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ஐ.ந�.  மன�த உரலமகள �ல�ய�ல 
இலஙலக த�ரம�னம ந�ல�சவற�ம

By K. Ratnayake , 28 March 2012
ம�ரச 22 அனற ஜ'ன�வ�வ�ல நடநத ஐகக�ய ந�டகள மன�த 
உரலமகள  ச�ரலவய�ன (ய.என.எச.ஆர.��) கடடதத�ல 
இலஙலகய�ல மன�த உரலம ம5�லகள க��தத அஜமரகக 
அன�ரல9ய�ல�ன த�ரம�னஜம�னற ந�ல�சவற�ப�டடத. 
வலவற�, ��ல9ப�ற� இநத த�ரம�னம, இலஙலகய�ல 
மன�த உரலம ம5�லகள ��ரச��லனகலளத த�ரகக எதவம 
ஜ�யயப ச��வத�லலல.  ம���க அத ஜதறக���ய 
��ர�நத�யதத�ல அஜமரகக நலனகலள மனஜனடப�லத 
இலகக�கக ஜக�ணடத�கம. 

இநத த�ரம�னம “ந�த�,  �மததவம,  ஜ��றபபலடலம மறறம 
நலல�9ககதலத உறத� ஜ�யய,” நடவடகலககலள எடப�தன 
ச�ரல, தனத ஜ��நத கறறகஜக�ணட ��டஙகள மறறம 
நலல�9கக ஆல9ககழவ�ன �ரநதலரகலள அமல�டதத 
ஜக�ழமப அர��ஙகததகக சவணடசக�ள வ�டததத.  அத 
“நலடமல� ஜ�யற த�டடஜம�னல�” வகககம�றம, 
நலல�9கக ஆல9ககழவ�ன ��சரரல9கலள 
அமல�டததவத�ல இலஙலக அர��ஙகததடன “ஆசல���தத 
அதன உடன��டடடன” ஜ�யற�ட ஐ.ந�.  மன�த உரலமகள 
ஆல9ய�ளர ஒரவலர அனப�வம அலGபப வ�டகக�ன�த.

சவற வ�ரதலதகள�ல ஜ��னன�ல,  ��ரவ�லனவ�த தம�G�G 
வ�டதலலப பல�களகக எத�ர�ன இனவ�த யதததத�ல 
�தத�ய�ரகக9கக�ன ஜ��தமககலள இர�ணவம �ட 
ஜக�லல ஜ�யதலமககம,  ஏலனய �க�ரஙகம�ன 'னந�யக 
உரலம ம5�லகளககம ஜ��றப��ன அசத அர��ஙகதத�டம, 
ஒர  "ஜ�யல த�டடதலத"   வகககம�ற இநத ஐ.ந�. 
த�ரம�னம அலGபப வ�டகக�ன�த.  'ன�த��த� மஹ�நத 
இர�'�க, �ரவசத� வ�மர�னஙகலள தவ�ரககவம மறறம 
அர��ஙகததககம இர�ணவததககம ஜவளலள பசவதறகசம 
நலல�9கக ஆல9ககழலவ அலமதத�ர.

இலஙலக அர��ஙகம மன�த உரலமகள �ம�நதம�ன 
வலரயறககப�டட நடவடகலககளககக கட அலGபப 
வ�டககம எநதஜவ�ர த�ரம�னததககம எத�ர�க ஆதரவ 
த�ரடட கடம மயற�� எடததத. அலமச�ர மஹ�நத 
�மர��ஙக, அரச சம  2009ல உளந�டட யததம 
மடவலடநதத�ல இரநத உரவ�கக�ய அலமத� மறறம 
நலல�9ககதத�ன "ஜதள�வ�ன மனசனற�தலத சமலம 
�லப�டதத க�லம"   வGஙகப�ட சவணடம என��ர.

�மர��ஙகவ�ன கரததககள ஜவடகக சகட�னலவ. ஆட��ய�ல 
இரநத ஜக�ழமப அர��ஙகஙகள ��ஙகள மதல�ள�ததவ 
தடடககள�ன அர��யல மறறம ஜ��ரள�த�ர சமல�த�ககதலத 
உறத�ப�டதத இனவ�த உளந�டடப ச��லர மனஜனடதத 
வநதளளன.  த�வ�ன வடகக மறறம க�Gகக�ல 
ஸத���ககப�டடளளத எதஜவன�ல,  தம�ழ 

��ற��னலமய�னரன அடப�லட உரலமகலள நசககம ஒர 
ந�ரநதர இர�ணவ ஆகக�ரம�பச� ஆகம.

 
த�ரம�னம இறத�ய�க 24  ஆதரவ�ன வ�கககள�லம 15 
எத�ர�ன வ�கககள�லம ந�ல�சவற�ப�டடத. க��ப��டததகக 
வலகய�ல,  இநத�ய� ஆதரவ�க வ�ககள�தததடன �Wன� 
மறறம ரஷய� எத�ர�க வ�ககள�ததன. எடட ந�டகள 
வ�ககள�ப�லத தவ�ரததகஜக�ணடன.  

வ�கஜகடபல�த ஜத�டரநத,  அஜமரகக ஜவள�வ�வக�ரச 
ஜ�யலர ஹ�லல�ர க�ள�னடன, “உணலமய�ன நலல�9ககம 
மறறம ஜ��றபபலடலமய�ன ஊட�க மடடசம இலஙலக 
ந�டதத �ம�த�னதலத அலடய மடயம என� வலவ�ன 
�ம�கலZலய அஜமரகக� �ரவசத� �மகததடன இல9நத 
அனப��யளளத" எனற அ��வ�தத�ர. ஒ��ம� ந�ரவ�கம 
ஆபக�ன�ஸத�ன,  ��கக�ஸத�ன மறறம ல���ய�வ�ல ஜ�யத 
ச��ர கற�ஙகளகக ஜ��றப��ள� என� வ�டயதலத 
எடததகஜக�ணட�ல இநத கரததககள மற��லம 
����ஙகததனம�னலவ ஆகம.

அஜமரகக�, ச��ர கற�ஙகள �ற��ய வ���ரல9கள�ன 
��தத�யஙகளகக இடம லவதததன மலம,  ஜக�ழமப 
அர��ஙகதத�ன ம5த அழதததலத த�9�கக இலஙலகய�ல 
"மன�த உரலமகள" ��ரச��லனலய சரணடகஜக�ணடளளத. 
வ�ஷ�ஙடன�ன ��ரத�ன அககல�,  யதததத�ன ச��த 
இர�'�க அர��ஙகததகக த�ரககம�னத�க இரநத இர�ணவ 
மறறம ஜ��ரள�த�ர ஆதரவ வGஙக�ய �Wன�வ�ன 
ஜ�லவ�கக வளரச��யலடவலத தடப�சத ஆகம.

வ�ஷ�ஙடன ஜக�ழமபடன இன�பல�யம க�டட அசசறததம 
அணகமல�லய ��ன�ற�� வரக��த.  ஐ.ந�.  த�ரம�னதலத 
மன தளள�ய அசத சவலள,  க�ள�னடன இலஙலக 
அர��ஙகததடன ஜ�யற�டவதறக�ன வ�ஷ�ஙடன�ன தய�ர 
ந�லலலய அ��வ�ததசத�ட, சம ம�தம ஜவள�வ�வக�ர 
அலமச�ர '�.எல. �]ரல^ �நத�கக த�டடம�டடளளலதயம 
ஜதரவ�தத�ர.

 
ம�ரச 23  அனற, அஜமரகக இர�'�ஙகத த�ல9ககளம, 
இலஙலக இர�ணவததகக கடல மறறம வ�னவG� 
கணக�9�பப உ�கர9ஙகலள வ�ற�லன ஜ�யவதறக 
வ�த�தத�ரநத தலடலய ந�கக�யத.  ஈர�ன ம5த�ன அஜமரகக 
தலடகள�ல இலஙலககக க9��ம�ன வ�லககள�பபகள 
ஜக�டககப�டடளளத�கவம �ணசட லடமஸ �தத�ரலக 
ஜதரவ�தத�ரநதத. எணஜ9ய சதலவய�ல ம�க அத�களலவ 
ஈர�ன�டம இரநத ஜ�றம இலஙலக,  ஈர�ன இ�ககமத�ய�ல 
இரநத இநத ஆணட 15  �தவ�க�ததலத மடடம கல�கக 



சவணடம.

ஐ.ந�.  த�ரம�னதலத இநத�ய� ஆதரததலம, 2009 ல இரநத 
ஒர ம�ற�தலத க��கக��த.  அபச��த அத மன�த உரலம 
ம5�லகள �ற�� ஒர �ரவசத� வ���ரல9கக அலGபப 
வ�டதத த�ரம�னததகக எத�ர�க ரஷய� மறறம �Wன� உடன 
ச�ரநத வ�ககள�ததத. பத டலல� ஒர நட�ம�ன 
�மந�லலப�டததம ஜ�யல�ல ஈட�டடளளத. அத இர�'�க 
அர��ஙகததடன ஜநரககம�ன உ�வகலள ச�ணவசத�ட 
�Wன ஜ�லவ�கலக கல�கக வ�ரமபக��த.   அசத சநரம, 
இநத�ய�  அஜமரககவடன�ன தனத மசல���ய கடலடப 
�லப�டதத மயற��ப�சத�ட, இலஙலக தம�Gரகள 
நடததப�டட மல� �ம�நதம�க �ரவல�ன ஜவக'ன எத�ரபப 
ந�லவம  ஜதன ம�ந�லம�ன தம�ழந�டடல உளள அர��யல 
கட��கலள அலமத�ப�டதத மயற��கக�ன�த.

வ�கஜகடப��ன ��னனர,  இர�'�கலவ �ம�த�னப�டததம 
மயற��ய�ல இநத�ய ��ரதமர மனசம�கன ��ங 
கடதஜம�னல� எழத�ன�ர.  “த�ரம�னதத�ன ஜம�G�ய�ல ஒர 
�மந�லல தனலமலய  ” அ��மகப�டதத இநத�ய� “ஜ�ரம 
மயற��” எடததத எனற ��ங ஜதரவ�தத�ர.  அவர 
“ஆசல��லனயடன மறறம உடன��டடடன” என� 
ஜ��றகலளப �ற��சய க��ப��டக�ன��ர என�த�ல �நசதகம 
இலலல.  இலவ,  ய.என.எச.ஆர.��.  நடவடகலககலள தடகக 
ஒர வG�லய ஜக�ழமப அர��ஙகததகக ஜக�டகக�ன�த

இலஙலகய�ன உள வ�வக�ரஙகள�ல தலலய]டவத�கக க�� 
�Wன� மறறம ரஷய�வம ஐ.ந�.  த�ரம�னதலத எத�ரததன. 
அஜமரகக� இலஙலக மறறம உலக�ன ��� �கத�கள�ல தனத 
நலனகலள தமத ஜ�லவ�ல மனசனறறவ�கக சதரநசதடதத 
மறறம இG�நத மல�ய�ல "மன�த உரலமகள" 
��ரச��லனலய சரணடகஜக�ளக�ன�த என�லதய�டட  இர 
ந�டகளம வ�G�பபடன உளளன.  �Wன ��ரத�ந�த�கள கழ, 
த�ரம�னததகக எத�ர�க ய.என.எச.ஆர.��.ய�ல கடலமய�க 
��ரச��ரம ஜ�யதத�க ஜடயல� ம�ரர ஜதரவ�ததத.

இலஙலகய�னள,  சத��யவ�த மறறம  சமறகதத�ய வ�சர�த 
உ9ரவகலளத தணடவ�ட இநதப  ��ரச��லனலய 
�யன�டதத�கஜக�ணட அர��ஙகம,  ந�ட “�ரவசத� �த�கக” 
இலகக�யளளத எனக க��கஜக�ணடத.  ஸலஙக� சதநத�ர 
கட�� தலலலமய�ல�ன ஆளம கடட9�, �ம5� வ�ரஙகள�ல 
“த�யகதலதக க�ப��றறஙகள” என� சக�ஷதத�ன கWழ 
ஒழஙகலமககப�டட �ல ஆரப��டடஙகலள  ந�டடன 
�லசவற �கத�கள�ல நடதத�யத.  ம�ரச 31ம த�கத�கக 
மறஜ��ர சறற கடடஙகள த�டடம�டப�டடளளன.

இநத ��றச��கக�ன ந�டடப�றற ��ரச��ரம, ஜத�G�ல�ளரகள, 
வ�வ��ய�கள மறறம வ��யவரகள�ன வளரநதவரம 
ச��ர�டடஙகளகக எத�ர�க சநரடய�க இலகக 
லவககப�டடளளத.  அவரகள த�ய ந�டலடக க�டடக 
ஜக�டப�வரகள�க கற�ஞ��டடப�டக�ன��ரகள.  எரஜ��ரள 
வ�லல மறறம ம�ன��ர கடட9ஙகள�ல க9��ம�ன 
அத�கரபப உட�ட, �ரவசத� ந�9ய ந�த�யதத�ன ��ககன 
சக�ரகலககலள அர��ஙகம ஜ�யல�டததவதறக எத�ர�க 
எத�ரபபககள மறறம  சவலலந�றததஙகள ஜவடததளளன.

ஐ.ந�. த�ரம�னம ந�ல�சவற�ப�டட ��னனர,  ஜ��தக 
கடடஜம�ன��ல உலரய�ற��ய 'ன�த��த� இர�'�க, 
“இலஙலக ஒர சதநத�ரம�ன ந�ட ,  அதன வ�வக�ரஙகள�ல 
எநத ஒர எசதச�த�க�ரம�ன கறககWடம ஜ�யய 
இடமள�ககப�ட ம�டட�த” என��ர.  “��ரமப�டட ஜ�ற� 
�ம�த�னதலத ஆடடஙக�9சஜ�யய ம5ணடம ந�டடல 
�யஙகரவ�தம அலலத அதறக ஆதரவள�ப�வரகள 
தலலஜயடகக அர��ஙகம அனமத�கக�த.”

அத வ�ஷ�ஙடன�ன நலனகளகக ஜ��ரததம�னத�க 
இரநத�ல,  தனத அர��ஙகம வ�லரவ�ல ல���ய�வ�ல கட��� 
ஆட��லயப ச��லசவ,  �ரவசத� ரத�ய�ல த�ணடத 
தக�தத�க�வ�டம என�சத இர�'�கவ�ன உணலமய�ன 
கவலல ஆகம. எலல�வறறககம சமல�க,  அவரம அவரத 
அலமச�ரகளம த�டஜரன ச��ர கற� வ���ரல9லய 
எத�ரஜக�ள�வரகள�க தஙகலளக க�ண�ர.  "�ரவசத� 
கறககWடலட," தடப�த �ற��ய அவரத வ�யச�வட�லகள 
ஒரப�ம இரகக, இர�'�க அலமத�ய�க அஜமரகக� 
மறறம ஐசர�ப��ய ஒன��யததடன உ�லவ வலப�டதத 
மயனற வரக�ன��ர. 

��ரத�ன எத�ர கட��கள�ன ஐகக�ய சத��ய கட�� (ய.என.�]) 
மறறம மககள வ�டதலல மனன9�யம (ச'.வ�.�].) 
பல�களகக எத�ர�ன இர�'�கவ�ன யதததலத மழலமய�க 
ஆதரதததடன  இர�ணவதத�ன யதத கற�ஙகலள 
மல�ப�தறக உதவ�ன. அஜமரகக ��ரல� தனத 
த�ல�யலமவ�கக ஜக�ணட ய.என.�]., அர��ஙகம நலல�9கக 
ஆல9ககழவ�ன ��சரரல9கலள ஜ�யல�டதத உதவ 
மனவநதத.  “�ரவசத� தலலய]டலடத தடகக அர��ஙகம 
ச��தம�னவறல� ஜ�யயவ�லலல என கற�ம ��டடய 
ச'.வ�.�].,  ஐ.ந�.  த�ரம�னம “ந�டடகக ஜ�ரம அட” என 
வ�வரததத.

 
மதல�ள�ததவ தம�ழ சத��ய கடடலமபப,  அஜமரகக, 
ஐசர�ப��ய மறறம இநத�ய�வ�ன ஆதரவ, இனவ�த 
சம�தலகளகக அர��யல த�ரவ என�லGககப�டவலத 
ஜ�றறகஜக�ளள  உதவம எனற க9கக�டட,  ஐ.ந�. 
த�ரம�னதலத வரசவறறளளத. கடடலமபப, 
மடடப�டததப�டட ம�க�9 சய�ட�� மறறம தம�ழ 
சமலதடடனரகக க��ப��டததகக ���பபரலமகலள வGஙகம 
ஒர அத�க�ர �க�ரவ ஏற��டலட ஜக�ழமப அர��ஙகததடன 
ஸத���ததகஜக�ளள மயற��கக�ன�த.

ஜத�G�ல�ள வரககம, மன�த உரலமகள �ற��ய 
அஜமரகக�வ�ன ச��ல�த சத�ரல9லயயம மறறம 
இர�'�கவ�ன “த�ய ந�டலடக க�ககம” ��றச��கக 
��ரச��ரதலதயம ந�ர�கரகக சவணடம.  ஜத�G�ல�ளரகளதம 
வ�வ��ய�களதம அர��ஙகததகக�வம ச���ல�� 
ஜக�ளலககளகக�கவம மனஜனடககப�டம ஐகக�யப�டட 
பரட��கர ச��ர�டடதத�ன ��கம�க மடடசம தம�ழ மறறம 
��ஙகள உலGககம மககள�ன 'னந�யக உரலமகலள க�கக 
மடயம.  ச���ல�� �மததவக கட��ய�னத 
ஜதறக���ய�வ�லம அலனததலக�லம ச���ல��ததகக�ன 
�ரநத ச��ர�டடதத�ன ��கம�க ஸலஙக�-ஈGம ச���ல�� 
கடயரசகக�கப ச��ர�டக�ன�த.

ந�னக�ம அக�லதத�ன அலனததலகக கழ
ஜத�டரபகளகக:   @ .balasooriak gmail com
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