முதலைமச்சர் ெஜ. ெஜயலலிதா அவர்களுக்கு,
வணக்கம்!
இலங்ைகயில் அப்பாவித் தமிழர்கள் ஒன்றைர லட்சம் ேபர் கொடூரமான முைறயில் படுகொைல
ெசய்யப்பட்டதற்கு நீதி ெபற்றுத் தரும் நடவடிக்ைகயில் உங்கள் கவனத்ைத ஈர்க்கும்
நோக்குடன் இந்தக் கடிதத்ைத எழுதுகிேறன்.
இலங்ைக இறுதிப்போரில் நிகழ்த்தப்பட்ட போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனித உரிைம மீறல்கள்
குறித்து பன்னாட்டு விசாரைண நடத்த ேவண்டும் என்று உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள்
வலியுறுத்தி வந்தனர். இதுதொடர்பாக ஐ.நா. மனித உரிைமப் ேபரைவயில் 2012 ஆம் ஆண்டு
முதல் தொடர்ந்து பல்ேவறு தீர்மானங்கள் கொண்டு வந்து நிைறேவற்றப்பட்டன.
ேபரைவயின் 24 ஆவது கூட்டத்தில் 24.09.2013 அன்று நான் பங்ேகற்று இலங்ைக
இனப்படுகொைல பற்றி சர்வேதச விசாரைணக்கு ஆைணயிடும்படி வலியுறுத்திேனன். அைதத்
தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் அெமரிக்கா கொண்டு வந்த தீர்மானம்
நிைறேவற்றப்பட்டைதயடுத்து, இலங்ைக போர்க்குற்றங்கள் குறித்து மனித உரிைம ஆைணயர்
அலுவலகம் சார்பில் விசாரைண நடத்தப்பட்டது. அந்த விசாரைண குறித்த அறிக்ைகைய ஐ.நா.
மனித உரிைம ஆைணயர் அல்- உைசன் கடந்த 16 ஆம் ேததி ெவளியிட்டார்.
இலங்ைக போர்க்குற்ற விசாரைண அறிக்ைக மனித உரிைம ேபரைவயில் வரும் 30-ஆம் ேததி
தாக்கல் ெசய்யப்படவுள்ளது. அதன்மீது ேமற்கொள்ளப்பட ேவண்டிய நடவடிக்ைககள்
தொடர்பாக அெமரிக்கா கொண்டு வரும் தீர்மானம் மீது அடுத்த மாதம் 1 மற்றும் 2 ஆம்
ேததிகளில் விவாதம் நடத்தப்படவுள்ளது. இலங்ைக அரசுக்கு எதிரான போர்க்குற்றச்சாற்றுகள்
குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்ற விசாரைண நடத்தப்பட ேவண்டும் என்பது தான் உலகம்
முழுவதுமுள்ள தமிழர்களின் கோரிக்ைகயாக உள்ளது.
இைத வலியுறுத்தியும், இதற்கான தீர்மானத்ைத ஐநா மனித உரிைம ேபரைவயில் இந்தியாேவ
கொண்டு வர ேவண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் கடந்த 16 ஆம் ேததி சட்டப்ேபரைவயில் தீர்மானம்
கொண்டு வந்து, அைனத்துக் கட்சி ஆதரவுடன் நிைறேவற்றியைத வரேவற்கிேறன். இந்த
தீர்மானத்தின் மீது நடவடிக்ைக எடுக்கும்படி பிரதமர் நேரந்திரமோடி அவர்களுக்கு ஒரு
கடிதமும் எழுதியிருந்தீர்கள். ஆனால், அவற்றுக்கு எந்த பயனும் ஏற்படவில்ைல.
இலங்ைக போர்க்குற்றங்கள் குறித்த விசாரைண குறித்து அெமரிக்கா வலுவில்லாத வைரவுத்
தீர்மானத்ைதக் கொண்டு வந்துள்ளது. அத்தீர்மானத்தில், போர்க்குற்றங்கள் குறித்து இலங்ைக
அரேச விசாரைண நடத்தலாம் என்றும், விசாரைணக் குழுவில் பன்னாட்டு நீதிபதிகள்,
வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் புலனாய்வாளர்கைள ேசர்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும்
கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது நிச்சயமாக ஈழத் தமிழர்களுக்கு நீதி ெபற்றுத் தராது.
இத்தீர்மானத்தில் ஏேதனும் திருத்தங்கள் ெசய்ய ேவண்டுமா? என்பது குறித்து
விவாதிப்பதற்கான ஆலோசைனக் கூட்டம் கடந்த 21 ஆம் ேததி ெஜனிவாவில் நைடெபற்றது.
அதில் பங்ேகற்ற பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகள், இலங்ைகக்கு சாதகமான சில
திருத்தங்கைள வலியுறுத்தின. ஆனால், தமிழக சட்டப்ேபரைவ தீர்மானத்ைத பிரதிபலிக்கும்
வைகயில் எந்த திருத்தத்ைதயும் முன்ைவக்காமல் இந்தியா மவுனம்காத்தது. இது தமிழக
மக்கைள அவமதிக்கும் ெசயல் என்பைத ஒப்புக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிேறன்.

மக்கைள அவமதிக்கும் ெசயல் என்பைத ஒப்புக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிேறன்.
வங்கேதச சிக்கலில் ேமற்குவங்கத்தின் உணர்வுகைள மத்திய அரசு மதிக்கிறது. அேத போன்று,
தற்போது ேநபாளத்தில் புதிய அரசியல் சாசனம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ேநபாளத்தில் வாழும்
இந்திய எல்ைலப்பகுதியான பீகாரின் வம்சாவழி மக்களின் உணர்வுகளுக்கு ேநபாள அரசியல்
சாசனத்தில் இடமளிக்க ேவண்டும் என்று - இந்திய ெவளியுறவுத்துைற ெசயலாளைர ேநரில்
அனுப்பி ராஜதந்திர அழுத்தங்கைளக் கொடுக்கிறது. ஆனால், ஈழத்தமிழர்களுக்கு நீதி ேகட்கும்
தமிழ்நாட்டின் உணர்வுகைள மட்டும் மத்தியஅரசு மதிக்க மறுக்கிறது. இப்போக்ைக இனியும்
அனுமதிக்கக் கூடாது.
இதற்கு கடந்த காலங்களில் தமிழக ஆட்சியாளர்கள் கைடபிடித்த அணுகுமுைற தான் காரணம்
என்று கருதுகிேறன். இலங்ைகத் தொடர்பான பிரச்சிைனகளில் தமிழக சட்டப்ேபரைவயில்
தீர்மானம் நிைறேவற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்புவது, பிரதமருக்கு கடிதம் எழுவது
ஆகியவற்றுடன் கடைம முடிந்து விட்டதாக தமிழகத்ைத ஆண்ட, ஆளும் முதலைமச்சர்கள்
கருதியது தான் இதற்ெகல்லாம் காரணம் என்று எண்ணுகிேறன்.
இதுதொடர்பாக அைனத்துக் கட்சிக் கூட்டத்ைதக் கூட்டி விவாதித்து, அதன் முடிவுகைள
பிரதமரிடம் முதல்வரும், பிற கட்சிகளின் தைலவர்களும் ேநரில் வலியுறுத்தினால் தான்
இலங்ைக சிக்கலில் மத்திய அரசு ஓரளவாவது அைசந்து கொடுக்கும் என்பது எனது கருத்து.
தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முைறயில் பிரதமர் நேரந்திர மோடி
அவர்கைளயும், ெவளியுறவுத்துைற அைமச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் அவர்கைளயும் பலமுைற
சந்தித்து இந்த பிரச்சிைன குறித்து வலியுறுத்தியுள்ேளன். இது தொடர்பாக
நாடாளுமன்றத்திலும் பலமுைற குரல் கொடுத்துள்ேளன். ெஜனீவாவில் நைடெபற்று வரும் ஐ.நா.
மனித உரிைம ேபரைவக் கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டு இலங்ைக போர்க்குற்றங்கள் குறித்து
பன்னாட்டு நீதிமன்ற விசாரைணக்கு ஐ.நா. மனித உரிைம ஆைணயம் ஆைணயிட ேவண்டும்
என்று வலியுறுத்த உள்ேளன்.
தமிழக முதலைமச்சராகிய நீங்கள் இப்பிரச்சிைனயில் ஆற்ற ேவண்டிய கடைமகள் பல உள்ளன.
உடனடியாக அைனத்துக் கட்சித் தைலவர்கள் கூட்டத்ைதக் கூட்டி, இலங்ைக
போர்க்குற்றங்கள் குறித்து பன்னாட்டு நீதிமன்ற விசாரைணக்கு ஆைணயிடக் கோரும்
தீர்மானத்ைத மனித உரிைம ேபரைவயில் இந்தியாேவ கொண்டு வர ேவண்டும் என்று தீர்மானம்
நிைறேவற்ற ேவண்டும்.
அந்த தீர்மானத்தின் நகைல அைனத்துக் கட்சித் தைலவர்கள், அைனத்துக் கட்சி சட்டமன்ற,
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் தில்லி ெசன்று பிரதமர் நேரந்திர மோடி அவர்களிடம் ேநரில்
கொடுத்து வலியுறுத்த ேவண்டும்.அெமரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் ேமற்கொண்டுள்ள பிரதமர்
வரும் 29 ஆம் ேததி புதுதில்லி திரும்பவுள்ள நிைலயில், அன்ேற அவைர சந்திப்பதற்கான
ஏற்பாடுகைள ெசய்ய ேவண்டும்.
இந்த விஷயத்தில் தமிழக அரசியல் தைலவர்கள் அத்தைன ேபரும் கருத்து ேவறுபாடுகைள
மறந்து ஒன்றுபட்டு ெசயல்பட்டால் தான் ஈழத் தமிழர்களுக்கு நியாயம் கிைடக்கும். எனேவ
ேமற்கண்ட நடவடிக்ைககைள விைரந்து ேமற்கொள்ள ேவண்டும் என தங்கைள அன்புடன்
ேகட்டுக் கொள்கிேறன்.
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