
மனித உரிமமகள் தினத்தில் வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமமச்சர் மாண்புமிகு 
மங்கள சமரெரீ அெர்களினால் ஊடகெியலாளர்களுக்கு ெழங்கப்பட்ட 

குறிப்புமரகள் 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமமச்சு,  2015 டிசம்பர் 10 ஆந் திகதி 
 

அம்மணிகளே! கனவான்களே! 

இன்று மனித உரிமமகள் தினம் என்பது உங்கள் அமனவருக்கும் ததரியும். கடந்த 
காலத்தில் ளபாலளவ இலங்மகயும் இந்த முக்கிய நிகழ்மவ நிமனவு கூர்ந்து விழாவாகக் 
தகாண்டாடுவதில் உலகிலுள்ே நாடுகளுடன் இமணந்து தகாள்ளும். ஆனால், 
இவ்வாண்டில் இலங்மகயின் நிமனவு கூரல்கள் அமடயாேச் சின்னமாக மாத்திரமின்றி 
தபாருள் நிமறந்தமவகோகவுமிருக்கும். எனளவ, ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பிற்கான 
இலங்மகயின் நிரந்தரப் பிரதிநிதியும் கூட உண்மமயிளலளய இன்று காமல 
நியூளயார்க்கில் பலவந்தமாக காணாமல் ளபாகச் தசய்தல்கள் மீதான சருவளதச 
சமவாயத்தில் மகதயாப்பமிடுவார் என்பமத அறிவிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியமடகின்ளறன். 

இரண்டாவது உலகப் ளபாரின் உமரக்க முடியாத ளகாரச்தசயல்கேிலிருந்து உலகம் 
மீட்சியமடந்து தகாண்டிருந்த அறுபத்ளதழு ஆண்டுகளுக்கு முன் அதாவது 1948 ஆம் 
ஆண்டில் உலகம் முழுவதிலுமுள்ே ளபராேர்கள் சட்டத்தின் கீழ் சுதந்திரம், சமத்துவம், 
நீதி ஆகியவற்மற மவத்திருப்பதற்கான நபர் ஒவ்தவாருவரினதும் உரிமமமய 
உறுதிப்படுத்துகின்ற உலக மனித உரிமமகள் பிரகடனத்மத ஏற்று கமடப்பிடிப்பதன் 
தபாருட்டு கூட்டதமன்மறக் கூட்டியிருந்தமமமய நீங்கள் அறிவரீ்கள்.  

அந்த நிகழ்மவ நிமனவு கூருவதற்காக டிசம்பர் 10ஆந் திகதி ‘மனித உரிமமகள் தினம்’ 

எனச் சருவளசத ரீதியாக தகாண்டாடப்படுகின்றது.  

சருவளதச ரீதியாக இவ்வாண்டின் மனித உரிமமகள் தினம் 1966, டிசம்பர் 16ஆந் 
திகதியன்று ஐக்கிய நாடுகள் அமமப்பின தபாதுப் ளபரமவயில் ஏற்றுக் தகாள்ேப்பட்ட 
தபாருோதார, சமூக மற்றும் கலாசர உரிமமகள் மீதான சருவளதச சமவாயம் மற்றும் 
சிவில், அரசியல் உரிமமகள் மீதான சருவளதச சமவாயம் ஆகிய மனித உரிமகமள் 
மீதான இரண்டு சருவளதச சமவாயங்கேின் 50வது ஆண்டு விழாமவக் 
தகாண்டாடுவதற்கான ஓராண்டுக்கால பிரசாரத்தின் மூலம் குறிக்கப்படும். 

“எமது உரிமமகள் - எமது சுதந்திரங்கள் - எப்ளபாதும்” எனத் தமலயங்கமிடப்பட்ட 
பிரசாரமானது உரிமமகளும் சுதந்திரங்களும் என்ற ததானிப்தபாருமேச் சுற்றியுள்ேது. 
அதாவது இத்ததானிப்தபாருள் உமரயாற்றும் சுதந்திரம், வழிபாட்டுச் சுதந்திரம், 
ளதமவப்பாடுகேிலிருந்து விடுமக, பயத்திலிருந்து விடுமக ஆகியவற்மறச் சுற்றியுள்ேது.  



இலங்மகயர்கோகிய எங்களுக்கும் இன்மறய தினம் ஓர் விளசட தினமாகும். சனாதிபதி 
ளதர்தல் நடாத்தப்பட்டதும் வானவில் புட்சி தினமும் ஆகிய சனவரி 8 ஆந் 
திகதியிலிருந்து சனாதிபதி மமத்திரிபால சிறிளசன அவர்கேினதும், பிரதம அமமச்சராகிய 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கேினதும் தமலமமத்துவத்தின் கீழ் மனச்சாட்சி 
அடிப்பமடயிலான அரசியல் சகாப்தம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ேது.  

கடந்த தசாப்தமேவில் இலங்மகயில் எப்ளபாதும் மனித உரிமமகள் ஓர் அந்நிய 
கருதுளகாோக கருதப்பட்டு உமரயாடப்பட்டுள்ேமமமய நீங்கள் அறிவரீ்கள். முந்திய 
அரசாங்கத்தினால் சனநாயகம், மனித உரிமமகள் மற்றும் சட்ட ஆட்சி ஆகியவற்றின் 
சருவளதசப் தபறுமதிகள் அந்நிய கருதுளகாள்கோக அல்லது ளமற்கு நாடுகேின் 
தபறுமதிகோக அமழக்கப்பட்டுள்ேதுடன் அந்த அரசாங்கத்தினால் இவ்விடயங்கள் ளமற்கு 
நாடுகேின் தபறுமதிகதேனவும் இமவ எமது நாட்டின் இமறமமமய மீறுகின்றன எனவும் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ேது. 

ஆனால் சனவரி 8 ஆந் திகதியன்று நாம் இமவயாவற்மறயும் மாற்றியுள்ளோம். 
சனநாயகத்தின் அதிசிறந்த மரபு வழிச் சம்பிரதாயங்மேப் பின்பற்றி இந்நாட்டு மக்கள் 
மாற்றத்திற்காக வாக்குச் சீட்டுச் சக்திமயப் பயன்படுத்தி அதன் மூலம் இந்நாட்டில் 
மாத்திரமன்றி உலகம் முழுவதிலுமுள்ே சகல மனித மனித இனத்தவர்களும் சாதி, 
இனம், சமயம், ஆண், தபண்பால் அல்லது வருமான மட்டம் ஆகியவற்மறக் 
கவனியாமல் மனித இனத்தவர்கள் என்ற ரீதியில் தபாது மற்றும் 
பராதீனப்படுத்தப்படமுடியாத உரிமமகேினால் பிணிக்கப்பட்டுள்ேனர் என்பமத இலங்மக 
மக்கள் ஏற்றுக்தகாண்டுள்ேனர். இந்த தனிப்பட்டதவாரு நடவடிக்மகயினால் இலங்மக 
உலகத்திற்கு ஆச்சரியத்மத ஏற்படுத்தியுள்ேதுடன் உலக சமூகத்தின் கவனத்மத 
ஈர்த்துள்ேது. திரும்பவும் ஆகஸ்ட் 17ஆந் திகதியன்று இளத நடவடிக்மகமய 
ளமற்தகாண்டதன் மூலம் இந் நாட்டு மக்கள் அரசாங்கத்துடன் ளசர்ந்து இலங்மகயானது  
நிமலயான சமாதானத்மதயும் பாதுகாப்மபயும் நிமலளபற்று அபிவிருத்திமயயும் 
சகலருக்குமான வேவாய்ப்மபயும் எய்துவதற்கு அத்தியாவசியமான பகுதிகள் என நாம் 
நம்புகின்ற நல்லிணக்கத்திற்கும் மனித உரிமமகேின் மீறுமக மீே நிகழாமமக்குமாக 
நாம் எடுக்கின்ற நடவடிக்மககமேயும் உள்ேடக்கி நல்லாட்சி, சட்டஆட்சி, மற்றும் மனித 
உரிமமகமே நிறுவுவதற்கு அரசாங்கமானது தபாறுப்ளபற்றுள்ே பாமதயில் பயணிக்கும் 
தபாறுப்மப ஏற்றுள்ேனர்.  

எனளவ சகல பிரமசகேினதும் மனித உரிமமகமே ளமம்படுத்துவதற்கும் மனித 
உரிமமகமேப் பாதுகாப்பதற்கும் அவற்றின் மீறுமக மீே நிகழாமலிருப்மத 
உறுதிப்படுத்துவதற்குமாக எமது அரசாங்கத்தின் தபாறுப்பாமணக்கும் 
ததாமலளநாக்கிற்கும் அமமவாக கடந்த இரவில் அமமச்சரமவயானது  
பலவந்தப்படுத்திய காணாமல் ளபாகச் தசய்தலிலிருந்து சகல நபர்களுக்கும் பாதுகாப்பு 
அேிப்பதற்கான சருவளதச சமவாயத்தில மகதயாப்பமிடுவதற்கான மிகவும் 



முக்கியமானதும் முடிவு தசய்கின்றதுமான தீர்மானத்மத எடுத்துள்ேது. இது இந்த 
விடயம் எவ்வேவு பாரதூரமானது என்பமத தசய்முமறயில் காண்பிக்கின்றது. கடந்த 
இரவில் எடுக்கப்பட்டுள்ே இத்தீர்மானத்திற்கு அமமவாக நியூளயார்க்கிலுள்ே 
இலங்மகயின் நிரந்தரப் பிரதிநிதி இன்று காமலயில் நியூளயார்க்கில் இச்சமவாயத்தில் 
மகதயாப்பமிடுவார் என நான் நம்புகின்ளறன். உண்மமயிளலளய  அமமச்சரமவயானது 
இச்சமவாயத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு தசயல்வலுவேிப்பதற்காக ளதமவயான சட்டவாக்க 
வமரவுப் தபாறுப்மப ஏற்றுக் தகாள்வதற்கு சட்ட வமரநருக்கு அதிகாரமேித்ததுடன்  
சட்டவாக்கம் பாராளுமன்றத்தில் நிமறளவற்றப்பட்டவுடன் சமவாயத்மத வலுவாக்கம் 
தசய்வதற்கும் அதிகாரமேித்துள்ேது.  இமத அடுத்த ஆண்டு சனவரி மாதத்தில் 
ளமற்தகாள்வதற்கு நம்பிக்மக தகாண்டுள்ளோம்.  

உண்மமயிளலளய இந்த விடயமானது நீண்டகாலமாக எமது நாட்டில் ஒரு 
ததாற்றுளநாயாக இருந்து எமது நாட்டின் மக்களுக்கு துன்பத்மத ஏற்படுத்தியுள்ேது. 
ளமாதலுடன் அல்லது அமமதியின்மமயுடன் ததாடர்பு அற்ற நிமலமமகேிலும் கூட 
இந்த குற்றமானது பல  தசாப்தங்கோக சாதி, சமயம், தமாழி அல்லது புவியியல் 
அமமவிடம் ஆகியவற்மற கணக்குக்கு எடுக்காமல் சகலமரயும் பாதித்துள்ேது. 
பலவந்தமாக காணாமல் ளபாகச் தசய்தமல குற்றமயப்படுத்துவது  இந்நாட்டின் சகல 
பிரமசகளுக்கும் பாதுகாப்மப வழங்குதமன்பதுடன் எமது சமூகத்தில் இனிளமல் 
எப்ளபாதும் தவள்மே ளவன் கலாசாரம் ஆட்சி தசலுத்தும் பயங்கரவாத நிமலமய 
நீக்குவமத உறுதிப்படுத்துவதற்கு உதவி புரியும்.  

பாதுகாப்பு மற்றும் மனித உரிமமகளுக்கு இமடளய குற்றஞ்சாட்டப்படும் எதிர்ப்பு 
தபாய்யான ஒன்று என்பமதயும் கூட நாம் ஞாபகப்படுத்திக் தகாள்ளுதல் ளவண்டும். 
வாழ்வுரிமம, பயமின்றி வாழ்வதற்கான உரிமம, சட்டத்தின் பாதுகாப்மப நாடுவதற்கான 
உரிமம ஆகியன மனித உரிமமகோகும். அளதமாதிரி, சுதந்திரத்திற்கான உரிமம, 
பாரபட்சமின்றி நடாத்தப்படுவதற்கான உரிமம மற்றும் சுயகருத்துக்கமேத் 
ததரிவிப்பதற்கான உரிமம ஆகியனவும் மனித உரிமமகோகும். தபருமேவில் இந்த 
உரிமமகள் ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்படாமல் ஒன்றுக்தகான்று உதவிகரமானமவகோக 
உள்ேன. எங்கு தகாந்தேிப்பு இருக்கிறளதா அங்கு பிரமசகள் அமனவரும் தசழிப்பான 
முமறயிலும், முழுமமயான முமறயிலும் வாழ்வதற்காக உரிமமகள் சமப்படுத்தப்பட 
ளவண்டிய ளதமவ உள்ேது.  

அரசாங்கதமான்றாக நாம் அமனவரினதும் மனித உரிமமகமே பலப்படுத்துவதற்கும் 
சட்ட ஆட்சிமயப் பலப்படுத்துவதற்கும் ளதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணக்குழுமவப் 
பலப்படுத்துவதற்கும் எங்கமே அர்ப்பணித்துள்ளோம்.  

சகலரும் சுதந்திரத்மதயும், நீதிமயயும், சமநிமலயில் அனுபவித்தாலன்றி எமது நாட்டில் 
நிமலயான சமாதானமும், வேவாய்ப்பும் நிலவ மாட்டாது என்பமத நாம் அமனவரும் 



அறிளவாம். எனளவ, ஓர் நாட்டினமாக நாம் எம்மம கடந்தகாலத்திற்கு அர்ப்பணிக்காமல் 
எமது அரசாங்கங்கேின் மனித உரிமமகள் பதிளவடுகமேப் பாதுகாப்பதற்கு 
ஈடுபடலாகாது. ஆனால், அதற்குப் பதிலாக நாம் மனித உரிமமகமே ஓர் முதிர்ச்சியும், 
தபாறுப்பும் உள்ே நாட்டினமாக இருந்து எப்ளபாதும் பாதுகாத்துக் தகாள்ேல் ளவண்டும். 
எமது பிரமசகள் அமனவரும் மனித உரிமமகமேப் பாதுகாப்பதற்காக சகல 
காலங்கேிலும் எழுந்து நிற்பதற்கும், அவற்மறப் பற்றி உமர நிகழ்த்துவதற்கும், 
தசயற்படுவதற்கும் எப்ளபாதும் முன்னின்று உமழக்க ளவண்டும். இது நாட்டினதமான்றாக 
எமது தசாந்த நலன்களுக்கு உதவுதமன நான் நம்புகிளறன். அத்துடன், எமது மக்களுக்கு 
உரிய உரிமமகமே அவர்களுக்கு வழங்குவமத எதிர்ப்பதற்கு ளதமவதயதுவும் இல்மல. 
மனித உரிமம பாதுகாப்பாேர்களுடனும், ஐக்கிய நாடுகள் விளசட நமடமுமறகளுடனும் 
அல்லது எமது இருதரப்புப் பங்காேர்களுடனும் திறந்ததும் ளநர்மமயானதுமான 
கலந்துமரயாடமலச் தசய்வதற்கு பயம் தகாள்ே ளவண்டிய ளதமவ எதுவும் இல்மல. 
ஈடுபாடு எம்மம ளமலும் பலப்படுத்தும். சனாதிபதி மமத்திரிபால சிறிளசன அவர்களும், 
பிரதம அமமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களும் எமக்கு சரியான வழிமயக் 
காண்பித்துள்ேனர். இது ஒரு பங்குதாரர் விடயமல்ல. மனித உரிமமகமே 
பலப்படுத்துதல் பாராளுமன்றத்திலுள்ே அமனவமரயும் உள்ேடக்கி சகல மக்கேினதும் 
ஆதரமவப் தபற்றுக் தகாள்ளுதல் ளவண்டும். ததாடர்புமடய சட்டவாக்கம் 
பக்கச்சார்பானது எனப் பிமழயாகக் கருதப்பட்டு ளநாக்கப்படலாகாது. மனித உரிமமகள் 
என்பது ஓர் அதி உயர் ளதசிய மட்டத்தில் மவத்து ளநாக்கப்படல் ளவண்டும். 
உரிமமகமே நிமலநாட்டுதல், உரிய சட்டவாக்கத்மத உரிய இடத்தில் மவத்தல், சட்ட 
ஆட்சிமயப் பலப்படுத்தல், நீதித் துமறமயயும் உள்ேடக்கி சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கேின் 
சுதந்திரத்மத நிமலநாட்டுதல் ஆகியன கட்சி அரசியலுக்கும், சாதி, சமய அல்லது இன 
ளவறுபாடுகளுக்கும் அப்பால் சகல நபர்களுக்கும் நன்மமமய வழங்கும்.  

இந்நாட்டில் மனித உரிமமகமே நிமலநிறுத்தி மவத்தல் உலகத்தில் உள்ே அநீதி, 
மற்றும் ஒடுக்குமுமற ஆகியவற்றிற்கு எதிராக நம்பகத்தன்மமயுடன் நாம் அவற்மறச் 
சுட்டிக் காட்டுவமத இயலச் தசய்யும் என நான் உணர்கிளறன். உண்மமயிளலளய 
இலங்மகயானது முன்தனாரு காலத்தில் உலகின் மனச்சாட்சிமய அமழக்கக்கூடிய 
நாதடான்றாக இருந்தது. அது உலக அரங்கில் அபிவிருத்தி அமடயும் முழு 
உலகத்தினதும் தபாதுமக்கமே பாதித்த விடயங்கமேப் பற்றி ளகள்வி எழுப்பக்கூடிய 
நிமலயில் இருந்தது. நாம் அந்த நிமலமய மீேப்தபற்றுக் தகாண்டு ஒளர குரலில் 
தசயற்படுவதற்கும், உலகிலுள்ே ஏமனளயார்கேின் உத்ளவகத்மத தபறவும் 
ளவண்டுமாயின் எமது நாட்டில் மனித உரிமமகள் பாதுகாக்கப்படுவமதயும் நாம் 
உறுதிப்படுத்திக் தகாள்ளுதல் ளவண்டும்.  

 

நன்றி. 


