ஊடக வெளியீடு :

இறந்தவர்கள் ததொடர்பில் துக்கம் அனுஷ்டிப்பதற்கு தடடயுத்தரவு

ொஹொன்ஸ்பர்க் :

முள்ளிொய்க்காலில் இறந்தெர்கள் வதாடர்பில் தமிழ்

குடும்பத்தினர் நடத்த இருந்த நினனவு கூறும் நிகழ்வுகனள
அண்னமயில்

தனட

வெய்தனத

உண்னமக்கும்

இலங்னக அரசு

நீதிக்குமான

ெர்ெததெ

வெயட்திட்டம் கண்டிப்பதுடன் உடனடியாக குறித்த தனட உத்தரனெ நீக்கும்
படி அரெிடம் தெண்டிநிற்கிறது.
முல்னலத்தீவு நீதொன், மாெடடநீதிபதியினாலும் தமிழில் பிறப்பிக்கப்பட்ட
நீதிமன்ற கட்டனளக்கனமய முள்ளிொய்க்கால் கிழக்கில் உள்ள கத்ததாலிக்க
ததொலயத்திற்கருகில்

நடாத்தப்படயிருந்த

ெகல

ெடங்குகழும்

மானலயிலிருந்து 14 நாட்களுக்கு தனடவெய்ய பட்டுள்ளது.
"மக்களின் அனமதிக்கும் ததெத்தின் பாதுகாப்பிற்கும்

இன்று

இத்தனடக்கு

நாட்டின்

கூ றுபடா

நினலக்கும்" பாரிய பாதகம் ஏற்படும் என்ற அடிப்பனடயிதலதய இக்கட்டனள
பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ,
"இறந்தெர்கனள

ஞாபகப்படுத்துதல்

ஒவ்வொரு

மக்களினதும்

கலாச்ொரத்திலும் ஒரு அடிப்பனட உரினமயாக உள்ளது. அப்படியிருக்னகயில்

தா ங்கள் தநெித்தெர்கனள ஞாபகப்படுத்தி கண்ண ீர் மல்க அழும் வபற்தறார்
எப்படி ஒரு ததெத்தின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக அனமெர் என்ற தகள்ெி
எழுகின்றது." என

உண்னமக்கும் நீதிக்குமான ெர்ெததெ வெயட்திட்டதின்

நினறதெற்று பணிப்பாளராகிய யஸ்மின் சூகா அம்னமயார் ெினவுகிறார்.
"இவ்ெனகயில்

உத்தரவு
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ததெிய பாதுகாப்னப அடிப்பனட யாக கூறி குறித்த தனட

பிறப்பிக்கப்படுெது

ஒரு தபாலியான

காரணமாகும்.

இத்தீெின்

ெடக்கிலும் கிழக்கிலும் இருக்கும் தமிழ் ெமூகத்தினனர பாதிக்கும் ெனகயில்
வதாடர்ந்து ெரும்

இராணுெ மயமாக்கலினதும்

அடக்குமுனறயினதும்

குறியீடாக உள்ளது. முழுத்ததெத்திலும் உள்ள மனி தயுரி னம ஆர்ெலர்கள்

இவ்ெனகயிலான

மூர்க்கத்தனமான

2009 தம

இலங்னக

நடெடிக்னக எடுக்க முன்ெரதெண்டும் ."
மாதத்தில்

முள்ளிொய்க்கால் ஆகும்.
குழந்னதகள்

உட்பட,

வெயலுக்கு

எதிர்ப்பு

இராணுெம் இறுதியில்

அவ்வூரில்

வதரிெித்து

னகப்பற்றிய இடம்

உள்ள குடும்பத்தினர்

இறந்தெர்கலின்

வபயர்கனள

முதிதயார்

நினனவுக்கற்களில்

வபாறிக்க இவ்ெருடம் . நடெடிக்னக எடுக்க ஆரம்பித்துள்ளனர். அக்கற்கனள
முள்ளிொய்க்காலில் உள்ள
வெளியில்

புனித தபால்

ததொலயத்திற்கு

யுத்தம் முடிெனடந்த தினத்னத ஒட்டி

நிகழ்ெின் வபாழுது

பதிக்க திடடமிட்டு இருந்தனர்.

வெய்ெது தற்ெமயம்
அக்கிராமத்தினர்

தனடவெய்யப்பட்டுள்ளது.

வபாலீொரின்

அருகிலுள்ள

நனடவபறெிருந்த
ஆனால்

அவ்ொறு

அண்னமய

அப்பட்டமான

நாட்களில்

அச்சுறுத்தலுக்கு

முகம்

வகாடுக்க தநர்ந்தது. தம 18-ம் திகதிக்கு எவ்ெனகயான நிகழ்ச்ெிகனள நடாத்த
திடடமிட்டுள்ளார் கள்
புலனாய்வு

என்பது பற்றிய

தினணக்கள

தகெல்கனள தகாரி

அலுெலர்களிடம்

இருந்து

குற்றெியல்

குறித்த கிராமத்தில்

உள்ளெர்களுக்கு வதானலதபெி அனழப்புகள் பல ெந்துள்ளன.
தமலதிகமாக
ஒரு டிரக்

ஞாபமூட்டல் நனடவபற இருந்தான் வெளியிற்கு
ெண்டியும் ெீ ர்

பட்டுள்ளனர்.
வெவ்ொய்

இெற்றிக்கு
வெளிதய

உனட அணிந்த தபாலீொர் மூெரும் நிறுத்த

நினனவூட்டல்
கிழனமயன்று

ொக்குமூலம் பதியப்பட்டதுடன்

கற்களில்

வபயர்கனள

வபாறி ப்பெனர

தபாலீஸ் நிலயத்திற்கு அனழத்து
எெர் எெருனடய

வபயர்கள்

அெரது

வபாறிக்கப்பட

இருந்தது என்ற பட்டியனல தம்மிடம் வகாடுக்கும் படி தகட்கபட்டரர்.

.

"துக்கம் அனுஷ்டிக்கும் உரினமயானது மனித்தன்னமயுடன் ஒருங்கி னணந்த

ஒரு ெிடயமாகும். அத்துடன் நினனவு ெின்னம் அனமத்தல் என்பது இலங்னக
அரொங்கம்

நினலமாறும்

னமயப்வபாருளாக கருதப்பட்டு

தறு ொயிலுள்ள

இணங்கிக்வகாண்டு

நீதிக்கான நிகழ்ச்ெியில்

இதுெனரயில் வெய்ய

தெறிய ஒரு ெிடயமாகும் " என திருமதி சூகா அம்னமயார் கூறுகின்றார்.
2009 தம மாதம் 18-ம்
வபயர்கனள

திகதி

இராணுெத்தினரிடம்

ெரணனடந்தெர்கள்

வெளிப்படுத்துமாறு ITJP இலங்னக அரனெ தகாரிநிற்கி ன்றது.

அத்துடன்

அெர்களுள்

யார் யார் உயிருடன் உள்ளார்கள், யார் யார் இறந்து

ெிடடனர்

என்பனத

உறுதிப்படுத்தும் படி தகாருகின்றது.

எெதரனும்

உயிருடன்

தடுத்து னெக்கப்பட்டிருப்பின்

அெர்களுள்

அெர்களுக் வகதிராக

குற்றப் பத்திரம் தாக்கல் வெய்யப்பட தெண்டும் அல்லது ெிடுெிக்கதெண்டும்.
தாம்

தநெித்தெர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்ற தகெனல தகாரி தமிழ்

குடும்பங்கள் கடந்த பல மாதங்களாக ஆர்ப்பாட்டம் வெய்து ெந்துள்ளனர் .
"காணாமல் தபானெரின் தாய்மார்

மாதக்கணக்கில்

முயன்றது

அெர்கனள

ஆர்ப்பாட்டம் வெய்து அரெினதும்
தகாரிக்னக

பலனளிக்கெில்னல.

களுக்கு

மதிப்பளிக்காது

தெண்டிய ஒரு ெிடயமாகும்.

ெதி
ீ ஓரங்களிலிருந்து

ெர்ெததெத்தினதும்
நடந்து

கெனத்னத ஈர்க

கனம்பண்ணி

வகாண்டனம

அெர் களின்

வெட்கப்பட

அெர்களின் தகாரிக்னககளுக்கு பதில் ெழங்க

தெண்டும்" என திருமதி சூகா கூறியுள்ளார் .
பாரிய மனித உரினம மீ றல்களுக்கு
சூழலில்

அவ்ொறு

ஆக்கப்பட்டார்

உள்ளாக்கியெர்கள்
எனவும்

அதற்கு

எவ்ெனகயான
யார்

வபாறுப்பு

என்பனதயும் வதரிந்து வகாள்ளும் உரினம அெர்களுக்கு உள்ளது என்பது ெர்ெ
ததெ ெட்டத்தில் வதளிொக கூறப்பட்டுள்ள ஒரு ெிடயமாகும்.

