
மனித உரிமமகள் ஆமைக்குழுவின் 41ஆம் அமர்வில் மனித உரிமமகள் ஆமையாளரின் 

வாய்மமாழிமூல மமம்படுத்தலிலான இலங்மக தூதுக்குழுவின் அறிக்மக 

 

க ௌரவ தலைவர் அவர் ளே, மரியாலதக்குரிய பிரதிநிதி ளே, 

 

மனித உரிலம ள் ஆலைக்குழுவின் 41ஆம் அமர்வில் மனித உரிலம ள் ஆலையாேர் 

க ௌரவ மிச்ளேல் பச்ேைட் அவர் ேின் வாய்கமாழிமூை ளமம்படுத்தலுடன் கதாடர்பான 2ஆம் 

நி ழ்ச்ேி நிரைின்  ீழான விடயத்திலன  வனத்திற் க ாள்வதில் கபருலமயலட ின்ள ாம். 

 

மனித பாது ாப்பு மற்றும் மனித உரிலம ள் ள ள்விக்குட்படுத்தப்படும் முக் ியமான பை 

விடயப்பரப்புக் ேில் மனித உரிலம ள் ஆலையாேரினால் ளமற்க ாள்ேப்பட்டுள்ே 

 ருத்துக் லே நாங் ள் ப ிர்ந்து க ாள் ின்ள ாம். ளதேிய மனித உரிலம ள் நிறுவனங் ேின் 

வ ிபா ம், கவறுப்புப் ளபச்சுக் ள் கதாடர்பான மூளைாபாயம் மற்றும் கேயற் ிட்டம் ஒன்ல  

நிறுவுதல், புைம்கபயர்ந்தவர் ள் மற்றும் நாடற் வர் ேின் உரிலம ள், மனித உரிலம ளுக்கு 

ள டு விலேவிப்பதில் டிஜிட்டல் கதாழிநுட்பத்தின் பயன்பாடு ளபான்  விடயப்பரப்புக் ள் 

கதாடர்பான பல்ளவறு நன்லம பயக்கும்  ருத்துக் லே நாங் ள் அவதானித்ளதாம். ளமைதி  

 ைந்துலரயாடல் லேயும், ோத்தியமான கவேிப்பாடு லேயும் ளமம்படுத்தி மனித உரிலம ள் 

கபா ிமுல  ளுக் ான எமது ஒத்துலழப்புக் லே இந்த விடயப்பரப்புக் ேில் நாம் கதாடர்ந்தும் 

வழங்குவதற்கு தயாரா வுள்ளோம்.  

 

க ௌரவ தலைவர் அவர் ளே, மனித உரிலம ள் ஆலையாேர் தனது உலரயின் ளபாது 

இைங்ல யின் தற்ளபாலதய அபிவிருத்தி ள் கதாடர்பிலும்  ருத்துக் லே 

கதரிவித்திருந்ததுடன், அது கதாடர்பில் பின்வரும் விடயங் லே நாங் ள் இந்த ேலபயின் 

அவதானத்திற்கு க ாண்டு வர விரும்பு ின்ள ாம்: 

 

- முதைாவதா , இந்த வருடத்தின் ஈஸ்டர் ஞாயிற்றுக் ிழலமயின் ளபாது, ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். 

ேிந்தலனயினால் ஈர்க் ப்பட்ட நபர் ேினால் முன்கனடுக் ப்பட்ட 258 அப்பாவி உயரி லே 

 ாவு க ாண்டதும், நூற்றுக் ைக் ான நபர் ளுக்கு  ாயங் லே விலேவித்ததுமான 

க ாடூரமான கதாடர் பயங் ரவாதத் தாக்குதல் லே அனுபவித்திருந்தது. இந்த பாரிய 

அச்ேத்திற்கு பிரதிபைிப்பதற் ான உடனடியான நடவடிக்ல லய இைங்ல  

ளமற்க ாண்டதுடன், கபாது மக் ேின் பாது ாப்லப உறுதிப்படுத்துவதற் ா வும், ேட்டம் 

மற்றும் ஒழுங்ல  ளமம்படுத்துவதற் ா வும் அவேர ாை நிலைலம 

பிர டனப்படுத்தப்பட்டது. கு ித்த தாக்குதல் ேின் இரண்டு மாதங் ேின் பின்னர், அலனத்து 

இைங்ல யர் ேினதும் பாது ாப்லப உறுதிப்படுத்துவதற் ானதும், ேட்டம் மற்றும் 

ஒழுங்ல  மீே நிறுவுவதற்குமான  கேயற்பாடு லே ேரியான ேட்டங் ள் மற்றும் ேட்ட 

நலடமுல  லே நிறுவுவதன் வாயிைா  நாங் ள் முன்கனடுத்துள்ளோம் என்பதலன 

இன்று இந்த ேலபயில் ப ிர விரும்பு ின்ள ாம். கபாதுமக் ள் பாது ாப்பு மற்றும் 

கபாதுமக் ள் ஒழுங்ல  ளபணுவதற் ா வும், அத்துடன் தடுப்புக்  ாவைில் உள்ே 

நபர் ேிடம் ளமைதி  விோரலை லே முன்கனடுப்பதற் ா வுளம இந்த அவேர ாை 

நிலைலம நீடிக் ப்பட்டுள்ேது என்பது அவதானிக் ப்படல் ளவண்டும். ளமலும், வதீி ேில் 

பரிளோதலன லே கமற்க ாள்ளுதல் மற்றும் பாடோலை ள், மத வழிபாட்டிடங் ள் மற்றும் 

இராஜதந்திர தூதர ங் ள் ளபான்  பாதிக் ப்படக் கூடிய இடங் ளுக் ான பாது ாப்பு ஆ ியன 

இன்னும் ளதலவயானதா வுள்ேதுடன், அது பாது ாப்பு தரப்பினரால் முன்கனடுக் ப்பட்டு 

வரு ின் து. பாது ாப்பு பலடயினர் தமது  டலம லே ளமற்க ாள்வதற்கு அவேர ாை 

நிலைலம இன் ியலமயாததா வுள்ேது. அந்த அடிப்பலடயில், அலனத்து 

பங்குதாரர் ேினதும், பயங் ரவாதி ேின் கூறு லே அலடயாேம்  ாண்பதற்கும், ளமைதி  

தாக்குதல் லே தடுப்பதற்கும் கு ிப்பா  முஸ்ைிம் ேமூ த்தினரினரால் வழங் ப்பட்ட 

புரிதல் மற்றும் ஒத்துலழப்பு பாராட்டப்படுவது அவேியமானதாகும். விோரலை லே 



ஒருங் ிலைப்பதற் ா  பயங் ரவாத தாக்குதல் ேின் பின்னர் உடனடியா  இருதரப்பு 

மற்றும் ேர்வளதே பங்குதாரர் ேினால் வழங் ப்பட்ட உதவி ளுக்கு இைங்ல  தனது 

நன் ிக்லே கதரிவித்துக் க ாள் ின் து. 

 

- இரண்டாவதா , பயங் ரவாத தாக்குதல் ள் இடம்கபற்று 3 வாரங் ேின் பின்னர் 

இடம்கபற்  கும்பல் ேினால் ேிை இடங் ேில் ளமற்க ாள்ேப்பட்ட வன்முல  ள் 

உடனடியா   ட்டுப்பாட்டிற்குள் க ாண்டு வரப்பட்டதுடன், அதனுடன் கதாடர்பான பை 

நபர் ள் அரோங் த்தினால் ல து கேய்யப்பட்டு, ேட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டனர். 2019 ளம 

13ஆந் தி தி இடம்கபற்  ேம்பவத்தின் ளபாது 151 ளபர் ல து கேய்யப்பட்டனர். அவர் ள் 

அரேியல் ோர் நபர் ேினால் தூண்டப்பட்டுள்ேனர் என்பது விோரலை ேின் ளபாது கதரிய 

வந்துள்ேது. உயர் பாது ாப்பு சூழலையும் தாண்டி, ல து கேய்யப்பட்ட 48 மைி ளநரத்தின் 

பின்னர் தடுத்து லவக் ப்பட்டிருந்த அலனத்து நபர் லேயும் முழுலமயா  அணுகுவதற்கு 

ேர்வளதே கேஞ்ேிலுலவச் ேங் த்திற்கு அனுமதி வழங் ப்பட்டிருந்தது என்பது 

கு ிப்பிடத்தக் து. பாது ாப்பு பலடயினர் மற்றும் ேட்டத்லத நிலைநாட்டும் 

உத்திளயா த்தர் ேினால் ல யாேப்பட்ட கதாழில்ோர் அணுகுமுல  ள் மற்றும் அரேியல் 

மற்றும் ேமயத் தலைவர் ேின் விலரவான அலழப்புக் ள் ளபான் ன வன்முல  ள் 

ளமலும் பரவுவலத தடுத்திருந்தது. 

 

- ளமலும், இந்த ேம்பவத்தின் ளபாது ஏற்பட்ட ளேதங் ளுக் ான நட்டஈடு லே 

கேலுத்துவதற் ான திட்டகமான்று தற்ளபாது நலடமுல ப்படுத்தப்பட்டு வரு ின் து. 

புதிதா  தாபிக் ப்பட்டுள்ே நட்டஈடு ளுக் ான அலுவை த்தின் வாயிைா  ளேதமலடந்த 

அலனத்து ஆதனங் ளுக்குமான நட்டஈடு லே வழங்குவதற் ான கேயற்பாடு ள் தற்ளபாது 

முன்கனடுக் ப்பட்டு வரு ின் து. 

 

- மூன் ாவதா , ஆலையாேரினால் கதரிவிக் ப்பட்டுள்ேலதப் ளபான்று, விழிப்புைர்வு 

மற்றும் ஒற்றுலமலய ஏற்படுத்தல், ேமானத்லத  ட்டிகயழுப்புதல் மற்றும் 

இைங்ல யிலுள்ே அலனத்து ேமூ ங் ளுக்கு மத்தியிலும் நல்ைிைக் த்லத 

ளமம்படுத்துதல் ளபான் வற்றுக் ா  மதங் ளுக் ிலடயிைான ேலபகயான்ல  

அலமப்பதற் ான ஏற்பாடு ள் ஏற் னளவ இைங்ல  அரோங் த்தினால் 

ஆரம்பிக் ப்பட்டுள்ேன, ஆதைால், நைைிைக் த்லத ளமலும் வலுப்படுத்துவதற் ான 

ஏற்பாடு ள் ஏற் னளவ முன்கனடுக் ப்பட்டுள்ேன. எனளவ, ேட்டத்தின் ஈடுபாடு, ேரியான 

ேட்டத்தின் பயன்பாடு மற்றும் பல்ைினத்தவர் ளுக்கும் இலடயில் பரஸ்பர புரிந்துைர்வு 

மற்றும் ஒத்துலழப்பு ஆ ியவற்ல  வலுவானதும், அ ிவிக் ப்பட்டதுமான 

 ைந்தலரயாடல் ள் மூைம்  ட்டிகயழுப்புதல் ஆ ியவற் ின் வாயிைா  ஏளதனும் கவறுப்பு 

அல்ைது வன்முல லய தூண்டும் ேம்பவங் ள் அவதானிக் ப்பட்டு வரு ின் ன. 

 

- நாங் ள் அலனவரும் கபாதுவானகதாரு பயங் ரவாதம், தீவிரவாதம் மற்றும் வன்முல  

தீவிரத்துவம் ளபான்  ேர்வளதே அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரா  ளபாராடு ின்ள ாம் என்  

உண்லமலய ஈஸ்டர் ஞாயிறு தின தாக்குதல் ள் நிலனவுபடுத்து ின் ன. எமது மக் ள் பை 

நூற் ாண்டு ோ  இன மற்றும் மத ளவறுபாடு ேின் ி மி வும் ஒற்றுலமயா  வாழ்ந்து 

வந்ததுடன், அவர் ள் தற்கபாழுதும் கூட அவ்வாள  கேயற்பட்டு வரு ின் னர். இந்த 

விடயத்தில், ேமுதாயங் ளுக்கு இலடயில் பிேவு ள் ஏற்படுவலத தவிர்ப்பதற் ா , 

 ைாச்ோர புைலம ளுக்கு மதிப்பேித்து, அலனத்து விடயங் ேிலும் இைங்ல யின் 

ஒருலமயான அலடயாேத்லத நிலைநாட்டுவதற் ான பைி ேில் அரோங் ம் ஈடுபட்டு 

வரு ின் து.  

 

- நான் ாவதா , நாட்டில் பயங் ரவாத வலையலமப்புக் லே ஒழிப்பதற் ான 

நடவடிக்ல  லே அரோங் ம் முன்கனடுத்து வரு ின்  ளபாதிலும், வன்முல  மற்றும் 



தீவிரவாதம் ஆ ியவற்றுடன் கதாடர்பான விடயங் லே இைங்ல யின் ளதேிய 

நிறுவனங் ள் கதாடர்ச்ேியா  அவதானித்து வரு ின் ன. இது கதாடர்பில், அரே 

நிறுவனங் ேின் சுதந்திரமான கேயற்பாட்டிலன எடுத்தியம்புவதும், மனித உரிலம மீ ல் ள் 

கதாடர்பில் கவேிப்படுத்துவதும், அதற்கு எதிரா  பங் ேிப்புச் கேய்வதும் மற்றும் 

அலனவருக்கும் பாரபட்ேம்  ாட்டப்படாதிருப்பதலன உறுதிப்படுத்துவதுமான 

விடயங் லே கவேிப்படுத்தும் இைங்ல  மனித உரிலம ள் ஆலைக்குழுவின் பைி ள் 

கதாடர்பான மனித உரிலம ள் ஆலையாேரின்  ருத்துக் லே நாங் ள் 

ஊக்குவிக் ின்ள ாம். 

 

- இறுதியா , க ௌரவ தலைவர் அவர் ளே, ளமற்படி அேவடீு லே எடுத்துக் கூறும் அளத 

ளவலே,  ைந்தலரயாடல் மற்றும் ஒத்துலழப்பு ஆ ியவற்ல  க ாண்டிருக்கும் அளத 

ளவலே, மரியாலத மற்றும் ேமத்துவம் ஆ ியவற்ல  பாது ாப்பதலனயும், அலனத்து 

இைங்ல யர் ேினதும் பாது ாப்பிலனயும் உறுதிப்படுத்துவதற் ான எமது ளதேிய 

கபாறுப்பிலன ளமம்படுத்துவதற்கு ஐக் ிய நாடு ள் மனித உரிலம ள் முல லம மற்றும் 

இைங்ல யின் ேர்வளதே பங் ாேர் ளுடன் கதாடர்ச்ேியா  இலைந்து பைியாற்றுவதலன 

இைங்ல  அரோங் ம் இந்த ேலபக்கு பைிவா  கதரிவித்துக் க ாள் ின் து.         

 


