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இனங்ஷகின் னகரம்கள்
ரழ்றநச் வெய்னேங்கள்
இடம்வதர்ந் க்களுக்கு தரதுகரப்னம் ரிரஷனேம் இப்ஶதரஶ
ஶண்டும்.
றீ  ிடுஷனப் னனறகளுக்கு றரண னேத்த்றல் ரங்கள் வன்றுிட்டரக
இனங்ஷக அெரங்கம் 2009ஆம் ஆண்டு ஶ ரம் அநறித்ஷ

அடுத்துகறட்டத்ட்ட 26 னடங்கள் ீடித்றனந் இந் னேத்ம் னடிவுக்கு ந்து.
ணி உரிஷ ீ நல்கள் ற்றும் ெர்ஶெ ணிரதிரண ெட்ட ீ நல்கள்

வதனபில் டந், வதரதுக்கள் ரபரஶணரர் இடம்வத ஶர்ந் ஏர் னேத்ம்
இது.

ஶரல் திஶெங்கபினறனந்து ப்தி வபிந்றனந் வதரதுக்கள் ரன்கு
ரட்டங்கபினரக கறட்டத்ட்ட 40 னகரம்கபில் டுத்துஷக்கப்தட்டினந்ணர்.
2009ஆம் ஆண்டு ஶ ர இறுறில் இவ்ரநரக னகரம்கபில்

ங்கஷக்கப்தட்டினந்ர்கபின் ண்ிக்ஷக சுரர் 3,00,000 .1 (இறல்

குஷநந்தட்ெம் 50,000 ஶதர் குந்ஷகள் ஆர்.) வுணிர ரட்டத்றல் உள்ப

வணிக் தரர்ம் னகரம்ரன் இந் அகற னகரம்கபிஶனஶ றகப் வதரிது. 2009ஆம்
ஆண்டு ப்ல் ற்றும் ஶ ரங்கபில் இடம்வதர்ந் க்கபில்

வதனம்தரன்ஷரணர்கள் இந் னகரனக்கு ந்துஶெர்ந்றனந்ணர். வணிக்
தரர்ம் னகரம் ற்ெம் ஆறு னங்கள் அல்னது உட்திரிவுகபரகப்

திரிக்கப்தட்டுள்பது. (0 னல் 5 ஷினரண ண்கள் வகரண்டு ரிஷெப்தடுத்ற
அஷக்கப்தடுகறன்ந இவ்னங்களுக்கு றழ் அெறல்7 ஷனர்கபது

வதர்களும் சூட்டப்தட்டுள்பண.) இங்ஶக கூடுனரக இண்டு னங்கஷப

(னம் 6a ற்றும் 6b )அஷப்தற்கு றட்டறடப்தட்டுள்பது. ஶறம் வுணிர
தகுறில் அெகரன ங்குறடங்கபரக அஷக்கூடி குஷநந்தட்ெம் ட்டு

இடங்கள் அஷடரபம் கரப்தட்டுள்பண. வணிக் தரர்ம் னகரம் வரகுறகபில்
ட்டும் ற்ெம் நத்ர 2,30,000 ஶதர் ங்கஷக்கப்தட்டுள்பணர்.2 இந்
னகரம்கபில் வதனம்தரன்ஷரணஷ ற்கரனறகத் ங்குறடங்கபரகஶ

டிஷக்கப்தட்டுள்பண. ஆணரல் அெரங்கத்ரல் டத்ப்தடுகறன்ந இண்டு
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னற னகரம்கஷப .ர. அகறகள் றறுணரண னே.ன்.வயச்.ெற.ஆர். '
தகுறபில் றந்ரண" குடிினப்னகள் ன்று னிக்கறன்நண.

கூடரங்கஷப அஷக்கரல் குடிினப்னகஷப அெரங்கம் றர்ரித்துள்பது

ன்தது இன் வதரனள். உள்ரட்டிஶனஶ இடம்வதர்ந்துள்ப இனங்ஷக க்கள்
ங்கறனேள்ப இந் னகரம்கள் அபவுக்கறரண கூட்டம் வகரண்டரகவும்,

சுகரரம் குன்நற இடங்கபரகவுஶ இனந்துனகறன்நண. னகரம் ெறகபில்
னன்ஶணற்நங்கள் ற்தட்டுனரக வெய்றகள் ந்ரறம் ப்ல் ஶ ர

ரக்கறல் க்கள் ஆம்தத்றல் இங்கு த் வரடங்கற கரனம் வரட்ஶட றஷனஷ
ஶரெம்ரன். இந் னகரம்கபின் றர்ரகத்ஷ ஶற்தரர்ஷிடும் திஷ

இரணும் ஶற்வகரள்கறநது. ஆனேஶந்ற தஷடிணர் னகரறல் கரல் தி
வெய்கறநரர்கள், ஏய்வுவதற்ந இரணு அறகரரிகஶப வதனம்தரறம் இந்

னகரம்கஷப றர்கறக்கறநரர்கள், இந் னகரம்களுக்குள் ரர் னரம் ன்தஷத்
ீர்ரணிப்தறல் தரதுகரப்ன அஷச்ெகம் ெம்தந்ப்தட்டுள்பது. இடம்வதர்ந்
க்கள் இந் னகரம்கபில் இனந்து வபிஶந அனுறக்கப்தடுறல்ஷன.
குற்நச்ெரட்டு இல்னரல் க்கு ிெரஷ இல்னரல்

டுத்துஷக்கப்தட்டுள்ப ஏர் றஷனஷிஶனஶ இர்கள் இனந்துனகறன்நணர்.
ெர்ஶெ ெட்டங்கபின் கல ழ் இனங்ஷகக்கு உள்ப கடப்தரடுகஷப அது ீ றும் ஏர்
வெல் இது. ஶச்ெறகரரக எனர் டுத்துஷக்கப்தடுஷ ெர்ஶெ
ெட்டங்கள் டுக்கறன்நண.

இந் வனக்கடிின் அபஷ இனங்ஷக அெரங்கம் குஷநத்துச் வெரல்கறநது..3
ரபரண ண்ிக்ஷகில் னறரக இடம்வதர்ந்துள்ப இந் க்களுக்கு

இனக்கும் உவு, குடிீர் ற்றும் இடெறத் ஶஷகஷப ெரபிக்க அெரங்கம்
ஶதரற அபவுக்கு ரரக இனந்றனக்கில்ஷன. ஶறம் வனக்கடிஷ

ெரபிப்தறல் உவும் னகரக அசு ெரர வரண்டு றறுணங்களும் ெர்ஶெ
அஷப்னகளும் னகரனக்குள் ஷடின்நற வென்று திரற்றுற்கு அெரங்கம்
ஶதரற அனுற ங்கறினக்கில்ஷன. னகரம்ரெறகளுக்கு உிப்

வதரனட்கஷப வகரண்டு வென்று ங்குறல் இனந் ஷடகள் ெறநறது ெறநறரக

பர்த்ப்தட்டுள்பண ன்நரறம், இடம்வதர்ந் க்கபிடம் ெர்ஶெ அஷப்னகள்
ஶதசுது வரடர்ந்தும் டுக்கப்தட்ஶட னகறநது. ஆனரல் அந் க்கள்

ெந்றனக்கக்கூடி ணி உரிஷ ீ நல்கள் தற்நற ிெரரிப்தது, அர்கள் து
குடும்தத்ஶரடு ீ ண்டும் இஷ உவுது ஶதரன்ந னக்கறரண ணி
உரிஷகள் தரதுதரப்ன வெல்கபில் இந் அஷப்தரல் ஈடுதட னடிரல்

இனந்துனகறநது. சுரீண கண்கரிப்ன இல்னர றஷனில், ணி உரிஷ

வரடர்தரண கஷனகள் இனந்துஶ வெய்கறன்நணர். க்கள் ஶச்ெறகரரக
ஷகதுவெய்ப்தட்டு டுத்துஷக்கதடுரகவும், தனந்ரக
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வகரண்டுவெல்னப்தடுரகவும், கடத்ப்தடுரகவும், ெறத்ஷக்கு

ஆபரரகவும் திநஷகில் ஶரெரக டத்ப்தடுரகவும் வெய்றகள்
ந்துவகரண்டுரன் இனக்கறன்நண. ெர்ஶெ வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம் (.ெற.ஆர்.ெற)
உள்பிட்ட வரண்டு றறுணங்கள் இனங்ஷகில் து வெற்தரடுகஷபக்

குஷநத்துக்வகரள்ப ஶண்டும் ன்றும் கறக்கு தகுறினறனந்து திக் குஷநப்ன
ஆம்தரக ஶண்டும் ன்றும் இனங்ஷக அெரங்கம் ஜழஷன 9ஆம் ஶறன்று
அநறித்றனந்து. இனங்ஷகில் ணி உரிஷகள் தரதுகரக்கப்தடுற்கு

வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம் அங்ஶக வெல்துடிப்னறக்க தங்கரற்ந ஶண்டும் ன்தது

றகவும் அெறம். வெஞ்ெறறஷச் ெங்கஶகூட இனங்ஷகில் வெனரற்றுறல்
ெறங்கஷப றர்வகரண்டு ந்துள்பது..4 இடம்வதர்ந் க்கபிஷடஶ

ிெரஷகஷபச் வெய்து அர்கபில் ிடுஷனப் னனறகள் அஷப்னடன்

வரடர்னவகரண்டினந்ர்கள் ரர் ன்று அெரங்கம் கண்டநறனேம் டடிக்ஷகஷ
கண்கரிப்தறறம், ஶரனரல் திரிந்துஶதரண குடும்த உறுப்திணஷ ீ ண்டும் என்று

ஶெர்க்கும் வதரனட்டு அர்கஷப ஶடிக் கண்டுதிடிப்தறறம் வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம்
ெறங்கஷப றர்வகரண்டு ந்துள்பது. னேத்ம் னடிவுக்கு ந்றனறனந்ஶ
இடம்வதர்ந்ஶரனக்கரண றரப் திகஷப எனங்கறஷப்தறல்

வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம் றக அெறரண என தங்கறஷண ஆற்நறந்துள்பது.

அறகரரிகபிடம் ெஷடந் அல்னது திடித்துக் ஷகதுவெய்ப்தட்ட னன்ணரள்

ஶதரரபிகள், ிடுஷனப் னனறகஶபரடு வரடர்ன இனக்கனரம் ன்ந ெந்ஶகத்றன்
ஶதரில் ஷகதுவெய்ப்தட்டுள்ப வதரதுக்கள் ஶதரன்ந டுத்துஷக்கப்தட்டுள்ப

தர்கஷபப் தரர்ஷிட்டு, அர்கள் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்ப சூல், அர்கள்

டத்ப்தடுகறன்ந ிம் குநறத்து கண்கரிக்கும் திஷ வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம்
ஶற்வகரண்டு ந்துள்பது..5 ஶரனரல் இடம்வத ஶர்ந் க்களுக்கு அெ
உிகஷப ங்குற்குப் தன்தட ஶண்டி இஷடத்ங்கல் னகரம்கள்,

ரபரஶணரஷ அஷடத்துஷப்தற்கரண டுப்ன னகரம்கபரக ரநறிட்டுள்பண.

இந் றஷனஷ உடணடிரக னடிவுக்கு ஶண்டும். இஷடத்ங்கல் னகரம்கபில்

ங்கஷக்கப்தட்டுள்ப க்கள் வபிஶ வெல்னவும் றனம்திவும் ஷடகபற்ந
அனுற ங்கப்தட ஶண்டும். அந் க்கள் து டரட்ட சுந்றத்ஷ

அனுதிக்க இடறனக்க ஶண்டும். ரணரக னன்ந்து அர்கள் து வெரந்
ரழ்ிடங்களுக்கு தரதுகரப்னடனும் ரிரஷனேடனும் றனம்தஶர, அல்னது

ரட்டின் ந்ப்தகுறறம் ங்களுக்கு ினப்தரண என இடத்றல் குடிஶந அர்கள்
அனுறக்கதட ஶண்டும். (ஶறு ல்ன ரற்று இடம் கறஷடக்கும் ஷ)அர்கள்
னகரம்கபில் ங்கறினக்கும் கரனகட்டத்றல், அர்கள் வபிஶ வென்று றனம்த
அனுற ங்கப்தட ஶண்டும்.

இந் இடம்வதர்ந் க்கள் அறக கரனம் இஷடத்ங்கல் னகரம்கபில் ஷத்றனக்க
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9
ரட்ஶடரம் ண இனங்ஷக அெரங்கம் .ர.ிடனம் திந வகரஷடரபி

ரடுகபிடனம் ரக்குறுற ங்கறினந்து. இந் ரக்குறுறகபினறனந்து அது
நக்கூடரது ன்று ரங்கள் னறனேறுத்துகறஶநரம். இடம்வதர்ந் க்கள் கூடி

ிஷில் து வெரந் ரழ்ிடங்களுக்குத் றனம்தஶர அல்னது அர்களுக்கு
றஷனரண ஶறு(ரற்று இடங்கபில் குடிர்த்துது ஶதரன்ந) இனங்ஷக

ீர்ிஷண ங்கஶர அசு றவெய் ஶண்டும். அந்த் ீர்வு து ன்று

றட்டறடுறறம் னடிவு வெய்றறம் இந் க்களுக்கும் தங்கறனக்க ஶண்டும்.6
இது குநறத் திகபில் சுரீண ணிரதிரணத் வரண்டு றறுணங்களும்

ெம்தந்ப்தட்ட திந அஷப்னகளும் எத்ரஷெகள் னரி இடபிக்கப்தட ஶண்டும்.7
இடம்வதர்ந் க்கபிஷடஶ கனந்துள்ப ிடுஷனப் னனற ஶதரரபிகஷப

அஷடரபம் கண்டு திரிக்க ிெரஷகள் டந்துனரல், அந் க்கள் ீ து
ஷடகஷப ிறக்க ஶண்டி அெறம் இனப்தரக அெரங்கம் கூறுது,

வதரதுக்கஷபத் டுத்துஷப்தற்கரண றரரண கரம் ஆகரது. ெறன ஶஷப
வரத் குடும்தனரக, னறஶரர்களும், ெறநரர்களும் அடங்கற

இச்ெறினறன்கஷப, குநறப்திடப்தடர ஏர் கரனகட்டத்துக்கு அர்கபது ணி
உரிஷகள் தரறக்கப்தடுகறன்ந என சூனறல் டுத்துஷப்தது ெரில்ன.

இடம்வதர்ந்துள்ப அர்கபது றஷன, அர்கபது இண அஷடரபம், அர்கள் ந்

இடத்ஷச் ஶெர்ந்ர்கள் (கஷடெற கட்டத்றல் ிடுஷனப் னனறகள் றரக இனந்
தகுறஷச் ஶெர்ந்ர்கபர அர்கள்) ஶதரன்நற்நறன் அடிப்தஷடில் அம்க்கள்
வரடர்ந்தும் டுத்துஷக்கப்தடுகறநரர்கள் ன்று வரிகறநது. இவ்ஷகில்
தரதட்ெம் கரட்டுது ெர்ஶெ ணி உரிஷகள் ெட்டத்றன் கல ழ்

ஷடவெய்ப்தட்டுள்பது. இனந்ரறம்கூட இனங்ஷக அெரங்கம் னன்ணரள்
ஶதரரபிகஷப அஷடரபம் கண்டு திரித்துஷத்றனக்கஶ வெய்கறநது.

ிடுஷனப் னனறகளுடன் வரடர்ன உஷடகள் ன்ந ெந்ஶகத்றன் ஶதரில்
10,000க்கும் அறகரஶணரஷ அது திடித்துஷத்றனக்கஶ வெய்கறநது.

இந்றஷனில், னகரம்கபில் உள்ன னட்ெக்கக்கரண ெறினறன்கஷப னன்ணரள்
ஶதரரபிகள் ன்ந ெந்ஶகத்துடன் டத்துஷ இனங்ஷக அெரங்கம் றறுத்
ஶண்டும். னகரம்கபில் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்ப க்கள் உடணடிரக
ிடுிக்கப்தட ஶண்டும். அஶஶம் குற்நம் னரிந்ர்கபரக

ெந்ஶகறக்கப்தடுதர்களுக்கு றரண ஷரண ெட்ட டடிக்ஷககள் என னநம்

ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும். ணறஷன தரறக்கப்தட்டர்கள் ஶதரன்ந தனணரண
ீ
க்கள் ிடுிக்கப்தடுற்கு னன்னுரிஷ ங்கப்தட ஶண்டும்.

னேத்த்றன் ிஷபரக உள்ரட்டிஶனஶ இடம்வத ஶர்ந்ர்களுக்கு உிகள்
ங்கஶண்டி வதரறுப்ன இனங்ஷக அெரங்கத்துக்கு உள்பது.8 ற்ஶதரஷ
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றஷனில் ஶதரக்கறடறன்நறத் ிக்கும் க்களுக்கு அெகரன ங்குறட

ெறகஷப ற்தடுத்றத் னது அெரங்கத்றன் வதரறுப்னரன் ன்நரறம்,
சூழ்றஷன றர்தந்றக்கும் கரனத்றற்கும் அறகரக இர்கள் னகரம்கபில்

ங்கஷக்கப்தடக்கூடரது.9 ெர்ஶெ ெட்டத்றன் கல ளம் ஶெற ெட்டங்கபின் கல ளம்
என ரட்டில் ஷணஶரனக்கு கறஷடக்கக்கூடி அஷணத்து ணி உரிஷகளும்
இடம்வதர்ந்ஶரனக்கும் கறஷடக்க ஶண்டும். உள்ரட்டில் இடம்வத

ஶர்ந்ர்கள் அல்னது றர்கள் அல்னது ிடுஷனப் னனறகள் கட்டுப்தரட்டுப்

திஶெங்கபில் னன்ன ெறத்ர்கள் ன்ந கரங்கஷபக் கரட்டி அவ்வுரிஷகள்
அர்களுக்கு கறஷடப்தறல் தரதட்ெம் கரட்டப்தடக்கூடரது. தின்னம் உரிஷகள்
அம்க்களுக்கு கறஷடப்தஷ இனங்ஷக அறகரரிகள் உறுறவெய் ஶண்டும்.

(ெர்ஶெ ெட்டங்கபின் கல ளம் உள்ரட்டில் இடம்வத ஶர்ந் க்கள் வரடர்தரண
.ர. றகரட்டு வகரள்ஷககள் திகரனம் இனங்ஷக அெரங்கத்றற்குள்ப
வதரறுப்ன இது):

•

ணிணி சுந்றம் ற்றும் டரட்ட சுந்றத்ஷ
அனுதிப்தற்கரண உரிஷ

இடம்வதர்ந் க்கள் ரங்கள் ினம்னம் தட்ெத்றல் னகரஷ ிட்டு வபிஶ
வெல்ற்கு அர்களுக்கு இனக்கும் உரிஷ, ங்களுஷட ரழ்ிடங்கஷப

ஶர்ந்வடுத்துக்வகரள்றல் அர்களுக்கு உள்ப சுந்றம், னகரறல் ங்கறனேள்ப
கரனம்வரட்டும் வபிஶ வென்று றனம்னற்கு அர்களுக்கு உள்ப உரிஷ

(சுந்றம்) ஆகறஷ ஶதப்தட ஶண்டும். சுந்றத்துடன் வெல்தடுற்கரண
உரிஷ, ஶச்ெறகரத்துடன் டுத்துஷக்கப்தடுற்கு றரண சுந்றம்,

டரட்ட சுந்றம் ஶதரன்நஷ உரிஷகள் ெறில் ற்றும் அெறல் உரிஷகள்
வரடர்தரண ெர்ஶெ எப்தந்த்றன் கல ழ் (ICCPR, த்துகள் 9 ற்றும் 12)
அஷணனக்கும் உத்றரம் ங்கப்தட்டுள்பது. இந் உரிஷகள்

உள்ரட்டபில் இடம்வத ஶர்ந் க்களுக்கும் கறஷடக்க ஶண்டும் ன்தஷ
உள்ரட்டில் இடம்வத ஶர்ந் க்கள் வரடர்தரண .ர. றகரட்டு வகரள்ஷககள்
திரிவுகள் 12 ற்றும் 14 ஆகறஷ னறனேறுத்துகறன்நண.10

இடம்வதர்ந்ர்கள் ெறனஷப் வதரறுத்ர்கஷப அர்கள் து வெரந்

ரழ்ிடங்களுக்குத் றனம்னற்கரண தரதுகரப்ஶதர வதரனபரர றஷனஷஶர
இன்னும் உனரகறில்னரல் இனக்கனரம் (றனக்கண்ி வடிகள்

அகற்நப்தடரல் இனப்தது, திந தரதுகரப்ன அச்சுறுத்ல்கள் கரரகஶர அல்னது
கட்டஷப்ன றர்னெனரகறிட்டரல் வரறல் ரய்ப்ன இல்னரன்

கரரகஶர இந் றஷனஷ ற்தட்டினக்கனரம்). ஆணரறம் அனுற
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கறஷடக்கும் தட்ெத்றல் இர்கள் வபிஶ வென்று இனங்ஷகின் திந தகுறகபில்
ங்கறனேள்ப து குடும்தத்றணர் ற்றும் உநிணர்களுடன் ரஶ

ினம்னகறன்நணர். குநறப்திட்ட என தனஷட அல்னது வதரதுரக க்களுஷட
தரதுகரப்னக்கு ஆதத்து இனக்கும் ெத்றல் அந்தனஷட டரட்ட சுந்றங்கள்

ீ து குநறப்திட்ட ெறன கட்டுப்தரடுகஷப அெரங்கம் ிறப்தது அனுறக்கப்தட்டுள்பது
ன்நரறம், எவ்வரன ெந்ர்ப்தத்றறம் அப்தடி கட்டுப்தரடுகள் ிறக்கப்தட்டது

ெட்டனர்ரகஶ வெய்ப்தட்டுள்பது ன்தஷனேம், அப்தடிப்தட்ட கட்டுப்தரடுகளுக்கு
அெறம் உள்பண ன்தஷனேம் ஶஷரண அபிஶனஶ அஷ

ிறக்கப்தடுகறன்நண ன்தஷனேம் தின்னம் றரரண ஶரக்கங்கபில் என்ஷந
னன்ணிட்டு அஷ ிறக்கப்தடுகறன்நண ன்தஷனேம் வெல்தடுத்றக் கரட்ட

ஶண்டி வதரறுப்ன அெரங்கத்றன் ீ ஶ உள்பது. ஶெற தரதுகரப்ன, ெட்ட எளங்கு,
வதரதுக்கள் சுகரரம் அல்னது ரர்ீ கம் அல்னது ற்நர்களுஷட

உரிஷகஷபனேம் சுந்றங்கஷபனேம் தரதுகரத்ல் ஆகற ஶரக்கங்களுக்கரக

அெரங்கம் கட்டுப்தரடுகஷப ிறக்கனரம். ஶெற தரதுகரப்ன அல்னது வதரதுக்கள்
தத்றரக இனத்ல் ன்ஶநர கூநற வபிரக ிபக்கரல்

ஶஶனரட்டரக ிதரித்து அற்கரக டரட்டத்றன் ீ து வதரதுப்தஷடரக
கட்டுப்தரடுகஷபஶர ஷடகஷபஶர வகரண்டுனது ற்னஷடல்ன.

•

இடம்வதர்ந்ர்கள் அஷணனம் னஷநப்தடினேம்
வபிப்தஷடரகவும் தறவுவெய்ப்தட ஶண்டும்

ICCPR எப்தந்ம் 16ஆம் த்றன் கல ளம், இடம்வத ஶர்ந் க்கள் வரடர்தரண

.ர. றகரட்டு வகரள்ஷககள் வகரள்ஷக ண் 16ன் கல ளம் ெர்ஶெ ெட்டம் கூறுது

ரவணின்: "(1) ந் என இடத்றறம் ெட்டத்றன் னன் என தரக கனப்தடுகறன்ந
உரிஷ எவ்வரன ணினக்கும் உண்டு." இடம்வதர்ந் க்கஷபப்

வதரறுத்ட்டில் அர்களுக்கு இந் உரிஷ கறஷடப்தஷ உறுறவெய்னேம் ஶரக்கறல்
தின்னம் டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டு ன்று கூறுகறநது. "(2)
இடம்வதர்ந் க்களுக்கு இந் உரிஷ கறஷடக்கும் வதரனட்டு, அம்க்கள்

ம்னஷட ெட்டனர் உரிஷகஷப அனுதிப்தற்குத் ஶஷரண அஷணத்து
ஆங்கள், அரது அர்கபது கடவுச் ெலட்டுகள், அஷடரப அட்ஷடகள், திநப்னச்
ெரன்நறழ், றன ெரன்நறழ் ஶதரன்நற்ஷந அர்கபிடம் எப்தஷடத்துிட
ஶண்டும். னற ஆங்கஷப ங்குற்கரண ற்தரடுகஷப அறகரரிகள்
ஶற்வகரள்ப ஶண்டும், இடம்வதனம்ஶதரது அர்கள் வரஷனக்க

ஶர்ந்ற்றுக்கரண ரற்று ஆங்கஷப ங்க ஶண்டும். அற்கரக

அர்கபிடம் றரற்ந றதந்ஷணகஷப ிறக்கக்கூடரது. உரத்துக்கு,

ிட்டு ந் ஆங்கஷப டுத்துச்வெரல்னற அர்கஷப ங்கபது வெரந்
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இடங்களுக்கு றனப்தி அனுப்னது ஶதரன்ந றதந்ஷணகள் ிறக்கக்கூடரது." அது
ஶறம் கூறுது ரவணின்: "(3) ஶஷப்தடுகறன்ந அந் ஆங்கஷபப்
வதறுறல் ஆண்களுக்கு வதண்களுக்கும் ெ உரிஷ ங்க ஶண்டும்.

ஆத்ஷ ம்னஷட வதரிஶனஶ வதறுற்கரண உரிஷனேம் அர்களுக்கு
இனக்க ஶண்டும்."11

•

குடும்தத்ஶரடு என்றுஶெ இடறனக்க ஶண்டும்

உள்ரட்டில் இடம்வத ஶர்ந் க்கள் வரடர்தரண .ர. றகரட்டு வகரள்ஷககள்

திரிவு ண் 17(3) இடம்வதனம்ஶதரது திரி ஶர்ந் குடும்தங்கள் "கூடி ிஷில்
ீ ண்டும் என்றுஶெனற்கு" அர்களுக்கு இனக்கும் உரிஷஷ

னறனேறுத்துகறநது. "திரிந் குடும்தங்கள் என்று ஶெனற்குப் ஶஷரண

அஷணத்து டடிக்ஷககளும் ரறன்நற னன்வணடுக்கப்தட ஶண்டும், குநறப்தரக
ெறநரர்கள் ெம்தந்ப்தட்டினக்கும்ஶதரது ற்தரடுகள் துரிப்தடுத்ப்தட ஶண்டும்.

எனர் து குடும்த உறுப்திணர் வரடர்தில் ஶற்வகரள்ளும் ிெரஷகஷப
அறகரரிகள் அனுெரிக்க ஶண்டும். குடும்தங்கள் ீ ண்டும் என்று ஶெர்து

வரடர்தில் திரற்றும் வரண்டு றறுணங்களுக்கு அறகரரிகள் ஊக்கனம்
எத்துஷப்னம் ல்க ஶண்டும்." ன்றும் அந்க் வகரள்ஷக கூறுகறநது.

"இடம்வதர்ந்துள்ப க்கள் னகரம்கபில் ங்க ஶர்ந்றனப்தரல் அல்னது
டுத்துஷக்கப்தட்டினப்தரல் அர்கபது டரட்ட சுந்றத்றல் கட்டுப்தரடுகள்
ிறக்கப்தட்டுள்பண ன்கறன்நஶதரறறம் அர்கள் து குடும்தத்ஶரடு
ஶெர்ந்றனக்கும் உரிஷ அர்களுக்கு உள்பது."12

•

னகரம்கபில் ெறினறன் றர்ரகனம் ணிரதிரண உிப்
திகளுக்கரண அனுறனேம் ஶண்டும்

ல்னர னகரம்களும் றஜரகஶ ெறினறன் ன்ஷ வகரண்டினக்க ஶண்டும்.

இரணுத்றணரல் அல்னரது ெறினறன் அறகரரிகபரல் அஷ றர்கறக்கப்தட
ஶண்டும். னகரம்கபில் ங்கறனேள்பர்கபது தரதுகரப்ஷத உறுறவெய்தும்
அர்களுக்கு ணி உரிஷகள் கறஷடப்தஷனேம் தரதுகரக்கப்தடுஷனேம்
உறுறவெய்தும் அர்கபது னல் வதரறுப்தரக இனக்க ஶண்டும்.

ஶெற ற்றும் ெர்ஶெ அபினரண ணி உரிஷ அஷப்னகளும், வரண்டு
றறுணங்களும், ஊடகினரபர்களும் இடம்வதர்ந் க்கஷப வென்று

தரர்க்கவும், ஶதெவும், அர்களுக்கரக தி வெய்வும் அனுறக்கதட ஶண்டும்.
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அம்க்கபது உரிஷகஷபப் தரதுகரக்கும் ஶரக்கறறம், னகரம்கபில் றனவும் சூல்
குநறத்து ஷடின்நற கல்கள் வபினஷ உறுறவெய்னேம் ஶரக்கறறம்
இர்கள் தி வெய் அனுறக்கப்தட ஶண்டும்.
இடம்வத ஶர்ந் க்கள் வரடர்தரண .ர. றகரட்டு வகரள்ஷககள் திரிவு ண்

25 ணிரதிரண உி றறுணங்களுக்கு ஷடற்ந அனுற ங்கப்தடுது
உறுறவெய்ப்தட ஶண்டும் ன்தது தற்நற ஶடிரகப் ஶதசுகறநது. "இடம்வத
ஶர்ந் க்களுக்கு ணிரதிரண உிகள் ங்கும் வதரறுப்னம் கடஷனேம்
அடிப்தஷடில் அந்ரட்டின் அெரங்க அறகரரிகஷபஶ ஶெனம்." ன்று

அக்வகரள்ஷக னறனேறுத்தும் அஶஶஷப, "இடம்வதர்ந்துள்ப க்களுக்கு

உிகள் கறஷடக்கும் ஶரக்கறல் து ஶெஷகஷப அர்களுக்கு ங்கும் உரிஷ
ெர்ஶெ ணிரதிரண உரிஷ றறுணங்களுக்கும் ெம்தந்ப்தட்ட திந
றறுணங்களுக்கும் உண்டு. அப்தடி உிகள் ங்குஷ ரட்டின்

உள்ிகரத்றல் ஷனிடுரகஶர, ட்ஷத னநறக்கும் வெனரகஶர

தரர்க்கரல் ல்னதிப்திரத்துடன் அஷண தரிெலனறக்க ஶண்டும். உிகளுக்கு
அனுற ங்குஷ ஶச்ெறகரரக றறுத்றஷக்கக்கூடரது. அதுவும்
குநறப்தரக ெம்தந்ப்தட்ட அசு அறகரரிகபரல் ஶஷரண ணிரதிரண

உிகஷப ங்க னடிில்ஷன ன்நரஶனர அற்கு அர்களுக்கு றில்ஷன
ன்நரஶனர ெர்ஶெ உிகஷப றறுத்றஷக்கக்கூடரது." "ெம்தந்ப்தட்ட
அஷணத்து அறகரரிகளும் ணிரதிரண உிப் வதரனட்கள்

வகரண்டுப்தடுற்கு அனுறனேம் அனுெஷனேம் ங்க ஶண்டும். ஶறம்

உிப் வதரனட்கள் ங்கறனம் தர்கள் இடம்வதர்ந் க்கஷப ிஷரகவும்
ஷடின்நறனேம் ெந்றப்தற்கரண ற்தரடுகஷப அறகரரிகள் ஶற்வகரள்ப
ஶண்டும்" ன்றும் அறல் குநறப்திடப்தட்டுள்பது.

வகரள்ஷக ண் 27 கூறுது ரவணின், "ெர்ஶெ வரண்டு றறுணங்களும் திந
ெம்தந்ப்தட்ட அஷப்னகளும் உிகள் ங்கும்ஶதரது இடம்வதர்ந்

க்களுஷட தரதுகரப்னத் ஶஷகஷபனேம் அர்கபது ணி உரிஷகஷபனேம்
றத்து டக்கவும் அஷ னன்ணிட்டு உரி ற்தரடுகஷப ஶற்வகரள்பவும்
ஶண்டும்." னகரம்களுக்குள் உிஷப்னகள் ஊடகினரபர்கள்

ஶதரன்ஶநரரின் ரடரட்டத்ஷ அெரங்கம் கட்டுப்தடுத்துது ன்ததும்,

னகரம்கபின் ணி உரிஷகள் றனம் குநறத்து கல்கள் வபிரஷ அது
டுப்தது ன்ததும் இடம்வதர்ந் க்களுஷட தரதுகரப்திறம் ணி
உரிஷகபிறம் இஷடனைறுகஷப ிஷபிக்கறநது.
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இஷடத்ங்கல் னகரம்கபின் றஷன
னேத்த்றன் கஷடெற ெறன ரங்கபில் ஶரெரண ணிரதிரண அனம்

றனிரக ஶரில் கண்டர்கள் வரிித்றனந்ணர். உவு, குடிீர், னத்து
ெறகள் ஶதரன்நற்றுக்கு கடும் ட்டுப்தரடு றனிரகவும், னேத்ப்

திஶெங்கபில் ெறக்குண்டினந் க்கள் கரம்தட்டது உிரிந்து அச்ெத்துடன்
ரழ்ந்துந்து தற்நறனேம் அர்கள் ிபக்கறினந்ணர். ிடுஷனப் னனறகளும் ெரி

இனங்ஷக அெரங்க தஷடகளும் ெரி, ஶரல் கரனத்றல் - அறறம் குநறப்தரக இறுறக்
கட்டங்கபில் - ெர்ஶெ ணிரதிரண ிறனஷநகஷப ீ நறந்றனந்ணர்
ன்தற்கு ம்தத்குந் ற்றும் என்ஶநரடு என்று எத்துப்ஶதரகக்கூடி

கல்கஷப ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷத வதற்றுந்துள்பது. ிடுஷனப்

னனறகள் ெறறுர்கஷப றக்கட்டரரக தஷடில் ஶெர்த்து ந்துள்பணர், இனங்ஷக
இரணுத்றன் ரக்குறக்கு றரக வதரதுக்கஷப அர்கள் ணிக்

ஶகடங்கபரகப் தன்தடுத்றந்துள்பணர், ப்திச்வெல்ன னன்ந ெறினறன்கஷப
அர்கள் ரக்கறணரர்கள் ன்றும் வரிந்துள்பது. ெறினறன்கள் அடர்ந்து
ரழ்ந் தகுறகலீனறஉம் இனங்ஷக ஆனேப் தஷடிணர் கண்னெடித்ணரக

நறகஷத் ரக்குல்கஷப டத்றணரர்கள், னத்துஷணகள் ீ து வல்
அர்கள் வல் ெறன்
ீ
ிஷபரக ஶரரபிகளும் னத்துஷண
ஊறர்களும் வகரல்னப்தடவும் கரம்தடவும் வெய்ணர் ன்றும்
வரிந்துள்பது.

உிர்திஷத்ர்கள் தனர் ரம் ஶெறத் து உநவுகஷப தநறவகரடுக்க

ஶண்டிந்து. கரம்தட்டும், தெறஶரடும் திிஶரடும் தனர் னகரம்கஷப

ந்ஷடந்ணர். னகரம் னம் றிஶனஶ தனர் உிரிக்க ஶர்ந்றனந்து.

•

அனங்கஷப ஶரில் கண்ட ெரட்ெறின் ரக்குனெனம்

#1

றரண குரர் ன்தர் ம்தது ஷத் ரண்டிர். 2008ஆம் ஜழன் ரப்
தகுறில் ிடுஷனப் னனறகஷப ஶரற்கடிப்தற்கரக அெரங்கம் ஶற்வகரண்ட

இரணு டடிக்ஷககள் ீிஷடந் ஶம் இர் ன்ணி ன்று அநறப்தடும்
இனங்ஷகின் ட தகுறில்ரன் ெறத்துந்ர். ிடுஷனப் னனறகள்

கட்டுப்தடுத்றந் கப் தகுறகஷப இரணுத்றணர் ஷகப்தற்நற இரணு

ரக்குல் டடிக்ஷககஷப னளஷரக ஶரில் கண்டர் இர். னேத்ம் டந்
கரனப்தகுறில், அறல் ஈடுதட்ட இண்டு ப்தரனஶ ெர்ஶெ ெட்டங்கஷப
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ீ நறஷ இர் ஶரில் கண்டுள்பரர். அெரங்கப் தஷடகள் னத்துஷணகள் ீ து

வல் ெறது,
ீ
ிடுஷனப் னனறகள் ெறநரர்கள் உட்தட வதரதுக்கஷப அறக அபில்
து தஷடில் றக்கட்டரரக ஶெர்த்துந்து ஆகறற்ஷந இர் கர

ஶர்ந்துள்பது. ஶரனறல் ஈடுதடும் இண்டு ப்னக்கும் இஷடில் ெறக்கறக்வகரண்டு
ித் ஷண க்கஷபப்ஶதரனஶ இனம் ரளுக்கு ரள்

குஷநந்துனஷனேம், ண்ர்த்
ீ
ட்டுப்தரடு ற்தடஶ குறஶரண்டி ண்ர்ீ
டுக்க ஶண்டி றர்தந்ங்களுக்கு ஆபரணஷனேம் அனுதிக்க ஶர்ந்ர்.

ப்ஶதரது ஶண்டுரணரறம் ரன் ரக்குல் டத்ப்தடனரம் ன்ந றஷனில்
உினக்கு உத்றரம் இன்நற வதனம் அச்ெத்துடன் வடுங்கரனம் ததுங்கு
குறகளுக்குள் ஷநந்து கறடக்கும் துன்தங்கஷப இம்க்கள்

தல்னரிக்கக்கரஶணரரில் குரனம் எனர். திப்ரி 2009 கரனப்தகுறில்

இது உடல்றஷன ஶரெரகப் தரறக்கப்தட்டது. அறனஷ்டெரக ிடுஷனப்
னனறகபின் அனுற கறஷடக்கஶ திப்ரி இறுறப் தகுறில் ெர்ஶெ

வெஞ்ெறறஷச் ெங்கப் கப்தல் னெனரக இர் றனஶகரஷனஷ ந்ஷடந்ரர்.
குரர் ற்ஶதரது வபிரடு என்நறல் ெறத்துனகறநரர்.

ணது றஷணவுகள் ெறனற்ஷந ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷதனேடன்

தகறர்ந்துவகரள்ப குரர் ினம்திணரர், வணன்நரல் ஶரனறல் ெறக்குண்ட

ஆிக்கக்கரண ெறினறன்கள் அறறம் குநறப்தரக வகரல்னப்தட்ட க்கஷப
உனகம் றஷணவுகூந ஶண்டும் ன்று அர் றஷணத்ரர். வகரல்னப்தட்ட

ெறினறன்கள் தனர் இறுறச் ெடங்கு துவும் இல்னரல், இன்ணரரின் னஷகுற
ன்று வ்ி அஷடரபனம் இல்னர னஷகுறகபில் ஶதரட்டு னெடப்தட்ட
அனம் தற்நற அர் ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷதிடம் ிபக்கறணரர்:

உள்ரட்டு னேத்த்றன் தரறப்னகபரல் றழ் க்கள் ஆண்டரண்டு கரனரக

கஷ்டப்தட்டுந்துள்பணர் ன்தஷ ீங்கள் நந்துிடக்கூடரது. ன்ணிப் தகுறில்

குடிஶநற க்கபில் தனர் ரழ்குடரப் தகுறஷச் ஶெர்ந்ர்கள். வதரனபரரத்
ஷட கரரக ளந் ட்டுப்தரடுகஷபனேம் திச்ெறஷணகஷபனேம் இர்கள்
ெரபித்துந்ணர். ஆணரல் னேத்ம் உக்கறஷடந்ஶதரது அது ங்கஷப

ஶெரஷணின் உச்ெத்றற்ஶக வகரண்டுவென்றுிட்டது. கடந் ஜணரிினறனந்து
இவும் தகறம் வரடர்ந்து கடுஷரண வல் ச்சு
ீ
டந்துவகரண்ஶட இனந்து.
இது றகவும் குனொரண என னேத்ம்....

...ிடுஷனப் னனறகள் க்கபிடம் றகவும் கடுஷரக டந்துவகரண்டரர்கள்.
கூடஶ அெரங்கனம்கூட க்கஷபப் தரதுகரப்தது தரரிப்தது வரடர்தில்
வகரஞ்ெனம் அனட்டிக்வகரள்பஶ இல்ஷன. னத்துஷணகஷபக்கூட
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அெரங்கப் தஷடிணர் இனக்குஷத்து ரக்கறறனறனந்து இது ங்களுக்கு

ிபங்கறது. ஶதரரபிகளுக்கு ன்று ணிரக னத்துஷணகள் இனந்து

அெரங்கம் ற்தடுத்ற னத்து ெற ஷங்கஷபஶ அர்கள் ன் அர்கள்
இனக்குஷக்க ஶண்டும்? கறபிவரச்ெற னல்ஷனத்ீவு ஆகற இடங்கபில்

சுணரறக்குப் தின்ணர் னற னத்துஷணகள் கட்டப்தட்டினந்ண. அெரங்க அறதர்
(G.A) அற்ஷநத் றநந்துஷத்றனந்ரர். இந் னத்துஷணகபில்

கடஷரற்ற்ந் டரக்டர். ெத்றனெர்த்றனேம், டரக்டர்.ரஜரவும் அெரங்க

ஊறர்கள்ரன். டரக்டர் ெத்றனெர்த்ற ஶஷனதரர்த்துந் இடம் அெரங்கத்றன்
வல் ரக்குனறல் அறக்கப்தட்டஶதரது அர் ன்ணிடம் ெறகறச்ஷெ

வதற்றுந்ர்களுடஶணஶ ஶெர்ந்து வபிஶந ஶர்ந்து. அந் னத்துர்கள்
ஶஷனதரர்க்க ஶர்ந் ற்கரனறக னத்து றஷனங்அள் ெறனற்றுக்கு ரன்

வென்றுள்ஶபன். அங்கு றனி ஶரெரண றஷனஷ டுத்துச்வெரல்ன ன்ணிடம்
ரர்த்ஷகள் இல்ஷன. அந் னத்துர்கள் இனதத்து ரன்கு ி ஶனம் ஶஷன
தரர்த்ரர்கள் ன்றுரன் வெரல்னஶண்டும்.

2008ஆம் ஆண்டு வெப்டம்தரில் ணிரதிரணத் வரண்டு றறுணங்கள்

ன்ணிினறனந்து ிட்டிடிக்கப்தட்ட தின்ன னத்துஷணின் றஷனஷ
றகவும் ஶரெரகறது. ரிவதரனள் வகரண்டுனறல் ஷடினந்ரல்,

ற்கரனறக ஷத்றெரஷனகபில் குபினொட்டும் வதட்டிஷ இக்க னடிில்ஷன.

ரணம் வகரடுக்கப்தட்ட இத்த்ஷ தரதுகரத்துஷப்தவன்ததும், திரரனேஷ
ஶெறத்துஷப்தது ன்ததும் ெரத்றறல்னரல் ஶதரணது. னற்றுப் வதநர
தள்பிக்கூட கட்டிடஶ என ஷத்ற ெரஷனரணது.13

அங்ஶக ஶரரபிகளுக்கும் கரம்தட்டர்களுக்கும் தடுக்ஷக ெற இல்ஷன.

அர்கள் சுட்வடநறக்கும் வினறஶனஶ கரத்துக்கறடக்க ஶண்டிதுரன். றநந்
வபிிஶனஶ அறுஷ ெறகறச்ஷெகள் வெய்ப்தட்டண. வல் அடிதட்டு

கரங்கஶபரடு வரடர்ந்தும் ஆட்கள் ந்துவகரண்டினந்ணர். அர்கவபல்னரம்

கட்டிழ்ந் அனஹ்றன் ெரட்ெறகள் ஆர். அணரல்ரன் இப்ஶதரது அெரங்கம்
அர்கள் வௌணரக இனக்க ஶண்டுவண ினம்னகறநது. தனனக்கு றக
ஶரெரண கரங்கள் ற்தட்டினந்து. ஆணரல் னத்து வதரனட்கஷபக்
வகரண்டுனறல் ஷட இனந்னரல், அன்டிதரடிக் னந்துகளுக்கும்

கரங்கஷப ஆற்நல்ன னந்துகளுக்கும் கடுஷரண ட்டுப்தரடு றனிது.
ஶரனறன் உச்ெகட்டத்றல் அறுஷ ெறகறச்ஷெ உதகங்களும் வதரனட்களும்
அநஶ ீர்ந்துஶதரய்ிட்டண ன்றுரன் வெரல்ன ஶண்டும்.

கரம்தட்டுனதர்கஷப ஷத்துக்வகரண்டு னத்து ஊறர்கள்

அல்னரடிப்ஶதரணரர்கள். கரங்களுக்கு கட்டு ஶதரடும் துிஶர துிஷனஶர
அர்கபிடம் இல்ஷன. ஶதரற னத்து உிப் வதரனட்கள் இல்னர
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கரத்றணரல், கரம்தட்ட ெறறுர்கள் தனது கரல் ஷககஷப துண்டித்து டுத்து
அர்கஷபக் கரப்தரற்ந ஶண்டிந்து. இல்னரது ஶதரணரல் அர்கள்

இநந்துிடுரர்கள் ன்ந றஷன. இதுஶ உரி னந்துகள் இனந்றனந்ரல்

கரங்கஷப ஆற்நறினக்க னடினேம். இத்ஷண கஷ்டங்களுக்கு த்றிறம் க்கள்
வரடர்ந்தும் இத் ரணம் வெய் னன்ந்து ணக்கு ம்திக்ஷகஷத்
ந்றனந்து.

அங்கறனந் க்கபில் வதனம்தரன்ஷரஶணரர் ம்னஷட உஷடஷகள்

அஷணத்ஷனேம் இந்றனந்ணர். தன குடும்தங்கள் ீ ண்டும் ீ ண்டும் இடம்வத
ஶர்ந்ர்கள். வபினேனகத்ஶரடு இர்களுக்கு வரடர்ன கறஷடரது - என
ெறனரிடம் ட்டுஶ வரஷனஶதெற இனந்து ன்தரல் றகவும்

ணிஷப்தடுத்ப்தட்ட உர்வும் றற்கறரகறிட்ட றஷணவுகளும்

ந்துவகரண்டினந்ண. அப்தகுறில் இனந் கறநறஸ் ஶரனங்கள்

அஷடக்கனம் ஶடி னம் க்கபரல் றம்த ஆம்தித்றனந்ண. ெறநரர்கள் கூட அங்ஶக
ந்து ங்கறணர். கடவுபிடம் திரர்த்றத்து ன்நரடுஷத் ி அர்கள்
வெய்ற்கு ஶவநரன்றுறல்ஷன.

ெறினறன்களுக்கரக என தரதுகரப்ன னப் தகுற என்ஷந ற்தடுத்றரக

அெரங்கம் கூநறஶ ி, த்ஷண ஶதர் ஶரல் தகுறகபில் ெறக்குண்டினந்ணர்
ன்தது தற்நற அர்கள் றஜரண ிதங்கஷப வபிிடஶ இல்ஷன. ஶரல் அற்ந

திஶெம் ன்று என்று னனறல் 20 ஜணரி 2009 அன்று அநறிக்கப்தட்டினந்து.

ஆணரல் அது றகச் ெறநற என றனப்தகுறரன். உஷடரர்கட்டினறனந்து ஶினம்
ஷில் இனந் அந் தகுறின் தப்தபவு 30 னல் 35 ெது கறஶனரீ ட்டர்

ஷரன் இனக்கும். அவ்பவு ெறநறஶரர் இடத்றல் னென்று னட்ெம் க்கபரல்

ரனடினேம் ன்று அெரங்கத்ரல் ப்தடி றர்தரர்க்க னடினேம்? ெறினறன்கள்
அத்ஷண ஶதனம் அவ்ிடத்துக்குள் ங்க னடினேம் ன்ந அெரங்கத்றன் ஶரெஷண
ஷகப்னரிரகத்ரன் இனக்கறநது. ஶரல் அற்ந திஶெம் என்று

திகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்பது ன்ந அநறிப்ன அெரங்க அறதனக்கு வரஷனஶதெற
னெனரக வரிிக்கப்தடுது 21 ஜணரி அன்றுன். அந் ித்றல் அெரங்கம்
ெறநறதும் றரறல்னரல் டந்துவகரண்டது. ஶரல் அற்ந திஶெத்றற்குள்

க்கள் உடணடிரகச் வெல்ன ஶண்டும் ண அெரங்கம் உத்ிட்டது. ஆணரறம்
ெண்ஷடகள் ஏில்ஷன ன்தது திச்ெறஷணரக இனந்து. து உடஷகஷப
ல்னரம் டிரக்டர் ண்டிகபிறம் திந ரகணங்கபிறம் ற்நறக்வகரண்டு க்கள்
அவ்ிடத்துக்கு வெல்ன னற்தட ெரஷனகள் ல்னரம் கூட்டம் ரபரல்

ஸ்ம்தித்துப் ஶதரிண. க்களுக்கு ிதம் வரிிக்கும் துண்டுப் திசுங்கஷப

ிறஶரகறத்துிட்டரக அெரங்கம் கூறுகறநது. ஆணரறம் ெரஷனகள் அஷடத்து

றற்கும்ஶதரது க்கபரல் ப்தடி தரதுகரப்தரண இடங்களுக்கு வெல்ன னடினேம். அந்ப்
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தகுறக்கு வ்ரறு வென்று ஶெ னடினேம் ன்தது தற்நற க்கபிடம் என ிதனம்
இல்ஷன. ல்னரற்ஷநனேம் ரண்டி க்கள் இடம்வதர்ந்துவகரண்டினந்ரன்
இனந்ரர்கள். ப்தடினேம் ப்திக்கனரம் ன்ந ம்திக்ஷக அர்கபிடம்

ந்துஶதரய்க்வகரண்டுரன் இனந்து. 22 ற்றும் 23 ஆகற ஶறகபில் ெறனர் ஶரல்

அற்நப் தகுறக்கு வெல்னக் கறபம்திணரர்கள் ஆணரல் அர்கபில் தனர் றிஶனஶ
வகரல்னப்தட்டினந்ரர்கள் ன்தது ணக்கு றஷணினக்கறநது. கற்தஷண

வெய்துதரர்க்கஶ னடிர அபில் அப்தடி என கூட்ட வரிெல். ஶரட்டரர்

ஷெக்கறபில் 15 றறடத்றல் வென்றுிடக்கூடி என தூத்ஷ த்ஷ ஶதரன ஊர்ந்து
ஊர்ந்து இண்டு ி ஶங்கள் ரண்டிரன் வென்நஷட னடினேம் ன்ந றஷன.

ெறினறன்கள் தனரல் வபிஶந னடிில்ஷன ன்தஷ அநறந்றனந்தும்கூட
அெரங்கம் அப்தகுறில் வல் ரக்குல்கஷப ீ ண்டும் ஆம்தித்றனந்து.

ஶரல்கள் அற்ந திஶெரக அநறிக்கப்தட்டினந் இடத்றறம்கூட வல்கள்
ெப்தட்டினந்ண
ீ
. ஆனரல் அந் ெறநற இடத்றறம்கூட க்களுக்கு தரதுகரப்ன

இல்ஷன. ததுங்குகுற இனந் ஏர் இடத்றல் ரன் ங்கறினந்ஶன் ன்தது ரன்

வெய் அறனஷ்டம். கறதீர் ிரணங்கள் கரற்ஷநக் கறறத்துக்வகரண்டு னம் ஏஷெ
ஶகட்டவுடஶணஶ ரங்கள் அஷணனம் ததுங்குகுறகளுக்குள் ஏடி
எபிந்துவகரள்ஶரம்....

ததுங்குகுறகள் உள்ஶப தந்துவகரண்ஶட குந்றக்வகரண்டும் உட்கரர்ந்துவகரண்டும்
இனப்ததுரன் ரக்கக்கறல் ங்கபது ரழ்க்ஷகரக இனந்து. ெறன ரட்கள்

இவு னளக்க ததுங்குகுறக்குள்ஶபஶ இனக்க ஶந்ற றஷனஷ இனந்து. 40
ஶதர் இண்டு ததுங்குகுறகபில் இனப்ஶதரம். கரற்று னற்கு என ெறநற

துரம்ரன் இனக்கும். உள்ளுக்குள்ஶப றகவும் னளக்கரகவும் னெச்சு ிட

ெறரகவும் இனக்கும். ெறன்ண அறர்வன்நரறம்ஶதரதும் உள்ளுக்குள்ஶப ல்
ெரி ஆம்தித்துிடும். குண்டுவடித் ெறறனங்கள் வன்ஷண த்றல் ஶரற

ிளது ரங்கள் ஶகட்கக்கூடிரக இனக்கும். அந்ப் தகுற வடுக்கவும் இனந்
வன்ஷண ங்கள்ரன் ங்களுக்கு தரதுகரப்ன ங்கறக்வகரண்டினந்ண ன்று
வெரல்ன ஶண்டும். றகவும் ஆதத்ரண சூழ்றஷனகஷப ரங்கள் ெந்றத்துந்ஶரம்.
ெறன ஶஷன வல் ிளந்து வடிப்ததும் க்கள் ததுங்குகுறகஷப ஶரக்கற

ஏடினதும் ஶகட்கும். கரம்தட்டர்கள் கறுது கரறல் ிளம் ன்நரறம்
வபிஶ ஶதரய் அர்களுக்கு உ னடிர அபவுக்கு ஆதத்து அறகரக
இனக்கும்.

அங்க டந்ஷ தற்நற ரன் ஶகள்ிப்தட்டறஶனஶ றகவும் துரண ெம்தம்
ன்தது, என கன் ன்னுஷட ரஷ அள் னளதுரக இநப்தற்கு னன்ணஶ
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ண்ஷ ஶதரட்டு னெடி னஷக்க ஶண்டி ந்துரன். ரபரண க்கள்
இடம்வதர்ந்துவகரண்டினக்கறநரர்கள். அந்ப் வதண் கடுஷரக அடிதட்டு

கறடக்கறநரள், அபது உடனறல் இனந்து இத்ம் கெறந்துவகரண்டினக்கறநது. அபரல்

னத்துஷணக்கு ந்றனக்க னடிரது. அஷப ரங்கள் வகரண்டுவெல்தும்
ெறரக இனந்றனக்கும். அந் இடத்றல் ெறனது ரழ்க்ஷக ீங்கள் கற்தஷண
வெய்ஶ னடிர அபவுக்கு ஶரெரக இனந்து.14



ணிரதிரண உிகள் கறஷடப்தறறம் றரப் வதரனட்கள்
னறறம் டங்கல்கள்

வபிினறனந்து னம் ஶரல் தகுறகளுக்கு வெல்ன இனங்ஷக அெரங்கம்

கட்டுப்தரடுகஷப ிறத்து னேத்ம் கரரக க்கள் அனுதித்துந் றரவு

றஷனஷ ஶறம் ீிப்தடுத்துரக அஷந்றனந்து. அஷணத்து ணிரதிரண
வரண்டு றறுணங்களும் .ர. றறுணங்களும் ன்ணிப் தகுறினறனந்து

வபிஶந ஶண்டும் ங்களுஷட ரகணங்கஷபனேம் அகற்நறிட ஶண்டும்

ன்று இனங்ஷகின் தரதுகரப்ன வெல் ஶகரட்டரத ரஜதக்ஷ 2008ஆம் ஆண்டு
வெப்டம்தரில் உத்வு திநப்தித்றனந்ரர். இந் உத்ின் ிஷபரக

வபிரட்டினறனந்து ந்து இனங்ஷகில் திரற்நற ந்றனந்ர்களும், அசு
ெரர அஷப்னகபின் ஊறர்களும் ஏந்ஷ ஶெரஷணச் ெரடிஷத் ரண்டி
வெல்ன னடிர றஷனஷ உனரணது.15 2009ஆம் ஆண்டு ஜணரி ர

ரக்கறஶனஶ க்கள் னளஷரக ம்திக்ஷக அற்றுப்ஶதரகும் றஷன உனரணரக
குரர் வரிித்ரர்.

ஜணரிக்கு தின்ணர் தரறக்கப்தடுஶரரின் ண்ிக்ஷக தஷநத் ரண்டிினந்து.

ரங்கள் ல்ஶனரனஶ றகவும் கஷனப்தட்டுப்ஶதரினந்ஶரம். ெர்ஶெ ெனெகம்
ஷனிட்டு ங்கஷபக் கரப்தரற்நரர ன்று ரங்கள் ங்கறஶணரம். ெறனர்

கஷ்டப்தட்டு னன்று அவரிக்க அறதர் எதரரவுக்கூட கடிம் என்ஷந

அனுப்திினந்ணர். ரன் ரக்குல்களுக்கு டுிறம் எனத்ஷ ஶரட்டரர்
ஷெக்கறபில் அனுப்தி ஶஷன வெய்னேம் றஷனில் சுந்றனத்றறள்ப எஶ
வரஷனகல் கனி னெனரக னுஷ அனுப்திினந்ணர்.16

அஶஶம் ஶரல் தகுறகபில் ெறக்குண்டுள்ப வதரதுக்கபின் ண்ிக்ஷகஷ
இனங்ஷக அெரங்கம் ணது அநறக்ஷககபில் வரடர்ந்து றகவும் குஷநத்ஶ

கித்துந்துள்பது. கட்டிழ்ந்துனம் அனறஷன குநறத்து சுரீணரக கல்
ஶெகரிப்ஶதரரின் னற்ெறகஷபனேம் (தக்கச்ெரர்தற்ந னஷநில் ஶெகரிக்கப்தட்ட

ிதங்கள் அறக துல்னறரணஷ ன்தது தின்ணர் வரிந்து) அது எடுக்கஶ
னன்றுந்து.17 .ர. றறுணங்களும், வரண்டு றறுணங்களும், ணி
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உரிஷ அஷப்னகளும் திந அசு ெரர றறுணங்களும், ி ஶெற ற்றும்
ெர்ஶெ ஊடகினரபர்களும் ஶரல் தகுறகளுக்குள் வென்று னஷ
டுத்ன் னெனரக, அங்ஶக வதரதுக்களுக்கு உடணடிரகவும்

அத்றரெறரகவும் ஶஷப்தட்ட ணிரதிரண உிகஷப அெரங்கம்
கறஷடக்கிடரல் வெய்துிட்டது. உள்பினந்து கல் வபினற்கு

டங்கல்கள் ிறக்கப்தட்டன் கரரக, ெர்ஶெ அஷப்னகளும் இந்
வனக்கடிஷச் ெரபிக்க ஶதரதுரண அபவுக்கு ரரகறக்வகரள்ப

றில்னரல் ஶதரய்ிட்டது. ஶரல்கபினறனந்து ப்தித்து ரபரணர்கள்
உி ரடி இடம்வதர்ந்து ந்ணர் ன்தது தின்ணர்ரன் வரிந்து.

ிடுஷனப் னனறகஷப வற்நறவகரண்டு ிட்டரக அெரங்கம் அநறித்து
இண்டஷ ரங்கள் கடந்துிட்ட றஷனிறம், ஏந்ஷக்கு அப்தரல்,

ஶரல்கள் டந் தகுறக்கு வென்று, சூஷன தரர்த்து உர்ந்து னணர்றர்ரத்
ஶஷகள் தற்நற றப்திடும் ஶரக்கறல் ணிரதிரண உிஷப்னகளுக்கு
அனுற இல்ஷன. ஆனரல் னகரம்கபில் ரளம் க்கள் ீ ள்குடிஶற்நம்

வெய்ப்தடுறல் உவுற்கு அெறரண தக்கச்ெரர்தற்ந கல்கள் ஶதரதுரண
அபில் கறஷடக்கரஶனஶ இனந்துனகறநது.18

உள்ரட்டில் இடம்வதர்ந்துள்ப க்கள் ங்கஷக்கப்தட்டுள்ப னகரம்களுக்கு

வெல்து ன்தறறம் கட்டுப்தரடுகள் ீடிக்கஶ வெய்கறன்நண. ணி உரிஷகள்
ிெரஷரபர்கள், றர்க்கட்ெற அெறல்ரறகள், ஊடகினரபர்கள்

ஆகறஶரனக்கு வதரதுரக அனுற கறஷடப்தறல்ஷன, வரண்டு றறுண
ஊறர்கஷபப் வதரறுத்ஷ றஷனஷ ஶம்தட்டுனரக

வரிிக்கப்தடுகறநது. ஆணரல் னகரம்களுக்கு வெல்ற்கரண றதந்ஷணகள்

வரடர்ந்தும் ரநறக்வகரண்ஶட இனக்கறன்நண - அப்தகுற இரணு அறகரரிகள்
ற்றும் னகரறன் பதறகள் ரர் ன்தஷப்வதரறுத்து அர்கபது ிறுப்ன

வறுப்னகளுக்ஶகற்த றதந்ஷணகள் ரநறக்வகரண்ஶட இனக்கும் ண வரண்டு
றறுணங்கள் வரிிக்கறன்நண.

னகரம்கஷபச் வென்று தரர்ஷிட தனனக்கு அனுற கறஷடத்துள்பது ஆணரல்

வகரளம்தில் உள்ப தரதுகரப்ன அஷச்ெகத்றன் அனுற வதற்ந தின்ஶதர, அல்னது
அந்ந் ஶத்றல் னகரம் தஷவு ரினறல் இரணுத்றணரிடம் இனந்து

அனுற வதற்ந தின்ஶதரரன் னகரம்குக்குள் வெல்ன னடினேம் ன்று வகரளம்தில்

உள்ப ணி உரிஷகள் அஷப்தின் ஊறர் எனர் கூறுகறநரர். அனுற வதறுது
வரடர்தரண ஷடனஷநகள் ரறுரநரக ஷறுக்கப்தட்டுள்பண ன்று அர்
குநறப்திடுகறநரர்.
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இப்தடித்ரன் வெய் ஶண்டும் ன்ந ஷடனஷந துவும் கறஷடரது, அனுற
ஶகரரி ிண்ப்திப்தற்கரண தடிங்கள் கறஷடரது, ிண்ப்தங்கஷப வகரடுக்க
ஶண்டி அறகரரி இர்ரன் ன்ந ிற கறஷடரது, வ்பவு கரனத்றல் அனுற

கறஷடக்கும் ன்ந ஷஷந கறஷடரது, ந்வந் ரட்கபில் ந்வந் ஶத்றல்
னகரனக்குள் வெல்னனரம் ன்ந ிபக்கனம் கறஷடரது, ிண்ப்திக்க

வ்ிரண ஆங்கஷப கரட்ட ஶண்டும், ரரிடறனந்து தரிந்துஷகள்

ஶண்டும் ன்று துவுஶ வபிவுதடுத்தட்டினக்கில்ஷன. ந் ஶரக்கத்துக்கரக
னகரனக்குள் வெல்து அனுறக்கப்தடும், வ்ஷகரணர்களுக்கு அனுற
கறஷடக்கும் ன்ந ிபக்கனம் கறஷடரது.19

ணி உரிஷ ஆர்னர்கள் ன்று ங்கஷப அஷடரபப்தடுத்றக்வகரள்ளும்

சுரீண தரர்ஷரபர்கள் னக்கும் னகரனக்குள் வெல்ன அனுற கறஷடத்ரக
இதுஷ ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷதக்கு வரிில்ஷன.

ஊடகினரபர்களும்கூட இரணுத்றணர் சூ ஶ னகரனக்குள்

வெல்னனடிந்துள்பது. அல்னது .ர. ஷனஷச் வெனர் ஶதரன்ந என ிஶெட
தினகர் ந்து தரர்ஷிடும்ஶதரது அது தற்நற வெய்றங்குற்கரக

ஊடகினரபர்கள் அனுறக்கப்தட்டினந்ணர். தரன் கல னென் அர்கள் கடந் ஶ

ரம் திற்தகுறில் னகரம்கஷபப் தரர்ஷிட்டினந்ரர். ணிரதிரண வரண்டு
றறுண ஊறர்களுக்கும், ஶதரகர்களுக்கும் ட்டுஶ 'எவ்வரன னஷநனேம்

னன்ணனுற ரங்கத் ஶஷில்னர தஷவு அனுறகள்'

ங்கப்தட்டினந்ரக, ஶஶன ிதம் வரிித் ணி உரிஷகள் அஷப்தின்
ஊறர் கூறுகறநரர். "அதுவும் ரங்கள் குநறப்திட்டினந் அந்ப் திஷ

ஶற்வகரள்ளூம் ஷில்ரன் னகரனக்குள் அர்கள் இனக்கனரம். (அங்ஶகஶ

றன்றுவகரண்டு டுத்துஷக்கப்தட்டுள்ப க்கபிடம் ஶதசுற்கு ல்னரம்
அனுறில்ஷன.)' ன்கறநரர் அர்.20

ெறன ரங்கள் னன்ன ஷில், இனங்ஷகில் இடம்வத ஶர்ந்துள்ப க்கஷப

.ர.அகறகள் னன் றறுணரண UNHCR அஷப்னக்கு அெரங்கம் னள அனுற

ங்கறினந்து. இனங்ஷகில் அந்றறுணம் ஶற்வகரண்டுனம் ீண்ட கரனப்
திின் அங்கரகஶ இந் அனுற கறஷடத்துந்து.21 ஆணரல் UNHCR

அஷப்னம் திந உி றறுணங்களும் ன்ணிில் ங்களுஷட உிப்

திகஷப இஷடறறுத்றவகரள்ப ஶண்டுவண 2008 வெப்டம்தரில் தரதுகரப்ன
அஷச்ெகம் உத்ிட்டினந்து. ஶறம் , னட்ெக்கக்கரண க்கள் னேத்ப்
தகுறகபினறனந்து ப்தித்து அெரங்கக் கட்டுப்தரட்டுப் திஶெத்துக்கு

ந்துவகரண்டினந் அந் றஷனில், அசு ெரர அஷப்னகளும் .ர.

றறுணங்களும் இடம்வதர்ந் க்கஷபப் தரர்க்க அனுறில்ஷன ன்று 2009

ஶ ரத்றல் இனங்ஷக அெரங்கம் அநறித்த்து. ஆணரறம் இந் தரகரண
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னடிவு ிஷில் ரற்நறவகரள்பப்தட்டது. ிடுஷனப் னனறகளுடன் வரடர்ன

இனக்கறநர ன்று ிெரரிக்கப்தடுற்கரக திரிப்தற்கரக இடம்வதர்ந் க்கள்
த்டிில் கரத்துறற்கறநரர்கள், கரம்தட்டு னறரல் துடித்துக்வகரண்டும்

தெறரல் ரடிக்வகரண்டும் றற்கும் க்கள் னத்து உிகள் கறஷடப்தற்கு

னன்தரகஶ உிரிக்கறநரர்கள் ன்தது ஶதரன்ந வெய்றகள் ல்னரம் ஊடகங்கபில்
கெற ஆம்தித்ண. குடும்தம் குடும்தரக க்கள் வட்ட வபிில் உநங்குது
வதரன்ந அனங்கஷபக் கரட்டும் அனுறின்நற டுக்கப்தட்ட னஷகப்தடங்கள்

ெர்ஶெ அச்சு ஊடங்கபில் வபிரக ஆம்தித்ன் தின்ணர், அெரங்கம் து
றஷனஷ பர்த்றக்வகரண்டது. .ர. றறுணங்களும், ெர்ஶெ வெஞ்ெறறஷச்
ெங்கனம், ஶறு ெறன ெர்ஶெ ற்றும் உள்ரட்டு அசு ெரர அஷப்னகளும்

இடம்வதர்ந் க்கஷப அணுகற உிகள் ங்க அெரங்கம் கட்டுப்தரடுகளுடன்
அனுற ங்கறினந்து. ஆணரறம் இந் அஷப்னகபின் ரகணங்கள் இந்
னகரம்களுக்குள் தஷற்கும் வரண்டு றறுண ஊறர்கள்

னகரம்ரெறகபிடம் ஶதசுற்கும் அெரங்கம் ஷடிறத்றனந்து. இது

றரப் வதரனட்கஷப ிறஶரகறப்தது ன்தறல் ெறங்கஷப ற்தடுத்றனேள்பது
ஶறம், ணி உரிஷகள் றனத்ஷக் கண்கரிப்தது ன்தஷனேம், திந
தரதுகரப்ன டடிக்ஷககஷப ஶற்வகரள்து ன்தஷனேம் இது இனர

கரரிரக்கற ிட்டுள்பது. ஶகரரிக்ஷககள் ிடுக்கப்தட்டன் தின்ணர் குநறப்திட்ட

அபில் னகரம்களுக்கு ரகணங்கஷப அனுறக்க கடந் ஜழன் ர ஆம்தத்றல்
அெரங்கம் ெம்றத்றனந்து. ஆணரல் ரகணங்கள் வகரண்டுவெல்ன

னன்கூட்டிஶ ிண்ப்திக்க ஶண்டும், ரகணத்றனறனந்து 15 ீ ட்டர்கள்

தூத்ஷத் ரண்டி வரண்டு றறுண ஊறர்கள் கக்கூடரது ன்தது ஶதரன்ந
றதந்ஷணகள் றரப் திரபர்கள் னகரம்களுக்குள் ஷடின்நற

டரடுற்கு இஷடஞ்ெனரக அஷந்துிட்டது.22 இடம்வதர்ந் க்கபிடம்

ணிப்தட்ட னஷநில் ஶதசுது ன்ததும் ெறரகஶ இனந்துனகறநது ண கடந்

ஜழன் ரத்றன் தின்ணர் னகரம்களுக்குள் வென்றுனம் றரப் திரபர்கள்
கூறுகறன்நணர்.

"இடம்வதர்ந் க்கபிடம் ஶதசுற்கரண அனுற அசு ெரர அஷப்னகளுக்கு
இல்ஷன. ீங்கள் னகரனக்குள் ஶதரக ஶண்டும். வகரண்டுந் உவுப்

வதரனட்கஷப ங்க ஶண்டும். உடஶண றனம்திிட ஶண்டும். அவ்பவ்ரன்.
உள்ஶப ஶதரகும்ஶதரது ீங்கள் உங்கள் வெல்னறட வரஷனஶதெறகஷபக்

வகரண்டுவெல்ன னடிரது. இடம்வதர்ந் க்கள் தன்தடுத்றக்வகரள்ற்கரக
அந் வரஷனஶதெறகஷப அர்கபிடம் ங்கவும் கூடரது."23

வரண்டு றறுண

ஊறர்கள் இடம்வதர்ந் க்கபிடம் ஶதெக்கூடரது ன்கறந ஷடனஷந,

னகரம்கபில் ன்வணன்ண ிங்கள் ஶஷப்தடுகறன்நண ன்று உி
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23
றறுணங்கள் றப்தீடு வெய்றல் ஷடரய் இனக்கறநது. ஶறம் இடம்வதர்ந்

க்கபிஷடஶ றரவு உர்வும் தரதுகரப்தற்ந உர்வும் வதனக இவ்ிறகள்
கரரய் அஷந்துள்பண.
ஶ ரக் கஷடெறஶரடு கட்டுப்தரடுகள் பர்த்ப்தட்டுிட்டரகவும், உவு,

னந்துகள், கட்டுரணப் வதரனட்கள் ஶதரன்நற்ஷந ிறஶரகறப்தறல் ஷடகள்
இல்ஷன ன்றும் கடந் ஜழன் ரத்றன் ஷப்தகுறில் இனங்ஷகக்கரண .ர.

றிடப் திறறற ீல் னஶண கூநறினந்ரர். ஆணரறம் இடம்வதர்ந்ர்களுக்கு
ஆஶனரெஷணகள் ங்குது ன்தற்கும், அர்கபின் னன்கஷப

தரதுகரக்கப்தற்கரண றட்டங்கஷப வெல்தடுத்துது ன்தற்கும் இடறல்ஷன
ன்று அர் குநறப்திட்டினந்ரர்.24 இஶ கனத்ஷ எத்ரய் .ர.ின் உனக

உவுத் றட்டத்றன் இனங்ஷக இக்குர் அத்ணன் கரன் வரிித் கனத்தும்

அஷந்றனந்து. "னகரனக்குள் வெல்றல் இனந்துனம் கட்டுப்தரடுகள் உவுப்
வதரனஷபக் வகரண்டுவெல்றல் எனஶதரதும் ஷடரய் இனந்றல்ஷன.
ஆணரறம் ரகண டரட்டத்றல் கட்டுப்தரடுகள் றனவுது ரங்கள்

ஶற்வகரள்பக்கூடி ெறன கண்கரிப்ன திகஷப தரறத்துள்பது. உவு

ிறஶரகம் வ்ரறு ஷடவதறுகறநது ன்தஷ கண்கரித்து ங்கஷப

றர்கறக்கும் குளக்களுக்கு ரங்கள் வதரறுப்தரக தறல் வெரல்ன ஶண்டும்." ன்று
அர் கூநறினந்ரர்.25

னகரம்களுக்குள் திநஷ அனுறப்தது வரடர்தரண ஷடனஷநகள் ற்றும்
றதந்ஷணகள் வரடர்தில் அெரங்கம் அடிக்கடி ரற்நங்கஷபச்

வெய்துந்துள்பரகஶ ரர்த்ம் அஷந்துள்பது ண உி றறுணங்கள்

வரிிக்கறன்நண. அடுத் ரள் ங்களுக்கு னகரம் வெல்ன அனுற கறஷடக்குர
ன்தது னல் ரள்கூட ங்களுக்குத் வரிரது ன்கறந என றஷனஷஶ
இனந்துனரக அர்கள் கூறுகறன்நணர். னகரம்கபின் கட்டுப்தரட்டு

அறகரரிரக இனக்கறன்நர்ரன் னடிவுகள் வெய்ரர். (இர் ெறினறன் அறகரரி
ன்நரறம், வதனம்தரறம் னன்ன இரணுத்றல் இனந் எனரக இனப்தரர்.)

ஶறம் இந் னகரம்கள் இரணுத்றணஶ கரல் தி வெய்துனகறநரர்கள்.
னன்ன ிடுஷனப் னனற ஶதரரபிரக இனந்ர ன்று அஷடரபம்
கரண்தற்கரண ிெரஷகள் இன்நபவும் னகரம்ரெறகபிஷடஶ

டந்துனரக அெரங்கம் கூறுகறநது. அசு ெரர றறுணங்கள் னகரம்களுக்குள்

வெல்ன அனுற றுப்தது ன்தது ஏர் தரதுகரப்ன ிகரம் ன்ந றஷனதரட்ஷட
அெரங்கம் டுத்துனகறநது. ஜழன் 17 அன்று, இனங்ஷக ஊடகத்துஷந அஷச்ெர்
னக்ஷ்ண் ரப்தர அதர்த்ண வகரளம்தில் வெய்றரபர்கபிஷடஶ

ஶதசுஷகில், னகரம்களுக்கு வெல்ன அனுற ஶகரனம் றர்க்கட்ெற அெறல்
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24
தினகர்களுக்கும் அசு ெரர றறுணங்களுக்கும் அனுற ங்கப்ஶதரறல்ஷன,
வணணில் இடம்வதர்ந்ர்களுக்கு உ ஶண்டும் ன்தது இர்கபது

ஶரக்கல்ன, இடம்வதர்ந்ர்கபின் அனத்ஷக் கரட்டிஅெறல் ஆரம் ஶட
ஶண்டும் ன்ததும் வபிரடுகபிடம் இனந்து றற சூனறக்க ஶண்டும்
ன்ததும்ரன் இர்கபது ஶரக்கம் ன்று கூநறினந்ரர்.26



கல்கள் வபினறல் ஷட

இனங்ஷகில் இடம்வதர்ந் க்களுக்கு உிகள் ங்கறனம் றறுணங்கள்,
றரப் திகள் குநறத்தும் னகரம்கபில் றனவும் சூல் குநறத்தும்

வதரதுப்தஷடரக கல்கஷப வபிிடுறல் கட்டுப்தரடுகஷப ிறப்தது ன்ந
இனங்ஷக அெரங்கத்றன் வகரள்ஷக, இனங்ஷகின் இஷடத்ங்கல் னகரம்கபின்
றஷனஷகள் வரடர்தில் ஊடகங்களும், ணி உரிஷ அஷப்னகளும்,
வதரதுக்களும்கூட ிதம் அநறறல் வன்ஶறம் ெறங்கஷப
ற்தடுத்றனேள்பது.

ட இனங்ஷகில் இடம்வதர்ந் க்களுக்கு உி வெய்

ினம்னம் உள்ளூர் ற்றும் ெர்ஶெ அசு ெரர வரண்டு றறுணங்கள்
இனங்ஷகின் ீ ள்குடிஶற்நம் ற்றும் அணர்த் றர ஶெஷகள்

அஷச்ெகத்துடன் என னரிந்துர்வு எப்தந்த்றல் ஷகவரப்தறட ஶண்டும்.

அறஶன ஷண தன றதந்ஷணகஶபரடு, னகரம்கபில் ங்கப்தடும் ஶெஷகள்
ற்றும் ஷடவதறும் கட்டுரணங்கள் வரடர்தில் வபிப்தஷடரக கனத்துக்
கூறுரணரல், குநறப்திட்ட அஷச்ெகத்றன் வெனரபனஷட எப்னல்
வதற்நறனக்க ஶண்டும் ன்ந றதந்ஷணனேம் ிறக்கப்தட்டுள்பது.

னகரம்கபினறனந்து கல்கள் னஷ ஆரக னடங்கறப்ஶதரகச் வெய்னேம் ஏர்

ிஷபஷ இது ற்தடுத்றனேள்பது. னகரம்கபில் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பர்கள்
து உநிணர்கபிடம் கூறும் ிங்கள், உிப் திரபர்கள் ணிப்தட்ட
அபில் ஊடகினரபர்கபிடம் வபிிடும் ிதங்கள், வதர்

குநறப்திடப்தடனரல் வபிிடப்தடும் ஷனப்ன கல்கள் ஆகறஷரன்
னகரம் றஷனஷ குநறத்து வபினம் வெய்றகபரக இனக்கறன்நண. கல்
னஶரர் ங்கஷப அஷடரபம் கரட்டிக்வகரள்பரல் இனக்கும் என

றஷனஷஶ கரப்தடுகறநது. வரடர்ந்து னகரனக்குள் வெல்ன அனுற
கறஷடப்தஷனேம், னம்கரனத்றல் திச்ெறஷணகபில் ெறக்கறக்வகரள்பரல்
இனப்தஷனேம் உறுறவெய்னேம் வதரனட்டு அர்கள் இம்னடிவுக்கு
ந்துிடுகறன்நணர்.

னகரறல் ங்கறனேள்ப க்கஷப ஷடின்நறனேம், சுரீணரகவும்

வரடர்னவகரள்ளும் உரிஷ ஊடகினரபர்களுக்கும் ணி உரிஷ

ஆர்னர்களுக்கும் றுக்கப்தடுள்பது.27 இன் கரரக, னேத்த்றன் இறுறக்
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கட்டத்றல் ங்களுக்கு ற்தட்ட அனுதங்கள் தற்நற அம்க்கள் வெய்ற

ங்குற்கு இஷடஞ்ெனரய் அஷந்துள்பது. வதரதுக்கள் ஆர்டில்னரி
ரக்குறக்கு இனக்கரணதும், ஶதரர்க்குற்நங்கள் னரிந்ரக ஶரனறல் ஈடுதட்ட
இனப்தரர் ீ தும் குற்நங்கள் ளந்தும் இந்க் கட்டத்றல்ரன். இந்க்

கட்டுப்தரட்டின் ிஷபரக னகரம் றஷனஷ குநறத்து அர்கள் கல்
ங்குதும் ஷடதட்டுள்பது.


இடம்வதர்ந் க்கள் வரடர்தரண .ர.ின் றகரட்டுக் வகரள்ஷககள்

திரிவு ண் 27ன் திகரம், உள்ரட்டபில் இடம்வதர்ந் க்கபது ணி
உரிஷகஷபனேம் தரதுகரப்ஷதனேம் உறுறவெய்னேம் வதரனட்டு உரி

டடிக்ஷககஷப டுக்க ஶண்டி வதரறுப்ன ெர்ஶெ ணிரதிரண
வரண்டு றறுணங்களுக்கும் ெம்தந்ப்தட்ட திந அஷப்னகளுக்கும்

இனக்கறநது. இர்கள் னகரம்களுக்குள் தஷறறம் னகரம்ரெறகளுடன்
ஶதசுறறம் ஷடகள் ிறக்கப்தடும்ஶதரதும் அல்னது இடம்வதர்ந்

க்களுஷட னன்கஷப தரதுகரக்கும் வதரனட்டு இர்கள் னன்வணடுக்கும்
றட்டங்கள் ீ து கட்டுப்தரடுகள் ிறக்கப்தடும்ஶதரதும், இடம்வதர்ந் க்கள்
றர்வகரள்ளும் தனிரண ணி உரிஷ ீ நல்கஷப அறகரரிகள்
அனட்ெறப் தடுத்றிடுற்கரண ஏர் ஆதத்து ற்தட்டுிடுகறநது.

னகரம்கபில் ரழ்தர்கபிஶனஶ றகவும் தனணரண
ீ
க்கள் - அங்கு
ங்கறனேள்பர்கபிஶனஶ உடணடி தரதுகரப்ன ஶஷப்தடுகறன்நர்கள் அரது வதரறுப்தரண வதரிர் உடணில்னர ெறநரர்கள், வதண்கள்,

னறஶரர், உடற்றநன் தரறக்கப்தட்டர்கள் ஶதரன்ஶநரர் துஷ்திஶரகத்து
ஆபரகும் ஆதத்து அறகரகறிடுகறநது. தனணரண
ீ
றஷனில்

இனப்தர்கள் சுண்டறக்கு ஆபரது ன்ததும் வதண்களும் ெறறுறகளும்
அெரங்கப் தஷடிணரல் தரனறல் துன்னறுத்ல்களுக்கு ஆபரது
ன்ததும் ன்ததும் ஶரல் திஶெங்கபிறம், இடம்வதர்ந்

க்கபிஷடஶனேம் வடுங்கரனரக இனந்துனம் என திச்ெறஷணரக
திச்ெறஷணரக இனந்துனகறநது. தனண
ீ
றஷனில் உள்பர்களுக்கு
ெனெகம் சூட்டிிடுகறன்ந அப்வதர், இனங்ஷகில் குற்நரபிகள்
ெட்டத்றன் திடிினறனந்து வரடர்ந்தும் ப்தினம் அனறஷன
ஶதரன்நஷனேம் திச்ெறஷணகஷப ெறக்கனரக்கறிடுகறநது.



ஶச்ெறகரத்துடன் டுத்துஷக்கப்தடல்

னகரம்கபின் ல்ஷனஷ ிட்டு வபிஶ னற்கு இடம்வதர்ந் க்கள் ீ து

இனங்ஷக அெரங்கம் கடுஷரண கட்டுப்தரடுகஷப ிறத்துள்பது. னகரம்கஷப
ிட்டு ரனம் வபிஶ  றில்னரல் வெய்ற்கரக ற்றும் கூரண
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றல்களும் னட்கம்தி ஶனறகளும் வகரண்டு ல்ஷனகள் அஷக்கப்தட்டுள்பண.
ஆனேஶந்ற இரணுத்றணர் னகரம்கஷபச் சுற்நற கரறக்கு றற்கறநரர்கள்.

இப்தடி இனந்ரறம் அெரங்கம் இற்ஷநக் குநறப்திடுது ன்ணஶர 'னன்னரி
றஷனங்கள்' ன்றும் 'னரழ்வு கறரங்கள்' ன்றும்ரன். ஆணரல்
ரர்த்த்றல் இஷ டுப்ன னகரம்கபரகஶ இனந்துனகறன்நண.

ெகனிரஶணரஷனேம் (இந் இடத்ஷப் வதரறுத்ஷ ிடுஷனப் னனறகள்

கட்டுப்தரட்டுப் திஶெரக னன்ன இனந் இடங்கபினறனந்து இடம்வதர்ந்துள்ப
றழ் க்கள் அஷணஷனேம்) ஶச்ெறகரத்துடனும், ெர்ஶெ ெட்டங்கஷப
றக்கரறம் டுத்துஷப்தற்கரண இடங்கபரக இஷ அஷந்துள்பண.

ஆனே ஶரல்கள் னடிவுக்கு ந்துிட்டரக இனங்ஷக அெரங்கம் அநறித்து
வரடர்தில் ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷத ெறனற்ஷந இங்ஶக றஷணவுகூந

ினம்னகறநது. உரத்றற்கு 19 ஶ 2009 அன்று இனங்ஷக ரடரளுன்நத்றல்
ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ ஆற்நற உஷஷ டுத்துக்வகரண்டரல், அர்
தின்னரறு கூநறினந்ரர்:

"ீங்கள் ற்கணஶ ஶகள்ிப்தட்டதுஶதரன து ரய்ரடு திரிிஷணர
தங்கரத்றன் திடிினறனந்து னற்நறறரக ிடுிக்கப்தட்டுள்பது.

இஷநரண்ஷ தஷடத் இந் ரடரளுன்நம் இற்றும் ெட்டங்கள்ரன்

இனங்ஷகின் றனப்தப்ன எவ்வரன அங்குனத்றறம் இணி அனறல் இனக்கும்."28
அப்தடிரணரல், இனங்ஷகின் ெறில் ெட்டங்களும், ெர்ஶெ ணி உரிஷ
ெட்டங்களும் ஷடனஷநப்தடுத்ப்தட ஶண்டும் ன்தஶ ெரி. ஆணரல்

னட்ெக்கக்கரண க்கள் குற்நச்ெரட்டு தும் சுத்ப்தடர றஷனில், க்கு
ிெரஷ துவுறன்நற வரடர்ந்தும் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பணர் ன்தது

ெர்ஶெ ணி உரிஷ ெட்டங்கஷபனேம் இனங்ஷக உட்ன்தட்டுள்ப ெர்ஶெ

எப்தந்ங்கஷபனேம் அது ஶரெரக ீ றுரகஶ அஷந்துள்பது. ெறில் ற்றும்
அெறல் உரிஷகள் வரடர்தரண ெர்ஶெ எப்தந்ம் (ICCPR) திரிவு ண் 9(1)
குநறப்தரக இஷண தின்னரறு ிதரிக்கறநது:

அடிப்தஷட சுந்றங்களும், உிர் தரதுகரப்னம் வதறுகறந உரிஷ அஷணனக்கும்
உண்டு. ர் எனனம் ஶச்ெறகரரக ஷகதுவெய்ப்தடஶர அல்னது

டுத்துஷக்கப்தடஶர கூடரது. ெட்டங்கபரல் ிதரிக்கப்தடுகறன்ந கரங்கள்
அன்நற ஶவநவற்கரகஶர, ெட்டனர்ரண ஷடனஷநகள் அன்நற ஶவநந்
றிஶனர ர் எனனஷட சுந்றங்களும் தநறக்கப்தடக்கூடரது.
உள்ரட்டபில் இடம்வதர்ந்து ட இனங்ஷகில் னகரம்கபில்
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ங்கஷக்கப்தட்டுள்ப க்கள் அங்கறனந்து ிடுஷன வதறுது

ஷடவெய்ப்தட்டுள்பது. "இடம்வதர்ந் தர் எனர் ீறதற எனரிடஶர
அல்னது ெட்டனர்ர ீற றர்ரக அறகரம் வதற்ந அறகரரி எனரிடஶர
ரறன்நற அஷத்துப்தடும்ஶதரது, றரரண கரனகட்டத்துக்குள்

ிெரரிக்கப்தடுற்ஶகர அல்னது ிடுிக்கப்தடுற்ஶகர அந்தனக்கு உரிஷ

இனக்க ஶண்டும்" ICCPR உடன்தடிக்ஷக திரிவு ண் 9(3) கூறுகறநது. ட இனங்ஷக

னகரம்ரெறகளுக்கு இந் உரிஷ றுக்கப்தட்டுள்பது. எனர் ரங்கள் வரடர்ந்து

டுத்துஷக்கப்தட்டினப்தற்கு றரக ீறன்நத்றல் க்கு வரடுக்க அனக்கு
உரிஷ இனப்தரக (ICCPR எப்தந்ம் திரிவு ண் 9(4) கூறுகறநது. க்கநறஞஶரடு
வரடர்னகள் ஷத்துக்வகரள்ப அனுறக்கப்தட்டர்களும் அல்னது ற்கணஶ

உச்ெீறன்நத்றல் இது வரடர்தரண னு வெய்றனப்தர்களும்ரன் அவ்ரறு

க்கு வரடுக்க னடிரது ன்றும் அப்திரிவு கூறுகறநது. ஆணரல் ட இனங்ஷக
னகரம்ரெறகளுக்கு இந் உரிஷனேம் றுக்கப்தட்டினக்கஶ வெய்கறநது.

இடம்வதர்ந் க்கள் றகப் வதனம்தரன்ஷரணர்களுக்கு ஶஶன ிபக்கப்தட்ட
ிறினக்குகள் வதரனந்ரது. அெகரனத்றல்கூட ஷடிறக்கப்தடக்கூடர
இந் னக்கறரண உரிஷஷ இனங்ஷகின் னகரம்ரெறகள் வரடர்ந்தும்
அனுதிக்கனடிர றஷனஶ இனந்துனகறநது. ICCPR எப்தந்ம்

ஷடனஷநப்தடுத்ப்தடுஷ ஶற்தரர்ஷிட ஶண்டி வதரறுப்ன வகரண்ட
.ர.ின் றனர் குளரண ணி உரிஷகள் குள ICCPR

எப்தந்த்றன் 4ஆம்

திரிவு வரடர்தில் தின்னம் அறகரனர் வதரதுக்கனத்ஷ கூநறினந்து:

ெட்டத்றன் ரட்ெறஷ ஶதரன்ந வகரள்ஷககபின் திகரம் தரர்க்கப்ஶதரணரல்,
வனக்கடி கரனத்றறம்கூட றரரண னஷநில் ிெரரிக்கப்தடுற்கு

இடறனக்க ஶண்டும் ன்ந அடிப்தஷட உரிஷ கஷடப்திடிக்கப்தட ஶண்டும்

ன்ஶந ணி உரிஷகள் குள கனதுகறநது.... குற்நம் றனொதிக்கப்தடுற்கு னன்
எனர் றதரற ன்ஶந கனப்தட ஶண்டும் ன்ந வகரள்ஷகனேம் வனக்கடி

கரனத்றறம் றக்கப்தட ஶண்டும். தநறக்கப்தடக்கூடர உரிஷகள் எனனக்கு
கறஷடத்துனஷ உறுறவெய் ஶண்டும் ன்நரல், டுத்துஷக்கப்தட்டது ெட்ட
ரீறில் ெரிரணர ன்தஷ ீறன்நத்றல் னஷநிட்டு ரறன்நற

னடிவுவதறுகறன்ந உரிஷஷ அர்களுக்கு ங்கறரக ஶண்டும். எப்தந்த்ஷ
ீ ந ஏர் அெரங்கம் னடிவுவெய்துிடுன் கரரக என ணிணது இந்
அடிப்தஷட உரிஷ தரறக்கப்தடுற்கு இடபித்துிடக்கூடரது.29

உள்ரட்டபில் இடம்வதர்ந் க்கள் வரடர்தரண .ர.ின் றகரட்டு

வகரள்ஷககள் திரிவு ண் 14கறல் இந் ிற திறதனறக்கப்தட்டுள்பது.30 அப்திரிவு
தின்னரறு கூறுகறநது:
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1. சுந்றரக டரடுற்குரி உரிஷ ற்றும் து றிடத்ஷ

ஶர்வுவெய்துவகரள்ற்கரண உரிஷ உள்ரட்டபில் இடம்வதர்ந் தர்
எவ்வரனனக்கும் இனக்கறநது.
2. குநறப்தரகனகரம்கபில் உள்பினந்து வபிிறம், வபிினந்து உள்ளுக்கும்

ந்துஶதரகும் உரிஷ, என குடிஶற்நத்றனறனந்து இன்வணரன குடிஶற்நத்துக்கு
வெல்றம் உரிஷ இடம்வதர்ந் க்களுக்கு இனக்கறநது.

2009 ஜழஷன 7ஆம் ஶற ஷில் ன்று ஷத்துப் தரர்க்கும்ஶதரது 8,600 ஶதர்
னகரம்கபினறனந்து ிடுிக்கப்தட்டுள்பணர். வதனம்தரறம் 60 துக்கு

ஶற்தட்டர்கபரன அஷந்றனக்கறன்ந இர்கள் து வெரந் டுகளுக்கு
ீ
றனம்தஶர, அல்னது ஶறு ரற்று இடங்கபில் குடிஶநஶர

அனுறக்கப்தட்டினந்ணர். ஷணஶரர் இன்னும் டுப்னக்கரனறஶனஶ

இனந்துனகறநரர்கள். அெரங்கத்றன் இந் னகரம்கபில் ங்கறனேள்பர்கபில்
வதனம்தரன்ஷரணர்களுக்கு அனுற கறஷடக்கும் தட்ெத்றல் வபிில்

ங்குற்கு இடறனந்தும், உடன் ங்கஷத்துக்வகரள்பக்கூடி உநிணர்கள்

இனந்தும் அர்கள் வரடர்ந்தும் னகரம்கபிஶனஶ டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பணர்.31
இடம்வதர்ந் க்கபில் 1,100 ஶதர் அடங்கற ஶறம் என வரகுற க்கஷப
அர்கபது வெரந் இடங்களுக்குத் றனம்த அனுறத்ரக ஆகஸ்ட் 5ஆம்
ஶறன்று அெரங்கம் அநறித்றனந்து.32

றக அண்ஷில் இடம்வதர்ந்ர்கள் உள்பிட்டு அஷணஷனேஶ ிெரரித்து,
ிடுஷனப் னனறகளுடன் வரடர்னஷடர்கள் னம் இனக்கறநரர்கபர ன்று

கண்டநறந்து திரித் தின்ணஶ அர்கஷப ிடுிக்க னடினேம் ன்று அெரங்கம்
கூநறனேள்பது. இந் க்கபின் வெரந்ப் திஶெங்கபில் கண்ி வடிகள்

அகற்நப்தட்டு அஷ ீ ள்குடிஶற்நத்றற்கு ரரகும் ஷ இர்கள் வரடர்ந்து
னகரம்கபிஶனவ ங்க ஶண்டினம் ன்தஷ குநறப்னர்த்துரக இது

அஷந்துள்பது. அந்ப் தி னடிஷட தன ரங்கஶபர, ஆண்டுகஶபரகூட

டுக்கனரம். னென்று ஆண்டுகள் கரனம்ஷ க்கஷப னகரம்கபில் ங்கஷக்க
ஶரிடும் ன்று அெரங்கம் ஆம்தத்றல் கூநறினந்து. ஆணரல் அண்ஷில் அந்
வகரள்ஷக ீ பரய்வு வெய்ப்தட்டு, இன்னும் ிஷரகஶ

வதனம்தரன்ஷரஶணரர் ீ ள்குடிஶற்நம் வெய்ப்தடுரர்கள் ண அது ரக்குறுற
ங்குகறநது.33

இடம்வதர்ந் க்கஷப 180 ரட்கபில் ீ ள்குடிஶற்நம் வெய்துிடுஶரம் ண
கடந் ஜழஷன 22ஆம் ஶறன்று இனங்ஷக இந்றரவுக்கு ரக்குறுற
ங்கறினந்து. ஆணரல் ஜழஷனின் திற்தகுறில் ெர்ஶெ ர
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றறத்துக்கு இனங்ஷக அெரங்கம் ளற கடித்றறம் ெரி திற்தரடு அறகரரிகள்
ங்கற ஶதட்டிகபிறம் ெரி, இந் ஆறு ர கரனகட்டத்றல் ீ ள்குடிஶற்நம்

வெய்ப்தடுஶரரின் அபவு 80 ெத்றனறனந்து
ீ
60 ெரக
ீ
குஷநந்துிட்டது.34
இனங்ஷகில் டந்துனம் .ர.ின் ணிரதிரணப் திகள் குநறத்து

.ர.றிடப் திறறறின் அறனகம் கடந் ஜழஷனில் தின்னரறு
குநறப்திட்டினந்து:

கறட்டத்ட்ட 2,80.000 இடம்வதர்ந் க்கள் னகரம்களுக்கு

அஷடத்துஷக்கப்தட்டுள்ப றஷனில் அர்கபது டரட்ட சுந்றம் ன்தது

வதனம் திச்ெறஷணரக உனவடுத்துனகறநது. டரட்ட சுந்றம் இல்னரன்
ிஷபரய் ஶஷன ஶடுறறம், தள்பிக்கூடம் வெல்றறம்,

உநிணர்கஷபனேம் ண்தர்கஷபனேம் ெந்றப்தறறம், ல்னரற்றும் ஶனரய் து
றிடங்கஷபத் ஶர்வுவெய்துவகரள்றறம் இந் க்களுக்கு தரறப்ன
ற்தடுகறநது. இதுரள் ஷில் சுரர் 4,300 ஶதர் னகரம்கபினறனந்து

ிடுிக்கப்தட்டுள்பணர். இர்கபில் வதனம்தரன்ஷரஶணரர் னறர்கள். 9,000

ஶதர் அடங்கற இன்வணரன வரகுற ிடுிக்கப்தடுற்கு ரரக இனப்தரக
அெரங்கம் அநறித்துள்பது. இந் ரறரிரண னன்ஶணற்நங்கள்

ஶற்கத்குந்ஷ. அஶஶம், குநறப்திட்ட ெறன ஶஷனேஷட க்கள்

ஶத்றல் ிடுிக்கதட ஶண்டும் ன்றும், ந்வந்ப் ஷகினரணர்கள்

ிடுிக்கதடுது ன்ந ஷஷந ிரிவுதடுத்ப்தட ஶண்டும் ன்றும் .ர.
வரடர்ந்தும் னறனேறுத்றனகறநது.35

ஜழன் ரம் ஷப் தகுறில், க்கஷபத் டுத்துஷக்கும் இனங்ஷக

அெரங்கத்றன் இந் வகரள்ஷகஷ றர்த்துப் ஶதரடப்தட்ட இண்டு னுக்கஷப
இனங்ஷகின் உச்ெ ீறன்நம் ிெரரிக்கத் துங்கறது.36 இடம்வதர்ந்
க்கஷப வரடர்ந்தும் டுத்துஷப்தது ன்தது இனங்ஷகின் அெறல்

ெரெணத்றணரல் க்களுக்கு ங்கப்தட்டுள்ப அடிப்தஷட உரிஷகஷப ீ றும்
வெல் ன்று இந் இன க்குகளுஶ ரறட்டண.

னகரம்கபில் டுத்துஷக்கப்தட்டினந் எஶ குடும்தத்ஷச் ஶெர்ந் ந்து ஶதர்

னல் க்ஷக வரடுத்றனந்ணர். வரத்ம் ள ஶதர் அடங்கற இக்குடும்தம்
னேத்ம் கரரக திரி ஶர்ந்து. இர்கஷப அறகரரிகள் வவ்ஶறு

னகரம்கபில் டுத்துஷத்துள்பணர். குடும்தத்றணர் அஷணனம் ீ ண்டும்

என்நறஷ அனுற ஶண்டும் ன்றும், கரம்தட்ட குந்ஷ என்றுக்கு

வபிில் வென்று னத்து உி வதந அனுற ஶண்டும் ன்றும் இர்கள்
ஶகரரிினந்ணர். னகரனக்கு வபிில் வென்நரறம் ங்குற்கு ங்களுக்கு
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இடம் இனப்தரல் ரங்கள் ிடுிக்கப்தட ஶண்டும் ன்றும் இர்கள்

ரறட்டினந்ணர். இந்க் குடும்தம் ீ ண்டும் என்றுஶெர்து வரடர்தில் ீறன்நம்
ிஷரக ீர்ப்தபித்றனந்து ன்நரறம், ிடுஷன வெய்ப்தடுற்கரண
இர்கபது ஶகரரிக்ஷக வரடர்தில் னடிவு வரிிப்தஷ அது
எத்றப்ஶதரட்டுிட்டது.

ரிக்கரஜர ெறதரக்கறம் ன்ந 68 து வதண்ணும் கறர்கரன ரிக்கரஜர
(70 துஷடர், இக்குடும்தத்ரரில் னகரறனறனந்து ிடுிக்கப்தட்டினந்ர்
இர் எனர்ரன்.) ன்ந அனஷட கனம், ஶெரதிகர (13), ஶெணர (10),
கறஶரர் (இப்ஶதரது உினடன் இல்ஷன) ன்ந அர்கபது னென்று

ஶதப்திள்ஷபகளும்,சுஶந்றரன் வஜரி, வதரன்னுெரற சுஶந்றரன்

ன்ந அப்திள்ஷபகபின் வதற்ஶநரனம் னபிம்வதரக்கஷண ன்ந கறரத்றனறனந்து
2008 டிெம்தரில் னேத்ம் கரரக வபிஶநற ிசுடுஷ ஶரக்கறச்

வென்நறனந்ணர். கடுஷரண வல்ச்சு
ீ
கரரக அடுத்டுத்து வவ்ஶறு
இடங்களுக்கு வென்று கஷடெறில் னல்ஷனத்ீவுக்கு டக்கரய் அஷந்துள்ப
சுந்றனத்து இந்துக் ஶகரினறல் இர்கள் ஞ்ெம் னகுந்றனந்ணர். இந்க்
ஶகரினறல் என ற்கரனறக னகரம் அஷக்கப்தட்டினந்து.

ரிக்கரஜர ெறதரக்கறத்றன் ெஶகரரி, ெறம்தம்திள்ஷப அன்ணதரக்கறம்

ன்தர் க்ஷகத் வரடுத்றனந்ரர். இர் என ெட்டத்ினேம் ஆரர். இந்க்
குடும்தம் அனுதித் ிடங்கள் குநறத்து ரன் அநறந்ஷ என வெய்றரபரிடம்
அர் தின்னரறு ிபக்கறினந்ரர்.

..... கடந் டிெம்தர் ரம் ணது ெஶகரரி ன்ஷண வரஷனஶதெறில் அஷத்துப்
ஶதெறணரர். இரணுத்றணர் கறபிவரச்ெறஷ வனங்கறக்வகரண்டினக்கறநரர்கள்

ன்று அர் ன்ணிடம் வெரன்ணரர். அந்ப் தகுறிஶன தல்னரிக்கக்கரண
அகறகள் ந்து குிந்துனகறநரர்கள். தற்றுக்கக்கரணர்கள் ணது

ெஶகரரிின் ட்டு
ீ
பரகத்றற்குள்ஶபஶ ந்து றம்திினந்ணர். அந்
அகறகபில் ெறனனக்கு ஶரெரக கரம்தட்டினந்து. றஷந ஶதர்

வகரல்னப்தட்டினந்ரக ரங்கள் அநற ஶர்ந்து. இநந்ர்களுக்கரண

இறுறக்கறரிஷகளுக்கும் அெ அெரண ற்தரடுகள் டந்றனந்ண.
இந் குடும்தத்துக்கு ிடுஷனப் னனறகள் ீ து ம்திக்ஷகில்ஷன. ிடுஷனப்
னனறகள் க்கஷப துன்தங்களுக்கு ஆபரக்கறந்துள்பணர். அர்கள் ங்கபிடம்

இனந்து தம் தநறத்ரர்கள் ன்தஶரடு, ங்களுஷட றனங்கஷப ங்களுஷட
ஶஷகளுக்கரக திடுங்கறக்வகரண்டுிட்டணர். அஷவல்னரம் ிட ஶரெம்,

அர்களுக்கு கல ஶ இனப்தர்களுக்கு கனத்து சுந்றஶ கறஷடரது ன்தது.
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அர்கஷப ிர்ெறத்து ரரது ரது வெரன்ணரர்கள் ன்று ஶகள்ிப்தட்டரல்

அர்கள் ந்து ச்ெரித்துிட்டு ஶதரரர்கள், "ங்கள் அறனகத்துக்கு ந்ரல்
உங்கஶபரட திச்ெறஷணகஷப தற்நற ிரறக்கனரம், ணிப்தட்ட னஷநில் கனந்து

ஶதெனரம்." ன்று வெரல்ரர்கள். ஆணரல் அர்களுக்கு னன்ணரல் ஶதரய் றர்த்துப்
ஶதசுற்ஶகர ிர்ெறப்தற்ஶகர எனத்னஶ துிில்ஷன. அப்தடிச் வெய்ரல்
அர்கள் திடித்துஷக்கப்தடுரர்கள் அல்னது வகரல்னப்தடுரர்கள்.

ஜணரி 5 அன்று ணது ெஶகரரி ன்ஷண வரஷனஶதெறில் அஷத்துப் ஶதெறணரர்.
"னபிம்வதரக்கஷணில் இணிஶறம் ங்கறினப்தது தரதுகரப்தல்ன.

அக்கம்தக்கத்றவனல்னரம் வல் ந்து ிளகறநது. க்கள் தனர் கரம்தடவும்

வகரல்னப்தடவும் வெய்கறநரர்கள்." ன்று அர் வெரன்ணரர். இனதது கறஶனர ீ ட்டர்

வரஷனில் உள்ப ிசுடுில் ங்அளுக்கு என டு
ீ இனப்தரகவும், ரங்கள்
அங்கு வெல்னினப்தரகவும் வெரன்ணரர்.

ணக்கு வரிந் இந் வகரஞ்ெம் ிங்கஷபனேம் ரன் வரிந்துவகரண்டது ன்
உநவுக்கரர்கள் வெரன்ணற்ஷந ஷத்துத்ரன். அங்க இனந் தகுற

னளக்கவுஶ இடம்வதர்ந் க்களும் றரரண க்களும் றம்திினந்ரர்கள்.
எட்டுவரத் ஊனஶ ல்னரற்ஷநனேம் கரனற வெய்துிட்டு வெல்கறந

றஷனஷரன். ெரஷனகள் க்கபரல் றம்திந்ண. தல்னரிக்கக்கரண
க்கள் து உினக்கு அஞ்ெற இடம்வதர்ந்ணர். குண்டடிதட்டு திநர்

ஷகரங்கறடஶணர வரண்டி வரண்டிஶரரன் வெல்ன ஶர்ந்ர்கபின்
ண்ிக்ஷக அறகரித்த்க்வகரண்ஶட ஶதரணது.

எளங்கரண ஷத்ற ெற துவும் அங்கு இனக்கில்ஷன. ெர்ஶெ

வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம் ெறன உிகஷப வெய்துந்து. ஆணரல் ஷத்ற கூடம்
ன்று எஶ என வகரட்டஷகரன் இனந்து. ஶரரபிகள் கூட்டத்ஶரடு அந்
இடனம் ரநறக்வகரண்ஶட இனகும். கரம்தட்ட க்கபரல் அந் இடம் றம்தி

றனேம். வறுஶண ரன்கு வடரக்டர்ரனம், என ெறன வெினறனம், னத்து
உிரபர்களும் ட்டுஶ அங்கு இனந்ணர்.

ரளுக்கு ரள் இரணும் னன்ஶணநறக்வகரண்ஶட ந்து, வரடர்ந்து வல் ந்து
ிளந் ஶணிரய் இனக்கும். னென்ற் ரள் கறத்து ணது ெஶகரரிின் குடும்தம்,
சுந்றனத்றறள்ப இந்துக் ஶகரினறல் அஷக்கதட்டினந் னகரனக்கு

ஶதரணரர்கள். இப்ஶதரது ன் ெஶகரரி குடும்தத்றணர் டுரெல்
ீ
இல்னரர்கபரய்
ஶதரணரர்கள். ன் ெஶகரரி கஷடெறரய் ன்ணிடம் ஶதெறது திப்ரி 7ஆம் ஶற.
அன் தின்ணர் அர்கள் ன்ஶணரடு வரஷனஶதெறில் ஶதசுது ன்தது
னற்நறறரகஶ இல்னரதுஶதரணது.
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இரணுத்றணர் ிசுடுஷ திடித்ஷ அடுத்து, திப்ரி என்தரம் ஶறன்று
ிடுஷனப் னனறகள் திஶெத்றனறனந்து வபிஶநற இரணு கட்டுப்தரட்டுப்
தகுறக்குள் ப்திச் வென்றுிடுது ன்று ணது உநவுக்கரர்கள்

ீர்ரணித்றனந்ணர். அப்தடிச் வெல்து ஆதத்ரண ஏர் கரரிம். இரணுத்ரர் சும்
ீ
வல் ந்து ிளம் றஷெஷ ஶரக்கறச் வெல்ன ஶண்டும், ிடுஷனப் னனறகபிடம்
ரட்டப்தடுற்கும் அல்னது அர்கபரல் ரக்கப்தடுற்கும் ரய்ப்ன உள்பது.
ங்கள் கட்டுப்தரட்டில் உள்ப க்கள் ப்திச் வெல்ஷ ிடுஷனப் னனறகள்
தனப்திவரகம் வெய்து டுத்துந்ணர் ன்தது வரிந் ிம்ரன்.

ப்திச்வெல்ன னற்தட்ட க்கஷப ிடுஷனப் னனறகள் சுட்டுக்வகரன்ந ெம்தங்கள்

தற்நறகூட அர்கள் ஶகள்ிப்தட்டினந்ணர். ப்தி வபிஶறும் இண்டு குளரக
திரிந்து வென்று ஆதத்ஷக் குஷநத்துக்வகரள்ப ஶண்டும் ன்று அர்கள்
ினம்திணர். ரது அெம்தரிம் டந்ரறம், என ெறனரது

கரப்தரற்நப்தடுரர்கஶப ன்தரல் அர்கள் இந் னடிவுக்கு ந்ணர்.
ரத்ர தரட்டினேம், கறஶரனம் ஶெரதிகரவும் ள்பிவுக்கு தின்ணர் கறபம்னரக
இனந்ணர். கள் வஜரினேம், அள் கர் வதரன்னுெரறனேம், ஶெணரவும்
இண்டு ி ஶம் கறத்து அஶ றஷெில் வெல்ரக இனந்ணர். தத்து

கறஶனரீ ட்டர் தூம் டந் தின்ணர்ரன் அர்கபரல் இரணு கட்டுப்தரட்டுப்
தகுறஷ அஷடனடினேம்.37

வஜரி, வதரன்னுெரற, ஶெணர ஆகறஶரர் திப்ரி தத்ரம் ஶற இவுப்

வதரளஷ என ததுங்குகுறக்குள் கறத்றனந்ணர். வல் ச்ெறனறனந்து
ீ
ப்திப்ததும்,
அப்தகுறஷக் கண்கரிக்கு ிடுஷனப் னனற உறுப்திணர்கபின் கண்ில் தடரல்
இனப்ததும் அர்கள் ஶரக்கம்.

"திப்ரி என்தரம் ஶறன்று, அசு கட்டுப்தரட்டில் உள்ப ிசுடுவுக்குள்

தஷ னன்ந என வதரி கும்தஷன றில் டுத்ற றறுத்ற ிடுஷனப்
னனற உறுப்திணர்கள் அர்கஷப அடித்து னதுரத்பன் றஷெில்

ிட்டிிட்டினந்ணர். அந்க் கும்தனறஶனரன் ணது ெஶகரரி ெறதரக்கறம்,

அர் கர், ஶதத்ற ஶெரதிகர, ஶதன் கறஶரர் ஆகறஶரர் இனந்ணர். ரத்ர
அரது ன் ெஶகரரிின் கர் அப்ஶதரது அடிரங்கறது அனஷட
ஶரள்தட்ஷடில் இன்நபவும் ங்கறப்ஶதரய்
ீ
னறத்துக்வகரண்டினக்கறநது."

.....வல் ச்சு
ீ ஏய்ந்றனந் ஶத்றல் அர்கள் இரணு கட்டுப்தரட்டுப் தகுறக்குள்
எனரரக தஷந்றனந்ணர். இரணுத்றணர் அர்கஷபப் திடித்து

வுணிரில் ஷெதிகரெ தள்பிக்கூடத்றல் அஷக்கப்தட்டினந் னகரனக்குள்
வகரண்டுவென்நறனந்ணர்.38
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ஆணரல் ரத்ர தரட்டி, கறஶரர் ஶெரதிகர அடங்கற திரிவுக்கு அந் அபவுக்கு
அறனஷ்டம் இனக்கிஷன.
.... அர்கள் ப்தித்துக் கறபம்தி வகரஞ்ெ ஶத்றஶனஶ அர்கள் ிடுஷனப் னனற

உறுப்திணர்கபின் கண்கபில் ெறக்கறக்வகரண்டுிட்டணர். னனறகள் அர்கஷப

அடித்து னதுரத்பனுக்கு றனம்திப் ஶதரகச் வெரல்னற ிட்டிிட்டினந்ணர்.
அங்ஶக ரத்ர தரட்டினேம், கறஶரர்- ஶெரதிகரவும், து வதஷ ெர்ஶெ
வெஞ்ெறறஷக் குளிடம் தறஷத்றனந்ணர். அந் இடத்றல் இனந்து
ங்கஷப வபிஶ வகரண்டுவெல்றம்தடி அர்கள் ICRCிடம்

ிண்ப்தித்றனந்ணர். ரத்ர கறட்ணி தரறக்கப்தட்டர் ன்தரல் அஷ ICRC
அஷப்திணர் வபிஶ கூட்டிச்வெல்ற்கரண ற்தரடுகஷபச் வெய்றனந்ரர்
அங்கறனந் ற்கரனறக ஷத்ற கூடரத்றல் திரற்நறந் டரக்டர்
ரஜர.39

ரத்ர, கறர்கரன ரிக்கரஜர, வுணிரிறள்ப வெட்டிக்குபம் னகரனக்கு
வகரண்டுவெல்னப்தட்டரர். தின்ணர் அங்கறனந்து ிடுிக்கப்தட்டு, வுணிர அனஶக
ஶப்தங்குபத்றல் உள்ப ணது ஷணிின் ெஶகரரி ட்டில்
ீ
வென்று

ங்கறக்வகரள்ப அனுறக்கப்தட்டினந்ரர். ரிக்கரஜர ெறதரக்கறம், ஶெரதிகர,

கறஶரர் ஆகறஶரர் னதுரத்பணிஶனஶ ெறக்கறக்வகரள்ப ஶண்டி துறனஷ்டம்
ற்தட்டது. கடுஷரண ஶரர்டரர் ரக்குல் டந்துவகரண்டினக்க அர்கள்
ல்னரம் ததுங்குகுறகளுக்கு எபிந்றனந்ணர். ப்ல் என்தரம் ஶறன்று

இர்கள் னெனஶ கரம் அஷடந்ணர். 12 ஶ ஆண கறஶரர், குண்டுத் துகள்
உடனறல் தரய்ந்து னக்கற உறுப்ஷதப் தரறத்ரல் உிரிந்றனந்ரர். கரனறல்

கரம்தட்டினந் ஶெரதிகரவும் தரட்டினேம் உிர் திஷத்ணர். இர்கள் எனரரக
ரழ்குடரப் தகுறக்கு வென்றுிட்டணர்.

கறஶரர் உிரிந்ஶதரது அணது இறுறச் ெடங்குகஷப ரங்கபரகஶ வெய்
ஶண்டி கஷ்டத்துக்கு அணது தரட்டினேம், இபம் ெஶகரரினேம்

ஆபரகறினந்ணர். ஶறம் ெறன ரட்கள் னதுரத்பணில் ங்கறினந் றஷனில்,
தரட்டினேம் ஶதத்றனேம் என்நஷ னட்ெ னொதரஷ என தடகுக்கரனக்கு வகரடுத்து,
ரிஷக் கடந்து ரழ்குடர தகுறில் உள்ப ெரகச்ஶெரிக்கு வெல்றம் என

கும்தஶனரடு ரங்களும் ஶெர்ந்துவகரண்டினந்ணர். அவ்ரநரக ெரகச்ஶெரி வென்ந
அர்கஷப இரணுத்றணர் திடித்து வகரடிகரம் னகரறல் டுத்துஷத்ணர்.40
ரிக்கரஜர ெறதரக்கறம் னகரறல் இனந்து வபிஶநற ணது கர்

இனக்கும் இடம் வெல்ன தின்ணர் எனரரக அனக்கு அனுற வகரடுத்ரர்கள்
ன்நரறம், ணது 13 து ஶதத்றஷ அர் ன்னுடன் கூட்டிச் வெல்ன அனுற
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கறஷடக்கில்ஷன. கரம்தட்ட ணது ஶதத்றஷ ணிஶ ிட்டுச் வெல்ன ணம்
ரரல் தரட்டினேம் வகரடிகரம் னகரறஶனஶ இனந்துிட்டரர்.41

திரிந் இந் குடும்தம் என்று ஶெர்க்கப்தட ஶண்டும் ன்று ஶகரரி அன்ணதரக்கறம்
ெறம்தப்திள்ஷப அடிப்தஷட உரிஷகள் னு என்ஷந ீறன்நத்றல்

வரடுத்றனந்ரர். னகரறல் உள்ப அக்குடும்த உறுப்திணர்கள் அஷணனம்
வபிஶந்து உநிணர் டுகபில்
ீ
ங்க அம்னுில் அனுற

ஶகரப்தட்டினந்து. குநறப்தரக ஶெரதிகரஷ னத்து ெறகறச்ஷெ வதறுற்கரக
னகரறனறனந்து வபிில் ிட ஶண்டும் ன்று அறல் அனுற

ஶகட்கப்தட்டினந்து. ஶச்ெறகரரக டுத்துஷக்கப்தடுற்கு றரண

உரிஷ, இனங்ஷகில் சுந்றரக டரடுற்குரி உரிஷ ஶதரன்நற்ஷந
ீ றுரக இக்குடும்தத்றணர் வரடர்ந்தும் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பது

அஷந்றனப்தரக அந் னுில் ரறடப்தட்டினந்து. இக்குடும்த உறுப்திணர்கள்
டுத்துஷக்கப்தடுற்கு வதரறுப்தரணர்கள் ன்று னுில்

குநறப்திடப்தட்டுள்ப இனங்ஷக அறகரரிகஷப இம்னு திறரறகபரகக்

வகரண்டுள்பது. உள்ளூர் அறகரரிகள் தனர், வுணிரில் இடம்வதர்ந்
க்களுக்கரண எனங்கறஷப்ன அறகரரிரகவுள்ப இரணு கரண்டர்,

ரழ்ப்தரண இரணு கரண்டர், வதரனறஸ்ர அறதர், ெட்ட ர அறதர் ஶதரன்ஶநரர்
இம்னுில் திறரறகபரக ஶெர்க்கப்தட்டினந்ணர்.

ஜழன் ரம் திற்தகுறில், 13 து சுஶந்றரன் ஶெரதிகர, வுணிரில்

னகரறல் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்ப ணது வதற்ஶநரனடன் இஷந்ரர். அர் ணது

வதற்ஶநரர் இனக்கும் னகரனக்கு ரற்நப்தட ஶண்டும் ன்று இனங்ஷகின் உர்
ீறன்நம் ஜழன் 17ஆம் ஶற உத்ிட்டினந்து. என குடும்தம் ன்தது என

ெனெகத்றன் அடிப்தஷடரண திரிவு ன்தஷ அெரங்கம் அங்கல கரித்துள்பது ன்று
அத்ீர்ப்தில் ீறன்நம் குநறப்திட்டினந்து. ஶெரதிகரவுக்கு ிஶெட னத்துப்

தரரிப்னம் அனுறக்கப்தட ஶண்டும் ன்றும் ீறன்நம் உத்ிட்டினந்து.42
ஜீன் 24ஆம் ஶறன்று உர் ீறன்நம் வகரடுத் உத்வுக்கு அஷ ஜழன்
28ஆம் ஶறன்று, ஶெரதிகர வுணிர அெறணர் னத்துஷணக்கு, அந்க
இரணு கரண்டரல் னத்து தரிஶெரஷணகளுக்கரக

அஷத்துப்தட்டினந்ரர். ஆணரல் ஶெரதிகரவுக்கு க்ஸ் ஶ

டுக்கப்தட்டினக்கில்ஷன, அஷ ஷத்ற றனர் தரிஶெரறத்றர்க்கில்ஷன
ன்று ஜழஷன 10ஆம் ஶற ஶெரதிகரின் ெட்டத்ி ீறன்நத்றல்

னஷநட்டஷ அடுத்து, அதரனத்றறள்ப னத்து கண்கரிப்ன அறகரரி

ஶெரதிகரஷ தரிஶெரறத்துிட்டு அது றஷன குநறத்து ீறன்நத்துக்கு கல்
ங்க ஶண்டுவண ீறன்நம் ஜழஷன 10 அன்ஶந உத்ிட்டினந்து. ஶெரதிகர

னத்து ெறகறச்ஷெக்கரக அதரனத்து வதரதுனத்துஷணில் உடணடிரக
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அனுறக்கப்தட ஶண்டும் ண அெ தஷடிணரின் ன்ணித் ஷனஷகத்றன்
கரண்டனக்கு ீறன்நம் உத்வு திநப்தித்றனந்து.43

இடம்வதர்ந்ர்கஷபத் டுத்துஷக்கறன்ந அெரங்க டடிக்ஷகக்கு றரக

இண்டரது க்ஷக இனங்ஷகின் ரற்றுக் வகரள்ஷககளுக்கரண ஷனம்
(CPA) ற்றும் அன் வெல் இக்குர் தரக்கறஶெரற ெனத்துவும்
வரடுத்றனந்ணர்.. தரதுகரப்ன அஷச்ெக அறகரரிகளும்,

இடம்வதர்ந் க்கஷப

டுத்துஷப்தது ன்று னடிவு வெய்து அந் வகரள்ஷகஷ றர்கறத்துனற்கு
வதரறுப்தரணர்கள் ன்று னுில் குநறப்திடப்தட்டுள்ப திந அசு றறுணங்களும்
இம்னுில் திறரறகபரக ஶெர்க்கப்தட்டினந்ணர்.44 ெட்டத்றன் னன்

அஷணனம் ெம் ன்ந உரிஷ, ெட்டத்றன் தரதுகரப்ன அஷணனக்கும் ெரக
கறஷடக்கும் ன்ந உரிஷ, ஶச்ெறகரரக ஷகதுவெய்ப்தடுற்கும்

டுத்துஷக்கப்தடுற்கும் றரண உரிஷ, ெட்டத்துக்கு உட்தட்ட என

வரறனறல், ர்த்கத்றல், ிரதரத்றல் அல்னது ஶஷனில் ஈடுதடுற்கரண
சுந்றம், டரட்ட சுந்றம், றிடத்ஷ ஶர்வுவெய்துவகரள்ளும் உரிஷ
ஶதரன்ந உரிஷகஷப க்கஷப டுத்துஷக்கும் அெரங்கக் வகரள்ஷகின்
ிஷபரக இடம்வதர்ந் க்கள் தநறவகரடுக்க ஶர்ந்துள்பரக CPA

ரறட்டினந்து. இடம்வதர்ந் க்களுக்கும் டரட்ட சுந்றம் உரிஷ இனப்தது
ன்று ரறடுறல், ெறில் ற்றும் அெறல் உரிஷகளுக்கரண ெர்ஶெ

எப்தந்ம், இடம்வதர்ந் க்கள் வரடர்தரண .ர.ின் றகரட்டு வகரள்ஷககள்
ஆகறற்ஷந அர்கள் ஶற்ஶகரள் கரட்டிினந்ணர்.
•

2009 ஜழன் 12 அன்று ரக்கல் வெய்ப்தட்ட இந் க்கறன் ிெரஷில்
ரங்கள் ற்தட்டுனகறன்நண.

ஜழன் 18ஆம் ஶறன்று உர்

ீறன்நத்றல் இவ்க்கு ிெரஷக்கு ந்ஶதரது, துஷ வெரனறெறட்டர்

வஜணல் ெஞ்வெய் ரஜத்ணம் க்ஷக எத்றப்ஶதரடச்வெரல்னறக் ஶகரரிரக
வரிிக்கப்தடுகறநது. ெட்டர அறதரிடம் இனந்து ிதம் வதறுற்கு ணக்கு
ெற்றுக் கூடுல் அகரெம் ஶண்டும் ண அர் வரிித்ரகச்

வெரல்னப்தடுகறநது. இந் னு வரடர்தரக துஷ வெரனறெறட்டர் வஜணல் து
தறஷன இண்டு ரங்களுக்குள் ங்க ஶண்டும் ன்று ஜழஷன 10ஆம்

ஶறன்று உத்ிட்ட ீறன்நம், ஆகஸ்ட் 6ஆம் ஶறக்கு ிெரஷஷ

எத்றப்ஶதரட்டினந்து. ெற.தி.. வரடுத் னுவுக்கரண து ஆட்ஶெதஷணகஷப

ெட்டர அறதர் அறனகம் ஜழஷன 28ஆம் ஶறன்று ரக்கல் வெய்ரக
வரிிக்கப்தடுகறநது. ட இனங்ஷகில் னகரம்கபில் ங்கஷக்கப்தட்டுள்ப

க்கள் அெகரன ிறனஷநகபின் கல ழ் டுத்துஷக்கப்தட்டினக்கில்ஷன
ன்றும் CPA க்கு வரடுக்க ெட்டனர் னகரந்றம் இல்ஷன ன்றும் அந்
ஆட்ஶெதஷணில் ரறடப்தட்டினந்து. இடம்வதர்ந் க்கபில் சுரர் 8,000
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ஶதர் ிடுஷனப் னனற உறுப்திணர்கள் ன்றும் ெட்டர அறதர் குநறப்திட்டினந்ரர்.45
இனங்ஷகின் இடம்வதர்ந் க்கள் றர்வகரள்ளும் வனக்கடிகஷபனேம்,

ணி உரிஷ க்குகஷபப் வதரறுத்ஷ ரப்தடும் உத்றகஷப ெட்டர
அறதரின் அறனகம் கடந் கரனங்கபில் ந் அபவுக்கு தன்தடுத்ற
ந்துள்பது ன்றும் தரர்க்கும்ஶதரது இந் க்கறன் ிெரஷ

எத்றப்ஶதரடப்தட்டுள்பது கஷனபிக்கறநது. "இனங்ஷக: இனதது ஆண்டுகரன
ரற்று ஶஷன. இனங்ஷகின் ிெரஷ ஆஷங்கள்" ன்ந ெர்ஶெ
வதரதுன்ணிப்ன ெஷதின் அண்ஷ அநறக்ஷக க்குகஷப

ரப்தடுத்துறல் ெட்ட ர அறதர் அறனகத்றன் தங்கு குநறத்
ெரித்றத்ஷ ஆப்தடுத்றனேள்பது.46



திரிந் குடும்தம் ீ ண்டும் என்றுஶெர்து டுக்கப்தடல்

வகரளம்திறள்ப .ர. றிடப் திறறறின் அறனகம் கடந் ஜழஷனில்
து ணிரதிரண உிப் திகள் குநறத்து ிதம் ங்குஷகில், ரங்கள்
கக்வகடுத்துள்ப இடம்வதர்ந் க்கஷபப் வதரறுத்ஷனேம் ங்கஷபப்

வதரறுத்ஷனேம், திரிந் குடும்தங்கள் ீ ண்டும் என்நறஷனேம் ித்துக்கு

அறக னன்னுரிஷ ப்தடுரக குநறப்திட்டுள்பது.47 ஜழன் ர இறுறில் ன்று

தரர்க்கும்ஶதரது, சுரர் 5,000 ஶதர் த்து குடும்தத்துடன் ீ ண்டும் இஷந்துள்பணர்
ன்று இனங்ஷக அெரங்கம் கல் ங்கறினந்து. இந் ண்ிக்ஷக

த்ஷணக் குடும்தங்கஷபக் குநறக்கறநது ன்ததும், உநிணர்கஶபரடு வென்று

ரழ்ற்கரக னகரறனறனந்து ிடுிக்கப்தட்ட வதனம்தரறம் னறர்கபரக
அஷந்றனப்தர்கபின் ண்ிக்ஷகனேம் இத்வரஷகில் ஶெர்க்கதட்டுள்பர
ன்தது வபிில்னரல் இனந்துனகறநது.

னகரம்கபில் டுத்துஷக்கப்தட்டர்கள் ெறனர் து குடும்தத்றணர்

ங்கறனக்கறநரர்கள் ன்ந ிதத்றஷண வணிக் தரர்ம் னகரறல் தல்ஶறு

திரிவுகளுக்கறஷடில் தரிரநப்தடும் உத்றஶரகனர்ற்ந கல்கள் னெனரக
ஶகள்ிப்தட்டுள்பணர். என னகரனக்குள்ஶபஶ அன் என உட்திரிினறனந்து
ற்வநரன உட்திரிவுக்கு க்கள் வென்றுனஷ டுக்க இரணுத்றணர்

ஶற்வகரண்ட னற்ெறக்கு றரக ஜழன் இறுறப் தகுறில் இடம்வதர்ந் க்கள்
ஶதரரட்டங்கஷப டத்றினந்ணர். அன் தின்ணர், என னகரம் பரகத்துக்குள்
இனக்கும் தல்ஶறு உட்திரிவுகளுக்கு இஷடில் க்கள் ரரடுது ன்தஷ

உத்றஶரகனர்ரக அனுறப்தற்கு இனங்ஷக அறகரரிகள் இங்கறினந்ணர்.

வுணிர னகரம்கபில் உள்பர்கள் இனங்ஷகின் ஶறு தகுறகபில் உள்ப து

உநிணர்களுடன் ஶெ ஶண்டுவன்நரல் அறஶன அறக ெறக்கல்கள் ற்தடுரக
.ர. அறகரரிகள் குநறப்திடுகறன்நணர். வெரல்னப்ஶதரணரல், குடும்த உநவுகளுடன்
Index: ASA 37/016/2009

ெர்வபதெ சபாதுன்னிப்பு ெகப 10 ஆைஸ்ட் 2009

இலங்கைின் முைாம்ைள் தாழ்திறவச் செய்யுங்ைள்
இடம்சபர்ந்த க்ைளுக்கு பாதுைாப்பும் ரிாகதயும் இப்பபாபத பவண்டும்

37
இஷற்கரக வுணிர னகரறனறனந்து ன்ணரனக்கு ரற்நப்தட்டினப்தது
இதுஷ 54 குடும்தங்கள் ட்டுஶ.

னறரக இடம்வதர்ந் க்கபில் வதற்ஶநரரிடம் இனந்து திரி ஶர்ந் ெறநரர்கபரக
1,400 ெறநரர்களும், வதரிர் னம் உடணில்னரர்கபரக 49 ெறநரர்களும்,
அணரஷகபரக (னேத்த்றன் இறுறக் கட்டத்துக்கு னன்தினந்ஶ அணரஷ

இல்னத்றன் ஏர் அங்கரக ரழ்ந்து, அணரஷ இல்ன குளவுடன் ஶெர்ந்ஶ
ன்ணிில் இனந்து இடம்வதர்ந்து ந்ர்கபரக) 366 ெறநரர்களும்,

னத்துஷணில் அனுறக்கப்தட்டுள்ப இடம்வதர்ந் ெறறுர்கபரக 350 ஶதனம்

இனப்தஷ ஜழஷன ர ஆம்த தகுறில் னைணிவெஃப் அஷப்திணர் கண்டநறந்து
வரிித்ணர்.


48

ஊல் குற்நச்ெரட்டுகள்

இரணுத்றணனக்கு னஞ்ெம் வகரடுத்து க்கள் னகரம்கபினறனந்து

வபிந்துள்பணர். ிடுஷனப் னனறகஶபரடு வரடர்னஷடர்கள் ன்நரறம்கூட
னஞ்ெம் வகரடுத்ரல் னகரறனறனந்து வபிில் ந்துிட னடினேம் ன்ந
கல்கள் வரடர்ந்தும் ந்துவகரண்டினக்கறன்நண. ிடுஷனப் னனறகள்

அஷப்ஶதரடு வரடர்னஷடர்கள் குஷநந்தட்ெம் 15 ஶதரது ஷனக்கு 5,00,000
னொதரய் வகரடுத்து னகரறனறனந்து வபிந்துள்பணர் ன்தரக ெர்ஶெ

வதரதுன்ணிப்ன ெஷத அநறந் என ரழ்ப்தர ரெற எனர் கூறுகறநரர். இந்தரின்
ஷத்துணர் வுணிர னகரறல் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பரர், " வதரி

ஆட்கவபல்னரம் வபிஶ ஶதரய்ிடுகறநரர்கள், ற்கும் றில்னர அப்தரி
ஷ க்கஶப உள்ஶப கறடந்து துன்தப்தடுகறநரர்கள்" ன்று அர் ம்றடம்

வரிித்ரர்.49 துஷ இரணுப் தஷடிணனக்கு னஞ்ெம் வகரடுத்து து

உநவுகஷப னகரறனறனந்து வபிஶ வகரண்டுந் ெம்தங்கஷப னண்டணில்
உள்ப இனங்ஷகத் றர்கள் ெறனர் 2009 ஜழஷனில் ம்னடன் தகறர்ந்துவகரண்டணர்.


துப்னவும் சுகரரனம் இல்ஷன

இடம்வதர்ந்து ந் க்கள் தனர் ஶரய்ரய்ப்தட்டும், உபப்தரறப்னகளுடனும்,
கரம்தட்டும், ஶதரரக்கறன்நறனேஶ னகரம்கஷப ந்ஷடந்ணர்.

ஶறஷ ஷத்துப் தரர்க்ஷகில் இடம்வதர்ந்ர்கள் 4,329 ஶதர்

3 ஜழஷன 2009

னத்துஷணகபில் வரடர்ந்தும் ங்கறனரக UNOCHA அஷப்ன கல்

ங்கறது. கடந் ஜணரிில் இனந்து 5,000 அறுஷ ெறகறச்ஷெகஷபத் ரங்கள்

வெய்ரகவும் அற்நறல் வதனம்தரன்ஷரணஷ னேத்ம் கரரக க்களுக்கு
ற்தட்டினந் கரங்களுக்கரக டந்ஷ ன்றும் வுணிர ரட்டத்றல்

வெனரற்றும் ல்ஷனகபற்ந னத்துர்கள் (MSF) அஷப்தின் னத்துக் குள
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கூநறினந்து.50
ஜழன் ர இறுறில் ஷத்துப் தரர்க்கும்ஶதரது வுணிரின் னகரம்கபில்

இனக்கறன்ந 30,000 னல் 35,000 ஷிணரன ெறநரர்கபில் 15 னல் 20 ெம்
ீ
ஷினரணர்கள் ஶதரரக்கறன்ஷரல் தரறக்கப்தட்டுள்பரக வணிக் தரர்ம்

னகரறல் திவெய்னேம் ெர்ஶர ன்ந இனங்ஷக அசு ெரர அஷப்தின் வெல்
இக்குர் கனரறற. ின் அரித்ண கூநறினந்ரர். "அர்கபிஶன தனர்

ஶரய்கபரல் ரடிந்ணர், என ெறனர் கரங்கபரறம் துன்னற்றுந்ணர்" ன்று
அர் குநறப்திட்டரர். ெறநரர்களும் ெரி வதரிர்களும் ெரி னேத்த்றன்

இறுறக்கட்டங்கபில் என இடத்றனறனந்து ஶவநரன இடத்துக்கு (வதனம்தரறம் என

ததுங்குகுறினறனந்து இன்வணரன ததுங்குகுறக்கு) ரநற ரநற வென்றுவகரண்ஶட

இனக்கஶண்டி றஷனஷ ற்தட்டு, அர்கபரல் ஶபரஶஷபக்கு எளங்கரக
ெரப்திட னடிரல் ஶதரணதுரன், அர்கபிஷடஶ இந் அபவுக்கு

ஶதரரக்கறன்ஷ ற்தடக் கரம் ன்று அர் கூநறினந்ரர்.51 னேத்த்றன்

கஷடெற கட்டத்றல் உவுப்வதரனட்கபின் த்தும் றக ஶரெரக குஷநந்து

ஶதரணது அற்கு என தங்கறல் கரம் டதகுறில் உள்ப ெறினறன்களுக்கரண
அெ உவு உிப் வதரனட்கள் வகரண்டு வெல்னப்தடும்ஶதரது அறஶன அெரங்க

ஷடனஷநச் ெறக்கல்கள் ஷடரகவும் ரம் ற்தடுத்துரகவும் இனந்ஷச்
வெரல்ன ஶண்டும்.

ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷதக்கு 2009 ஜழணில் ங்கற என ஶதட்டிில் 'குரர்'
இந் றஷனஷகஷபனேம் ிதரித்றனந்ரர்.

தன டஷகள் ஆர்ட்டில்னரி ரக்குல்களும், தல் குல் தீங்கறத் ரக்குல்களும்
டந்றனந்ண. தனரகவும், கடுஷரகவும், கண்னெடித்ணரகவும் குண்டுகள்

ிளந்துவகரண்டினந்தடிரல், க்கபரல் ஏடி எபிற்குக்கூட ஶம் இனக்கரது.
னனறஶன ந்து ிளகறன்ந குண்டுகபில் றச்ெம் அப்தரிப் வதரதுக்களும்

ெறக்குண்டு உிரிப்தரர்கள் ன்றுரன் வெரல்னஶண்டும். குண்டுகள் ிளறவன
என இஷடவபி ற்தடும்ஶதரதுரன், அது ெறநற இஷடவபிரன் ன்நரறம் ெரி,
அந் ஶத்றல்ரன் க்கள் தநறடித்துக்வகரண்டு ததுங்குகுறகஷப ஶரக்கற

ஏடுரர்கள். க்கள் ிக்கக்கரக தங்கர்களுக்குள்ஶபஶ உட்கரர்ந்றனக்கறந
றஷனஷ அடிக்கடி ற்தடும்.

அம்ரறரிரண ஶங்கபில் உவு ெஷப்தது ன்தஶகூட றகவும்

ெறரகறிடும். எனத்ர் அப்ஶதரதுரன் ெஷக்க ஆம்திப்தரர், ஆணரல் வல்

அடிக்க ஆம்தித்வுடன் அர் தங்கனக்குள் ஏடி எபிந்துவகரள்ரர். தின்ணர்

வபிில் ந்து ெஷல் வெய்துவகரண்டினக்கும்ஶதரஶ ீ ண்டும் வல் அடி
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துங்கும் அர் றனம்தவும் ஏடிச் வென்று தங்கனக்குள் எபிந்ரக ஶண்டும்.
இதுஶரன் றனம்தத் றனம்த டந்துவகரண்டினக்கும்.

.... டிெம்தர் ரம் ஜணரி ர ஆம்தம் ஷிஶன ெரப்தரட்டுப் வதரனட்கள்

கறஷடத்துக்வகரண்டினந்ண. வதரனபரரத் ஷடகள் ெத்றறம் இளத்துப்

திடித்து ரட்கஷபக் கடத்துகறந அனுதம், வதரனட்கஷபச் ஶெறக்கறந அனுதம்
க்களுக்கு இனந்து. ஆணரல் திப்ரி ரத்ஶரட ஷகினப்னகள் ல்னரம்

கரனறரகற ந்ண. ெரப்தரட்டுக்கு வதரி வனக்கடி ற்தட்டது. வெஞ்ெறறஷச்
ெங்கக் கப்தல்கள்ரன் உவுப் வதரனட்கஷப ற்நற ந்து வகரண்டினந்ண

ன்நரறம் அெரங்கம் இடம்வகரடுத்ரல்ரன் அர்கபரல் அஷண ங்க
னடினேம். வகரடுக்கறன்ந ெரப்தரட்டுப் வதரனட்கள் ல்னர ஶத்றறம்

ஶதரதுரணரக இனக்கும் ன்று வெரல்னனடிரது. ெறநற அபினரண அந் உனர்
உவுப் வதரனட்கஷப ரங்குற்கு ிக்கக்கறஶன ரிஷெில்

கரத்துக்கறடக்க ஶண்டும். க்கள் அரிெற ஆஷனகளுக்குப் ஶதரய் ரது அரிெற

ிகள் கறஷடக்கறநர ன்தற்கரக அங்ஶக வகரட்டிக்கறடக்கறந உறஷவல்னரம்
கறபநறப் தரர்ப்தரர்கள். அரிெற ெரம் ெரப்திட றில்னர றஷன ரட்கக்கறல்
க்களுக்கு ற்தட்டுந்து.52

வுணிரில் இடம்வதர்ந் க்கபில் 1137 ெறநரர்கள் ற்றும் 84 கர்ப்தறகள்
இஷடஶ இனங்ஷக னத்து ஆரய்ச்ெறக் ககத்றணரல் ஶ 13ஆம் ஶறக்கும்
ஶ 30ஆம் ஶறக்கும் இஷடப்தட்ட கரனத்றல் ஶதரரக்கு றஷன ிஷவுப்
தரிஶெரஷண டத்ப்தட்டினந்து. அர்கபில் 46.9 ெத்றணர்,
ீ

ஆஶரக்கறரண ஷடக்கும் குஷநரண ஷடவகரண்டினந்ணர். 35.6

ெத்றணரிடம்
ீ
ஶதரரக்கறன்ஷரல் உடல் வனறந்தும், 30 ெம்
ீ
ஶதர்
ஶதரரக்கறன்ஷரல் பர்ச்ெற குன்நறனேம் இனந்து கண்டநறப்தட்டது.

ஶதரரக்கறன்ஷ றக அறக அபில் கரப்தட்டது இண்டரது உட்திரிில்ரன்.
அங்ஶக அஷரெறக்கும் அறகரண ெறநரர்கள் (57.7 ெத்றணர்)
ீ
ஷட

குன்நறினந்ணர், னென்நறல் என தங்கறணர் பர்ச்ெற குன்நறினந்ணர். இந்

தரிஶெரஷண டத்ப்தடுற்கு இண்டு ரம் னன்ன ெறநரர்கபிஷடஶ ஶரய்கள்
திினந்ண ன்றும் தரிஶெரஷணகபின்ஶதரது வரிந்து. ிற்ஶநரட்டம்,

சுரெக் குரய் வரற்று ஶரய்கள் ஶதரன்நஷ இனந்துள்பது. றடீவன்று னம்
சுரெக்குரய் வரற்று ஶரய்கள் னகரம்கபின் ல்னர உட்திரிவுகபிறஶ அறக
அபில் (ஶமரன் 2ல் 58.1 ெவும்,
ீ
ஶமரன் 4ல் 67.3 ெனம்)
ீ
இனந்து

சுற்நரய்ில் வரிந்து. தரிஶெரஷண வெய்ப்தட்ட ெறநரர்கபில் னென்நறல் என
தங்கு னல் இண்டில் என தங்கு ஷினரண ெறநரர்களுக்கு ிற்ஶநரட்டப்
திச்ெறஷணகள் இனந்து வரிந்து.53
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ப்ல் ர இறுறில் இடம்வதர்ந் க்கள் ரபரஶணரர் எஶ ஶத்றல்

னகரம்கஷப ந்ஷடந் றஷனில், வுணிர னகரம்கபில் இனந் உிக்
கட்டஷப்னகள் ஶஷகஷப ெரபிக்க னடிரல் தங்கரகத்

றநறப்ஶதரிண. உவு ற்றும் குடிீர் ட்டுப்தரடு ீிஷடந்து. அன்
ிஷபவுகள் றகவும் அதரகரக இனந்து. னகரனக்குள்ஶப உவு

ிறஶரகறப்தட்ட இடத்றல் ற்தட்ட கூட்ட வரிெனறல் ெறக்கற ெறநரர்கள் இனர் சுங்கற
உிரிந் ஏர் ெம்தம் ப்ல் கஷடெறில் டந்ரக கூநப்தடுகறநது. இண்டு
ரங்கள் தின்ணர், உவு ற்றும் குடிீர் ிறஶரகக் கட்டஷப்னகபில்

னன்ஶணற்நங்கள் ந்ரகத் வரிிக்கப்தடுகறநது. ஆணரறம் வதரனட்கபின் ம்
குநறத்தும், ன்வணன்ண ெரப்தரடு வகரடுக்கப்தடுகறநது ன்தது குநறத்தும்

இடம்வதர்ந் க்கள் வரடர்ந்தும் னஷநிட்டு ந்ணர். (ஶரெரண த்றறள்ப
உவுப் வதரனட்களும் வகட்டுப்ஶதரண உவும் ப்தட்டண, ஶதரற கரய்கநறகள்
ப்தடில்ஷன ன்று னஷநிடப்தட்டது.) ஶதரற அபில் ண்ர்ீ

கறஷடக்கில்ஷன ன்றும் (ெறன ெங்கபில் றக றகக் குஷநரகஶ ண்ர்ீ
ங்கப்தட்டது ன்றும்) வரிிக்கப்தட்டது.

இனங்ஷகின் இஷடத்ங்கல் னகரம்கபின் றஷனஷகள் என்றுக்வகரன்று

கிெரண அபில் ரறுதட்டினந்ண. வணிக் தரர்ம் னகரஷப் வதரறுத்ஷ,
என உட்திரிவுக்கும் (ஶமரன்) இன்வணரன உட்திரிவுக்கும் இஷடிஶனஶ

ரறுல்கள் இனந்ண. னகரம்கபில் கறப்தஷந ெற குநறத்து ஶரர்ல்ட் ின்
அஷப்ன கடந் ஜழன் ரம் கனத்து வபிிடும்ஶதரது, "வதரி னகரம்கபில்
கறப்தஷநகபின் ண்ிக்ஷகில் றகப்வதரி தற்நரக்குஷந இனக்கறநது,

ெர்ஶெ த்றல் குஷநந்தட்ெ ண்ிக்ஷகஷ ட்டஶண்டும் ன்நரஶனகூட
இந் னகரம்கபில் கூடுனரக 11,500 கறப்தஷநகபரது ற்தடுத்ப்தட ஶண்டும்"
ன்று கூநறணரர்.54 இனங்ஷகக்கரண .ர. றிடப் திறறற ீல் னஶண

வெய்றரபர்கபிடம் ஶதசுஷகில், "ெறனஶஷப 100 ஶதர் ஷில் என

கறப்தஷநஷப் தன்தடுத் ஶண்டி றஷன இனக்கறநது. இந்க் கறப்தஷநகபில்

அறகதட்ெம் 20 ஶதர்ரன் தன்தடுத் ஶண்டும். ி ம்தர் 2008ல் னகரம்கள்
னனறல் ஆம்திக்கப்தட்டஶதரது கட்டப்தட்டினந் ெறன கறப்தஷநகபில் கறவு
றம்தி றகறன்நது." ன்று கூநறினந்ரர்.55

ஜழஷன 7ஆம் ஶற அபில் UNHCR அஷப்தின் தங்ஶகற்னடன் டத்ப்தட்ட

றப்தீடுகபில், னகரம்கபில் அபவுக்கறகரஶணரர் ங்கஷக்கப்தட்டுள்பரகஶ
இடம்வதர்ந் க்கள் வரிித்துள்பணர். னத்து உி ஶெஷகள் ஶதரற

அபில் இல்ஷன ன்ததும், திரிந்துிட்ட குடும்த உறுப்திணர்கள் தற்நற ஶதரற

கல் இல்ஷன ன்ததும் ங்களுக்கு வதரிதும் கஷனபிப்தரய் இனப்தரக
அர்கள் குநறப்திட்டுள்பணர்.56
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வணிக் தரர்றல் உட்திரிவு 5 (ஶமரன் 5) உனரக்கப்தட்டஷ அடுத்து கூட்ட வரிெல்
ஏபவுக்கு குஷநந்ரக வரிிக்கப்தடுகறநது. ஜழன் இறுறில் இந்

உட்திரிில் 5,000 ஶதர் ஷினரணர்கள் ங்கஷக்கதட்டினந்ணர். ஆணரறம்
வதனம்தரன்ஷரண ஶமரன்கபில் இன்னும் அபவுக்கறகரஶணரஶ

ங்கஷக்கப்தட்டுள்பணர். ஜழஷன 9ஆம் ஶற அபில் தரர்க்ஷகில் றக அறகம்

ஶதர் ங்கறனேள்ப உட்திரிரண ஶமரன் 2ல் கறட்டத்ட்ட 68,000 ஶதர் ங்கறினந்ணர்.
UNHCR த்றல் தரர்க்ஷகில், இவ்வண்ிக்ஷக அம்னகரறல் இல்தரக

ங்கக்கூடிர்கபின் ண்ிக்ஷகஷக் கரட்டிறம் இண்டு டங்குக்கும் அறகம்.57
கடந் ஶரனம் ஜழணிறம் இனந் றஷனஷகஶபரடு எப்திடுஷகில்,

க்களுக்கு கறஷடத் ஶெஷகபில் னன்ஶணற்நங்கள் ற்தட்டுள்பரக ஶெற

ற்றும் ெர்ஶெ றறுணங்கள் வரிித்துள்பண. ஜழஷன என்தரம் ஶற UNHCR
வபிிட்ட அநறக்ஷகில், 14 ஆம்த னத்து உி ஷங்களும், ஶனறக
ெறகறச்ஷெ ங்குற்கரண 4 னத்துஷணகளும், டரடும் னத்து உிக்

குளக்களும் இஷடத்ங்கல் னகரம்கபில் வெல்தட்டரக வரிிக்கப்தட்டுள்பது.

ஆணரறம் உரி ஶத்றல் னத்து உி கறஷடப்தது ன்தது கஷனபிக்கும்
ித்றஶனஶ இனந்துனரக இடம்வதர்ந் க்கள் கூறுகறன்நணர். ந் உி

ஶண்டுரணரறம் வடி ரிஷெகபில் கரத்துக்கறடக்க ஶண்டும் ன்று அர்கள்
குநறப்திடுகறன்நணர்.

26 ஜழன் 2009 அன்று இனங்ஷகின் சுகரர அஷச்ெகம் வபிிட்ட அநறக்ஷகில்
தின்னரறு வரிிக்கப்தட்டினந்து:

வணிக் தரர்ம் ற்ெம் ந்து உட்திரிவுகபரக (ஶமரன்கபரக)/ னரழ்வு

கறரங்கபரக திரிக்கப்தட்டுள்பது. எவ்வரன உட்திரிிறம் என ஶனறக

னத்து ஶெஷ ஷம் இனக்கறநது. இது அந் னகரறல் உள்ப 45,000 னல்
50,000 ஷினரண க்கபின் னத்து ஶஷகஷப கணிக்கறநது. னத்து

ஶெஷ ஷம் என்நறல் 8 னல் 10 னத்துர்களும், வெினறர்களும், னந்து
வகரடுப்தர்களும், னத்து தரிஶெரஷண ஊறர்களும், தல் னத்துர்களும்,
ரறரர்களும் திில் இனப்தரர்கள். அங்ஶக எவ்வரன ரளும் னகறன்ந
னநஶரரபிகஷப கணிக்கும் திஶரடு, அெ ெறகறச்ஷெகஷபனேம், ெறன

ிஶெட னத்து ஶெஷகஷபனேம் இர்கள் ங்குரர்கள். வதரதுனத்தும்,

அறுஷ ெறகறச்ஷெ, கர்ப்தகரன ஶெஷகள், குந்ஷகள் ன னத்தும், ணனன்
ஶெஷகள், தல் னத்தும் ஶதரன்ந துஷநகபில் இர்கள் ஶெஷகஷப ங்குர்.

இப்தடிரண ிஶெட ஶெஷகள் ெறன ற்கணஶ வெல்தடத் துங்கறிட்டண. இந்
னத்து ஶெஷ ஷங்கஷப டத்துற்கரக அடுத் ஏரின ரங்கபில்
தகுறபவு றந்ரண கட்டிடங்கஷப உனரக்க றட்டறடப்தட்டுள்பது.
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.ர.ன்நம், வபிரடுகளுஷட அெரங்கங்கள், வணிக் தரர்றல் தி வெய்

அனுற வதற்றுள்ப ஶெற ற்றும் ெர்ஶெ அசு ெரர அஷப்னகள் ஆகறற்நறன்
உினேடன் இந்ப் தி ஶற்வகரள்பப்தடும்.

இந்க் ஶனறக னத்து ஶெஷ ஷங்கஷபத் ரண்டி எவ்வரன உட்திரிவுறம்

ஆம்த னத்து உி ஷங்களும் (PHC) வெல்தரட்டில் இனந்துனகறன்நண.
இஷ எவ்வரன்ற்ம் 10,000 னல் 15,000 ஶதர் ஷினரணர்கபின் ஶஷஷ
ஈடுகட்டுரக அஷந்துள்பண. (வணிக் தரர்றல் ட்டும் இவ்ஷகரண 13

ஷங்கள் வெல்தட்டுனகறன்நண.) னகரம்ரெறகள் அஷணனக்கும் னத்து
உி கறஷடப்தஷ னன்ணிட்டு கூடுனரண ஷங்கள் ல்னரப் தகுறகபிறம்
ஆம்திக்கப்தடவுள்பண. இந் ஷம் எவ்வரன்நறறம் 2 னல் 3 னத்து
அறகரரிகளும், வெினறர் எனனம், னந்து வகரடுப்தர் 1னம் திில்

இனப்தரர்கள். னநஶரரபிகளுக்கரண அடிப்தஷட ஆம்த னத்து ஶெஷகள் இந்
ஷங்கபில் ங்கப்தடும். சுகரரக் கல்ி வெற்தரடுகளும் இங்ஶக டக்கும்.
னத்து ஆஶனரெஷண ங்குல், ஊட்டச்ெத்து ஷங்கள், கப்ஶதறு கரன

ற்றும் கபிர் ன னத்து ஶெஷகள் ஶதரன்நஷனேம் இந் PHC ஷங்கபில்
ங்கப்தடும்.58

னகரம்கபில் உள்ப னத்து ஶெஷ ஷங்கள் வரடர்தில் சுகரர அஷச்ெகம்
தின்னம் அட்டஷஷ வபிிட்டது. இற்ஷநத் ரண்டி னகரம்கபில்
இனந்து வெட்டிக்குபம் னத்துஷணக்கும் அல்னது திந வதரி

னத்துஷணகளுக்கும் ிஶெட ெறகறச்ஷெ ஷங்களுக்கும் இடம்வதர்ந் க்கள்
ஆம்னனன்ஸ் ண்டிகள் னெனரக அஷத்துச் வெல்னப்தட்டுனரகவும் அது
குநறப்திட்டினந்து.
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ஶரய்ச் ெறகறச்ஷெ னத்து ஶெஷகள்
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வரஷக

ெறகறச்ஷெ
ஷங்கள்

(வெல்தரட்டில்
உள்பஷ)

WHO/
வர்மற
அஷப்ன
Mercy +1

னத்து

1

2
1

உி

ெர்ஶரர

ஆம்த

2

4

3

1

14
(வெல்தரட்டில்
உள்பஷ)

ஷங்கள்

டரடும்

இல்ஷன

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

இல்ஷன

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

இல்ஷன

னத்து
கூடங்கள்
இவு ஶ

னக்கறரண

னத்து

இவு ஶ

ஶெஷகள்

னத்து உி
கூடம்
எனங்கறஷப்ன
ஷத்றல்
உள்பது

நடாடும்

இல்ஷன

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

இல்ஷன

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

உண்டு

ருத்துவ
பரிபொதகன
நிகலங்ைள்
ஆம்னனன்ஸ்
ண்டிகள்

சுகரர ஷத்றல் ெறகறச்ஷெ

19(வெல்தரட்டில் உள்பஷ)

வதற்நர்கபின் ண்ிக்ஷக
12,800

இந் னகரறல் ற்ெம் உள்பர்க்பின் ண்ிக்ஷகஷஶ அட்டஷ 1

கரட்டுகறநது. ி இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண ஶெஷகள் உத்றஶரகனர்ரக
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ிரிவுதடுத்ப்தட்டறனறனந்து கடந் என ரத்றல் சுகரர அஷச்ெறணரல்

ற்தடுத்ப்தட்ட னத்து ஶெஷ ெறகஷப இந் அட்டஷ கரட்டுகறநது.


ஶரில் கண்டர் ரக்குனெனம் #2

55 ரகும் ஶன், ரழ்ப்தரத்ஷப் னர்கரகக்
ீ
வகரண்டர். கடந் 12
னடங்கபரக இர் கறபிவரச்ெறில் ரழ்ந்துனகறநரர்.

கறபிவரச்ெற கம்

இரணுத்றணரல் ஷகப்தற்நப்தடுற்கு ெற்று னன்ணர் டிெம்தர் - ஜணரி

கரனப்தகுறில் இனம் இது குடும்தனம் (50 துவகரண்ட அது ஷணி
சுந்ரி ற்றும் 14 துவகரண்ட ஏர் கன்) னல்ஷனத்ீவு ரட்டத்துக்கு

இடம்வதர்ந்ணர். 13 இடங்களுக்கு றனம்தத் றனம்த இடம்வத ஶர்ந்றனந்
றஷனில், ஶனுக்கு கரனறல் அடிதட்டது. னல்ஷனத்ீவு அனகறறள்ப

வட்ஷடரய்க்கரல் ன்ந இடத்றல் இரணுத்றணர் ெற
ீ
ஆர்டில்னரி வல்
அடித்றல் அனக்கு கரம் ற்தட்டது. ஶனுக்கு னத்து உி
ஶஷப்தட்டது ஆணரறம் இரணுத்றணர் வரடர்ந்து னன்ஶணநற

ந்துவகரண்டினக்க தல்ஶறு இடங்கபிறம் ஶரல்கள் வடித்துக்வகரண்டினந்
றஷனில் அனக்கு னத்து உி கறஷடக்கில்ஷன. 24 ரர்ச் 2009 அன்று
வெஞ்ெறறஷச் ெங்கக் கப்தனறல் அர் னல்ஷனத் ீினறனந்து னல்ஶரட்ஷட
வகரண்டுவெல்னப்தட்டினந்ரர். தின்ணர் அர் என அசு ஶதனந்றல் வுணிர

வகரண்டுப்தட்டினந்ரர். அடுத் ரள் அனக்கு அங்ஶக னத்துஷணில்
ெறகறச்ஷெ ங்கப்தட்டினந்து. தின்ணர் அர் அங்கறனந்து ன்ணரர்

னத்துஷணக்கு வகரண்டுவெல்னப்தட்டினந்ரர். அந் னத்துஷணில்

அர் இண்டு ரங்கள் ங்கறினந்து ெறகறச்ஷெ வதற்நன் தின்ணர் அர் கரல்
குஷடந்றனந்து. இத்ஷண கரனனம் ணது குடும்தத்ரர் தற்நற துவும்

ஶகள்ிப்தடரல் இனந் அனக்கு அண்ஷில்ரன் ிதம் கறஷடத்றனந்து.
ஶணின் ஷணினேம் கனும் ஏந்ஷச் ஶெரஷணச் ெரடிஷக் கடந்து

வென்நறனந்ணர். 15 ஶ 2009 னல் அர்கள் ரரன் னகரறல் (வணிக் தரர்ம்
னகரம் பரகத்றல் உள்ப இண்டரது ஶமரணின் வதர்)

டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பணர். ஶணரல் இன்நபவும் அறக தூம்

டக்கனடிில்ஷன ன்தரல் அரல் னகரனக்கு வெல்னனடிில்ஷன.
ஆணரல் சுந்ரிின் ெஶகரர் ரஜஶகரதரல், சுந்ரிஷனேம் அர் கஷணனேம்

தரர்ப்தற்கரக னகரனக்கு வென்நறனந்ரர். னகரம் றனம் வரடர்தில் அர்
ிதரித்ஷ தின்னரறு:

னகரறஶன என கூடரத்றல் தத்து ஶதர் ன்று க்கள் ங்கறினக்கறநரர்க்ள். என
னகரறல் 50,000 னல் 60,000 ஶதர் ஷில் இனக்கறநரர்கள். 9

வடுஞ்ெரஷனினறனந்து 1.5 கறஶனரீ ட்டர் ள்பி - அரது அஷ ி ஶம்
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டந்துஶதரக ஶண்டி தூத்றல் - கடிவதரக்கு ன்ந இடத்றல் இந் னகரம்

அஷந்துள்பது. னகரறல் இனந்து னம் வபிஶ  னடிரது. னகரறனறனந்து
கல் ஷணனேம் அர்கள் வபிில் அனுப்த னடிரது. னகரஷச் சுற்நறறம்
னட்கம்தி ஶனறகள் ஶதரடப்தட்டுள்பண. ெறில் அறகரரிகள் உினேடன்
இரணுத்றணர் இந் னகரஷ டத்றனகறநரர்கள்.

இந் னகரறல் கடுஷரண ண் ீர்ப் திச்ெறஷண றனவுகறநது. எனனக்கு என
ரபில் 30 னறட்டர் ண் ீர் வகரடுக்கப்தடுகறநது. என வடி ரிஷெில் றன்று அந்
ீஷ வதற்றுக்வகரள்ப ஶண்டும். அந் ெறநறபவு ீரில்ரன் அர்கள் து
ஶஷகள் அஷணத்ஷனேம் னடித்துக்வகரள்ப ஶண்டும். குபிப்தது, துப்னவு

வெய்துவகரள்து, துிதுஷப்தது ல்னரற்ஷநனேம் அந் ீஷக்வகரண்ஶட

வெய்துிட ஶண்டும். கறப்தஷநகள் ல்னரம் றகவும் ஶரெரக் இனந்ண.

கரஷனினறனந்ஶ அங்வகல்னரம் வடி ரிஷெகபில் க்கள் றன்றுவகரண்டு
கரத்துக்கறடப்தரர்கள்.

னகரனக்குள் ெறப்தது ன்தது னறர்களுக்கும், ெறநரர்களுக்கும், கர்ப்திிப்
வதண்களுக்கும் வதனங்கஷ்டரக இனக்கறநது. னகரனக்குள் ங்கஶபர

தசுஷஶர இல்ஷன. ற்கரனறக கூடரத்துக்கு வபிஶ ல்ஶனரனம் வரட்ஷட

வினறல் ிர்த்துக்வகரடிக்வகரண்டு றற்க ஶண்டிதுரன். இந் கூடரங்ளும்
இப்ஶதரது கறறந்து கந்னரகற னகறன்நண. னகரறல் உள்பர்களூக்கு அன்நரட
ரழ்க்ஷக ன்தஶ கூடரங்களுக்குள்ளும் வபிில் உவுக்கரகவும்,

கறப்தஷநக்கரகவும் உடல் ஶரக ணம் ஶரக கரத்து றற்ததுரன் ன்நரகறிட்டது.
எளங்கரண னத்து ெறகள் னகரம்கபில் இல்ஷன. உடல்றஷன

தரறக்கப்தட்டர்கள் வுணிரவுக்கு வகரண்டுவெல்னப்தட ஶண்டும். ெறில்

றர்ரகறகள்ரன் உஷ ிறஶரகறத்துனகறநரர்கள். ஆணரல் ரிஷெ றகவும்
வதரிரக இனக்கும்ஶதரது உவுப் வதரனட்கள் தரறிஶனஶ ீர்ந்துிடும்.

உள்ரட்டு ற்றும் வபிரட்டு அசு ெரர வரண்டு றறுணங்கள் னகரனக்குள்

தஷ அனுற றுக்கப்தட்டுள்பது. னகரறனறனந்து ிடுிக்கப்தடுதர்கபின்
ண்ிக்ஷகனேம் றகவும் குஷநரக உள்பது. னறர்கள் னகரறனறனந்து

ிடுிக்கப்தடுரர்கள் ன்று ஜழன் 15ஆம் ஶற ரக்கறல் அநறிப்ன ந்து. ஆணரல்
வரடர்ந்து டடிக்ஷககள் னன்வணடுக்கப்தட்டரகத் வரிில்ஷன.59

ஶணின் குடும்தத்ரர் என கூடரத்றஶன ஶறு 8 ஶதஶரடு ங்கறினப்தது
ரஜஶகரதரறக்கு வரிந்து. உடன் ங்கறினந்ர்கபில்

வதனம்தரன்ஷரணர்கள் அர்களுக்கு வரிந்ர்கள்ரன். சுந்ரி கனுடன்

தடித்ர்கள் ஶதரன்நர்கள் அக்கூடரத்றல் இனந்ணர். உவுக்கும் குடிீனக்கும்
ட்டுப்தரடு ற்தடும் ெத்றல் வதரதுரக எனனக்வகரனர்
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உிக்வகரள்கறநரர்கள் ன்று ரஜஶகரதரல் வரிித்ரர். உநிணர்களும்

ண்தர்கள் ஶதரன்ஶநரர் னகரம் ரெனறல் அர்கஷப ந்து றறடம் அபவுக்கு றன்று
தரர்த்து ிட்டுப் ஶதரக அனுறக்கப்தடுரக ரஜஶகரதரல் கூநறணரர். வதர் கூி
அஷக்கப்தடும் னகரனக்குள் இனக்கும் தர் தஷவு ரில் அனஶக வென்று
உநிணர்கள் னரர்கபர ன்தற்கரக னடிின்நற கரத்துறற்க ஶண்டி
றஷனஷ கரப்தடுரக அர் கூறுகறநரர்.


வபினேனகத்துடன் கல் தரிரற்நம் டுக்கப்தடல்

ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷதிணர் வரடர்னவகரண்டு ிெரரித்ர்கள்

அஷணனஶ னகரனக்குள் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பரக ரங்கள் ம்னம் து
குடும்த உறுப்திணர்கள் ங்கறனக்கறநரர்கள் ன்று அநறந்துவகரள்றறம்

அர்களுடன் ஶதசுறறம் ெறங்கள் உள்பரகத் வரிிக்கறன்நணர். ஆணரறம்
இந் சூனறல் னன்ஶணற்நம் ற்தட்டுனகறநது. ன்ணிினறனந்து
இடம்வதர்ந்துந் க்கள் ங்கஷக்கப்தட்டுள்ப னகரம்கள்

வதனம்தரன்ஷரணற்நறல் இப்ஶதரது தரர்ஷரபர் ஷங்கள் ன்ந இடம்

இனக்கறநது. அங்ஶக னகரம்ரஅெறகள் து ண்தர்கஷபனேம் உநிணர்கஷபனேம்
ெந்றக்கனரம் ன்று .ர.ன்நம் வரிித்துள்பது. ஆணரறம் தரர்ஷரபர்கள்
இவ்பவு ஶம்ரன் ெந்றக்கனரம் ன்தது ஶதரன கடும் றதந்ஷணகள்
ிறக்கப்தடுரக வரிிக்கப்தடுகறநது. னல்ஶரட்ஷடில் இனந்து

இடம்வதர்ந்து ற்ெம் னகரறல் இனந்துனம் என ெறனனஷட உநிணர்கள்
கடந் ஜழஷனில் திதிெற ஊடகத்ரரிடம் ஶதசுஷகில், னகரனக்குள் இனக்கும்
து உநிணர்கஷப ெந்றக்க அனுற றுக்கப்தடுரகக் கூநறினந்ணர்.60

அஶஶம், வதரது வரஷனஶதெற ெறனேம், அஞ்ெல் ெறனேம் ெறன னகரம்கபில்
இனப்தரக வரிிக்கதடுகறநது.61

வரண்டு றறுண ஊறர்கள் ம்னடன் வெல்னறட வரஷனஶதெறகஷப
னகரனக்குள் வகரண்டுனஷ னகரம் அறகரரிகள் டுக்கறன்நணர்;
னகரம்ரெறகள் தன்தடுத்துற்கரக வரஷனஶதெறகஷப வகரடுத்து

உவுஷனேம் அர்கள் டுக்கறநரர்கள் ன்று வரண்டு றறுண ஊறர்கள் ெறனர்

கூநறினந்ணர். ஆணரல் வணிக் தரர்ம் ஶமரன் 2ல் தரர்ஷரபர்கள் வெல்னறட
வரஷனஶதெறகஷப ம்னடன் வகரண்டுந்து, டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பர்கபிடம்

வகரடுத்து அர்கள் வபிிடங்கபில் உள்ப து உநவுகஷப வரடர்னவகரண்டு
ஶதெச் வெய்ரக ரஜஶகரதரல் வரிித்துள்பரர். அர் இது தின்னரறு
குநறப்திட்டரர்:

னகரனக்கு னகறன்ந தரர்ஷரபர்கள் வெல்னறட வரஷனஶதெறகஷப

வகரண்டுனது ன்தது ஷரண ஏர் ிரகத்ரன் வரிந்து. அர்கள்
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வகரண்டுனம் வரஷனஶதெறகள் னெனரக னகரம்ரெறகள் ரழ்ப்தரத்றஶனர
வுணிரிஶனர அல்னது வபிரடுகபிஶனர ரளம் து உநவுகளுடன்

ஶதசுகறன்நணர். ஶன் ணது ஷணி கஶணரடு ஶதெறது இந் ரறரிகத்ரன்.
அஶஶதரல் ரங்கள் அடுத்து ப்ஶதரது தரர்க்க னஶரம் ன்தஷனேம்

உநவுக்கரகள் னகரம்ரெறகபிடம் னன்கூட்டிஶ வெரல்னறிடுது ன்ததும் என
இல்தரண க்கரகத்ரன் இனந்து. அப்தடிச் வெரல்னறிடுரல்

னகரம்ரெறகள் வடுஶம் கரத்து றற்க ஶண்டி அெறம் இல்னரல்
வெய்துிடுகறநரர்க்ள்.

னகரம்கபில் றழ் அறகரரிகள் இனக்கறன்நணர். னகரறன் றர்ரகற ண கறபிவரச்ெற
கல்ித் றஷக்கப னன்ணரள் அறகரரி எனஷச் வதனக்குச் வெரல்கறநரர்கள்;
ஆணரல் ரர்த்றல் னகரஷ றர்கறப்தது இரணுத்றணர்ரன் ன்று

ரஜஶகரதரல் வெரல்கறநரர். "னகரறஶன அசு அறகரரிகள் ஶதச்சு வெல்னரது.
இரணுத்றணரிடம்ரன் றஜரண அறகரம் உள்பது" ன்கறநரர் அர்.


னகரம்கள் இரணுரக இனந்துனல்

ெறன இஷடத்ங்கல் னகரம்கபிஶன இரணுத்றணர் ஆற்நறந் தங்கு

குஷநக்கப்தட்டஷ வகரளம்திறள்ப .ர. றிடப் திறறற/ ணிரதிரணப்

திகள் எனங்கறஷப்தரபர் அறனகம் கடந் ஜழஷனில் ஶற்நறனந்து.62
ஆணரல் னகரம்கள் றர்கறக்கப்தடுறறம், ீ ள்குடிஶற்ந றட்டங்கபிறம்,

னடிவடுப்தறறம் வகரள்ஷககள் குப்தறறம் தரதுகரப்ன அஷச்ெகனம் ஆனேப்
தஷடகளுஶ வரடர்ந்து ஆறக்கம் வெறத்றனகறன்நணர். டரகரத்றல்
ீ ள்குடிஶற்நம், ீ ள்கட்டஷப்ன, அதிினத்ற திகள் ஶதரன்நற்ஷந

றட்டறடுற்கரகவும் எனங்கறஷப்தற்கரகவும் கடந் ஶ ரத்றன் ஷப்
தகுறில் 19 ஶதர் வகரண்ட வெற்குளஷ ஜணரறதற அஷத்றனந்ரர். இந்

வெற்குளில் அறக அபில் இடம்வதற்நறனந்து தரதுகரப்ன தஷடின் உர் ட்ட
அறகரரிகள்ரன். தரதுகரப்ன வெனர் ஶகரட்டரத ரஜதக்ஷ, தெறல் ரஜதக்ஷ, ஶெ
றர்ர அஷச்ெர் ஆகறஶரர் இந் வெற்குளின் ஷனர்கபரக
அஷந்துள்பணர்.63

டக்கறஶன னன்ன னேத்ப் திஶெங்கபரக இனந் இடங்கபில் அசு ெரர

றறுணங்கபின் வெல்தரடுகளுக்கு எப்னல் அபிப்ததும் றரகரிப்ததும் இந்
வெற்குளரன்.

இந் வெற்குளின் உறுப்திணரண ஶஜர் வஜணல் ெற.. ெந்றஸ்ரீ ட ரகர
ஆளுரக ஜழஷன12ஆம் ஶறன்று அநறிக்கப்தட்டரர். ெறில் அறகரரிரண
டிக்மன் வடனர ரற்நப்தட்டு இரணுத்ஷச் ஶெர்ந் ெந்றஸ்ரீ ஆளுரணர்.
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டக்கறஶன இடம்வதர்ந் க்கள் ிகரங்களுக்கரண உர் அறகரரினேம் ஶஜர்
வஜணல் ெந்றஸ்ரீரன்.

னகரம்கபின் உட்திரிவுகளுக்கறஷடில் உள்ப னட்கம்தி ஶனறஷ எட்டி

ஏரிடத்றல் ற்கரனறக தடிக்கட்டுகஷப அஷத்து என திரிினறனந்து ற்ந

திரிவுக்குச் வெல்ன னற்தட்ட இடம்வதர்ந் க்கஷப இரணுத்றணர் டுத்து

றறுத்றற்கு றர்ப்ன வரிித்து ஜழன் 28ஆம் ஶற வணிக் தரர் ஶமரன் 2ல்
ங்கறினந்ர்கள் ஆர்ப்தரட்டம் வெய்ணர். ஆர்ப்தரட்டக்கரர்கஷப

கட்டுப்தடுத்தும் னற்ெறில் இண்டு னகரம்ரெறகஷப இரணுத்றணர்

வகரன்றுிட்டணர் ன்று றழ்வட் இஷபம் வெய்ற வபிிட்டினந்து.

ஆணரல் னம் அடிதடில்ஷன ன்று .ர.ின் ணிரதிரணப் திகளுக்கரண
எனங்கறஷப்ன அறனகம் UN OCHA கல் வரிித்றனந்து. ஆணரல்

தஷடிணர் ரஷண ஶரக்கற சுட்டினந்ரர்கள் ன்று ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷத

ிெரரித் ஷகில் வரிந்துள்பது. ற்ந ஶமரன்கபில் உள்ப உநிணர்கஷப
ெந்றப்தற்கரண ரற்று ற்தரடுகள் தின்ணர் வெய்ப்தட்டினந்ரக UN OCHA

அறனகம் கூநறினந்து. னகரறல் உள்ப வதரனறெரரிடம் வதர் தறந்துவகரள்து
ன்ததும் இந் ற்தரடுகபில் என்று.64

னகரம்களுக்குள் க்கள் ஷகதுவெய்ப்தடுரக கல்கள்
வரிிக்கப்தட்டினந்ண.

ஆட்கள் தனந்ரக வகரண்டுவெல்னப்தட்ட

ெம்தங்களும் டந்துள்பரக இனங்ஷகின் ணி உரிஷ ஆர்னர்கள்
குற்நம்ெரட்டுகறன்நணர்.

65

ிடுஷனப் னனறகள் அஷப்தின் னன்ணரள்

உறுப்திணர்களும், அெரங்கத்துடன் அெறனறல் அிஶெர்ந்துிட்ட திந ஆனேக்
குளக்கபின் உறுதிணர்களும் இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண னகரம்கபில்

இனக்கறநரர்கள் ன்று 2009 ரர்ச் ரம் வரட்ஶட இனங்ஷகின் ணி உரிஷ
அஷப்னகள் கூநறனகறன்நண. னகரனக்குள் இனக்கறன்ந ிடுஷனப் னனற

ெந்ஶகதர்கஷப அஷடரபம் கரட்டுற்கரக அெரங்கத்றணரல் இர்கள்
தன்தடுத்ப்தடுகறநரர்கள் ன்தஷ இந் உறுறவெய்ப்தடர கல்கள்

சுட்டிக்கரட்டுகறன்நண. அப்தடி அர்கள் அஷடரபம் கரட்டும்ஶதரது ெந்ஶக தர்கள்
ஷகதுவெய்ப்தடவும் கடத்ப்தடவும் கரரல்ஶதரகவும் வெய்கறநரர்கள்.66
ிடுஷனப் னனறகள் இக்கத்றல் னன்ன இனந்ர்களுக்கரண ிஶெட

டுப்னக்கரல் னகரம்கபிறம் இப்தடி அஷடரபம் கரட்டுதர்கள் இனக்கறநரர்கள்
ன்று கூநப்தடுகறநது.

ிடுஷனப் னனறகளுடன் வரடர்ன இனந்ரக

குற்நம்ெரட்டப்தட்டன் ிஷபரக ெறனர் ஷகரண ெம்தங்கஷப இனங்ஷகின்
அறகரரிகள் எப்னக்வகரண்டு அவ்ிம் ஊடகங்கபிறம் வபிந்து. ஆணரல்
இவ்ரநரக கரரல்ஶதரண ஷணஶரரின் கற ன்ணரணது ன்தது

வரிில்ஷன. இடம்வதர்ந் க்கஷப சுரீணரக ெந்றக்க அனுற
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கறஷடரது, னகரம்ரெறகளுடன் ணிப்தட்ட னஷநில் ஶதெ றில்ஷன,
அர்களுடன் ணிரக ஶடிப் ஶதட்டிகள் டுக்க அனுறில்ஷன ன்ந

றஷனில், இடம்வதர்ந் க்கபின் னன்கஷப தரதுகரப்தற்குரி து

கடஷகஷப ணிரதிரண உி றறுணங்கள் றஷநஶற்றுது ன்தது

ெரத்றற்நரகற ிடுகறநது. ந் அபில் ணி உரிஷ ீ நல்கள் டக்கறன்நண
ன்று கண்டநறற்கும் றில்னரது ஶதரய்ிடுகறநது.

கடந் கரனங்கபில் இனங்ஷக அெரங்கம் கஷடப்திடித்துந் ிெரஷ

ஷடனஷநகள் ெர்ஶெ ணி உரிஷ  அபவுகளுக்கு உட்தட்டஷரய்

அஷந்றனக்கில்ஷன. உள்ரட்டபில் இடம்வத ஶர்ந்ர்கள் வரடர்தரண
.ர. ஷனஷச் வெனரின் ிஶெட தூர், 14 டிெம்தர் 2007 னல் 21 டிெம்தர் 2007

ஷ இனங்ஷகில் தம் ஶற்வகரண்டுிட்டு, தின்ணர் .ர. ணி உரிஷகள்
ெஷதக்கு ிதம் ங்குஷகில், இடம்வதர்ந் க்கஷப அெரங்கம்
ிெரரிப்தறல் ஷகரபப்தடும் ஷடனஷநகபில் ணி உரிஷகள்

தரறக்கப்தடுரக கஷன வபிிட்டினந்ரர். இனங்ஷகின் கறக்கறல்

டந்துந் ஏர் ிெரஷ ஷடனஷநஷ அர் உரரகக் கரட்டிினந்ரர்.
அர் அந் ஷடனஷந தற்நறக் கூறுஷகில், "அஷடரளும் கரண்தற்கரண
ிெரஷ ன்தது வதரதுரக னகனெடி அிந்ர்கள் னன்ணிஷனில்
இரணுத்றணரல் டத்ப்தடும். ஷகது டடிக்ஷக டுத்துஷத்ல்
டடிக்ஷக ஶதரன்நற்நறன் ஶதரது கஷடப்திடிக்க ஶண்டி ெட்ட

ஷடனஷநகஷப இரணுத்றணர் வரடர்ந்தும் ீ றுனன் கரரய்

அர்கள் ீ து ம்திக்ஷக ற்தடுறல்ஷன. எனர் டுத்துஷக்கப்தடுற்கரண
கரம் அர் ங்கு டுத்துஷக்கப்தடுகறநரர் ன்ந ிதம் ஆகறஷ அது
உநிணர்கபிடம் வரிப்தடுத்ப்தட ஶண்டும் ன்ந ிற கஷடப்திடிக்கப்தடுஶ
இல்ஷன. என வதண்ணுக்கு ன்னுஷட கஶணர அல்னது கஶணர ன்
வகரண்டுவெல்னப்தட்டரர், ங்கு வகரண்டுவெல்னப்தட்டரர், அர் ரஶரடு

இனக்கறநரர் ன்ததுஶதரன்ந ிதங்கள் வரிரதுஶதரணரல், அனஷட அச்ெத்ஷ
தங்கம் ன்கறந அபவுக்கு வகரண்டு வென்றுிடும்." ன்று குநறப்திட்டுள்பரர்.
றக்கட்டரரக குடும்தங்கள் திரித்துஷக்கப்தடுது ன்தது அஷடரபம்
கரணும் ிெரஷ ஷடனஷநின் ஏர் அங்கரகறிட்டது ன்று

வரிிக்கப்தடுகறநது. இவ்ரநரண ிெரஷக்கு ஆபரக ஶரிடும் வதண்கள்,

தரல்ெரர்ந் தரதட்ெங்களுக்கு ஆபரகும் ஆதத்து அறகம் உள்பது. ரர்த்ஷகபரல்
துன்னறுத்ப்தடுது, தரனறல் ல்றநவுக்கு ஆபரது உள்பிட்ட தரனறல்

ன்னஷநகஷப ெந்றக்க ஶர்து, திந ஷகில் இறவுதடுத்ப்தடுது ஶதரன்ந
திச்ெறஷணகஷப வதண்கள் றர்வகரள்கறநரர்கள்.

அறக ண்ிக்ஷகினரஶணரர் தனந்ரக கடத்ப்தட்டும் கரரல்ஶதரனேம்
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ந்துள்பணர் ன்தற்கு 1980கபில் இனந்ஶ இனங்ஷகக்வகண என ெரித்றம் உண்டு,
ி ஷகதுவெய்ப்தடுதர்கள் றஷனகுநறத்து ிதம் ஶெகரிப்தற்கரகவும்,
ஷகரணர்கள் து உநிணர்கஷபச் ெந்றக்கவும், ெட்டத்ி

ஷத்துக்வகரள்பவும், அல்னது ம்னஷட திந றரரண னஷண

தரதுகரத்துக்வகரள்பவும் இடம் இனக்கறநர ன்தஷ உறுற வெய்ற்கரண
சுரீண கண்கரிப்ன அஷப்ன துவும் இனங்ஷகில் இல்ஷன. இந்

தின்ணிில், ிடுஷனப் னனற ெந்ஶகதர்கபரக ஷகது வெய்ப்தடுதர்கள்
வரடர்தில் தனந் ஆட்கடத்ல்கள், கரரல் ஶதரகும் ெம்தங்கள், திந

ஶரெரண ணி உரிஷ ீ நல்கள் ஆகறஷ டக்கனரம் ன்ந வதரி கஷனகள்
ளந்துள்பண.

ிடுஷனப் னனறகள் உறுப்திணர்கள் ன்ஶநர ஆரபர்கள் ன்ஶநர

அெரங்கத்றணரல் ெந்ஶகப்தடுகறன்ந தர்கள், ெட்டத்துக்கு அப்தரற்தட்டு

ண்டஷண றஷநஶற்நப்தடும் னஷநில் வகரல்னப்தடுகறன்ந கடத்ப்தடுகறன்ந,

ெறத்ஷ வெய்ப்தடுகறன்ந அல்னது ணித்ன்ஷற்ந ஷகில் இறரக

டத்ப்தடுகறன்ந ஏர் வதனம் ஆதத்ஷ றர்வகரண்டு ந்துள்பணர் ன்று னன்ன
ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷத டத்ற ஆய்வுகபில் வரிந்துள்பது.

இவ்ிகரம் குநறத்து .ர.றிடப் திறறற தின்னரறு குநறப்திடுகறநரர்:

நத்ர 9,400 ஶதர் ிடுஷனப் னனறகளுடன் வரடர்னவகரண்டினந்ர்கள் ன்ந
அடிப்தஷடில் னகரறன் ெறினறன் க்கபிடம் இனந்து திரித்து

வகரண்டுவெல்னப்தட்டு 'னணர்ரழ்வு' ஷங்கள் ன்று வெரல்னப்தடுகறன்ந
இடத்றல் ங்கஷக்கப்தட்டுள்பணர். ெஷடந்ர்கபரண இர்கஷப

னணர்ரழ்வுக்கரண ஷனஷ ஆஷது கட்டுப்தரட்டின் கல ழ் வகரண்டுனது
ன்ததுரன் அெரங்கம் ஶற்வகரள்ளும் னணர்ரழ்வு ஷடனஷநின் னல் தடி
ஆகும். அஶஶம், அெறல் ெரெணத்றல் உறுறங்கப்தட்டுள்ப உரிஷகள்
ஶகரரி அர்கள் ிண்ப்திக்க இடறனக்கறநர ன்ததும் எனஷத்

டுத்துஷக்கும்ஶதரது ஶற்வகரள்ப ஶண்டி ஷடனஷந எளங்கரக
கஷடப்திடிக்கப்தடுகறன்நணர ன்ததும் உறுறவெய்ப்தட ஶண்டும்.

டுத்துஷக்கப்தடுதரின் குடும்தத்துக்கு அது தற்நற வரிப்தடுத்துல்,

ஷகரணர்கபின் றஷன குநறத்து இனங்ஷகின் ணி உரிஷகள் ஆஷம்
ிதம் வதற்றுனல் ஶதரன்ந ிடங்கள் இடம்வதர்ந் க்கபிஷடஶ
இவ்ிகரம் கஷனஷனேம், ண அளத்ஷனேம் ற்தடுத் ிடரல்

ிர்ப்தற்கு உவும். ஆனேக் குளக்கபிடம் இனந்து வபிஶறும் ெறநரர்கள்
வரடர்தில் .ர. குந்ஷகள் ன றறரண னேணிவெஃப் இனங்ஷகின்

னணர்ரழ்வு ஆஷர் ற்றும் திந ெம்தந்ப்தட்ட அசு அஷப்னகளுடன்
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வரடர்ந்தும் வனங்கற எத்துஷத்து னகறநது. 2008 டிெம்தரில் ற்தடுத்ப்தட்ட
ெறநரர் ஶதரரபிகளுக்கரண அெரங்கத்றன் அெகரன எளங்கு ிறகபின் கல ழ்
இந்ச் ெறநரர்கள் னரர்கள். இந் னடத்றன் ஆம்தத்றல் இனந்து ன்று

தரர்க்ஷகில், 343 னன்ணரள் ெறநரர் ஶதரரபிகள் அஷடரபம் கரப்தடுள்பணர்.

இர்கஷப ெறநரர் னணர்ரழ்வு ஷங்களுக்கு ரற்றும் தி டந்துனகறநது.67
ெர்ஶெ ணிரதிரணச் ெட்டங்கபின் கல ழ், ெறஷநப்திடிக்கப்தட்ட ஶதரரபிகள்

(ெர்ஶெ ஆனே ஶரல்கபரக இனந்ரல் இர்கஷப 'னேத்க் ஷகறகள்' ன்று
வெரல்ரர்கள்; ெர்ஶெ ரீறில் அல்னர ஆனே ஶரல்கபில் இர்கஷப
'ஶரல்கபில் ஶடிரகப் தங்ஶகற்ந தர்கள்' ன்று கூறுர்) ஶரல்கள்

னடிவுக்கு னம் ஷக்கு டுத்துஷக்கப்தட்டினக்கனரம். ஆணரல் ஶரல்கள்
னடிந்துிட்டண ன்நரல், அர்கள் ல்னரம் 'ரறன்நற' ிடுிக்கப்தட்டரக

ஶண்டும்.68 'அர்கபது சுந்றங்கஷப தநறத்துஷத்றனந்ற்கரண கரங்கள்

னடிவுக்கு ந்துிட்டண ன்கறநஶதரது அர்கள் கூடி ிஷில் ிடுிக்கப்தட

ஶண்டும்' ன்ந க்கம் ெர்ஶெ அபில் அல்னர ஆனே ஶரல்கபிறம்
கஷடப்திடிக்கப்தட்டு ஶ வெய்ரக ெர்ஶெ வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம்

கூறுகறநது.69 ஆணரல் ஶதரர்க்குற்நம் னரிந்ர்கபரக அல்னது உள்ரட்டுச்

ெட்டங்கபின் அடிப்தஷடில் குற்நம் னரிந்ர்கபரக ெந்ஶகறக்கப்தடும் தர்கஷப
டுத்துஷக்கவும் அர்கள் ீ து ெட்ட டடிக்ஷக டுக்கவும் என ரட்டுக்கு
இனக்கக்கூடி உரிஷஷ ஶற்வெரன்ண ிறகள் தரறக்கரது.70 ஆனரல்
கறரிறணல் குற்நங்கபரக வபிப்தஷடரகத் வரினேம் ிங்களுக்கரக
குற்நம்ெரட்டப்தட்டு சுரீணரண ீறன்நம் என்நறணரல் கரனறல்

ஷக்கப்தடுகறன்நர்கள் அன்நற ஷண ிடுஷனப் னனற ெந்ஶக தர்கஷப
இனங்ஷக அறகரரிகள் ரறன்நற ிடுிக்க ஶண்டும் ன்று ெர்ஶெ
வதரதுன்ணிப்ன ெஷத னறனேறுத்துகறநது. அவ்ரறு குற்நம்ெரட்டப்தட்டுள்ப

ிடுஷனப் னனற உறுப்திணர்கள் ீ ரண க்கு ிெரஷனேம் ெறினறன்
ீறன்நங்கபில், ெர்ஶெ த்றல் றரரகவும்  ண்டஷண

ிறப்தறல்ஷன ன்ந வகரள்ஷகனேடனும் டத்ப்தட ஶண்டும் ண ெர்ஶெ
வதரதுன்ணிப்ன ெஷத ஶகட்டுக்வகரள்கறநது.

ற்ஶதரது னகரம்கபில் ரளம் க்கபில் ெறநரர் ஶதரரபிகள் உள்பிட்ட ிடுஷனப்
னனறகள் அஷப்ஶதரடு னன்ன ெம்தந்ப்தட்டினந் ெறன ெறநரர்கள் இணினேம்கூட
இனந்துனரம். ெறநரர் ஶதரரபிகளுக்கு னணர்ரழ்வு அபிப்தவன்ந

அநறிக்கப்தட்ட என வகரள்ஷகஷ அெரங்கம் கஷடப்திடித்துனகறநது.
அக்வகரள்ஷகஷ ஷடனஷநப்தடுத்துற்கரண கட்டஷப்ன என்ஷந

ற்தடுத்துற்கும் அெரங்கம் டடிக்ஷக டுத்துனகறநது. ெர்ஶெ

வதரதுன்ணிப்ன ெஷத இஷண ஶற்கறநது. ெர்ஶெ ெட்டங்கள் ற்றும் 
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அபவுஶகரல்கபின் அடிப்தஷடில் இந்ப் னணர்ரழ்வு டடிக்ஷககளும்,

அர்கஷப ெனெகங்கபில் ீ ண்டும் என்நறஷக்கும் திகளும் றஷநஶற்நப்தட
ஶண்டும் ண அெரங்கத்றடம் னறறுத்ப்தடுகறநது. "ெறநரர்களுக்கு து ன்ஷ
தக்கும்" (CRC த்து ண் 3) ன்தற்ஶக ல்னர ஶங்கபிறம் அறக
னன்னுரிஷ ங்க ஶண்டும் ன்றும் ஶகட்டுக்வகரள்பப்தடுகறநது.

இக்வகரள்ஷகின் அனரக்க ஷடனஷநகபில் னன்ணரள் ெறநரர் ஶதரரபிகஷப
டத்தும் ிம் குநறத் ெர்ஶெ றகரட்டு ிறகள் கஷடப்திடிக்கப்தட ஶண்டும்.
குநறப்தரக 2007ஆம் னடத்றன் தரரீஸ் வகரள்ஷககள் கஷடப்திடிக்கப்தட ஶண்டும்.
சுரீணரகவும் ெறினறன்கஷபக் வகரண்டும் டடிக்ஷககஷப

ஶற்வகரள்ளுல், ெறநரர்கள் ீ து அதூறு னத்றஷ ிளந்துிடரல்

இனப்தற்கரக ெனெக அடிப்தஷடினரண றனஷநகஷபக் ஷகரளுல் ஶதரன்ந
ிங்கள் இந் தரரீஸ் வகரள்ஷககபில் னறனேறுத்ப்தட்டுள்பண. குநறப்திட்ட

ெறநரரின் தரதுகரப்னக்கு றச்ெம் அெறம் ன்நறல்னர றஷனில் ெறநரர்கஷப
அர்ம் குடும்தத்ரரிடம் இனந்து திரிக்கரல் டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட
ஶண்டும் ன்றும் அறல் சுட்டிக்கரட்டப்தட்டுள்பது.71 ெறநரஷப் தஷடில்

ஶெர்த்ர் ன்று ெந்ஶகறக்கப்தடுதர்கள் ீ து ெர்ஶெ  அபவுஶகரல்கபின்
திகரம் றரரண னஷநிறம்,  ண்டஷண ிறப்தறல்ஷன ன்ந
வகரள்ஷகனேடனும் ெட்ட டடிக்ஷக டுக்கப்தட ஶண்டும்.


றஷநவுஷ

இனங்ஷகில் னேத்த்றல் ெறக்குண்டு உிர்திஷத்துள்ப றர்கள், ற்கணஶ தன
ஆண்டுகரனரக ன்னஷநகஷப ெந்றத்ர்கள், ஶெறத்ர்கஷபப் தநறவகரடுக்க
ஶர்ந்ர்கள், வதரனபிப்னகஷபச் சுந்ர்கள், இனங்ஷக

இரணுத்றணரஶனர, திந ஆனேக் குளக்கபிணரஶனர ஆதத்துனரம் ன்று

அச்ெத்றனூஶட ரழ்ந்ர்கள், ிடுஷனப் னனறகபின் ஶச்ெறகர திடிக்குள்

ெறக்கறினந்ர்கள், அர்கபின் கட்டர ஆட்ஶெர்ப்னக்கு து குந்ஷகஷபத்
ரஷரர்க்க ஶண்டி துர்தரக்கறெரனறகள். இர்கபில் தனர் தன டஷகள்
இடம்வதர்ந்ர்கள். து டுகஷபனேம்,
ீ
ெனெகங்கஷபனேம்,

ரழ்ரரங்கஷபனேம், குடும்தத்றணஷனேம் ண்தர்கஷபனேம் வரஷனத்துிட்டு
றற்தர்கள். இர்கபிஶன தனர் ன்றுஶ ஆநரல் ஶதரகக்கூடி ஆரண

னண்கஷப உடனறறம் டுக்கஷப ணறறம் ரங்கறனகறன்நணர். வரடர்ந்தும்

இர்கஷப ஶச்ெறகரரய் கூட்டம் றம்தி றனேம் வ்ி ெறறனேம் இல்னர
னகரம்கபில் டுத்துஷப்தது அர்களுஷட துன்தங்கஷப அறகப்தடுத்ஶ

வெய்னேம். இரணுத்றணர் சுற்நறக் கரல் றற்க அர்களுஷட கண்கரிப்தில்
கல ழ் னகரம்கபிஶன அர்கள் து அன்நரட ரழ்க்ஷகஷ டத்துவன்தது
இனங்ஷகின் ஷண ெனெகங்கஶபரடு அர்கள் ஶறம் அந்றப்தடஶ
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றவெய்னேம்.
இனங்ஷகின் வபினேநவு அஷச்ெர் ஶரயற வதரவகரல்னரக இனங்ஷகில்

ெரரணம், னணர்ரழ்வு ற்றும் ீ ள்குடிஶற்நம் ஆகறற்றுக்கரண ஜப்தரணின்
ிஶெட தூர் சூற அகரறஷ ஜழன் ர இறுறில் ெந்றத்ஶதரது, ட

இனங்ஷகில் கண்ிவடி அகற்றும் திகஷபச் வெறல் ஜப்தரன் வரடர்ந்து
ஆர்வு ல்கற னற்கு ன்நற வரிித்ரர். இடம்வதர்ந் க்கள் ங்களுஷட
"வெரந் ரழ்ிடங்கபில்" ீ ள்குடிஶற்நப்தடுரர்கள் ன்று ரக்குறுற

ங்கறினந்ரர். னன்ன ிடுஷனப் னனறகள் கட்டுதரட்டில் இனந் தகுறகபில்
உள்பரட்ெறத் ஶர்ல்கஷப டத்ப்ஶதரரக அர் கூநறினந்ரர்.

இடம்வதர்ந் க்கபிடம் ஶஷரண அஷடரப ஆங்கள் இல்னர

றஷனில், அர்கள் தனரல் இந்த் ஶர்ல்கபில் தங்ஶகற்க னடிரது ன்தஶ
ரர்த்ம் ன்நரறம், உள்பரட்ெறத் ஶர்ல்கள் டத்ப்தடுன் கரரக

அப்தகுறகபில் ஜணரகம் னனம் ன்று ரங்கள் றர்தரர்ப்தரகவும் அஷச்ெர்
கூநறினந்ரர்.

தூர் அகரறனேம் ணது தங்கறஶன, இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண ெறகஷப
ஶம்தடுத்துறல் அெரங்கத்றன் னற்ெறகளுக்கு ன்நற வரிித்ரக
கூநப்தடுகறநது. அஶஶம், இந் க்கஷப ீ ள்குடிஶற்றுற்கரண

டடிக்ஷககள் துரிப்தடுத்ப்தட ஶண்டும் ன்றும் அர் னறனேறுத்றனேள்பரர்.
இடம்வதர்ந் க்கஷப 180 ரட்கபில் ீ பக் குடிர்த்துது ன்ந அெரங்க

ஶரெஷணக்கு இக்கம் வரிித் அகரற, கண்ிவடி அகற்றும் திகபில்

ஜப்தரன் ந்துனம் உிகள் "ரங்கள் னன்ன ரழ்ந் இடங்களுக்கு ெறினறன்கள்
றனம்னஷ ஊக்கப்தடுத்தும்" ன்று கூநறினந்ரர்.72 இடம்வதர்ந் க்கபின்
ீ ள்குடிஶற்நம் ற்றும் னணர்றர்ரணம் ஆகறற்நறல் உ இந்றரவும்
ரக்குறுற ங்கறினந்து. னகரம் ெறகள் ஶம்தடுத்ப்தடுற்கும்,

கண்ிவடிகள் அகற்நப்தடுற்கும், டக்கறல் ிெரம் ீ ன்திடி ஶதரன்ந

வரறல்கள் ீ ண்டும் ஆம்திக்கப்தடுற்கும் றற உி ங்குன் னெனம்
இந்றர ணது ஆஷத் வரிிக்க ினம்திது. இஷடத்ங்கல் னகரம்கள்

ெறினறன் றர்ரகத்றன் கல ழ் வகரண்டுப்தடுன் அெறம் குநறத்தும் இந்றர
சுட்டிக்கரட்டிினந்து.

இந்ப் தரிரற்நங்கபில் ல்னரம் இனங்ஷகில் இடம்வதர்ந்துள்ப க்கள்
வரடர்தரண அடிப்தஷட ணி உரிஷ ிகரங்களுக்கு னக்கறத்தும்

ப்தட்டினக்கில்ஷன ன்ஶந ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷத கனதுகறநது.

குநறப்தரக எனனஷட ணி ணி சுந்றத்ஷனேம் (த்து ண் 9), டரட்ட
சுந்றத்ஷனேம் (த்து ண் 12) றக்க ஶண்டும் ன்று ICCPR எப்தந்த்றன் கல ழ்
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இனங்ஷகக்கு இனக்கறன்ந கடப்தரடுகள் தற்நற ஶதரற னக்கறத்தும்

ப்தட்டினக்கில்ஷன. இஷடத்ங்கல் னகரம்கபில் இடம்வதர்ந் க்கள்
குற்நச்ெரட்டு துவும் சுத்ப்தடரஶனஶ அர்களுஷட ணி உரிஷகள்

தரறக்கப்தடும் ஷகில் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பணர் ன்தரல் னகரறனறனந்து
வபிஶந ினம்னம் க்கள் உடணடிரக ிடுிக்கப்தட ஶண்டும் ன்ந

னக்கறரண ஏர் ஶஷ இனக்கறநது. இடம்வதர்ந் க்கள் ம்னஷட வெரந்ப்
தகுறகபில் ீ ள் குடிஶற்நப்தடுது ன்தது ஶறு (ெறன இடங்கபில் றனக்கண்ி

அகற்ந ஶண்டி அெறம் இனப்தரறம், னணர்றர்ரப் திகள் ஶற்வகரள்ப

ஶண்டி அெறம் இனப்தரறம் ீ ள்குடிஶற்நம் ன்தற்கு ரக்கக்கறறம்
ஆண்டுக்கக்கறறம் அகரெம் டுக்கனரம்), அர்கள் னகரம்கபினறனந்து

ிடுிக்கதட ஶண்டும் ன்தது ஶறு. இண்ஷடனேம் குப்திக்வகரள்பக்கூடரது.
இண்டு ிங்களுஶ அெரக றஷநஶற்நப்தட ஶண்டி னக்கற
ிங்கள்ரன் ன்நரறம் இண்ஷடனேம் குப்திக்வகரள்பக்கூடரது.

இனங்ஷகக்கு வகரஷட ங்கும் ரடுகள் ீ ள்குடிஶற்ந னற்ெறகளுக்கு ஆவும்
ஊக்கனம் ங்க ஶண்டும். (அது என னநறனக்க) இனங்ஷகின் இஷடத்ங்கல்

னகரம்கபில் ஶச்ெறகரரக க்கள் டுத்துஷக்கப்தட்டினப்தது உடணடிரக
னடிவுக்கு  ஶண்டும் ண அர்கள் னறனேறுத்வும் ஶண்டும்.

இடம்வதர்ந் க்கள் ரங்கபரக றனம்தினற்கு ற்ந சூழ்றஷனஷ
உனரக்க ஶண்டும் ன்ந ணது வதரறுப்தில் இனங்ஷக அசு கணம்

வெறத்துகறநது ன்தது ஶற்கத்க்க ஏர் ிடம்ரன். தரதுகரப்னடனும்,

ரிரஷனேடனும் இடம்வதர்ந் க்கள் து வெரந்ப் திஶெங்களுக்குத் றனம்த
ஶண்டும் அல்னது ரட்டின் ஶறு என தகுறில் சு ினப்ததுடன் அர்கள்
குடிஶந ஶண்டும் ன்று றஷணப்தவல்னரம் றரம்ரன். ஆணரல் இந்

டடிக்ஷககள் ல்னரம் உடணடிரக ஷடனஷநக்கு ரது ன்தஶ ரர்த்ம்.

இந் சூழ்றஷன ஷடனஷநக்கு னற்கு னந்ஷ இஷடப்தட்ட கரனத்றல்,
து வெரந் ஊர்களுக்குத் றனம்த ஶண்டும் அல்னது இனங்ஷகில் ஶறு என
தகுறில் குடிஶந ஶண்டும் ன்று ினம்னம் தர்களுக்கு அஷணச்

வெய்துவகரள்ற்கரண ரய்ப்ன ெறகள் இனக்கும் தட்ெத்றல், அர்கஷப

னகரம்கபில் அஷடத்துஷத்து அர்கபது டரட்ட சுந்றத்ஷ இனங்ஷக
அெரங்கம் தநறத்துிடக்கூடரது ன்தஶ து ரம்.

இடம்வதர்ந் க்கள் னகரம்களுக்கு உள்பினந்து வபிிறம் வபிினறனந்து
உள்ளும் வென்றுனஷக் கட்டுப்தடுத்தும் ஷடகஷப அகற்றுன் னெனம்

அர்கள் ஶச்ெறகரரகத் டுத்துஷக்கப்தட்டினப்தஷ இனங்ஷக அெரங்கம்
உடணடிரக னடிவுக்குக் வகரண்டு ஶண்டும்.
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2009ஆம் னடம் னடிற்குள் இடம்வதர்ந் க்கள் வதனம்தரன்ஷரஶணரர்
ீ ள்குடிஶற்நம் வெய்ப்தடுரர்கள் ன்ந அெரங்கத்றன் ரக்குறுற

ஶதரதுரணரய் இல்ஷன. ீ ள்குடிஶற்நம் வரடர்தரண இனங்ஷக அெரங்கத்றன்
ரக்குறுறகஷபக் ம்தி, வகரஷடரபி ரடுகளும் ெர்ஶெ ெனெகத்றன் திந

உறுப்திணர்களும் ரந்துிடக்கூடரது. ெர்ஶெ ரடுகபிடம் இனந்து வதநப்தடும்
றற, இடம்வதர்ந் க்கபின் ணி உரிஷகள் ஶம்தடுற்கு தன்தட

ஶண்டுஶ எற தரறக்கப்தடுற்குப் தன்தடக்கூடரது. ஆனரல் அற்கு

இடபிக்கரல் இனப்தஷ ெர்ஶெ ெனெகம் உறுறவெய் ஶண்டும். குநறப்தரக,
இஷடத்ங்கல் னகரம்கஷப டத்துற்கரக ங்கப்தடுகறன்ந உிகள்,
இடம்வதர்ந் க்கபின் ணி உரிஷகஷப ீ றும் ஷகில் அர்கள்

வரடர்ந்தும் ஶச்ெறகரரக டுத்துஷக்கப்தடும் ஷகில் தன்தடுத்ப்தடக்
கூடரது ன்தஷ வகரஷடரபி ரடுகள் உறுறவெய் ஶண்டும்.

தரிந்துஷகள்
ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷத இனங்ஷக அெரங்கத்றடம்
னன்ஷக்கும் ஶகரரிக்ஷககள்:


இனங்ஷகின் அெறல் ெரெணத்றணரறம், ெர்ஶெ ெட்டங்கபிணரறம்

உறுற ங்கப்தட்டுள்பற்கு ற்த இடம்வதர்துள்ப க்கள் அஷணது
ணி உரிஷகளுக்கு றப்ன வும் தரதுகரப்ன வும் ஶண்டும். டரட்ட
சுந்றம், ணிணி சுந்றம், தரதுகரப்ன வதறுகறன்ந உரிஷ,

சுகரரத்துடன் ரழ்க்ஷக டத்துற்குரி உரிஷ, கல்ி வதறும் உரிஷ,
றரரண ரழ்க்ஷகத் ம் வதறுற்குரி உரிஷ, ெறத்ஷக்கும்,
திநஷகில் இறரய் டத்ப்தடுற்கும், தனந்ரக

கடத்ப்தடுற்கும் கரரல்ஶதரற்கும் றரண உரிஷ ஆகற

உரிஷகள் ஶதப்தட ஶண்டும். அஷணத்து ிரண ணி உரிஷகளும்
ல்ஶனரனக்கும் வ்ி தரதட்ெனம் இன்நற ங்கப்தட ஶண்டும்.

க்கஷப னகரம்கபில் அஷடத்துஷப்தது ன்ந து வகரள்ஷகஷ

னடிவுக்கு வகரண்டுனறல் அெரங்கம் னன்னுரிஷ  ஶண்டும்,
னகரம்கபில் அஷடத்துஷப்தவன்தது அர்கஷப ஶச்ெறகரரக

டுத்துஷப்தரகறிடுகறநது. னகரம்கபில் ங்கறனேள்ப இடம்வதர்ந்

க்கள் வபிில் ஶதரகவும் உள்ஶப வும் அனுற ங்கப்தட ஶண்டும்;
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ணிரதிரண உி அஷப்னகளும் ெம்தந்ப்தட்ட திந அஷப்னகளும்
இடம்வதர்ந் க்களுக்கு உிகள் ங்கும் ஷகில் அர்கஷப

னகரம்களுக்கு வ்ி ஷடனேறன்நற வென்று அனுறக்க ஶண்டும்;

இடம்வதர்ந் க்கபின் தரதுகரப்னத் ஶஷகள் ற்றும் ணி உரிஷகள்
வரடர்தில் ங்களுக்குள்ப வதரறுப்ஷத இந் அஷப்னகள் றஷநஶற்ந
இடபிக்க ஶண்டும். குநறப்தரக இடம்வதர்ந் க்கள்

தறவுவெய்ப்தடுகறன்ந ற்றும் ிெரரிக்கப்தடுகறன்ந டடிக்ஷககஷப

கண்கரிக்க இர்களுக்கு இடபிக்கப்தட ஶண்டும். சுரீண ணி

உரிஷ கண்கரிப்தரபர்களும் னகரனக்குள் ஷடின்நற திரற்ந


அனுற ங்க ஶண்டும்;

இடம்வதர்ந் க்கள் து வெரந்ப் திஶெங்களுக்கு தரதுகரப்னடனும்
ரிரஷனேடனும் றனம்னற்குரி சூழ்றஷனகஷபனேம் ரய்ப்ன

ெறகஷபனேம் ற்தடுத்ற ஶண்டும். ரநரக ரட்டின் ஶறு என

தகுறில் அர்கள் சு ினப்தத்துடனும் ரறன்நறனேம் குடிர்த்ப்தட
ஶண்டும்; வெரந்ப் திஶெங்களுக்கு றனம்னது அல்னது ீ ள்குடிஶற்நம்
வெய்ப்தடுது வரடர்தரண றட்டங்கபில் இடம்வதர்ந் க்கபின்
கனத்துகஷபனேம் உள்ரங்கற அெரங்கம் வெல்தட ஶண்டும்;

இவ்ித்றல் சுரீண ணி உரிஷ அஷப்னகளூம் ெம்தந்ப்தட்ட திந


அஷப்னகளும் உிகள் ங்குஷ அெரங்கம் அனுெரிக்க ஶண்டும்.
ெர்ஶெ ெனெகத்றன் உி ற்றும் எத்துஷப்ஶதரடு (வபிரண
கரனஷஷநகளுடன் கூடி) றட்ட றஷநஶற்ந ல்ஷனகள்
றர்ிக்கப்தட ஶண்டும். இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண

றஷனத்துறற்கக்கூடி ீர்வுகள் ற்தடுத்ப்தட ஶண்டும்,

சுினப்தத்துடன் க்கள் றந்ரக து வெரந் திஶெங்களுக்குத்

றனம்னவன்தஷ ஆரிப்தது, அந்ந் இடங்கபில் உள்ப ெனெகங்களுடன்
என்நறஷந்துவகரள்து அல்னது ரட்டின் ஶவநரன தகுறில் வென்று
குடிஶறுது ஶதரன்நற்றுக்கு ஆவு அபிக்க ஶண்டும். ெர்ஶெ ணி
உரிஷ  அபவுஶகரல்களுக்கு ற்த, அறறம் குநீப்தரக இடம்வதர்ந்
க்களுக்கரண .ர.ின் றகரட்டு வநறகளுக்கு ற்த இப்தி

ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும். ஶச்ெறகரரக டுத்துஷக்கப்தடுற்கு
றரண சுந்றம், வெரந் ஊனக்கு றனம்னற்கரண உரிஷ, ரட்டின்
ஶறு தகுறில் சுினப்தத்துடன் குடிஶறுற்கரண உரிஷ

ஶதரன்நஷ றக்கப்தட ஶண்டும். இடம்வதர்ந்துள்ப க்கள் வதற்றுள்ப
உரிஷகள் குநறத்தும் ீ ள்குடிஶறுது வரடர்தில் அர்களுக்குள்ப

ரய்ப்னகள் குநறத்தும் கல் ங்க ஶண்டும். அர்கள் து றர்கரனம்
குநறத்து கல் அநறவுடன் ல்னவரன னடிஷ வரிவுவெய்துவகரள்ப
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இடறனக்க ஶண்டும்;

னகரம்கள் றட்டட்டரகஶ ெறினறன் ன்ஷ உஷடஷரக இனக்க
ஶண்டும், ெறினறன் அறகரரிகபரல் அஷ றர்கறக்கப்தட ஶண்டும்.

ிடுஷனப் னனற உறுப்திணர்கஷப அஷடரபம் கரணும் ிெரஷகள்

ஶஷ ன்தஷக் கரம் கரட்டி னகரம்கள் இரணுத் ன்ஷனேடன்
இனந்துனஷ ீட்டிக்கக்கூடரது. வதன ண்ிக்ஷகினரண

றர்கஷப னடிவு வரிர என கரனகட்டத்துக்கு அர்கபது ணி
உரிஷகஷப ீ றும் சூனறல் டுத்துஷத்து அர்கபிடம் தரதட்ெம்


கரட்டக்கூடரது;

ெர்ஶெ ற்றும் ஶெறச் ெட்டங்கபின் கல ழ் குற்நம் வெய்ர்கபரக
ெந்ஶகறக்கப்தடும் தர்கள் அஷணனம் - அர்கள் இனங்ஷக அெ

தஷடிணரக இனந்ரறம் ெரி அர்களும் - ெட்டத்றன் னன் றறுத்ப்தட

ஶண்டும். ெர்ஶெ  அபவுகளுக்ஶகற்த றரரக அர்களுக்கு றரண


ெட்ட டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும்;

இனங்ஷக அெ தஷடிணரறம், திந ஆனேக் குளக்கபிணரறம், அர்கள்
ணித்து வெல்தடுதர்கள் ஆணரறம் ெரி, இரணுத்றணஶரடு இஷந்து

வெல்தடுதர்கள் ஆணரறம் ெரி அர்கபிணரறம், ஞ்ெறனேள்ப ிடுஷனப்
னனற உறுப்திணர்கபரறம் இடம்வதர்ந் க்கள் துஷ்திஶரகங்களுக்கு

ஆபரகிடரல் அர்கபது ணி உரிஷகஷபக் கரப்தரற்ந றரண


டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும்;

தனந்ரக ஆட்கள் வகரண்டுவெல்னப்தடுது, திந ணி உரிஷ
ீ நல்கஷப றர்வகரள்து ஶதரன்நஷ ந் என சூனறறம்

ெகறத்துக்வகரள்பப்தட ரட்டரது ன்தஷ ஶதரலீெரர், இரணுத்றணர், இ

தரதுகரப்னப் தஷடிணர் ஶதரன்நர்கபிடம் அெரங்கம் வபிவுதடுத்ிட
ஶண்டும். னகரம்கபில் தரதுகரப்னப் திில்

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பர்கபிஷடில் றட்டட்டரண அறகரக் கட்டஷப்ன
ஶண்டும். என அறகரரினேஷட கட்டுதரட்டின் கல ழ் னம் தரதுகரப்னப்

திரபர்கள் துஷ்திஶரகங்கபில் ஈடுதடுஷ அந் அறகரரிரல்


டுக்க னடி ஶண்டும் ன்கறந றஷன ஶண்டும்;

னேத்த்றன் ிஷபரகஶர, இடம்வத ஶர்ந்ன் ிஷபரகஶர

கரரல்ஶதரணரகத் வரிந் க்கள் ங்கறனக்கறநரர்கள் ன்ஶநர

அல்னது அர்களுக்கு ன்ண ஆணது ன்ஶநர கண்டநற டடிக்ஷககள்
டுக்கப்தட ஶண்டும். இந்ப் தி வரடர்தில் ெர்ஶெ அஷப்னகளுடன்


எத்துஷக்க ஶண்டும்;

இடம்வதர்ந் க்கள் ங்கஷபப் தறந்துவகரள்ற்கரண

வபிப்தஷடரகவும் ரகவும் ஶற்வகரள்பப்தடும் ஷடனஷந என்று
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ற்தடுத்ப்தட ஶண்டும். தறவுத் கல்கள், உநவுகள் ங்கறனக்கறநரர்கள்
ன்று ஶடினகறன்ந க்களுக்கு கறஷடக்கச்வெய் ஶண்டும்.
இந்டடிக்ஷகின் னெனரக ஆட்கள் தனந்ரகக்

வகரண்டுவெல்னப்தடுல் அல்னது திந ணி உரிஷ ீ நல்களுக்கு


ஆபரகுல் ஶதரன்நற்றுக்கரண ஆதத்ஷக் குஷநக்க ஶண்டும்;

இடம்வதர்ந் க்களுஷட ஶெற அஷடரப அட்ஷடகஷபனேம் அர்கள்

ம்னஷட ெட்டனர் உரிஷகஷப தன்தடுத்றக்வகரள்பத் ஶஷரண
திந ஆங்கஷபனேம் அர்கபிடம் ங்க ஶண்டும். குநறப்தரக

அம்க்கள் இடம்வதனம்ஶதரது இக்க ஶர்ந் ஆங்களுக்கு தறனரக

னற ஆங்கஷபஶர அல்னது ரற்று ஆங்கஷபஶர றரற்ந


றதந்ஷண அர்கள் ீ து ிறக்கரல் ங்க ஶண்டும்;

குடும்தரய் ரழ்ற்கு அர்களுக்குள்ப உரிஷஷ றக்க ஶண்டும்,

இடம்வதர்ந்ஶரர் குடும்தங்கள் திரி ஶரல் இனப்தஷ உறுறவெய்

ஶண்டும்; னேத்ம் கரரகஶர இடப்வத ஶர்ந்ன் கரரகஶர
திரிந்துஶதரண குடும்தங்கள் ீ ண்டும் என்று ஶெர்ஷ

துரிப்தடுத்துற்கரண அஷணத்து வதரனத்ரண டடிக்ஷககளும்

ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும்; இப்திில் ஈடுதட்டுள்ப ணிரதிரண


உிஷப்னகளுடன் எத்துஷக்க ஶண்டும்;

ஞ்ெறனேள்ப ிடுஷனப் னனற ெந்ஶக தர்களுக்கரக் ஶற்வகரள்பப்தடும்
ிெரஷகள் ெம்தந்ப்தட்ட அஷணது ணி உரிஷகளுக்கும்

ரிரஷக்கும் உத்றரம் ங்கும் ஷகில் ஶற்வகரள்பப்தடுஷ
உறுறவெய் ஶண்டும். அந் ிெரஷ ஷடனஷந சுரீணரக

கண்கரிக்கப்தடுற்கரண ற்தரடுகஷபச் வெய் ஶண்டும். உரி

அறகரம் வதற்ந அறகரரிகஷபக் வகரண்ஶட ிடுஷனப் னனற ெந்ஶக தர்கள்

ஷகதுவெய்ப்தட ஶண்டும், அந் அறகரரி ரம் ரர் ன்தஷ ஷகரகும்
தரிடனம், அந் ெம்தத்ஷக் கர ஶனம் திந ெரட்ெறகபிடனம் அர்கள்
ஶகரனம் தட்ெத்றல் வரிப்தடுத் ஶண்டும். வதரதுரக அநறப்தட்ட

டுப்னக் கரல் ஷங்கபிஶனஶ அர்கள் டுத்துஷக்கப்தட ஶண்டும்;

ஷகது வெய்ப்தட்டன் தின்ணர் ரறன்நற அர் ீறத்துஷந அறகரரி னன்


ஆஜர் தடுத்ப்தட ஶண்டும்.

அவ்ரறு டுத்துஷக்கப்தடுதர்கள் ீ து ரறன்நற வபிரண

கறரிறணல் குற்நங்கள் ெரட்டப்தட ஶண்டும், ெறினறன் ீறன்நங்கபில்
அர்கள் ிெரரிக்கப்தட ஶண்டும், அவ்ிெரஷகள் ெர்ஶெ 
அபவுஶகரல்களுக்கு ற்த றரரக டத்ப்தட ஶண்டும், 
ண்டஷண ிறக்கப்தடுஷ ிர்க்க ஶண்டும். இவ்ஷகில்

ிெரரிக்கப்தட றில்ஷன ன்நரல் அந்தர் ிடுஷன வெய்ப்தட
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ஶண்டும். ெறஷநில் அஷடத்துஷக்கதட்டினப்தர்கள் து

குடும்தத்றணஷனேம் ெட்டத்ிகஷபனேம் னத்துர்கஷபனேம் ெந்றக்க
அனுற ங்க ஶண்டும். ரங்கள் டுத்துஷக்கப்தட்டினப்தது

ெட்டனர்ரணதுரணர ன்தஷ சுரீண ீறன்நத்றல் னஷநிட்டு


ரறட அர்களுக்கு உரிஷ இனக்க ஶண்டும்;

ர் எனர் ஷகதுவெய்ப்தடும்ஶதரதும் அது தற்நற துல்னறரண
கல்களும், அர் ங்கு டுத்துஷக்கப்தடுகறநரர், ங்வகல்னரம்

ரற்நப்தடுகறநரர், ிடுிக்கப்தட்டுிட்டரர ன்தது ஶதரன்ந ிதங்களும்
ஷகதுவெய்ப்தடுதரின் உநிணர்களுக்கும், ெட்டத்ிகளுக்கும்,

ீறன்நங்களுக்கும் கறஷடக்கச்வெய் ஶண்டும். ஷகதுவெய்ப்தட்டர்

எனர் ங்கு டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பரர், னஷட அறகரத்றன் கல ழ்
அர் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பரர் ன்தஷ உநிணர்களும்

ெட்டத்ிகளும் அநறந்துவகரள்ற்கு றவெய்னேம் ரீறினரண

தனணபிக்கக்கூடி ெட்ட றனஷநகள் அர்களுக்கு இனக்க ஶண்டும்.

ஷகற ிதங்கள் குநறத் அவ்ப்ஶதரஷ ிதங்கள் அடங்கற தறஶடு
டுப்ன ஷங்கள் எவ்வரன்நறறம் ஶதப்தட ஶண்டும், ஶெற

அபிறம் ஶதப்தட ஶண்டும், அந் தறஶடுகபில் உள்ப ிதங்கள்
ஷகறகபின் உநிணர்களுக்கும், ெட்டத்ிகளுக்கும்,

டுத்துஷக்கதட்டுள்ப தர்கள் தற்நற ிதங்கஷப ஶெகரிக்க னறம்
உத்றஶரகனர் அஷப்னகளூக்கும், றரரண கரத்ஶரடு வதந

ினம்னம் ஷணஶரனக்கும் ங்கப்தட ஶண்டும். டுத்துஷக்கப்தட்ட
தர்கஷப அர்ம் உநிணர்களும் ெட்டத்ிகளும் னத்துர்களும்

வென்று குநறப்திட்ட இஷடவபிகபில் ஷடின்நறச் ெந்றக்க அனுறக்க

ஶண்டும். தரதுகரப்னக் கரங்களுக்கரக ஆட்கள் டுத்துஷக்கப்தட்டுள்ப
ஷங்கள் அஷணத்றறம் ஷரகவும், சுரீணரகவும்,

னன்ணநறிப்தின்நறனேம், ஷடகள் இன்நறனேம் கண்கரிப்ன ஶெரஷணகள்


டத்ப்தட ஶண்டும்;

இடம்வதர்ந் க்களுக்கு கல்ி, னத்தும், ெனெக னன் ஶதரன்ந
ஶெஷகபில் ஶதரற ெறகளும் கட்டஷப்னகளும் கறஷடப்தஷ

உறுறவெய் ஶண்டும். ெறநரர்கள் அஷணது - அர்கள் குடும்தத்ஷப்
திரிந்ர்கள் ன்நரறம் ெரி, வதரிர் னம் உடன் இல்னரர்கள்

ன்நரறம் ெரி - அஷணது கல்ி வதறும் உரிஷனேம், து குடும்தத்ஶரடு
என்று ஶெர்ற்கரண உரிஷனேம் தரதுகரக்கப்தடுஷ அெரங்கம்

உறுறவெய் ஶண்டும். இனங்ஷக உடன்தட்டுள்ப என எப்தந்ரண ெறநரர்
உரிஷகள் ெரத்றல் அங்கல கரிக்கப்தட்டுள்பற்கு ற்த ெறநரர்கள்

அஷணது உரிஷகளும் றக்கப்தடவும் தரதுகரக்கப்தடவும் ஶண்டும்.
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ெறநரர்கபின் னன்களுக்கு து உகந்து ன்தன் அடிப்தஷடில் ந் என


னடிவும் டுக்கப்தட ஶண்டும்;

னன்ணரள் ெறநரர் ஶதரரபிகள் உட்தட ிடுஷனப் னனறகள் இக்கத்துடன்
னன்ன வரடர்னவகரண்டினந் ெறநரர்கஷபக் ஷகரளும்ஶதரதும் ெறநரர்

னனுக்கு து ல்னது ன்தற்கு னன்னுரிஷ ந்ஶ டத் ஶண்டும்.
அர்களுஷட தரதுகரப்னக்கு றச்ெம் ஶஷ ன்நரவனரற

அச்ெறநரர்கஷப அர்ம் குடும்தத்ரரிடம் இனந்து திரிக்கக் கூடரது.

அச்ெறநரர்களுக்கு னணர்ரழ்பிப்தது ற்றும் ெனரத்றல் ீ ண்டும்
என்நறஷப்தது வரடர்தரண வெல்றட்டங்கள் னன்ணரள் ெறநரர்

ஶதரரபிகஷப டத்துற்கரண ெர்ஶெ றகரட்டு வநறகளுக்ஶகற்த


ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும்;

தரனறண அடிப்தஷடினரண தரதட்ெங்கபினறனந்தும் தரனறல் ன்னஷந

ற்றும் இ துஷ்திஶரகங்கபினறனந்தும் வதண்கள் தரதுகரக்கப்தடுஷ
உறுறவெய்னேம் ஶரக்கறல் னகரம்கபிறம் ெரி, இடரற்நம் ற்றும்
ீ ள்குடிஶற்நத்றன்ஶதரதும் ெரி, குநறப்திட்ட டடிக்ஷககள்

ஶற்வகரள்பப்தட ஶண்டும். னகரம்கள் டத்ப்தடும் ிம் ற்றும்

ீ ள்குடிஶற்நம் வரடர்தில் அெரங்கத்துக்கும் இடம்வதர்ந் க்களுக்கும்

இஷடில் டக்கும் ஶதச்சுரர்த்ஷகபில் ஆண்களுக்கும் வதண்களுக்கும்
ெரண ரய்ப்னகள் கறஷடப்தஷ உறுறவெய் ஶண்டும்.

க்கற ரடுகள் ெஷத, இனங்ஷகக்கு வகரஷட ங்கும் ரடுகள்
ற்றும் ெர்ஶெ ெனெகத்றன் திந உறுப்திணர்கபிடம் ெர்ஶெ
வதரதுன்ணிப்ன ெஷத னன்ஷக்கும் ஶகரரிக்ஷககள்:


இடம்வதர்ந் க்கள் னகரம் ல்ஷனஷ ிட்டு ரண்டிடரதடிக்கு

அர்கபது டரட்ட சுந்றத்றன் ீ து ிறக்கப்தட்டுள்ப கட்டுப்தரடுகஷப
உடணடிரக னடிவுக்வகரண்டு ஶண்டும் ண குல்வகரடுக்க ஶண்டும்.
னகரம்கஷப டத்துற்கரக ங்கப்தடும் உிகள் இடம்வதர்ந்

க்கபது ணி உரிஷகள் ீ நப்தடும் ஷகில் அர்கள் வரடர்ந்தும்
ஶச்ெறகரத்துடன் டுத்துஷப்தற்கு தன்தடுத்ப்தடக்கூடரது


ன்தஷ உறுறவெய் ஶண்டும்;

ணி உரிஷ துஷ்திஶரகங்கள் டக்கரல் இனப்தறல் உவுற்கரக
தனன் னம் ஷகில் .ர.ணி உரிஷகள் கண்கரிப்ன குள என்ஷந
இனங்ஷகில் திர்த் ஶண்டும். ீண்ட கரன அடிப்தஷடில்
தரர்க்ஷகில்ம் இனங்ஷக க்கள் அஷணது ணி உரிஷகள்
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தரதுகரக்கப்தடுது ன்தறறம் தங்கபிக்க ஶண்டும்.

ெம்தந்ப்தட்ட .ர. றறுணங்களுக்கும் இ ெர்ஶெ அஷப்னகளுக்கும்
இடம்வதர்ந்ர்கள் அஷணஷனேம் ெந்றப்தறல் னளஷரண ற்றும்
ஷடகபற்ந அனுற ஶண்டும் ன்றும் இடம்வதர்ந்ர்கபின் தரதுகரப்ன

னன் ஶரக்கறனரண து திகஷப அர்கள் ஶற்வகரள்பவும் அனுற
ஶண்டும் ன்றும் வரடர்ந்து குல்வகரடுத்து ஶண்டும்.

இடம்வதர்ந்ஶரர் தறவுவெய்ப்தடுகறன்ந அல்னது ிெரரிக்கப்தடுகறன்ந
ஷடனஷநஷக் கண்கரிப்தற்கும் இந் அனுற ீட்டிக்கப்தட

ஶண்டும், னகரம்கபிறம், டுப்ன ஷங்கபிறம்கூட இந் அனுற
ஶண்டும். ெர்ஶெ ணி உரிஷ கண்கரிப்தரபர்கள் ற்றும்

ஊடகினரபர்கள் னகரம்களுக்குள் வென்றுவும் அனுற ஶகர


ஶண்டும்;

ெர்ஶெ ணி உரிஷ  அபவுஶகரல்களுக்கு ற்த இனங்ஷகின்

இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண ீர்வுகள் ட்டப்தடும் ஶரக்கறல் வபிரண
றஷநஶற்ந இனக்குகஷப றர்ிப்தறல் அெரங்கம் ஈடுதரடு

கரட்டுற்கு ஊக்குிக்க ஶண்டும். றந்ரகவும், சு ினப்தத்துடனும்
க்கள் து வெரந்ப் திஶெங்களுக்குத் றனம்னது, அல்னது

இடம்வதர்ந் இடத்றனுஷட ெனெகத்றஶனஶ கனப்தது அல்னது ரட்டின்
ஶறு என தகுறில் குடிஶறுது ன்று ந் னடிரக இனந்றம் அது


ஶற்வெரன்ண ஷகில் றஷநஶற்நப்தடுஷ ஊக்குிக்க ஶண்டும்;

அண்ஷ ஶரல்கபின்ஶதரது ெர்ஶெ ணி உரிஷகள் ெட்டங்களும்
ணிரதிரணச் ெட்டங்களும் கடுஷரக ீ நப்தட்டினந்ண ன்ந
குற்நச்ெரட்டுகள் வரடர்தில் என ெர்ஶெ ிெரஷ

ஶற்வகரள்பப்தடுன் னற்கட்டரக ஶரனறன் இறுறக்கட்டம்

வரடர்தில் ரங்கள் வதற்றுள்ப ிதங்கஷப அர்கள் வபிிட ஶண்டும்.

டந் ிங்கஷப உறுறப்தடுத்தும் ஶரக்கறறம், துஷ்திஶரகங்கஷபச்
வெய்ர்கள் அற்றுக்கு வதரறுப்ஶதற்தஷ உறுற வெய்ற்கரண ெறநந்

றகள் குநறத்து தரிந்துஷகஷப ங்கும் ஶரக்கறறம் இஷண அர்கள்
வெய் ஶண்டும்.
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இறுதிக் குறிப்புைள்
1 ப்ல் 20ஆம் ஶறக்கு னன்ண இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண னகரம்கபில் சுரர்
61,000 ஶதர் இனந்ணர்; ஶ இறுறில் இந்த் ண்ிக்ஷக 2,80,000க்கும் ஶஶன
வென்நது.

2 .ர.ின் ணிரதிரணப் திகளுக்கரண எனங்கறஷப்ன அறனகத்றன்

கூற்றுப்தடி ஜழஷன 3ஆம் ஶறன்ஷந றனப்தடி னகரம்கபில் 2,60,836

ஶதனம், வுணிர னத்துஷணில் ட்டும் 3,129 ஶதனம் இனந்துள்பணர் .
http://www.reliefweb.int/rw/fullMaps_Sa.nsf/luFullMap/6D9374C261ACBAA4852575EF005307D6/$Fil
e/map.pdf?OpenElement
3 ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷதிணரல் ஶ 2009ல், ASA 37/012/2009 ன்ந குநறீட்டு

ண்ின் கல ழ் வபிிடப்தட்ட g پSri Lanka: Government misrepresentations regarding the
scale of the crisis,‛ ன்ந அநறக்ஷகஷப் தரர்க்கவும்.,

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/012/2009/en/0a7a7b9b-93b8-4dc1-bb2b-3e1955c7e567/
asa370122009en.html.

4 உள்ரட்டபில் இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண றகரட்டு வநறகபில் திரிவு 16.2

கூறுது ரவணின்: ‚ கரரல்ஶதரணரகத் வரிிக்கப்தடும் இடம்வதர்ந்

க்கபின் கற ன்ண? அர்கள் ங்கு உள்பணர்? ன்தண குநறத் ிதங்கஷபக்
கண்டநற அறகரரிகள் னற்தட ஶண்டும். இந்ப் திில் ஈடுதட்டுள்ப

ெம்தந்ப்தட்ட ெர்ஶெ அஷப்னகளுடன் அர்கள் எத்துஷக்க ஶண்டும்.
ஶடப்தடும் தரின் னக்கற உநவுகபிடம் ிெரஷகபில் வரினம்

ிதங்கஷபனேம், னடிவு வரிந்ரல் அஷணனேம் வரிப்தடுத் ஶண்டும்.

உள்ரட்டபில் இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண றகரட்டு வநறகள் UN Doc.
E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998).
5 9 ஜழன் 2009 அன்ஷந அநறக்ஷக ‚ICRC assists thousands of persons in government-run
sites for the displaced http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/sri-lanka-update-090609 .

"ரவடங்கறறம் அெரங்கத்ரல் டத்ப்தடுகறன்ந டுப்ன ஷங்கபில்

கறட்டத்ட்ட 135ல் ஷங்கபில் இனந்து தரதுகரப்ன கரங்களுக்கரக

ஷகதுவெய்ப்தட்டினந்ர்கள் 6,700 ஶதனக்கும் அறகரஶணரரிடம் து
திறறறகள், 2009 ரர்ச் ரத்துக்கும் ஶ ரத்துக்கும் இஷடப்தட்ட
கரனகட்டத்றல், தித்ஶகரக ிெரஷ டத்றரக ெர்ஶெ

வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம் வரிித்துள்பது.‛ டுத்துஷக்கப்தட்டுள்பர்களுக்கு
வெஞ்ெறறஷச் ெங்கம் ஆஷடகளும், உடல் துப்னவு வதரனட்களும்,

வதரளதுஶதரக்கு வதரனட்களும் ங்கறது. கறட்டத்ட்ட 1,400 ஶதஷ அர்ம்
குடும்தத்றணர் ந்து ெந்றக்க எத்ரஷெ ங்கறது.

6 தரர்க்க, திரிவு ண் 28, இடம்வதர்ந்ர்கள் வரடர்தரண றகரட்டு வநறகள் UN
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Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998).

7 தரர்க்க, திரிவு ண் 30, இடம்வதர்ந்ர்கள் வரடர்தரண றகரட்டு வநறகள்
UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998).

8 தரர்க்க, திரிவு ண்கள் 3.1 ற்றும் 25.1, இடம்வதர்ந்ர்கள் வரடர்தரண
றகரட்டு வநறகள் UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998).

9 தரர்க்க, திரிவு ண் 6.3, இடம்வதர்ந்ர்கள் வரடர்தரண றகரட்டு வநறகள்
UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998).
10 இடம்வதர்ந் க்களுக்கரண .ர.ின் றகரட்டு வநறகள் திரிவு ண் 14ல்
குநறப்திடப்தடுது ரவணின்: ‚1. உள்ரட்டபில் இடம்வதர்ந்
எவ்வரனனக்கும் டரட்ட சுந்றனம் ணது ரழ்ிடத்ஷ

வரிவுவெய்துவகரள்ளும் உரிஷனேம் உள்பது. 2. குநறப்தரக, னகரம்களுக்கு
உள்பினந்து வபிிறம் வபிினறனந்து உள்ளும் அல்னது ஷண

குடிினப்னகளுக்கும் ஷடின்நற வென்றுனற்கு உரிஷ ஶண்டும்.‛

திரிவு ண் 12 கூறுது ரவணின்: ‚1. ணிணி சுந்றனம் உிர் தரதுகரப்ன
உரிஷனேம் ணிரய்ப் திநந் எவ்வரனனக்கும் உண்டு. ர் எனனம்

ஶச்ெறகரத்துடன் ஷகதுவெய்ப்தடஶர டுத்துஷக்கப்தடஶர கூடரது. 2.
இந் உரிஷகள் இடம்வதர்ந் க்களுக்கு கறஷடக்க ஶண்டும் ன்நரல்,
அர்கள் என னகரனக்குள் டுத்துஷக்கப்தடஶர அல்னது

அஷடத்துஷக்கப்தடஶர கூடரது. அவ்ரறு டுத்துஷப்தவன்தது றகவும்
அத்றரெறம் ன்ந றஷன ற்தடுகறநது ன்நரல், சூழ்றஷன றர்தந்றக்கும்
கரனத்ஷத் ரண்டி அர்கள் டுத்துஷக்கப்தடக்கூடரது. 3. து

ரழ்ிடங்கஷப துநந்து வபிஶநறர்கள் ன்ந தரதட்ெத்துடன்

ஷகரறனறனந்தும் டுத்துஷக்கப்தடுறறனந்தும் இடம்வதர்ந் க்கள்

தரதுகரக்கதட ஶண்டும். 4. ந் என சூழ்றஷனிறம் இடம்வதர்ந் க்கள்
தக் ஷகறகபரக திடித்துஷக்கப்தடக்கூடரது. இடம்வதர்ந்ர்கள்
வரடர்தரண றகரட்டு வநறகள் UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998).

11 இடம்வதர்ந்ர்கள் வரடர்தரண றகரட்டு வநறகள் UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2
(1998).
12 இஶ ஆத்றல் உள்ப என ிதம்
13 னேத்ம் டந் கரனகட்டங்கபில் டக்கு ற்றும் கறக்கு தகுறகளுக்கு

வதரனட்கள் வகரண்டுவெல்னப்தடுறல் இனங்ஷக தரதுகரப்ன அஷச்ெகம்
கட்டுப்தரடுகஷப ிறத்துந்துள்பது. ிடுஷனப் னனறகளுக்கு

தன்தடக்கூடி வதரனட்கபரக கனப்தடும் ரிவதரனள், ெறவண்ட், ற்றும்
இ அத்றரெறப் வதரனட்கள் வகரண்டுவெல்னப்தடுறல் கட்டுப்தரடுகள்
இனந்து ந்துள்பண. 2002 கரனப்தகுறில் இக்கட்டுப்தரடுகள்
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பர்த்ப்தட்டினந்ரறம், 2005ல் ீ ண்டும் ிறக்கப்தட்டினந்ண.

ஷடவெய்ப்தட்ட வதரனட்கபின் தட்டினறல் (ன்வணன்ண வதரனட்கள் ன்தது

அடிக்கடி ரநறந்துள்பண) ெறன ஷக னந்துகளும், அறக அபினரண ெலணினேம்,
கரத்துக்கு கட்டுஶதரடுற்கரண துினேம், ஶதட்டரிகளும், ஶெரப்னகளும் ஶறு
வதரனட்களும் அடங்கும்.

14 ஜழன் 2009 ெத்றல் ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷதக்கு ங்கற ஶதட்டி

15 தரதுகரப்ன, வதரதுக்கள் கரதந்து, ெட்டம் எளங்கு அஷச்ெகத்றன் வெனனக்கு

5 வெப்டம்தர் 2008 அன்று ளற கடிம் , SMOD/320/DEM/GEN(45).
http://www.ngosecretariat.gov.lk/news_events.php?id=26
16 ஜழன் 2009 ெத்றல் ெர்ஶெ வதரதுன்ணிப்ன ெஷதக்கு ங்கற ஶதட்டி . "Sri
Lanka: major humanitarian crisis unfolding"

ன்ந ஷனப்தில் 27 ஜணரி 2009

வபிரண ெர்ஶெ வெஞ்ெறறஷச் ெங்கத்றன் அநறக்ஷகஷனேம் தரர்க்கவும்.

17 னேத்ப் திஶெங்கபில் ெறக்குண்டுள்ப க்கபின் வரத் ண்ிக்ஷக 50,000
னல் 70,000 ஷரன் ண திப்ரி ரம் னல் ீ ண்டும் ீ ண்டும்
ங்கந் ணது வதரது அநறக்ஷககபில் இனங்ஷக அெரங்கம்

றப்திட்டினந்து. .ர.ின் றப்தீடு ன்தது இந் ண்ிக்ஷகக்கு இண்டு
அல்னது னென்று டங்கு அறகரக ( அரது 1,50,000 னல் 1,80,000 ஷ

ன்தரக) இனந்து. ஆணரல் இந்ப் தகுறகபில் இனந்து என ரத்துக்கும்
குஷநரண என கரன கட்டத்றல் 2.00.000க்கும் அறகரண க்கள்

வபிஶநறினந்ணர். இர்கள் அெரங்கத்ரல் டத்ப்தடும் னகரம்கபில்

அஷடக்கப்தட்டுள்பணர். 17 திப்ரி 2009 ஶறிட்ட தரதுகரப்ன அஷச்ெகத்றன்
உத்றஶரகனர் ஊடக அநறக்ஷக தரத்கரப்ன வெனர் ஶகரட்டரத ரஜதக்ஷஷ
ஶற்ஶகரள்கரட்டி கூநறரது: ‚னேத்த்ரல் தரறக்கப்தட்டுள்ப

ெறினறன்கபின் ண்ிக்ஷக வரடர்தில் தல்ஶறு ட்டரங்கபினறனந்தும்
வபிரண ிதங்கள் தற்நற குநறப்திட்ட தரதுகரப்ன வெனர்.... ிடுஷனப்
னனறகபிடம் ஞ்ெறனேள்ப தகுறகபில் ெறக்குண்டுள்ப ெறினறன்கள் ற்றும்

தரறப்னகளுக்குள்ப ெறினறன்கள் ஆகறஶரரின் ண்ிக்ஷக அபவுக்கறகரக
றஷகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது ன்று வரிித்துள்பரர். னேத்ப் திஶெங்கபில்
ெறக்குண்டுள்ப க்கபின் ண்ிக்ஷக 50,000 னல் 70,000 ஷரன் ன்று

அர் கூநறனேள்பரர் ... (Sri Lanka: Civilian safety is the top priority - Defence Secretary;
Government of Sri Lanka, 17 February 2009,
(http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/JBRN-7PCJAY?OpenDocument&Click=).
18 UN OCHA , “Sri Lanka ・ Vanni Emergency Situation Report #23,・25 ஜழன் 2009
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1112059

ஜழஷன 11 அன்று, இந்ற ரபிரண இந்துில் வபிரண வெய்றில்,

இனங்ஷகின் டக்ஶக னன்ணர் னேத்ப் திஶெங்கபரக இனந் இடங்களுக்கு
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வதரனட்கஷப வகரண்டுவெல்ற்கரகவும் திகள் வெய்ற்கரகவும் அங்ஶக
தஷ ினம்னம் உள்ளூர் ற்றும் ெர்ஶெ அசு ெரர உிஷப்னகள்,

அப்தகுறில் ீ ள்குடிஶற்நப் திகஷப எனங்கறஷத்துனம் ஜணரறதறின்
வெனிிடம் னன்கூட்டிஶ அனுற ரங்கறினக்க ஶண்டும் ன்று

வரிிக்கதட்டினந்து.
http://www.hindu.com/2009/07/12/stories/2009071260991500.htm
19 ணிப்தட்ட றன் அஞ்ெல் தரிரற்நத்றனறனந்து டுக்கப்தட்ட ிதம், ஜழஷன 2009.
20 இஶ ஆத்றல் உள்ப ிதம்

21 1987 னற்வகரண்ஶட இனங்ஷகில் UNHCR அஷப்தின் திென்ணம்

இனந்துனகறநது. இந்றரில் இனந் இனங்ஷக அகறகஷப ரய்ரட்டுக்ஶக
றனம்தச் வெய்து ெனெகத்றல் என்நறஷக்கறன்ந திில் அச்ெம் UNHCR

உிந்து. 1995ஆம் ஆண்டு ஷில் அவ்ப்ஶதரது அகறகள் வெரந் ரடு
றனம்னது (சூழ்றஷன அனுறத் ஶங்கபில்) டந்துந்து. அஶஶம்,

இனங்ஷகக்குள்ஶபஶ உள்ரட்டபில் இடம்வதர்ந் க்கபின் ண்ிக்ஷக
அறகரித்து, அர்கள் வரடர்தரணப் திகபிறம் UNHCR அஷப்ன

வன்ஶறம் அறகரக ஈடுதட ஆம்தித்றனந்து. இந்றரில் இனந்து

அகறகள் தனர் றனம்திந் அஶ தகுறில்ரன் இந் உள்ரட்டபினரண
இடம்வதர்வுகளும் டந்ண. ஃதரர்ர்ட் டிஃவதன்ஸ் ஷனன் (FDL) ன்று

ஆங்கறனத்றல் வெரல்னப்தடுகறந ஶரல் னன்ணங்கப் தகுறின் இண்டு

தக்கங்கபிறம் இடம்வதர்ந் க்களுக்கு UNHCR உிகஷப ங்க ஶண்டும்
ன்றூ 1990ஆம் ஆண்டு இனங்ஷக அெரங்கம் உத்றஶரகனர்ரக
ஶகரரிினந்து. 1993ஆம் ஆண்டு UNHCR அஷப்னக்கும் இனங்ஷக

அெரங்கத்துக்கும் இஷடில் ஷகவளத்ரண ஏர் னரிந்துர்வு எப்தந்த்றல்
இந் ற்தரடு உத்றஶரகனர்ரக அங்கல கரிக்கப்தட்டினந்து. இனங்ஷகக்குள்
இடம்வதர்ந் க்களுக்கு உவுரக UNHCR திகள்

ிரிவுதடுத்ப்தட்டினந்ஷ .ர. ஷனஷச் வெனர் 1991 ஆண்டில்

அங்கல கரித்றனந்ரர். ரர்ச் 1997ல் .ர. ஷனஷச் வெனர் அறனம்
ங்கறினந் என கடித்றல் இவ்வரப்னல் ீ ண்டும்

உறுறவெய்ப்தட்டினந்து. “இனங்ஷகில் உள்ரட்டிஶனஶ

இடம்வதர்ந்ர்களுக்கு றரம் ங்குறறம் ணிரதிரண

உிகஷபச் வெய்றறம் .ர. னற்ெறகஷப எனங்கறஷக்கும் திஷ
UNHCR வரடனம்" ன்று அக்கடித்றல் வரிிக்கப்தட்டினந்து. UNHCR’s

programme for internally displaced persons in Sri Lanka; Report of a joint appraisal mission by

the UK Department for International Development and UNHCR, ஶ 2002,
http://www.chs.ubc.ca/srilanka/PDFs/UNHCR%20programme%20for%20IDPs%20in%20Sri%20Lanka.p
Index: ASA 37/016/2009

ெர்வபதெ சபாதுன்னிப்பு ெகப 10 ஆைஸ்ட் 2009

இலங்கைின் முைாம்ைள் தாழ்திறவச் செய்யுங்ைள்
இடம்சபர்ந்த க்ைளுக்கு பாதுைாப்பும் ரிாகதயும் இப்பபாபத பவண்டும்

66

df.
22 SRI LANKA: Growing concern over nutrition of displaced children, IRIN, 5 ஜழன் 2009.
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=84722

23 I.D.P Camps in Manik Farm: An eye-witness account,‛ 1 ஜழஷன, 2009,
http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/841.

24 ‚SRI LANKA: ‘Too many people’ at huge IDP camp – UN‛ IRIN, 11 ஜழன் 2009,
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=84805.

25 SRI LANKA: Growing concern over nutrition of displaced children, IRIN, 5 ஜழன் 2009.
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=84722.

26 ‚Anyone can visit IDP camps but not for own gain‛ The Island தத்றரிஷக, 18 ஜழன், 2009,
http://www.island.lk/2009/06/18/news5.html.

27 ஊடகினரபர்கள் ெறனர், கரனர்கள் சூ கண்கரிப்னடன் னகரம்களுக்குள்
அஷத்துச் வெல்னப்தட்டினந்ணர்.

28 “We should live in this country as children of one mother・- ரடரளுன்நக் கூட்டத்வரடர்

துக்கத்றன்ஶதரது ஶன்ஷ ங்கற ஜணரறதற அர்கள் ஆற்நற உஷ, ஸ்ரீ
ஜர்த்ணனம் - ஶகரட்ஷட, 19 ஶ 2009,

http://www.slmfa.gov.lk/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1736.
29 .ர.ணி உரிஷகள் குள, வதரதுக் கனத்து ண் 29: அெ றஷனகள் (த்து
ண் 4), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 ஆகஸ்ட் 2001, para. 16.

30 இடம்வதர்ந் க்கள் வரடர்தரண .ர.ின் றகரட்டு வநறகள், UN Doc.
E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998).
31 வுணிரில் இடம்வதர்ந் க்கபில் 60 ஷத் ரண்டி னறர்கபரக
அஷடரபம் கரப்தட்டர்கள் 16,408 ஶதரில் 5271 ஶதஷ அர்ம்

உநிணர்கபிடம் வெல்ன அெரங்கம் அனுறத்து ிடுித்துள்பது. ஶறம் 784
ஶதர் னறஶரர் இல்னங்கபில் ஶெர்க்கப்தட்டுள்பணர் ன்று ெனெக ஶெஷகள்
ற்றும் ெனெக னன் அஷச்ெகத்றன் வெனர் ி.வஜகரஜெறங்கம் 2009ஆம்

ஆண்டு ஜழஷன ர ஆம்தத்றல் கூநறணரர். னகரம்கபில் இனந்து 9249 ஶதர்

ிடுிக்கப்தடுற்கு இடம்வதர்ந் க்களுக்குப் வதரறுப்தரண அறகரரிரண
ஶஜர் வஜணல் ஜற..ெந்றஸ்ரீ எப்னல் அபித்துள்பரர் ன்று

வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 60 துக்கு ஶற்தட்டர்கஷப ிடுிக்க அெரங்கம்
எப்னல் அபித்றனந்ரறம், அந் ஷ ட்டர அர்ம் ரழ்க்ஷகத்
துஷகள் வபிில் வெல்ன அெரங்கம் அனுறக்கில்ஷன. து
குடும்தத்ஷ ிட்டுப் திரி றுப்ன வரிித்து னறஶரர் தனர்
னகரனக்குள்ஶபஶ இனந்துனகறன்நணர்.

32 ‚Sri Lanka begins resettling war displaced,‛ Agence France Presse, 5, ஆகஸ்ட் 2009
Index: ASA 37/016/2009
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33 ீ ள்குடிஶற்நம் வரடர்தில் இறுறரண கரன அட்டஷ ன்று துவும்

இல்ஷன. இடம்வதர்ந் க்கபில் வதனம்தரன்ஷரஶணரர் 2009ஆம் ஆண்டு
றஷநவுக்குள்ஶபர அல்னது 180 ரட்கபிஶனர ீ ள்குடிஶற்நப்தடுர் ன்றூ

அெரங்கப் திறறறகள் கூநறினந்ணர். “Tamil refugees may end up in permanent camps,
say aid workers,・ Times Online, 3 ஜழஷன, 2009.

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6626563.ece.

34 ‚Sri Lanka Needs More Time to Resettle Tamils, Minister Says,‛ Bloomberg, 24 ஜளஷன 2009,
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601091&sid=aZC.zGfyu_4k.

35 ‚Udate on United Nations Humanitarian Support to Sri Lanka, 9 ஜழஷன 2009,” இனங்ஷகக்கரண
.ர.ன்ந றிடப் திறறற ற்றும் ணிரதிரண வெற்தரடுகள்
எனங்கறஷப்தரபர் அறனகம்,

http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/JBRN-7TSC9J-full_report.pdf/
$File/full_report.pdf.

36 இண்டு னுக்களுஶ உர்ீறன்நத்றல் ரக்கல் வெய்ப்தட்டினந்

அடிப்தஷட ணி உரிஷ ஶகரனம் னுக்கபரகும். அெறல் ெரெணத்றணரல்
ங்கப்தட்டுள்ப ணது அடிப்தஷட உரிஷகள் ீ நப்தட்டரகஶர அல்னது

ீ நப்தடும் ஆதத்து உள்பது ன்ஶநர னஷநிட்டு எனர் உர்ீறன்நத்றல்
ஶடிரக க்கு ஶதரடனரம் ன்தஷ இனங்ஷக அெறல் ெரெணம் த்து
126 அனுறக்கறநது. இனங்ஷகின் ெட்டங்கள் இங்கறனரந்றன் கரன் னர
ெட்டறட்டங்கஷப அடிப்தஷடரகக் வகரண்டஷ ன்தரல், ஜளடிறல்

திரிெறவடண்ட் வகரள்ஷக (அரது ஷகிறள்ப க்ஷக எத் என க்கறல்
ஶல் ீறன்நங்கள் ங்கற

னடிஷ கல ழ் ீறன்நங்கள் கஷடப்திடிக்க

ஶண்டும்) இனங்ஷக ீறத்துஷநில் கஷடப்திடிக்கப்தட்டுனகறநது. அடிப்தஷட

ணி உரிஷ ஶகரனம் னுக்கஷப ெனெக னன் கனற ஶதரடப்தடும் க்கரக

ஶதரட்டு ஜளடிறல் திெறடண்ட்கஷப உனரக்க ஶண்டும் ன்ந என ஶதரக்கு
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