
ஊடக வெளியீடு 

உண்மைத்தன்மை, நீதி, இழப்பீடு ஆகியெற்மை ஊக்குெித்தல் ைற்றும் ைீள 

நிகழாமைக்கு உத்தரொதைளித்தல் வதாடர்பான ஐக்கிய நாடுகள் ெிசேட 
ஊடகெியலாளரின் ெிஜயம் 

இலங்கை அரசாங்ைத்தின் அகைப்பின் பபரில், உண்கைத்தன்கை, நீதி, இைப்படீுைகை 

ஊக்குவித்தல் ைற்றும் நிைைாகைக்கு உத்தரவாதைைித்தல் ததாடர்பிலான ஐக்ைிய 

நாடுைைின் விபசட ஊடைவியலாைரான திரு.பப்பலா டி க்ரிஃப், 2017 ஆம் ஆண்டு ஒற்;ப ாபர் 
10 ஆந் திைதியிலிருந்து 23 ஆந் திைதி வகரயுள்ை ைாலப்பகுதியில் இலங்கைக்கு 

உத்திபயாைபூர்வ விஜயதைான்க  பைற்தைாண்டுள்ைார்.  
 

இந்த விஜயத்தின் பபாது அகைச்சர்ைள் ைற்றும் பாராளுைன்  உறுப்பினர்ைள், ைத்திய 

ைற்றும் ைாைாண ைட்ட அரசாங்ை பதவியினர்ைள், சிவில் சமூைத்தினர், சையத் தகலவர்ைள், 

ைல்விைான்ைள் ைற்றும் இலங்கையின் சர்வபதச சமூைத்கதச் பசர்ந்த பிரதிநிதிைள் 

ஆைிபயாகர விபசட அ ிக்கையாைர் சந்திக்ை அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இவர் 
திருபைாணைகல, ைன்னார், அனுராதபுரம், யாழ்ப்பாணம், ைிைிதநாச்சி, வவுனியா, ைண்டி 
ைற்றும் ைாத்தக  நைரங்ைளுக்கு விஜயம் தசய்யவுள்ைார். பைலும் இவர் 
யாழ்ப்பாணத்திலும், தைாழும்பிலும் இரண்டு தபாது விரிவுகரைகை வைங்ைவுள்ைதுடன், 

நாட்டிற்கு விஜயம் தசய்துள்ை அகனத்து விபசட ஊடைவியலாைர்ைைின் 

நகடமுக ைகைத் ததாடர்ந்து, அவருகடய விஜயத்தின் இறுதி தினைான ஒற்ப ாபர் 23 

ஆம் திைதியன்று அ ிக்கையாைர்ைைின் ைத்தியில் உகரயாற் வுள்ைார். விபசட 
ஊடைவியலாைர்ைைின் பதகவக்ைகைய, அவரது விஜயம் ததாடர்பான அ ிக்கை ஒன் ிகன 

2018 ஆம் ஆண்டு தசப்ததம்பர் ைாதத்தில் ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவிற்கு 

சைர்ப்பிக்ைவுள்ைார்.  
 

இலங்கையிலுள்ை அடுத்தடுத்த அரசாங்ைங்ைள், கு ித்த ததானிப்தபாருள் விடயங்ைள் ைீது 

ைற்றும் நிபுணர்ைைின் அ ிவுகரைகையும், ைருத்துக்ைகையும் தபறுவதற்ைாை இத்தகைய 

விபசட ஊடைவியலாைர்ைளுக்கு அகைப்பு விடுத்துக் தைாண்டிருந்தன. இத்தகைய விபசட 
ஊடைவியலாைர்ைைின் ஆபலாசகன ைற்றும் சிபாரிசுைகை அரசாங்ைங்ைள் பின்பற்  
பவண்டிய ைடப்பாடில்கல. எனினும் அரசாங்ைங்ைளுக்கு ைிகடக்ைக்கூடியதாைவுள்ை விபசட 
அ ிக்கையாைர்ைைின் நிபுணத்துவ அ ிகவயும், அனுபவத்கதயும் தபற்றுக்தைாள்ை 

முடியும். அவர்ைைது ஆபலாசகனயும், நிபுணத்துவமும் நிறுவன ரீதியான தி கன 

ைட்டிதயழுப்பல், தைாள்கை உருவாக்ைம், தைாள்கை சீர்திருத்தம், பயிற்சி பதகவ 

முதலியனவற் ிற்கு நலன் வைங்கும் பாங்தைான் ில் அரசாங்ைம் பதகவதயனக் 
ைருதுைிடத்து பயன்படுத்தப்படலாம். 

இந்த விஜயம் ததாடர்பில் பிகையானகவைளும், தவ ான வைிைாட்டகல 

வைங்குைின் னவுைான தைவல்ைகை தருைின்  சில ஊடை அ ிக்கைைள் ததாடர்பில் இந்த 
அகைச்சின் ைவனம் பைாரப்பட்டுள்ைது.  
 

திரு.டி க்ரிஃப், கு ிப்பிட்ட பிரிவுக்ைான சுயாதீன நிபுணராை விைங்குைி ார். இந்த விபசட 
ஊடைவியலாைர்ைள், கு ிப்பிட்ட விடயம் அல்லது நாட்டின் விபசட அணுகுமுக  
ஆைியவற் ிலிருந்து ைனித உரிகைைள் ததாடர்பில் அரசாங்ைங்ைளுக்கு அ ிவுகர ைற்றும் 

அ ிக்கைைகை வைங்குவதற்ைான ைட்டகையிடப்பட்டுள்ைனர். திரு.டி க்ரிஃப் கு ிப்பிட்ட 
பணிப்பாகண ததானிப்தபாருள் ததாடர்புகடயதாகும். இவரது பணிப்பாகண, நடுநிகலயான 

நீதிக்ைான விரிவான அணுகுமுக யின் நான்கு பிரிவுைைான உண்கைத்தன்கை, நீதி, 
இைப்படீு ஆைியவற்க  ஊக்குவித்தல் ைற்றும் ைீை நிைைாகைக்கு உத்தரவாதைைித்தல் 



ஆைியகவ 2011 ஆம் ஆண்டில் ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவினால் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்த நடுநிகலயான நீதியானது, ஆற்றுப்படுத்தல் ைற்றும் 

நல்லிணக்ைத்கத ஊக்குவித்தல், பாதுைாப்பு முக கையின் சுயாதீன ைருத்திட்டத்கத 
தாபித்தல், அரச தாபனங்ைைின் தன்னம்பிக்கைகய ைீை உருவாக்குதல் ைற்றும் சட்டத்கத 
ஊக்குவித்தல் ஆைியகவ ததாடர்பில் ைவனம் தசலுத்தப்படவுள்ைன. ைனித உரிகை 

ைீ ல்ைள் ைற்றும் சர்வபதச ைனிதாபிைான சட்டத்தின் ைடுகையான வன்முக ைள் 

ததாடர்பான மூபலாபாயங்ைள், தைாள்கைைள் ைற்றும் ைதிப்படீுைகை நகடமுக ப்படுத்தல் 

ைற்றும் வடிவகைக்கும் பபாது நியாயதிக்ை ைற்றும் நியாயதிக்ைைல்லாத ைதிப்படீுைள் 

ததாடர்பில் நாடுைளுக்கு அ ிவுகரைள் ைற்றும் சிபாரிசுைகை வைங்குவதற்கு 

பணிப்பாகணயிடப்பட்டுள்ைனர். இவரது பணிைைில், பாதிக்ைப்பட்டவர் சார்ந்த அணுகுமுக  
ைற்றும் பால்நிகல ைண்பணாட்டத்கத விபசட அ ிக்கையாைர் பின்பற்றுைி ார். 
பாதிக்ைப்பட்டவர் சார்ந்த அணுகுமுக  என்பது பைாதல் நிகலகையின் பபாது இருந்த 
பாதிக்ைப்பட்ட அகனவருைாவதரன்பதுடன் அது ஒரு குழுபவா அல்லது ஒரு 

சமூைத்தினபரா அல்ல. 
 

ஏகனய எந்ததவாரு விபசட அ ிக்கையாைர்ைகையும் பபாலல்லாது, திரு.டி க்ரிஃப் 
அரசாங்ைங்ைைின் அகைப்பிதைின் பபரிபலபய, நாடுைளுக்கு விஜயம் தசய்து வருைின் ார். 
இதுவகர இவர் பைற்தைாண்ட விஜயங்ைள் தபரிய பிரித்தானியாவின் ஐக்ைிய இராச்சியம் 

ைற்றும் வட அயர்லாந்து, ஸ்தபயின், துனிசியா, உருகுபவ, புருண்டி ைற்றும் ைாம்பியா 
ஆைிய நாடுைளுக்கு விஜயம் தசய்துள்ைார். ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவின் 

உறுப்பினர்ைைினால் விபசட அ ிக்கையாைர்ைள் ததரிவு தசய்யப்படுைின் னர்.  
 

2018 ஆம் ஆண்டு தசத்ததம்பர் ைாதத்தில் ைனித உரிகைைள் ஆகணக்குழுவிடம் திரு.க்ரிஃப் 
தனது அ ிக்கைகய சைர்ப்பித்ததன் பின்னர், அவரது அ ிக்கையில் இலங்கை ைக்ைளுக்கு 

பயனைிக்ைக்கூடிய ஏபதனும் விடயங்ைள் உள்ைதா எனவும், அவரது அ ிவு, நிபுணத்துவம் 

ைற்றும் சிபாரிசுைள் ைற்றும் ஏபதனும் விடயங்ைள் ததாடர்பில் ைவனம் தசலுத்தி அவருடன் 

ைலந்துகரயாடுவது ததாடர்பில் தீர்ைானம் எடுப்பது இலங்கை அரசாங்ைத்திற்குரிய 

விடயைாகும்.  
 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சு 
வகாழும்பு  
2017 ஒற்சைாபர் 10 ஆந் திகதி 


