
 

 

 

 

 

12, ப&'(  2021 
 
ம+,-.'/ய 123 ரமேபாசா 
ெத: ஆ-/<க ஜனா+ப+ 
-2.ேரா2யா 
ெத: ஆ-/<கா 
  
அ:A<'/ய ெகௗரவ ஜனா+ப+ அவDகேள,  
 
ஐ.நா. ம'த உ*ைமக- ேபரைவ23 இல6ைகைய ச9வேதச :;ற=ய3 >?ம@றA?;: (ICC) 
பாரFபGAத ேவHIயைமைய உ-ளடL:வத;: உதMமாN ேகா* ெத@ ஆQ*LகாMLகான 
ேம@SைறTG 
 
ெத: ஆ-/<காவானF உலI: அ+காரJK<க நாMகN3 ஒ:றாகQJ, இனெவாF<கS: 
வS<' உTபTMJ, சDவேதச Uவகார&கN3 ஈMபாTைட< ெகாYMJ உZளFட: 
தKழDகN: -ர\1ைனகZ ெதாடD-3 1ற]த Aர]FணDைவ_J ெகாYMZளதா3, ஐ<Iய 
இரா\1யJ, கனடா, ேஜDம(, ெமா:/ேன<ேறா ம.aJ வட ம1ேடா(யா ஆIய நாMகளா3 
இைண]F சமD,-<க,பTட 2021J ஆYM மா1 மாதJ 19J +க+cட,பTட “e\1ய வைர” 
என அைழ<க,பMI:ற ஐ.நா. ம(த உ/ைமகZ ேபரைவc: இல&ைக ெதாடDபான 
hDமானi+3 இல&ைகைய சDவேதச '.றUய3 j+ம:றi+.' (ஐll) பார,பMiத 
ேவYnயைமைய உZளட<'வத.' உதQமாa ேகாoI:ற ேம:pைறqTn: ெபாoTM 
இதைன நாJ வைரIேறாJ.  

 
இ]நாMகZ இihDமானiைத வைர]தேபாF பா+<க,பTேடாைர கல]தாேலா1<க< 
rடU3ைல எ:பFட: அைவ த:(\ைசயாக வைரய,பTட இ, “e\1ய வைரQ” 
hDமானiைத ஐ.நா. ம(த உ/ைமகZ ேபரைவc3 சமD,-<க p:னD தKழDகளா3 
ேம.ெகாZள,பTட இைண]த ேம:pைறqகைள_J Aற<கsiFZளன.  
 
பா+<க,பTேடாராகQJ பா+<க,பTேடா/: -ர+tகளாகQJ “e\1ய வைரQ” 
hDமானi+3 இல&ைகைய சDவேதச '.றUய3 j+ம:றi+.' (ICC) பார,பMiத 
ேவYnயைமைய உZளட<'வத.' உதQமாa த&கNடJ நாJ ேம:pைறqM ெசwIேறாJ.  
 
இ, “e\1ய வைரQ” hDமானமானF இல&ைக, பாFகா,A, பைடcனரா3 A/ய,பTட 
தKx ம<கைள ெகாiF< ெகாiதாக< ':a 'Uiதைம ம.aJ தKx, ெபYகைள, பாSய3 
வ:AணDQ<' உZளா<Iயைம அட&கலான ெகாyரமான '.ற&கNனா3 
பா+<க,பTேடா/: அn,பைட எ+DபாD,A<கைளேயzJ eDi+ ெசwயU3ைல.  
 
இ]tலவரi+: hUரi த:ைமc: காரணமாக தKழDகZ ஒ:2ைண]F ஒo மாதi+.' 
p:னD 2021J ஆYM ைத மாதJ 15J +க+ய:a, இல&ைகைய சDவேதச '.றUய3 
j+ம:றi+.' (ICC) பார,பMiத ேவYnயைமைய வS_ai+ கnதJ ஒ:ைற 
அz,-co]தனD. இ{வைழ,பானF வட<'-Iழ<' 1U3 ச|கi+னரா3 
ஒ}&கைம<க,பTட ெபாiFU3 ெதாட<கJ ெபாSகYn (P2P) வைர எ:றைழ<க,பTட 
அYைமய ேபரsc3 ப&'ப.2ய ப3லாcர< கண<காக தKழDகNனா3 ேம�J 
வ�\ேசD<க,பTno]தF. 
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இல&ைகைய சDவேதச '.றUய3 j+ம:றi+.' (ICC) பார,பMiதாம3 UMதலானF 
ெகாyரமான '.ற&கைள, A/]ேதாD j+cSo]F த,-iF< ெகாZவத.' 
வ�ேகா�வFட: மாi+ரம3லாF, அF இல&ைகc: அர1ய. தைலவDக�J பாFகா,A, 
பைட, -ரதா(க�J தாJ j+<' pக&ெகாM<கi ேதைவc3ைல எ:பைத ந:க2]F 
ெகாYM, எFUதi தய<கpJ இ3லாம3 தKx ம<கN.' எ+ரான சDவேதச< '.ற&கைள, 
A/வத.கான Fs\சைல_J ஏ.பMi+UMJ. எனேவ இல&ைகயானF சDவேதச '.றUய3 
j+ம:றi+.' (ICC) பார,பMiதாம3 Uட,பn: தKx ம<கZ எ+DெகாZளவ3ல இ]த 
அபாயiைதi hUரமாக< கவனi+. ெகாZ�மாa நாJ த&கைள வS_ai+< 
ேகTM<ெகாZIேறாJ.   
 
ேம�J, ம(த உ/ைமக�<கான ஐ<Iய நாMகN: த.ேபாதய உயD ஆைணயாளராIய 
K\ேச3 ப\செலT அவDகZ 2021J ஆYM ைத மாதJ 27J +க+cட,பTட தனF 
அ2<ைகc3, இல&ைகc�Zள tலவரiைத சDவேதச '.றUய3 j+ம:றi+.' (ICC) 
பார,பMiத ேவYnயைமைய ேநா<காக< ெகாYM நடவn<ைககைள எM<'மாa ஐ<Iய 
நாMகZ சைபc: ம(த உ/ைமகZ ேபரைவcடJ வS_ai+_ZளாD.  
அiFட:, ஐ.நா. ம(த உ/ைமக�<கான நா:' p:னாZ உயD ஆைணயாளDகZ, ஒ:பF 
�யாhன ஐ.நா. tAணDகZ ம.aJ இல&ைக சJப]தமான ஐ.நா. ெசயலாளD நாயகi+: 
வ3�நDகZ '}U: சகல உa,-னDக�J அட&கலாக இoபF p:னாZ ஐ.நா. அ+கா/கZ 
“_iத Uைதகைள Uைதiத3” எனi தைல--ட,பTM 2021J ஆYM மா1 மாதJ 18J +க+ 
வழ&Iய தமF அ2<ைகc3 இல&ைகயானF சDவேதச '.றUய3 j+ம:றi+.' (ICC) 
பார,பMiத,பட ேவYMJ என அைழ,A UMiFZளாD.  
“…இல&ைகயானF தனF j+iFைற taவன&கைள அதzைடய பா+,A.ேறா/.காக\ 
ெசய.பட pnயாதைவயாக ஆ<I_ZளF எ:பேத கoi+. ெகாளZள,பட ேவYnய 
Uடயமா'J. எனேவ, சDவேதச அ3லF ெவN,Aற tயாயா+<கi+�டாக j+ைய 
tைலநாTMவத: ெபாoTM பா+,A.ேறாo<'J அவDக�ைடய -ர+t+க�<'மாக, 
பsயா.aவத.காக உயD ஆைணயாள/: ப/]Fைரகைள நாJ �ள வS_aiFIேறாJ. 
சDவேதச '.றUய3 j+ம:றJ (ICC) ேபா:ற ெபாa,A<rற�<கான வDவேதச வ�வைககZ 
கoi+. ெகாZள,பMத3 ேவYMJ” என< '2iத அ2<ைகc3 rற,பTMZளF.  
 
இல&ைக அரசா&கi+னா3 தKx ம<கN.' எ+ராக, A/ய,பTMZள  
சDவேதச< '.ற&கN: 1ல உதாரண&கZ 
 

1. ஐ<Iய நாMகZ ெசயலாளD நாயகi+: ெபாa,A<raத�<கான tAணDகZ 
'}Uzைடய 2011J ஆYM ப&'( மாத அ2<ைகc: -ரகாரJ, இல&ைக 
அரசா&கi+.'J தK�ழ UMதைல,ASக�<'J இைடcலான ஆ_த] தா&Iய 
_iதi+: இa+ tைலகN: ேபாF ேபாD< '.ற&க�J ம(தேநயi+.' எ+ரான 
'.ற&க�J A/ய,பTMZளதாகQJ 40,000 <'J ேம.பTட தKx ம<கZ 
மரsiFZளதாகQJ நJபiத' '.ற\சாTMகZ p:ைவ<க,பTMZளன.  
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2. இல&ைக �தான நடவn<ைக ெதாடDபான ஐநா ெசயலாளD நாயகi+: உZளக 
�ளாwQ< '}U: 2012 காDi+ைக மாத அ2<ைகc: -ரகாரJ 2009 J ஆYn: 
இa+< கTட _தiதi+: ேபாF 70,000 <'J ேம.பTட ெபாFம<கZ காணாம. 
ேபா_ZளனD.  

 
3. அரசா&கiதா3 _iத �(ய வலய&கZ (பாFகா,A வலய&கZ) என< 

'2iெதாF<க,பTட -ரேதச&கN3 இல&ைக, பைடcனD அMiதMiF 
'YMiதா<'த3கைள_J எ2கைண �\�<கைள_J ேம.ெகாYட ேபாF பலD 
ெகா3ல,பTடனD;. ைவi+யசாைலகZ ம.aJ உணQ Utேயாக tைலய&கN: �F 
rட< 'YMகZ �ச,பTடன. பலD பTn(c: காரணமாக இற]தFட: மoiFவ 
1I\ைசc:ைமயா3 'o+,ெபo<;ேக.பTMJ மரsiதனD.  

 
4. 2017J ஆYM மா1 மாதJ உYைம<'J j+<'மான சDவேதச< கoi+TடமானF 

(ஐ�ேஜ�), தKx, ெபYகZ பாSய3 அnைமகளாக ைகயாள,பTM இல&ைக 
இரா�வi+னரா3 நடாiத,பTட க.ப�,A pகா&கZ ப.2ய Uபர&கைள ஐ.நா 
UடJ ைகயNiதF.  

 
5. ஐ<Iய இரா\1யi+: ெவNநாTM ம.aJ ெபாFநலவாய அ�வலகi+:  2013 

1i+ைர மாதi+.'/ய அ2<ைக<' அைமவாக, இல&ைகc3 90,000 <'J ேம.பTட 
_iத|ல UதைவகZ உZளனD.  

 
6. 'ழ]ைதகZ ம.aJ 1aவDகZ அட&கலாக ஆcர<கண<கான தKழDகZ 

காணாம.ேபா_ZளனD. வS]F காணாம3 ஆ<க,பTேடாo<கான ஐநாU: 
பs<'}வானF உலI3 வS]F காணாம3 ஆ<க,பTேடா/: இரYடாவF 
அ+rnய எYs<ைக இல&ைகc3 உZளதாகi ெத/UiFZளF.  

 
சDவேதச< '.ற&க�<'/ய ெபாa,A<rற3 ெதாடDபாக இல&ைக அரசா&கi+னா3 
வழ&க,பTMZள ெபாwயான வா<'a+கN: வரலாa 
 
அMiFவ]த இல&ைக அரசா&க&கZ ஐ<Iய நாMகN: ம(த உ/ைமகZ ேபரைவc: 
(UNHCR) hDமான&கைள அp.பMiதi தவ2_Zளைமைய_J த&க�ைடய கவனi+.'< 
ெகாYMவர நாJ UoJAIேறாJ.  
 
p:னய அரசா&கமானF அF இைணயzசரைண வழ&Iய hDமானiைத 
அp.பMiFவத.'/ய ஆ<கeDவமான நடவn<ைககைள எM<கi தவ2யF மாi+ரம3லாF, 
pரணாக சனா+ப+, -ரதமD ம.aJ அரசா&கi+: 1ேர�ட உa,-னDக�J தாJ  
 
UNHCR hDமானiைத அp.பMiத மாTேடாJ எனi +oJபi+oJபQJ ஆsiதரமாகQJ 
ெத/UiFZளனD.  
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த.ேபாதய A+ய அரசா&கமானF ஒo பn rMதலாக\ ெச:a hDமான&கZ 30/1, 34/1 ம.aJ 
40/1 க�<'/ய இைணயzசரைணcSo]F UலI_ZளFட: �எ:எ\ஆDl 
ெபாa,A<rற3 ெசய.பாTnSo]FJ ெவNநட,A\ ெசwFZளF.  
 
ேம�J, UNHCR இைன இ�QபMiFJ Uதமாக, 1aவDகZ அட&கலாக ெபாFம<கைள< 
ெகாைல ெசwதைம<காக தYn<க,பTM மரண தYடைன வழ&க,பTno]த ஒேரெயாo 
பைட\1,பா_J த.ேபாதய சனா+ப+யா3 ெபாFம:(,A வழ&I UMU<க,பTMZளாD.  
 
அiFட:, ேபாD< '.ற&கZ A/]தைம<காக நJபiத' pைறc3 '.ற�சாTட,பTno]த 
ப3ேவa 1ேர�ட இரா�வ அ+கா/க�<' பதU_யDQகZ வழ&க,பTno,பFட: “_iத 
நாயகDகளாக” ஆகQJ ம+,பN<க,பMIறாDகZ. ஐ<Iய நாMகZ சைபc: அ2<ைகc3 
_iத< '.றாவாNயாக ச]ேதI<க,பMI:ற ஓD உi+ேயாகiதD நா:'-நTசi+ர அ+ப+யாக 
பதU_யDiத,பTMZளாD.  
 
எமF ேம:pைறqTைடi hUரiத:ைம_ட: கoi+. ெகாZவத: ெபாoTMJ, 
இல&ைகைய சDவேதச '.றUய3 j+ம:றi+.' (ICC) பார,பMiத ேவYnயைமைய 
“e\1ய வைரQ” hDமானi+3 உZளட<'வத: ெபாoTMJ த&கN.' நாJ ேம:pைறqM 
ெசwIேறாJ.  
 
ந:2. 
 
இ,பn<'   

 

 

தவi+o ேவல: �வாKகZ           எ�. 1வேயாகநாத:             வண. -தா. க]ைதயா ெஜகதா�                                 
(ஒo&Iைண,பாளD)                     (ஒo&Iைண,பாளD)            (ஒo&Iைண,பாளD) 

  
ெதாடDAக�<': தவi+o ேவல: �வாKகZ /  எ�. 1வேயாகநாத: 

ெதாைலேப1: (+94) 077 761 4121 / (+94) 077 906 0474 

K:ன�ச3: p2p.people.uprising.movement@gmail.com 
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