ஜனநாயகக்
கலந் துரையாடல் ,
முரனப் பான
செவிமடுத்தல் மற் றும் உள் ளடங் கலான பிைரெகள்
பங் ககற் பு:
சபருந் சதாற் றின்கபாதும்
ெமூக
சநருக்கடியின்கபாதும் உள் ளடங் கலான குடிரமப்
பங் ககற் புக்கான தளங் கரள உருவாக்கல்
இலங் கை முைங் கைொடுை்கும் கெருந்கதொற் றின்பெொதும் சமூை கெொருளொதொர
கநருை்ைடியின் பெொதும் உள் ளடங் ைலொன குடிகமெ் ெங் பைற் புை்ைொன தளங் ைகள
உருவொை்குவதும் ஜனநொயை நிறுவனங் ைகளயும் சட்டத்தின் ஆட்சிகயயும் அரச
கெொறுெ்புை்கூறகலயும் வலுெ் ெடுத்துவதும் ைருத்திட்டத்தின் குறிை்பைொளொகும் .
ஈடுெொடுமிை்ை பிரகசைள்

என்ற ரீதியில் , கநருை்ைடிை்ைொன அரசொங் ைத்தின்

ெதிற் கசயற் ெொடுைள்

அரசியலகமெ் பியலின்

பைொட்ெொடுைளுை்கு

இகயபுறுகின்றன என்ெகதயும் அரசொங் ைம் அதிலிருந்து விலகுமிடத்து அகவ
ைட்டுெ் ெடுத்தெ் ெடுவகதயும் தவறொன தைவல் ைளும் கவறுெ் பிகனெ் ெரெ் ெலும்
தடுை்ைெ் ெட்டு

மொற் றத்கத

கசலுத்தை்கூடியவர்ைள்
ஒற் றுகம

உருவொை்குபவொர்

ஆகிபயொரின்

திடமொன

வலுெ்ெடுத்தெ் ெடுவகதயும்

மற் றும்
ஈடுெொட்டின்

கசல் வொை்குச்
மூலம்

உறுதிெ்ெடுத்துவகதயும்

சமூை
நொம்

பநொை்ைமொைை் கைொண்டுள் பளொம் .
இந்தை்

குறிை்பைொள் ைகள

அகடவதற் கு,

சுைொதொர

மற் றும்

கெொருளொதொரச்

சவொல் ைளுை்ைொன அரசொங் ைத்தின் துரித ெதிற் கசயற் ெொடுைகளெ் ெகுெ் ெொய் வு
கசய் கின் ற; கைொள் கை விடயங் ைள் மீதொன ெகிரங் ைை் ைலந்துகரயொடகலொன்கற
பமம் ெடுத்துகின்ற,

அடிெ் ெகட

உரிகம

மீறல் ைகள

ஆவணெ் ெடுத்துகின் ற;

ஜனநொயை விழுமியங் ைளிலும் அரசியலகமெ் புை் பைொட்ெொடுைளிலும் அடிெ் ெகட
உரிகமைளிலும்

தொை்ைத்கத

ஏற் ெடுத்துகின்ற

உருவொகிவரும்

விடயங் ைள்

ெற் றிெ் பிரகசைளுை்கு உரிய பநரத்தில் உண்கமைளின் அடிெ் ெகடயிலொன
தைவல் ைகள

வழங் குகின் ற

முகறசொரொை்

“குடிகமை்

ைண்ைொணிெ் பிகனை்”

ைருத்திட்டம் உருவொை்கியுள் ளது. ஜனநொயைத்கதயும் சட்டத்தின் ஆட்சிகயயும்
வலுெ் ெடுத்துவதற் ைொை ஆதரித்துவொதொடல் பிரசொரங் ைகள பமற் கைொள் வகதயும்
அத்துடன் கெருந்கதொற் றுை்குெ் பின் னரொன சூழகமவில் பிரகசைள் தங் ைளின்
பதகவைள் , ெதைளிெ் புை்ைள் மற் றும் அபிலொகைைகள கவளிெ் ெடுத்துவகத
இயலச் கசய் யும் ஒரு பதகவைள் மதிெ்பீட்டிகன நடத்துவகதயும் ைருத்திட்டம்
இலை்ைொைை் கைொண்டுள் ளது.
ைருத்திட்டத்துை்ைொன

ஒரு

ெங் ைளிெ் ெொை

இந்த

அறிை்கை

கமை்ைல்

கமண்டிசினொல் எழுதெ் ெட்டுள் ளது. Dr. சகுந்தலொ ைதிர்ைொமர், நிகறபவற் றுெ்
ெணிெ் ெொளர்,

இந்த

அறிை்கையிகன

மீளொய் வு

கசய் துள் ளொர்.

இந்த

அறிை்கையின் ைருத்தியலொை்ைத்திற் கு உதவியகமை்ைொை Ms. ஏர்மிசொ படைலுை்கு
(சட்டத்தரணி)

விபசட

நன் றிைள்

உரித்தொைட்டும் .

இை்ைருத்திட்டத்தில்

அவர்ைளின் ஈடுெொட்டிகன சட்டம் மற் றும் சமூக நம் பிக்கக கமச்சுகின் றது.
இந்தை்

ைட்டுகரயில்

கவளிெ் ெடுத்தெ்ெட்டுள் ள

ைருத்துை்ைள்

எல் எஸ்டியின்

சகெயின் அல் லது முைொகமத்துவத்தின் ைருத்துை்ைகளெ் பிரதிெலிை்ைவில் கல.
முகப் பு வடிவம் : ெங் கீத் மதுைவல
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சகாவிட் - 19 காலப் பகுதியில் இலங் ரக அைசு
பற் றியும் எமது தனிமனித சுதந் திைங் கள்
பற் றியும் கபசுகவாம்
அறிமுகம்
2020 ஆம் ஆண்டில் உலகை ஆட்கைொள் ள ஆரம் பித்த கைொவிட் - 19 கெருந்கதொற் று

அகனத்து இடங் ைளிலும் உள் ள சமூைங் ைகளெ் ெொதித்து வருகின் றது.
கெருந்கதொற் றின் அழுத்தத்தின் ைொரணமொை முன் பிருந்பத நிலவிவந்த
சமத்துவமின் கமைள்
வலுெ்கெற் றுள் ளன.
கெருந்கதொற் றுை்ைொன
உறுதியொன ெதிற் கசயற் ெொட்டுை்ைொன பதகவயிகனெ் ெலத்திகனெ்
பிரபயொகிெ்ெதுடன் பசர்த்து அல் லது ஆட்சியொதிை்ை நடவடிை்கைைளுடன்
பசர்த்து
அரசொங் ைம்
குழெ்பிை்கைொண்டுள் ளது.
கெொதுமை்ைளுடனும்
அவர்ைளின்
சட்டவொை்ைெ்
பிரதிநிதிைளுடனும்
கசொற் ெமொன
ைலந்தொபலொசிெ்புை்ைபள நடத்தெ்ெட்டுள் ளன அல் லது கசொற் ெமொன
விளை்ைங் ைபள அவர்ைளுை்கு வழங் ைெ்ெட்டுள் ளன.
கெருந்கதொற் றின் பெொது தனிமனித சுதந்திரம் அரசினொல் மீறெ்ெடுவது
கதொடர்ெொை நொம் அவதொனமொை இருை்ைபவண்டும் என் ெதுடன் அவற் றிற் கு
நொம் சவொல் விடுை்ைவும் பவண்டும் . ‘தமது வழியில் கசல் வதற் ைொன’
சுதந்திரம் ஒருவருை்கு மறுை்ைெ்ெடுகையில் அவரின் தனிமனித சுதந்திரம்
ெறிை்ைெ்ெட்டுள் ளகதன இலங் கை உயர் நீ திமன் றம்
கெொதுவொைை்
ைருதுகின் றது.
தனிெ்ெட்ட
பிரகசைளின்
தனிமனித
சுதந்திரம்
அவர்ைளிடம் இருந்து ெறிை்ைெ்ெடுகையில் ெயன் ெடுத்துவதற் கைனச்
சட்டத்தினொல் வழங் ைெ்ெட்டுள் ள சைல கசயன் முகறைகளயும் அரசின்
அகனத்து அங் ைங் ைளும் இறுை்ைமொைெ் பின் ெற் றபவண்டும் என் பற
அரசியலகமெ்புத் பதகவெ்ெடுத்துகின் றது.
அரசியலகமெ்பினொல் வழங் ைெ்ெட்டுள் ள ெொதுைொெ்புை்ைகளத் தொண்டி,
தன் னிச்கசயொன கைதுைளும் தடுத்துகவெ்புை்ைளும் விளை்ைமறியலில்
உள் ளவர்ைள்
பமொசமொை
நடத்தெ்ெடுதலும்
விளை்ைமறியலில்
இருை்கையில் மரணமகடதலும் ைடந்த ைொலங் ைளில் அதிைரித்துள் ளன.
ஒரு பெொை்ைொைை் ைருதெ்ெடும் அளவிற் கு இது வலுவொை நிகலகெற் றுள் ளது.
இருெ்பினும் ,
கெருந்கதொற் றுத்
தீவிரமகடந்தகதத்
கதொடர்ந்து
தன் னிச்கசயொன கைதுைளும் தடுத்துகவெ்புை்ைளும் விளை்ைமறியலில்
பமொசமொை
நடத்தெ்ெடுவதும்
விளை்ைமறியல்
மரணங் ைளும்
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அதிைரித்திருெ்ெகத மட்டுமன் றி கெருந்கதொற் றுை்ைொன அரசொங் ைத்தின்
ெதிற் கசயற் ெொட்டின்
அங் ைமொை
இகவ
மொறியிருெ்ெகதயும்
இலங் கையர்ைள் ைண்டுள் ளனர்.
கநருை்ைடிமிை்ை ைொலெ்ெகுதியில் , சட்ட அமலொை்ைல் நிறுவனங் ைளும்
பதசிய ெொதுைொெ்பும் அவற் றுை்கு வழங் ைெ்ெட்டுள் ள அதிைொரங் ைளுடன்
பசர்த்து இறுை்ைமகடகின் றன. கெருந்கதொற் று கநருை்ைடியும் இதற் கு
விதிவிலை்ைல் ல. அரசு ‘ைடுகமயொன’ நடவடிை்கைைகள எடுை்ைபவண்டும்
எனை் பைொரிை்கை விடுை்ைெ்ெட்டு ‘உறுதியொன’, ‘விகனத்திறன் மிை்ை’
மற் றும் ‘ஒழுை்ைம் மிை்ை’ கெொதுச்சுைொதொர ெதிற் கசயற் ெொடுைளுை்ைொன
பதகவ
என
இை்ைடுகமயொன
நடவடிை்கைைள்
நியொயெ்ெடுத்தெ்ெடுகின் றன.
இருெ்பினும் ,
இறுை்ைமகடந்து
வரும்
நிறுவனங் ைளுடன் இலங் கையர்ைளுை்கு இருெ்ெபதொ குமுறல் மிை்ை
உறபவயொகும் . குறிெ்ெொை, இரண்டு கிளர்ச்சிைளின்
பெொதும் ெல
தசொெ்தங் ைள் நீ டித்த ஆயுத பமொதலின் பெொதும் இவ் வொறொன உறபவ
நிலவியது.
மிை
அண்கமை்
ைொலத்தில் ,
2019
ஆம்
ஆண்டில் ,
கெருந்கதொற் றுை்கு ஒரு வருடபம இருந்த நிகலயில் , உயிர்த்த ஞொயிறு
தொை்ைகுதல் ைகளத் கதொடர்ந்து நொடு முழுவதும் முஸ்லிம் இகளஞர்ைள்
கைொத்துை்
கைொத்தொைை்
கைதுகசய் யெ்ெட்டு
விளை்ைமறியலில்
அகடை்ைெ்ெட்டனர். இபத வருடம் முன் னொள் ெொதுைொெ்புச் கசயலொளரொன
பைொத்தெொய
ரொஜெை்ச
ஜனொதிெதியொைத்
கதரிவுகசய் யெ்ெட்டொர்.
சமூைத்திலும்
அரசொங் ைத்திலும்
இரொணுவத்தின்
அந்தஸ்திகனயும்
வகிெொத்திரத்திகனயும் விசொலமொை்கிய ெல கதொடர் நடவடிை்கைைகள
அவர் எடுத்தொர். சில மொற் றங் ைள் ஏற் ைனபவ இடம் கெற் று வந்ததுடன்
ஜனொதிெதித் பதர்தல் நிகறவுற் றுச் சில மொதங் ைபள ஆன நிகலயில்
கெருந்கதொற் றுத் தொை்கிய பெொது இகவ பமலும் வலுெ்ெடுத்தெ்ெட்டன.

ெகழய பெொை்குைள் கதொடர்ந்தொலும் , கெருந்கதொற் றுை்கைன விபசடமொை
ஒரு
ெதிற் கசயற் ெொட்டிகன
வடிவகமெ்ெதற் குெ்
புதியதும்
அதிவிபசடமொனதுமொன நடவடிை்கைைள் பதகவ எனை் ைருதெ்ெட்டன.
சந்பதைமின் றி இபத பெொன் ற நடவடிை்கைைள் உலைம் முழுவதும்
ைகடெ்பிடிை்ைெ்ெட்டு வருகின் றன. ஆனொல் இலங் கையில் அவர்ைள் ஓர்
அசொதொரண அரசியலகமெ்புெ் பிரச்சிகனயிகன உருவொை்கியுள் ளனர்.
கைொவிட்
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கெருந்கதொற் றுை்ைொளொனவர்
முதன் முதலில்
ைண்டுபிடிை்ைெ்ெடுவதற் குச் சில வொரங் ைளுை்கு முன் னர் ெொரொளுமன் றம்
ைகலை்ைெ்ெட்டது. ெொரொளுமன் றம் இல் லொமல் ைொெந்து அரசொங் ைமொை
இருந்த சிறுெொன் கம அரசொங் ைத்தின் கீழ் விை்படொரியொ யுைத்துத்
4

“தனிகமெ்ெடுத்தல் ைட்டகளச்சட்டத்தில் ” கெருமளவு சொர்ந்த நிகலயில்
இலங் கை கெருந்கதொற் றிகன எதிர்கைொண்டது. இந்தச் சூழகமவில் ,
ெொதுைொெ்புெ் ெகடயினருை்கு ஏற் ைபவண்டிய ஏரொளமொன கெொறுெ்புை்ைள்
ைொணெ்ெட்டன.
கைொவிடுை்கு
எதிரொன
பதசிய
கெொறிமுகறயின்
தகலவரொை
இரொணுவத்
தளெதி
நியமிை்ைெ்ெட்டொர்;1
இரொணுவம்
தனிகமெ்ெடுத்தல்
முைொம் ைகள
நடத்தியது,
ஊரடங் கிகணை்
ைண்ைொணித்தது, அவசரைொல உணவுெ் கெொதிைகள விநிபயொகித்தது.
இவற் றுை்கு அெ்ெொல் கெொது இடங் ைளில் கிருமிநீ ை்ைம் கூடச் கசய் தது. சில
வொரங் ைளினுள் , முழு நொடும் முடை்ைெ்ெட்டது. கைொவிட் கதொற் றொளர்ைளும்
அவர்ைளுடன் கநருங் கிய கதொடர்பிகனெ் பெணியவர்ைளும் அரசொல்
நடத்தெ்ெட்ட தனிகமெ்ெடுத்தல்
முைொம் ைளுை்கு அனுெ்ெெ்ெட்டனர்.
பதசிய எல் கலைள் ைடுகமயொைை் ைண்ைொணிை்ைெ்ெட்டு ெயணங் ைளும்
பெொை்குவரத்தும் உண்ணிெ்ெொைை் ைண்ைொணிை்ைெ்ெட்டன.

சகாவிட் அமலாக்கலுடன் சதாடை்புரடய ரகதுகள்
2020 மொர்ச் நடுெ்ெகுதியில் நொட்டினுள் கைொவிட் கதொற் றொளர்ைள்
ைண்டுபிடிை்ைெ்ெட்ட கசய் தி கவளியொனதும் அரசொங் ைத் துகறை்குெ்
கெொது மற் றும் வங் கி விடுமுகறைள் முதற் ைட்ட ெதில் நடவடிை்கையொைெ்
பிரைடனெ்ெடுத்தெ்ெட்டு
இதகனெ்
பின் ெற் றுவதில்
தமது
தற் றுணிபிகனெ் ெயன் ெடுத்துமொறு தனியொர் துகறயிடம் பவண்டுபைொள்
விடுை்ைெ்ெட்டது. எனபவ, “வீட்டில் இருந்து ெணியொற் றல் ” என முதல் வொரம்
ைழிந்தது.
வொர
இறுதியில்
ஊரடங் கு
அமுல் ெடுத்தெ்ெட்டது.
எவ் வொறொயினும் , தனிகமெ்ெடுத்தல் மற் றும் பநொய் த் தடுெ்புை் ைட்டகளச்
சட்டத்தின்
கீழ்
எனை்
கூறெ்ெட்டு
நொடு
முழுவதும்
ஊரடங் கு
பிறெ்பிை்ைெ்ெட்டது.
ஊரடங் குை்கு
இகயபுறொதவர்ைள்
கைதுகசய் யெ்ெடுவொர்ைள் எனெ் கெொதுமை்ைள் அச்சுறுத்தெ்ெட்டனர்.2 2020
மொர்ச் முடிவின் பெொது, ஊரடங் கு பிறெ்பிை்ைெ்ெட்டதில் இருந்து 6850 பெர்
கைதுகசய் யெ்ெட்டதொைெ் கெொலிஸ் ஊடைெ் பிரிவு அறிை்கையிட்டது.3
அபதபவகள, “ஊரடங் கிகன மீறுெவர்ைளின் எண்ணிை்கையும் ஊரடங் கு
அனுமதிெ்
ெத்திரங் ைகளத்தவறொைெ்
ெயன் ெடுத்துெவர்ைளின்
எண்ணிை்கையும்
அதிைரித்த
ைொரணத்தினொல்
கெொலிசொருை்கு
உதவுவதற் ைொை
அரசொங் ைம்
ஆயுதெ்
ெகடயினகர
நியமித்த”
ைொரணத்தினொல் ஊரடங் கு அமலொை்ைத்தில் இரொணுவம் சம் ெந்தெ்ெட்டது.
ஏெ்ரில் மொத நடுெ்ெகுதியளவில் கைதுைளின் எண்ணிை்கை 34500 ஆை
அதிைரித்திருந்தது.4
பமலும் ,
ஊரடங் கை
மீறியவர்ைளுை்கும்
தனிகமெ்ெடுத்தல் ைட்டகளச்சட்டத்தின் கீழ் வழங் ைெ்ெட்ட ஏகனய
சுைொதொர வழிைொட்டல் ைகள மீறுெவர்ைளுை்கும் ஆறு மொத ைொல சிகறத்
5

தண்டகன வழங் ைெ்ெடபவண்டும் எனை் பைொரும் ஒரு கைொள் கையிகன
இலங் கைெ் கெொலிசொர் அெ்பெொது கைை்கைொண்டனர்.5
ஊரடங் கை மீறுெவர்ைகளை் கைதுகசய் யும் கைொள் கை ஆரம் பித்த
பநரத்தில் ,
கைொவிட்
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கதொற் று
சிகறை்கைதிைளின்
மத்தியில்
ைண்டறியெ்ெட்ட அச்சத்தினொல் அநுரொதபுரச் சிகறச்சொகலயில் ஏற் ெட்ட
ைலவரத்தில் இரண்டு சிகறை் கைதிைள் கைொல் லெ்ெட்டனர். கநரிசல் மிை்ை
சிகறச்சொகலைளில்
கைதிைள்
தடுத்துகவை்ைெ்ெட்டுள் ள
நிகலகமைளின் ைொரணமொைச் சிகறை்கைதிைளின் உயிருை்கு ஆெத்து
ஏற் ெட்டுள் ளது என் ற ெதற் றம் சிகறச்சொகலைளினுள் உருவொகியது.
கெருந்கதொற் றின்
ைொரணமொைை்
கைதிைள்
விடுதகல
கசய் யெ்ெடபவண்டும்
என் ற
முன் கமொழிவிகனச்
சிவில்
சமூை
6
ஆதரித்துவொதொடுனர்ைள் ஜனொதிெதிை்கு அனுெ்பிகவத்தனர். ஏெ்ரில்
மொத
ஆரம் ெத்தில்
“ஜனொதிெதியினொல்
நியமிை்ைெ்ெட்ட
குழுவின்
ெரிந்துகரைளின்
அடிெ்ெகடயில்
கமொத்தமொை
2961
கைதிைள்
7
நீ திமன் றத்தினொல் பிகணயில் விடுவிை்ைெ்ெட்டனர்."
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எவ் வொறொயினும்
, கரலக்
கைதுைள்
கதொடர்
ந்த
கூட, உறுப்
விதிை்
ெ்ெட்ட
அைொங் கப் பல்
கழகத்
தின் நிை்
வபெொதும்
ாகப் பணியாள்
பிை
னை்
ஒருவைின் வாக்குமூலம் (ஆண், வயது 38, மட்டக்களப் பு)
“நடமொட்டச் சுதந்திரம் என்ெது ெொரிய ஒரு சவொலொை இருை்கின் றது. ஒரு
வருடத்திற் கும் பமலொை, எம் மொல் கவளிபய கசல் ல முடியவில் கல. இது
அகனவருை்கும் கெொதுவொன ஒரு பிரச்சிகனயொை இருை்கின்றது. கைொவிட்
கெருந்கதொற் றின்
தன் கமயின்
ைொரணமொை
கதொற் றுத்தகடைொெ் புச்
(குவரண்கடன் )
சட்டத்தின்
கீபழபய
விடயங் ைகள
முைொகமத்துவம்
கசய் யபவண்டியிருை்கின் றது. ஆனொல் தமது விருெ் ெத்தின்ெடி தமை்கு
பவண்டியபெொது அவர்ைளொல் சட்டத்திகன வகளை்ை முடியொது என்ெதல் ல
இதன் அர்த்தம் . ஒவ் கவொருவருை்கும் இந்தெ் கெருந் கதொற் று ஒரு ைடினமொன
ைொலத்திகன
உருவொை்கியுள் ளது
என்ெபத
இதன்
மிைெ்
கெரிய
யதொர்த்தமொகும் . எனபவ, இந்தச் சட்டங் ைகளெ் பின் ெற் றுவதற் கு அெ் ெொல்
ஏகனய முை்கியமொன அம் சங் ைகளயும் நொம் ெரிசீலிை்ை பவண்டியுள் ளது.
வொழ் வொதொர
இழெ்பு,
உறுதியொன
நிதிெ்
பின் புல
இழெ் பு
மற் றும்
அத்தியொவசியெ் கெொருட்ைள் இல் லொகம பெொன்றவற் றொல் கெொதுமை்ைளின்
வொழ் வில்
ெல் பவறு
பிரச்சிகனைள்
உருவொகியுள் ளன.
எனபவ,
இச்சூழ் நிகலைளின் கீழ் மை்ைளின் உரிகமைகளயும் சுதந்திரங் ைகளயும்
ைருத்தில் கைொள் வதும் மிை முை்கியமொனதொகும் .”
“உள் ளூர்ெ் பிரபதசங் ைளில் கூட முழுமுடை்ைத்திகனெ் கெொருட்ெடுத்தொது
மை்ைள்
அவர்ைளின்
வொழ் வொதொரெ்
பிரச்சிகன
ைொரணமொைவும்
அத்தியொவசியெ் கெொருட்ைகளெ் கெற் றுை்கைொள் வதற் ைொைவும் அதிைமொன
பநரங் ைள் அகலந்து திரிகின்றனர். கதொற் றுத்தகடைொெ் புச் சட்டங் ைகளெ்
கெொருட்ெடுத்தொது சுற் றித் திரிந்த ைொரணத்தினொல் ஏறொவூர் பிரபதசத்தில் சில
முஸ்லிம் ைகளெ்
ெகிரங் ைமொை
மண்டியிடச்
கசய் ததில்
இரொணுவம்
சம் ெந்தெ் ெட்ட சம் ெவம் ஒன்று நகடகெற் றிருை்கின் றது. ஏறொவூர் பிரபதசத்தில்
ெயணத் தகடயிகன மீறிச் கசன்றவர்ைகளை் கைைகள உயர்த்தியவொறு
முழந்தொளிடச் கசய் யுமொறு
இரொணுவத்தினர் ெலவந்தெ் ெடுத்தியகதை்
ைொட்டும் புகைெ் ெடங் ைள் சமூை ஊடைங் ைளில் ெரவலொைெ் ெரெ் ெெ் ெட்டன.
கதொற் றுத்தகடைொெ்புச் சட்டத்தின் கீழ் கசய் யெ் ெடுகின் றன என நொம்
ஏற் றுை்கைொள் ள முடியொத கசயற் ெொடுைளில் இகவ சிலவொகும் . ெரந்த
வகையில் பநொை்குகையில் விடயங் ைள் மிைவும் சிை்ைல் மிை்ைகவயொைவும்
ைடினமொனகவயொைவும்
ைொணெ் ெடுகின்றன.
பமலும் ,
இவ் வகையொன
கசயற் ெொடுைள்
ஏகனய
ெொதைமொன
விகளவுைகள,
குறிெ் ெொை,
சனத்கதொகையொனது மிைவும் ெல் வகைகமயுகடயதொை இருை்கும் கிழை்கு
மொைொணத்தில்
உருவொை்ைலொம் .
இந்தத்
துன்புறுத்தல் ைளுை்கு
முைங் கைொடுத்தவர்ைள் முஸ்லிம் சமுதொயத்திகனச் பசர்ந்தவர்ைபள.”
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எவ் வொறொயினும் , கைதுைள் கதொடர்ந்தபெொதும் கூட, விதிை்ைெ்ெட்ட
ஊரடங் கின் சட்டரீதியொன தன் கம கதொடர்ெொைவும் அந்த ஊரடங் கின் கீழ்
கசயற் ெடுத்தெ்ெட்ட கைதுைளின் சட்டரீதியொன தன் கம கதொடர்ெொைவும்
பைள் விைள் எழுெ்ெெ்ெடொமல் இருை்ைவில் கல. உதொரணமொை, எதிர்ை்ைட்சிெ்
ெொரொளுமன் ற உறுெ்பினரொன எம் ஏ சுமந்திரன் , ஜனொதிெதி சட்டத்தரணி,
ஊடைத்தில் பின் வரும் ைருத்திகன முன் கவத்தொர், “சட்டெ்ெடி நொட்டில்
ஊரடங் கு இல் கல. நொங் ைள் இந்த ஊரடங் கிற் குை் ைட்டுெ்ெடுவதற் ைொன
ைொரணம் நொட்டில் தற் பெொது ஏற் ெட்டுள் ள நிகலகமயொகும் .”(8) அபதபெொல் ,
“வலுவற் ற
சட்ட
அடிெ்ெகடயிகனை்
கைொண்டிருந்தொலும் ,
மை்ைள்
ஊரடங் கிகனெ் பின் ெற் றபவண்டும் . ஏகனனில் கைகரொனொ கவரசின்
ெரவகலை் ைட்டுெ்ெடுத்துவதற் ைொன மிைச் சிறந்த வழி வீட்டில் இருெ்ெபத”
என அவர் பவண்டுபைொள் விடுத்தொர்.9
ஊரடங் கிகன
மீறியவர்ைளுை்கு
எதிரொை
மொத்திரமன் றி,
கவத்தியசொகலயில்
அனுமதிை்ைெ்ெடுவகதத்
தவிர்ை்கும்
கைொவிட்
கதொற் று ஏற் ெட்டுள் ளது எனச் சந்பதகிை்ைெ்ெடுெவர்ைளுை்கு எதிரொைவும்
அவர்ைளுை்கு உதவுெவர்ைளுை்கு எதிரொைவும் கைதுை்ைொன அச்சுறுத்தல்
விடுை்ைெ்ெட்டது.10
“அத்தியொவசிய
பசகவைகள
விநிபயொகிை்கும்
முை்கியமொன ெணியில்
ஈடுெட்டிருை்கும்
அரச அதிைொரிைகளயும்
ஊழியர்ைகளயும் அநொவசியமொை விமர்சிெ்ெவர்ைகள உன் னிெ்ெொைை்
ைண்ைொணித்து” அவர்ைகளை் கைதுகசய் யுமொறு அெ்பெொகதய ெதில்
கெொலிஸ் மொ அதிெர் கெொலிசொருை்கு அறிவுறுத்தல் வழங் கியபெொது
தவறொன
தைவல் ைகளை்
ைட்டுெ்ெடுத்தல்
என் ற
ெரெ்பினுள் ளும்
11
கைதுை்ைொன அச்சுறுத்தல் ெரவியது.
கெொது ஆர்ெ்ெொட்டங் ைளில் ஈடுெடுெவர்ைகளை் கைதுகசய் வதற் ைொன
ஆர்வத்திகனயும் அரசொங் ைம் சுட்டிை்ைொட்டியது. 2020 ஜுன் மொதத்தில் ,
குபளொெல்
பிளை் கலவ் ஸ்
கமட்டர்ஸ்
இயை்ைத்திற் கு ஆதரவொை
புரன் ட்கலன்
பசொசலிசை்
ைட்சியினொல்
ஏற் ெொடு
கசய் யெ்ெட்ட
ஆர்ெ்ெொட்டத்தில்
ெங் குெற் றிய
ஐம் ெத்திமூன் று
பெர்
12
கைதுகசய் யெ்ெட்டனர். 2021 ஆம் ஆண்டு, அரசொங் ைை் கைொள் கைைகள
எதிர்த்தவர்ைள் ,
குறிெ்ெொை
அதிெர்
–
ஆசிரியர்
கதொழிற் சங் ை
நடவடிை்கையில் ஈடுெட்டவர்ைள் , கைொத்தலொவல பதசிய ெொதுைொெ்புெ்
ெல் ைகலை்ைழைச் சட்டமூலத்திற் கு (KNDU) எதிர்ெ்புை் ைொட்டியவர்ைள்
மற் றும் இரொசொயண உரத் தகட திடீகரன அறிமுைெ்ெடுத்தியகமை்கு
எதிரொை ஆர்ெ்ெொட்டம் கசய் தவர்ைள் எனெ் ெலர் கைதுகசய் யெ்ெட்டனர்.
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அைொங் கப் பாடொரல
ஆசிைியை் ஒருவைின்
வாக்குமூலம் (ஆண், 56 வயது,
கபைாதரன)
“சமூை
இகடகவளி
வழிைொட்டல் ைகளெ் பின் ெற் றிை்
ைண்டியிலும்
கைொழும் பிலும்
நகடகெற் ற
சில
ஆர்ெ்ெொட்டங் ைளில்
நொனும்
சம் ெந்தெ் ெட்டிருந்பதன் .
ைண்டியில் இருந்து கைொழும் புை்கு
நடத்தெ் ெட்ட
அதிெர்ைளினதும்
ஆசிரியர்ைளினதும் ஆர்ெ்ெொட்டெ்
பெரணியிலும்
நொன்
சம் ெந்தெ் ெட்டிருந்பதன் .
ெலர்
கைதுகசய் யெ் ெட்டனர்.
நொம்
இை்ைட்டொன
ஒரு
நிகலயில்
இருை்கின் பறொம்
என் ெது
எனை்குத்
கதரியும்
–
நொம்
மை்ைளின்
சிவில்
மற் றும்
அரசியல்
உரிகமைகளெ்
ெொதுைொெ் ெதொ
அல் லது
கதொற் றுத்தகடைொெ்புச்
சட்டத்திகனெ்
பெணுவதொை?
நொம் பிடிகய நழுவவிடை் கூடொது.
ஏகனனில் அரசொங் ைம் இந்தச்
சூழ் நிகலயிகனச்
சந்தர்ெ்ெவொதத்துடன்
ெயன் ெடுத்திவருகின் றது. இந்தெ்
புதிய சூழ் நிகலயில் இரண்டு
விடயங் ைளுை்கும்
இகடயில்
சமனிகலயிகனெ்
பெணுவது
இன் றியகமயொததொகும் !
ைல் வி
உரிகமை்ைொன பெொரொட்டத்தில்
பெொரொடியவர்ைகளை்
கைதுகசய் வது
தனிமனித
சுதந்திரத்துை்கும்
உரிகமைளுை்கும்
விழுந்த
அடியொகும் .”

ரகதுசெய் யப் பட்டனை்
இவ் வொறொன
கைதுைள்
நடந்தகமயிகனத் தொண்டி, ெல கெொது
ஒன் றுகூடல் ைளுை்கு
அனுமதி
வழங் ைெ்ெட்டபதொடு
மொத்திரமன் றி
அவற் றில்
அரசொங் ைத்தின்
முை்கியமொன
பிரமுைைர்ைளும்
ைலந்துகைொண்டகம
குறிெ்பிடத்தை்ைதொகும் .
2020
ஆம்
ஆண்டில்
இதற் ைொன முை்கியமொன
உதொரணமொை முன் னொள் அகமச்சர்
ஆறுமுைம்
கதொண்டமொனின்
ஈமச்சடங் கிகனை் குறிெ்பிட முடியும் .
பிரதமர் மஹிந்த ரொஜெை்ச உள் ளிட்ட
ஆயிரை்ைணை்ைொபனொர் இறுதி அஞ் சலி
கசலுத்துவதற் ைொை
இதில்
ைலந்துகைொண்டனர். இதற் குச் சில
நொட்ைளுை்கு முன் னபர பிளை் கலவ் ஸ்
கமட்டர்
ஊர்வலத்தில்
ைலந்துகைொண்ட
53
ஆர்ெ்ெொட்டை்ைொரர்ைள்
கைதுகசய் யெ்ெட்டனர்.13 இபதபெொல் ,
2021 ஆம் ஆண்டு, இபத தினத்திபலபய
கைொத்தலொவல பதசிய ெொதுைொெ்புெ்
ெல் ைகலை்ைழைச்
சட்டமூலத்திற் கு
எதிரொை ஆர்ெ்ெொட்டம் கசய் தவர்ைள்
கைதுகசய் யெ்ெட்டனர்.
ெசில்
ரொஜெை்ச
புதிய
நிதியகமச்சரொை
நியமிை்ைெ்ெட்டகதை்
கைொண்டொட
ஏற் ெொடு கசய் யெ் ெட்ட ெல கெொது
நிைழ் வுைள்
எவ் வித
அசம் ெொவிதங் ைளும்
இன் றிச்
சகித்துை்கைொள் ளெ்ெட்டன.
கெருந்கதொற் றின் பெொது கெொதுமை்ைள்
ஆர்ெ்ெொட்டம்
நடத்திய
சந்தர்ெ்ெங் ைளில்
அவர்ைகளெ்
9

கெொலிசொர் நீ திமன் றத்தில் ஆஜர்கசய் தபவகள நீ திமன் றம் அவர்ைகள
விளை்ைமறியலில்
கவை்ை
மறுத்தபெொது
ஆர்ெ்ெொட்டை்ைொரர்ைகள
ெலவந்தமொைத் தனிகமெ்ெடுத்துவது ஒரு பெொை்ைொை உருவொகியது.14
கைொழும் பிலுள் ள
அதிசிறந்த
ப
ொட்டல்
ஒன் றில்
ஏற் ெொடு
கசய் யெ்ெட்டிருந்த
பிறந்த
நொள்
கைொண்டொட்டத்தில்
ைலந்துகைொள் வதற் ைொை
முழுமுடை்ை
விதிைகள
மீறிய
சில
பிரெலங் ைகளத்
தனிகமெ்ெடுத்தியதுடன்
இந்தெ்
பெொை்கு
15
ஆரம் பித்தது.( )
விகரவில் ,
ஏகனய
ஆர்ெ்ெொட்டை்ைொரர்ைளுை்கு
நீ திமன் றங் ைள் பிகன வழங் கியபெொதும் அவர்ைளும் ெலவந்தமொை
தனிகமெ்ெடுத்தலுை்கு உட்ெடுத்தெ்ெட்டனர்.16 இதனுடன் கதொடர்புற் று,
இலங் கை நீ திெதிைள் நிறுவனம் இகணயவழிை் ைருத்தரங் கு ஒன் றிகன
ஏற் ெொடு
கசய் து
அதில்
சைல
நீ தவொன் ைளும்
ைலந்துகைொள் வது
ைட்டொயமொனது
என் று
பிரைடனெ்ெடுத்தெ்ெட்டதுடன்
அந்தை்
ைருத்தரங் கில்
ைலந்துகைொண்ட
நீ திெதிைளிடத்தில்
கெொது
ஆர்ெ்ெொட்டங் ைளில் ெங் குெற் றியகமை்ைொைை் கைதுகசய் யெ்ெட்டவர்ைள்
அவர்ைளின் முன் ஆஜர்ெடுத்தெ்ெடுகையில் அவர்ைகள விளை்ைமறியலில்
கவை்ை
அவர்ைள்
கதொடர்ந்து
மறுத்துவந்தொல்
கதொழில் ரீதியொன
பிரதிகூலங் ைளுை்கு
அவர்ைள்
முைங் கைொடுை்ை
பநரிடும்
என
17
அச்சுறுத்தெ்ெட்டதொைத்
கதரியவந்துள் ளது.
இை்ைருத்தரங் கிகனை்
ைண்டித்த சட்டத்தரணிைள்
சங் ைம்
விசொரணை்ைொைை் பைொரிை்கை
18
விடுத்திருை்கின் றது.

கட்டுக்காப் பில் ரவத்திருக்ரகயில் ஏற் படும் மைணங் கள்
2020 இற் கும் 2021 இல் இற் கறவகரை்குமொன ைொலெ்ெகுதியில் கெொலிஸ்
ைட்டுை்ைொெ்பில்
இருை்கையில்
ஏற் ெட்ட
ெல
மரணங் ைள்
ெற் றி
ஊடைங் ைளில் அறிை்கையிடெ்ெட்டுள் ளது.

10

முன் னொள்
சிகறை்
கைதியொன
ஊருஜுவ என அகழை்ைெ்ெடும்
கமலன் மொபுல சில நொட்ைளுை்கு
“ெல் பவறு பிரபதசங் ைளில் ெல் பவறு
முன் னர்
சிகறயில்
இருந்து
சம் ெவங் ைள்
கதொடர்பில்
விடுதகல கசய் யெ்ெட்ட பின் னர்
ைட்டுை்ைொெ் பில் இருை்கையில் ெலர்
மரணித்துள் ளகத
நொன்
நவைமுவ
கெொலிசொல்
அறிந்துள் பளன் . இது சந்பதைநெர்ைள்
கைதுகசய் யெ்ெட்டுச்
சில
எனை்
ைருதெ்ெடுெவர்ைகளை்
நொட்ைளின்
பின் னர்
குரூரமொை நடத்தும் முகறயொகும்
வந்துரமுல் லயில் கைொல் லெ்ெட்டொர்.
என் ெதுடன் இது முற் றுமுழுவதும்
கெொலிசொரின்
கூற் றுெ்ெடி,
சட்டத்திற் கு
முரணொனதொகும் .
உள் ளூரில்
தயொரிை்ைெ்ெட்ட
இச்சம் ெவங் ைளில்
கெரும் ெொன் கமயொனவற் றில்
ரிவொல் வகரை்
ைண்டுபிடிை்கும்
பின் ெற் றெ் ெடபவண்டிய
ெல
உத்திபயொைபூர்வ
கெொலிஸ்
நீ திகநறி
நடவடிை்கைமுகறைள்
நடவடிை்கையின்
பெொது
அவர்
இருந்தன.
ஆனொல்
இந்த
கைை்குண்டிகனெ் ெயன் ெடுத்திெ்
நடவடிை்கைமுகறைள்
கெொலிசொகரத்
தொை்ை
பூர்த்திகசய் யெ் ெடொது
சந்பதைநெர்ைள்
முற் ெட்டபெொது
கெொலிஸ்
கைொல் லெ் ெடுவதுடன்
இது
அதிைொரிைளினொல்
சுட்டுை்
சட்டத்தின்
ஆட்சிை்கும்
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கைொல் லெ்ெட்டொர்( ).
சில
முரணொனதொகும் . ைடந்த வருடம்
நொட்ைளின்
பின் னர்,
கைொஸ்ைட
இடம் கெற் ற
சிகறச்சொகல
தொரை என அகழை்ைெ்ெடும் தொரை
மரணங் ைளிலும் இபத நிகலகமபய
விபஜபசைர
கெொலிஸ்
ைொணெ் ெட்டது.
சட்டம்
ஒழுங் கு
என் ெது
அகனவருை்கும்
ைட்டுை்ைொெ்பில்
இருை்கையில்
சமமொனதொை
இருை்ைபவண்டும் .
மரணித்திருை்கின் றொர். மீரிைமை்கு
அவர்ைள்
சட்டத்தின்
கீழ்
அவர்
அகழத்துச்
குற் றமிகழத்தவர்ைளொை
கசல் லெ்ெட்டபெொது
நகடகெற் ற
இருந்தொலும்
கூட,
சம் ெவத்தில்
சூழ் நிகலயிகனை்
நிகனத்தவர்ைகளல் லொம்
ைட்டுெ்ெடுத்த
கெொலிசொர்
அவர்ைகளத்
தண்டித்துவிட
முடியொது.
ெலத்திகனெ்
பிரபயொகிை்ை
நிர்ெ்ெந்திை்ைெ்ெட்ட
பெொது
இச்சம் ெவம் நகடகெற் றுள் ளது”(20).
இறந்தவர்
கெொலிஸ்
ைட்டுை்ைொெ்பில் இருை்கையில் அவரின் உயிருை்கு ஆெத்து ஏற் ெடும் என
அவரின்
சொர்பில்
கசயற் ெட்ட
சட்டத்தரணி
எச்சரித்துள் ளதன்
அடிெ்ெகடயில் இலங் கை சட்டத்தரணிைள் சங் ைம் ைட்டுை்ைொெ்பில்
இருை்கையில் இடம் கெற் ற மரணங் ைகளை் ைண்டித்துள் ளது.21
ஆய் வாளை் மற் றும் நாடகாசிைியை்
(ஆண், 28 வயது, மட்டக்களப் பு)
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தனது குடும் ெத்திற் ைொை உணவு வொங் ைச் கசன் ற டி சுனில் இந்திரஜித்
எனும் மூன் று பிள் களைளின் தந்கத மரணித்திருை்கின் றொர் (வீட்டில்
தனிகமெ்ெடுத்தலில் இருந்தவர்). இந்திரஜித்கதத் தொை்குமொறு இரண்டு
கெொலிசொர் பவறு ஒரு நெரிடம் பைட்டிருை்கின் றனர். அந்த நெரின்
தொை்குதலொல் வீதியில் விழுந்த இந்திரஜித்தின் மீது ெஸ் ஒன் று ஏறிச்
கசன் றதொல் அவர் மரணித்திருை்கின் றொர் என இச் சம் ெவம் கதொடர்பில்
கதரியவந்துள் ளது. கெொலிசொர் ெொர்த்திருை்கையில் இந்திரஜித்கதத்
தொை்கும் ைொகணொலி கவரலொைெ் ெரவியதகதத் கதொடர்ந்து தமது
ைடகமயிகனெ் புறை்ைணித்தனர் என் ற ைொரணத்தின் அடிெ்ெகடயில்
இரண்டு
கெொலிசொரும்
கைதுகசய் யெ்ெட்டுள் ளதொை
22
அறிை்கையிடெ்ெட்டுள் ளது.
கிழை்கு
மொைொணத்தில்
ஏறொவூர்
கெொலிசொரின்
ைட்டுை்ைொெ்பில்
இருை்கையில்
சந்திரன்
விதுசன்
என் ெவர் மரணித்திருை்கின் றொர்.
கிரிஸ்டல் கமதம் கெடகமகன, அதொவது ஐஸ்
எனெ் கெொதுவொை
அறியெ்ெடும்
பெொகதெ்கெொருகள
அளவுை்ைதிைமொை
எடுத்துை்கைொண்டகமபய மரணத்திற் ைொன ைொரணம்
என விபசட
மருத்துவ அதிைொரி ஒருவரொல் ஆரம் ெத்தில் அறிை்கையிடெ்ெட்டிருந்த
அபதபவகள உயிரொெத்கத ஏற் ெடுத்த முடியொத சிறு ைொயங் ைள்
இறந்தவரின்
உடலில்
ைொணெ்ெட்டகம
ெற் றியும்
கவத்தியர்
23
குறிெ்பிட்டிருந்தொர்.
விதுசன்
அவரின்
வீட்டில்
இருை்கையிபலபய
கெொலிசொரொல் கைதுகசய் யெ்ெட்டிருை்கின் றொர். கெொலிஸ் நிகலயத்திற் கு
அகழத்துச் கசல் லெ்ெட முன் னர் விதுசகனெ் கெொலிசொர் பைொரமொைத்
தொை்கியதொை அவரின் குடும் ெ உறுெ்பினர்ைள் குறிெ்பிட்டிருை்கின் றனர்.
எவ் வொறொயினும் ,
இரண்டொவது
தடகவ
பிணை்கூறொய் விகன
நடத்துவதற் ைொை
விதுசனின்
சடலத்கதத்
பதொண்டிகயடுை்குமொறு
24
மட்டை்ைளெ்பு நீ தவொன் உத்தரவிட்டுள் ளொர்.
இரண்டு பிள் களைளின் தந்கதயொன கமொ
மட் அலி ெொணந்துகற
வடை்குெ்
கெொலிசொரின்
ைட்டுை்ைொெ்பில்
இருந்தபெொது
மரணித்திருை்கின் றொர்.
ஊரடங் கிகன
மீறுெவர்ைகளை்
ைண்ைொணிை்கையில் குறிெ்பிட்ட சம் ெவத்திற் கு முன் கனய தினமொன
ஜுன் 7 ஆம் திைதி 42 வயதொன நெர் ெொனந்துகற வடை்குெ் கெொலிசொரொல்
கைதுகசய் யெ்ெட்டதொைெ்
கெொலிஸ்
பெச்சொளர்
அஜித்
பரொ
ன
குறிெ்பிட்டொர். கெொலிஸ் நிகலயத்திற் கு அகழத்துச் கசல் லெ்ெடுகையில்
சந்பதைநெர் வொைனத்தின் பின் ைதவிகனத் திறந்து ெொய் ந்திருை்கின் றொர்.
இச்சம் ெவம்
கதொடர்ெொைெ்
ெொணந்துகற
வடை்குெ்
கெொலிஸ்
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நிகலயத்திகனச் பசர்ந்த இரண்டு
இகடநிறுத்தெ்ெட்டுள் ளனர்.25

கெொலிசொர்

ெணியில்

இருந்து

பெலியகைொட கைமுனு மொவத்தயில் வசித்த இரண்டு பிள் களைளின்
தொயொன 43 வயதொன கெண் கெொலிஸ் ைட்டுை்ைொெ்பில் இருை்கையில்
மரணித்திருை்கின் றொர். இரண்டு குழுை்ைளுை்கு இகடயிலொன பமொதல்
கதொடர்ெொை
விசொரிை்ைெ்
கெொலிஸ்
நிகலயத்திற் கு
வருமொறு
இை்குறிெ்பிட்ட கெண் உள் ளிட்ட ஐந்து பெகரெ் பெலியகைொட கெொலிசொர்
அகழத்த பின் னர் அவர்ைகளை் கைதுகசய் திருை்கின் றனர். இறந்த
கெண்ணின் ஆபரொை்கியமற் ற உடல் நிகல கதொடர்ெொைெ் கெொலிசொருை்கு
அறிவித்த
பின் னரும்
கூட
அவகர
கவத்தியசொகலயில்
அனுமதிெ்ெதற் பைொ அல் லது அவருை்கு அவசியமொன சிகிச்கசயிகன
வழங் குவதற் பைொ
எவ் வித
நடவடிை்கைைளும்
எடுை்ைெ்ெடொத
ைொரணத்தினொபலபய
அவர்
இறந்ததொை
உறவினர்ைள்
குற் றஞ் சொட்டுகின் றனர்.26
இபதபவகள, பெலியகைொட கெொலிசொரொல் 2017 கெெ்ரவரி 25 ஆம் திைதி
கைதுகசய் யெ்ெட்ட பின் னர் கெொலிசொரின் தொை்குதலொல் மரணித்த
ைடுகவல, இ
லபெொமிரியகவச் பசர்ந்த 42 வயதொன சதிை் சமனின்
இறெ்புை்ைொை இலங் கைெ் கெொலிஸ் ெத்து லட்சம் ரூெொ நட்டஈட்டிகன
வழங் ைபவண்டும்
என
உயர்
நீ திமன் றம்
உத்தரவிட்டுள் ளது.(27)
ைந்தகைத்திய கெொலிஸ் நிகலயத்கதச் பசர்ந்த கெொலிஸ் அதிைொரிைளின்
தொை்குதலின் விகளவொல் கைொல் லெ்ெட்ட 17 வயதொன சந்துன் மலிங் ைவின்
தொயொருை்கும் உயர் நீ திமன் றம் நட்ட ஈட்டிகன வழங் கியுள் ளது.28

சபாலிொைின் தாக்குதல் சதாடை்பான முரறப் பாடுகள்
2020 பம மொதம் ஊரடங் கு பவகளயில் வீதியில் கசன் ற ைொரணத்திற் ைொை 14
வயது நிரம் பிய ஆடிசம் குகறெொடுகடய சிறுவகன அளுத்ைம, தர் ொ
நைரெ் கெொலிசொர் தொை்கியிருை்கின் றனர். சிறுவகன விசொரித்த கெொலிஸ்
குழு ஒன் று அவகர வீதி வழிபய ஒரு பசொதகனச் சொவடிை்கு
இழுத்துச்கசன் று அங் பை அச்சிறுவகன மொறி மொறித் தொை்கியகமயும்
அவர்ைளுடன் பசர்ந்து வீதியொல் கசன் றவர்ைளும் தொை்கியகமயும் சிசிடிவி
ைமரொை்ைளில் ெதிவொகிெ் பின் னர் சமூை ஊடைங் ைளில் கவரலொகியது.
பின் னர் அந்தச் சிறுவகனெ் கெொலிசொர் பசொதகனச் சொவடிை்குெ்
பின் னொல் இருந்த மரத்தில் ைட்டிகவத்திருை்கின் றனர். எவ் வொறொயினும்
சம் ெவத்கதெ் ெற் றிை் பைள் விெ்ெட்ட சிறுவனின் தந்கத சொவடிை்கு வந்து
கெொலிசொரிடம் மைன் ஆடிசம் குகறெொடுகடயவர் என் ெகத உணர்த்திய
பின் னபர அவகர வீட்டுை்கு அகழத்துச்கசல் ல அவர்ைள் அனுமதித்தனர்.29
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தொை்கியவர்ைளுை்கு எதிரொை உயர் நீ திமன் றத்தில் அடிெ்ெகட உரிகமைள்
மனு ஒன் று தொை்ைல் கசய் யெ்ெட்டுள் ளது.30
ை்மனகவச் பசர்ந்த இகளஞர் ஒருவர்
ை்மன கெொலிசொரொல் 2021
ஜனவரி 07 ஆம் திைதி தொை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர். அயலவர் ஒருவர்
சிறு வியாபாைி மற் றும் சிவில் ெமூகத் துரறெ் செயற் பாட்டாளை்
(சபண், 30 வயது, களுத்தரற)

“கெொலிஸ் ைட்டுை்ைொெ் பில் இருந்தபவகள சந்பதைநெர்ைளுை்கு ஏற் ெட்ட
மரணங் ைள் மற் றும் வன் முகறச் சம் ெவங் ைள் கதொடர்ெொை நொன் மிகுந்த
ைரிசகண
கைொண்டிருந்பதன் .
இவ் வகையொன
சம் ெவங் ைள்
தவிர்ை்ைெ் ெடபவண்டும்
என
நொன்
நிகனை்கின் பறன் .
ஏகனனில்
வொழ் வதற் ைொன உரிகம அகனவருை்கும் கெொதுவொனதொகும் . கெொலிசொரும்
ெொதுைொெ் புெ்
ெகடயினரும்
சந்பதைநெர்ைள்
என
யொகரயொவது
கைதுகசய் தொலும்
கூட
இந்த
உரிகம
அவ் வொறு
கைதுகசய் யெ் ெட்டவர்ைளுை்கும்
இருை்கின் றது.
அவர்ைள்
குற் றமிகழத்தவர்ைள்
என
நிரூபிை்ைெ் ெட்டொலும்
அவர்ைகளத்
தண்டிெ் ெதற் குச்
சட்ட
நடவடிை்கைமுகறைள்
அமுலில்
உள் ளன.
சந்பதைநெர்ைள்
எனெ் ெடுெவர்ைளதும்
சிகறை்கைதிைளதும்
ெொதுைொெ் பிற் குெ் கெொலிசொரும் ஏகனய ெொதுைொெ் புெ் ெகடயினரும்
கெொறுெ் ெொை இருை்ைபவண்டும் . “ஆம் , இவர்ைள் பெொகதெ் கெொருள்
விற் ெவர்ைள் , குற் றச்கசயல் புரிெவர்ைள் , ெொதொள உலை உறுெ் பினர்ைள் ”
எனை் கூறி இச்சம் ெவங் ைகளெ் கெொதுமை்ைள்
ஏற் றுை்கைொள் வகத
வழகமயொைை்
கைொண்டிருந்தொலும் ,
சட்டத்தின் ெடி
விடயங் ைள்
நகடகெற் று அவர்ைள் குற் றவொளிைள் என நிரூபிை்ைெ் ெட்டு அவர்ைள்
தண்டிை்ைெ் ெடும் வகர இவ் வொறு ைருத முடியொது."

ெொதிை்ைெ்ெட்டவருடனும்
அவரின்
உறவினர்ைள்
சிலருடனும்
மது
அருந்துவதற் ைொை ஒன் றுபசர்ந்த பெொது அயலவர்ைளுை்கு இகடயில்
ஏற் ெட்ட பிணை்கினொபலபய இச்சம் ெவம் ஏற் ெட்டுள் ளது. அயலவரின்
மகனவிை்கும் இகளஞர்ைளுை்கும் இகடயில் வொை்குவொதம் ஏற் ெட்டுள் ளது.
தனது ைணவருை்கு இகளஞர்ைள் தொன் மதுவருந்தை் கைொடுத்துள் ளனர் என
அந்தெ் கெண் இகளஞர்ைள் மீது குற் றம் சொட்டியிருை்கின் றொர். அன் று
அதிைொகல 1 மணியளவில் உெகெொலிஸ் ஆய் வொளர் சொந்த ைருணொரத்ன
அவ் விடத்திற் கு வருகை தந்து ெொதிை்ைெ்ெட்டவகரை் கைதுகசய் ததுடன்
ஆய் வொளரும் ஏகனய கெொலிஸ் அதிைொரிைளும் அவகரெ் கெொல் லினொல்
அவ் விடத்தில் கவத்துத் தொை்கியதுடன் பின் னர் கெொலிஸ் நிகலயத்தில்
கவத்தும்
தொை்கியிருை்கின் றொர்ைள் .
பின் னர்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர்
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கவத்தியசொகலை்கு அகழத்துச் கசல் லெ்ெட்ட பெொது கவத்தியரிடம்
தொை்ைெ்ெட்டகம
ெற் றிை்
குறிெ் பிடை்கூடொது
என் றும்
அச்சுறுத்தெ்ெட்டிருை்கின் றொர்.
கெொலிஸ்
நிகலயத்திற் கு
மீண்டும்
அகழத்து வரெ்ெட்ட பின் னரும் ெொதிை்ைெ்ெட்டவகரத் தும் புத்தடியினொல்
தொை்கியிருை்கின் றனர். தொை்குதலின் ைொரணமொைத் தனை்கு ஏரொளமொன
ைொயங் ைள் ஏற் ெட்டதொைவும் சிறுநீ ருடன் குருதி கவளியொனதொைவும்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர் முகறெ்ெொடு கசய் திருை்கின் றொர். நீ தவொன் முன்
ஆஜர்ெடுத்தெ்ெட்டபெொது கெொலிசொரொல் தொன் தொை்ைெ்ெட்டகம ெற் றியும்
தனை்கு
ஏற் ெட்ட ைொயங் ைள் ெற் றியும் ெொதிை்ைெ்ெட்டவர் குறிெ் பிட்டிருை்கின் றொர்.
புதிதொை மருத்துவெ் ெரிபசொதகன நீ திமன் றத்தின்
சட்டத்துகறெ்
ெணியொள்
(பிஸ்ைொல் ) மூலமொை பமற் கைொள் ளெ்ெடபவண்டும்
என
31
உத்தரவிட்ட நீ தவொன் ெொதிை்ைெ்ெட்டவருை்குெ் பிகண வழங் கினொர்.
முன் னொள் மொைொண ஆளுநரின் மைனொன சட்டபீட இறுதியொண்டு
மொணவர் ஒருவர் பெலியகைொட கெொலிஸ் நிகலயத்தில் கவத்து கெொலிஸ்
அதிைொரிைளொல் 2021 கெெ்ரவரி 25 ஆம் திைதி தொை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர்.
ெொதிை்ைெ்ெட்டவரின் சட்டத்தரணியின் ைருத்துெ்ெடி, ெொதிை்ைெ்ெட்டவரின்
சபைொதரரர் ஒருவர் சட்டத்தரணி என் ெதுவும் அச்சட்டத்தரணியின்
ைட்சிை்ைொரருை்கு உணவுெ் கெொதி வழங் ைெ் கெொலிஸ் நிகலயத்திற் குச்
கசன் றபெொபத
தொை்ைெ்ெட்டுள் ளொர்
என் ெதுவும்
கதரியவந்துள் ளது.
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர்
தன் கன
ஒரு
சட்டத்தரணி
என
அறிமுைெ்ெடுத்தியதொைை்
குற் றஞ் சொட்டெ்ெட்ட
கெொலிஸ்
அதிைொரி
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ஆய் வாளை் மற் றும் நாடகாசிைியை் (ஆண், 28 வயது, மட்டக்களப் பு)
“கிரொமங் ைளில் தைவல் கைொடுை்கும் ெலர் மகறந்திருை்கின்றொர்ைள் . இவர்ைள்
சிஐடி புலனொய் வுச் பசகவ முைவர்ைள் பெொன்றவர்ைள் . கவளிபய கசன்ற
சந்தர்ெ்ெங் ைளில் மை்ைள் தொை்ைெ் ெட்ட சம் ெவங் ைள் ெற் றிய சில முகறெ் ெொடுைள்
உள் ளன. இது சட்டத்திகன அமுல் ெடுத்தும் குரூரமொன வழியொகும் . பமலும் ,
யுத்தத்துை்குெ் பின் னரொன வடை்கு மற் றும் கிழை்கில் இது கெொதுவொன
அணுகுமுகறயொைை்
ைொணெ் ெடுகின்றது.
ஆயுதெ்
ெகடயினரில்
கெரும் ெொன்கமயொனவர்ைள்
சிங் ைளவர்ைளொை
இருந்தபெொதிலும்
ெல
தமிழர்ைளும் முஸ்லிம் ைளும் ஆயுதெ் ெகடயில் இருை்கின்றனர். இவர்ைளின்
அணுகுமுகறயும் இபதபெொன்பற ைொணெ் ெடுகின்றது. குறிெ் ெொை ஏறொவூர்ச்
சம் ெவத்தில் இகதை் ைண்கூடொைை் ைொணமுடிந்தது. கதொற் றுத்தகடைொெ் புச்
சட்டத்திகன
மீறியகமை்ைொை
இதன்பெொது
ஆயுதெ்
ெகடயினர்
சில
முஸ்லிம் ைகள முழந்தொளிடுமொறு ெலவந்தெ் ெடுத்தினர். தற் பெொது நிலவும்
கெருந்கதொற் றுச்
சூழலில்
கதொற் றுத்தகடைொெ்புச்
சட்டத்திகனெ்
பெணபவண்டியது
முை்கியமொனதுதொன்
என்றபெொதிலும்
அதகனச்
கசய் வதற் ைொன ஒரு முகறயொன வழி இருை்கின்றது. கெொதுமை்ைளுை்ைொை,
சட்டத்திகன இவ் வொறு ெயன்ெடுத்துவது அதற் ைொன சிறந்த வழியல் ல.”

குறிெ்பிட்டிருந்தொர். சம் ெவத்திற் குச் சட்டத்தரணிைள் சங் ைம் உடனடியொை
ெதிற் கசயற் ெொடொற் றியிருந்ததுடன்
விசொரகணைளுை்கும்
சட்ட
நடவடிை்கைை்கும் அகழெ்பு விடுத்திருந்தது. சில நொட்ைளிபலபய நொன் கு
கெொலிஸ் அதிைொரிைள் ெணியில் இருந்து இகடநிறுத்தம் கசய் துள் ளனர்.32
கைதுகசய் யெ்ெட்டு ைல் கிகச நீ தவொன்
முன் பு ஆஜர்ெடுத்தெ்ெட்ட
ைளுபெொவிகலயிகனச் பசர்ந்த நெர் ஒருவர் விடுதகல கசய் யெ்ெட்ட
பின் னர் மரணித்திருை்கின் றொர். பமொட்டொர் கசை்கிள் திருத்துனரொைத்
கதொழில் புரிந்துவந்த இந்த நெர் தனது மைனுை்கு மதிய உணவு
வழங் குவதற் ைொை அவரின் பவகலத்தளத்திற் குத் தனது பமொட்டொர்
கசை்கிளில் 2021 மொர்ச் மொதத்தில் ஒருநொள் கசன் றுகைொண்டிருை்கையில்
இரத்மலொன பிரபதசத்தில் கவத்து இவகரை் கைதுகசய் த கெொலிசொர்
ைள் ளை்ைடத்தல் கெொருட்ைகள அவர் எங் பை ஒளித்துகவத்திருை்கின் றொர்
எனை் பைட்டிருை்கின் றனர். தனது கைது ெற் றித் தனது வீட்டொர் எவருை்கும்
கதரியவரொது என அறிந்துகைொண்ட இந்த நெர் தனது வீட்டுை்கு அருகில்
கெொலிசொர் தன் கனை் கூட்டிச் கசல் வொர்ைள் என் ெதற் ைொைத் தொன்
அவற் றிகன
வீட்டுை்கு
அருகில்
கவத்திருெ் ெதொைெ்
கெொய்
கூறியிருை்கின் றொர். அங் பையும் கவத்துெ் கெொலிசொர் இவகரத் கதொடர்ந்து
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தொை்கிை் ைள் ளை்ைடத்தல்
கெொருட்ைள்
எங் பை எனை் ைொட்டுமொறு
பைட்டிருை்கின் றனர்.
தொை்ைெ் ெட்டகத
இவரின்
குடும் ெத்தினர்
ைண்கூடொைை் ைண்டிருை்கின் றனர். சம் ெந்தெ்ெட்ட நெரின் மகனவியின்
வொை்குமூலத்தின்
ெடி,
சம் ெந்தெ்ெட்ட
நெரின்
தந்திரத்கத
அறிந்துகைொண்ட கெொலிசொர் கெொலிஸ் நிகலயத்தில் கவத்தும் இவகரத்
தொை்கியிருை்கின் றனர்.
மொர்ச்
19
ஆம்
திைதி
நீ தவொன்
முன் பு
ஆஜர்ெடுத்தெ்ெட்டபெொது
50
கிரொம்
ைஞ் சொ
கவத்திருந்த
குற் றச்சொட்டிகனெ்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர்
ஒெ்புை்கைொண்டிருை்கின் றொர்.
விதிை்ைெ்ெட்ட குற் றெ்ெணத்திகனச் கசலுத்திய இவர் விடுவிை்ைெ்ெட்டு
வீடு கசல் ல அனுமதிை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர். தொை்குதல் ைகளத் கதொடர்ந்து
இவர் சுைவீனமுற் பற ைொணெ்ெட்டொர். இவர் தனது குடும் ெத்தினருடன்
ெகிர்ந்துகைொண்ட தைவல் ைளின் ெடி, கெொலிசொர் இவகர ஒரு கெஞ் சில்
ைட்டிகவத்து
இவரின்
மூை்கு
வழிபய
ஒரு
டியூகெச்
கசொருகியிருை்கின் றனர். இந்த டியூெ்பின் வழிபய இவரின் உடலினுள்
கெொலிசொர் நீ கர
ஊற் றியிருை்கின் றனர்.
பின் பு
கெற் பறொகலயும்
ஊற் றியிருை்கின் றனர்.
இவரின்
உடலில்
ெல
ைொயங் ைள்
ைொணெ்ெட்டிருை்கின் றன.
இவரின்
உடல்
நிகல
பமொசமகடந்த
ைொரணத்தினொல் இவரின் மகனவி இவகர மொர்ச் 21 ஆம் திைதி
கவத்தியசொகலயில் அனுமதித்திருை்கின் றொர். கவத்தியசொகலயில் ஐந்து
நொட்ைள்
சிகிச்கசயளிை்ைெ்ெட்ட
பின் னர்
இவர்
வீடு
திரும் பியிருை்கின் றொர். ஆனொல்
இவர் முன் பிருந்த
நிகலை்குத்
திரும் ெவில் கல. இவர் மீண்டும் மொர்ச் 31 ஆம் திைதி கவத்தியசொகலயில்
அனுமதிை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர்.
அடுத்த
நொள்
இறந்துவி்ட்டொர்.
நியூபமொனியொ ைொரணமொை இவர் இறந்ததொைெ் பிபரத ெரிபசொதகனயில்
குறிெ்பிடெ்ெட்டிருந்தது.
எவ் வொறொயினும் ,
குடும் ெத்தினரின்
வற் புறுத்தலின் ைொரணமொைெ் பிணை்கூறொய் வு நடத்தெ் ெடபவண்டும் என
உத்தரவிடெ்ெட்டுள் ளது. இந்த மரணம் கதொடர்ெொன விசொரகணைகள
சிபரை்ட கெொலிஸ் சுெ்ெரிண்டன் ட் ஒருவர் பமற் கைொண்டு வருவதொைெ்
கெொலிஸ் பெச்சொளர் அஜித் பரொ
ன குறிெ்பிட்டுள் ளொர்.33
பமொட்டொர் பெொை்குவரத்துெ் கெொலிஸ் உத்திபயொைத்தர் ஒருவர் கலொறிச்
சொரதி ஒருவகரத் தொை்கிய சம் ெவம் ஒன் று 2021 மொர்ச் 29 ஆம் திைதி
ென் னிெ்பிட்டியவில் இடம் கெற் றுள்து. சொரதியிகன நிலத்தில் தள் ளி
வீழ் த்தி அவரின் மீது அெ்கெொலிஸ் உத்திபயொைத்தர் துள் ளிை் குதிெ்ெகதை்
ைொட்டும் ைொட்சியிகனை் ைொகணொளிைள் ைொட்டின. இந்த வீடிபயொ சமூை
ஊடைங் ைளில் கவரலொை மொறியது. அறிை்கைைளின் ெடி, சொரதி ஓட்டிவந்த
கலொறி தற் கசயலொை அதிைொரியின் மீது பமொதியகமபய அதிைொரியின்
பைொெத்திற் ைொன ைொரணமொகும் எனத் கதரியவந்தது.34
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மருந்து வொங் ை மருந்தைத்திற் குச் கசன் ற நெர் ஒருவர் 2021 பம மொதம் 09
ஆம்
திைதி
யை்ைலமுல் ல
கெொலிசொரொல்
தொை்ைெ்ெட்டுை்
கைதுகசய் யெ்ெட்டிருை்கின் றொர். யை்ைலமுல் ல கெொலிஸ் நிகலயத்திகன
ஒட்டி யை்ைலமுல் ல சந்திை்கு அருகில் இனந்கதரியொத நெர்ைள் ெட்டொசு
கைொளுத்தியகதத் கதொடர்ந்து இந்தச் சம் ெவம் நகடகெற் றுள் ளது.
குறிெ்பிட்ட நெர் மருந்தைத்தில் இருந்தபெொது சத்தத்திகனை் பைட்டு
கவளிபய வந்திருை்கின் றொர். கெருந்கதொற் று பநரத்தில் யொர் ெட்டொசு
கைொளுத்துகின் றனர்
என் று
அறியும்
ஆவலில்
இவர்
கவளிபய
வந்திருை்கின் றொர். அவர் ெொர்த்துை்கைொண்டிருை்கையில் ெல அதிைொரிைள் ,
அவர்ைளில்
ஒருவர்
மட்டுபம
சீருகடயில்
இருந்திருை்கின் றொர்,
சத்தத்திற் ைொன ைொரணத்திகன அறிவதற் ைொை நிகலயத்திகன விட்டு
கவளிபயவந்து அவ் வழிபய கசை்கிளில் கசன் றுகைொண்டிருந்த நெர்
ஒருவகரத் தொை்கியிருை்கின் றனர். இகதயடுத்து மருந்தைத்தில் இருந்து
கவளிபய வந்து ெொர்த்துை்கைொண்டிருந்த இந்த நெரின் அருகில் வந்த
கெொலிஸ்
அதிைொரி ஒருவர் இவகரத் தொை்ைத் கதொடங் கியதுடன்
ெட்டொகசை்
கைொளுத்தியது
இவரொ
என் றும்
பைட்டிருை்கின் றொர்.
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர் மருந்து வொங் ைபவ வந்தொர் என் று கூறி அவகர மருந்தை
உரிகமயொளர் ைொெ்ெொற் ற முயன் றிருை்கின் றொர். ஆனொல் அகதை் ைொதில்
வொங் ைொத
அதிைொரி
ெொதிை்ைெ்ெட்வகரை்
கைதுகசய் து
கெொலிஸ்
நிகலயத்திற் கு அகழத்துச் கசன் றிருை்கின் றொர். அங் பையும் கவத்து
இவருை்கு அடித்திருை்கின் றொர்ைள் . மருந்தை உரிகமயொளர் தனை்குத்
கதரிந்த இன் கனொருவருடன் ெொதிை்ைெ்ெட்டவகரெ் ெொர்ெ்ெதற் ைொைெ்
கெொலிஸ்
நிகலயத்திற் குச் கசன் றபெொது கெொலிசொரொல் அவருை்கு
அனுமதி வழங் ைெ்ெடவில் கல. தனது மருந்தைத்தில் கெொருத்தியிருந்த
சிசிடிவி ைமரொவில் இருந்த ைொகணொளியிகனத் தனது கதொகலபெசிை்கு
மொற் றிய மருந்தை உரிகமயொளர் அகர மணித்தியொலங் ைளின் பின் னர்
மீண்டும் கெொலிஸ் நிகலயத்திற் குச் கசன் று அந்தை் ைொகணொளிகயெ்
கெொலிஸ் நிகலயெ் கெொறுெ்ெதிைொரிை்குை் ைொட்டி அவகர விடுவிை்குமொறு
பைொரியிருை்கின் றொர். ைொகணொளிகயெ் ெொர்த்த அதிைொரி அடுத்த நொள்
ைொகலயிபலபய ெொதிை்ைெ்ெட்டவகர விடுவித்திருை்கின் றொர் (ைொகணொளி
ைொட்டெ்ெட்டு கிட்டத்தட்ட 12 மணித்தியொலங் ைளின் பின் னர்). அவகரை்
கைது கசய் தது ஒரு சிறிய தவறு என அவர் குறிெ்பிட்டிருை்கின் றொர்.
இதகனத் கதொடர்ந்து ெொதிை்ைெ்ெட்டவர் தனது தொை்குதகலெ் ெற் றி மனித
உரிகமைள்
ஆகணை்குழுவில்
முகறெ்ெொடு
கசய் திருை்கின் றொர்.
தொை்குதலின்
ைொரணமொைெ்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர்
ைரொெ்பிட்டிய
கவத்தியசொகலயில் இரண்டு நொட்ைள் சிகிச்கச கெற பநரிட்டது.35
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ம் ெொந்பதொட்கட, ெல் லைஸ்கவவவில் வசிை்கும் இரு பிள் களைளின்
தந்கதயொன நெர் ஒருவர் (2021?) ஜுன் மொதத்தில் கெொலிசொரொல்
தொை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர். தனை்கு எதிரொைெ் கெொலிஸ் நிகலயத்தில்
சுமத்தெ்ெட்ட முகறெ்ெொட்டுை்குெ் ெதிலளிெ்ெதற் ைொை இவர் அங் பை
கசன் றபெொபத தொை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர். இவர் கெொலிஸ் நிகலயத்திற் குச்
கசன் றதும் முகறெ்ெொட்டொளரொன கெண்
இவகர உெ கெொலிஸ்
ஆய் வொளரிடம் சுட்டிை்ைொட்டியதும் அந்த ஆய் வொளர் இவரின் ைன் னத்தில்
அகறந்திருை்கின் றொர். பின் னர் ெொதிை்ைெ்ெட்டவகர ஒரு ைதிகரயில்
அமரகவத்து அவரின் தகலயிலும் முைத்திலும் உடலிலும் அந்த அதிைொரி
அடித்து
அவகரை்
கூண்டில்
அகடத்துள் ளொர்.
கூண்டில்
அகடை்ைெ்ெட்டவகர அன் றிரவும் அடுத்த நொளும் கெொலிஸ் அதிைொரிைள்
தொை்கியிருை்கின் றொர்ைள் .36
தனது ைணவருடன் முகறெ்ெொடு ஒன் றிகன பமற் கைொள் வதற் ைொைெ்
ெொதுை்ை கெொலிஸ் நிகலயத்திற் குச் கசன் ற இளம் தொய் ஒருவர் தனது
ைணவகர எை்ைொரணமும் இன் றிெ் கெொலிஸ் நிகலயத்தில் தடுத்துகவத்த
பின் னர் தன் மீது கெொலிஸ் அதிைொரிைள் ெொலியல் ரீதியொைத் தொை்குதல்
நடத்தியதொைை் குற் றம் சுமத்தியிருை்கின் றொர். இதகனத் கதொடர்ந்து
இந்தச் சம் ெவத்திகன இவர் கெொலிஸ் மொ அதிெரிடம் முகறெ்ெொடு
கசய் திருை்கின் றொர்.37
ம் ெொந்பதொட்கடயிகனச்
பசர்ந்த
இரண்டு
ெதின் ெருவத்தினர்
மிரிஜ் ஜிவல கதொழில் நுட்ெை் ைல் லூரியில் சிரமதொனெ் ெணிைகள
முடித்துவிட்டுத்
தங் ைளின்
வீடுைளுை்குத்
திரும் பிச்
கசன் றுகைொண்டிருை்கையில்
மதுபெொகதயில்
இருந்த
கெொலிஸ்
ைொன் ஸ்டபிள்
ஒருவரினொல்
2021
ஜுகல
5
ஆம்
திைதி
தொை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றனர். பமொட்டொர் கசை்ைளில்
வந்த கெொலிஸ்
அதிைொரி இவர்ைளின் கைொவிட் தடுெ்பு முைை்ைவசத்திகனை் ைழற் றுமொறு
பைொரியிருை்கின் றொர். அவ் வொறு அைற் ற மறுத்ததும் அதிைொரி இவர்ைகளத்
தொை்கியிருை்கின் றொர். அெ்பெொது சிவில் ஆகடயில் இருந்த கெொலிஸ்
அதிைொரி
ம் ெொந்பதொட்கட துகறமுைெ் கெொலிகசச் பசர்ந்தவர் எனெ்
பின் னர் அகடயொளம் ைொணெ்ெட்டொர்.38
பைொட்டவில பிரபதசத்கதச் பசர்ந்த நெர் ஒருவர் பைொட்டவில கெொலிஸ்
அதிைொரிைளொல் 2021 ஆைஸ்ட் மொதத்தில் தொை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர்.
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர் தங் ைளின் மைனுை்குை் ைல் கலறிந்தொர் என் று அயலவர்
ஒருவர்
குற் றஞ் சொட்டியிருந்தொர்.
கெொலிசொல்
அகழை்ைெ்ெட்டதும்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவர் தனது குற் றச்சொட்டிற் கு ெதிலளிெ்ெதற் ைொை ஆைஸ்ட் 3
ஆம் திைதி கெொலிஸ் நிகலயத்திற் கு வந்திருை்கின் றொர். எவ் வொறொயினும்
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தொன் கெொலிஸ் நிகலயத்திற் கு வந்ததும் தனது மகனவி முன் னிகலயில்
தன் மீது கெொலிசொரொல் தொை்குதல் நடத்தெ்ெட்டதொைெ் ெொதிை்ைெ்ெட்டவர்
குறிெ்பிட்டிருை்கின் றொர்.
கெொலிசொரொல்
விடுவிை்ைெ்ெட்டதும்
சிகிச்கசை்ைொை
இவர்
மொத்தகற
கவத்தியசொகலயில்
39
அனுமதிை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர்.

நீ திசநறி ஆரணத் துை்ப்பிைகயாகம்
நொடு முழுமுடை்ைத்தில் இருந்தபெொது 2020 ஏெ்ரில் மொதம் சட்டத்தரணி
க
ஜொஸ்
ஹிஸ்புல் லொ ்
ெயங் ைரவொதத் தகடச் சட்டத்தின் கீழ்
தடுத்துகவை்ைெ்ெட்டுள் ளொர். இவ் வொறொன தடுத்துகவெ்புை்குெ் ெொதுைொெ்பு
அகமச்சர் அதிைொரமளிை்ைபவண்டும் எனெ் ெயங் ைரவொதத் தகடச் சட்டம்
பதகவெ்ெடுத்துகின் ற பெொதிலும் இவகர வீட்டில் இருந்து அகழத்துச்
கசல் லை் குற் றவியல் விசொரகணத் திகணை்ைளம் இவரின் வீட்டுை்கு
வந்தபெொது
ெொதுைொெ்பு
அகமச்சர்
என
எவரும்
நியமிை்ைெ்ெட்டிருை்ைவில் கல. இவருை்கு எதிரொன குற் றச்சொட்டுை்ைள்
எகவ ெற் றியும் இவரிடம் அறிவிை்ைெ்ெடவில் கல. இருெ்பினும் 2019
உயிர்த்த ஞொயிறு தொை்குதல் ைளுை்குெ் கெொறுெ்ெொன சில தரெ்பினர்ைளின்
தைெ்ெனொருை்ைொை இவர் பிரதிநிதித்துவம் கசய் தொர் என அதிைொரிைள்
கெொதுமை்ைளுை்கு
அறிவித்திருந்தனர்.
இவர்
இற் கறவகர
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தடுத்துகவை்ைெ்ெட்டிருை்கின் றொர்.
மன் னொகரச் பசர்ந்த தனியொர் ஆசிரியரொன அ ் னொெ் ஜசீம் 2019 இல்
நகடகெற் ற உயிர்த்த ஞொயிறு தொை்குதல் ைளுடன் கைொண்டிருந்ததொைை்
கூறெ்ெடும்
ஆதொரெ்ெடுத்தெ்ெடொத
கதொடர்புைளுை்ைொை
2020
இல்
கைதுகசய் யெ்ெட்டிருை்கின் றொர். இவர் கவளியிட்ட ைவிகத நூல் ஒன் று
க
ஜொஸ் ஹிஸ்புல் லொ ் வுடன் கதொடர்புகடய இடம் ஒன் றில் கவத்துை்
ைண்டுபிடிை்ைெ்ெட்டகதத்
கதொடர்ந்து
இவர்
கைதுகசய் யெ்ெட்டிருை்கின் றொர். இந்த இடம்
பிரபதசத்தில்
உள் ள
மொணவர்ைளுை்ைொன
அறை்கைொகடெ்
ெொடசொகலயொைெ்
ெயன் ெடுத்தெ்ெட்டிருை்கின் றது.
இந்த
இடத்திகன
முற் றுகையிட்ட
அதிைொரிைள் நூகலை் ைண்டுபிடித்த பின் னர் அ ் னெ் ஜசீகமை்
கைதுகசய் திருை்கின் றனர். இந்த நூல் தமிழ் நூல் என் ெகதயும் அந்த
அதிைொரிைளுை்கு
அதில்
உள் ள
எவற் றிகனயும்
புரிந்துகைொள் ள
அவர்ைளொல் தமிழ் கமொழியிகன வொசிை்ைவும் முடியொது அல் லது
புரிந்துகைொள் ளவும் முடியொது என் ெகதயும் தொண்டிபய இந்தை் கைது
இடம் கெற் றிருை்கின் றது. இவர் கைதுகசய் யெ்ெட்டகதத் கதொடர்ந்து
அதிைொரிைள் நூலின் கமொழிகெயர்ெ்பிகனெ் கெற் று அதகனச் சிறுவர்
உளவியலொளர்ைளின் குழொம் ஒன் றின் அதிைொரிைளின் மதிெ்பீட்டுை்ைொை
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முன் கவத்திருை்கின் றனர். இந்த உளவியலொளர் குழொம் இந்த நூகல
“வன் முகறமிை்ைது,
ெொலியல்
உணர்வுைகளத்
தூண்டுகின் றது,
தற் கைொகலகய
ஊை்குவிை்கின் றது,
மரணத்திகன
மகிகமெ்ெடுத்துகின் றது,
உலைம்
முழுவதும்
உள் ள
முஸ்லிம் ைளுை்கைதிரொன புலனுணரெ்ெட்ட அநீ தி ெற் றிெ் பெசுகின் றது
என் றும் சில ைவிகதைள் வன் முகற நிைழ் த்தியவர்ைளுை்கு எதிரொை
கவறுெ்பிகனத்
தூண்டுகின் றது”
என் றும்
கூறியிருை்கின் றது.
எவ் வொறொயினும் ,
பிரெலமொன
ைகலஞர்ைளும்
தமிகழத்
தொய் கமொழியொைை் கைொண்டவர்ைளும் இந்த முடிவுடன் முரண்ெட்டு
ைவிகத
நூல்
அஹிம் கசயிகன
ஊை்குவிை்கின் றது
எனை்
41
கூறியிருை்கின் றனர்.

முடிவு
பவறு இடங் ைளில் கவளிை்ைொட்டெ்ெட்டது பெொல் கெருந்கதொற் றொனது
இலங் கைச் சமுதொயத்தில் இகழபயொடும் ெல பிளவுைகள, குறிெ்ெொைெ்
ெல தசொெ்தங் ைளொை நிகலத்திருை்கும் கெொருளொதொர ஏற் றத்தொழ் வுகைள
கவளிை்ைொட்டியுள் ளது. இவ் வொறொன ஏற் றத்தொழ் வுைள் வறியவர்ைள் மீது
ெொரிய ெொதிெ்புறுநிகலைகள ஏற் ெடுத்துவதுடன்
இந்தை் ைட்டுகர
சுட்டிை்ைொட்டுவது பெொல் தனிநெர் சுதந்திரத்தின் மீது கெருந்கதொற் று
ஏற் ெடுத்திய
தொை்ைம்
ெொதிை்ைெ்ெட்டவரின்
சமூைகெொருளொதொர
நிகலயினொலும் ெொதிெ்புை்குள் ளொை்ைெ்ெடுகின் றது. உலைம் முழுவதும்
உள் ள அரசொங் ைங் ைள் வருகின் ற மொதங் ைளில் , இல் லொவிடின் வருகின் ற
வருடங் ைளில் கெருந்கதொற் றுை்ைொன அவற் றின் ெதிற் கசயற் ெொட்டிகனத்
கதொடர்கையில் இந்த ஏற் றத்தொழ் வுைகள அகடயொளம் ைொணபவண்டும் .
அரசுைளின் வல் லந்த அதிைொரத்திகன வலியுறுத்தும் அணுகுமுகறைள்
பதொல் வியுறும் என் ெபதொடு மொத்திரமன் றிெ் புதிய கைொகரொனொ கவரகசை்
ைடந்து
வொழும்
ஆறொத
வடுை்ைகளயும்
அகவ
சமூைத்தில்
ஏற் ெடுத்திவிடும் . இலங் கை அரசொங் ைம் தற் பெொது ைொட்டிவரும் அதன்
ெலத்கதை் கைவிடுவதன் மூலம் உலகிற் கு ஓர் உதொரணத்திகன
எடுத்துை்ைொட்டி
ெதிலொை,
ெொதிை்ைெ்ெட்ட
சமுதொயங் ைளுடன்
ைட்டிகயழுெ்பும் உறவிலும் பிரகசைளின் ஒத்துகழெ்பிகனெ் பெொஷிை்கும்
சொதைமொன கதொடர்ெொடல் ைளிலும் தங் கியிருை்கும் அணுகுமுகறயிகன
பநொை்கி
நைர்ந்து,
பமொசமொைெ்
ெொதிை்ைெ்ெட்டுள் ள
அகனத்துெ்
பிரிவினருை்கும்
உடனடி நிவொரணத்திகன
வழங் கி,
நிபுணத்துவ
ஆபலொசகனயின் பெரில் தீர்மொனங் ைகள பமற் கைொள் ளபவண்டும் .
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