ஊக்குவிப்ைப ம் மற் ம் ெப மதி வாய்ந்த ெதாழில் ட்ப ஆதரைவ ம் 

எமக்களித்த உயர் ஆைணயாளர், பிரதி உயர் ஆைணயாளர் மற் ம் OHCHR இன் ஊழியர்கள் 

ஆகிேயா க்கு எம  மனப் ர்வமான பாராட் க்கைள ெதரிவித் க் ெகாள்கிேறாம். 

தைலவர் அவர்கேள, 

எம  நாட்டில் ன்ென க்கப்ப ம் நல்லிணக்கச் ெசயற்பா கைள நாம் சாதாரண விடயமாகக் 

க தவில்ைல. இலங்ைக அரசியலைமப்பின் கீழ் உ தியளிக்கப்பட் ள்ளவா  எவ்வித 

ேவ பா மின்றி அைனத்  நபர்க க்கும் சட்டத்தின் சமனான பா காப்பிைன 

உ திெசய்வ ம், சட்ட ஆட்சிைய ேமம்ப த் வதற்காக ம் எம்ைம ஆழமாக 

அர்ப்பணித் ள்ேளாம். நீடித்த சமாதானம் மற் ம் நல்லிணக்கத்ைத நி வதன் ஊடாக 

மாத்திரேம சாத்தியமான சமனான ச க-ெபா ளாதார அபிவி த்திைய எம  குடிமக்க க்கு 

வழங்க நாம் கடைமப்பட் ள்ேளாம் என்பைத ம் நாம் அைடயாளப்ப த்தி ள்ேளாம். அதற்காக 

நாம் அைனத்  யற்சிகைள ம் எ த்  வ வ டன், தைலவர் அவர்கேள! நாம் ச க-

அரசியல் மற் ம் ெபா ளாதார பிரச்சிைனகள் மற் ம் சவால்க க்கு கங்ெகா த்த 

ேபாதி ம், எம  குடிமக்கள் அைனவ க்குமான எம  நல்லிணக்க, சமாதான, நிைலயான 

மற் ம் வளமான இலங்ைக குறித்த பார்ைவைய நாம் உணர்ந்  ெகாண் ள்ேளாம். இந்த 

வைகயில், இலங்ைகயில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ன்ேனற்றங்கள் ெதாடர்பிலான உயர் 



ஆைணயாளரின் அவதானிப் க க்கு ம ெமாழியாக, 2017 ெபப்ரவரி 28 ஆந் திகதி நைடெபற்ற 

ேபரைவயின் 34 ஆவ  அமர்வில் நாம் இ தியாக உைரயாடியதிலி ந்தான மிக க்கியமான 

சாதைனகைள பதி  ெசய்ய நாம் வி ம் கிேறாம். கடந்தாண்டி ம், அதற்கு ன்ன ம் 

உண்ைம, நீதி, இழப்பீ கள் மற் ம் ரண்பா கள் மீள நிகழாைமக்கான உ தி ஆகியவற்ைற 

ேமம்ப த் வதற்கான இலங்ைகயின் திடமான உ திப்பா , வி ப்  மற் ம் ஆர்வம் 

ஆகியவற்றில் ன்ேனற்றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.  

தைலவர் அவர்கேள, காணாமல்ேபான பா காப் ப் பைட நபர்களின் கு ம்பங்கள் 

உள்ளடங்கலாக, இன, மத மற் ம் பாலின ேவ பா களின்றி பாதிக்கப்பட்ட அைனத்  

ச கத்தின க்கும் நல்லிணக்கம், நீதி மற் ம் இழப்படீ்  ெசயல் ைறகைள ன்ென ப்பதில் 

நாம் கவனத் டன் ெசயற்பட்  வ கிேறாம்.  

சனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசன அவர்கள் ேதர்  ெசய்யப்பட்  ஒ சில வாரங்களில் 2015 

ெபப்ரவரி மாதம் இலங்ைகயின் சுதந்திர தினத்தன்  இலங்ைக அரசாங்கமான  'பயங்கரவாதம் 

மற் ம் வன் ைற டிவைடந் ள்ள . காயங்கைள ஆற் ப்ப த் வதற்கு ேதைவயான 

ேநரம் ேதைவப்ப வ டன், அைனவ க்கும் நிைலயான அைமதி மற் ம் பா காப்ைப 

கட்டிெய ப்பல் ஆகியைவ நம் மீ  விதிக்கப்பட் ள்ள . ஜனநாயகம் மற் ம் குடி ரிைமயின் 

பலன்கைள அைனவ ம் சமனாக அ பவிக்க டி ம் என்பைத உ திப்ப த் வதற்கான 

சிறந்த வாய்ப்பாக எமக்கு இ வைமந் ள்ள ' என்ற ைறயான சமாதான பிரகடனத்ைத 

ன்ென த்தி ந்த . தி .தைலவர் அவர்கேள, எம  அைனத்  குடிமக்க ம் ஒன்றாக ம், 

இன மற் ம் மத ேவ பா களின்றி, ஒன்றாக ேசைவயாற் வ டன், பார ரமான 

ரண்பா கைள சமாளித்தல் மற் ம் நீடித்த அைமதி மற் ம் வளத்ைத ேநாக்கி எம  

நாட்டிைன வழிநடத்திச் ெசல்லல் ஆகியைவேய ெதாடர்ந்  எம  ேநாக்கமாக இ க்க ள்ள .  

தைலவர் அவர்கேள, 

நீங்கள் அறிந்தவா , ரண்பா  நிலவிய காலத்தில் இலங்ைக பா காப்  பைடயினரால் 

ன்ென க்கப்பட்ட ெசயல், பல நா களி ம் தீவிரவாத கு வாக அைடயாளப்ப த்தப்பட்ட 

கு விற்கு எதிராக ன்ென க்கப்பட்டேதெயாழிய, எம  நாட்டி ள்ள எந்தெவா  

ச கத்திற்கும் எதிராக ன்ென க்கப்பட்டதல்ல. இந்த பயங்கரவாத கு வின் நடவடிக்ைககள், 

அண்ைமய வரலாற்றில் தல் ைறயாக அப்பாவி மக்கைள குறிைவத்  இடம்ெப ம் 

தாக்குதல்கள் உலகம் வ ம் பயங்கரவாத கு க்களினால் பின்பற்றப்பட்  வ கிற . 

இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  ச கத்தின ம் என  நாட்டி ள் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக 

ஒன்  திரண் ள்ள டன், தற்ேபா  பயங்கரவாதம் அழிக்கப்பட் ள்ள டன், நாட்டின் 

நல்லிணக்கம் மற் ம் ெபா ளாதார ன்ேனற்றத்ைத ேநாக்கி அைனத்  ச கத்தின ம் 

ஒன்றாக பணியாற்றி வ கின்றனர். 

தைலவர் அவர்கேள, 

2015 ஜனவரி மாதம் ெதாடங்கி இன்  வைர மனித உரிைமகள், நல்லிணக்கம் மற் ம் நல்லாட்சி 
ஆகியவற்றின் ேமம்ப த்தல் மற் ம் பா காப் க்கான ன்ென க்கப்பட்ட இலங்ைகயின் 

ன்ேனற்றங்கைள உள்ளடக்கிய விரிவான பட்டியெலான்  இந்தப் ேபரைவயின் அைனத்  

உ ப்பினர்களிட ம் விநிேயாகிக்கப்பட் ள்ள . அவற்றில் நாம் ன்ென த் ள்ள ஒ சில 

மிக க்கியமான படி ைறகள் குறித்  நான் விபரிக்க ள்ேளன். 

o 2016 ஓகஸ்ட் மாதம் காணாமல்ேபாேனா க்கான அ வலகத்திற்காக இயற்றிய 

சட்டத் டன், 2017 ஜுைல மாதம் தி த்தப்பட் , 2017 ெசப்ெடம்பர் மாதம் 

காணாம்ேபாேனா க்கான நிரந்தர அ வலகம் சனாதிபதி அவர்களினால் 

ைறயாக நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட . அரசியலைமப்  ேபரைவயினால் 



வழங்கப்பட்ட பரிந் ைரகளின் அடிப்பைடயில், சனாதிபதி அவர்கள் 2018 ெபப்ரவரி 28 

ஆந் திகதி அவ் அ வலகத்தின் தைலவர் மற் ம் உ ப்பினர்கைள நியமித்தார். 

ெபப்ரவரி 28 ஆந் திகதி அதன் தைலவர் மற் ம் உ ப்பினர்க டனான சந்திப்பில் 

அ வலகத்தின் ெசயல்ப  நடவடிக்ைககைள உ திப்ப த் வதற்கான அரசின் 

ைமயான ஆதர  வழங்கப்ப ம் என சனாதிபதி அவர்கள் உ தியளித்தி ந்தார். 

இந்த அ வலகத்திற்காக 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான ேதசிய வர  ெசல  திட்டத்தில் 1.4 

பில்லியன் இலங்ைக பாய்கள் (சுமார் 9 மில்லியன் அெமரிக்க ெடாலர்) ஒ க்கீ  

ெசய்யப்பட் ள்ளன. இலங்ைகயின் பன் க ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கைள 

பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் வைகயில் சட்ட ஏற்பா க க்கிணங்க உ ப்பினர்கள் ெதரி  

ெசய்யப்பட் ள்ளனர். நியமிக்கப்பட் ள்ள உ ப்பினர்கள் தம  ஆைணகைள சிறப்பாக 

ேமற்ெகாள்வதற்கு உதவி ம் வைகயிலைமந்த ெபாறி ைறகளின் பயிற்சி மற் ம் 

கற்ைககைள தற்ேபா  ெபற்  வ கின்றனர்.  

o ரண்பா  நிலவிய காலப்பகுதியில் பா காப்  பைடயினரின் வசமி ந்த 70% 

வதீத்திற்கும் ேமற்பட்ட தனியார் காணிகள் தற்ேபா  அதன் உண்ைமயான மற் ம் 

உரிைம ெகாண்ட உரிைமயாளர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ளன. 2018 ஜனவரி மாதம் 

அைமக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி ெசயலாளரின் தைலைமயிலைமந்த கு வான  காணி 
வி விப்  நடவடிக்ைககள், நஷ்டஈட்  ெகா ப்பன  மற் ம் ெதாடர் ைடய 

விடயங்கைள அைடயாளப்ப த்தல் மற் ம் கண்காணிப்பதற்காக ெதாடர் ைடய 

அைனத்  உள்நாட்  பங்குதாரர்க டனான சந்திப் க்கைள ெதாடர்ச்சியாக 

ன்ென த்  வ கிற . 

o 2017 ெபப்ரவரி மாதம் நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட தகவல் அறி ம் உரிைமச்சட்டத்தின் 

லம் ஏற்கனேவ ெபா மக்கள் நலன்கைளப் ெபற்  வ கின்றனர். தகவல் அறி ம் 

உரிைமக்கான ஆைணக்கு  தற்ேபா  பய  வைகயில் ெசயல்பட்  வ வ டன், 

ைறயீ கள் பலவற் க்கு தீர்வளித் ள்ள .  

o சித்திரவைதக்கு எதிரான ச்சிய சகிப் த்தன்ைமக்கான அதன் திட உ திப்பாட்டிைன 

குறிக்கும் வைகயில், 2017 டிசம்பர் மாதம் சித்திரவைதக்கு எதிரான சாசனத்திற்கான 

வி ப்ப ெநறி ைற மற் ம் ேதசிய த ப்  ெபாறி ைறயாக இலங்ைக மனித 

உரிைமகள் ஆைணக்கு விைன உ வாக்கியைம ஆகியவற்ைற இலங்ைக 

ஏற் க்ெகாண்ட . 

o இழப்பீ க க்கான அ வலகத்தின் ஸ்தாபிப் க்காக சட்ட வைரஞரினால் 

ன்ென க்கப்பட்ட சட்ட உ வாக்கத்திற்கு அைமச்சரைவ அைமச்சர்கள் 2018 மார்ச் 6 

ஆந் திகதி அ மதி வழங்கிய . வைர ச் சட்டம் உள்நாட்  ெமாழிகளில் 

ெமாழிெபயர்க்கப்பட்  இ தியாக்கப்பட்ட டன், வைர  சட்ட லமான  

பாரா மன்றத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட ள்ள . 

o வ க்கட்டாயமாக காணாமல் ேபாகச் ெசய்யப்ப வதிலி ந்  அைனத்  

நபர்க க்கும் பா காப்  அளிப்பதற்கான சர்வேதச சாசனம் மீதான சட்ட 

நைட ைற மார்ச் 7 ஆந் திகதி பாரா மன்றத்தினால் இயற்றப்பட்ட .   

 

o விேசட நைட ைறகளின் ெசயற்பாட்  ஈ பாட்டின் ெதாடர்ச்சியாக, 2017 ஜூன் 

மாதத்தில், 'மனித உரிைமகைள ேமம்ப த்தி, பா காப்பேதா  பயங்கரவாதத்ைத 

எதிர்ெகாள் தல்' மீதான விேஷட அறிக்ைகயாளர் இலங்ைகக்கு வ ைக தந்தார். 2017 

அக்ேடாபர் மாதத்தில், உண்ைம, நீதி, இழப்பீ  மற் ம் மீள நிகழாைமைய 

உ திப்ப த் வதைன ேமம்ப த் வதன் மீதான விேஷட அறிக்ைகயாளர் வ ைக 



தந்த டன், 2017 அக்ேடாபர் மாதத்தில், வ க்கட்டாயமாக த த்  ைவத்தல் மீதான 

ெசயற்பாட் க் கு  நாட்டிற்கு வ ைக தந்த . 
 

o நல்லிணக்கம் மற் ம் மீள நிகழாைமைய உ திப்ப த் தல் ஆகியவற்றின் மீதான 

எம  ைமயான ஈ பாட்டிைன நி பிப்பதற்காக ஒட்டாவா மற் ம் ஒஸ்ேலா 

சாசனங்க க்கு (ஆளணி எதிர் கண்ணிெவடிகளின் பாவைன மற் ம் ைகயி ப் , 

உற்பத்தி மற் ம் ைகமாற்றல் மீதான தைட மற் ம் அவற்றின் அகற்றல் ெதாடர்பான 

சாசனம்) ைறேய 2017 டிசம்பர் மாதம் 13 மற் ம் 2018 மார்ச் 01ஆந் திகதிகளில் 

இைணந்  ெகாண்ட டன், இந்த மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் ஒட்டாவா சாசனத்தின் 

விேஷட வர் வ ைக தந்தார். 
 

o 2017 ெபப்ரவரி மாதத்தில் ெபண்க க்கு எதிரான பாரபட்சத்திைன ஒழிப்பதற்கான 

கு வினா ம் (CEDAW), 2017 ஜூன் மாதத்தில் ெபா ளாதார, ச க மற் ம் கலாச்சார 

உரிைமக க்கான கு வினா ம் (CESCR) மற் ம் 2018 ஜனவரி மாதத்தில் சி வர் 

உரிைமக க்கான கு வினா ம் (CRC) ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இலங்ைக ெதாடர்பான 

காலாந்தர அறிக்ைககளில் இலங்ைக பங்குபற்றிய .      
 

o பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்ைத நீக்கி, அதற்கு பதிலாக மனித உரிைமக க்கான 

பா காப் க்கள் மற் ம் ஏைனய சர்வேதச தரங்க க்கு இையபான பயங்கரவாதத் க்கு 

எதிரான சட்டத்திைன பிரதியீ  ெசய்வதற்கு ன்ெமாழி  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 

o தீர்மானங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான அடிப்பைட மட்ட அைமப் க்களான உள் ராட்சி 
மன்றங்கள் மற் ம் மாகாண சைபக க்கான ெபண் பிரதிநிதிகைள ெதரி  

ெசய்வதற்கான ஒ க்கீட்ைட உ திெசய்வதற்காக, உள் ராட்சி மன்றங்க க்கான 

ேதர்தல் சட்டம் மற் ம் மாகாண சைபக க்கான ேதர்தல் சட்டம் ஆகியவற் க்கு 

தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. 2018 ெபப்ரவரி 10ஆந் திகதி நிைறவைடந்த 

உள் ராட்சி மன்றங்க க்கான ேதர்தலில், கணிசமான ெபண்கள் ெதாைகைய 

உள் ராட்சி மன்றங்களில் உ திப்ப த் வதற்காக, ெபண்க க்கான 25% 

பிரதிநிதித் வத்ைத உ தி ெசய் ம் சட்டம் தன் ைறயாக தாபிக்கப்பட்ட . 
 

o 2017 - 2021ஆம் ஆண் க்கான ேதசிய மனித உரிைமகள் ெசயற்பாட் த் திட்டத்தின் 

ைறயான ெசயற்ப த் ைகக்காக, சம்பந்தப்பட்ட வரிைசயைமச்சுக்கள் மற் ம் 

கவர் நி வனங்களினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ெசயற்பா கைள கண்காணிக்கும் 

ெபா ட்டாக ம், ேதைவயான வழிகாட் தல்கைள வழங்குவதன் நிமித்த ம் 2017 

டிசம்பர் மாதத்தில் ன்  அ க்கு ெபாறி ைறெயான்  தாபிக்கப்பட்ட .   
 

o 2017 நவம்பர் மாதத்தில் 3ஆம் சுற்  அைனத் லக காலாந்தர மீளாய்வில் இலங்ைக 

பங்குபற்றிய டன், மார்ச் மாதம் 19ஆந் திகதி அதன் அறிக்ைக சுவகீாரம் ெசய்யப்பட்ட . 
 

o ஆேலாசைனப் பணிக்கு வினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ேதைவயான பரிந் ைரகைள 

கவனத்திற்ெகாள்வதான உண்ைம மற் ம் நல்லிணக்க ஆைணக்கு ெவான்  

ெதாடர்பான வைர ச்சட்டம் தற்ெபா  ேமம்ப த்தப்பட்ட ஆேலாசைனக் கட்டத்தில் 

உள்ள டன், அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரத்திற்காக கூடிய விைரவில் அ  

சமர்ப்பிக்கப்பட ள்ள . 
 

 
இன் ம் சவாலாக ள்ள இந்த க்கியமான பயணத்தில் நாங்கள் ெதாடர்ந்  

ெசயற்பட் க்ெகாண்டி ப்பதால், சட்டம் மற் ம் நிர்வாக வழி ைறகளின் வாயிலான இந்த 

க்கியமான மாற்றடீ்  படித்தரங்கள் நன்றாக உ திப்ப த்தப்ப வதைன ம், ைறயாக 



நி வனமயமாக்கப்ப வதைன ம் உ திப்ப த் வதற்காக, எம  ச தாயத்தின் அைனத்  

பிரி களின ம் பங்குபற் தலின் ேதைவப்பாட்டிைன நாங்கள் உணர்ந்தவர்களாக 

இ க்கின்ேறாம்.  
 

பிணக்குகள் மீள நிகழாைமைய உ திப்ப த் வதற்கான எம  உ தியான நிைலப்பாட்டின் 

வாயிலாக, நல்லிணக்க நிகழ்ச்சி நிரலிைன நிைறேவற் வதற்கு நாங்கள் அரப்பணிப் டன் 

ெசயற்பட்  வ கின்ேறாம். இந்த நிகழ்ச்சி நிரலான  ன்ெனா ேபா ம் 

காணப்படாதெதான்றாகும். நாங்கள் பரந்த நிகழ்ச்சிநிரெலான்றிைன மிக ம் கு கிய காலத்தில் 

நைட ைறப்ப த் வதற்கு ெபா ப்ேபற் ள்ேளாம். அேனகமான நா களில் குறித்த 

அளவ ீ கைள நைட ைறப்ப த் வதற்கு பல தசாப்தங்கள் ெசன் ள்ளன. சவால்க க்கு 

றம்பாக, இ  அரசின் கடைமயாகும் என நாங்கள் ைமயாக அங்கீகரித் த்தால், 

நிைலயான ம், சமாதானம் மிக்க ம், ஒப் ரவான ம், வளமான மான ச தாயத்திற்கான 

அடித்தளத்திைன அைனத்  தரப்பி ம் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கும், அைனத்  

ச தாயங்க க்கும் மற் ம் அைனத்  எதிர்கால சந்ததியின க்கும் நாங்கள் 

இட் ச்ெசன் ள்ேளாம் என்பதைன உ திப்ப த் வதன் ெபா ட்  எம  ஈ பா கள் 

ெதாடர்ந் ம் நிைலயாக ள்ளன. எம  கடந்த காலத்தின் கடினமான மர க டன் ெதாடர்பான 

சுைமகைள எம  எதிர்கால சந்ததியின க்கு விட் ச்ெசல்லக் கூடா  என்பதைன நாங்கள் 

அங்கீகரித் ள்ேளாம். 
 

தைலவர் அவர்கேள! 
 

இலங்ைகயின் பல்வைகைமச் ச தாயத்தில் க்கிய பங்கிைன பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 

ஸ்லிம் ச தாயத்தின் உ ப்பினர்கைள இலக்கு ைவத்  இலங்ைகயின் சில பாகங்களில் 

அண்ைமயில் இடம்ெபற்ற சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் ஒ  ேதசெமன்ற வைகயில் நாங்கள் 

வ த்தமைடகின்ேறாம். குறித்த ெசயற்பா கள் அைனவ க்குமான சமமான உரிைமக ம், 

சட்டத்தின் ஆட்சி ம் உ திப்ப த்தப்பட் , ஜனநாயகமான ம், பன் கத்தன்ைம 

வாய்ந்தத மான நாட்டில் நிலவ டியாத இலங்ைகயின் பகிரப்பட்ட ேநாக்குக க்கு 

எதிரானதாகும். இந்த ெசயற்பா கைள தாபித்தவர்க க்கு எதிராக அரசாங்கம் ைறயான 

நடவடிக்ைககைள எ த் ள்ள டன், இடம்ெபற்றி க்க இய மான ஏேத ம் குைறபா கள் 

ெதாடர்பில் விசாரைணகைள ன்ென த்  வ கின்ற . மீள நிகழாைமைய 

உ திப்ப த் வதற்காக க ைமயான அளவ ீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ளன. 

பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு நட்டஈ  வழங்குவதற்கான ெசயற்பாெடான்  ஏற்கனேவ 

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . இந்த அைவ அமர் கைள ன்ென த் க்ெகாண்டி க்ைகயில் எம  

நற்ெபய க்கு களங்கம் விைளவிப்பதற்காகேவ சில தரப்பினர்கள் இந்த ெசயற்பா களின் 

பின்னணியில் உள்ளனர் என நாங்கள் நம் கின்ேறாம். 
 

விசாரைணகைளத் ெதாடர்ந் , ச க ஊடகங்க ம், தகவல் பரிமாற்ற தளங்க ம் 

ெவ ப் க்கைள ம், தவறான தகவல்கைள ம் பரப் வதற்காக மாத்திரமல்லா , 

தாக்குதல்கைள ஒ ங்கு ெசய்வதற்கும் பயன்ப த்தப்பட்டி ந்தைம கண்டறியப்பட்டதால், 

ச க வைலத்தளங்களின் பாவைனக்கு தற்காலிக தைட விதிப்பதற்கு அரசாங்கம் 

கட்டாயப்ப த்தப்பட்ட . இந்த அைனத்  தைடக ம் தற்ேபா  நீக்கப்பட் ள்ளன. இந்த 

அ பவத்தின் விைளவாக, ெவ ப் ப் ேபச்சுக்கைள தவிர்ப்பதற்காக ச க ஊடக 

இயக்குனர்க டன் இைணந்  ெசயற்ப வதற்கு அரசாங்கம் ைறயான ஈ பா கைள 

ேமற்ெகாண் ள்ள . ச தாயங்கைள பா காப்பதற்காக அரசாங்கத்தினால் 2018 மார்ச் 06ஆந் 

திகதி நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட அவசரகால நிைலைம 2018 மார்ச் 17ஆந் திகதி நீக்கப்பட்ட . 
        

தைலவர் அவர்கேள! 
 



நல்லிணக்கம் மற் ம் அபிவி த்தி நிகழ்ச்சிநிரலான  அரசாங்கம் தனியாக ெசயற்ப வதனால் 

மாத்திரம் ெவற்றிகரமாக அைடந் ெகாள்ளப்பட டியா . இந்த க்கியமான ேதசிய 

யற்சியில் அரசியல் கட்சிகள், சிவில் ச கத்தினர், கல்விமாண்கள், வியாபார ச கத்தினர், 

ஊடகம் மற் ம் சர்வேதச ச கத்தின் பங்குபற் தலான  மி ம் அவசியமானதாகும். 
 

தைலவர் அவர்கேள! 
   

எம  அைனத்  பிரைஜக க்கும் சமாதானமான ம், நிைலயான ம், நலலிணக்க ைடய ம், 

வளமான மான இலங்ைகைய கட்டிெய ப் வதற்கு வழிவகுக்கும் எம  மக்க க்கு 

வழங்கப்பட் ள்ள உ திெமாழிகைள நிைறேவற் வதைன எவரா ம் த த்  நி த்த 

டியா  என்பதைன நாங்கள் உண்ைமயாக ம், உ தியாக ம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறாம்.  
 

சம்பந்தப்பட்ட அைனத்  தரப்பின க்கும் ேமம்ப த்தப்பட்ட நீதிைய வழங்குவதற்கு 

இலங்ைகயில் காணப்ப ம் நீதி மற் ம் சட்ட அ லாக்க ெபாறி ைறகள் ைமயாக 

இய மானதாக ம், ஈ பாடானதாக ம் உள்ளன. இவற் க்கு நீண்டகால ேநர்ைம ம், 

ெதாழில்வாண்ைம ம் காணப்ப வ டன், அவற்றின் சுதந்திரத்திைன ேம ம் 

வ ப்ப த் வதற்கான நடவடிக்ைககள் 2015 ஜனவரி மாதத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. 

தைலவர் அவர்கேள! அைனத்  நல்லிணக்க ெபாறி ைறக ம் எம  அரசியலைமப்பிற்கு 

இையபாகேவ நைட ைறப்ப த்தப்ப ம் என்பதைன நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
 

தைலவர் அவர்கேள! 
 

இலங்ைகயின் பிணக்குகளின் மர கள் பாரமானதாவ டன், அைவ எம  ச கத்திைன 

இன்ைறய நிைலைமக்கு தள்ளி ள்ள . அரசியல் இலக்குகைள அைடந்  ெகாள்வதற்காக 

தீவிரப்ேபாக்குைடயவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தின் வாயிலாக நன்ைமகைள ெப வதற்கு 

யற்சிக்கின்றனர். இந்த உண்ைமைய உணர்ந் ெகாண் ள்ளைமயான , நாங்கள் கடந்த 

வன் ைறக்காலத்திற்கு மீள ஒ ேபா ம் ெசல்லாதி ப்பதைன உ திப்ப த் வதற்கான 

தீர்மானங்கைள ெகாண்டி ப்பதற்காக மாத்திரம் எங்க க்கு வழியைமக்கின்ற . எம  மக்கள் 

அைனவ க்கும் எம  ஈ பா களின் ைமயாக்கத்ைத உ திப்ப த்தி, எம  அண்ைமய 

வரலாற்றின் ன்பியல் மற் ம் இைட கள் நிைறந்த காலத்திற்கு ற் ப் ள்ளியி வேத 

எம  ேநாக்கமாகும்.     
 
 

நன்றி 
 

 

 

  


