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மயோஹன்னிஸ்பர்க்:
முள்ளிவாய்க்காலில் சிவில் யுத்தத்தின் ப ாழுது
இறந்தவர்களுடைய ப யர்கள் ப ாறிக்கப் ட்ை கற்கடள பசதுக்கி தித்து
அவர்கடள
நிடைவு
கூறுவடத
தடை
பசய்த ின்
தமிழ்
பசயற் ாட்ைாளர்கடளயும்
அவர்களது குடும் த்திைடையும்
ப ாலீசார்
யமுறுத்தி அச்சுறுத்துவடத உைைடியாக தவிர்த்துக்பகாள்ளுவடத இலங்டக
அைசாங்கம் உைநடியாக உறுதிப் டுத்த வவண்டும் எை உண்டமக்கும்
நீதிக்குமாை சர்வவதச பசயற்திைைம் வகாருகிறது.
திக்கப் ைவுள்ள நிடைவு
கற்கடள சுற்றி ிைார்த்தடை பசய்வடத இரு கிழடமகளுக்கு தடை பசய்யும்
கட்ைடள ஒன்டற
முல்டலத்தீவு நீதவான் மன்று
புதன் கிழடம
ிறப் ித்திருந்தது.
மக்களின் அடமதிக்கும் வதசத்தின்
ாதுகாப் ிற்கும்
நாட்டின் கூறு ைா நிடலக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற் டும் என்ற காைணத்திக்காகவவ
இத்தடை விதிக்கப் ட்ைது. அக் கட்ைடளக்பகதிைாக வமன்முடறயீடு பசய்த
ப ாழுது நிடைவூட்ைல் கற்களில் ப ாறிக்கப் ை இருந்த ப யர்களுள் LTTE
யிைரின் முன்ைாள் ஆளணியிைரின் ப யர்களும் இருக்கலாம் என் டதயிட்டு
கரிசடை எழுந்தது எைக்கூறப் ட்ைது.
"இறந்தவர் ஒருவருக்காக துயைப் டுவதற்காை உரிடம உலகளாவிய ரீதியில்
சகலருக்கும் உரித்தாைதாகும்.
தங்களது ிள்டளகள்
LTTE யின்
ஆளணிடய
வசர்ந்தவைாக இருப் ினும்
அவர்கள் இறந்தடம பதாைர் ில்
தாய்மார்களும்
தகப் ன்மார்களும்
துயருறு
வடத
தடுக்கமுடியாது.
அவ்வடகயில் இறந்தவர்கள் LTTE ஆளணிடய வசர்ந்தவர்கவளா அல்லவவா
எை இத்தறு வாயில் எமக்கு பதரியாது.
துயருறுவடத தடுப் து தமிழர்கள்
இறந்த ின்னும்
அவர்கள்
குற்றம் புரிந்தவர்கள் எை
எண் ித்தலுக்கு
ஒத்ததாகும்.
வமலும் இைங்களுக்கிடையில் புரிந்துணர்வு உட் டுத்துவது
ற்றி எந்வநைமும் வ சிக்பகாண்டிருக்கும் ஒரு நாட்டில் இவ்வாறு பசய்வது
முற்றிலும் அ த்தமாை ஒரு விையமாகும்." எை உண்டமக்கும் நீதிக்குமாை
சர்வவதச பசயற் திட்ைத்தின்
ணிப் ாளர்
யஸ்மின் சூகா
அவர்கள்
கூறுகிறார்.
இன்று
நிடைவுகூறும் கற்கள் பதாைர் ில் வி ைமறிவதற் பக ை வயசுவிட்
மதகுரு வாகிய ிதா எழில் ைாவேந்திைன் இக்கிழடம இைண்ைாவது தைடவயாக

ப ாலீஸ் நிலயத்திற்கு அடழக்கப் ட்டு விசாைடண பசய்யப் ட்டுள்ளார். இம்
மதகுருவிற்கு சிங்களம் பதரியாது. அவர் வவுைியா வ ாலீஸ் நிடலயதில்
விசாரிக்கப் ட்ை ின்
சிங்களத்தில் எழுதப் ட்ை வாக்கு மூலத்தில் அவைது
ஒப் ம் ப றப் ட்டுள்ளது.
இந்நைவடிக்டக
ப ாலீஸ்
மாஅதி
ரின்
கட்ைடளப் டி எடுக்கப் ட்ைது எை கூறப் ட்ைது.
மதகுரு
ிதா எழில்
அவர்களின்
ப ற்வறாடை
ப ாலிஸார்
பதாைர்பு பகாண்டு
ிதாவின்
பசயற் ாடுகள்
பதாைர் ில்
விசாரித்து அச்சுறுத்த முயன்றுள்ளைர்.
இறந்தவர்களின் ப யர் ட்டியடல டகயளிக்கும் டி
ிதா எழிலிைம் மீ ண்டும்
மீ ண்டும் வகாைப் ட்ைதுைன் அவர் யங்கைவாதத்டத ஆதரிப் வைா எைவும்
விைவப் ட்டுள்ளார் .
"இவ்வாறு பசய்வது
க்கச்சார் ற்ற
விசாைடண நைத்துவதற்கு
திலாக
முடறப் ாடு
பசய்தவடை
அச்சுறுத்த என் து பதளிவாகும்
மதகுரு வின்
ப ற்வறாரிைம் பசன்று அவடைப் ற்றி ப ாலீசார் விசாரிப் து மைசாட்சிக்கு
ஒவ்வாத
விையமாகும்
எைவும்
இவ்வாறு
பசய்தது
அவருடைய
குடும் த்திைடை
அச்சுறுத்துவதன்
மூலம்
சகல
தமிழ்
பசயற்
ாட்ைாளர்கடளயும் அச்சத்திற்குள்ளாக்குவதற்கு என் து பதளிவு.
வமலும்
இச்பசயற் டு ப ாலிஸ் மா அதி ரிைால் அங்கீ கரிக்க ட்டுள்ளது. ஆதலால்
இலங்டகயின் மைித உரிடம ஆடணக்குழுவும்
மைித உரிடம
உயர்
ஸ்தாைிகரின்
அலுவலகத்திட்கும்
இவ்விையத்தில்
தடலயிட்டு
அச்சுறுத்தடலயம்
ழிவாங்கும்
நைவடிக்டககடளயும்
நிறுத்து மாறும் நாம் வவண்டுகிவறாம். எது எவ்வாறாயினும்
இறந்தவர்
ஒருவருக்காக துக்கம் அனுஷ்டிப் து மைித இயல்வ ." எை யஸ்மின் சூகா
கூறுகிறார்
.

