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ரஸ்ய ஊடகவி்யலாளர் டர்்ா 
டுகினின் படுககாலலக்கு புனித 

பாபபரசர் தனது இரஙகலலத் கதரி 
வித்துளளார்.
 அபபாவி்யான ஒருவர் 
குண்டுகவடிபபில் ககால்லபபட்டு 
ளளார். அவருக்காக நான் ஆண்ட 
வனிடம் வவண்டுகிவேன் என 
பாபபரசர் பிரான்ஸிஸ கதரிவித்துள 
ளார்.
 கடநத சனிக்கிழலை(20) 
ைாலல  ரஸ்யாவின் தலலநகர் 
கைாஸவகாவிற்கு அருகில் 
உளள நகர் ஒன்றில் இடம்கபற்ே 
கார்க் குண்டுகவடிபபில் அவர் 
ககால்லபபட்டார். கரா்யாட்டா 

லான்ட் குரூசர் வாகனத்தின் சாரதி 
யின் இருக்லகக்கு கீழ் கபாரு 
த்தபபட்ட குண்டு கவடித்ததால் 
ஊடகவி்யலாளர் சம்பவ இடத்தி 
வலவ்ய ககால்லபபட்டுளளார்.
 உக்லரன் புலனாய்வு அலை 
பலப வசர்நத 43 வ்யதான நற்ேலி்யா 
வவாவ்க் என்பவவர தனது 12 வ்யது 
ைகளுடன் ரஸ்யாவுக்குள ஊடுருவி 
இநத தாக்குதலல வைற்ககாண்ட 
பின்னர் எஸவரானி்யா வழி்யாக 
தபபிச் கசன்றுளளதாக ரஸ்யா 
வின் புலனாய்வுத்துலே கதரிவித்து 
ளளது. குற்ேவாளில்ய தம்மிடம் 
ஒபபலடக்குைாறு ரஸ்யா 

பிரித்தானி்யாலவ தளைா 
கக் ககாண்டவரும் சீக்கி்ய 

ைக்களுக்காக குரல் ககாடுத்தவரு 
ைான வழக்கறிஞர் ்க்தார் 
சிங வ்ாஹால் இநதி்யாவில் 
லகது கசய்்யபபட்டு துன்புறுத் 
தபபடுவதாகவும், அவருக்கு ைரண 
அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுளளதாகவும் 
பிரித்தானி்யாவில் வழக்கு பதிவு 
கசய்்யபபட்டுளளது.
 2017 ஆம் ஆண்டு இநதி்யா 
வுக்கு திருைண நிகழ்வு ஒன்றிற்கு 
அவர் கசன்ேவபாவத லகது கசய் 
்யபபட்டிருநதார். இநத லகதுக்கான 
தகவல் பிரித்தானி்யாவின் புலானா 
ய்வுத்துலேயினரால் வழஙகபட்ட 
தாக கதரிவிக்கபபடு கின்ேது.
 இநதி்ய சிலேயில் அவரின் 
உடலில் மின்னாரம் பாச்சப 
பட்டு துன்புறுத்தல்கள வைற்ககா 
ளளபபட்டுளளதாகவும், அவரின் 
லகதுக்கு பின்னால் பிரித்தானி்யா 
வின் புலனாய்வுத்துலே இருபபது 

தற்வபாது கதரி்யவநதுள ளதாகவும் 
அவரின் சவகாதரரும், வழக்கறி 
ஞரும் ைற்றும் கதாழிற்கட்சியின் 
வைற்கு டம்பன்கச்யர், ஸககாட்லா 
ன்ட் பகுதி நகரசலப உறுபபினரு 
ைான குர்பிரீட் சிங வ்ாஹால் கதரி 
வித்துளளார்.

 ்க்தார் சிங பிரித்தானி 
்யாலவ தளைாகக் ககாண்ட Re-
prieve என்ே குழுவில் இலணநது 
பணி்யாற்றியிருநதார். இது ஒரு 
எழுநதைானைான லகது அவர் 
மீதான விசாரலணகள நீதி்யாக நடப 
பதற்கு நாம் இநதி்யாலவ வலியுறுத் 

gpupj;jhdpahtpdhy; fhl;bf; nfhLf;f-

g;gl;ltu; kPJ ,e;jpahtpy; Jd;GWj;jy;

்யாழ் ப ப ா ண த் தி ல் 
கடநத வாரம் நலட 

கபற்ே ‘கவன்வைரி விருதுகள” 
விழாவில் மூத்த தா்யக இலச்ய 
லைபபாளர் இலசவாணர் கண் 
ணன் அவர்களுக்கு ைகாவித்து 

வான் பிரம்ைஸ்ரீ ந. வீரைணி ஐ்யர் 
ஞாபகார்தைாக ‘வபராளுலை 
விருது’ வழஙகி ககௌரவிக்கபபட் 
டது.அவருக்கு இலக்கு கசய்தி 
நிறுவனம் தனது வாழ்த்துகலளத் 
கதரிவித்துக் ககாளகின்ேது.

மு ன்னாள ்னாதிபதி வகாட் 
டாப்ய ரா்பக்ஷலவ,   பிர 

தைர் பதவியில் அைர்த்துவதற்கு 
ஸ்ரீலஙகா கபாது்ன கபரமுன 
மு்யற்சி கசய்து வருகின்ேது என 
ஸ்ரீலஙகா கபாது்ன கபரமுன 
சார்நத பாராளுைன்ே உறுபபினர்கள 
ைற்றும் அநத கட்சியுடன் கதாடர் 
புலட்யவர்கள  கதரிவித்துளளனர்.
 வகாட்டாப்ய ரா்பக்ஷலவ 
மீண்டும் அரசி்யலுக்குள ககாண்டு 
வருவதற்கு அவருலட்ய கநருஙகி்ய 
சகாக்கள கச்யற்பட்டு வருவதாக 
ரா்பக்ஷவின் உேவினரும், ரஷ்யாவி 
ற்கான முன்னாள தூதுவருைான 
உத்யஙக வீரதுஙக கதரிவிக்கின்ோர்.
 “வதசி்ய பட்டி்யல் ஊடாக 
பாராளுைன்ேத்தில் அலழத்து வரு 
வதற்கும், பிரதைர் ஆசனம் அல் 
லது ஏவதா ஒரு ஆசனத்லத வழஙக 
மு்யற்சிக்கின்ோர்கள. ஆனாலும், 
கபாது ்ன கபரமுன அல்லது அர 
சாஙகத்தில் உளளவர்கள அதற்கு 
இணஙகுவார்கள என நான் எதிர் 
பார்க்கவில்லல. எனினும், அவரு 
டன் இருநதவர்கள அதலன எதிர் 
பார்க்கின்ேனர். அவரது ஆழ் ைன 
திலும் அநத எண்ணம் இருக்கின் 
ேது” என உத்யஙக வீரதுஙக குறிபபி 
டுகின்ோர்.
 வகாட்டாப்ய ரா்பக்ஷவிற்கு 
பிரதைர் பதவில்ய வழஙக தாம் 

ஆதரவு கதரிவிபபதாகவும் உத்யஙக 
வீரதுஙக கதரிவிக்கின்ோர்.
 ‘’எனது தனி விருபபத்தி 
ற்காக அவலர பிரதைர் பதவிக்கு 
நி்யமிக்க முடி்யாது. பாராளுைன் 
ேத்தின் கபரும்பான்லை விரு 
பபத்திற்கு அலை்யவவ, பிரதைலர 
நி்யமிக்கலாம். பாராளுைன்ேத்தில் 
கபரும்பான்லை உறுபபினர்களின் 
விருபபத்லத கவற்றிக் ககாளள 
முடியுைாக இருநதால், அவர் பிர 
தைராவார்” என  அவர் குறிபபிட் 
டுளளார்.
 இலஙலகயின் கபாருளாதார 
கநருக்கடிக்கு ைத்தியில் ஏற்பட்ட 
கபாருட்கள தட்டுபபாடு, வாழ் 
க்லக கசலவு அதிகரிபபு உளளி 
ட்ட பிரச்லனகளுக்கு ரா்பக்ஷ 
குடும்பவை காரணம் என கதரி 
வித்து, ைக்கள எதிர்பபுக்களில்  ஈடு 
பட்ட நிலலயில்,  நாட்லட விட்டுச் 
கசன்ே வகாட்டாப்ய ரா்பக்ஷ, 
முதலில் ைாலத்தீவிலும் பிேகு 
அஙகிருநது சிஙகபபூரில் சில 
வாரஙகளும் தற்வபாது தாய்லாநதி 
லும் வசித்து வருகிோர்.
 வைலும் அவர் கசபடம்பர் 
ைாதம் 3ஆம்  திகதி நாடு திரும் 
பவுளளதாக  உத்யஙக வீரதுஙக 
கதரிவித்துளளலை குறிபபிடத்தக் 
கது.

‘ntd;Nkup tpUJfs;” tpoh- ‘NguhSik 
tpUJ’ toq;fp ,irthzu; fz;zd; 

mtu;fSf;F  nfsutpg;G

இலஙலகயில்  ஏற்பட்டுளள 
கபாருளாதார கநருக்கடி 

காரணைாக அத்தி்யவசி்யப கபாரு 
ட்களின் விலலகள அதிகரிக்கப 
பட்டுளள நிலலயில்,  பாடசாலல 
ைாணவர்களுக்கு உணவு அளிபப 
தற்காக 3,000 கைட்ரிக் கதான் 

உணவிலன நன்ககாலட்யாக அகை 
ரிக்கா வழஙகியுளளது.

 பாடசாலல ைாணவர்களுக்கு 
வபாஷாக்கிலன வழஙகுவதற்காக 
அகைரிக்க விவசா்யத் திலணக்கள 
த்தின் ஊடாக இநத நன்ககாலட 
வழஙகபபட்டுளளது.

u];a Clftpayhsu; gLnfhiyf;F 
ghg;guru; ,uq;fy;

,yq;if khztu;fSf;fhf   3>000 nkl;upf; njhd; 

czTg; nghUl;fs; mnkupf;fhthy; toq;fpitg;G

Nfhl;lhgait gpujkuhf;f Kaw;rp

அரசி்யல் லகதிகள விடுதலல 
கசய்்யபபடுவதற்கு முன்னர் 

்யார் விடுதலல கசய்்யபபட 
உளளனர்? எநத அடிபபலடயில் 
விடுதலல கசய்்யபபட உளளனர்? 
என்பலத நீதி அலைச்சர் கவளிபப 
டுத்த வவண்டும் என அரசி்யல் 
லகதிகலள விடுதலல கசய்வதற் 
கான வதசி்ய அலைபபின் இலணப 
பாளர் அருட்தநலத ைா.சத்திவவல் 
கதரிவித்துளளார்.

 இது கதாடர்பில் அவர் 
கவளியிட்டுளள அறிக்லகயில்,
 “தமிழ் அரசி்யல் தலல 

லைகள வகட்டுக் ககாண்டதற்கு 
ஏற்ப அரசி்யல் லகதிகள விடுதலல 
கதாடர்பாக ஆராய்நது வருகி 
ன்வோம்” என அலைச்சர் வி்்ய 
தாச ரா்பக்வச அவர்கள குறிபபி 
ட்டு இருநதார். தமிழ் அரசி்யல் 
தலலலைகள எநத அரசி்யல் லகதி 
கலள விடுதலல கசய்்ய வகாரினார் 
கள? அரசு எநத அரசி்யல் லகதி 
கலள விடுதலல கசய்்ய உள 
ளது? என சிலேயில் வாடும் அரசி 
்யல் லகதிகள வகட்பவதாடு இது 
விட்யத்தில் தமிழ் அரசி்யல் தலல 
லைகள மீண்டும் தவே விடக்கூடாது 
என்றும் அரசி்யல் லகதிகலள 
அரசும் தமிழ் தலலலைகளும் இனி 
யும் ஏைாற்ேக்கூடாது எனவும் 
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இந்திய அமெரிக்க எதிர்ப்புக்களுககும் மெலா்க தனது ஆதிபத்திய இறைறெறய மெயறபடுத்தி 
சிறிலங்கா சீனாவின் புலனாய்வுக ்கப்பலான யுவான் வாங 5 ஐ அம்பாந்மதாடறடை துறைமு்கத்தில் 

தரித்து நிறபதறபு அனுெதித்து சீனாறவ முன்னிறுத்தும் சிறிலங்கா தான் என்பறதச் சிறிலங்கா உலகுககு 
மீளவும் உறுதி மெய்துளளது.
இதறகு பதில் உதவியா்கச்

1. சிறிலங்காவின் சீனாவிடைமிருந்து மபறை ்கடைறன மீளக்கடடும் ்காலத்றத நீ டி ப் பு ச்          
மெய்யுொறு ம்காருவது,
2. மீளவும் 4.5 பில்லியன் மடைாலர்்கறளச் சீனாவிடைமிருந்து புதிய ்கடைனா்கப் மபை 
முயறசிப்பது,
3. ஐககிய நாடு்கள ெனித உரிறெ்கள மபரறவயின் 51வது கூடடைத்மதாடைர் 12.09. 2022 இல் 
ஆரம்பொகும் மபாழுது அன்றையத் தினமெ சிறிலங்காவின் ெனித உரிறெ்கள நிறல குறித்த 
அறிகற்க ஐககிய நாடு்கள ெறபயின் ெனித உரிறெ்கள ஆறையாளரால் ெெர்ப்பிக்கப்படடு, 
அது மதாடைர்பா்க நாடு்களின் விவாதமும் மதாடைங்க இருககின்ை சூழலில் சிறிலங்காவின் 
இறைறெககுளளும் ஆளபுலஒருறெப்பாடடுககுளளும் தறலயிடும் மெயலா்கச் சீனாறவக ம்காண்டு 
எச்ெரிகற்க மெய்வித்து, ஐககிய நாடு்கள ெனித உரிறெ்கள ஆறையாளரின் சிறிலங்கா குறித்த 
அறனத்துல்கச் ெடடைங்களின் அடிப்பறடையிலான ்கடைறெ்கறளச் மெய்யவிடைாது தடுப்பது

 என்பன அறெந்துளளன.
சீனாறவச் சிறிலங்கா முன்னிறுத்தும் நிறலயிலும் இந்தியாமவா சிறிலங்காறவ முன்னிறுத்தி அயல் 
நாடு்களுககு முதலில் உதவுவது என்ை தனது மவளிவிவ்காரக ம்காளற்கயின் நறடைமுறைப்படுத்தலா்க 
06 பில்லியன் மடைாலர் ்கடைன்்கறள வழஙகியும், மதாடைர்ந்தும் நிதி உதவி்கறள வழங்க இயலாத 
நிறலயில் மநரடியா்கமவ அறனத்துல்க நாையநிதியத்தின் ்கடைறனச் சிறிலங்காவுககு வழஙகுொறு 
விதந்துறரத்தும் சிறிலங்காவின் இன்றைய மபாருளாதார மநருக்கடி நிறலயில் இருந்து பிறைமயடுக்கப் 
பார்ககிைது. இந்த முயறசி்கள வழி சிறிலங்காவில் தனது ெந்றத ெறறும் இராணுவப் மபாடடியார்்களான 
சீனாறவயும் பாககிஸதாறனயும் முழுஅளவில் தங்கள மெலாண்றெறய நிறுவ அனுெதியாது தடுத்தல் 
என்பது அறெகிைது.
 சீனாவுககு சிறிலங்காவில் உளள மெலாண்றெறய ெடடுப்படுத்தும் மநாககிமலமய அமெரிக்காவும் 
தனது சிறிலங்காவுக்கான தூதுவர் மூலம் ெனித உரிறெ்கள, மபைப்படை மவண்டும் என்னும் மநரடி 
அறிவுறுத்தல்்கறள வழஙகியும், ெறைமு்கொ்க அறனத்துல்க நாைய நிதியத்தின் வழி தாரண்றெவாத 
முதலளித்துவ நாடைா்க இலஙற்கறய ொறைக கூடிய முறையில் நாடடின் உயர் ்கல்வி உடபடை பல 
இலாபம் தரககூடிய மதசிய மெறவ்கறளத் தனியார்ககு விறறு அதன் வழி வரககூடிய வருொனத்றதக 
ம்காண்டு மபாருளாதார மநருக்கடியில் நின்று சிறிலங்காறவ விடுபடும்படி மநறிப்படுத்தியும் வருகிைது.
கூடைமவ பயங்கரவாதத் தறடைச்ெடடைத்றத நீககுமவாம் என ஐமராப்பிய ஒன்றியத்திடைம் இருந்து 
வரிச்ெலுற்கறளப் மபறை சிறிலங்காவின் இன்றைய ஜனாதிபதி ரணில் (ராெபகொ) தான் அமத 
பயங்கரவாதத் தறடைச்ெடடைத்றதக ம்காண்டு அர்கலியப் மபாராடடைத்தில் பஙம்கறை சிங்களவர்்கள 
உடபடடை மபாராடடைக்காரர்்கறளக ற்கது மெய்து விளக்கெறியலில் மூன்று ொதங்கள தடுத்து 
றவககும் அரெபயங்கரவாதத்றத நறடைமுறைப்படுத்தி வருகின்ைார் பயங்கரவாதத் தறடைச்ெடடைத்திறகுத் 
மதசியத் தகுதி வழஙகி மதசியப் பாது்காப்புச் ெடடைம் என்னும் மபயரில் அதறன மீள்கடடைறெப்புச் 
மெய்யவுமுளளார்.
 இவவாறு  சிறிலங்காவின்  இன்றைய  அரசியல்  அறனத்துல்க  நாடு்களின் தறலயீடு்கறள
இயல்பா்கப் மபறும் நிறலயிலும், அறவ ெனித உரிறெ்கள மபைறல உதவி்களுக்கான முன் 
நிபந்தறனயா்க றவககின்ை நிறலயிலும், சிறிலங்கா தனது சிங்கள மபௌத்த மபரினவாத அரசியல் 
சிந்தறன்களிலும் ஈழத்தமிழரின் மெலான பண்பாடடு இனஅழிப்பு,  இனச்சுத்தி்கரிப்பு, இனஅழிப்பு 
என்னும் மூவற்க இனஅழிப்பு அரெ மெயறபாடடு திடடைங்களிலும் எவவித ொறுபாடுமில்லாது ரணிலின் 
ஆடசியிலும் இறவ அறவயா்கமவ மதாடைர்கின்ைன.
 ஐககிய நாடு்கள ெறபயின் நல்லாடசிக்கானதும் மபாருளாதார வளர்ச்சிக்கானதுொன 
வழி்காடடைலா்க அறெந்த மபாறுப்புக கூைல், மவளிப்பறடையான முறையில் எதறனயும் மெய்தல், 
ெனித உரிறெ்கறளப் மபைல், சுதந்திரொ்கத் மதர்தல் நடைாத்துதல் என்பவறறை நறடைமுறைப்படுத்தாது 
விடுவதறகு மபாருளாதார மநருக்கடியில் இருந்து விடுபடுதல் தான் முதன்றெ மநாககு என்ை பின்னணி 
யில் தான் தனது ஆடசிறய ரணில்    முன்மனடுககிைார்.
 இலஙற்கத் தமிழர்்களின் மதசிய பிரச்சிறனக்கான எந்தத் தீர்றவயும் ்கவனத்தில் ம்காளளாது, 
புலம்மபயர் தமிழர்்களின் நிதி முதலீடறடைக ்கவர்வதில் ரணில் ்கவனம் மெலுத்தும் இந்தப் புதிய 
சூழலில் ஈழத்தமிழர் என்ன மெய்து தெது தாய்க மதசிய தன்னாடசி உரிறெ்கறளப் மபணுவது என்பது 
முககியொன ம்களவியா்க உளளது.
 இதறகு விறடை இலஙற்கத்தமிழர் மதசியப் பிரச்சிறன என்பது அவர்்களின் வரலாறறுத் 
தாய்கொன இலஙற்கத் தீவில் அவர்்களுககு வரலாறறுககு முறபடடை ்காலம் முதலா்கத் மதாடைர்ந்து வரும் 
இறைறெயின் அடிபப்றடையில் அவர்்களின் தாய்க மதசிய தன்னாடசி உரிறெ்கறளச் மெயறபடுத்தி 
அவர்்கள இலஙற்கயின் ெறறைய மதெ இனொன சிங்களவர்்களுடைன் ெெத்துவம் ெம்காதரத்தவம் 
சுதந்திரம் மபைப்படடை நிறலயில் இறைந்து முஸலீம் ெறலய்க ெக்களின் குடியுரிறெ்கறள வழஙகி 
வாழ வழி மெய்வமத என்ை உண்றெறய ஒவமவாரு இலஙற்கத் தமிழரும் உரக்கப்மபசி உலகிறகுத் 
மதளிவுபடுத்த மவண்டும். அப்மபாழுதுதான் ஈழத்தமிழ் ெக்களின் அரசியல் உரிறெ்கள உறுதி மபறும். 
இந்த உண்றெயின் அடிப்பறடையிமலமய தாய்கத் தமிழர்்களும் புலம்பதிந்து வாழும் தமிழர்்களும் 
ரணிலுடைனான அறனத்துத் மதாடைர்பு்கறளயும் முன்மனடுப்பது ெடடுெல்ல இந்தியா, சீனா, யப்பான், 
இரஸயா அமெரிக்கா, பிரித்தானியா ஐமராப்பிய ஒன்றிய நாடு்கள உடபடடை உல்கநாடு்கள அறனத்திறகும் 
இலஙற்கயில் ெனித உரிறெ்கள மபைப்படை  மவண்டுொனால் ஈழத்தமிழர்்களின்  இறைறெ  மபைப்படை  
மவண்டும்  என்பறத  உறுதியுடைன்    எடுத்துக கூைமவண்டுமென்பமத இலககின் எண்ைம்.

ஆசிரியர்

ஈழத்தமிழர்்கள் இன்றென்ன ்ெயய வேண்டும்சர்வவதச சட்டஙகளுக்கு முரணான ஏற்பாடுகலளக் 
ககாண்டதாக இலஙலகயின் ப்யஙகரவாத தலடச் 

சட்டம் காணபபடுகின்ேது.அரசுக்கு எதிரான கச்யற் 
பாட்டாளர்கலள நசுக்குவதற்கு ஒரு கருவி்யாக 
இச்சட்டம்1979 இல் இருநது ப்யன்படுத்தபபட்டுவரும் 
நிலலயில் இச்சட்டம் உடனடி்யாக இலஙலகயின் 
வரலாற்றில் இருநது அகற்ேபபடுதல் வவண்டும் என்று 
வபராதலனப பல்கலலக்கழக சிவரஷட விரிவுலர்யாளர் 
கலாநிதி இரா.ரவைஷ கதரிவித்தார்.
அவர் இது கதாடர்பில் வைலும் கருத்து கதரிவிக்லகயில்,
 ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டம் இலஙலகக்கு 
ஒரு சாபக்வகடாக உளளது. இதனால் ஏற்படும் 
பாதக விலளவுகள அதிகைாகும். இநத சட்டைானது 
காவல்துலேயினருக்கும் இராணுவத்துக்கும் எல்லல 
்யற்ே அதிகாரஙகலள வழஙகுகின்ேது. சிவிலி்யன்கலள 
லகது கசய்தல், தடுத்து லவத்து விசாரலண கசய்தல், 
அவர்களின் கசாத்து க்கலள பறிமுதல் கசய்தல் என்று 
எல்லல்யற்ே அதிகாரஙகளுளளன.சநவதக நபலர நீதி 
ைன்ேத்தில் ஆ்ர்படுத்தாைல் 90 நாட்கள தடுத்து 
லவத்து விசாரலண கசய்வதற்கு இச்சட்டம் இடை 
ளிக்கிேது.இது ஒரு வைாசைான ைனித உரிலை 
மீேலாகும் என்பவதாடு சர்வவதச சட்டஙகளுக்கும் 
முரணானதாகும்.இவதவவலள சாதாரணைாக லகது 
கசய்்யபபடும் ஒருவலர 24 ைணித்தி்யாலத்திற்குள 
நீதிைன்ேத்தில் ஆ்ர்படுத்த வவண்டும்.இன்று கதன் 
அகைரிக்கா உளளிட்ட பல நாடுகளில் ப்யஙகரவாத 
தலடச் சட்டம் காணபபடுகின்ேது.ஆனால் ஏலன்ய 
நாடுகளில் உளளலதக் காட்டிலும் வைாசைான நிலலயில் 
இலஙலகயில் இது லக்யாளபபடுகின்ேது.
                இச்சட்டத்தினால் தமிழ்ைக்கள ைற்றும்  
சிறுபான்லை ைக்கள வைாசைாக பாதிக்கபபட்டுளளனர்.
யுத்தகாலத்திலும் சரி அதன் பின்னரும் சரி நாட்டில் 
வாழுகின்ே தமிழ் இலளஞர்கள இச்சட்டத்தின் 
அடிபபலடயில் லகதுகசய்்யபபட்டலை கதரிநதவத 
்யாகும்.இவ்வாறு லகது கசய்்யபபட்ட சிலர் உயிரி 
ழநத சம்பவஙகளும் இல்லாைலில்லல.நீண்ட 
காலைாக சிறுபான்லையினலர அடக்குவதற்கு 
ப்யன்படுத்தபபட்ட இச்சட்டம் இபவபாது சமூக 
கச்யற்பாட்டாளர்கலள அடக்குவதற்கு ப்யன்படுத்தப 
படுவது கவலலக்குரி்யதாகும்.அரசாஙகம் இச்சட்ட 
த்திலன ப்யன்படுத்தும் விதம் ்னநா்யக விழுமி்யங 
கலள ைழுஙகடிபபதாகவுளளது.இநத சட்டத்லத திருத் 
துவதற்கு நல்லாட்சி காலத்திலும் பல மு்யற்சிகள 
முன்கனடுக்கபபட்டன.எனினும் சாத்தி்யைாகவில்லல.
இநநிலல கதாடருைானால் நாட்டிற்கு அது மிகபகப 
ரும் அச்சுறுத்தலாகும்.ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டம் 
அரச ப்யஙகரவாதத்திற்கு வலுவசர்க்கின்ேது.காலம்கா 
லைாக ஆட்சிக்கு வநத அரசாஙகஙகள இச்சட்டத்லதக் 
லகயிகலடுத்து ைக்கலள நசுக்குவதற்கு மு்யன்றுள 
ளன என்பது கசபபான உண்லை்யாகும்.இதனால் 
அலைதிவழிப வபாராட்டஙகள ைழுஙகடிக்கபபட்ட 
வதாடு நாட்டின் பிரல்களால் தைது கருத்துக்கலள 
சுதநதிரைாக முன்லவக்க முடி்யாதுளளது.
 இலஙலக அரசி்யலலைபபின் அடிபபலட 
ைனித சுதநதிரத்லத இச்சட்டம் ைறுதலிக்கின்ேது.
ஆர்பபாட்டம் கசய்தால் தண்டலனகளுக்கு முகம் 
ககாடுக்க வநரிடும் என்பதலன அரசாஙகம் அண்லை 
க்கால லகதுகளின் மூலைாக உணர்த்துகின்ேது.ைக்கள 
கிளர்ச்சில்ய அரசாஙகத்தினால் ஒரு கட்டத்தில் கட்டு 
பபடுத்த முடி்யாது.அதற்கு கடநத கால சம்பவஙகள 
உதாரணைாகும்.ப்யஙகரவாத தலடச்சட்டத்லத கதாடர் 
நதும் ப்யன்படுத்தி அரசாஙகம் கருத்து சுதநதிரத்லத 
ஒடுக்க முலனயுைானால் சர்வவதசத்தின் எதிர்பலபயும் 
இலஙலக சநதிக்க வவண்டிவ்யற்படும்.சர்வவதச உதவி 
கள வதலவ்யான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ் 
நது வருகின்வோம்.இநநிலலயில் உதவிகள ைற்றும் 
வரிச்சலுலககள நிறுத்தபபடுவதற்கு இது ஏதுவாக 
லாம்.சர்வவதச நாண்ய நிதி்யத்துடனான கலநதுலர 
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சிறிலஙகா அராசஙகம் ஈழத்தமிழ் ைக்கள வைல் 
வைற்ககாண்ட இனஅழிபபு முளளிவாய்க்கால் 

பலடக்யடுபபு முடிவலடநது 13 ஆண்டுகள நிலே 
வலடநதுளளன. ஆயினும் 2009 முதவல தஙகள 
கிட்டி்ய உறுபபினர்கலள வலிநது காhணைலாக்கி்ய 
சிறிலஙகாவின் இனஅழிபபுச் கச்யலுக்கான தண் 
டலன நீதியும், தஙகளின் வாழ்வுக்கான பரிகார 
நீதியும் வழஙகபபட்வட ஆகவவண்டும் எனப 
பாதிக்கபபட்ட குடும்பஙகளின் கிட்டி்ய குடும்ப 
உறுபபினர்கள 2000க்கும் வைலான நாட்களாக 
138 வபாராட்டக்கார்கள நீதியின் தாகத்துடவனவ்ய 
காலைான துன்பத்லதயும் தாஙகிக்ககாண்டு உறு 
தியுடன் வபாராடிக் ககாண்டிருக்கின்ேனர். இந 
நிலலயில் ஐக்கி்ய நாடுகள சலபயின்  11வது வலிநது 
காணாைலாக்கபபட்டுப பாதிபபுற்வோருக்கான 
அலனத்துலக நாள ஆகஸட் 30ம் திகதி இடம் 
கபறுகிேது. இநவநரத்தில் உலக இனைாக உலகின் 
பலநாடுகளிலும் இன்று திகழ்நது ககாண்டிருக்கும் 
உலகத்தமிழர்கள, ஈழத்தின் கதருக்களில், வலிநது 
காணாைலாக்கபபட்டுப பாதிபபுற்வோரின் கிட் 
டி்ய குடும்ப உறுபபினர்கள, 2009 ஆண்டு முதல் 
இன்று வலர 13 ஆண்டுகளாகக் குளிரிலும் கவய்யி 
லிலும் பசியிலும் வநாயிலும் ககாஞசமுமு; 
தளராது கதருவில் இேஙகி, ‘எஙகள கிட்டி்ய குடு 
ம்ப உறுபபினர்களுக்கு என்ன நடநதது? எஙகு 
உளளனர்? எத்தலக நிலலயில் உளளனர்? என 
இதற்குப கபாறுபபான சிறிலஙகா அரசாஙகவை 
பதில் கசால்’ என, வாடி வதஙகி ஏஙகித் துடித்துப 
வபாராடிக் ககாண்டிருக்கிே, பாதிபபுற்ே எைது 
உடன்பிேபபுக்களின், துன்பநிலல து்யரநிலலல்ய 
ைாற்ே நாம் என்ன கசய்துளவளாம் என்பலத 
எண்ணிச் கச்யற்பட வவண்டி்ய வநரமிது.
 ஐக்கி்ய நாடுகள சலபயில் ‘ வலிநவதா 
அல்லது ைனவிருபபின்றிவ்யா காணாைலாக்கப 
பட்வடாருக்கான கச்யற்பாட்டுக் குழு’ என்னும் 
ஐக்கி்ய நாடுகள சலபயின் ைனித உரிலைகள 
ஆலண்யகத்தின் அலுவலகம் பாதிபபுற்ேவர் 
களின் நலன்களுக்காகச் கச்யற்பட்டுக் ககாண்டு 
இருக்கின்ேது. இநத அலுவலகத்துடன் பாதிக்கபப 
ட்டவர்களின் கிட்டி்ய குடும்ப உறுபபினர்கள, 
உேவினர்கள, நண்பர்கள, நலன் விரும்பிகள எவரும் 
கதாடர்பு ககாண்டு வலிநது காணாைலாக்கபபட்ட 
சம்பவம் குறித்த தகவலல, ‘எல்லா ஆட்கலளயும் 
வலிநது காணாைலாக்கபபடுவதில் இருநது பாது 
காபபதற்கான சாசனத்தின்’ அடிபபலடயில் 
கதரிவித்து, நீதி வகார உரிலையுண்டு. 06.10.2020 
இல் இடம்கபற்ே 36வது கூட்டத்தின் படி பாதி 
பபுற்ேவர்களுலட்ய குடும்பத்தினருக்கும், பாதிப 
புக்குச் சான்ோதாரஙகலள அளிக்கக் கூடி்ய 
எவருக்கும், இநத கச்யற்பாட்டுக் குழுவினர் 
தஙகளாலான இ்யன்ே உதவிகள அலனத்லதயும் 
அளித்து அவர்களின் பதிவுகலள வைற்ககாளளல் 
வவண்டுகைன்ே வைலதிக தீர்ைானமும் எடுக் 
கபபட்டுளளது. சிறிலஙகாலவப கபாறுத்த ைட் 
டில் பாதிபபுற்வோரின் பதிவுகலள வைற் 
ககாளவதற்கான தனி்யான அலுவலகமும் அலைக் 
கபபட்டு கச்யற்பட்டு வருகிேது. ஆயினும் 

உலகத்தமிழர்கள குறிபபாகப புலம்கப்யர் தமிழ 
ர்கள இநத விட்யத்தில் வபாதி்ய கவனம் 
கசலுத்தாது இருபபதால் இலழக்கபபட்ட குற்ேச் 
கச்யல்கள குறித்த பதிவுகள பல இடம்கபோத 
நிலலவ்ய கதாடர்கிேது.

இந� தெயறபொட்டுக குழுவில் ஒரு வழக்்கப் 
பதிவு தெயவ�றகு

01. பொதிக்கப்பட்டவரின் முழுப்தபயர்
02. ்கொணொமலொக்கப்பட்டவ்ைக ்்கதுதெய� 
நொள் மொ�ம் தி்கதி
03. எந� இடத்தில் அது நடந�து என்பது
04. அைசு அல்லது அைசு ஆ�ைவு ப்டயினர் 
ெம்பந�ப்பட்ட�ற்கொன விபைங்கள்
05. த�டப்பட்டது த�ொடர்பொன ஏ�ொயினும் 
�்கவல் கி்டத்து இருந�ொல் த�ரிவித்�ல்
06. அந�த் �்கவ்ல அளித்�வர் குறித்� விவைம்
என்னும் ஆறு விடயங்களும் உள்்ளடக்கப்பட்ட 
மு்ையீடு

Email: ohchr-wgeidShun.org

Fax: 1041 22 917 9006 (please indicate: ‘For the attention 
of: WGEID’).

Mail: Working Group on Enforced or Involuntary Disap-
pearances Office of the u;igh Commissioner for u;uman 
Rights Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix Cu;-1211 
Geneva 10, Switzerland

என்னும் முகவரிக்கு அனுபபி லவக்கபபட 
வவண்டும்.
 அரசு அல்லாதவர்களின் முலேயீடுகள 
ஏற்கபபட்டு அதற்கான ஏற்புப பதில் அளிக்கபப 
ட்டதன் பின்னவர அலவ முலேயீடு கசய்்யபபட்டது 
என்கிே சட்டநிலலத் தகுதில்யப கபறும். அவ்வாறு 
சட்டத்தகுதில்ய கபற்ே முலேயீட்டாளலர 
வநரடி்யாகவவா அல்லது ஒன்லலன் மூலவைா 
கச்யற்குழுவினர் சாட்சி்ய நிலலயில்  ஒரு ைணி 
வநரைளவில் உலர்யாட அலழபபர். அநத 
உலர்யாடலின் அடிபபலடயிவலவ்ய அதில் உளள 
விட்யஙகள விசாரலணக்குரி்யனவாகப பதிவாகும்.
இநத முலேலையின் வழி பாதிபபுற்ேவர்கலள 
அவர்களது பாதிபபுக்கள குறித்து பதிவுகலள 
வைற்ககாளளத் வதலவ்யான சட்ட கநறிபபடு 
த்தல்கள, பாதுகாபபுக்கலள உறுதிபபடுத்தி நம் 
பிக்லக அளித்தல், ைற்றும் வதலவ்யான உளவள 
சமுகநல உதவிகலள வழஙகுவதற்கான அலை 
பபுக்கள, தமிழர்களால் வபாதி்ய அளவில் கச்யற் 
படுத்தபபடாைல் இருபபது ஒரு குலே்யாகத் 
கதாடர்கிேது.
 அவத வவலள பாதிபபுற்ேவர்கவளா, பாதி 
பபுற்ேவர்களின் உேவினர்கள நண்பர்கள ஊரவ 
ர்கவளா நாட்டின் உளவளா அல்லது கவளிநாடு 

களிவலா வாழ்நதாலும், தஙகளின் சாட்சி்யஙகலளப 
பதிவதில் அச்சத்தாவலா அக்கலேயின்லை்யாவலா 
தவறுவதும் இன்கனாரு குலேபாடாகத் கதாட 
ர்கிேது.
 இநத இரு குலேபாடுகலளயும் எநத 
அளவுக்கு கவற்றிகரைாகத் தீர்த்து லவக்க 
முடியும் என்பதில் உலகத் தமிழர்கள ஒற்று 
லை்யாக ஓரணியில் கச்யற்பட்டாவல வலிநது 
காணாைலாக்கபபட்டவர்கள குறித்த சான்ோதாரப 
படுத்தபபட்ட தகவல்கலளயும் தரவுகலளயும் 
ஐக்கி்ய நாடுகள சலபயின் ைனித உரிலைகள 
ஆலண்யகத்தின் வலிநது காணாைலாக்கபபட்டுப 
பாதிபபுற்வோர்க்கான கச்யற்பாட்டுக் குழுவின 
ரால் முழுலை்யாக்க முடியும்.  
 இவ்விடத்தில் ஐக்கி்ய நாடுகள சலப 2010ம் 
ஆண்டுத் தீர்ைானத்தின் மூலம் பிரகடனபபடுத்தி 
2011ம் ஆண்டு முதல் ஆகஸட் 30ம் திகதி்யன்று 
ககாண்டாடும் அலனத்துலக வலிநது காணாைலாக் 
கபபட்டதால் பாதிபபுற்வோர் நாளில் சில முக்கி்ய 
விட்யஙகலள ஒவ்கவாருவர் உளளத்திலும் இருத்த 
விரும்புகிேது.
 வலிநது காணாைலாக்கபபட்வடார் என்ப 
தற்கான வலரவிலக்கணம் ஒன்லே எல்லா ஆட் 
களுக்குைான வலிநது காணாைலாக்கபபடுதலில் 
இருநது பாதுகாபபதற்கான சாசனத்தின் அடிபப 
லடயில் 18.12.1992 இல் ஐக்கி்ய நாடுகள சலப வலரபு 
கசய்துளளது. வலிநது காணாைலாக்கபபடுதல் 
என்பது ‘ ஒரு ஆள அவருலட்ய விருபபின்றி லகது 
கசய்்யபபட்வடா அல்லது தடுத்து லவக்கப 
பட்வடா அல்லது கடத்தபபட்வடா அல்லது 
அவருலட்ய சுதநதிரம் அரசாஙகத்தாவலா அல்லது 
அரசாஙகத்தின் பலநிலலகளிலும் உளள 
வவறுவவோன அதிகாரிகளாவலா ஒடுக்கபபட்வடா 
அல்லது திட்டமிட்ட குழுக்களாவலா அல்லது 
தனிபபட்ட ஆட்களாவலா ைறுக்கபட்வடா, அத 
ற்கு அரசாஙகத்தின் வநரடி்யான அல்லது ைலே 
முகைான கதாடர்பு அல்லது விருபபம் அல்லது 
ஒபபுதல் இருநது, அதன் கதாடர்ச்சி்யாக,  அநத 
ஆளுக்கு என்னவானது என்வோ அல்லது 
அவருலட்ய சுதநதிரம் ஏன் ைறுக்கபட்டகதன்வோ, 
அவலரச் சட்டத்தால் பாதுகாபபதற்கு கவளி்யாக, 
கவளிபபடுத்த ைறுபபது’ எனலாம். இலஙலகயில் 
யுத்தம் முடிவுற்ே நிலலயில் பாதுகாபபுப 
பலடயினரிடம் சரணலடநதவர்களும் பாதுகாப 
புப பலடயினரால் விசாரலணக்ககன்று அலழத் 
துச் கசல்லபபட்டவர்களுவை வலிநது காணாைலா 
க்கபபட்வடாரில் மிக மிக அதிகம் என்பதால் 
இநதப பிரச்சிலன யுத்தத்தின் விலளவாகப பார்க்க 
பபடாது அலனத்துலக சட்டஙகளின் மீேலாகப 
பார்க்கபபட வவண்டி்யகவான்ோக உளளது.
 இநத வலிநது காணாைலாக்கபபடுதல் என் 
பது இன்று அரசி்யல் எதிர்க்கருத்துளளவர்கலள 
இல்லாைல் கசய்வதற்கான உத்தி்யாக உலககஙகும் 
பரவலாகக்  லக்யாளபபடும் நிலலயில் இச்கச்யல் 
எவ்வளவு ககாடுலை்யானது உடன் தடுக்கபபட 
வவண்டி்யது என்பதற்கு ஐக்கி்ய நாடுகள சலப சில 

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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2000 த்திற்கும் மேற்்பட்ட நாட்களா்க 138 உயிரிழப்பு்களு்டன் உறுதியு்டன் நீதிக்கா்கப் 
ம்பாராடும் ்பாதிப்புற்்ற கிடடிய குடும்்ப உறுப்பினர்களுககு ஆதரவளி.
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இலஙலகயின் வபாரி்யல் வரலாற்றில் நீண்ட கால 
யுக்தி்யாக “வலிநது காணாைல் ஆக்கபபடு 

தல்” என்பது இலஙலகயின் அரச பலடகளால் 
ைட்டுைல்லாது அரசாஙக ஆதரவு கபற்ே ஆயுதக் 
குழுக்களாலும் பல தசாபதஙகளாக இடம் கபற்று 
வருகின்ே ஓர் ைனித உரிலை  மீேலாகும்.
 தமிழின அழிபலபக் குறித்து நிற்கும் 
2009ம் ஆண்டிற்கு முட்பட்ட காலஙகளிலும் 
பின்னரான காலஙகளிலும் கவளலள  வான் 
கடத்தல்,இரானுவத்தினரிடம் சரணலடநதவர்கள 
, இராணுவத்தினரால் கடத்தபபட்டவர்கள, வ்யது 
வித்தி்யாசம் இன்றி  லகது கசய்்யபட்டவர்கள என 
இப பட்டி்யல் நீண்டு வபாவலத நாம் பார்க்கின் 
வோம்.

 இலஙலகயின் வபார்ச்சூழல் ஆரம்ப கால 
பகுதியில் இருநது ைனித கடத்தல் அல்லது வலிநது 
காணாைல் வபாகச்கசய்தல் எனும் ைனித உரிலை 
மீேல் நலடகபற்றுளளது என்பதற்கு சான்ோக 
இன்றும்  வீதிவ்யாரஙகளில் ககாட்டலககள அலை 
த்து வவ்யாதிப தாய்,தநலத்யர்கள  காணாைல் 
ஆக்கபபட்ட    தஙகளின் உேவுகளுக்கு என்ன நடந 
தது என்ே உண்லைல்ய கண்டறிவதற்காக ைலழ 
யிலும் கவயிலும் சமூகத்தின் ஏளனப பார்லவக்கு 
ைத்தியிலும் உன்னதைான உயிவராட்டைானகதாரு 
வபாராட்டத்லத வடக்கு கிழக்கு ைாகாணஙகளில்   
நடத்தி வருகின்ேனர்.
 இவர்களின் நி்யா்யைான வகாரிக்லககளு 
க்கும் எதிர்பார்பபுக்களுக்கும்  இலஙலக அரசாஙகம் 

இதுவலர நி்யா்யைான ஒரு கபாறிமுலேயிலன 
முன்லவக்கவில்லல. இஙவக பாதிக்கபபட்ட ைக் 
களின் ஒட்டுகைாத்த வகாசமும் நி்யா்யைான சர்வ 
வதச விசாரலணயிலன வநாக்கிதாகவவ அலை 
நதிருக்கின்ேது. இலஙலகயிவல நலடகபற்ே 
ைனித குலத்திற்கு எதிரான வபார்குற்ேஙகள 
சர்வவதச ரீதி்யல் விசாரிக்கபபட வவண்டும் என்ே 
ைக்களின்  அஙகலாய்பபுக்கு பூவகாள அரசி்யல் 
இடம்தரவில்லல என்பதுதான் நிதர்சனைான 
உண்லை.
 நல்லாட்சி அரசாஙகம் என்று கசால் 
லபபடுகின்ே முன்னாள ்னாதிபதி லைத்திரி 
பால அரசாஙகத்தில் கூட சர்வவதசத்தின் அலு 
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Vw;gl;bUf;fhJ”- FzRe;jup

பல கஷடஙகளுடன் வாழ்நது வருகிவோம். 
கணவன் இருநதிருநதால் இநத நிலல 

ஏற்பட்டிருக்காது என திருவகாணைலல -தம்பலகா 
ைத்லத வசர்நத காணாைல் ஆக்கபபட்ட உேவுகளில் 
ஒருவரான சுநதரலிஙகம் குணசுநதரி கதரிவித்தார். 
 1975ம் ஆண்டு சின்லன்யா சுநதரலிஙகம் 
என்பவலர திருைணம் கசய்வதன் இவர் இலஙலக 
வபாக்குவரத்து சலபயில் சாரதி்யாக கடலை்யாற்றி 
வநதார். 
 இரு கபண் பிளலளகளும் ஒரு ஆண் 
குழநலதயும் இருநதார்கள சநவதாசைான குடும்ப 
வாழ்க்லகயில் இலணநது வாழ்நது வநவதாம் 
1985 ம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வன்கச்யல் காரணைாக 

ைட்டக்களபபுக்கு கசன்வோம் எனது கணவர் 
ககாழும்பு கல்முலன வபருநது சாரதி்யாக கடலை 
புரிநது வநத நிலலயில் 1990 களில் மீண்டும் தம்பல 
காைத்திற்கு பிளலளகளுடன் வநவதாம் .
 பிேகு கநதளாய் திருவகாணைலல வபருநது 
சாரதி்யாக இருநத தருணம் 15 நாட்கள கடநது 
வநத நிலலயில் 1990.6.13 திருவகாணைலல வபரு 
நது நிலல்யத்தில் வபருநலத   நிறுத்தி வரும் 
வழியில் தம்பலகாைம் சநதியில் இரானுவத்தினால் 
கடத்தபபட்டார். இதலன கணவருடன் கூட வநத 
ஒருவவர எைக்கு கூறினார். 
 இதலன கதாடர்நது கணவன் காணாைல் 
வபானலை கதாடர்பில் கநதளாய்  காவல்துலேயில் 

முலேபபாடு கசய்வதன். இற்லே வலரக்கும் எநத 
தகவலும் இன்றி  கபரும் கஷடத்துக்கு ைத்தியில் 
வாழ்நது வருகின்வேன் .   2006.3.23 ம் திகதி எனது 
கணவர் காணாைல் ஆக்கபபட்ட வபாது வ்யது 39.  
 முலேபபாடு கசய்்யாத இடமில்லல. 
எஙகளுக்கு நீதில்ய கபற்றுத் தாருஙகள. இலழ 
த்த ககாடுலைக்கு பதில் கூே வவண்டும். அரசா 
ஙகவை கபாறுபபுச் கசல்ல வவண்டும். என 
காணாைல் வபான  தனது கணவரான சின்லன்யா 
சுநதரலிஙகத்தின் ைலனவி காணாைல் ஆக்கபபட் 
வடாருக்கான நாளில் வகாரிக்லக லவபபதாக  
கதரிவித்துளளார்.

“vdJ fztu; jhd; Ntz;Lk;>NtW vJTk; 
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எனது கணவலர இரானுவ சீருலடயில் வநது 
அலழத்துச் கசன்ோர்கள. இன்றும் அவர் 

எஙகளுடன் இல்லல என திருவகாணைலல 
ைாவட்டம், தம்பலகாைம் அரபா நகலர  வசர்நத 
காணாைல் ஆக்கபபட்டவர்களின் உேவுகளில் 
ஒருவரான சிதம்பரநாதன் கண்ணமுத்து எனும் ஒரு 
வவ்யாதிப தாய் கதரிவித்தார். 
கதாடர்நதும் தனது ைனக் கவலலல்ய இவ்வாறு 
கவளிபபடுத்தினார்.
 “எனது தகபபனார் ைற்றும் தா்யார் இராச 
ம்ைாவுடன் தம்பலகாைத்தில் பிேநது வளர்நவதன். 
எனது அபபா விவசா்யம் கசய்து குடும்பத்லத 
பராைரித்தார். எஙகளது குடும்பத்தில் எட்டு பிள 
லளகள .ஒரு நடுத்தர குடும்பைாகவவ வாழ் 

நது வநவதாம். காலம் கடநது வபாலகயில் 1977 
ம் ஆண்டு பதுலளல்ய வசர்நத சிதம்பரநாதன் 
என்பவலர திருைணம் கசய்து ககாண்வடன். 
கணவர் சில்லலே கலட வி்யாபாரம் மூலைாக 
வாழ்வாதாரத்லத நடாத்திச் கசன்று ககாண்டு 
வநதார்.எஙகளுக்கு மூன்று பிளலளகள (ஆண் 
2,கபண் 1) 
 1990ல் நலடகபற்ே இனப பிரச்சிலன 
காரணைாக இடம் கப்யர்நது குறித்த கிராைத்லத 
விட்டு முளளி்யடிக்கு இடம் கப்யர்நது கசன்வோம். 
சிறி்ய வதனீர் கலட மூலம் வாழ்வாதாரத்லத நடா 
த்திச் கசன்வோம்.
 ஒரு நாள 1990_07.06 இரவு எட்டு ைணி 
்யளவில் தஙகளது கலட வாசலில் லவத்து இரா 

னுவ உலடயில் வநதவர்கள என் கணவலர 
அலழத்தார்கள. அவலர சிஙகள கைாழியில் ஏவதா 
கலதத்து அலழத்து கசன்ோர்கள ஆனால் என்ன 
கலதத்தார்கள என்று எனக்கு கதரி்யாது. 
 ைறு நாள அவர் வரவில்லல. 15 நாட்களாக 
கணவர் வருவார் என காத்திருநவதன்.ஆனால் 
கணவர் வரவில்லல. பின்னர் கிராை வசவகர் ஊடாக 
காவல்துலேயில் முலேபபாடு கசய்வதன். அதற்கு 
அவர்கள உன் கணவர் காணாைல் வபாகவில்லல. 
இ்யக்கத்திற்கு கசன்று விட்டார்கள என்லனத் 
திட்டி துரத்தினார்கள.
 நான் ைறுபடியும் கசன்று முலேபபாடு 

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

   த�ொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்
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ஒரு சமூகத்லத அச்சுறுத்திப பணி்யலவ 
பபதற்கான உபா்யைாகவவ வலிநது காணாைல் 

ஆக்கபபடுதல் ப்யன்படுத்தபபட்டுவருகின்ேது. 
இதன்மூலைாக ஏற்படுத்தபபடும் பாதுகாபபற்ே 
ைனநிலல உேவுகலள ைட்டும் பாதிபபதாக 
அலை்யாது. அவா்கள சாா்நத சமூகம் முழுவலத 
யுவை இது பாதிக்கும். இதனால் குறிபபிட்ட 
சமூகத்தினா் சரணலடநது விடுவாா்கள என்பது 
எதிரிகளின் கணிபபு!

 வலிநது காணாைல் ஆக்கபபடுதல் என் 
பது ஒரு உலகளாவி்ய பிரச்சிலன. உலகின் 
ஒரு பகுதியில் ைட்டும் பாதிபலப ஏற்படு 
த்தி்ய ஒரு பிரச்சிலன்யல்ல. இபவபாது உள 
நாட்டு விவகாரஙகளில் கூட இராணுவ ஆட்சி 
்யாளா்கால் காணாைல் ஆக்கபபடுதல் என்பது 
ப்யன்படுத்தபபடுகின்ேது. குறிபபாக அரசி்யல் 
எதிராளிகலள ஒடுக்குவதற்கு இது ஒரு உபா்யைாக
பப்யன்படுத்தபபடுகின்ேது. 
 ைனித உரிலைகளுக்காக வபாராடுபவா்கள, 
பாதிக்கபபட்டவா்களின் உேவுகள, சாட்சிகள 
வபான்ேவா்களதான் அதிகளவுக்கு காணாைல் 
ஆக்கபபடுதல் பிரச்சிலனகலள எதிா்ககாளகின் 
ோா்கள. ப்யஙகரவாதத்துக்கு எதிரான கச்யற் 
பாடுகலள முன்கனடுக்கும் பலடத் தரபபினா் 
தைது கபாறுபபிலிருநது தபபித்துக்ககாளவதற்காக 
இதலனப ப்யன்படுத்துகின்ோா்கள.  இருநத 
வபாதிலும் இவ்வாோன குற்ேஙகளில் சம்பநதபப 
ட்டவா்கள தண்டலனகளிலிருநது எபவபாதும் 
தபபித்துக்ககாளகின்ோா்கள.
 முதலாவது உலகபவபாரின் பின்னா் 
இவ்வாறு கபருநகதாலக்யானவா்கள பல்வவறு 
நாடுகளிலும் காணாைல் ஆக்கபபட்டிருக்கி 
ன்ோா்கள. ஐ.நா.வின் அறிக்லக ஒன்றின் 
படி 85 நாடுகளில் இவ்வாோன சம்பவஙகள 
இடம்கபற்ேன.  உளநாட்டுப வபாா்களின்வபா 
துதான் இவ்வாோன சம்பவஙகள கபருை 
ளவுக்கு இடம்கபற்றுளளன.  இதலனத் கதாடா் 
நவத சா்வவதச அலைபபுக்க ளும் இநதப பிரச்சி 
லனயின்பால் தைது கவனத்லதத் திருபபியுளளன. 
 சா்வவதச ைனித உரிலைகள சட்டத் தில் 
வலிநது காணாைல் ஆக்கபபடுதல் தலடகசய்்யப 
பட்ட ஒன்ோக இருக்கின்ே வபாதிலும், உலகம் 
முழுவதிலும் அடக்குமுலேக்கான ஒரு வழிமு 
லே்யாகவும், எதிா்பபுக்கலள ஒடுக்குவதற்கான 
உபா்யைாகவும் இது ப்யன்படுத்தபபடுகின்ேது. 
 ப்யஙகரவாதத்லத ஒடுக்குவதற்கான 
ஒரு உபா்யம் எனச்கசால்லிக்ககாண்டு இதலன 
அரசாஙகஙகள ப்யன்படுத்துகின்ே வபாதிலும் 
கூட, சட்டத்தரணிகள, சாட்சிகள, அரசி்யல் எதி 
ராளிகள, ைனித உரிலைகளுக்காக குரல் ககாடு 
பபவா்கள வபான்ேவா்களதான் இலக்கு லவக்கப 
படுகின்ோா்கள. இவா்களுலட்ய உயிா்களதான் 
அச்சுறுத்தலுக்குளளாகின்ேது. 
 இநதப பின்னணியில்தான் ஐ.நா. கபாதுச் 
சலப 2010 டிகசம்பா் 21 ஆம் திகதி நிலேவவற்றி்ய 
தீா்ைானம் ஒன்றின்படி ஓகஸட் 30 ஆம் திகதில்ய 
வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட்வடாருக்கான சா்வ 
வதச தினைாக (the International Day of the Victims of En-
forced Disappearances) பிரகடனம் கசய்்யபபட்டது. 
 இநதவலகயில் வலிநது காணாைல் ஆக்கப 
பட்டவா்களின் பிரச்சிலனகலளப கபாறுத்த 
வலரயில் அதிகளவுக்குப பாதிக்கபபட்ட ஒரு 
நாடாக இலஙலக உளளது. சிரி்யாவுக்கு அடுத்ததாக 
அதிகளவுக்கு காணாைல் ஆக்கபபட்டவா்கலளக் 

ககாண்ட நாடாக இன்று இலஙலக உளளது. 
1980 களுக்குப பின்னா் சுைாா் 60 ஆயிரம் முதல் 
ஒரு லட்சம் வலரயிலானவா்கள இலஙலகயில் 
காணாைல் ஆக்கபபட்டுளளாா்கள என்பலத புளளி 
விபரஙகள கவளிபபடுத்துகின்ேன. 
 இலஙலகயில் இறுதிபவபாரின்வபாதுதான் 
கபருைளவுக்கு வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட் 
டவா்களின் கதாலக காணபபடுகின்ேது. இது 
கதாடா்பாக பல்வவறு ஆலணக்குழுக்கள அலை 
க்கபபட்டு விசாரலணகள முன்கனடுக்கபபட்டன. 
சா்வவதசத்லத சைாளிபபதற்கான ஒரு உபா 
்யைாகத்தான் இவ்வாோன விசாரலணகள நடத் 

தபபட்ட வபாதிலும் கூட - சுைாா் 25,000 வபா் வலர 
யில் காணாைல் ஆக்கபபட்டுளளாா்கள என்பது 
இநத விசாரலணகளின்வபாது வழஙகபபட்ட சாட் 
சி்யஙகளின் மூலைாக உறுதிபபடுத் தபபட்டது. 

 வடக்கு கிழக்கில் காணாைல் ஆக்கபபட்ட 
வா்களின் உேவுகளினால் முன்கனடுக்கபபடும் 
வபாராட்டம் இரண்டாயிரம் நாளகலளத் தாண் 
டிச் கசன்றுககாண்டிருக்கின்ேது.  “2009 ஆம் ஆண்டு 
இனஅழிபபும் ககாடூர யுத்தமும் நலடகபற்ே 
பிற்பாடு லக்யளித்து காணாைலாக் கபபட்ட 
உேவுகலளத் வதடி நாஙகள கதரு ஓரஙகளில் 
எைது உணர்வுபூர்வைான ஏக்கஙக ளுடன் வபாராடி 
க்ககாண்டிருக்கிேம். இலஙலக அரசாஙகம் எைக்கு 
நீதில்யப கபற்றுத்தரும் என்பதில் நம்பிக்லக 
இழநத நிலலயில்தான் சர்வவதசத்திடம் நீதில்யக் 
வகட்டு நிற்கிவோம்” என இநதப வபாராட்டத்லத 
நடத்தக்ககாண்டிருபபவா்கள கசால்கின்ோா்கள. 
 ஐ.நா. ைனித உரிலைகள வபரலவயின் 
36 ஆவது கூட்டத் கதாடரில் இருநது இன்று 
வலர இலஙலகயின் காணாைலாக்கபப ட்வடாா் 
பிரச்சிலன ஐ.நா. வில் ஒரு வபசுகபாருளாகியி 
ருக்கின்ேது. இநதப பிரச்சிலனக்கு சர்வவதசத்தின் 
மூலைான ஒரு நீதில்யத்தான் பாதிக்கபபட்டவா்கள. 
எதிர்பார்த்திருக்கின்ோா்கள. ஆனால், இதுவலரயில் 
சாதகைான முன்வனற்ேம் எதுவும் இடம்கபற்ேதாக 
இல்லல. அலனத்து நாடுகளும் ஐ.நா.வில் 
சாதகைான ஒரு நி்யா்யத்லதப கபற்றுத்தரவவண்டும் 
என்ே வகாரிக்லகல்ய வடக்கிலும் கிழக்கிலும் 
வபாராடிக்ககாண்டிருக்கும் உேவுகள முன்லவக்கி 
ன்ோா்கள. 
 “இநத ககாடூர இனஅழிபபு நலடகபற்ே 
பிற்பாடு எைது உேவுகலளத் வதடி கதருவில் 
நின்வோம். ஆனால், 2016 ஆம் ஆண்டுக்குப பின்னர் 
இலஙலக அரசாஙகத்தினால் நீதி கிலடக்குைா 
என்ே ஒரு வகளவி எைது உேவுகள ைத்தியில் 
வதான்றி்யது. இதனால்தான் 2017 கபபரவரி 
ைாதம் 20 ஆம் திகதி இநதப வபாராட்டத்லத நாம் 
லககளில் எடுத்து ஒரு நிர்வாகக் கட்டலைபலப 
உருவாக்கி அதனூடாக இன்றுவலர நாம் எைது 
உேவுகலளத் வதடிக்ககாண்டிருக்கின்வோம்” என 
காணாைல் ஆக்கபபட்வடாருக்காக வபாராடும் 
உேவுகள கசால்கின்ோா்கள. 
 இனஅழிபலபச் கசய்த இநத அரசாங 
கஙகளிடமிருநது நீதில்ய எதிர்பார்க்க முடி்யாது. 
ஆட்சி ைாறியிருநதாலும்கூட அவர்களிடமிரு 

நது எைக்கு ஒருவபாதும் நீதி கிலடக்கபவபாவதி 
ல்லல. சர்வவதசம்தான் எைக்கு நீதில்யப கபற்று 
த்தநது - ஒரு நிரநதர அரசி்யல் தீர்வுக்கும் வழிவிட 
வவண்டும் என்பதுதான் இநதத் தாய்ைாரின் வகாரி 
க்லக எனவும் அவா்கள கதரிவிக்கின்ோா்கள. 
 வபாராட்டம் ஆரம்பிக்கபபட்ட நாளிலிரு 
நது இராணுவப புலனாய்வாளா்கள இவா்க 
லளப பின்கதாடா்கின்ோா்கள. இதற்கு ைத்தியில் 
தான் இநதப வபாராட்டத்லத அவா்கள முன்கன 
டுக்கின்ோா்கள.  “உயிர்களுக்கும் வைலான உண் 
லைல்யக் கண்டறிவதற்காக நாம் இநதப 
வபாராட்டத்லத நடத்திக்ககாண்டிருக்கின்வோம். 

எைது பிளலளகளுக்கு என்ன நடநதது என்பலத 
இநத அரசாஙகத்தினால் கசால்ல முடி்யாது. ஆனால், 
சர்வவதசம் அதலனச் கசால்ல லவக்கவவண்டும். 
லக்யளிக்கபபட்ட பிளலளகளுக்கு என்ன நடந 
தது என்ே உண்லை சர்வவதசத்தின் மூலைாக 
கவளிக்ககாண்டுவரபபடவவண்டும். சர்வவதச 
குற்ேவி்யல் நீதிைன்ேத்தில் அரசாஙகத்லத 
நிறுத்தி நீதில்யப கபற்றுக்ககாளவதற்காகத்தான் 
இநதப வபாராட்டத்லத நாம் கதாடர்நதும் 
முன்கனடுக்கின்வோம்” என்பது இநதப வபாரா 
ட்டத்லத முன்கனடுபபவா்களின் ஏவகாபித்த 
குரலாக ஒலிக்கின்ேது. 
 க்னிவாவில் ஐ.நா. ைனித உரிலைகள 
வபரலவயின் 51 ஆவது கூட்டத் கதாடா்  அடுத் 
தைாதம் ஆரம்பைாகளளது. இநத நிலலயில் 
இலஙலகயில் காணாைல் ஆக்கபபட்டவா்களின் 
பிரச்சிலன இஙகு முக்கி்ய இடத்லதப கபேலாம். 
கபாறுபபுக்கூேலுக்காக இலஙலக அரசாஙகத்துக்கு 
வழஙகபபட்ட கால அவகாசம் பல ஆண்டுகளாக 
காலத்லதக் கடத்துவதற்கான உபா்யைாகத்தான் 
அரசாஙகம் ப்யன்படுத்திக்ககாண்டது. இம்முலே 
தமிழ்த் தரபபுக்கள ஒன்றிலணநது ஒருமித்த 
குரலில் வபசினால் எதலன்யாவது சாதிக்க முடியும்.
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உரிலை வபரலவயும், சர்வவதச அலைபபுக 
ளும் இலஙலக ஆட்சி்யாளர்களிடம் அரசி்யல் 
லகதிகள கதாடர்பிலும் ப்யஙகரவாத தலட 
சட்டம், அவசர கால சட்டம் விட்யஙகளி 
லும் கடநத காலஙகளில் அரசுக்கு பல் வவறு 
பரிநதுலரகலளயும் வகாரிக்லககலளயும் முன் 
லவத்த வபாதும் இலஙலகயின் ஆட்சி்யாளர்கள 
அவற்லே ஏற்றுக்ககாள ளவுமில்லல அவற்றிற்கு 
ைதிபபளிக்கவுமில்லல. அது ைட்டும் அல்ல 
கடநத காலத்தில் அரசு நி்யமித்த LLRC ஆலன 
க்குழு அரசி்யல் லகதிகள சம்பநதைாக கதரிவித்த 
ஆவலாசலனகலளயும் நலட முலே பபடுத்துவ 
தற்கு ஆட்சி்யாளர்கள முலனபபு காட்டவில்லல.
 ஆனால் அரசு தமிழ் ைக்கலள ஏைாற்று 
வதற்கும், சர்வகதியில் பிரச்சலனகலள சைாளிப 
பதற்கும், ஐக்கி்ய நாடுகள கூட்டத் கதாடருக்கு 
முகம் ககாடுபபதற்கும் அரசி்யல் லகதிகள 
விட்யத்லத லகயிகலடுபபலத நாம் அறிவவாம்” 
என வைலும் கதரிவிக்கபபட்டுளளது.

அைசியல் ்்கதி  ... த�ொடர்ச்சி  ...

துவவாம் என அவரின் லகது கதாடர்பில் கருத்து 
கதரிவித்த பிரித் தானி்யாவின் பிரதைர் கபாரிஸ 
வ்ான்சன் கதரிவித்திருநதார். ஆனால் அவர் 
ப்யஙகரவாதிகளுக்கு உதவி்யதாக இநதி்யா 
குற்ேம் சுைத் தியுளளதால் அவருக்கு ைரண தண் 
டலன வழஙகபபடலாம் என வழக் கறிஞர்கள 
அச்சம் ககாண்டுளளனர்.

பிரித்�ொனியொ       ... த�ொடர்ச்சி... 
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 "புதிய ஜனாதி்பதி ஒருவர ்பதவிமய 
ற்றிருககின்்றார. தமிழ்க ்கடசி்களுககு அவர 
சில வாககுறுதி்களளயும் க்காடுத்திருப்்பதா்க 
க�ாலலப்்படுகின்்றது. ்காணாேல ஆக்கப்்பட 
ம்டாருககு நீதி கிள்டக்க ரணில விககிரேசிங்க 
எதளனயாவது க�யவார என்்ற நம்பிகள்க 
உங்களுககு உளளதா?"

 "்னாதிபதிப பதவிக்கு அவா் புதி்ய 
ஒருவராக இருநதாலும் ஏற்கனவவ பல வவடங 
கலள ஏற்று நடித்த ஒருவா்தான் அவா். புதி்ய 
பாலனயில் பலழ்ய வசாறு என நாம் இதலன 
எடுத்துக்ககாளளலாம். 2015 ஆம் ஆண்டில் சா்வ 
வதசத்தின் ஆதரவுடன் நல்லாட்சி என்ே கப்யரில் 
அரசாஙகம் அலைக்கபபட்டவபாது அரசி்யல் லகதி 
களில் ஒருவலரக்கூட விடுவிக்க முடி்யாத ஒரு 
பிரதைராக அவா் இருநதாா். 
 அவா் பிரதைராக இருநதவபாது காணா 
ைல் ஆக்கபபட்டவா்கள கவளிநாட்டில் இருக்கி 
ன்ோா்கள என ஒரு சநதா்பபத்தில் கசான்னாா். 
பிரதைராக இருநதவபாது காணாைல் ஆக்கபபட்ட 
வா்கள விவகாரத்லத நம்பிக்லகயுடன் அணுகக் 
கூடி்ய ஒருவராக ஒருவபாதும் அவா் காட்டிக் 
ககாளளவில்லல. அதனால் அவா் பதவிக்கு வந 
திருபபதால் எதலன்யாவது அவா் கசய்வாா் என 
நாம் நம்பிக்ககாண்டிருக்க முடி்யாது. 
 ஆனால் சா்வவதசத்தின் மூலைாக ைட்டும் 
தான் தமிழா்களுக்கு நீதி கிலடக்கும் என்ே 
நிலலபபாட்டில்தான் நாம் இருக்கின்வோம். 
அதற்காகத்தான் நாம் கதாடா்நதும் வபாராடிக்ககா 
ண்டிருக்கின்வோம். "

 "தனிப்்பட்ட முள்றயில ம்பாரின் 
இறுதிப்்பகுதியில உங்களுள்டய ்கணவ 
ளரயும் நீங்கள ்பள்டயஙினரி்டம் ஒப்்பள்ட 
த்திருந்தீர்கள. அந்தச் �ம்்பவத்ளத உங்களால 
நிளனவுகூரத்தக்கதா்க இருககுோ?"

 "2009 வை ைாதம் யுத்தம் முடிவுக்கு வநத 
பின்னா் 17 ஆம் திகதி நாஙகள முளளிவாய்க்கால் 
வட்டுவாகல் தாண்டி ஒரு தரலவக்குள - கம்பி 
வவலிக்குள நாம் எல்வலாரும் வநவதாம். 18 ஆம் 
திகதி காலல வண பிதா பிரான்ஸிஸ வ்ாசப 
பலருடன் வநதிருநதாா். அவரிடம் ஒரு பட்டி்யல் 
இருநதது. எழிலன் வாருஙவகா சரணலடவம் என 
அவா் அலழத்த வபாது பல வபாராளிகள அவருடன் 
கசன்ோா்கள. எழிலன் கசல்கிோா் என்ேவுடன் 
நானும் அவருடன் இலணநது கசன்வேன். அது 
ஒரு நீண்ட வரிலச்யாக இருநதது. வபாராளிகள 
அவா்களுடன் இருநத உதவி்யாளா்கள என 
கபருநகதாலக்யானவா்கள சரணலடவதற்கான 
அநத வரிலசயில் காணபபட்டனா். 
 நான் அரசாஙக கச்யலகத்தில் பணிபுரி 
நதுககாண்டிருநதலை்யால் அதற்கான அலட்யாள 

அட்லடயுடன்தான் கசன்றிருநவதன். அதலனப 
பாா்லவயிட்ட இராணுவ அதிகாரி ஒருவா். இது 
உனக்குரி்ய வரிலச அல்ல எனக் கூறி என்லன 
அஙகிருநது கவளிவ்யேச் கசான்னாா். அபவபாது 
எழிலனும் அஙகிருநது என்லனப வபாகுைாறு 

கசான்னாா். அதனால் நான் வநதுவிட்வடன். 
 அதன்பின்னா் எழிலன் உட்பட அலன 
வலரயும் இராணுவ அதிகாரிகள அருகிலிரு 
நத பஸகலள வநாக்கி அலழத்துச்கசன்ேலத என் 
னால் பாா்க்கமுடிநதது.  
 அநத இடத்திலிருநது வவறு சில பஸ 
களில் கபாதுைக்கலள ஏற்றிக்ககாண்டு வவுனி்யா 
வுக்கு கசன்ோா்கள. அதன்வபாது நானும் அவா் 
களுடன் இலணநது வவுனி்யா கசன்வேன். 
வவுனி்யா வநதபின்னா் சா்வவதச கசஞசிலுலவச் 
சஙகத்திலும் பின்னா் ைனித உரிலைகள அலைப 
பிலும் என்னுலட்ய கணவா் சரணலடநதவா் 
என்பலதயிட்டு பதிவு கசய்திருநவதன். இவற்லே 
விட இலஙலகயில் உளள அத்தலன கபாே 
துமுலேகள ஊடாகவும் இது கதாடா்பான முலே 
பபாடுகலள நான் கசய்திருக்கின்வேன். எல்.எல்.
ஆா்.சி. ைற்றும் ்னாதிபதி ஆலணக்குழுக்கள 
என உளநாட்டுப கபாறிமுலேகள அலனத்திலும் 
இது கதாடா்பாக நான் முலேபபாடு கசய்திருக்கி 
ன்வேன். 
 இவற்றுக்குப பின்னா்தான் ஐ.நா.வுக்கு 
கசன்று பல முலே சாட்சி்யைளித்திருக்கின்வேன். 
ஆனாலும் இன்று வலரயில் இதலன இழுத்த 
டித்துக்ககாண்வட கசல்வதும் எைக்கு நம்பிக்லகயீ 
னத்லதத்தான் தநதிருக்கின்ேது."

 " இந்த விவ்காரம் கதா்டா்பில 
ஆடக்காணரவு ேனு ஒன்ள்றயும் நீங்கள 
தாக்கல க�யதிருந்தீர்கள. அதன் தற்ம்பா 
ளதய நிளல என்ன?

 "

 "வவுனி்யா உ்யா் நீதிைன்ேத்தில்தான் 
இநத வழக்லக நான் தாக்கல் கசய்திருநவதன். 
ஆனால் இநதச் சம்பவம் முல்லலத்தீவு பகுதியில் 
இடம்கபற்ேபடி்யால் குறிபபிட்ட சாட்சிகலள 
முல்லலத்தீவு நீதிைன்ேத்தில் விசாரிக்குைாறு 
உத்தரவிடபபட்டது. 2012 இல் இநத வழக்லக 
வபாட்டிருநதாலும் 2015 வலரயில் இநத வழக்கு 
தவலண தவலண என்று இழுபறிபபட்டவத தவிர 
விசாரலண இடம்கபேவில்லல. அதன்பின்னாத்ான் 

இநத சாட்சிகலளயும் எம்லையும் முல்லலத்தீவு 
நீதிைன்ேத்தில் விசாரலணக்குளளாக்கினாா்கள. 
முல்லலத்தீவு நீதிைன்ேத்தில் கபேபபட்ட இநத 
சாட்சிகள வவுனி்யா நீதிைன்ேத்துக்கு வழஙக 
பபட்டது. நாட்டில் காணபபட்ட எரிகபாருள 

பிரச்சிலன காரணைாக இநத வழக்கு இழுப 
றிபபட்டு கசபடம்பா் ைாதத்தில் இநத வழக்கு 
மீதான தீா்பபு வழஙகபபடும் என இபவபாது 
கசால்லபபட்டிருக்கின்ேது."

 "உங்களுள்டய ்கணவரு்டன் க்பருந் 
கதாள்கயானவர்கள வரிள�யில நின்று 
�ரணள்டந்ததா்கச் க�ான்னீர்கள. சுோர 
எவவளவு ம்பர அந்தச் �ந்தரப்்பத்தில �ரண 
ள்டந்தார்கள?"

 "ஆயிரத்துக்கும் அதிகைானவா்கள அப 
வபாது சரணலடநதாா்கள. விலள்யாட்டுத்து 
லேயில் இருநத ரா்ா என்பவா் தன்னுலட்ய 
மூன்று பிளலளகளுடனும் அபவபாது சரணலட 
நதாா். அவரது ைலனவி கிபிா் விைானத் தாக்கு 
தலில் ைரணைலடநதிருநதாா். அதனால் அவரது 
பிளலளகலளப பாா்பபதற்கு ்யாரும் இருக்க 
வில்லல. அதனால் தன்னுலட்ய மூன்று பிளலள 
களுடனும் அவா் சரணலடநதாா். இறுதிபபிள 
லளக்கு அபவபாது இரண்டு வ்யது இருக்கும். 
இதுவபான்ே பல வபாராளிகள கபாறுபபாளா்கள 
அபவபாது சரணலடநதாா்கள.

 "

 "இவவாறு �ரணள்டந்தவர்கள யாரா 
வது பின்னர திரும்பி வந்ததா்க உங்களுககு 
பின்னர த்கவல ஏதாவது கிள்டத்ததா?"

 "இல்லல. இவா்களுடன் சரணலடநத 
வா்களில் ்யாரும் பின்னா் வரவில்லல. வண பிதா 
பிரான்ஸிஸ வ்ாகசபபபு கூட பின்னா் என்ன 
நடநதது என்பது ்யாருக்கும் கதரி்யாது. அவலரத் 
வதடிக்கண்டுபிடிபபதற்காக கா்தினால் ைல்கம் 
ரஞசித் வபான்ேவா்கள குரல்ககாடுக்கவில்லல." 

 "்காணாேலாக்கப்்பட்ட உ்றவு்களால 
ந்டத்தப்்படும் ம்பாராட்டம் இரண்டாயிரம் 

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்

வலிந்து ்காணாேல ஆக்கப்்படம்டார �ரவமத� தினம் ஓ்கஸ்ட 30 ஆம் தி்கதி 
அனுஸ்டிக்கப்்ப்டவுளள நிளலயில, இலஙள்கயிலும் ்காணாேல ஆக்கப்்பட்டவர்களின் உ்றவு்கள 

ந்டத்தும் ம்பாராட்டம் இரண்டாயிரம் நாட்களளத் தாணடிச்க�ன்றிருககின்்றது. இந்தப் 
பின்னணியில ்பாதிக்கப்்பட்ட ஒருவர என்்ற முள்றயிலும் இது கதா்டா்பில ஆடக்காணரவு ேனு 
ஒன்ள்றத் தாக்கல க�யதவார - ்காணாேல ஆக்கப்்படம்டாருக்கா்க கதா்டரந்தும் குரலக்காடுத்து 

வரு்பவருோன வ்டோ்காண �ள்பயின் முன்னாள அளேச்�ர 
அனந்தி சசிதரன் 

உயிமராள்டத் தமிழ் தாய்க ்களம் நி்கழ்வுக்கா்க வழஙகிய மநா்்காணலின் முககியோன ்பகுதி்களள 
இலககு வா�்கர்களுக்கா்க தருகிம்றாம். 
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தமிழர்களின் விடுதலலப வபாராட்டஙகளானது 
பல்வவறு வலிகலளயும் வவதலனகலளயும் 

சுைநத வபாராட்டஙகளாகும். இநத வபாராட் 
டஙகள பல குடும்பஙகளின் கண்ணீராக கதாட 
ரும் நிலலயிலனயும் ஏற்படுத்தியுளளது.இழபபு 
கலள எதிர்ககாளளாத சமூகம் சுதநதிரத்திலன 
அலட்யமுடி்யாது என்பது கபாதுவான 
கருத்துகளாக இருக்கின்ேவபாதும் தமிழர்க 
ளின் சுதநதிரத்திற்கான வபாராட்டைா னது 
கபருைளவான இழபபுகலள எதிர்ககாண்ட 
வபாதிலும் சுதநதிரத்திலன அலட்யமுடி்யாத 
நிலலவ்ய கதாடர்ச்சி்யாக இருநதுவருகின்ேது.
 வடக்கு கிழக்கில் கடநத 30வருடத்திற்கு 
வைல் நலடகபற்ே ஆயுதபவபாராட்ட காலப 
பகுதியில் ஏற்பட்ட இழபபுகளில் வலிநது 
காணாைல்ஆக்கபபட்டவர்கள எதிர்ககாண்ட இழ 
பபுகவள அதிகைாக காணபபடுகின்ேது. தமிழர்க 
ளின் விடுதலலபவபாராட்டத்தில் அதிக விலல 
கலள ககாடுத்தவர்களாக அவர்கள இன்றும் அதன் 
வவதலனயுடன்  உளளனர்.
 வடக்கு கிழக்கு ைாகாணத்தில் முன்கனடு 
க்கபபட்ட இநத வபாராட்டத்தில் கிழக்கு 
ைாகாணத்தில் இநத இழபபுகள என்பது சற்று 
அதிகைாகவவ காணபபடுகின்ேது.1983ஆம் ஆண்டு 
கதாடக்கம் இநத வலிநதுகாணாைல் ஆக்கபபடுதல் 
என்ே கபரும் கஸடஙகலள எதிர்ககாண்டவர்களாக 
கிழக்கு ைக்கள காணபபடுகின்ேனர்.
 இநதி்ய இராணுவம் கிழக்கு ைாகாணத்தில் 
நிலலககாண்டிருநத காலபபகுதியில் தமிழ் வதசி்ய 
இராணுவம் என்னும் அலைபபு உருவா க்கபபட்டு 
நூற்றுக்கணக்கான இலளஞர்கள வலு கட்டா்யைாக 
ககாண்டுகசல்லபபட்டு காணாைல் ஆக்கபபட்ட 
வரலாறுகளும் கிழக்கிலும் உளளது.
 தமிழ் வதசி்ய ககாளலகயில் உறுதி்யாக 
தமிழீழ விடுதலலபபுலிகள கச்யற்பட்ட காலைாக 
அக்காலம் இருநத காரணத்தினால் கிழக்கில் 
அவர்களுக்கு இலளஞர்கள ைத்தியில் ஆதரவு 
அதிகரித்துவநத நிலலயில் அதலன தடுபபதற்காக 
அன்று இநதி்ய இராணுவத்தின் அனுசரலணயுடன் 
இநத கச்யற்பாடுகலள அன்லே்ய காலபபகுதியில் 
கச்யற்பட்ட தமிழ் இ்யக்கஙகள முன்கனடுத்தன.
 இன்றும் அக்காலத்தில் காணாைல் ஆக் 
கபபட்ட இலளஞர்கள மீண்டும் வருவார்கள 
என்ே எதிர்பார்பபுடன் பல கபற்வோர்கள இருப 
பலத ைேக்கமுடி்யாது. இவதவபான்று 1990ஆம் 
ஆண்டு காலபபகுதி்யானது கிழக்கு தமிழ் 
ைக்களுக்கு ைேக்கமுடி்யாத ஆண்டாகவவயிருக்கி 
ன்ேது.
 90ஆம்ஆண்டு காலபபகுதியில் ஆயிரக்க 
ணக்காவனார் கடத்தபபட்டு காணாைல் ஆக்கப 
பட்டார்கள. இராணுவத்தினர், முஸலிம் ஊர்கா 
வல் பலடயினர், தமிழ் ஒட்டுக்குழுக்கள என 
பல தரபபட்டவர்களினால் தைது தா்யகத்திலன 
வநசித்தவர்களும் கல்வியி்யலாளர்களும் கபாரு 
ளாதார நிலலயில் உ்யர்நதவர்களும் எதிர்கால 
த்தில் சாவாலானவர்கள என கருதபபடுபவர்க 
ளும் திட்டமிட்டு கடத்தபபட்டு காணாைல்ஆக்க 
பபட்டார்கள.
 கவளலள வான் கலாசாரம் முதன்முதலில் 
கிழக்கில் தமிழர்கள மீவத வைற்ககாளளபபட்டது.
ஒட்டுக்குழுக்களின் உதவியுடன் இநத கவள 
லளவான் கடத்தல் கச்யற்பாடுகள முன்கனடுக் 
கபபட்டன. இவதவபான்று தமிழர்கள மீது 
சில முஸலிம் அரசி்யல்வாதிகளுக்கு இருநத 
காழ்பபுணர்ச்சியும் தமிழ் கல்விைான்கலள கடத்தி 
காணாைல் கசய்யும் நிலலக்கு தளளபபட்டன.
 உண்லையில் கிழக்கு ைாகாணத்தில் 
வலிநது காணாைல்ஆக்கபபட்ட உேவுகள 
குறித்து இதுவலரயில் சரி்யான புளளிவிபரஙகள 
இல்லலக்யன்பவத உண்லை்யாகும். கடநத கால 
த்தில் வலிநதுகாணாைல்ஆக்கபபட்ட உேவு 
கள கதாடர்பில் முலே்யாக நடவடிக்லககள 

கிழக்கில் முன்கனடுக்கபபடாத நிலலவ்ய இதற்கு 
காரணைாக அலைகின்ேது.
 கிழக்கு ைாகாணத்திலனபகபாறுத்த வலர 
யில் வலிநதுகாணாைல்ஆக்கபபட்ட உேவுகளின் 
வபாராட்டஙகள வடக்கிற்கு இலண்யாக முன்கன 
டுக்கபபட்டுவநதன.ஆனால் இன்று அநத வபாரா 
ட்டஙகளின் தன்லைகள குலேவலடநதுவருகின் 
ேன.
 குறிபபாக ைட்டக்களபபு ைாவட்டத்திலன 
தளைாக ககாண்டு முன்கனடுக்கபபட்டுவநத 
வலிநதுகாணாைல் ஆக்கபபட்டவர்களின் வபாராட் 
டஙகலள இன்று காணமுடி்யவில்லல. அநத 
வபாராட்டஙகளில் முன்னின்று கச்யற்பட்டவர்கள 
இன்று அதிலிருநது ஒதுஙகி்ய நிலலயிவலவ்ய உள 
ளலத அவதானிக்கமுடிகின்ேது.
 இதற்கு பிரதான காரணைாக அலைவது 
அச்சுறுத்தலாகும். குறிபபாக கிழக்கில் கச்யற் 
பட்ட வலிநதுகாணாைல் ஆக்கபபட்டவர்க 
ளின் உேவினர்கள கடுலை்யான அச்சுறுத்தல்களு 
க்குளளாகி்ய நிலலயிவலவ்ய உளளனர். வலிநது
காணாைல்ஆக்கபபட்டவர்களின் குடும்பஙகள 
கண்காணிக்கபபடுகின்ேன.வபாராட்டஙகளில் 
ஈடுபடுவவார் பின்கதாடரபபடுகின்ேனர்.இதன் 
காரணைாக குடும்பஙகளில் ஏற்படும் சச்சரவுகள 
அவர்கலள அதிலிருநது விலகியிருக்கச்கசய்கின் 
ேன.
 கிழக்கிலனபகபாறுத்த வலரயில் மூன்று 
இன ைக்களும் வாழும் பகுதி இஙகு வபாரா 
ட்டஙகலள முன்ககாண்டுகசல்ல தலடயி ல்லல. 
ஆனால் தாைதம் காணபபடுகின்ேது. இஙகு 
பாதிக்கபபட்ட தரபபு ைட்டுவை வபாராட்டத்திலன 
கசய்்ய முன்வருகின்ேனர். கிழக்கில் அச்சுறுத்தல் 
தலலதூக்கியுளளது.
 பு ல ன ா ய் வு த் து ல ே யி ன ர் , இ ர ா ணு வ 
கச்யற்பாடுகளினால் வலிநதுகாணாைல் ஆக்கப 
பட்ட உேவினர்கள ைனமுலடநது ைனவு 
லளச்சலுக்குளளாகுவதாக அம்பாலே ைாவட்ட 
வலிநதுகாணாைல்ஆக்கபட்டவர்கள சஙகத்தின் 
தலலவி திருைதி கசல்வராணி கதரிவிக்கின்ோர்.
 இநத வபாராட்டம் கைாத்த தமிழினத்தி 
ற்கும் உரி்யது என்பலத ்யாரும் உணர்வதில் 
லலக்யனவும் அவர் கதரிவிக்கின்ோர்.
 ‘வகாவிட் ைற்றும் கபாருளாதார கநருக்கடி 
காரணைாக வலிநதுகாணாைல்ஆக்கபபட்டுளள 
உேவுகள கபரும் கநருக்கடிகலள எதிர்ககாண்டு 
ளளனர்.
 கபண் தலலலைதாஙகும் குடும்பஙகளாக 
அவர்கள  அதிகைாகவுளள காரணத்தினால் அன்ோ 
டம் கூலிவவலலகளுக்கு கசன்வே தைது 
குடும்பத்திலன ககாண்டுகசல்லும் நிலலக்குள 
ளதால் வபாராட்டஙகள தாைதைானகின்ேன.’
 அத்துடன் வடக்கிலனபகபாறுத்த 

வலரயில் தமிழ் வதசி்ய சக்திகள அலனவ 
ரும் ஒன்றிலணநது அஙகு நலடகபறும் வபாரா 
ட்டஙகலள முன்ககாண்டுகசல்லும் நிலலயுளள 
துடன் அருட்தநலத்யர்கள,இலளவ்யார் அலைபபு 
கள,பல்கலலக்கழக ைாணவர்கள என பல 
வலக்யான பலம் அஙகு காணபபடுகின்ேது.ஆனால் 
கிழக்கில் ஒரு சில கபாது அலைபபுகளும் ஒரு 
சில அருட்தநலத்யர்களுவை வபாராட்டஙகளுக்கு 
ஆதரவு வழஙகுகின்ோர்கள.
 இதன்காரணைாக பல சவால்களு க்கு 
ைத்தியிவலவ்ய வபாராட்டம் முன்ககாண்டு 
கசல்லபபடுவதாகவும் அம்பாலே ைாவட்ட வலிந 
துகாணாைல்ஆக்கபட்டவர்கள சஙகத்தின் தலலவி 
திருைதி கசல்வராணி கதரிவித்தார்.
 புலம்கப்யர் அலைபபுகளும் முற்ோக 
தைது வபாராட்டத்திற்கு ஆதரவு வழஙகவில்லல 
எனவும் அவர்  கதரிவித்தார்.
 இவதவபான்று காணாைல் ஆக்கபபட்ட 
உேவுகலள வதடும் வபாராட்டம் அரசி்யல் சார்நத 
வபாராட்டம்தான். அலத அரசி்யல்வாதிகள முன் 
னின்று அதற்கான தீர்லவ கபற்றுக்ககாடுக்க 
வவண்டும் என முன்னாள பாராளுைன்ே உறுபபினர் 
பா.அரி்யவநத்திரன் கதரிவிக்கின்ோர்.
 வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட்டவர்களின் 
உேவுகளின் கதாடர்வபாராட்டம் 2000, நாட்கலள 
கடநது வடைாகாணத்தில் கதாடர்சி்யாக நலடகப 
ற்றுவருகின்ேது என்பது உண்லை. ஆனால் கிழக்கு 
ைாகாணத்தில் கதாடர்ச்சி்யாக அநதபவபாராட்டம் 
நடத்தபபடாவிட்டாலும் இலட இலடவ்ய 
காணாைல் ஆக்கபபட்ட உேவுகளுக்கான நீதி 
வகட்டு வபாராட்டம் இடம்கபறுகின்ேது.
 இநதபவபாராட்டத்தில் உேவுகலள 
வதடிக் ககாண்டிருக்கின்ே 138 உேவுகள இேநதி 
ருக்கின்ோர்கள. வபாராட்டத்தில் நி்யா்யஙகலள 
தட்டிக்வகட்கும் உரிலை அவர்களுக்கு உளளது.
 வடக்கு கிழக்கில் உளள தமிழ்வதசி அரசி 
்யல் பரபபில் உளளவர்கள அவர்களுக்கு பூரண 
ஒத்துலழபபு வழஙகவவண்டும். இது அரசி்யலுடன் 
சம்ைநதபபட்ட திட்டமிட்ட இலஙலக அரசின் 
நிகழ்ச்சி நிரல் என்பலத சகல அரசி்யல்வாதிகளும் 
புரிநது ககாளளவவண்டும்.
 கிழக்கு ைாகாணத்லத கபாறுத்தவலர 
கதாடர்சி்யான வபாராட்டஙகள இடம்கபோவிட் 
டாலும் ைட்டக்களபபு, அம்பாலே , திருவகா 
ணைலல ஆகி்ய ைாவட்டஙகளில் அவ்வபவபாது 
வபாராட்டஙகள இடம்கபறுகிேது.
 இலஙலக அரசாஙகத்லத கபாறுத்தவலர 
முளளிவாய்க்காலில் ஆயுதபவபார் கைௌனிக் 
கபபட்டு   தற்வபாது 13, வருடஙகலள கடநத 
நிலலயில் சர்வவதச அழுத்தம் காரணைாக கடநத 
நல்லாட்சி அரசில் காணாைல் வபானவர்களுக்கான 
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இலஙலகயில் வலிநது ஆட்கள காணாைல் 
ஆக்கபபட்வடார் விவகாரம் ஓர் எரியும் 

பிரச்சிலன்யாக சுைார் 40 வருடஙகளாகத் கதாட 
ர்நது ககாண்டிருக்கின்ேது. தமிழ் ைக்களு க்கு 
எதிராக இன அழிபபு வநாக்கத்துடன் 1983 ஆம் 
ஆண்டு கட்டவிழ்த்துவிடபபட்ட கறுபபு ்ுலல 
வன்முலேகளில் இருநது நாட்டில் கபரும் 
எண்ணிக்லகயிலான தமிழர்கள வலிநது காணாைல் 
ஆக்கபபட்டிருபபதாகக் கணிக்கபபட்டிருக்கின் 
ேது.
 குறிபபாக தமிழ் ைக்களின் அரசி்யல் உரிலை 
க்காகத் தலலக்யடுத்த ஆயுதப வபாராட்டத்லத 
முறி்யடிபபதற்காக ஆட்கலளக் காணாைல் கசய் 
வலத ஒரு தாக்குதல் உத்தி்யாக ஆட்சி்யாளர்கள 
ப்யன்படுத்தி வநதுளளனர். அரசுக்கு எதிரான 
வபாராட்டத்தில் தீவிர பஙவகற்கின்ே கிராமி்ய 
ைற்றும் பிரவதச ைட்டத்திலான குடிநிலலசார் 
தலலவர்கள முக்கி்யஸதர்களுடன் முக்கி்யைாக 
இலளஞர் யுவதிகளும் முதலில் இலக்கு லவக்கப 
பட்டனர்.
 அவர்கள லகது கசய்்யபபட்டார்கள. 
கடத்தபபட்டார்கள. பின்னர் காணாைல் ஆக்கப 
பட்டார்கள. இதலனவிட விபரம் அறி்ய முடி்யாத 
முலேயில் ஆட்கள காணாைல் ஆக்கபபட்ட 
சம்பவஙகளும் இடம்கபற்றிருக்கின்ேன. யுத்தம் 
முடிவலடநத தருணத்தில் கபாதுைன்னிபபளிக் 
கபபடும் என்ே உத்தரவாதத்துடன் இராணுவத் 
திடம் சரணலடயுைாறு அரசாஙகம் ஒலிகபருக்கிகள 
மூலம் விடுத்த வகாரிக்லகல்ய ஏற்று சரணலடநத 
நூற்றுக்கணக்கான முன்னாள வபாராளிகளும் 
காணாைல் வபாயுளளார்கள. இவர்களுக்கு என்ன 
நடநதது என்பலதத் கதரிவிபபதற்கு ஆட்சி்யா 
ளர்கள ைறுத்து வருகின்ேனர்.
 லகது கசய்்யபபட்டும் கடத்திச் கசல்லப 
பட்டும் தடுத்து லவக்கபபட்டிருநதவர்கள பற்றி்ய 
விபரஙகள ஆதாரஙகளாக இருநத வபாதிலும், 
அவர்கள காணாைல் ஆக்கபபட்டலைக்கு அரசுகள 
இன்னும் கபாறுபவபற்கவில்லல.
 ‘வலிநது காணாைல் ஆக்கபபடுவதற்கு 
அரசாஙகம் ைன்னிபபு வழஙகுகின்ே கச்யற்பாட்டு 
க்கு முற்றுபபுளளி லவக்க வவண்டும். பாதிக்கபபட் 
டவர்களுக்கு நீதி வழஙக வவண்டும். ஆட்கலள 
வலிநது காணாைல் ஆக்குகின்ே குற்ேச் கச்யல்கள 
இனிவைல் கதாடராைல் தடுக்க வவண்டும்’ என்று 
இலஙலகயின் கபாறுபபு கூறுகின்ே கடபபாடு 
கதாடர்பில் ஐநா ைனித உரிலைப வபரலவயில் 
நிலேவவற்ேபபட்ட 30 – 1 தீர்ைானத்தில் வலியுறுத்த 
பபட்டிருக்கின்ேது.
 ‘ைனித உரிலை ைற்றும் ைனிதாபிைான 
மீேல்களுக்கு எதிராக கவளிநாட்டு நீதிபதிகள, 
வழக்கறிஞர்கள, சட்டத்தரணிகலளக் ககாண்ட 
விவசட நீதிைன்ேத்லத உளநாட்டில் அலைக்க 
வவண்டும். அதனடிபபலடயில், வலிநது காணா 
ைல் ஆக்கபபட்வடார் பற்றி்ய உண்லைக லளக் 
கண்டறி்யவும் இக்குற்ேஙகளுக்கு கபாறுபபா 
னவர்கலளச் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தவும் சுத 
நதிரைாகச் கச்யற்படுகின்ே விவசட நீதிைன்ேத்லத 
அலைக்க வவண்டும். இநதக் குற்ேஙகளுக்கான 
நீதி விசாரலணகள 1983ஆம் ஆண்டிலிருநது 2014 
வலர்யான காலகட்டத்லத உளளடக்கி்யதாக 
இருக்க வவண்டும் என்பலத அடிபபலட்யாகக் 
ககாண்டு, இநத விவசட நீதிைன்ேம் அலைத்தல் 
வவண்டும்’ என ஐநா ைன்ேத் தீர்ைானம் வலி 
யுறுத்தி இருக்கின்ேது. இநதத் தீர்ைானத் தின் 
பரிநதுலரகலள ஏற்று, அவற்லே நிலேவவற் 
றுவதாக இலஙலக அரசாஙகம் அநதத் தீர்ைானத் 
திற்கு இலண அனுசரலண வழஙகி உறுதி அளி 
த்திருநதது. ஆனால் அநத உறுதி இன்னுவை நிலே 
வவற்ேபபடவில்லல.
 குறிபபாக ஆட்கள வலிநது காணாைல் 
ஆக்கபபட்ட விட்யத்லதவ்ய காணாைல் 
ஆக்குவதற்கான மு்யற்சிகளிவலவ்ய ஆட்சி்யாளர் 

கள முலனபபுடன் கச்யற்பட்டு வருகின்ோர்கள. 
ஐநா ைனித உரிலைகள 
வ ப ர ல வ ்ய ா கி ்ய 
ச ர் வ வ த ச த் தி ற் கு 
வ ழ ங கி ்ய 
உ று தி க ை ா ழி 
க் க ல ை ்ய 
நி ல ல ை ா று 
கால நீதில்ய 
நி ல ல நி று த் து 
வ த ற் க ா ன 
கபாறிமுலேகளில்; 
ஒன்ோக காணாைல் 
வ ப ா வ ன ா ரு க் க ா ன 
அலுவலகமும் (Office 
for Missing Persons – 
OMP) காலம் கடநத நிலல 
யிவல உருவாக்கபபட்டது. 
அநதப கபாறி முலே வடி 
வ ல ை க் க ப ப ட் ட 
வபாதிலும், அநத அலு 
வலகம் இடம் குறித்து 
உடனடி்யாக அலை 
க்கபபட வில்லல. 
அத்துடன் அநத 

அலுவலகத்திற்கான ஆளணிகலள நி்யமிபபலத 
யும் ஆட்சி்யாளர்கள இழுத்தடித்திருநதார்கள.
 காணாைல் வபாவனாருக்கான அலுவலக 
உருவாக்கத்தில் பாதிக்கபபட்டவர்களின் கருத்து 
க்கள உளவாஙகபபட வவண்டும். அவர்க ளின் 
பஙகளிபபும் முக்கி்யைாக இருக்க வவண்டும் 
என்று ஐநா ைனித உரிலைகள வபரலவயின் தீர்ைா 
னத்தில் வலியுறுத்தபபட்டிரு நதது. ஆனாhல் அநத 
நிபநதலனல்ய அரசாஙகம் முலே்யாகக் கவனத் 
தில் எடுத்துச் கச்யற்டவில்லல.
 அது ைட்டுைல்லாைல் அநத அலுவலகத்தி 
னால் வைற்ககாளளபபடுகின்ே விசார லணகள, 
அதன் மூலம் திரட்டபபடுகின்ே விபரங கள 
கவளியிடபபடைாட்டாது. விசாரலணகளில் கண்ட 
றி்யபபடுகின்ே விட்யஙகள நீதிைன்ேஙகளின் 
சட்ட நடவடிக்லகக்காக பரிநதுலரக்கபபடவும் 
ைாட்டாது. அத்துடன் அநத விட்யஙகலள முன் 
னிறுத்தி சம்பநதபபட்டவர்களுக்கு எதிராக நீதி 
ைன்ேத்தில் வழக்குத் தாக்கல் கசய்்யபபடவும் 
ைாட்டாது என்ேவாோன விட்யஙகலள உளளடக்கி 
காணாைல் வபாவனாருக்கான அலுவலகம் உருவா 
க்கபபட்டது.
 வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட்டவர்களுக்கு 
என்ன நடநதது, அவர்கலள ்யார் ககாண்டு 
கசன்ோர்கள, எஙகு, ஏன் அவர்கலள ைலேத்து 
லவத்திருநதார்கள. இதில் சம்பநதபபட்டவர்கள 
்யார் என்பது வபான்ே விபரஙகள கண்டறி்யபபட்டு, 
குற்ேவாளிகலள சட்டடத்தின் முன் நிறுத்தி 

நீதி நிலலநாட்டபபட வவண்டும். அதன் அடிப 
பலடயில் பாதிக்கபபட்;டவர்களுக்கு ஏற்பட்ட 
இழபபீடு வழஙகி, வலிநது காணாைல் ஆக்கபப 
டுதல் இனிவைலும் இடம்கபோத வலகயில் 
உறுதி கசய்்யபபட வவண்டும் என்பவத காணாைல் 
ஆக்கபபட்டவர்களின் உேவினர்களது கருத்து. 
உறுதி்யான நிலலபபாடு. ஆனால் இதற்கு 

வநர்ைாோகவவ காணாைல் வபாவனாருக்கான 
அலுவலகத்லத அரசு உரு 

வாக்கி்யது.

 

ைக்களுலட்ய எதிர்பார்பபும், ஐநா ைனித உரிலை 
கள வபரலவ தீர்ைான வலர்யலேகளும் காணாைல் 
வபாவனாருக்கான அலுவலக உருவாக்கத்தில் 
அரசாஙகத்தினால் உரி்ய முலேயில் கவனத்திற் 
ககாளளபபடவில்லல. இது பாதிக்கபபட்ட 
ைக்கலளப கபரும் ஏைாற்ேத்திற்கு உளளாக்கி்யது. 
அத்துடன் காணாைல் வபாவனாலரக் கண்டு 
பிடிபபதற்கும், அநத விட்யத்தில் நீதில்ய நிலலநி 
றுத்துவதற்கும் காணாைல் வபாவனாருக் கான 
அலுவலகம்; ஒருவபாதும் உதவைாட்டாது என்ே 
அடிபபலடயில் பாதிக்கபபட்டவர்கள அநத அலு 
வலக உருவாக்கத்திற்கு எதிர்பபு கதரிவித்தா ர்கள.
 காணாைல் ஆக்கபபட்வடாருக்கான அலு 
வலக உருவாக்கத்திலும், அதலனச் கச்யற்ப 
டுத்துவதிலும் பாதிக்கபபட்டவர்களின் ஆதரவு 
இல்லாத காரணத்தினால் ககாழும்பிலும் பாதி 
க்கபபட்ட பிரவதசஙகளிலும் அநத அலுவலகங 
கள திேக்கபபடுவதற்கும் எதிர்பபு கதரிவிக்கபப 
ட்டிருநதது. இதனால் இரகசி்யைாகவும், வநரம் 
ககட்ட வவலள்யாகி்ய அதிகாலலயிலும் பிராந 
தி்ய அலுவலகஙகள திேக்கபபட்டிருநதன. அலு 
வலகஙகள திேக்கபபட்ட வபாதிலும் பாதிக்க 
பபட்டவர்கள அவற்லே நாடிச் கசல்லவில்லல. 
இதனால் ஒரு கண்துலடபபு நடவடிக்லக்யாகவவ 
காணாைல் ஆக்கபபட்வடாருக்கான அலுவலக 
உருவாக்கம் அலைநதுவிட்டது, ஆட்கள காணாைல் 
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இலஙலக அரசு ப்யஙகரவாத தலடச் சட்ட 
த்லதலதப ப்யன்படுத்தி லகது நடவடி 

க்லககலள விரிவுபடுத்தி வருகின்ேலை கதாடர் 
பில் விசனஙகள முன்லவக்கபபட்டு வருகின்ேன.
இச்சட்டத்தின் ஊடாக நாட்டில் ் னநா்யகத்லதயும், 
ஊழலற்ே அரசி்யல் கலாசாரத்லதயும் கட்டிக்ய 
ழுபபும் வநாக்கில் அர்பபணிபபுடன் கச்யற்பட்ட 
அரகல்ய வபாராட்டக்காரர்கள ஒடுக்கபபட்டு வரு 
கின்ேனர்.
 இநநிலலயில் நாட்டில் ப்யஙகரவாத தலடச் 
சட்டத்தின் அமுலாக்கலானது பல்வவறு பாதக 
விலளவுகளுக்கும் இட்டுச் கசன்றுளளதாகவும் 
இச்சட்டைானது கபரும்பாலும் ்னநா்யகக் வகாட் 
பாடுகளுக்கும் ைனித உரிலைகளுக்கும் உரி்யவாறு 
ைதிபபளிக்காத ஒரு சட்டைாகவவ காணபபடுவதாக 
சர்வவதசமும் தைது கண்டனத்லத கவளிபபடுத்தி 
இருக்கின்ேது.
 இலஙலகயில் ப்யஙகரவாத தலடச் சட் 
டம் 1979 ம் ஆண்டில் ஒரு தற்காலிக சட்டைா 
கவவ ககாண்டு வரபபட்டது.ஆனால் பின்னர் 
இலஙலகயில் ஏற்பட்ட இனத்துவ வைாதல் கார 
ணைாக அதலன அடக்குவதற்கு ஒரு நிரநதர 
ைான சட்டைாகவவ இது இலஙலகயில் ப்யன்படு 
த்தபபட்டு வருகின்ேது.ப்யஙகரவாத தலடச்சட்டம் 
சர்வவதச ைனித உரிலை சைவா்யஙகலளயும், 
சர்வவதச ைனித உரிலை சட்டஙகலளயும் முற்றி 
லும் ைறுதலிக்கின்ே ஒரு சட்டைாகவவ காணப 
படுகின்ேது.
 ைனித உரிலைகளுக்கு ைதிபபளிக்காத ஒரு 
ககாடூரைான சட்டம் என்று இச்சட்டம் சித்திரிக்க 
பபடுவதும் கதரிநத விட்யைாகும். இச்சட்டம் 
குறித்து பல்வவறு விைர்சனஙகள இருநது வருகின்ே 
நிலலயில்.ைக்களின் குரல்கலள ஒடுக்குவதற்கும், 
அச்சுறுத்தி பணி்ய லவபபதற்கும் ப்யஙகரவாத 
தலடச்சட்டம் துலணவபாவதாக முன்லவபபுக்கள 
இடம்கபற்று வருகின்ேன.
 வைலும் இச்சட்டைானது ஒன்றுபட்ட 
இலஙலகல்ய கட்டிக்யழுபபுவதற்கு சவாலாக 
விளஙகுவவதாடு ைனித உரிலை முடக்கல்களுக் 
கும் அடித்தளமிடுவதாக விைர்சனஙகள முன்லவக் 
கபபடுகின்ேன.இதில் உண்லைத்தன்லையும் இல் 
லாைலில்லல.இலஙலகயில் அண்லையில் ரா்பக் 
சாகலள அரசி்யலில் இருநது விரட்டி்யடித்து 
நீதி்யானதும் நி்யா்யைானதுைான அரசி்யல் கலா 
சாரத்லத கட்டிக்யழுபபும் முலனபபில் இலள 
ஞர்கள அணிதிரண்டு காலிமுகத்திடலில் வபாரா 
ட்டஙகளில் ஈடுபட்டிருநதனர்.இபவபாராட்டத்தி 
ற்கு கதாடர்ச்சி்யாக ைக்கள ஆதரவு வலுபகபற்ே 
நிலலயில் ரா்பக்ஷாக்கள அரசி்யலில் வலுவி 
ழக்கும் நிலலலை வைகலழுநதது.
 சர்வவதச ரீதியில் இநதப வபாராட்டத்திற்கு 
கபரும் வரவவற்பு கிலடத்திருநததும் குறிபபிடத்த 
க்கதாகும்.தற்வபாலத்ய  ்னாதிபதி ரணில் விக்கி 
ரைசிஙக பிரதைராக இருநதவபாது அரகல்ய 
வபாராட்டக்காரர்களுக்கு தனது ஆதரவிலன 
யும் கவளிபபடுத்தி இருநதார்.ரணில் ் னாதிபதி்யா 
வதற்கும் அரகல்யவவ வதாள ககாடுத்தது.
 எனினும் அவர் ்னாதிபதி்யான லகவ்யாடு 
ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டத்லதப ப்யன்படுத்தி 
அரகல்ய வபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கலள ஒடு 
க்குகின்ே அல்வது நசுக்குகின்ே நடவடிக்லககலள 
வைற்ககாண்டு வருகின்ோர்.
 இபவபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 300 க்கும் 
அதிகைாவனார் இதுவலர லகது கசய்்யபபட்டு 
விசாரலணக்கு உட்படுத்தபபட்டுளள நிலலயில் 
ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டத்லதப ப்யன்படுத்தி 
இவர்கள 90 நாட்கள வலர தடுத்து லவக்கபபட்டு 
வருவலதயும் அவதானிக்க முடிகின்ேது.
 இநத  வலகயில் அலனத்து பல்கலலக்கழக 
ைாணவர் ஒன்றி்யத்தின் ஏற்பாட்டாளர் வசநத 
முதலிவக, கல்கவவ சிறிதம்ைவதரர் ைற்றும் 
ஹசாநத ஜீவநத குணத்திலக்க ஆகி்ய மூவரும் 

ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டத்தின் கீழ் 90 நாட்கள 
தடுபபுக்காவலில் லவத்து விசாரிக்கபபட்டு வருகி 
ன்ேனர்.
 அநீதிக்கும், அத்துமீேல்களுக்கும் எதிராக 
குரல் ககாடுக்கும் ஆளுலை பலடத்தவர்களாக 
நாட்டு ைக்கள விளஙகுவது ஒரு சிேபபம்சைாகும்.
இத்தலக்ய கசல்கநறிகள நாட்டில் ்னநா்யக 
தார்பபரி்யத்தின் இருபலப உறுதி கசய்வதாகவவ 
அலையும்.எனினும் இத்தலக்ய குரல்கலள 
ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டத்திலன ப்யன்படுத்தி 
அடக்கி ஒடுக்க நிலனபபது எவ்விதத்திலும் நி்யா்ய 
ைாகாது.    

மதசிய ்பாது்காப்பு �ட்டம்
                 ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டம் இலஙலகயில் 
தனது வகார முகத்லத கவளிபபடுத்தி வருகின்ே 
நிலலயில் இது கதாடர்பான எதிர்பபலலகள உள 
நாட்டிலும் சர்வவதச ைட்டத்திலும் வைகல ழும்பி 
வருகின்ேன.ப்யஙகரவாத தலடச்சட்டத்தின் பிர 
வ்யாகம் கதாடர்பில் ஐவராபபி்ய ஒன்றி்யம் தீவி 
ரைான கரிசலனல்ய கவளிபபடுத்தி இருக் கின்ேது.
 ப்யஙகரவாத தலடச்சட்டத்தின் ப்யன்பா 
ட்லட இலடநிறுத்துவது கதாடர்பில் இலஙலக 
அரசாஙகம் சர்வவதச சமூகத்துக்கு வழஙகி்ய 
தகவல்கள குறித்தும் நிலனவூட்டல்கள இடம் 
கபற்றுளளன.ப்யஙகரவாத தலடச்சட்டம் இலங 
லகயில் மீள அமுலாக்கம் கசய்்யபபட்டலை விசன 
த்திற்குரி்ய ஒரு விட்யவை்யாகும் என்பலத ைறுப 
பதற்கில்லல.
 ப்யஙகரவாத தலடச்சட்டம் ைனித உரி 
லைகலள வகளவிக்குறி்யாக்கிவரும் நிலலயில் 
இது மிகபகபரும் தாக்க விலளவுகளுக்கு அடி 
த்தளைாகலாம் என்றும் அஞசபபடுகின்ேது.இந 
நிலலயில் உரி்ய அதிகாரிகள அதன் ப்யன்பாட்லட 
இலடநிறுத்துவதற்ககன்று தாம் ககாண்டிருக்கும் 
கடபபாட்டின் பிரகாரம் கச்யற்பட வவண்டும் 
என்பது பிரித்தானி்யாவின் வகாரிக்லக்யாக உள 
ளது.
 இலஙலக்யானது ைாணவ கச்யற்பாட்டா 
ளர்கலள தடுத்து லவபபதற்கு ப்யஙகரவாத 
தலடச் சட்டத்லதப ப்யன்படுத்தி வருகின்ேது.
இச்சட்டைானது சர்வவதச ைனித உரிலைகள 
நி்யைஙகளுக்கு ஏற்புலட்யதாக அலை்யவில்லல 
என்பதால் இதலன நீக்குைாறு நாலாபக்கமும் 
கநருக்கீடுகள அதிகரித்து வருகின்ேன.
 ஆர்பபாட்டக்காரர்கலள அடக்குவதற்கு 
ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டத்லதப ப்யன்படுத்துவது 
இலஙலக அரசாஙகத்தின் புதி்ய கச்யற்பாடாக 
இருக்கின்ேது.ஏற்கனவவ கடுலை்யான விைர்சனத் 
திற்கு உளளானதும் உடனடி்யாக முழுலை்யாக 
நீக்கபபட வவண்டி்யதுைான ப்யஙகரவாத தலடச் 
சட்டத்லத இவ்வாறு ஒரு ஆயுதைாக ப்யன்ப 
டுத்துவதானது அரசாஙகம் எவ்வாறு திட்டமிட்ட 
முலேயில் ைக்களின் கருத்துக்கலள நசுக்குகின்ேது 
என்பதற்கான சான்ோகும் என்ே கருத்துக்களுக்கும் 
குலேவில்லல.
 ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டம் இவ்வாோக 
பலராலும் விைர்சிக்கபபடும் நிலலயில் ப்யஙகர 
வாத தலடச் சட்டத்திற்கு பதிலாக “ வதசி்ய 
பாதுகாபபு சட்டம்” விலரவில் பாராளுைன்ேத்தில் 
சைர்பபிக்கபபடும் என்று அரசுதரபபு கசய்திகள 
வலியுறுத்துகின்ேன.ப்யஙகரவாத தலடச்சட்ட 
த்தில் பரநதளவிலான திருத்தஙகலள வைற்ககா 
ண்டு வதசி்ய பாதுகாபபு சட்டம் என்ே புதி்ய 

சட்டத்லத உருவாக்கும் மு்யற்சிகள இடம்கப 
றுகின்ேன என்று நீதி்யலைச்சர் விவ்தாச ரா்பக்ஷ 
கதரிவித்துளளார்.
 க்னீவாவில் இடம்கபேவுளள ைனித 
உரிலைப வபரலவயின் 51 ஆவது கூட்டத் 
கதாடருக்கு முன்னர் நாட்டின் தற்வபாலத்ய 
முன்வனற்ேஙகள கதாடர்பில் ககாழும்பிலுளள 
தூதுவர்கள, உ்யர் ஸதானிகர்கள ஆகிவ்யாலர 
கவளிநாட்டலுவல்கள அலைச்சர் அலி சபரியும் 
அண்லையில் சநதித்திருநதார்.
 இதன்வபாது ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டத் 
தின் விரிவான மீளாய்லவ வைற்ககாளவதில் 
ஏற்பட்டுளள முன்வனற்ேம் குறித்து கதளிவாக 
விளக்கைளிக்கபபட்டுளளலையும் குறிபபிடத்தக்க 
தாகும். 
 எவ்வாகேனினும் ப்யஙகரவாத தலடச் 
சட்டம் நாட்டிற்கு அச்சுறுத்தலாக உளள நிலல 
யில் இச்சட்டத்லத நீக்கி ைனித உரிலைகளின் 
உறுதிபபாட்டிற்கும், ைக்களின் இ்யல்பு வாழ்க் 
லகக்கும் வித்திடுவது மிகவும் அவசி்யைா கும் 
என்பலத ைேநது விடக்கூடாது.
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ஆக்கபபடுவகதன்பது மிக வைாசைானகதாரு குற் 
ேச் கச்யலாகும். இது ககாலலக்குற்ேத்லதவிட 
வைாசைானது. ககாலல கசய்்யபபடும்வபாது இேந 
தவருலட்ய சடலம் கிலடக்கின்ேது. ஏன் ககாலல 
கசய்்யபபட்டார் என்ே காரணம் முழுலை்யாகத் 
கதரி்யவராத வபாதிலும் அவர் இேநதுவிட்டார் 
என்பது உறுதி்யாகின்ேது. குற்ேச் கச்யல் 
நலடகபற்றிருக்கினற்து என்பதும் கவளிபபலட 
்யாகின்ேது.
 ஆனால் காணாைல் ஆக்கபபடுவதில் காணா 
ைல் வபாயிருபபவர் உயிருடன் இருக்கின்ோரா 
இல்லல்யா என்பது கதரி்யாைல் வபாகின்ேது. ்யார் 
அவலரக் காணாைல் ஆக்கி்யது என்பதும் கவளி 
ச்சத்திற்கு வருவதில்லல. வைலும் காணாைல் வபான 
வருலட்ய குடும்பத்தினர் பல்வவறு எதிர்பார்பபுக் 
களுக்கும் ைன ஏக்கஙகளுக்கும் கஷடஙகளுக்கும் 
ஆளாகின்ோர்கள. இது ஒருவலகயில் அவர்கலள 
உளவி்யல் ரீதி்யாக சித்திரவலத கசய்வதற்கு 
ஒபபானதாகும்.
 இதனாற்தான் வலிநது காணாைல் ஆக்கப 
படுவலத சர்வவதச குற்ேவி்யல் நீதிைன்ேமும், ஐநா 
ைன்ேமும் அதலன ஒரு குற்ேச் கச்யலாக வலர்யலே 
கசய்திருக்கின்ேது. அத்துடன் அதுகவாரு மிக 
வைாசைான ைனித உரிலை மீேல் கச்யற்பாடு 
என்றும் பிரகடனம் கசய்்யபபட்டிருக்கின்ேது. 
உண்லையில் இது ஓர் இன அழிபபு நடவடிக்லக 
என்பதில் சநவதகமில்லல. உலகில் வலிநது 
ஆட்கள காணாைல் ஆக்கபபட்ட விட்யத்தில் இர 
ண்டாம் இடத்தில் உளள இலஙலக அது குறித்து 
இன்னுவை அலட்டிக் ககாளளாத கல்லுளி ைஙகன் 
வபாக்கிவலவ்ய கசன்று ககாண்ருக்கின்ேது.
 இநத நிலலயில்தான் பல்வவறு அச்சுறுத் 
தல்கள கநருக்குதல்களுக்கு ைத்தியில் காணாைல் 
வபாவனாலரக் கண்டறிவதற்கான வபாராட்டம் 
வடக்கு கிழக்குப பிரவதசஙகளில் 2000 நாட்கலளக் 
கடநது கதாடர்நது ககாண்டிருக்கின்ேது. நீதில்யத் 
வதடும் அநதப வபாராட்டம் இன்னும் எத்தலன 
ஆயிரம் நாட்கலளக் கடக்க வவண்டி இருக்குவைா 
கதரி்யவில்லல. 

நீதிக்கொ்க இன்  ... த�ொடர்ச்சி  ...
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ம்களவி:
 வ்டககு கிழககில ்காணாேல ஆக்கப்்ப 
ட்டவர்கள குறித்து சிங்கள ேக்கள என்ன 
நிளனககின்்றார்கள?

பதில்: 
 பல்லின ைக்கள சமூகம் ஒன்றிலணநது 
வாழும் வபாது பிரச்சிலனகள வைகலழும்புவது 
இ்யற்லக்யாகும்.இபபிரச்சிலனகளுக்கு வபச்சுவா 
ர்த்லதகளின் ஊடாக இணக்கபபாட்டிலன எட்டு 
வவத கபாருத்தைானதாகும்.இநத நிலலயில் ஏவத 
னும் ஒரு காரணத்லத லை்யபபடுத்தி கடத்துதல், 
காணாைலாக்குதல், சித்திரவலத கசய்தல்,ககாலல 
கசய்தல் வபான்ே விட்யஙகள இலஙலகயின் 
அகராதியில் இருநவத அகற்ேபபட வவண்டும்.
இநநிலலயில் இலஙலகயில் வலிநது காணாை 
லாக்கபபட்டவர்கள கதாடர்பில் நீண்ட காலைா 
கவவ விைர்சனஙகள இருநது வருகின்ேன.வலி 
நது காணாைலாக்கபபடுவகதன்பது ஒரு ைனித 
உரிலை மீேலாகும்.இது அவர்களின் இ்யல்பான 
வாழ்க்லகக்கு குநதகத்லத ஏற்படுத்தும் நிலலயில் 
இத்தலக்ய சம்பவஙகள சர்வவதசத்தின் ைத்தியில் 
இலஙலகக்கு அவபகப்யலர ஏற்படுத்த வல் 
லதாகும் என்பதலன ைேநது விடுதலாகாது.
எனவவ வடக்கு கிழக்கு உளளிட்ட பகுதிகளில் 
காணாைலாக்கபபட்டவர்கள குறித்து சிஙகள 
ைக்கள உளளிட்ட முழு நாட்டு ைக்களும் தைது 
கண்டனத்லத கவளிபபடுத்தி வருகின்ேனர்.இதில் 
சிஙகளவர், தமிழர் என்ே வபதமில்லல.
 இலஙலகயின் உளநாட்டு யுத்தம் முடிவ 
லடநது சுைார் 13 வருடைாகின்ேது.இதற் கிலட 
யில் பல அரசாஙகஙகள ஆட்சிக்கு வநதுளளன.
இநத அரசாஙகஙகள யுத்தத்தினால் பாதிக்கபபட் 
டவர்கள ைற்றும் காணாைலாக்கபப ட்வடாருக்கு 
நட்ட ஈடு வழஙகும் நடவடிக்லககலளயும் 
முடுக்கி விட்டிருநதன.வலிநது காணாைலாக் 
கபபட்வடார் விட்யம் இபவபாது கதாடர்கலத 
்யாகியுளள நிலலயில் இதற்கான தீர்வு 
இழுபட்டுக் ககாண்டிருக்கின்ேது.வடக்குகிழ 
க்லக வசர்நதவர்கள  அதிகளவில் வலிநது 
காணாைலாக்கபபட்டவர்களின் பட்டி்யலில் உளள 
டஙகுகின்ேனர்.இது ஓரு வதசி்ய பிரச்சிலன என்ே 
நிலல ைாறி இபவபாது சர்வவதச பிரச்சிலன்யாக 
உருகவடுத்துளளது.சர்வவதச ைனித உரிலை 
நிறுவனமும் இது கதாடர்பில் ஆழைாக தனது 
கவனத்லத கசலுத்தி வருகின் ேலையும் குறி 
பபிடத்தக்கதாகும்.வலிநது காணாைலாக் கபபட்ட 
வர்கள உயிருடன் இருக்கின்ோர்களா? அல்லது 
இல்லல்யா?என்பலத கதரிநது ககாளவது கடி 
னைானகதாரு கச்யற்பாடாகும்.
 வலிநது காணாைவலாக்கபபட்வடாரின் 
விபரஙகள பிரவதச கச்யலகஙகள ைற்றும் 
ைனித உரிலை கச்யலகம் என்பவற்றில் காண 
பபடுகின்ேது.இநதவிபரஙகலள சிலேச்சாலலக 
ளுக்கு அனுபபி அதிலுளளவர்கள சிலேச்சா 
லலயில் இருக்கின்ோர்களா? என்பதலன உறு 
திபபடுத்திக் ககாளள வவண்டும்.வைலும் 
என்ன காரணத்தினால் இவர்கள தடுத்து லவக்க 
பபட்டுளளார்கள என்பலதயும் உரி்யவாறு உறு 
திபபடுத்திக் ககாளவது அவசி்யைாகும்.அவர் 
களுலட்ய இருபபு உறுதிபபடுத்தபப டவில்லல 
க்யன்ோல் அவ்வாோவனார் இேநதுளளலைக்கான 
வாய்பபுகள அதிகமுளளன.இதன்பின்னர் அவர் 
களுக்கு கிலடக்க வவண்டி்ய நி்யா்யஙகள குறித்து 
கவனம் கசலுத்த வவண்டும்.    
 காணாைல்வபாவனார் கதாடர்பில் ஒரு 
உறுதிபபாட்டுக்கு வரும்வலர எநதகவாரு கிரி 
ல்யகலளயும் கூட அவர்களுக்காக கசய்்ய 
முடி்யாது குடும்பத்தினர் அல்லல்படுகின்ேனர்.
அவர்கள உயிருடனுளளனரா? அல்லது இேநது 
விட்டனரா?  என்பது கதரி்யாது.இநத நிலல 
்யானது சம்பநதபபட்ட குடும்பத்தினர் பல்வவறு 
உளவி்யல் ரீதி்யான அழுத்தஙகளுக்கும் உள 
ளாவதற்கு உறுதுலண புரிவதாகவுளளது. காணா 

ைலாக்கபபட்வடார் கதாடர்பில் குடும்பத்தினரின் 
எதிர்பார்பபு இபவபாது அதிகரித்துளள நிலல 
யில் அவர்கள கதாடர்பான உறுதிபபாடு எதிர் 
பார்பபுக்கலள முடிவுக்கு ககாண்டு வருவதாக 
அலையும் என்பதலனயும் ைறுபபதற்கில்லல.
யுத்தத்துக்கு கசன்று காணாைல்வபான இராணுவ 
வீரர்கள இருக்கின்ேனர்.அவர்கள கதாடர்பான 
விசாரலணகள இடம்கபற்று அவர்களுக்கான நட்ட 
ஈடு ைற்றும் ஓய்வூதி்யம் வழஙகும் நடவடிக்லககள 
இபவபாது முன்கனடுக்கபபட்டு வருகின்ேன.
ஆனால் தமிழ் இலளஞர்கள காணாைல் வபாயு 
ளளலை கதாடர்பில் உரி்ய விசாரலண நடவடிக் 
லககள ைநத கதியில் அல்லது இழுபறி நிலலயில் 
இருநது வருவது விரும்பத்தக்கதல்ல என்வே நான் 
கருதுகிவேன்.

 அரசாஙகம் வலிநது காணாைலாக்கபபட் 
வடார் விட்யத்லத ஒரு ைனிதாபிைான ரீதியில் 
அணுகி தீர்விலனப கபற்றுக் ககாடுக்க முற் 
படுதல் வவண்டும்.இதில்  நிலவும் இழுபறிகள 
அரசின் மீதான சநவதகத்லத வலுபபடுத்தி 
வருகின்ேன.ஒரு இளம் ைலனவியின் கணவர் 
காணாைலாக்கபபட்டிருக்கும் நிலலயில் அவர் 
தைது கணவர் கதாடர்பில் சரி்யான ஒரு நிலல 
கதரி்யாது ைறுைணம் கசய்து ககாளளக் கூட 
முடி்யாத நிலலலை உருவாகியுளளது.கபற் 
வோர்கள கசாத்துக்கலள லகைாற்றுவதில் 
கூடகாணாைல் ஆக்கபபட்வடார் விட்யம் கசல்வா 
க்கு கசலுத்துகின்ே நிலலயில் பல்வவறு சமூகப 
பிரச்சிலனகள, சமூகச் சிக்கல்களுக்கும் இது 
காரணைாக இருக்கிேது.இநதப பிரச்சிலனக 
ளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக வலிநது காணாைலாக் 
கபபட்வடார் கதாடர்பில் இறுதி்யான முடிவு ஒன்று 
வதலவபபடுகிேது.காணாைலாக்கபபட்வடார் 
கதாடர்பாக கதரிநது ககாளவதற்காக ்னாதிபதி 
ஆலணக்குழு ஒன்று ஏற்படுத்தபபட்டு தீர்வுகள 
எட்டபபடுதல் வவண்டும்.அரசாஙகம் இறுக்கைான 
ஒரு நிலலலைல்ய முன்கனடுத்து பிரச்சிலனக்கு 
உடனடித் தீர்வுகாண முற்படுவவத தமிழ் 
ைக்களுக்கு நி்யா்யம் கிலடக்க வழிவ்யற்படுத்திக் 
ககாடுபபதாக கபாருத்தைாக இருக்கும். 
 2015 ம் ஆண்டு ஒக்வடாபர் ைாதம் ைனித 
உரிலை ஆலணக்குழுவின் 30/1 தீர்ைானத்தின் 
படி காணாைல் ஆக்கபபட்வடார் கதாடர்பான 
அலுவலக சட்டமூலம் நிலேவவற்ேபபட்டது.
இன்லே்ய  ஆளும் கட்சி்யான கபாது்ன கபரமு 
னவின் எதிர்பபுக்கு ைத்தியில் இச்சட்டமூலம் 
நிலேவவறி்யதும் குறிபபிடத்தக்கதாகும்.காணாை 
லாக்கபபட்வடார் அலுவலகம்  ஆரம்பிக்கப 
பட்டவபாதும்  அதன் முழுலை்யான கச்யற்பாடு 
களுக்கு பல இலடயூறுகள காணபபட்டலதயும் 
இஙகு கூறி்யாதல் வவண்டும்.காணாைலாக்கப 
பட்வடார் அலுவலகம் முன்னாள புலிகளுக்கு 

ககாடுபபனவு ககாடுக்கின்ேது எனவும் புலிக 
ளுக்காகவவ அது அலைக்கபபட்டது எனவும் பல 
கருத்து கவளிபபாடுகள இருநது வநதன.இத்த 
லக்ய நடவடிக்லககள கச்யலகத்தின் நி்யா்யைான 
கச்யற்பாடுகலள ைழுஙகடிக்கச் கசய்வதாக அலை 
நதன.
 கடத்தபபட்டு, சரணலடநது, லகதாகி காண 
ைலாக்கபபட்ட தஙகளின் உேவுகளுக்கு என்ன 
நிகழ்நதது? என்பலத அறிநது ககாளள காண 
ைல் ஆக்கபபட்வடாரின் குடும்பத்தினர் ஆர்வ 
ைாக உளளனர்.அவர்களின் எதிர்பார்பபு நிலேவவ 
றுவதுடன் அவர்களுக்கு உரி்ய நீதியும் கிலடக்க 
வவண்டும்.அரசி்யல் தலலயீடுகள இதில் தவிர் 
க்கபபட வவண்டும்.

ம்களவி:
 ்பயங்கரவாத தள்டச் �ட்டத்தின் 
மூலோ்க ்காணாேலாக்கப்்படடு வருமவார 
குறித்து உங்கள ்கருத்து என்ன?

பதில்: 
 நான் ஏற்கனவவ கூறி்யதுவபால காணாைலா 
க்கபபடுவது என்பது ஒரு ைனித உரிலை மீேலா 
கும்.இது பல்வவறு பாதக விலளவுகளுக்கும் 
உநதுசக்தி்யாக அலைநதுவிடும்.ப்யஙகரவாத தலட 
ச்சட்டம் குறித்து பல்வவறு விைர்சனஙகள இருநது 
வருகின்ேன.இத்தலடச்சட்டத்லத உடனடி்யாக 
நீக்க வவண்டும் என்ே வகாஷஙகள வலுபகபற்று 
வருகின்ே நிலலயில் சைகாலத்தில் இச்சட்டத்தின் 
மீள அமுலாக்கம் பலலரயும் அதிருபதி்யலட்ய 
லவத்துளளது. ப்யஙகர வாததலடச் சட்டத்லதப 
ப்யன்படுத்தி லகதுகள இடம்கபற்று வருவலத 
பலரும் கண்டித்துப வபசியுளளனர்.இநநிலலயில் 
இச்சட்டத்தின் ஊடாக காணாைலாக்கபபடும் 
நிலலலைகள வைகலழும்புைானால் அது வன் 
லை்யாக கண்டிக்கபபட வவண்டி்ய ஒரு விட 
்யவை்யாகும் என்பலத ைறுபபதற்கில்லல என்ோர்.

fhzhkyhf;fg;gl;Nlhu; tplaj;jpy; 
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இலஙள்கயின் �மூ்கச் 
க�யற்்பாட்டாளர 

(சிங்கள இன �ம்காதரர) 
வஜிர பண்டார   

"்காணாேல  
ஆக்கப்்பட்டவர்கள" குறித்து 

இலககு ஊ்ட்கத்திற்கு 
வழஙகிய சி்றப்பு க�வவி…

இதனுடன் கதாடர்புலட்ய நாடுகலள வகட்டுள 
ளது.
 படுககாலல கசய்்யபபட்ட டர்்ா 
ரஸ்யாலவ வசர்நத பிரபல தத்துவஞானி அலக் 
சாண்டர் டுகினின் ைகளாவார்.

ைஸய ஊட்க   ... த�ொடர்ச்சி... 

்யாடல்களிலும் இதனால் தாக்கம் ஏற்படலாம்.
 அகைரிக்கா, கனடா, உலக வஙகி 
உளளிட்ட பலவும் இலஙலகயில் ஸதிரைான 
ஆட்சி ஏற்படுத்தபபட வவண்டும்.அவசரகால 
ைற்றும் ப்யஙகரவாத தலடச் சட்டம் நீக்கபபட 
வவண்டும், ைனித உரிலைகள உறுதிபபடுத்தபபட 
வவண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்ேன.
அவர்களின் கருத்துக்கலள அரசாஙகம் புேநதளளு 
ைானால் இன்னும் வைாசைான கபாருளாதார 
பின்னலடவு இலஙலகக்கு ஏற்படும்.நீண்ட 
்னநா்யக பாரம்பரி்யத்லத இலஙலக பாதுகாக்க 
வவண்டும்.இதற்கு இலடயூோக இருக்கும் ப்ய 
ஙகரவாத தலடச் சட்டத்லத வவரறுக்க வவண் 
டும்.ைனித உரிலை கண்காணிபபகம் இச்ச 
ட்டத்லத நீக்குைாறு கதாடர்ச்சி்யாக அரசா 
ஙகத்துக்கு அழுத்தம் ககாடுத்து வருவது பாராட் 

அைசுககு எதிைொன     ... த�ொடர்ச்சி... 
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ம்களவி:
 வலிந்து ்காணாால ஆக்கப்்பட்ட தமிழ் 
ேக்கள கதா்டரபில இந்தியா ஊ்ட்கங்கள 
தற்ம்பாது அக்கள்ற ்காணபிக்க ஆரம்பித்து 
ளள நிளலயில தமிழ்கத்தின் க�யற்்பாடு்கள 
எவவாறு உளளது?

பதில்: 

ஐக்கி்ய நாடுகளின் கபாது அலவ 2010 ஆம் 
ஆண்டு திசம்பர் 21 ஆம் நாள ஆகத்து 30 

நாலள உலக வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட்வடார் 
நாள என்று அறிவித்தது. வலிநது காணாைல் 
ஆக்குவது ஒரு மிகபகபரி்ய குற்ேைாகும். இது ஓர் 
இனபபடுககாலல்யாகும். இது ஒரு ைனித உரிலை 
மீேலாகும் என்று உலகிற்கு கதாடர்நது அறிவுறுத்த 
இநத நாலள சிேபபிக்க வலியுறுத்துகிேது.
 உலகத்திவலவ்ய வலிநது காணாைல் ஆக்கப 
பட்வடாரின் எண்ணிக்லகயில் முதலிடத்தில் 
இருக்கும் நாடு இலஙலக்யாகும். 60,000 முதல் 1, 
46, 000 வலர வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட்வடார் 
உளள னர் என்று உலக ைன்னிபபு அலவ கூறுகிேது. 
அதில் வ்விபி என்ே இடதுசாரி கட்சியினர் 
நடத்தி்ய வபாராட்டத்தில் வலிநது காணாைல் 
ஆக்கபபட் வடாரும் அடஙகுவர். 
 தமிழீழப பகுதியில் வலிநது காணாைல் 
ஆக்கபபட்வடாரின் தாய்ைார்கள 2,000 நாட்கலளக் 
கடநது உண்லையும் நீதியும் வவண்டி வபாராடி 
வருகின்ேனர். ஆனால் நீதி கிலடக்கவில்லல. 
இதில் 138 தாய்ைார்கள நீதிபவபாராட்ட காலத்தில் 
இே நதுவிட்டனர். இன்றும் சிஙகள இராணுவம், 
காவல்துலே, அதிகாரிகளும் வலிநத காணாைல் ஆக் 
கபபட்வடாரின் உேவுகலள கதாடர்நது மிரட்டுதல், 
துன்புறுத்துதல், கண்காணித்தல், அலை தி்யான 
வபாராட்டத்திற்கு தலடவிதித்தல் வபான்ே உரிலை 
மீறும் கச்யல்கள நலடகபறுகின்ேன.
 தமிழீழத்தில் வலிநது காணாைல் ஆக்கபப 

ட்வடாரின் உேவுகளுக்காக தமிழ்நாட்டில் ைக்கள 
இ்யக்கஙகள கதாடர்நது வபாராட்டஙகலளயும், 
கருத்தரஙகுகலளயும், நிலனவுக் ககாண்டாட்டங 
கலளயும், ஊர்வலஙகலளயும் நடத்துகின்ேன. 
அரசுகள அறிக்லககலள விடுகின்ேன. ஆனால் 
அரசுகள வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட்வடாரின் 
உேவுகளுக்கு முன்னுரிலை, ைரி்யாலத, வசதி கள 
கபறுதல், உண்லை, நீதி, அவசரமின்றி இழபபீ 
ட்லட ஈடுகசய்தல் வபான்ேவற்லே கசய்்ய வவண் 
டும்.
 அதற்கு ஐக்கி்ய நாடுகளின் கபாது அலவ 
1992 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் 18 ஆம் நாள ககாண்டு 
வநத 47/133 தீர்ைானத்லத இநதி்ய ஒன்றி்ய அரசு 
கலடபிடிக்கவவண்டும். சட்டம், நிர்வாகம். நீதித் 
துலே வபான்ே வழிகளிலும் பிே வழிகள வாயிலாக 
வலிநது காணாைல் ஆக்குவவாரின் கச்யல்கலளத் 
தண்டிக்கவவண்டும். 
 அவற்லே நிறுத்தவவண்டும், அவற்றிலிரு 
நது பாதுகாக்கவவண்டும்(உறுபபு 10, 11, 12, 13, 
14, 15). இநதி்ய ஒன்றி்யத்தில் வலிநது காணாைல் 
ஆக்கபபட்வடாரின் உேவுகள இநதி்ய குற்ேவி்யல் 
சட்டத்தில் ‘ஆள கடத்துதல்’ என்ே பிரிலவ ப்யன் 
படுத்தி வழக்கு வபாடலாம். வலிநது காணாைல் 
ஆக்கபபட்வடாருக்கான தனிச் சட்டம் இல்லல. 
அதனால் வலிநது காணாைல் ஆக்குதலல குற்ே 
ைாக கருதி தனிச்சட்டத்லத இநதி்ய ஒன்றி்ய 
அரசு இ்யற்ேவவண்டும். இ்யற்ேபபட்ட சட்ட 
த்லத கச்யல்படுத்த ஒரு குழுலவ அலைத்து 
பாதிக்கபபட்டவர்கலளயும் அரலசயும் சநதிக்க 
வாய்பபளிக்கவவண்டும். 
 அதுவபால் கவளிநாடுகளில் கச்யல்படும் 
இவ்வலக குழுக்கலள இநதி்ய ஒன்றி்யத்தில் 
அனுைதித்து, அரலசயும் பாதிக்கபபட்டவர்கலள 
யும் சநதிக்க லவத்து விளக்கம் கபேவவண்டும். 1958 
ஆம் ஆண்டு சட்டம் தரும் சிேபபு அதிகாரத்லதயும் 
பலட அதிகாரத்லதயும் ைறுபரிசீலலகசய்து ைாற்ே 
வவண்டும்.
 தமிழ்நாட்டு அரசு தமிழீழத்தில் வலிநது 
காணாைல் ஆக்கபபட்வடாரின் பிரச்சிலனல்ய ஐக் 
கி்ய நாடுகள அலவயிலும் இநதி்ய ஒன்றி்ய 
அரசிடமும், பன்னாட்டு ைனித உரிலை அலை 
பபுகளிடமும் கதாடர்நது பதிவுகசய்்யவவண்டும். 
 வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட்வடாருக்கான 
தனிச் சட்டத்லத இ்யற்ே நிர்பநதிக்கவவண்டும். 
அவர்களது ைனித ைாண்லப பாதுகாக்க ஒவ்வவார் 
அரசுக்கும் கடலையும் கபாறுபபும் உளளன 
என்பலத ைேநதுவிடக் கூடாது. வலிநது காணாைல் 
ஆக்குவது ஓர் இனபபடுககாலல்யாகும். பாசிச, 
வபரினவாத அரசுகள திட்டமிட்டு கச்யல்படுத்துகி 
ன்ேன. இலத தடுத்துநிறுத்த ஒவ்கவாரு ைனிதனின் 
கடலை்யாகும்.

ம்களவி:

 ம்பார நிள்றவள்டந்தாலும் தமிழ் ேக்க 
ளின் அரசியல ேற்றும் நீதிக்கான ம்பாரா 
ட்டங்கள கதா்டரகின்்றன இளத தமிழ்கம் 
உணரந்து க�யற்்படுகின்்றதா?

பதில்: 

இதற்கான பதில் வநர்ைலே்யாக கூேபபட வவண் 
டுைானால் இன்னும் திேம் பட கச்யலாற்ே 

வவண்டும் என்வே கசால்ல வவண்டியுளளது. மிக 
முக்கி்யைாக இரண்டு கச்யல் திட்டஙகலள நாம் 
கருதுகிவோம். ஒன்று, சிஙகள இன வபரினவாதம் 
நடத்தி்ய இனபபடுககாலலயிலன உலக அரஙகில் 
ககாண்டுகசன்று அதற்கான நீதி விசாரலண வகாரு 
வதும், ைற்கோன்று இனஅழிபபினால் பாதி 
பபுக்குளளாகி புலம்கப்யர்நது கடினைான சூழலில் 
வாழ்நது ககாண்டிருக்கும் தமிழ் உேவுகளு க்கான 
தீர்வும் ஆகும்.
 முதலில் நாம் இனபபடுககாலலயிலன 
பற்றி்ய சட்ட ரீதியிலான முன்கனடுபபில் கபாது 
ைக்கலள, புதி்ய இலளஞர்கலள தமிழகத்தில் 
இலணக்க வவண்டும். ஏன் இநதி்யாவில் வாழு 
கிே ைற்ே கைாழி ைக்களிடமும் கசன்று வசர 
வவண்டும் என்பவத எனது கருத்து. இன்றும் கூட 
இனபபடுககாலல என்பது ஏவதா நான்லகநது 
அரசி்யல்வாதிகள, அரசு சாரா நிறுவனஙகள வபசு 
கிே விட்யைாகவும்  முன்கனடுக்கிே கச்யற்பாடாக 
வுவை தமிழக ைண்ணில் கபாதுகருத்து நிலவுகிேது. 
இது ைாற்ேபபட வவண்டும்.
 அலனவரும் அறிநது ககாளளும் வலக 
யில், இதற்கான பரபபுலர கச்யல்பாடு எளிலை 
படுத்தபபட்டு வடிவலைக்கபபட்டால், இளம் 
தலலமுலேயினர் அதிக அளவில் பஙககடு 
க்க முன்வருவர். எடுத்துகாட்டாக UNIVER-
SAL JURISDICTION எனும் சர்வவதச சட்ட விதி 
யின்படி இனபடுககாலல வபான்ே ைனித குலத் 
திற்ககதிரான குற்ேஙகளுக்கு உலகின் எநத ஒரு 
நாடும் (இநதி்யாவும்) அத்தலக்ய குற்ேவாளிகலள 
லகது கசய்து சட்ட நடவடிக்லக எடுக்க முடியும். 
ஆனால் ரா்பக்வச அவ்வவ்வபாது இநதி்யா 
வநது கசல்வது நாம் இது வபான்ே சட்ட 
விதிகலள பற்றி பரபபுலர கசய்்யாைல் இருபப 
தும், நீதிைன்ேஙகலள அணுகாைல் உளளதுவை 
காரணம். நாம் கச்யல் திட்டஙகலள எளிலைபடுத்தி 
இன்னும் பல ஆர்வமுளள புதி்ய நபர்கலள 
இலணத்து சட்ட ரீதியில் மு்யன்ோல் கண்டிபபாக 
இனபபடுககாலல குற்ேவாளிகலள தண்டிக்க 
முடியும்.
 ைற்கோரு மிக முக்கி்யைான விட்யம், இன 
அழிபபினால் பாதிபபுக்குளளாகி புலம்கப்யர்நது  
பல நாடுகளில் குறிபபாக இநதி்யாவில் வாழும் 
ைக்களுக்கான தீர்வு. இதலன ஐ.நா-வின் UN-
HCR அலைபபும், இநதி்ய அரசும், தமிழக 
அரசும் கூட்டாக கசய்்ய வவண்டி்யதாக உளளது. 
என்னுட்ய கள அனுபவத்தில் தமிழகத்தில் 
வாழும் தமிழ் ஏதிலி்யரிடத்தில் 95 விழுக்காடு 
ைக்கள இநதி்யாவில் குடியுரிலை கபற்று வாழ 
விரும்புகிோர்கள. இதற்கு பல காரணஙகள உள 
ளன. இநத 40 வருட காலத்தில், தமிழகத்தில் 
வாழும் தமிழ் ஏதிலி்யரிடத்தில் பாதிக்கும் 
அதிகைானவர்கள இநதி்யாவில் பிேநதவர்கள. 
பாதிக்கும் வைற்பட்டவர்கள இநதி்யாலவ பூர்வீ 
கைாக ககாண்ட ைலல்யகத் தமிழர்கள. மிக சில 
விழுக்காடு ைக்கள மீண்டும் இலஙலக கசல்ல 
விருபபுமுலட்யவர்களாக உளளார்கள. ைக்கள 
தீர்பவப ைவகசன் தீர்பபு என்ே வலகயில் அரசுகள 
இலணநது ஒவ்கவாருவரின் விருபபத்லத வகட்டு 
அவர்களுக்கான தீர்லவ ககாடுக்க வவண்டும். 
கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளாக நைது ைக் கள 
ஏதிலி்யர் வாழ்வில் இருபபது ைனித உரிலைகளு 

இலஙள்கயில ்க்டந்த ்காலம் முதல தற்ம்பாது 
வளரயில தமிழர்கள ்க்டத்தப்்படடு, ள்கது 
க�யயப்்படடு ்காணாேல ஆக்கப்்படும் 

�ம்்பவம் கதா்டரகின்்றது.    இந்நிளலயில, 
அளனத்துல்க வலிந்து ்காணாேலாக்கப்்படடுப் 

்பாதிப்புற்ம்றார நாளில இலஙள்கயில 
்காணாேல ஆக்கப்்படம்டாருக்கான நீதி 
கிள்டத்தல கதா்டரபில இந்தியாவின் 

க�யற்்பாடு குறித்து ம்பராசிரியர 
குழந்்த சடாமி, 

்பத்திரிள்கயாளர தமிழ் பிர்பா்கரன்,�ட்டவாளர 
மராமிமயா ஆகிமயார இலககு ஊ்ட்கத்திற்கு 

வழஙகிய சி்றப்பு க�வவி….

   த�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக்கம்
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கிழக்கு ஆபிரிக்காவின் ககாம்பு என்று சித் 
தரிக்கபபடும் 7 நாடுகளான ஜிபூட்டி, எத்தி 

வ்யாபபி்யா, ககன்்யா, வசாைாலி்யா, கதன் சூடான், 
சூடான், உகாண்டா ஆகி்ய நாடுகளில் 2022ம் 
ஆண்டில் (நடபபு ஆண்டு) வாழுகின்ே ைக்கள 
மிகவும் வைாசைான உணவுபபற்ோக்குலேல்ய 
எதிர்ககாளவார்கள என்று அபிவிருத்திக்கான 
அரசுகளின் ஒன்றி்யம் என்ே அலைபபு (Inter Gov-
ernmental Association for Development - IGAD) அநத 
பிரவதசத்தின் உணவு கநருக்கடி கதாடர்பாக 
கவளியிட்ட ஓர் அறிக்லகயில் எச்சரிக்லக கவளியி 
ட்டிருக்கிேது.
 குறிபபிட்ட இநதப பிரவதசத்தில் 
உளள நாடுகளான எத்திவ்யாபபி்யா, ககன்்யா, 
வசாைாலி்யா, கதன் சூடான், சூடான் ஆகி்ய 
ஐநது நாடுகள ஒபபீட்டளவில் மிகவும் அதிக 
ைான உணவு கநருக்கடிக்கு தற்வபாது முகம் 
ககாடுத்துக்ககாண்டிருக்கின்ேன. வசாைாலி்யாவி 
லும் கதன் சூடானிலும் 2022ம் ஆண்டில் மூன்று 
இலட்சம் ைக்கள வபரிடலரச் சநதிபபார்கள 
என்று எதிர்வுகூேபபடுகிேது. பயிர்ச்கசய்லக, 
கால்நலட வளர்பபு வபான்ே கச்யற்பாடுகள 
பாதிக்கபபடுவதன் காரணைாக விலலகள ைலல 
வபால் உ்யரும் என்றும் வதலவ்யான ைனிதா்ய 
உதவிகள  வழஙகபபடாத பட்சத்தில், கசபகடம்பர் 
ைாதத்தில் வசாைாலி்யாவின் 8 பகுதிகளில் பட்டி 
னி்யால் ைனிதபவபரிடர் ஏற்படும் அபா்யம் உளளது 
என்றும் வைற்படி அலைபபு சுட்டிக்காட்டியுளளது.
 2021ம் ஆண்டில் 42 மில்லி்யன் ைக்கவள 
உணவு கநருக்கடிக்கு முகஙககாடுத்த அவத 
வவலளயில், 2022ம் ஆண்டிவலா 50-51 மில்லி்யன் 
எண்ணிக்லகயிலான ைக்கள பசி, பட்டினிக்கு 
முகஙககாடுக்கபவபாகிோர்கள. இரண்டு ஆண்டு 
கலளயும் ஒபபிட்டுப பார்க்கும் வபாது இநத 
ஆண்டு பாதிக்கபபடுபவர்களின் எண்ணிக்லக 
மிக அதிகைாகும். கடநத வருடத்தில் உணவுபபற் 
ோக்குலேயில் பாதிக்கபபட்ட உலகத்தின் ஒட்டு 
கைாத்த சனத்கதாலகயில் 22 வீதம் ஆபிரிக்காவின் 
கிழக்கிலுளள வைற்குறிபபிட்ட 5 நாடுகலளயும் 
வசர்நத ைக்கலள உளளடக்குகிேது. இதிவல முக்கி 
்யைான விட்யம் என்னகவன்ோல் 10 மில்லி்யன் 
கள எண்ணிக்லகயிலான 5 வ்யதுக்கு உட்பட்ட 
சிறுவர்கள ஊட்டச்சத்து இன்லை்யால் பாதிக்கப 
பட்டிருபபதாகும். இதற்கு வைலாக தைது கசாநத 
நாடுகளிவலவ்ய ஏதிலிகளாக ைாற்ேபபட்டிருக்கும் 
51 மில்லி்யன் எண்ணிக்லகயிலான ைக்களில் 24 
வீதைாவனார் வைற்குறிபபிட்ட 5 நாடுகலளயும் 
வசர்நதவர்கள ஆவர்.
 “முன்கனபவபாதும் இல்லாதவாறு 
எைது பிரவதசம் மிகவும் வைாசைாகப பாதிக்கபப 
ட்டிருக்கிேது” என்று ஐகாட் எனபபடும் வைற்கு 
றிபபிட்ட 5 நாடுகலளயும் உளளடக்கி்ய அலைப 
பின் நிலேவவற்றுச் கச்யலர் வவாக்வன ககவப 
வ்யகு (Workneh Gebeyehu) குறிபபிடுகிோர். தீவிர 
ைான காலநிலல ைாற்ேஙகள, வபார்கள, பாரி்ய 
கபாருண்மி்யச் சவால்கள என அலனத்தும் 
ஒன்றிலணநது, எலதயும் எதிர்த்துப வபாராடும் 
ஆற்ேல் ககாண்ட எைது சமூகஙகலள ைண்டியிட 
லவத்திருக்கிேது. பாதிக்கபபடுகின்ே ைக்கள 
கதாடர்பாக நாஙகள இன்று கவளியிடுகின்ே 
எண்ணிக்லககள கநஞலச உலுக்குகின்ேன. 
அதுைட்டுைன்றி, “எதிர்வரும் ஒக்வராபர் - டிசம்பரு 
க்கு இலடவ்ய்யான காலபபகுதியில் வழலை்யாகக் 
கிலடக்கும் ைலழவீழ்ச்சி கதாடர்பாகவும் ஐ்யம் 
இருபபதன் காரணைாக, பாதிக்கபபடப வபாகும் 
ைக்களின் எண்ணிக்லக இலதவிட இன்னும் அதிக 
ைாகலாம் என அஞசுகின்வேன்” என்று அவர் 

வைலும் குறிபபிட்டார்.
 ‘ஆபிரிக்காவின் ககாம்பு’  (Horn of Afri-
ca) என்று அலழக்கபபடும் இநதப பிரவதசத்தில் 
இன்னும் குறிபபாக எத்திவ்யாபபி்யா, ககன்்யா, 
வசாைாலி்யா ஆகி்ய மூன்று நாடுகளில் கசய்ைதி யுகம் 
கதாடங கி்ய “கடநத 40 ஆண்டுகளில் ஒருவபாதுவை 
காணாத வலகயில் கதாடர்ச்சி்யாக நான்கு தட 
லவகள பருவகால ைலழ கபாய்த்துவிட்டது” 
என்று உலக உணவு ைற்றும் விவசா்ய அலைபபின் 
கிழக்கு ஆபிரிக்க நாடுகளின் துலணப பிரவதச 
ஒருஙகிலணபபாளரும் ஆபிரிக்க நாடுகளின் 
ஒன்றி்யத்தின் பிரதிநிதியுைான முலனவர் கிமிம்பா 
வடவிட் பிரி  (Dr.Chimimba David Phiri) கருத்து 
கதரிவித்தார். முன்கனபவபாதும் இல்லாத 
வலகயில் நாஙகள தற்வபாது வாழ்வாதாரஙகலளத் 
தக்க லவபபதற்கான குறுஙகாலத் திட்டஙகலளயும் 
அவத வவலளயில் எைது பிரவதசத்தில் உணவு 
கநருக்கடி வதான்றுவதற்கு அடிபபலட்யாக உளள 
காரணஙகலளயும் கண்டுபிடித்து, அவற்லேத் 
தீர்த்து லவக்கின்ே நீண்ட காலத்திட்டஙகலளயும் 
முன்கனடுக்க வவண்டும் என்றும் அவர் வைலும் 
குறிபபிட்டார்.
 காலநிலல ைாற்ேமும் லா நின்்யாவும் (La 
Nina) இலணநது முன்கனபவபாதுவை நிகழ்நதிராத 
கதாடர்ச்சி்யான பல்பருவ வரட்சில்ய எைது 
பிரவதசத்தில் வதாற்றுவித்திருக்கிேது. இதில் 
கடநத 70 வருடஙகளில் நாம் காணாதவிதைாக 
ைார்ச் - வை ைாதஙகளுக்கு இலடபபட்ட காலத்தில் 
எைது பிரவதசத்தில் ைலழக்காலம் முற்ோகவவ 
கபாய்த்துபவபாய்விட்டது. இபபிரவதசத்தில் 
கதாடர்ச்சி்யாக ஐநதாவது தடலவ்யாக ைலழக்கா 
லம் கபாய்க்கும் ஆபத்து இருக்கிேது என்று ஐகாட் 
நாடுகளின் காலநிலல எதிர்வுகூேல், நடவடிக்லக 
எடுத்தல் வபான்ேவற்று க்குப கபாறுபபான 
அலைபபு கசய்தி கவளியிட்டிருக்கிேது. அதா 
வது இவ்வாண்டின் இறுதியில் கிலடக்கும் 
ைலழவீழ்ச்சியின் அளவு சராசரில்ய விட மிகவும் 
குலேவாக இருக்கும் என்பவத இநத அலைபபின் 
எதிர்வுகூேலாகும்
 கதாடரும் வபார்கள, தீவிர காலநிலல 
ைாற்ே நிகழ்வுகள, கபாருண்மி்யத்தில் ஏற்ப டும் 
கடுலை்யான பாதிபபுகள, கதாடர்நது ஏற்படும் 
விலலவாசி உ்யர்வு, உணவு ைற்றும் எரிகபாருள 
விலலகளில் தற்வபாது யுக்வரனில் நலடகபற்று 
க்ககாண்டிருக்கும் வபார் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் 
வபான்ே காரணிகளால் கிழக்கு ஆபிரிக்காவில் 

வாழுகின்ே ைக்கள பட்டினிச்சாவுக்கு உளளாகும் 
ஆபத்தில் இருக்கிோர்கள என்று கிழக்கு ஆபி 
ரிக்காவுக்கான உலக உணவுத்திட்டத்தின் 
பிரவதச இ்யக்குநர் லைக்வகல் டண்வபாட் (Mi-
chael Dunford)  கதரிவித்திருக்கிோர். மிகவும் 
வைாசைான பஞசம் இபபிரவதசத்தில் ஏற்படக் 
கூடி்ய ஆபத்து இருக்கிேது. இது நிகழாைல் 
தடுபபதற்கு எம்ைாலி்யன்ே அலனத்துச் கச்யற் 
பாடுகலளயும் நாம் வைற்ககாளள வவண்டும். 
அதுைட்டுைன்றி, காலநிலல மிகவும் விலரவாக 
ைாற்ேைலடநது ககாண்டிருபபதனால் எதிர்கால 
த்தில் ஏற்படக்கூடி்ய கநருக்கடிகலளயும் எதிர் 
ககாளளக்கூடி்ய வலகயில் எம்லை நாம் த்யார் 
கசய்்ய வவண்டும் என்றும் அவர் வைலும் கூறினார்.
 “2019ம் ஆண்டிலிருநது ‘ஆபிரிக்காவின் 
ககாம்பு’ என்று அலழக்கபபடும் இநதப பிரவதசத் 
தில் காலநிலல கதாடர்நது ைாற்ேைலடநது வரு 
வதன் காரணத்தால் கடநத 40 வருடஙகளில் 
காணாத கபரும் வரட்சில்ய இபபிரவதசம் 
சநதித்து வருகிேது” என்று ஏதிலிகளுக்கான 
ஐக்கி்ய நாடுகளின் ஆலண்யாளரின் பணிைலன 
(UNHCR) தனது அறிக்லகயில் குறிபபிட்டி 
ருக்கிேது. எத்திவ்யாபபி்யா, ககன்்யா, வசாைா 
லி்யா வபான்ே நாடுகளில் வாழும் மில்லி்யன் 
கள எண்ணிக்லகயிலான ஏதிலிகலள யும், 
தஙகள கசாநத நாடுகளிவலவ்ய அகதிகளாக்கப 
பட்டவர்கலளயும் இநத ஏதிலிகளுக்குப புகலிடம் 
அளித்த சமூகத்லதச் வசர்நதவர்கலளயும் மிகவும் 
கடுலை்யாகப பாதித்திருக்கிேது.
 நீர் வளஙகள கதாடர்நது உலர்நது வரு 
வதன் காரணைாகவும், வாழ்வாதாரஙகள அழிவு 
க்கு உளளாகி வருவதன் காரணத்தாலும், அத்தி்யா 
வசி்யப கபாருட்களின் விலலவாசி விலரவாக 
உ்யர்நது வருவதன் காரணத்தாலும் குறிபபிட்ட 
இநத மூன்ே நாடுகளிலும் (எத்திவ்யாபபி்யா, 
ககன்்யா, வசாைாலி்யா) அநத நாடுகளுக்குளளும், 
நாடுகளின் எல்லலகலளக் கடநதும் புதிதாக ைக்கள 
இடம்கப்யரத் கதாடஙகியிருக்கிோர்கள. இநத 
நாடுகளில் நலடகபற்றுவருகின்ே வபார்களுடன் 
காலநிலல ைாற்ேத்தின் தாக்கஙகளும் இவற்றுக் 
கான முக்கி்ய காரணஙகளாகும். குறிபபிட்ட இநத 
மூன்று நாடுகளிலும் வரட்சியின் காரணைாக 
ஏற்கனவவ இருக்கின்ே ஏதிலிகளுக்கான முகாம்க 
ளில் வாழுகின்ே ைக்களும் அநத ைக்களுக்குப 
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கிழககு ஆபிரிக்கா: 2022 இல 50 மிலலியன்்களுககும் 
அதி்கோன ேக்கள எதிரமநாககும் உணவுப்்பற்்றாககுள்ற
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க்கு முற்றிலும் எதிரானதாகும்.
 வடக்கு இநதி்யாவில், பாகிஸதான், பஙக 
ளாவதஷ ைற்றும் ஆபகானிஸதான் வபான்ே நாடு 
களிலிருநது வநத எதிலி்யருக்கு குடியுரிலை 
வழஙகபபட்டு இலஙலகயிலிருநது புலம்கப்யர் 
நது வநத நைது ைக்கலள புேக்கணித்திருபபது தமிழ 
கத்தில் இன்னும் இது பற்றி்ய கச்யல்பாட்டில் சில 
சுணக்கஙகள இருபபதும் ஒரு காரணம்.
 ஆகவவ, இனி்யாவது, தமிழகத்தில் 
கதாடர் கச்யல்பாடுகலள, தீர்வுகலள வநாக்கியும், 
கபாதுைக்கவளாடு இலணயும் வலகயிலும், ைறு 
வடிவலைபபு கசய்து, கவற்றி கபே வவண்டும்.

ம்களவி:
 அடுத்த ோதம் ஆரம்பிக்கவுளள 
ஐ.நா ேனித உரிளே்கள ஆளணககுழுவில 
இந்தியா வலிந்து ்காணாேல ஆக்கப்்படம்டார 
விவ்காரத்ளத ள்கயில எடுககும் சூழல ஏற் 
்படடுளளதா?

பதில்: 

ைனித உரிலைச் சார்நத அக்கலே ைட்டுவை 
எநதகவாரு நாட்லடயும் வவகோரு நாட்டு 

க்கு எதிராக திருபபி விடுவதில்லல. உண்லையில், 
ரா்தநதிர ரீதியிலான நலன், பூவகாள நலன், 

அரசி்யல் சித்தாநத முரண்பாடு, வர்த்தக நலன் 
உளளிட்டவற்றுக்கும் அதில் கபரும் பஙகு 
இருக்கிேது. அநத வலகயில், இலஙலகக்கு சீன 
கபபலின் கவற்றிகரைான வருலக இநதி்ய பாது 
காபபுக்கு அச்சுறுத்தலல ஏற்படுத்தியுளளதாக 
கருதபபடுகிேது. இநத சிக்கலல ஆபபிரிக்க 
நாடான ஜிபூட்டியில் (சூ்யஸ கால்வால்ய வநாக் 
கி்ய பாலதயில்) அலைநதிருக்கும் சீனாவின் 
முதல் கவளிநாட்டு இராணுவத் தளம், சீனாவுக்கு 
குத்தலகக்கு விடபபட்டுளள இலஙலகயின் 
அம்பாநவதாட்லட துலேமுகம், ககாழும்பில் சீனா 
வின் துலேமுக நகர உருவாக்கம், கதற்கு சீனா 
கடற்பரபபில் சீனாவின் ஆதிக்கம், அவுஸவரலி்யா 
அருவக உளள வசாலாைன் தீவுகளுடன் சீனாவின் 
பாதுகாபபு ஒபபநதம் உளளிட்டவற்றுடன் 
இலணத்து பார்க்க வவண்டி்ய வதலவயுளளது. 
இலவ எல்லாம் இநதி்யாவின் கடற்பரபலப ஒரு 
வலலபவபால சீனா சுற்றியிருக்கிேது என்வே கசால் 
லலாம். அநத வலகயில், இநவதா- பசிபிக் கடற்பர 
பபில் சீனா தனது விரிவாக்கத்லத கதாடர் நது 
வைற்ககாண்டு வருகிேது.
 இநத ஆதிக்கத்லத தடுபபதில் அகைரிக்கா- 
அவுஸவரலி்யா ைற்றும் வைற்குலக நாடுகளுடன் 
பாதுகாபபு கூட்டணி என்பலத தாண்டி இநதி்யா 
வின் லக எநதளவுக்கு வைவலாஙகும் என்பது 
வகளவிக்குறி்யாகவவ உளளது. இலவக்யல்லாம் 
இநதி்ய ரா்தநதிர ைட்டத்தில் புரிநது ககாளளப 
பட்டாலும் அலத தடுபபதற்கான உத்திகலள 
சீனாவின் பிடியில் இறுகி இருக்கும் இலஙலக 
அரசு தரபபுடவனவ்ய இநதி்யா ககாண்டிருக்கிேது. 
சிஙகள கபௌத்த வைலாதிக்கம் ககாண்ட இலஙலக 
அரலச கப்யரளவில் மிரட்டுவதற்காக ைட்டும் 
தமிழ்த் தரபபுடன் கநருக்கம் காட்டுவது வபான்ே 
வதார லணல்ய இநதி்யா காட்டி வருகிேது.
 ஈழத்தமிழர்கள விட்யத்தில் வநரடி்யான 
கச்யல் வடிவத்தில் காட்டும் அளவுக்கு இநதி 

்யாவின் ரா்தநதிர வபாக்கு இல்லாததால் 
ஈழத்தமிழர்களுக்கு இலழக்கபபட்ட அநீதிக்கு 
நீதி வழஙகும் மு்யற்சியில் ஐ.நா. ைட்டத்தில் 
இநதி்யா ஈடுபடுவதற்கு தற்வபாலத்ய நிலலயில் 
சாத்தி்யமில்லல. அவத சை்யம், சீனாவுடனான 
இறுகி்ய கநருக்கம் இலஙலக-இநதி்யாவுக்கு இலட 
யிலான விரிசலாக ைாறும் வபாது இநத கச்யலில் 
இநதி்யா ஈடுபடலாம்.
 சீனாவின் ஆதிக்கம் உருவாவலத தடுக்க 
முன்கூட்டிவ்ய இலஙலகயில் தஙகளுக்கு ஒரு 
பாதுகாபபான நண்பலன இநதி்யா வதர்நகதடுந 
திருக்க வவண்டும். ைாோக இரட்லட முகவரான ( 
Double Agent) இலஙலக அரலச இநதி்யா வதர்நகத 
டுத்தது. இதனால் 2009 வபாரில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு 
எதிரான அநீதி்யான வபாக்லக ‘இநதி்யா’ 
ககாண்டிருநதது. அலத விசாரிக்க வபானால் தங 
களது குட்டும் உலடபபடுவைா என்ே அச்சம் 
இநதி்யாவுக்கு இருபபதும் ஈழத்தமிழர்களுக்கான 
நீதியில் ஒரு தலடக்கல்.   
 வலிநது காணாைல் ஆக்கபபட்ட தஙகள 
வீட்டுபபிளலளகளுக்கான நீதில்யக்வகாரி, அவர் 
கள எஙவக எனக்வகாரி தமிழ்த் தாய்ைார்கள 2 
ஆயிரம் நாட்களுக்கு வைலாக வைற்ககாண்டு வரும் 
வபாராட்டம் வபாருக்கு பிநலத்ய இலஙலகயில் 
ஒரு கபரும் லைல்கல். தமிழ் ைக்கள தரபபில் 
நி்யா்யம் இருபபலதக் ககாண்டு ைட்டுவை நீதில்ய 
கபே முடி்யாது. கதாடர் வபாராட்டம், ஓ்யாத நீதிக் 
கான குரல், சீனா, இநதி்யா ைற்றும் வைற்குலக 
நாடுகளின் பூவகாள நலலன புரிநது ககாண்ட 
அரசி்யல் கச்யல்பாடு ஆகி்யலவவ்ய வரும் காலத் 
தில் நீதிக்கான பாலதல்ய உருவாக்கும். அலைதிக்கு 
நீதி அவசி்யைானது என்பலத உலக நாடுகளுக்கு 
புரி்ய லவக்க ஈழத்தமிழர்கள மிக எச்சரிக்லகயுடன் 
கச்யலாற்ே வவண்டி்ய காலம் இது.
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கச்யல்பாடுகலள முன் எடுக்க ஒரு அலுவலகம் 
கண்துலடபபுக்காக ஏற்படுத்தி நிவாரணமும், 
ைரணபதிவுகலளயும் வழஙக தீர்ைானித்திருநதது. 
உண்லையில் பாதிக்கபபட்ட ைக்கள வகட்பது 
நிவாரவைா, அன்வேல் ைரணபதிவவா இல்லல. 
கண்முன்வன ஒபபலடத்த தைது பிளலளகளுக்கு 
என்ன நடநதது அவர்கலள எஙவக தடுத்து 
லவத்துளளீர்கள? உயிருடன் இல்லல எனில் 
அவர்களுக்கு என்ன நடநதது என்பலத கதரிவிக் 
கவவண்டும் என்பவத ஒட்டு கைாத்த ைக்களின் 
வகாரிக்லக.
 இதலன இதுவலர இலஙலக அரசு 
ஏற்கவில்லல. இதற்காகவவ சர்வவதச நீதியிலன 
வகாரி கதாடர்வபாராட்டஙகள இடம்கபற்று 
வருகின்ேது. இதற்கு தமிழ்வதசி்ய கூட்டலைபபு 

பூரண ஆதரலவ வழஙகினாலும் பாதிக்கபபட்ட 
ைக்கள தமிழ்வதசி்ய அரசி்யல் கட்சிகளின் 
வாய்வபச்சுக்கலள வகட்பதற்கு த்யார் இல்லல என 
பாதிக்கபபட்ட உேவுகள தைது ைன ஆதஙகத்லத 
கவளிபபடுத்துவலத காணமுடிகிேது.
 அவர்களின் பார்லவக்கு அது சரி்யாக இரு 
நதாலும் தமிழ்வதசி்ய கூட்டலைபலப கபாறு 
த்தவலர காணாைல் ஆக்கபபட்ட உேவுகளுக்கு 
என்ன தடநதது ? இதற்கான சர்வவத நீதி வதலவ 
என்பலத கதாடர்நதும் வலியுறுத்திவ்ய வருகி 
ன்ேலத ைறுதலிக்கமுடி்யாது. காணாைல் ஆக்கப 
பட்ட உேவுகலள வதடும் வபாராட்டத்திற்கு 
அரசி்யல் சார்நதவர்கள சர்வவதச நீதில்ய கபற்று 
க்ககாடுக்கவவண்டும் எனவும் அரி்யவநநதின் 
வைலும் கூறினார்.
 எவ்வாோனாலும் கிழக்கு ைாகாணத்தில் 

வலிநதுகாணாைல்ஆக்கபபட்டவர்கள உேவுகள 
அலைபபு மீளகட்டிக்யழுபபபபடவவண்டும்.
அவர்கள ைத்தியில் காணபபடும் அச்ச உணர்வுகள 
நீக்கபபட்டு இநத வபாராட்டம் வடக்கு கிழக்கு 
இலணநததாக முன்கனடுக்கும்வபாவத அநத 
வபாராட்டம் கவற்றிகபற்ே வபாராட்டைாக 
அலையும்.
 கிழக்கில் ஒட்டுக்குழுக்களும் அரச புலனா 
ய்வுத்துலேயும் வலிநதுகாணாைல் ஆக்கபபட்ட 
உேவுகளின் வபாராட்டத்திலன கச்யலிழக்கச்கசய் 
யும் வலகயில் முன்கனடுக்கும் கச்ய ற்பாடு கலள 
உலடத்கதறிநது முன்ககாண்டு கசல்வதற்கு தமிழ் 
வதசி்ய சக்திகள கிழக்கில் ஒன்றுபட்டு கச்யற் 
படமுன்வரவவண்டும்.
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நாட்களளத் தாணடி க�ன்றுக்காணடுளளது. 
இந்தப் ம்பாராட்டம் இவவளவு நாட்களா்க 
முடிவின்றித் கதா்டரவதற்கு ்காரணம் 
என்ன?"

 "காணாைல் ஆக்கபபட்டவா்களின் வபாரா 
ட்டத்லத நாஙகள ஒருஙகிலணத்து பாரி்யளவில் 
நடத்திவனாம். ஒன்றுபட்டு ஒரு வகாரிக்லகல்ய 
முன்லவத்து இநதப வபாராட்டஙகள நடத்தப 
படாலை்யால் - இநதப வபாராட்டஙகலள இலஙலக 
அரசாஙகம் கண்டுககாளளவில்லல. அதலனவிட 
பல பிரிவுகள - பல தலலலைத்துவஙகள - பல 
வகாரிக்லககள என இநதப வபாராட்டம் சிலதக்க 
பபட்ட நிலலயில்தான் இன்று காணாைல் 
ஆக்கபபட்வடாா் வபாராட்டம் ஒரு பலவீனைான 
நிலலயில் வநதிருக்கின்ேது. இநதபவபாராட்டம் 
இவ்வளவு நாட்களாக கதாடா்வதற்கு அதுவும் 
காரணம்

."  
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புகலிடம் ககாடுத்த சமூகஙகலளச் வசர்நதவர்களும் 
பாதிக் கபபட்டிருக்கிோர்கள.
 ஏற்கனவவ இநத நாடுகள கபறுகின்ே 
நிதியுதவிகளின் பற்ோக்குலே காரணைாகவும் 
பன்னாட்டளவில் நிலவுகின்ே கபாருண்மி்ய 
கநருக்கடியின் காரணைாகவும் அத்தி்யாவசி்யப 
கபாருட்களின் விலலகள அதிகைான அளவு 
உ்யர்நதிருபபதன் காரணத்தால், குறிபபிட்ட 
இநத நாடுகலளச் வசர்நத சமூகஙகள ஏற்கனவவ 
உணவுபபற்ோக்குலேக்கு முகஙககாடுத்து வநதன. 
இபபிரவதசத்தில் நாடுகளில் வாழுகின்ே 35 இலட் 
சத்துக்கும் வைலான ஏதிலிகள (கைாத்த 
எண்ணிக்லகயில் 75 வீதம்) உணவுபகபாருள விநி 
வ்யாகக் குலேபபுகளால் ஏற்கனவவ பாதிபபு 
க்கு உளளாகியிருக்கிோர்கள. வைலும் எத்தி 
வ்யாபபி்யா, ககன்்யா வபான்ே நாடுகளில் 
வாழும் ஏதிலிகள தாம் வழலை்யாகப கபற்றுக் 
ககாளளும் உணவின் 60 வீதத்லத ைட்டும் 
தற்வபாது கபற்றுக்ககாளகிோர்கள. இவத வவலள 

உணவுபகபாருட்களின் விலல எத்திவ்யாபபி்யா 
வில் 66 வீதத்தாலும் வசாைாலி்யாவில் 36 வீதத் 
தாலும் அதிகரித்திருபபதன் காரணத்தால், ஏதிலிக 
ளாகிவிட்ட குடும்பஙகலளச் வசர்நதவர்களும் 
இடம்கப்யர்நத குடும்பஙகலளச் வசர்நதவர்களும் 
அடிபபலட உணவுபகபாருட்கலளவ்ய ககாளவ 
னவு கசய்்ய முடி்யாத நிலலக்குத் தளளபப 
ட்டிருக்கிோர்கள. இவ்வாோன அழுத்தஙகளின் 
காரணைாக, உணவுக்கும் வவறு உயிர்வாழ்வதற்கு 
அத்தி்யாவசி்யைான கபாருட்கலளயும் கபற்றுக் 
ககாளவதற்காகவும் இநத ைக்கள தைது கடும் 
உலழபபினால் தைது வாழ்க்லகக் காலத்தில் 
வதடி்ய அரி்ய கசாத்துக்கலளக்கூட இழக்க வவண் 
டி்ய நிலலக்குத் தளளபபட்டிருபபது உளளத்லத 
கநகிழ லவக்கும் விட்யைாகும்.

முறறும்

நன்றி: countercurrents.com
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உதாரணஙகலளத் தநதுளளது.
 01. பாதிபபலடபவர்கள, சித்திரவலதக 
ளுக்கு உளளாக்கபபடுவதுடன் அவர் உயிர்வாழ்தலு 
க்கான கதாடர்ச்சி்யான அச்சபபடுத்தலுக்கு உளளா 
க்கபபடுகின்ோர். அவத வவலள அவருலட்ய குடு 
ம்பத்தவர்க்கு கதரி்யபபடுத்தாத நிலலயில் 
அவருக்கு உதவிக்கு ்யாரும் வரமுடி்யாத நிலல 
உருவாக்கபபடுகிேது. அவருக்கான சட்டபபாது 
காபபு எல்லல நீக்கபபட்டு சமுகத்தில் இருநது 
காணாைலாக்கபபடுகிோர். இது அவருலட்ய 
எல்லா உரிலைகலளயுவை அழிக்கும். தன்லனப 
பிடித்து லவத்திருபபவரின் இரக்கத்திவலவ்ய தஙகி 
வாழும் நிலலல்ய உருவாக்கும்.
02. பாதிபபலடபவருக்கு இறுதி்யாக ைரணைலட 
தல் என்பது ைட்டும் இல்லாது, எல்லாவிதைான 
ைனிதாபிைானைற்ே கச்யலுக்கும் அவர் உளளா 
க்கபபட்டு உள உடல் வடுக்கலள அலட்ய லவத்து 
மிகக் குரூரைான சித்திரவலதகளுக்கு உளளாகுதல் 
மிகுதி்யாகி ககாடுஙகனவாக அவர் எதிர்காலம் 
ஆக்கபபடுகிேது.
03. பாதிபபலடபவரின் கிட்டி்ய குடும்ப உறு 
பபினர்கள, நண்பர்கள அவர் உயிருடன் உள 
ளாரா இல்லல்யா? எஙகு உளளார், எத்தலக்ய 
சுகநிலலயில் உளளார் வபான்ே ஏக்கத்தால் ைன 
உலளச்சலல அனுபவிபபார்கள. நம்பிக்லகக்கும் 
ஏைாற்ேத்திற்கும், அலலச்சல்களுக்கும் காத்திருபபு 
க்களுக்கும், உளளாகி பல ஆண்டுகள எநதச் 
கசய்தில்யயும் கதரிநது ககாளள இ்யலாத நிலல 
யில் தவிபபார்கள. உண்லைல்யத் வதடும் தஙக 
லளயும் கவருட்டி இவத கதில்ய ஏற்படுத்திடு 
வகரன அஞசுவார்கள.  
04. பாதிக்கபபட்டவர்களின் குடும்பஙக ளின் 
துன்பஙகள கபரும்பாலும் கபாருளாதாரநிலல 
யுடனும் கதாடர்புலட்யதாகிேது. பாதிபபுற்ேவவர 
குடும்பத்தின் ஒவர உலழபபாளராக இருநதால் 
ஏற்படும் உணர்ச்சி வைலீடு உலகி்யல் வாழ் 
லவவ்ய கவறுக்கச் கசய்து விடும். இதலன 
பாதிபபுற்ேவலரத் வதட எடுக்கும் கசலவுகள 
வைலும் அதிகரிக்கும். இதனால் வாழ்வதற்கான 
நம்பிக்லகயுடன் புதி்ய சூழலல உருவாக்கி 
வாழும் தன்லைல்யவ்ய இழநது விடுவர். அதிலும் 
ைரணச்சான்றிதழ் வழஙகபபடாத நிலலயில் 
நிதிஉதவிகள எதலனயும் கபே இ்யலாதவர்களாகப 
கபாருளாதார சமுக விளிம்பு நிலலக்குத் 
தளளபபடுவர். இதில் கபண்கவள வநரடி்யாகப 

பாதிபபலடபவர்களாக இருபபதால் அவர்கள 
மிரட்டல்களுக்கும், துன்புறுத்தல்களுக்கும், பழிவா 
ஙகல்களுக்கும் உளளாகின்ோர்கள. பாதிபபலட 
நதவர் கபண்ணாக இருநதாவலா அவர் பாலி்யல் 
துன்புேத்தல்கள உட்பட்ட பலவிதைான துன்பு 
றுத்தல்கலள எதிர்க்க இ்யலாதவராகி விடுகின்ோர். 
பிளலளகலளப கபாறுத்த ைட்டில் கபற்வோரின் 
பிரிவு அல்லது இழபபு என்பது அவர்கலள எல்லா 
நிலலகளிலும் மிகக் கடுலை்யாகப பாதிக்கும்.
 இநத உதாரணஙகள வலிநது காணாைலா 
க்கபபடுதலில் ஏன் உடன் தண்டலன நீதி 
முக்கி்யம், பரிகார நீதி அவசி்யம் என்பலதத் கதளி 
வுபடுத்துகின்ேன. இநத நிலலல்ய உடன்பிே 
பபுக்கள அனுபவிக்லகயில் இநதப பிரச்சி 
லனல்ய அரசி்யலாகப பார்க்காது, கட்சி வபத 
ஙகலள ைேநது,  ஒவ்கவாரு தமிழரும் தஙகள 
குடும்ப உறுபபினரகளில்; ஒருவராகப பாதிப 
பலட நதவர்கலளக் கருதி கதாடர்ச்சி்யான சன 
நா்யகப வபாராட்டஙகளின் வழி, ரா்தநதிர 
அணுகுமுலேகளின் வழி, ஊடகப பரபபுலரகளின் 
வழி, பாதிபபுற்ே ைக்களுலட்ய ைனிதாபிைானப 
பிரச்சிலன்யாக இதலன உலகின் முன் லவக்க 
வவண்டும். சிஙகளவர்கள, முஸலீம்கள, ைலல்யக 
ைக்கள கூட இநதபபிரச்சிலனல்ய அவர்கள 
வாழும் தீவின் பிரச்சிலன என்ே வலகயில் அணுகத் 
தவறினால் நாலள அவர்களுக்கும் இதுவவ 
வாழ்வாகும் என்கிே அபா்யநிலல உளளது. எனவவ 
ைனிதாபிைானமுளள இலஙலகத் தீவின் ைக்கள 
அலனவரும் இவ்விட்யத்தில் ஒன்றிலணநது உண் 
லைகலள உலகின் முன் லவக்க வவண்டி்ய வதலவ 
உளளது.
 வைலும் வலிநது காணாைலாக்கபபடுதல் 
என்பது ஒரு தனி்யாலள அச்சபபடுத்தும் கச்யல்ல. 
அவர் சார்நத சமுகத்லதவ்ய அச்சபபடுத்திச் 
சுதநதிரைாக இ்யஙக விடாது தடுக்கின்ே, சமுக 
த்திற்கு எதிரான திட்டமிட்ட கச்யற்பாடு. எனவவ 
உலக ைக்கள அலனவரும் வலிநது காணாைலா 
க்கபபடுவவாருக்கான நீதி எநத நாட்டில் வகட் 
கபபட்டாலும் அதில் இலணநது நீதில்ய நிலல 
நாட்ட உலழத்தாவல உலகின் பாதுகாபபான 
அலைதி வபணபபடும்.

• ெட்டத்தின் முன் ஆ்ளொ்க மதிக்கப்படும் 
உரி்ம,  

• ஒரு ஆளின் சு�நதிைத்திறகும் பொது்கொப்புககு 
மொன உரி்ம,

• சித்திைவ்�்கள், த்கொடு்மப்படு��ல்்கள், 
மனி�ொபிமொனமறைமு்ையில் நடத்�ப்படு 

�ல் என்பவறறில் இருநது பொது ்கொப்பு தபறும் 
உரி்ம,

• வலிநது ்கொணொமலொக்கப்பட்டவர் த்கொல்லப் 
பட்டொல் உயிர் வொழ�லுக்கொன உரி்ம,

• அ்டயொ்ளத்்�ப் தபணுவ�ற்கொன உரி்ம,
• நியொயமொன மு்ையில் வழக்கொடி நீதி்யப் 

தபறு�்ல உறுதிப்படுத்தும் உரி்ம,
• புனர்வொழ்வயும், நட்டஈடு்க்்ளயும் தபறு 

வ�ற்கொன உரி்ம,
• ்கொணொமல்தபொன்ம குறித்� உண்ம்ய 

அறியும் உரி்ம,
• குடும்பத்்�ப் பொது்கொப்ப�றகும் குடும்பத் 

துககு உ�வுவ�றகுமொன உரி்ம,
• தபொதுமொன �ைத்துடன் வொழவ�ற்கொன 

உரி்ம,
• உடல்நலத்துடன் வொழவ�ற்கொன உரி்ம, 

்கல்விக்கொன உரி்ம,
என அலனத்து சமுக கபாருளாதார அரசி்யல் 
ஆன்மிக அடிபபலட உரிலைகளும் வலிநது 
காணைலாக்கபபடுவதால் ஒன்ோக இழக்கபபடு 
வதாவலவ்ய அலனத்துலக ைனித உரிலைகள 
நாள இருக்கத்தக்கதாக அலனத்துலக வலிநது 
காணாைலாக்கபபட்டதால் பாதிபபுற்வோர் நாளும் 
தனி்யான ஒரு அலனத்துலக நாளாக 2010ம் ஆண்டு 
ஐக்கி்ய நாடுகள சலபத் தீர்ைானத்தால் கட்டலை 
க்கபபட்டது.
 இதலன உணர்கின்ே கபாழுது உலகத் 
தமிழினம் தன்னினத்தின் ஒரு பகுதி ைக்கள 
இலஙலகயில் 13 ஆண்டுகளாக நடாத்துகின்ே வலி 
நது காணாைலாக்கபபட்டவர்களின் நீதிக்கான 
வபாராட்டத்லத அவர்களுக்கான நீதி கிலடக்கக் 
கூடி்ய முலேயில் உலகளாவி்ய நிலலயில் உடன் 
முன்கனடுக்க வவண்டி்யதன் வதலவ கதளிவா 
கிேது.
 ஓவர உலகத் தமிழினைாகச் சனநா்யக 
வழியில் இலணவவாம். தஙகளுலட்ய ைனிதாபி 
ைானப பிரச்சிலனக்கு இதுவலர எநதத் தீர்லவயும் 
முன்லவக்காது, யுத்தத்தின் விலளகவன ைரண 
ச்சான்றிதலழ வலுக்கட்டா்யைாகத் திணித்து நீதி 
ல்யச் சாகடிபபதால், நீதிக்காகச் கசத்து ைடிநது 
ககாண்டிருக்கும், ஈழத்து வலிநது காணாைலாக் 
கபபட்டதால் பாதிபபுற்றுளளவர்க ளின் உலகக் 
குரலாக ைாறுவவாம். இது அன்லனத் தமிழுக்கு 
ைட்டுைல்ல ைனிதா்யத்திற்கும் நாம் கசய்்ய 
வவண்டி்ய இன்லே்யக் கடலை்யாக நம்முன்னு 
ளளது.  

அ்னத்துல்க வலி  ... த�ொடர்ச்சி...

த்தஙகளுக்கு ைத்தியில் உருவாக்கபபட்ட காணா 
ைல் வபாவனாருக்கான அலுவலகத்தால் எநதவி 
தைான நன்லைகளும்  அல்லது நீதி்யான விசார 
லனகளுக்கான எநத முன்கனடுபபுக்கலும் எட்டப 
படவில்லல என்பதும் குறிபபிடத்தக்கது.
 2009 ம் ஆண்டு  வபார் கைௌனிக்கபபட்டதன்  
பின்நாட்களில் இருநது இற்லேவலர 115க்கும் 
வைற்பட்ட தாய்ைார் தஙகளுலட்ய பிளலளகலள 
வதடி   ைனதளவிலும் உடலளவிலும் பாதிக்கபப 
ட்டு ைரணத்துளளனர். இவர்களது ைரணம் சாதார 
ணைல்ல. வலிகலள சுைநத சாட்சி ்யஙகள, இநத 
இேபபுக்களின் மூலம் அழிக் கபபட்டுக்ககாண்டு 
வருகின்ேது.
 தாைதிக்கும் நீதி ைறுக்கபபட்ட நீதிக்கு 
சைைானது  என்ே நிலலக்வக வரவவண்டியுள 
ளது. இன்று சமூகத்தில் உளள கபாருளாதார 
கநருக்கடிக்குள மிகவும் பாதிக்கபபடும் ஒருதர 
பபாகவும்   குறிபபாக கணவர் காணாைலாக்கபபட்டு 
பிளலளகளுடன் வாழும் இளம் தாய்ைார்களின் 
இன்லே நிலல கபண்தலலலைக்குடும்பஙகளாக 
கசால்லமுடி்யாத து்யரஙகலள சுைநது வாழ்நது 
தஙகளின் உேவுகளுக்காக கதாடர்நதும்  வபாராடி 
வருகின்ே தாய்ைார்களின் நிலலயிலன கண்கூடாக 
பார்க்கமுடிகிேது.
 இவர்களுலட்ய உேவுகலள வதடி்ய 
வபாராட்டத்தில் கபாதுைக்களும் பஙகுதாரராக 

ைாேவவண்டும்.   காணாைல் ஆக்கபபடும் சநதர்பங 
கள தனி குடும்பஙகளுக்கு வநர்நத ைனித உரிலை 
மீேல்கள அல்ல. ைாோக இது யுத்தத்தின் ஒரு வலக 
தநதிவராபா்ய கச்யற்பாடாகவவ கருதுகின்வோம். 
இேநதுவபாணவர்களுக்கு ஒரு நிலனவவநதல் 
கசய்வதன் மூலம் உளவி்யல் ரீதி்யாக ஆறுதல் 
கிலடக்கும். ஆனால் காணாைல் ஆக்கபபட்ட 
உேவுகளுக்கு என்ன நடநதது என கதரி்யாது. 
உண்லைநிலலல்ய கண்டறிவதற்கான  உேவுகளின் 
இநதப வபாராட்டத்தில் இன்று அபபாவின் 
முகஙகலள ைேநத சின்னஞசிோர்களும் கலடசி 
காலத்தில் கசய்்யவவண்டி கடலைகலள கூட 
கசய்வதற்கு பிளலளகளின்றி வாழும் கபற் 
வோர்கள என நீண்டுககாண்வட வபாகும் வலிகளின் 
கலதகலள கசால்லிக்ககாண்வட வபாகலாம்.
 நி்யா்யைான வகாரிக்லககலள முன்லவத்து 
இநத  அேவழி வபாராட்டத்தின் மூலம் சர்வவத 
சத்தின் உதவியுடன் காணாைல் ஆக்கபபட்ட 
வர்களின் உண்லை நிலலல்ய இலஙலக அரசாஙகம் 
கவளிபபடுத்த வவண்டும். இவர்களுக்கான 
நீதி கபாறிமுலே ைற்றும் கபாறுபபுக்கூேல் 
என்பலத அரசாஙகம் உறுதிபபடுத்த வவண்டும். 
அதுவலர  இநத உேவுகளின் வபாராட்டத்திற்கு 
வலுச்வசர்க்கும் வலகயில் எைது முழுலை்யான 
ஒத்துலழபபுக்கள இருக்கும்.  
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கசய்வதன். கசஞசிலுலவச் சஙகம், ைனித உரிலை 
கள ஆலணக்குழு எல்லாவற்றிலும் முலேபபாடு 
கசய்வதன். தீர்வு கிலடக்கவவ இல்லல. 
 மூன்று வருட காலம் முளளி்யடியில் இருநது 
ைறுபடியும் கசாநத ஊருக்கு திரும்பிவனாம். 
கசாநதவூருக்கு வரும் வபாது வீடு அழிநது காடு 
ைண்டிக் காணபபட்டது. பின்னர் வீட்டுத் திட்டம் 
தரபபட்டது.முன்னர் அகதிகளாக  சூரஙகல், தம்ப 
லகாைம் பகுதியில் வாழ்நது வநவதாம்.
 எனது 02 ைகன்கலளயும் இரானுவத்தினர் 
இ்யக்கம் (விடுதலலபபுலிகள அலைபபில் இருந 
தவர்கள) எனக்கூறி அலழத்துச் கசன்று அடிக்கடி 
துன்புறுத்தி  சித்திரவலத கசய்தார்கள. அபவபாது 
என் ைகன்களுக்கு 18_20 வ்யது இவ்வாறு கபரும் 
சிரைபபட்டு கூலித் கதாழில் கசய்து   பிளலள 
கலள வளர்த்து வநவதன். இபவபாது மூன்று 
பிளலளகளும் திருைணம் கசய்துளளார்கள. 
 தற்வபாது கூட காணாைல் ஆக்கபபட்ட என் 
கனவருக்காக நீதி கிலடக்கவில்லல. காணாைல் 
ஆக்கபபட்டலைக்கான முலேபபாட்டு பிரதி 
ைாத்திரவை மிகுதி .  தற்வபாது இருத்ய வநாயுடன் 
தனிலையில்  வாழ்நது வருகிவேன்.
 எஙகளுக்கான நீதில்ய கபற்றுத் தாருஙகள. 
வவறு எதுவும் வதலவயில்லல. எனது கணவர் தான் 
வவண்டும்  என்ோர்.
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