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“நான் சிறையில் இருந்தப ாது அங்பே  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டிருந்த தமிழ்க் றேதிேள் சிலருைன் ப சிபேன். அவர்ேளில் 

சிலர் அவர்ேளின் போப்புக்ேள் கூை எடுக்ேப் ைாது 10 வருைங்ேளாேச் 
சிறையில் இருப் து ததரியவந்தது. எேக்கும் இபத ேதிதான் ஏற் டுபமா எே 

நான் குறல நடுங்ேிப்ப ாபேன்…” 

- எே எல் டி ஜஸ்மின் கூைிோர். இவர் த ாய்க் குற்ைச்சாட்டுக்ேளின் ேீழ் 
த ாரவப்த ாத்தாேயில் ேைந்த வருைம் றேது தசய்யப் ட்ை ஐவரில் 
ஒருவராவார்.  

 

அறிமுகம் 

 யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் றேதுதசய்யப் ட்டுத் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேளின் குடும் ங்ேள் எதிர்பநாக்கும் சமூே – 
த ாருளாதாரத் தாக்ேங்ேறளக் போடிட்டுக்ோட்டுவதற்ோேபவ இந்த ஆய்வு 
நைத்தப் ட்டுள்ளது. இேத்துவச் சிறு ான்றமயிேறரயும் சமயச் 
சிறு ான்றமயிேறரயுபம (தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம்ேள்)  யங்ேரவாதத் தறைச் 
சட்ைம் மிே அதிேமாே இலக்குறவக்ேின்ைது. இவர்ேளின் றேது இவர்ேளின் 
குடும் த்திேறரப்  ாதிப்புறுநிறலக்குத் தள்ளியிருக்ேின்ைது. இக்றேதுேளிோல் 
உருவாக்ேப் ட்டுள்ள சமூே – த ாருளாதாரத் தாக்ேங்ேறளப் த ண்ேபள 
அனு வித்துவருேின்ைேர்.  

வயதாேவர்ேறளப்  ராமரிக்கும் த ாறுப்பும்  ிள்றளேறளப்  ராமரிக்கும் 
த ாறுப்பும் உயிர்வாழ்வதற்ோே வருமாேம் ஈட்டும் த ாறுப்பும் த ண்ேளின் 
தறலயில் சுமத்தப் ட்டுள்ளே. சட்ைத்தரணிேறளச் சந்திப் தற்கும் 
றேதுதசய்யப் ட்டுள்ள ஆண்ேறளச் சந்திப் தற்கும் இவர்ேபள 
தசல்லபவண்டியிருக்ேின்ைது. குடும் த்தில்  ிரதாேமாே வருமாேம் 
ஈட்டிவந்தவர்ேறளத் தன்ேிச்றசயாேக் றேதுதசய்து 
தடுத்துறவத்துள்ளறமயின் பமலதிே விறளவாே குடும் ங்ேளில் வறுறம 
மட்ைம் அதிேரித்துள்ளதுைன் அவற்ைின் ேைன் டுநிறலயும் அதிேரித்துள்ளது. 
இதன் ோரணமாே அரசின் மீதும் பமலதிேச் சுறம ஏற் டுேின்ைது. பமலும், 
அரசு கூறும் ேறதேறளச் சமுதாயமும் நம் ி இவ்வாைாே குடும் ங்ேறளப் 
 யங்ேரவாதக் குடும் ங்ேள் எே முத்திறர குத்திவருேின்ைது. இதோல் 
இக்குடும் ங்ேள் சமூே விலக்ேிறவப் ிற்கும் உளவியல் மே 
அதிர்ச்சிவடுவிற்கும் முேங்தோடுத்துவருேின்ைே.  
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குற்றம் இடைத்தவருைன் சசர்ந்திருந்ததைால் ஏற்படும் 
குற்றப்தபாறுப்பு 

2019 ஏப்ரில் 21 ஆம் திேதி உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் நைத்தப் ட்ை உைபேபய 
நூற்றுக்ேணக்ோே முஸ்லிம்ேள்  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழும் 2007 
ஆம் ஆண்டின் சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிறமேள்  ற்ைிய சர்வபதச 
த ாருத்தறணயின் (ICCPR) ேீழும் றேதுதசய்யப் ட்ைேர்.  யங்ேரவாதத் தறைச் 
சட்ைத்தின் ேீழ் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேளின் வழக்குேளில் 
சம் ந்தப் ட்டுள்ள சட்ைத்தரணிேளின் ேருத்துப் டி1 18 வயதிற்கும் 49 
வயதிற்கும் இறைப் ட்ை குறைந்தது 500 முஸ்லிம்ேள் தாக்குதல்ேறளத் 
ததாைர்ந்து  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் றேதுதசய்யப் ட்டுத் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளேர். இவ்வாறு றேதுதசய்யப் ட்ைவர்ேளில் 
சஹ்ராேின்  ிைந்த இைமாே மட்ைக்ேளப்பு, ோத்தான்குடிறயச் பசர்ந்த 98 ப ர் 
அைங்குேின்ைேர். இற்றைவறரயில் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள 
ோத்தான்குடிறயச் பசர்ந்த 98 ப ரில்  92 ப ர் இன்னும் மைியல் சிறையிபலபய 
இருக்ேின்ைேர். 6 ப ர்  ிறணயில் விடுதறல தசய்யப் ட்டுள்ளேர். ஒரு 
குைிப் ிட்ை சந்தர்ப் த்தில் 65 முஸ்லிம் இறளஞர்ேளும் ஆண்ேளும் ஒரு 
குற்ைச்சாட்டின் ேீழ் றேதுதசய்யப் ட்டுள்ளேர்.  யங்ேரவாதத் தறைச் 
சட்ைத்தின் தன்ேிச்றசயாே மற்றும் வியா ேமாே  யன் ாைாேது மூன்று 
தசாப்தங்ேளாே நறைத ற்ை இேபமாதலின் ப ாது தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்கு 
எதிராே இச்சட்ைம் எவ்வாறு மிறேயாேப்  யன் டுத்தப் ட்டுத் துஷ் ிரபயாேம் 
தசய்யப் ட்ைபதா அபத  ாங்ேிறேபய  ின் ற்ைிவருேின்ைது. இது 
சமுதாயங்ேறள பமலும் துருவமயமாக்ேி  ிளவுேறள ஆழப் டுத்தபவ 
 ங்ேளிப்புச் தசய்ேின்ைது. 

வன்முறைமிக்ே  யங்ேரவாதச் தசயற் ாடுேளில் சம் ந்தப் ட்ைவர்ேள் 
சட்ைத்தின் ேீழ் ேட்ைாயம் த ாறுப்புக்கூை றவக்ேப் ைபவண்டும் என் து 
ஏற்றுக்தோள்ளப் டும் அபதபவறள,  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் 
முற்றுமுழுவதும் தவறும் சந்பதேத்தின் அடிப் றையில் மாத்திரம் எண்ணற்ை 
குடும்  உறுப் ிேர்ேள் றேதுதசய்யப் ட்டுத் தடுத்துறவக்ேப் ட்டிருப் து 
என் து மிேவும்  ிரச்சிறேக்குரிய விையமாகும். இவ்வாறு சேட்டுபமேிக்கு 
பமற்தோள்ளப் ட்ை றேதுேள் ஒருவரின் குற்ைம் நிரூ ிக்ேப் டும் வறர அவர் 
நிர ராதி என்று ேருதப் டுவறத மறுப் துைன் குற்ைம் இறழத்தவருைன் 
ஒன்ைாே இருந்ததோல் ஏற் டும் குற்ைப்த ாறுப்பு எனும் சூழறல உருவாக்ேி 
சமூேத்திறே பமலும் துருவமயமாக்ேி இஸ்லாம்  ற்ைிய அச்சத்திறேப் 
 ரப்புேின்ைது. அத்துைன் அறமதியாே முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் மத்தியில் 
ஆழமாே  றேயுணர்விறே விறதக்ேின்ைது.  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் 
ேீழ் பமற்தோள்ளப் டும் தன்ேிச்றசயாே றேதுேள் த ாதுவாேச் சிறு ான்றமச் 

 
1 தோழும்பு மற்றும் ேிழக்ேில் இருந்து.  
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சமுதாயத்திறே இலக்குறவக்கும் அல்லது ேருத்து பவறு ாடு 
தோண்ைவர்ேறள இலக்குறவக்கும் திட்ைமிைப் ட்ை நைவடிக்றேயாேபவ 
ோணப் டுேின்ைே அல்லது சாட்சியங்ேறளச் பசேரிப் தற்ோே வழியாேக் 
ோணப் டுேின்ைது. இது அடிப் றை மேித உரிறமேளின் அப் ட்ைமாே 
மீைலாகும்.   

 யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைம் நீக்ேப் ைபவண்டியதன் அவசரத் பதறவயிறே 
இச்சம் வங்ேள் எடுத்து விளக்குேின்ைே.  ாதிக்ேப் ட்பைாரின் 
குடும் த்திேர்ேளும் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வபதசச் தசயற் டுேர்ேளும் 
உரிறமேளுக்ோேக் குரல்தோடுக்கும் குழுக்ேளும் இச்சட்ைம் 
நீக்ேப் ைபவண்டும் எே நீண்ை ோலமாேக் போரிவருேின்ைேர். பமலும் 
 யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் பமற்தோள்ளப் டும் வியா ேமாே 
றேதுேள் மற்றும் தடுத்துறவக்ேப் ட்டிருப்ப ாறர நைத்தும் விதம் ஆேியறவ 
இேத்துவ மற்றும் சிறு ான்றமச் சமுதாயத்திேருக்கு எதிராே ஆழமாே 
பவரூன்ைியுள்ள  க்ேச்சார் ிறேயும் சட்ை அமலாக்ேலின் தசயலிழப் ிறேயும் 
சிறைச்சாறல முறைறமேளின் தசயலிழப் ிறேயும் மறுசீரறமப் ிற்ோே 
பதவறயிறேயும் போடிட்டுக் ோட்டுேின்ைே.   

 

வரலாற்றுச் சூைடமவு  

தமிழீழ விடுதறலப் புலிேளிோல் முன்தேடுக்ேப் ட்ை தமிழ்க் ேிளர்ச்சியிறே 
அைக்குவதற்ோே அரசு  யன் டுத்திய குரூர அைக்குமுறையிறேயும் 
மேிதா ிமாேமற்ை  யங்ேரவாதத்திற்தேதிராே உத்திேறளயும் 
சட்ைபூர்வமாேதாே ஆக்குவதற்ோே 1978 ஆம் ஆண்டில் அைிமுேப் டுத்தப் ட்ை 
தோடுறமயாே சட்ைபம  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைமாகும். அன்ைிலிருந்து 
இத்தறைச் சட்ைம் தமிழ் இேத்திற்கு எதிராே விேிதசமேற்ை முறையில் 
 யன் டுத்தப் ட்டு வருவதுைன் அவர்ேறளத் தன்ேிச்றசயாேக் றேது 
தசய்வதற்கும் குற்ைச்சாட்டின்ைி நீண்ைோலம் தடுத்துறவப் தற்கும் 
மேிதா ிமாேமற்ை நிறலயில் தடுத்துறவப் தற்கும் சித்திரவறத 
தசய்வதற்கும்  லவந்தப் டுத்தி குற்ைஒப்புதல் த றுவதற்கும் விடுவிக்ேப் ட்ை 
 ின்ேர் ததாந்தரவு தசய்வதற்கும் ேட்டுப் ாடுேறள விதிப் தற்கும் மீளக் 
றேதுதசய்வதற்கும்  யன் டுத்தப் ட்டு வருேின்ைது. தற்ப ாது நாடு 
முழுவதிலுமுள்ள சிறைேளில்  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் றேது 
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தசய்யப் ட்டுத் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேள் குறைந்தது 146 ப ர் உள்ளேர் 2 

(6 த ண்ேள் மற்றும் இதய பநாயுறைய 1½ வயதுக் குழந்றத உள்ளைங்ேலாே).3   

2015 இன் ப ாதுள்ளவாைாே,  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் 
றேதுதசய்யப் ட்டுத் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேளின் உண்றமயாே 
எண்ணிக்றே ததரியாது. ஆோல்  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் 11 
உத்திபயாேபூர்வ மைியற் சிறைேளில் தடுத்து றவக்ேப் ட்டுள்ள 182 ப ரின் 
 ட்டியல் சிறைச்சாறலேள் திறணக்ேளத்திோல் ததாகுக்ேப் ட்டு 
தவளியிைப் ட்டுள்ளது. எவ்வாைாயினும் இப் ட்டியல் பூசா மற்றும் 
தோழும் ிலுள்ள  யங்ேரவாத விசாரறணத் திறணக்ேளம் ஆேியவற்ைில் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேறள உள்ளைக்ேவில்றல என் தால் 
அக்ோலேட்ைத்தில்  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் றேதுதசய்யப் ட்டுத் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேளின் உண்றமயாே எண்ணிக்றே மிே அதிேமாே 
இருந்திருக்கும்.4  

அக்ோலேட்ைத்தில் பவாச்பைாக் ேதலக்டிவிோல் சுட்டிக்ோட்ைப் ட்ை சில 
வழக்குேளில் உள்ளைங்கும் வறேேள்5: 

• தமது வழக்குேள் பூர்த்திதசய்யப் ைாமல் மைியலில் 18 -19 வருைங்ேளாே 
இருக்கும் ந ர்ேள்;  

• குற்ைப்  த்திரிறே தாக்ேல் தசய்யப் ை முன்ேர் 15 வருைங்ேளாே 
மைியலில் இருக்கும் ந ர்ேள்;  

• நீதவான் நீதிமன்ைத்தில் ஆஜர் டுத்தப் ட்டு மைியலில் றவக்ேப் ை 
முன்ேர் 15 மாதங்ேளாேத் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள ந ர்ேள்;  

• தமது வழக்குக்கு ஒரு முடிவிறேக் ோணாமல் வழக்கு விசாரறணக்ோே 
400 – 500 தைறவேள் நீதிமன்ைத்திற்குக் தோண்டுவரப் ட்ை ந ர்ேள்,  

• ஒரு ந ரிற்கு எதிராே 4 மாவட்ைங்ேளில் 6 நீதிமன்ைங்ேளில் 15 
வழக்குேள் தாக்ேல் தசய்யப் ட்டுள்ள நிறல;  

•  5 -6 வருைங்ேள் தடுத்துறவக்ேப் ட்டு குற்ைமற்ைவர்ேள் எே விடுதறல 
தசய்யப் ட்டு அறேத்துக் குற்ைங்ேளில் இருந்தும் 
விடுவிக்ேப் ட்ைவர்ேள், ஆோல் விடுவிக்ேப் ட்ை  ின்ேர் 
ததாந்தரவுக்குட் டுத்தப் டுேின்ைேர். இதில் மீள்றேதும் 
உள்ளைங்குேின்ைது.  

 
2 மேித உரிறமேள் மற்றும் அ ிவிருத்திக்ோே றமயத்திோல் றேயாளப் டும் வழக்குேளிற்கு 
அறமவாே (CHRD).  
3 அநுராதபுரம் 21, மட்ைக்ேளப்பு 04, யாழ்ப் ாணம் 01, புதிய மேசின் சிறைச்சாறல 100, தவலிக்ேை 

05, தோழும்பு மைியல் சிறைச்சாறல (CRP) 08, ம ர 03, தவலிசர 01, தோழும்பு குற்ைத் தடுப்புப் 
 ிரிவு(CCD) 03. 
4 பவாச்பைாக் ேதலக்டிவ், PTA detainees – Ignored under “Yahapalanaya?” - 

https://groundviews.org/2015/09/05/pta-detainees-ignored-under-yahapalanaya/  
5 Ibid.  

https://groundviews.org/2015/09/05/pta-detainees-ignored-under-yahapalanaya/
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இஸ்லாம் பற்றிய அச்சமும் ஊைகத்தின் உைந்டதயும்  

2009 இல் யுத்தம் முடிவறைந்தறதத் ததாைர்ந்து அதிேரித்துவந்த இஸ்லாம் 
 ற்ைிய அச்சத்தின் மற்றுதமாரு அறலயிறே உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்ேள் 
உருவாக்ேியுள்ளே. த ாறுப் ற்ை ஊைே நிறுவேங்ேளிோல் தூண்டிவிைப் டும் 
முஸ்லிம்ேள்  ற்ைிய இந்தப் த ாதுவாே  றேயுணர்வு சூழ்நிறலயிறே 
பமலும் பமாசமாக்ேி முஸ்லிம் சமுதாயம் மிேவும்  ாதிப்புறு நிறலயிறே 
அறைவதற்குக் ோரணமாேியுள்ளது.6 சிங்ேளப் த ண்ேளுக்குப் த ரும் 
எண்ணிக்றேயில் ேர்ப் த்தறைச் சத்திரசிேிச்றச தசய்தார் எேப் த ாய்க்குற்ைம் 
சுமத்தப் ட்ை றவத்தியர் சா ியின் சம் வம்,7 மற்றும் த ாரவப்த ாத்தாே 
ஐந்து ப ரின் சம் வம் (இச்சம் வங்ேளின் வி ரங்ேள் ேீபழ 
வழங்ேப் ட்டுள்ளே) ஆேியறவ த ாய்ேறளப்  ரப் ி, குத்துக்ேறதேறளயும் 
தவறுப்புறரேறளயும் விறதத்து 6 ஆண்ேளிேதும் அவர்ேளின் 
குடும் ங்ேளிேதும் வாழ்விறே ஊைேங்ேள் அழித்தறமக்ோே ததளிவாே 
உதாரணங்ேளாகும். இற்றைவறர, தமது த ாறுப் ற்ை தசயலுக்ோே எந்த 
ஊைேமும் வறேப்த ாறுப்புக் கூை றவக்ேப் ைவில்றல.  

“நாங்ேள் ஊைேங்ேளுக்கு எதிராே நைவடிக்றே எடுக்ே விரும்புேின்பைாம். 
அவர்ேள்தான் அவர்ேளின் த ாய்யிோல் எங்ேள் வாழ்றவ அழித்தவர்ேள். 
அவர்ேளின் த ாறுப் ற்ை தசய்திேளுக்ோே அவர்ேள் வறேப்த ாறுப்புக் 
கூைபவண்டும். லங்ோதீ வின் முதல்  க்ேத்தில் எவ்வாறு என் ேணவறரப் 
 ற்ைிப் த ாய்ேறளப்  ிரசுரித்தார்ேபளா அவ்வாபை முதல்  க்ேத்தில் 
அவற்ைிறே வா ஸ்த ற்று மன்ேிப் ிறே தவளியிைபவண்டும் என் பத எமது 
பதறவயாகும்.” எேக் ேைந்த வருைம் த ாரவப்த ாத்தாேயில் த ாய்க் 
குற்ைச்சாட்டின் ப ரில் றேதுதசய்யப் ட்ை ஐந்து ஆண்ேளில் ஒருவரின் 
மறேவியாே பஜ. ற ருல் ுதா குைிப் ிட்ைார்.  

தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள  லரின் குடும் த்திேர் தங்ேளின் சமுதாயத்திேர் 
தங்ேறள ஒதுக்ேிறவத்துள்ளதாேவும் தங்ேள்  ிள்றளேள் கூைப் 
 ாைசாறலயில் சே  மாணவர்ேளிோலும் ஆசிரியர்ேளிோலும் ததாொ்நதரவுக்கு 
ஆளாவதாேவும் குைிப் ிட்ைேர்.“நாங்ேள் எங்பே தசன்ைாலும் மக்ேள் எங்ேறளப் 
 ார்த்து ‘ஐஎஸ்எஸ் கூட்ைம் வருேின்ைது’ எேக் கூறுேின்ைேர். எங்ேள் 
 ிள்றளேளிைம் அவர்ேளின் தந்றத ஏன் சிறையில் இருக்ேின்ைார் எேக் 
பேட்ேின்ைேர். அவர் ஐஎஸ்  யங்ேரவாதியா எேக் பேட்ேின்ைேர். தாக்குதல் 
நைக்கும் வறர சஹ்ரான் என்ை த யறரக் கூை நாங்ேள் பேள்விப் ட்ைதில்றல. 
எங்ேளுக்கு ஏன் இறவதயல்லாம் நைக்ேின்ைே?” தாக்குதறலத் ததாைர்ந்து 

 
6 இேப்  தற்ைத்திறே உருவாக்ேி முஸ்லிம்ேளுக்தேதிராே  ாகு ாட்டுணர்வுேறள உருவாக்ேியதில் 
மிேவும் உைந்றதயாே இருந்த ஊைேங்ேளில் ததரே,  ிரு, திவயிே, லங்ோதீ  ப ான்ைறவ 
அைங்குேின்ைே 
7 சண்பை ஒப்பசவர், “ஊைேம் எங்ேறளக் தோன்றுவிட்ைது” : குருணாேல் றவத்தியரின் மறேவி 
மேந்திைக்ேின்ைார் - http://www.sundayobserver.lk/2019/06/16/news-features/%E2%80%9C-media-has-killed-

us%E2%80%9D-kurunegala-doctor%E2%80%99s-wife-speaks-out  

http://www.sundayobserver.lk/2019/06/16/news-features/%E2%80%9C-media-has-killed-us%E2%80%9D-kurunegala-doctor%E2%80%99s-wife-speaks-out
http://www.sundayobserver.lk/2019/06/16/news-features/%E2%80%9C-media-has-killed-us%E2%80%9D-kurunegala-doctor%E2%80%99s-wife-speaks-out
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றேதுதசய்யப் ட்ைவர்ேளின் மறேவிமார்ேளும் தாய்மார்ேளும் மேம் 
வருந்திக் கூைியறவ.   

 

உதவியின்டமயும் கைன்படுநிடலயும் 

குடும் த்திற்ோே உறழத்து வருமாேம் ஈட்டிய ஒபர உைவிறே இழந்த  ல 
குடும் ங்ேள் வருமாேத்திற்ோே மாற்று மூலத்திறேத் பதைபவண்டிய 
நிர்ப் ந்தத்திற்கு ஆளாேியுள்ளே. உைவிேர்ேள் இந்தக் குடும் ங்ேளுக்கு 
உதவுவதற்குத் தங்ேளால் இயன்ைறதச் தசய்துள்ளேர். இருப் ினும் 
இக்குடும் ங்ேள் சட்ைத்தரணிேளின் ேட்ைணங்ேறளச் தசலுத்துவதற்கும் 
ப ாக்குவரத்திற்கும் சிறைச்சாறலேளுக்கு விஜயம் தசய்வதற்கும் 
உணவிற்ோேவும்  ிள்றளேளின்  ாைசாறலச் தசலவுேளுக்ோேவும் ேைன் 
த ைபவண்டியும் தங்ேள் உறைறமேறள அைகு றவக்ேபவண்டியும் 
இருக்ேின்ைது. பமலும் றேது தசய்யப் ட்ைவர்ேளின் மீதுள்ள  ழியிோலும் 
தாக்குதல்ேறளத் ததாைர்ந்து இக்குடும் ங்ேள் தீவிர ேண்ோணிப்புக்கு 
உள்ளாேியுள்ளதாலும் மக்ேள் இவர்ேளுக்குக் ேைன் தோடுக்ேவும் பவறு 
வழிேளில் உதவவும் தயங்குேின்ைேர். 

த ண்ேள் சுயமாே தவளியில் தசன்று பதறவேறள நிறைபவற்ைிப்  ழக்ேம் 
இல்லாத குடும் ங்ேளிற்கு இந்த நிறலறம சிரமமாேதாே ஆேியுள்ளது. இந்தப் 
த ண்ேளும் அவர்ேளின் குடும் ங்ேளும் தங்ேறளப்  ராமரிக்ே பவறு 
வழியற்ைவர்ேளாே உள்ளேர். இதற்ோே உதாரணமாே ஒரு சம் வத்திறேக் 
குைிப் ிை முடியும். ோத்தான்குடியிறேச் பசர்ந்த த ண் ஒருவர் றதயல் 
பவறல தசய்துவந்ததுைன் அண்றமயிலுள்ள ஆறைத் ததாழிற்சாறலக்ோே 
ஆறைேளின் துண்டுேறளத் றதத்துக் தோடுக்கும் பவறலயிறேச் 
தசய்துவந்தார். அவரது ேணவர் அவருைன் இருந்தப ாது அவர் தன் 
மறேவிக்குத் பதறவயாே விநிபயாேங்ேறளச் பசேரித்து மறேவியிைம் 
தோடுத்து மறேவி தயாரித்த முடிவு உற் த்திேறள ததாழிற்சாறலக்கு 
வழங்ேிவந்தார். இப்ப ாது அப்த ண்ணால் இதறேச் தசய்ய முடியாதுள்ளது. 
ஏதேேில் அவருக்குத் பதறவயாே த ாருட்ேறள வழங்குவதற்கு யாரும் 
இல்றல. அவரின் முடிவுப் த ாருட்ேறள எடுத்துச் தசல்லவும் யாருமில்றல. 
உைவு முறையில்லாத ஆண்ேள் இவர்ேளின் வடீுேளுக்கு வருவது ேலாசார 
ரீதியாே ஏற்றுக்தோள்ளப் டுவதில்றல. தேது ேைன்ேறள மீளச் தசலுத்த 
முடியாமலும் தேது பதறவேறள நிறைபவற்ை முடியாமலும் இப்த ண் 
ேஸ்ைப் டுேின்ைார். இக்குடும் ங்ேள் எவற்ைிற்கும் அரசாங்ேத்திைமிருந்பதா 
அல்லது ஏறேய குழுக்ேளிைமிருந்பதா உதவி வழங்ேப் ைவில்றல. 
குடும் த்திற்ோே உறழத்த ஒபர ஆண் இல்லாத நிறலயில் இக்குடும் ங்ேள் 
மிகுந்த  ண தநருக்ேடியில் வாழ்ந்து வருேின்ைே. 
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ேைந்த வருைம் நைத்தப் ட்ை உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்ேறளத் ததாைர்ந்து 
றேதுதசய்யப் ட்ை 8 முஸ்லிம் ஆண்ேள், ஒரு சிறுவன் மற்றும் ஒரு த ண் 
ஆேிபயாரின் குடும்  உறுப் ிேர்ேளுைன் நைத்தப் ட்ை பநர்ோணல் ேீபழ 
வழங்ேப் ட்டுள்ளது. பமலும் த ாய்க் குற்ைச்சாட்டின் ேீழ் 
த ாரவப்த ாத்தாேயில் றேதுதசய்யப் ட்டு ேைந்த நவம் ரில்  ிறணயில் 
விடுதறல தசய்யப் ட்ை ஐந்து ஆண்ேளுைனும் ேலந்துறரயாடும் வாய்ப்பு 
எேக்குக் ேிறைத்தது.  இவர்ேளில் இருவருைோே பநர்ோணலும் ேீபழ 
உள்ளைக்ேப் ட்டுள்ளது.  

 

குடும்பம் - *பாத்திமா (தாய்), 53, கிைக்கு மாகாணம், இலங்டக 

தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ளவர் - *இன்பாஸ் (மகன்), 21 

தற்சபாது தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ள இைம் – சககாடல சிடறச்சாடல 

குற்றச்சாட்டு – என்டிசே ஏற்பாடு தசய்த நுவதரலிய பிரச்சாரத்திற்குச் 
தசன்றடம 

ததாைில் – விற்படைப் பிரதிநிதி, ஹாட்தவயார் கடை 

திருமண அந்தஸ்து - திருமணமாகாதவர் 

தங்கியிருப்சபார் – தபற்சறாரில் ஒருவராை தாய் மட்டும், டதயல் 
ததாைில் புரிபவர்  

 

* ாத்திமாவின் ேணவர் மூன்ைாவது  ிள்றள  ிைந்த  ின்ேர் குடும் த்திறேக் 
றேவிட்டுச் தசன்றுவிட்ைார்.  ாத்திமா இன் ாறசப்  டிப் ிப் தற்ோே அவரின் 
வடீ்டிறே விற்றுவிட்ைார். வடீ்றை விற்ை நாள் முதல் இவர்ேள் வாைறே 
வடீ்டில் வாழ்ந்து வருேின்ைேர். இவரின் இரண்டு மூத்த மேன்ேளும் திருமணம் 
முடித்துவிட்ை ோரணத்திோல் இறளய மேோே இன் ாஸ் தாயாறரயும் 75 
வயதாே  ாட்டிறயயும் ேவேித்து வந்தார். மாதம் 30000.00 ரூ ா உறழத்த 
இன் ாஸ் தாயாரிற்கு வடீ்டுத் பதறவேளுக்ோே 25000.00 ரூ ா தோடுத்து 
வந்தார்.  

*நுவதரலியாவிற்குப்  ிரசங்ேம் பேட் தற்ோேத் தங்ேளுைன் இலவசமாேக் 
கூட்டிச் தசல்ேின்பைாம் என்று அறழத்த நண் ர்ேளுைன் பசர்ந்து இன் ாஸ் 
தசன்ைிருக்ேின்ைார். இறதத் தவிர அவருக்கு பவறு எதுவும் கூைப் ைவில்றல. 
எவ்வாைாயினும், தான் தேது நண் ர்ேளுைன்  ார்ட்டி ஒன்ைிற்குச் தசல்வதாே 
இன் ாஸ் அவரின் தாயரிைம் கூைி தவள்ளிக்ேிழறம மாறல 
தசன்ைிருக்ேின்ைார். சேிக்ேிழறம இரவு திரும் ிய இன் ாஸ் தாயாரிைம் 
 ிரசங்ேம்  ற்ைிக் கூைி, தன்றே என்டிபஜ தவைாே வழிநைத்தியதாேவும் 
கூைியிருக்ேின்ைார்..8 “இவர் ஒரு  யங்ேரவாதியல்ல என் தற்கு இதுபவ 

 
8 பதசிய தவ் தீ் ஜமாஅத் (NTJ) 
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ப ாதிய சான்ைாே இருக்ேின்ைது,” எேத் தாயார் கூைிோர். “அவர் 
 ள்ளிவாசலுக்கு ஒழுங்ோேச் தசல்வார். அது என்டிபஜ  ள்ளிவாயல் அல்ல".  

ரமழான் மாதத்தின் இரண்ைாம் நாள் (பம 9, 2019), நானும் எேது மேனும் 
வடீ்டின்  ின்புைத்தில் ஓய்தவடுத்துக்தோண்டிருந்பதாம்.  “தான் தூங்ேி 
விழித்ததும் பநான்பு  ிடிப் தற்ோே சபமாசா வாங்ேி வருவதாே என்ேிைம் 
கூைிோர். அன்றைய திேம்  ின்பேரம் இரண்டு வாேேங்ேளில் த ாலிசாரும் 
சிஐடியிேரும் எங்ேள் வடீ்டிற்கு வந்து இன் ாஸ் எங்பே என்று பேட்ைேர். 
விசாரறணக்ோே அவறர அறழத்துச் தசல்லபவண்டும் எேப் த ாலிசார் 
கூைிேர். எேது மேன் எத்தவறும் தசய்யவில்றல என் நான் கூைிபேன். 
அவர்ேள் மேேின் ததாறலப சியிறே எடுத்து அதறேச் பசாதறேயிட்டுப் 
 ின்ேர் அதறேத் தந்தேர். ஆோல் மேறேத் தரவில்றல,” எே  ாத்திமா 
கூைிோர். அவர் முதலில் ோத்தான்குடி த ாலிஸ் நிறலயத்தில் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுப்  ின்ேர் மட்ைக்ேளப்புச் சிறைச்சாறலக்கு 
மாற்ைப் ட்ைார். “அவறர எமது வடீ்டில் இருந்து கூட்டிச் தசன்ைேர். ஆோல் 
குற்ைப்  த்திரிறேயில் அவர் ஒளிந்திருந்ததாே எழுதிேர். அவர்ேள் குற்ைப் 
 த்திரிறேயிறே வாசிக்றேயில் அவர்ேள் ஏன் த ாய் கூறுேின்ைேர் எே நான் 
பேட்பைன். இருப் ினும் அவர்ேள் அந்த வாக்ேியத்திறே மாற்ைவில்றல,” எேக் 
குைிப் ிட்ைார். இன் ாறச முதற் தைறவயாே நீதவான் நீதிமன்ைத்தில்  
ஆஜர் டுத்தியப ாதும் நான் இந்த விையத்திறே எழுப் ிபேன். நீதி தியும் 
இன் ாஸ் வடீ்டில் இருந்து றேது தசய்யப் ட்ைால் அவர் ஒளித்திருந்தார் எே 
ஏன் எழுதப் ட்ைது எேக் பேட்ைார்.  

இப்ப து இன் ாஸ் பேோறலச் சிறைச்சாறலக்கு மாற்ைப் ட்டுள்ளார். இது 
த ரும் ான்றமயாேச் சிங்ேள மக்ேள் வாழும்  ிரபதசமாகும். “எங்ேளுக்குப் 
த ாதுப் ப ாக்குவரத்றதப்  யன் டுத்தி அங்பே தசல்ல முடியாது. எேபவ 
தங்ேளின்  ிள்றளேள் பேோறலயில் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள சுமார் 15 
குடும் ங்ேள் சிங்ேளம் ப சக்கூடிய சாரதியுைன் பவன் ஒன்ைிறே வாைறேக்கு 
அமர்த்தி ஒன்ைாேப்  யணிக்ேின்பைாம். அவரின் உணவுச் தசலவும் எேது 
 யணச் தசலவுமாேச் பசர்த்து எேக்கு ஒரு தைறவ  யணம் தசய்ய 5000 ரூ ா 
தசலவாேின்ைது. நாங்ேள் முயற்சித்து இரண்டு வாரங்ேளுக்தோரு 
தைறவயாவது அவர்ேறளப்  ார்க்ேப் ப ாேின்பைாம். ப ாவதற்கும் 
வருவதற்கும் ஒரு நாள் ப ாய்விடுேின்ைது. மேனுைன் ப ச எேக்கு 20 
நிமிைங்ேள் தான் ேிறைக்ேின்ைது.  

“ஆரம் த்தில் தங்ேறளப்  ேங்ேிழங்கு அடுக்ேியது ப ால தநருக்ேமாே 
றவத்திருந்ததாேவும் தாங்ேள்  க்ேவாட்டிபலபய 
 டுக்ேபவண்டியிருந்ததாேவும் மேன் கூைிோர். தன்ோல் தூங்ேபவா அல்லது 
ஒழுங்ோேத் ததாழபவா முடியவில்றல எேவும் கூைிோர். அழுக்ோே 
இைத்தில் தங்ேறள றவத்திருந்ததாேவும் கூைிோர். இப்ப ாது நிறலறம 
முன்பேற்ைமறைந்துள்ளது எே மேன் கூைிோர். மேன் என்றேச் 
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சந்திக்கும்ப ாததல்லாம் என்ேிைம் ‘யாறரயும் போ த்திோல் அடிக்ேக் கூைாது, 
ஒரு ப ாதும் வன்முறையில் இைங்ேக்கூைாது என்று கூைித்தாபே என்றே 
வளர்த்தீர்ேள். இப்ப ாது எேக்கு என்ே நைந்துள்ளது என்று  ாருங்ேள்’ எேக் 
கூறுேின்ைார். அவர் ஏதாவது தவறு தசய்திருந்தால், எேக்கு அறதப் 
புரிந்துதோள்ள முடியும். ஆோல் தசய்யாத ஒன்ைிற்ோே அவர் ஏன் விறல 
தசலுத்தபவண்டும். இறைவன் என் மேனுக்கு உதவுவான் எே நான் 
நம்புேின்பைன். ஏதேேில் மேன் அப் ாவி என் து இறைவனுக்குத் ததரியும்” 

அவருக்கு என்ே பதறவ எே நாம் பேட்பைாம். தேக்குத் றதயல் இயந்திரம் 
ஒன்று பதறவ என்றும் அது இருந்தால்  ிரபதசத்திலுள்ள  ல ஆறைத் 
ததாழிற்சாறலேளின் துண்டுேறளத் தன்ோல் றதக்ே முடியும் என்றும் அவர் 
கூைிோர். இன் ாஸ் விடுதறல தசய்யப் டும் வறர தன்ோல் இவ்வாறு 
வடீ்டில் இருந்து வருமாேம் ஈட்ை முடியும் எே அவர் கூைிோர். 
இயந்திரத்திற்கு 40000.00 ரூ ா தசலவாகும். அவரால் அதறே வாங்ே முடியாது.  

 

குடும்பம் - *தரசைாசா (மடைவி), 39, கிைக்கு மாகாணம், இலங்டக 

தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ளவர் - *ரியாஸ் (கணவர்), 43 

தற்சபாது தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ள இைம் – தமாைராகல சிடறச்சாடல 

குற்றச்சாட்டு – என்டிசே ஏற்பாடு தசய்த பிரசங்கத்திற்காக 
நுவதரலியாவுக்குச் தசன்றடம 

ததாைில் – ததாைில்நுட்பவியலாளர் இலங்டக சபாக்குவரத்துச் சடப (CTB) 
திருமண அந்தஸ்து – திருமணமாைவர் – 3 மகள்மார் (07, 12 & 14).  

தங்கியிருப்சபார் – மடைவியும் 3 பிள்டளகளும் 

பயணக் தகாடுப்பைவு – ஐசிஆர்சியிைம் இருந்து 2600.000 ரூபா பயணக் 
தகாடுப்பைவு 45 நாட்களுக்கு ஒரு தைடவ (ஒரு தைடவ 2020 ேைவரி 11 
இல் கிடைத்தது) 

 

அயலவராே ரஊப் (பதசிய தவ் தீ் ஜமாஅத்றதச் பசர்ந்தவர்) ரியாறசயும் 
அவரது மற்தைாரு நண் ராே சுற றரயும் நுவதரலியாவில் நறைத ைவுள்ள 3 
நாள்  ிரசங்ேத்தில் ேலந்துதோள்ளுமாறு பேட்ைார். ஆோல்  ிரசங்ேத்தில் 
கூைிய விையம்  ிடிக்ோமல் சுற ரும் ரியாசும் ஒரு நாளிபலபய ஊர் திரும் ி 
விட்ைேர். ரியாஸ் சாதாரண  ள்ளிவாயலிபலபய ததாழுது வந்தார். 
என்டிபஜயின் ேட்டுப் ாட்டில் இருந்த  ள்ளிவாயலில் அல்ல. இலங்றே 
ப ாக்குவரத்துச் சற யில் ரியாஸ் ததாழில்நுட் வியலாளரராே பவறல 
 ார்த்தார். ரியாசின் றேதின்  ின்ேர் ஒரு தைறவயில் வழங்ேப் டும் 
தோடுப் ேவாே 37000.00 ரூ ா  ணம் ரியாசின் மறேவிக்கு வழங்ேப் ட்ைது 

(EPF + ETF). அதன்  ின்ேர் அவர்ேள் தங்ேளின்  ிறழப்ற ப்  ார்க்ே பவண்டிய 
நிறலறம ஏற் ட்ைது. 
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*ரமழான் மாதத்தின் 3 ஆம் நாளன்று ரியாஸ் அவரது வடீ்டில் றவத்துக் 
றேதுதசய்யப் ட்ைார் (10 பம 2019). அவறரத் பதடி  ஸ் டிப்ப ாவுக்குச் தசன்ை 
த ாலிசார்  ின்ேர் அவரது வடீ்டிற்கு வந்திருக்ேின்ைேர். *ேணவர் என்டிபஜ 
உறுப் ிேர் அல்ல அவர் ஏன் கூட்டிச் தசல்லப் டுேின்ைார் எே ரிபோசா 
பேட்டிருக்ேின்ைார். அதற்ோே ோரணம் அவர் நுவதரலியாவுக்குப் 
 ிரசங்ேத்திற்குச் தசன்ைறம எே அவர்ேள் கூைியிருக்ேின்ைேர் ( ிரசங்ேத்திேப் 
த ாலிசார்  யிற்சி எேக் குைிப் ிட்டிருக்ேின்ைேர்). ரியாறசக் றேது 
தசய்றேயில் *தரபோசா 5 மாதக் ேர்ப் ிணியாே இருந்தார். தரபோசா 
தசப்தைம் ரில் குழந்றதயிறேப்  ிரசவித்தார். ஆோல்  ிைந்த  ின்ேர் 
குழந்றத இைந்து விட்ைது.   

“எேது ேணவர் றேதுதசய்யப் ட்ை உைபேபய எேது அயலவர்ேள் 
அறேவரும் என்ேிைம் வந்து எேது ேணவர் குற்ைமற்ைவர் என்றும் அவர் 
றேது தசய்யப் ட்டிருக்ேக் கூைாது என்றும் குைிப் ிட்ைேர். ரமழான் மாதத்தின் 
ஒவ்தவாரு நாள் மாறலயும் அவர்ேள் என்ேிைம் வந்து எேக்கு ஆறுதல் கூைி 
என்ேிைம் றதரியமாே இருக்குமாறு கூைிச் தசல்வார்ேள். நான் தீவிர 
ேண்ோணிப் ின் ேீழ் இருக்ேின்ை ோரணத்திோல் எேது சபோதரர்ேள் எேது 
வடீ்டிற்கு வருவதில்றல. பமலும் அவர்ேள் பவறு பவறு  ள்ளிவாயல்ேறளச் 
பசர்ந்தவர்ேள் என் தால் எங்ேள் குடும் ங்ேளுக்கு இறையிலும் சில  
 தற்ைங்ேள் ோணப் டுேின்ைே.  

தற்ப ாது *தரபோசா அவரின்  ிள்றளேளுைன் தேது தாயும் சபோதரியும் 
வாழும் வடீ்டு வளவிபலபய வாழ்ந்து வருேின்ைார். தேது ேணவரின் சபோதர 
சபோதரிேளின் தயவிபலபய தரபோசா முற்றுமுழுவதும் தங்ேியிருக்ேின்ைார். 
இதறே அவர் விரும் வில்றல. ஏதேேில் தரபோசாவின் ேணவபர 
அவர்ேறள எப்ப ாதும் ேவேித்திருக்ேின்ைார். “நான் ேணவறரச் சந்திக்ேச் 
தசல்லும்ப ாததல்லாம் நாங்ேள் எவ்வாறு சமாளித்து வாழ்ேின்பைாம் என்று 
என் ேணவர் என்ேிைம் பேட் ார்” எே தரபோசா கூைிோர். அவர் இன்னும் 
இரண்டு ப ருைன் சிறைக்கூண்டில் இருக்ேின்ைார். தரபோசாவுக்கு இப்ப ாது 
அவர்ேறளத் ததரியும். இக்குடும் ங்ேள் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள தங்ேளின் 
குடும்  உறுப் ிேர்ேறளக் ோண ஒன்ைாேபவ  யணம் தசய்ேின்ைே. அறர 
நாள்  யணம் தசய்யும் இவர்ேளுக்கு தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள 
உைவிேர்ேளுைன் ப ச 20 நிமிைங்ேள் மட்டுபம வழங்ேப் டுேின்ைது. 
ேிைிஸ்மஸ்  ண்டிறேயின்ப ாது தேது  ிள்றளேறள அவர்ேளின் தந்றதறயக் 
ோண் தற்ோே இவர் இரண்டு தரம் அறழத்துச் தசல்லக்கூடிய வாய்ப்புக் 
ேிறைத்தது.  

எேது ேணவறர 14 நாட்ேளுக்தோரு தைறவ மட்ைக்ேளப்பு நீதவான் 
நீதிமன்ைத்திற்கு அறழத்து வந்தாலும் அவறரப்  ார்ப் தற்போ அல்லது 
அவருைன் ப சுவதற்போ அல்லது நீதிமன்ைத்தினுள் தசல்வதற்போ எங்ேறள 
அனுமதிப் தில்றல. ஏறேய தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள அறேவரிேதும் 
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குடும் ங்ேள் நீதிமன்ைத்தினுள் தசல்ேின்ைேர். ஆோல் உயிர்த்த ஞாயிறு 
தாக்குதல்ேறளத் ததாைர்ந்து றேது தசய்யப் ட்ைவர்ேளின் குடும் ங்ேறள 
அவர்ேள் அனுமதிப் தில்றல. நீதி தியின் ேட்ைறளயிறேபய தாங்ேள் 
 ின் ற்றுவதாேப் த ாலிசார் எங்ேளிைம் கூைிேர். அவர்ேள்  ஸ்சில் 
வருறேயில் அல்லது நீதிமன்ைத்திற்குள் தசல்றேயில் அல்லது நீதிமன்ைத்தில் 
இருந்து தவளிபய வருறேயில் மாத்திரபம எங்ேளால் அவர்ேறள ஒரு 
தைறவயாவது  ார்க்ே முடியும். றசறே தமாழியில்தான் நாங்ேள் 
அவர்ேளுைன் ப ச முயற்சிக்ேின்பைாம்.   

“தவள்ளிக்ேிழறமேள் எேக்குக் குைிப் ாேக் ேடிேமாேறவயாகும். ஏதேேில் 
ஒவ்தவாரு தவள்ளிக்ேிழறமயும் எேது ேணவர் என்  ிள்றளேறளக் 
ேைற்ேறரக்கு அறழத்துச் தசல்வறத வழறமயாேக் தோண்டிருந்தார். 
தவள்ளிக்ேிழறமேள் வருறேயில் என்  ிள்றளேள் தந்றத இல்றலபய என்று 
நிறேத்து வருந்துேின்ைேர்,” எே தரபோசா வருத்தப் ட்ைார். “நான் வடீ்டில் 
இருந்து டியூசன் வகுப்புக்ேள் நைத்திவந்பதன். ஆோல் ேணவன் 
றேதுதசய்யப் ட்ைதில் இருந்தும் எேது  ிைந்த குழந்றத இைந்ததில் இருந்தும் 
ேற் ிக்கும் மேநிறலயில் நான் இல்றல. பமலும் ேணவேின் வழக்ேிற்ோே 
ஓடித்திரிவதாலும்  ிள்றளேறளக் ேவேிக்ேபவண்டியிருப் தாலும் எேக்கு 
பநரம் ேிறைப் தில்றல. எேது ோயம் ஆைியதும் (சிபசரியன் சத்திரசிேிச்றச 
தவட்டு) நான் மீண்டும் ேற் ிக்ே எண்ணியுள்பளன்.” எே அவர் கூைிோர்.   

*ஆறைத் ததாழிற்சாறலேளுக்ோேத் துண்டுேறளத் றதத்துக் தோடுப் றதப் 
 ற்ைி தரபோசா  ரிசீலித்து வருேின்ைார். நீண்ை ஆறைக்ோே (தமக்சி) 15 
ரூ ாவும்  ாவாறைக்ோே 5 ரூ ாவும் எே மிேக் குறைந்த ததாறேபய 
அவருக்குக் ேிறைக்கும். தமக்சியிறே 700 ரூ ாவிற்கு விற்ேின்ைேர் (300 ரூ ா 
துணிக்கும் 15 ரூ ா றதயலுக்கும்). இவ்வாறு விற்றுப் த ரும் லா த்திறே 
ஈட்டுேின்ைேர். ஆோல் றதத்துக் தோடுக்கும் த ண்ேளுக்குக் ேிறைப் பதா 
மிேவும் அற் மாே ததாறேபய.  

தரபோசாவின் குடும் த்திறேப் ப ான்ை  ல குடும் ங்ேள் ஆரம் த்தில் ரேீப் 
என்ை சட்ைத்தரணியிைம் தங்ேளின் சம் ந்தப் ட்ை போப்புக்ேறளத் 
தயாரிப் தற்ோேத் தலா 10000.00 ரூ ா தசலுத்தியுள்ளேர். ஆோல் 
அச்சட்ைத்தரணி அவர்ேளுக்ோே ஒருப ாதும் ஆஜராேவில்றல. இதோல் 
அவர்ேள் ரதீப் என்ை பவதைாரு சட்ைத்தரணிக்குக் ேட்ைணம் தசலுத்தபவண்டி 
பநரிட்ைது. அவர் வழக்குேறளப்  ாரதமடுத்துள்ளார். இக்குடும் ங்ேளின் 
 ணத்திறே ரேீப் திரும் ிக் தோடுக்ேபவ இல்றல.  

பநர்ோணலின் ப ாது பரபசாோவின் மாதாந்தச் தசலவுேள் சுமார் 50000.00 ரூ ா 
எேத் ததரியவந்தது. இதில்  ிள்றளேளின்  டிப்புச் தசலவாே 12000.00 ரூ ாவும் 
அைங்குேின்ைது. தேது  ிள்றளேளின்  ாைசாறலச் தசலவுேளுக்பே அவர் 
முன்னுரிறம வழங்குேின்ைார். 
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குடும்பம் – *சாஹிரா (மடைவி), 31, கிைக்கு மாகாணம், இலங்டக 

தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ளவர் - உமர்* (கணவர்), 38 

தற்சபாது தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ள இைம் – திருசகாணமடலச் 
சிடறச்சாடல 

குற்றச்சாட்டு – 2017 இல் அலியார் சந்தி சமாதலில் சம்பந்தப்பட்ைதாகச் 
சந்சதகிக்கப்பைல் 

ததாைில் - டதயற்காரர்  

திருமண அந்தஸ்து – திருமணமாைவர் – 2 பிள்டளகள் (மகன் – 6, மகள் 
10).  
தங்கியிருப்சபார் – மடைவியும் 2 பிள்டளளும் 

பயணக் தகாடுப்பைவு – 45 நாட்களுக்தகாரு தைடவ ஐசிஆர்சியிைமிருந்து 
(2020 ேைவரி 11 ஆம் திகதி தபற்றுக்தகாண்ைது) 
 

2017 இல் சஹ்ரானும் அவரது சோக்ேளும் முஸ்லிம்ேளின் மற்றுதமாரு 
 ிரிவிேருைன் ோத்தான்குடியில் அலியார் சந்தியில் த ரும் பமாதலில் 
ஈடு ட்ைேர். 2019 பம 13 ஆம் திேதி ேல்முறேப் த ாலிசாரால் *உமர் 
றேதுதசய்யப் ட்டுப்  ின்ேர் தவைாேக் றேதுதசய்யப் ட்டுவிட்ைார் என்ை 
அடிப் றையில் விடுவிக்ேப் ட்ைார்.  ின்ேர் 2017 பமாதலில் 
சம் ந்தப் ட்ைவர்ேளின்  ட்டியலில் அவரின் த யர் இருப் தாேக் கூைி அவர் 
மீொ்ண்டும் றேதுதசய்யப் ட்ைார். 

*இரண்டு வாரங்ேளுக்தோரு தைறவ தேது ேணவறேப்  ார்க்ேச் 
தசல்வதற்குச் சா ிரா முயற்சிக்ேின்ைார். வடீ்டில் சறமத்த உணவிறேக் 
ேணவருக்கு வழங்ே சா ிரா அனுமதிக்ேப் டுவதில்றல. உணவுப் த ாதி 
மட்டுபம அனுமதிக்ேப் டுேின்ைது.  ிள்றளேளுக்கு பநரம் இருந்தால் அவர் 
 ிள்றளேறளயும் தந்றதறயப்  ார்க்ேக் கூட்டிச் தசல்ேின்ைார். “ ார்க்ேச் 
தசல்பவாருக்கும் தடுத்துறவக்ேப் ட்டிருப்ப ாருக்கும் இறையில் ஒரு சிைிய 
ேம் ி வறலத் தடுப்பு இருக்ேின்ைது. இரு சாராருக்கும் இறையில் த ரிய 
இறைதவளி இருப் தாலும் ஒபர பநரத்தில்  லரும் விஜயம் தசய்வதாலும் 
ேறதப் தற்ோேக் ேம் ி வறலயின் ஊபை உரத்துக் ேத்தபவண்டியிருக்ேின்ைது. 
ப சுவதற்கு எங்ேளுக்கு 5 நிமிைங்ேள் மாத்திரபம வழங்ேப் டுேின்ைது.” எே 
சா ிரா கூைிோர். ேிைிஸ்மஸ் திேத்தன்று குடும் ங்ேளுக்கு 15 நிமிைங்ேள் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள தங்ேள் உைவுேளுைன் ப ச அனுமதி வழங்ேப் ட்ைது. 
ஒரு பமறசயின் குறுக்பே அமர்ந்தவாறு இரு சாராரும் ப ச 
அனுமதிக்ேப் ட்ைேர். “இவ்வாைாே திைந்த நாளில்  ிள்றளேறள நான் 
அவர்ேளின் தந்றதறயப்  ார்ப் தற்ோே அறழத்துச் தசன்பைன். ஆோல் 
 ிள்றளேறள அவரால் ததாைக்கூை முடியவில்றல. அல்லது எேது மேன் 
 ாைசாறல தசன்ை முதல் நாள் புறேப் ைத்திறே அவரின் றேயால் எடுத்துப் 
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 ார்க்ேக்கூை முடியவில்றல. அவர்  ார்ப் தற்ோே நான் அதறேப்  ிடித்துக் 
ோட்டிபேன்.” எேக் கூைி அவர் அழுதார். 

“நாங்ேள் வடீு திரும் ியப ாது நான் எேது மேேிைம் தந்றத சிறையில் 
இருக்ேின்ைார் எேக் கூைபவண்ைாம் எேக் கூைிபேன். மேனுக்குப் 
 ாைசாறலயில்  ிரச்சிறே வருவறத நான் விரும் வில்றல. தந்றத 
மட்ைக்ேளப் ில் ஒரு ேறையில் பவறல தசய்ேின்ைார் எேக் கூறுமாறு 
தசான்பேன். நான் ஏன் த ாய் தசால்லபவண்டும் எே என் மேன் என்ேிைம் 
பேட்ைான். நான் மிேவும் தவட்ேப் ட்பைன். நம் ிக்றேயிறேயும் இழந்பதன். 
எேக்கு என்ே தசய்வததன்பை ததரியாமலுள்ளது. சஹ்ரான் எங்ேளின் 
வாழ்க்றேயிறேபய அழித்துவிட்ைான். எேது ேணவர் குற்ைமற்ைவர். 
தயவுதசய்து ஏதாவது தசய்து எேது ேணவறர தவளியில் எடுங்ேள்,” எே 
சா ிரா தேஞ்சிோர்.  

தேது ேணவர் றேது தசய்யப் ட்ைதில் இருந்து ேைந்த 18 மாதங்ேளாேத் தேது 
சீவியத்திறே நைத்துவதற்ோே யாரிைமும் உதவி பேட்ே விரும் ாத சா ிரா 
வடீ்டுப்  ாவறேப் த ாருட்ேறளயும் தேிப் ட்ை பதறவேளுக்ோே 
த ாருட்ேறளயும் விற் றே தசய்து வாழ்ந்து வருேின்ைார். அவர் ஆறைத் 
ததாழிற்சாறலேளுக்ோேத் றதத்த சில துண்டுேறளயும் விற் றே 
தசய்துள்ளார். சிைிறு  ணத்திறேப் த றுவதற்ோேத் றதயல் 
இயந்திரத்திறேயும் விற்குமாறு ேணவன் சா ிராவிைம் கூைியுள்ளார்.  

றதக்ேப் ைாத துண்டுேறளக் ேணவர் வடீ்டுக்குக் தோண்டுவந்து றதத்த 
துண்டுேறளத் ததாழிற்சாறலக்கு எடுத்துச் தசல்வார். ததாழிற்சாறலேளுக்குத் 
றதத்த துண்டுேறள விநிபயாேிக்கும்  ணியிறேக் ோத்தான்குடியில் உள்ள 
ஆண்ேபள தசய்ேின்ைேர். இதோல் அந்நிய ஆண்ேள் வடீ்டுக்குள் வந்து 
ப ாவறத விரும் ாத சா ிரா தேது ேணவன் றேதுதசய்யப் ட்ை உைபேபய 
றதப் றத நிறுத்திவிட்ைார். சிைிது ோலம் சா ிராவின் நண் ி ஒருவரின் 
ேணவர் றதப் தற்ோேத் துண்டுேறளக் தோண்டு வந்து 
தோடுத்துக்தோண்டிருந்தார். ஆோல் அண்றமக் ோலமாே இவரின் நண் ி 
ததாறலப சி அறழப்புக்ேளுக்குப்  திலளிக்ோத ோரணத்திோல் றதப் தற்குத் 
துண்டுேறள எடுப் தற்கு இவருக்கு வழியில்லாமல் இருக்ேின்ைது.  

தாக்குதல் நைத்தப் ட்ை உைபேபய சா ிராறவயும் அவரின் 
குடும் த்திறேயும் சேலரும் விலக்ேிறவக்ே ஆரம் ித்தேர். இவருக்கு உதவி 
தசய்ய யாரும் இருக்ேவில்றல. இப்ப ாது நிறலறம சற்று மாைியிருக்ேின்ைது. 
தவளிநாட்டில் வாழும் இவரின் உைவிேர் ஒருவர் இவருக்குச் சிைிது 
உதவுவதற்கு முயற்சி தசய்ேின்ைார். ஆோல் உதவி பேட்ே சா ிரா 
விருப் ப் ைவில்றல. “எங்ேளுக்குத் பதறவயாேறத எேது ேணவர் எப்ப ாதும் 
வழங்ேி வந்தார். தம்றமச் சரியாேக் ேவேிக்ோத ோரணத்திோலும் அல்லது 
பமாசமாே நைத்துேின்ை ோரணத்திோலும்  ாதி நீதிமன்ைத்திற்கு அறலந்து 
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திரியும் த ண்ேளின் ேறதேறள நாம் பேட்ேின்பைாம். எேது ேணவன் என்றே 
எப்ப ாதும் ேவேித்துக் தோண்ைதால் எேக்கு இப் டி ஒரு துயர நிறல வரும் 
எே நான் ஒருப ாதும் நிறேத்ததில்றல,” எேக் கூைிோர்.  

தேது வடீ்டிற்கும் ததாழிற்சாறலக்கும் இறையில் துண்டுேறள எடுத்துச் 
தசல்லப் த ண் உதவியாளர் ஒருவர் பதறவ என் றத பநர்ோணலின் ப ாது 
இவர் குைிப் ிட்ைார். 

 

குடும்பம் - *ரசதீா (தாய்), 67, கிைக்கு மாகாணம், இலங்டக 

தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ளவர் – *அஸ்மா (மகள்), 36 

தற்சபாது தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ள இைம் – தும்படறச் சிடறச்சாடல 

குற்றச்சாட்டு – பயங்கரவாதத்திற்கு உதவிதசய்ததும் 
உைந்டதயாயிருந்ததும் (என்டிசே தடலவர் நியாசின் மடைவி) 
ததாைில் – பகுதிசநரத் டதயற்காரி மற்றும் இல்லத்தரசி 
திருமை அந்தஸ்து - திருமணமாைவர் – 3 பிள்டளகள் (2 மகள்மார் – 7 & 10 

& மகன் – சுமார் 6 மாதங்கள்)  

தங்கியிருப்சபார் – தாய் மற்றும் 3 பிள்டளகள். 

பயணக் தகாடுப்பைவு – ஐசிஆர்சியிைம் இருந்து 45 நாட்களுக்தகாரு 
தைடவ 3200 ரூபா (2020 ேைவரி 11 இல் தபற்றுக்தகாள்ளப்பட்ைது) 

 

*அஸ்மாவின் ேணவராே நியாஸ், 2017 இல் இருந்து மத்திய ேிழக்ேில் 
 ணியாற்ைி வந்தார். இவர் 2019 இல் இலங்றேக்குத் திரும் ிோர். உயிர்த்த 
ஞாயிறு தாக்குதல்ேள் நைந்த இரண்ைாம் நாள் தேது த ாதியிறேயும் தேது 
ததாறலப சியிறேயும் தேது மறேவியின் ததாறலப சியிறேயும் 
எடுத்துக்தோண்டு எங்பே தசல்ேின்ைார் எே அஸ்மாவுக்குச் தசால்லாமல் 
வடீ்றை விட்டுச் தசன்றுவிட்ைார். *நியாஸ் வடீ்டில் இருந்து தசன்றுவிட்ைார் 
எே அஸ்மா அவரின் தாயாரிைம் கூைிோர். ஏப்ரில் 26 ஆம் திேதி அம் ாறை, 
சாய்ந்தமருதில் தற்தோறலக் குண்டு தவடிப்புப்  ற்ைி நாம் பேள்விப் ட்பைாம். 
 ின்ேர் 2019 ஏப்ரில் 27 ஆம் திேதி நியாசின்  ைத்திறேக் தோண்டுவந்த 
த ாலிசார் நியாஸ் சாய்ந்தமருது வடீ்டில் இருந்ததால் அவரின் சைலத்திறே 
அறையாளம் ோண வருமாறு அஸ்மாறவ அறழத்தேர். வடீ்றைச் 
பசாதறேயிட்ை த ாலிசார் அஸ்மாவின் மருத்துவக் போப் ிறேயும் 
பமாட்ைார் றசக்ேிறளயும் ேண்டு ிடித்தேர். இவற்றுள்  திவுப் 
புத்தேத்திறேயும் திைப் ிறேயும் அவர்ேள் எடுத்துச் தசன்ைேர். சைலத்திறே 
அறையாளம் ேண்ை  ின்ேர் அஸ்மா அவரின் வடீ்டிற்குத் திரும் ி வந்தார். 
ஏப்ரில் 28 ஆம் திேதி விசாரறணக்கு வருமாறு அறழக்ேப் ட்ைறதத் ததாைர்ந்து 
அஸ்மா தேது சபோதரருைன் தசன்ைார். தேது ேணவேின் உைல் 
ஒப் றைக்ேப் ைபவண்டும் எேவும் அவர் போரிக்றே விடுத்தார். அவர்ேள் 
அம் ாறைப்  ிணவறைக்குச் தசன்ைதும் த ாலிஸ் ஓஐசி அங்பே இல்றல எே 
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அவரிைம் கூைப் ட்ைது. அவறர இரவு அங்பே தங்குமாறும் சைலம் ோறலயில் 
ஒப் றைக்ேப் டும் என்றும் கூைப் ட்ைது. அன்ைிரவு தடுத்துறவப்புக் 
ேட்ைறளயிறே விநிபயாேித்த அவர்ேள் அவறர மட்ைக்ேளப்புச் 
சிறைச்சாறலக்கு மாற்ைிேர். அச்சந்தர்ப் த்தில் அஸ்மா 5 மாதக் ேர்ப் ிணியாே 
இருந்தார். 3 மாதங்ேளின்  ின்ேர் அவர் சிறையில் குழந்றதயிறேப் 
 ிரசவித்தறதத் ததாைர்ந்து 7 நாட்ேளின்  ின்ேர் தும் றைச் சிறைக்கு 
மாற்ைப் ட்ைார். 

“அவர்ேள் மட்ைக்ேளப்புச் சிறையில் இருந்தப ாது நான் எேது மேறளயும் 
ப ரறேயும்  ார்க்ே நாளாந்தம் தசல்பவன். இப்ப ாது என்ோல் அவர்ேறளப் 
 ார்க்ே இரண்டு வாரங்ேளுக்தோரு தைறவபய தசல்ல முடிேின்ைது. 
மட்ைக்ேளப்பு சிறையில் அவர்ேள் இருந்தப ாது நான் அவர்ேளுக்ோே 
மின்விசிைி ஒன்ைிறேயும் நீர் சூைாக்கும்  டீ்ைர் ஒன்ைிறேயும் வாங்ேிபேன். 
ஆோல் அறவ தும் றைச் சிறைக்கு அனுப் ப் ைவில்றல. மட்ைக்ேளப்புச் 
சிறையில் பவறு ஒரு தாய் அதோல் நன்றமயறைவார் எே நான் 
எதிர் ார்க்ேின்பைன். எேது மேளுக்குக் குளிரில் இருந்து  ழக்ேம் இல்றல. 
அதோல் அவர் அடிக்ேடி சுேவேீம் அறைேின்ைார். எேபவ அவர் தன்றே 
மட்ைக்ேளப்புச் சிறைக்கு மாற்றுமாறு நீதி தியிைம் விபசை பவண்டுபோள் 
ஒன்ைிறே முன்றவத்தார். ஆோல் நீதி தி அது தேது நியாயாதிக்ேத்தின் ேீழ் 
இல்றல எேக் கூைிவிட்ைார். எேது மேளுக்கு என்டிபஜ  ற்ைி எதுவும் 
ததரியாது.” எே அஸ்மாவின் தாய் மேவருத்தப் ட்ைார். பமலும் அஸ்மாவின் 
குற்ைப்  த்திரிறேயில் அஸ்மா ஒளிந்திருக்றேயில் றேது தசய்யப் ட்ைதாேப் 
த ாலிசார் எழுதியுள்ளேர். ஆோல் த ாலிசார் அறழத்தவுைன் அவர் த ாலிஸ் 
நிறலயத்திற்குச் தசன்றுவிட்ைார். ஒளித்திருக்ேவில்றல.   

“இரண்டு வாரங்ேளுக்தோரு தைறவ தும் றைக்குப் ப ாவதற்கு பவனுக்ோே 
ஒரு ஆசேத்திற்கு 2000 ரூ ா தசலுத்தபவண்டியுள்ளது. என்ோல் முடிந்தப ாது 
 ிள்றளேறளயும் கூட்டிச் தசல்வதற்கு நான் முயற்சிக்ேின்பைன். பமலும் 
ேருவாடு, இறைச்சி,  ால்மா, சுோதாரத் துவாறலேள், அறணயாறைப் த ாதி 
ப ான்ைவற்ைிறேயும் நான் எடுத்துச் தசல்ல முயற்சிக்ேின்பைன். ஆோல் 
இறவ தசலவு கூடியறவயாே இருக்ேின்ைே. என்டிபஜ உறுப் ிேர்ேள் சீதேம் 
வாங்குவதில்றல. எேபவ திருமணத்தின்  ின்ேர் அவர்ேள் வாைறே 
வடீ்டிபலபய வாழ்ந்துவந்தேர். எேது மேள் றதயல் பவறல  ார்த்துவந்தார். 
ஆோல் மேளின் ேணவர் திருமணத்தின்  ின்ேர் மேள் பவறல தசய்வறத 
நிறுத்திவிட்ைார். ேணவர் மத்திய ேிழக்ேில் சாரதியாே பவறல  ாரத்தார். 
மேளுக்கு மாதாந்தம் 40000 ரூ ா அனுப் ிவந்தார். எேது மேள் த ருநாள் 
பநரங்ேளில் ஆறைேறளத் றதத்து பமலதிே வருமாேத்திற்ோே அவற்ைிறே 
விற்றுவந்தார்.  

“எேது மூத்த ப த்தி மிேவும் தேட்டிக்ோரி. அவள் 5 ஆம் வகுப்புப் புலறமப் 
 ரிசில்  ரீட்றசக்ோே இப்ப ாது  டித்துக்தோண்டிருக்ேின்ைாள். டியூசனுக்கு 
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மாதம் 750 ரூ ா தசலவாேின்ைது. இதோல் தான் வடீ்டில்  டிக்ேப்ப ாவதாே 
அவள் என்ேிைம் கூைிோள். இவ்வாறு தசய்வதால் தாயின் வழக்ேிற்ோேவும் 
சிறைச்சாறல விஜயத்திற்ோேவும்  ணத்திறேச் பசமிக்ே முடியும் எே அவள் 
என்ேிைம் கூைிோள். எேது உள்ளம் தநாறுங்ேிவிட்ைது. ஏறேய  ிள்றளேள் 
எல்லாம் டியூசனுக்குச் தசல்லும்ப ாது சிைந்த த றுப ற்ைிறே 
அறையபவண்டுமாயின் இவளும் டியூசனுக்குப் ப ாேபவண்டும்.” எே 
*அஸ்மாவின் தாய் கூைிோர். 

*ரசீதாவின் இதய நாளத்தில் இரண்டு அறைப்புக்ேள் உள்ளே. யாழ்ப் ாே 
றவத்தியசாறலயில் சத்திரசிேிச்றசக்ோே சேல ஏற் ாடுேளும் 
பூர்த்திதசய்யப் ட்டுள்ளே. மட்ைக்ேளப்புச் சிறையில் விட்டுவிட்டு வந்த 
குழந்றதயின் தறலயறணயிறே எடுக்ே இவர் தசன்ைப ாது அறேவரும் 
முேக்ேவசம் அணிந்திருந்தேர். இவர் வயது முதிர்ந்தவராே இருந்த 
ோரணத்திோல் சிறைச்சாறலயில்  ரவியுள்ள றவரஸ் இவருக்கும் 
ததாற்ைிவிடும் என் தால் இவறர உள்பள வரபவண்ைாம் எேக்  ோவலர்ேள் 
கூைிவிட்ைேர்.  

“எேது மேளும் ப ரப் ிள்றளயும் குளிருக்குப்  ழக்ேப் ைாதவர்ேள் என் தால் 
நான் அவர்ேளின் ஆபராக்ேியம்  ற்ைி மிேவும் ேவறலப் டுேின்பைன். 
சிறையில் அவர்ேறளப்  ார்ப் தற்கு அப் ால் அவர்ேறள 14 நாட்ேளுக்கு ஒரு 
தைறவ மட்ைக்ேளப்பு நீதிமன்ைத்திற்குக் தோண்டுவரும்ப ாது மாத்திரபம 
எேக்கு அவர்ேறள ஒரு  ார்றவ  ாரக்ேக் ேிறைக்ேின்ைது.” எேக் கூைிோர். 

இவர் தேது ப த்தியின் மாதாந்த டியூசனுக்கு 750 ரூ ா தசலுத்துவதற்ோே 
உதவியிறேயும்  ிள்றளேறளப்  ராமரிப் தற்ோே தசலவுக்ோே 
உதவியிறேயும் எதிர் ார்க்ேின்ைார். ஏதேேில் இவர் மூப் றைந்தவராேவும் 
பநாயாளியாேவும் எவ்வித வருமாேமும் அற்ைவராே இருக்ேின்ைார். 

 

குடும்பம் - *நதஹீா (தாய்), 59, கிைக்கு மாகாணம், இலங்டக 

தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ளவர் – *நிஹால் (மகன்), 18  

தற்சபாது தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ள இைம் – சககாடலச் சிடற 

குற்றச்சாட்டு – என்டிசே ஏற்பாடு தசய்த நுவதரலிய பிரச்சாரத்திற்குச் 
தசன்றடம 

ததாைில் - மாணவன் 

 

“இலவசமாே இறளஞர்ேறளச் சுற்றுலா அறழத்துச் தசல்வது இங்பே 
வழறமயாே ஒரு நிேழ்வாகும்.  ிஸ்புல்லா ேட்டுேின்ை இஸ்லாமியப் 
 ல்ேறலக்ேழேத்திறேப்  ார்க்ே அவர்  ஸ் நிறைய ஆட்ேறள இலவசமாே 
உணவும் வழங்ேி அறழத்துச் தசன்ைிருக்ேின்ைார். அடிக்ேடி மக்ேள் இலவசமாே 
ஜமாஅத் ஏற் ாடு தசய்வது இங்பே வழறமயாேதாகும். எேபவ இலவசமாேப் 
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 ிரசங்ேத்திற்குச் தசல்வதற்கு நுவதரலியாவுக்கு வருமாறு ற யன்ேறள 
அறழத்தறம அசாதாரணமாே ஒன்ைாேக் ேருதப் ைவில்றல. அடுத்ததாே 
அவர்ேள் நுவதரலியாவுக்கு இதற்கு முன்ேர் தசன்ைதில்றல. எேபவ ஒரு 
புதிய இைத்திறேப்  ார்ப் தற்ோே ஆர்வம் அவர்ேளுக்கு இருந்தது.” எே 
நதீ ா கூைிோர். 

*தவள்ளிக்ேிழறம மதிய உணவின்  ின்ேர் 1 மணியளவில் தசன்ை நி ால் 
ஞாயிறு அதிோறலயில் வடீு திரும் ிவிட்ைார். நான் அவரிைம் அங்பே என்ே 
நைந்தது என்று பேட்ைதற்கு அவர் அங்பே  ிரசங்ேம் நைந்தது, உணவு 
வழங்ேிோர்ேள், தூங்ேிபோம்  ின்ேர் வந்துவிட்பைாம் எேக் கூைிோர். 
ஆோல்  ிரசங்ேத்தின்  ின்ேர் சஹ்ரான் வாளுைன் தவளிபய வந்து 
 ிரசங்ேத்தில் கூைப் ட்ைவற்றை யாருக்கும் கூைக்கூைாது எேப் ற யன்ேறள 
அச்சுறுத்தியதாே நாங்ேள்  ின்ேபர பேள்விப் ட்பைாம். அதோல் யாரும் 
ப சவில்றல.” எே அவர் குைிப் ிட்ைார். 

2019 பம 09 ஆம் திேதி இவர்ேளின் வடீ்டிற்கு வந்த த ாலிசார் மில் ாேின் 
புறேப் ைம் தங்ேளுக்கு பவண்டும் எேக் கூைிேர்.  அவர்ேள் வந்திருந்தப ாது 
பநான்புைன் வடீ்டின்  ின் க்ேம்  டித்துக்தோண்டிருந்த மில் ாேின் இறளய 
சபோதரர் நி ால் தவளிபய தசன்ைார். த ாலிசார் அவரிைம் அவரது 
அறையாள அட்றையிறேக் தோண்டுவருமாறும் தங்ேளுைன் விசாரறணக்கு 
வருமாறும் பேட்ைேர். த ாலிசார் தமிழில் மிேவும் நயமாேபவ ப சிேர். 
 ின்ேர் அவறரக் கூட்டிச் தசன்ைேர். சிைிது பநரத்தின்  ின்ேர் நி ாலின் 
தந்றத த ாலிஸ் நிறலயத்திற்குச் தசன்று நி ால் எங்பே என்று பேட்ைதற்கு 
அவர்ேள் நி ால் அங்பே இல்றல என்று கூைிவிட்ைார்ேள்.  ின்ேர் மேறே 
அறழத்துவர நதீ ா தசன்ைார். நதீ ாவிைம் மேறேக் ோட்டிய அவர்ேள் 
மேன் மிேவும் இறளயவராே இருப் தால் (18) அவரிைம் இருந்து இயலுமாே 
அளவு தேவல்ேறளத் தாம் த ைவிரும்புவதாேக் குைிப் ிட்ைேர். நி ால் 
என்டிபஜயில் சம் ந்தப் ைவில்றல என்றும் அவறர விடுவிக்குமாறும் அவர் 
த ாலிசாரிைம் கூைிோர். அதற்கு அவர்ேள் நி ாறல இன்னும் விசாரித்துத் 
தேவல்ேறளப் த ைபவண்டியுள்ளது எேக் கூைிேர்.  

அடுத்த நாள் மதியம் வறர அவர்ேள் அவறர விசாரித்தேர்.  ின்ேர் அவரின் 
தாயிைம் ோறல உணவும் மாற்று உறையும் தோண்டுவருமாறு கூைிேர். 
தவள்ளிக்ேிழறம 2 அல்லது 2.30 மணியளவில் அவர் உணவுைனும் 
ஆறைேளுைனும் வந்தார். ஆோல் மேன் றேவிலங்ேிைப் ட்ை நிறலயில் 
இருப் றத அவர் ேண்ைார். நி ாறல நீதிமன்ைத்திற்கு அறழத்துச் 
தசல்லபவண்டியிருப் தால் அவருக்கு எறதயும் தோடுக்ே முடியாது எேக் 
கூைிவிட்ைேர். இருந்தாலும் அவர் சண்றை  ிடித்து உணவும் உறையும் 
வழங்ேிோர்.  ின்ேர் றேவிலங்ேிைப் ட்ை 10 ப ர் இருவர் இருவராே த ாலிஸ் 
ஜபீ் ில் ஏற்ைிச் தசல்லப் டுவறத அவர் ேண்ைார். அவர்  ின்ததாைர முயற்சித்த 
ப ாது த ாலிசார் அவறர மைித்து வரபவண்ைாம் எேக் கூைியுள்ளார்ேள். 
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 ின்ேர் நி ால் றேதுதசய்யப் ட்டுள்ளார் என் றத அவர் பேள்விப் ட்ைார். 
அதன்  ின்ேர் அவறரச் சிறையில்தான் அவர்  ார்த்தார்.  

*67 வயதாே நி ாலின் தந்றத மிேவும் பநாய்வாய்ப் ட்ைவர். அவர் ஒரு 
தமோேிக். தோழும் ில் 4 ஆம் மாடியில் சிஐடி தறலறமயேத்தில் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள தேது மூத்த மேோே மில் ாறேப்  ார்க்ே அவர் 
அண்றமயில் தசன்றுள்ளார். “எங்ேளுக்கு 27 வயதாே அங்ேவேீமாே 
மற்றுதமாரு மேன் இருக்ேின்ைார். அவரால் சுயமாே இயங்ே முடியாது. 
நாங்ேள்தான் அவறரக் குளிப் ாட்டி, ஆறை அணிவித்து, உணவூட்டி 
விைபவண்டும். ேத ாத சாதாரண தரம்  யிலும் ஒரு மேளும் எங்ேளுக்கு 
இருக்ேின்ைார். மில் ான்தான் குடும் த்திறேப்  ிரதாேமாேக் 
ேவேித்துவந்தார். 

“*நி ால் மட்ைக்ேளப்புச் சிறையில் இருந்பதப ாது ேணிேியிலும் ஏறேய 
 ாைங்ேளிலும் அவருக்குப்  யிற்சி த ைக்கூடிய வாய்ப்புக் ேிட்டியது. 
றேதுதசய்யப் ட்ை ஆசிரியர்ேள் சிலர் அங்பே இருந்தேர். அவர் தேது 
உயர்தரப்  ரீட்றசக்குப்  டிக்ே விரும்புேின்ைார். ஆோல் அதிோரிேள் 
சிறைச்சாறலக்குள் புத்தேங்ேறள எடுத்துச் தசல்ல அனுமதிப் தில்றல. அவர் 
பேோறலச் சிறைக்கு மாற்ைப் ட்டுள்ளார். அங்பே அவருக்குப்  டிப் ிக்ே யாரும் 
இல்றல. எேது ேணவன் அவருக்குப்  ாைக் குைிப்புக்ேள் சிலவற்ைிறே வழங்ே 
முயற்சித்தார். ஆோல் அவர்ேள் மறுத்துவிட்ைேர். அடுத்த தைறவ நான் 
விஜயம் தசய்றேயில் எேது அதிர்ஷ்ைத்திறே முயற்சிப்ப ன்.   

*தற்ப ாது நி ாலின் தந்றத மாத்திரபம உறழக்ேின்ைார். ஆோல் அவரும் 
எமது மேேின் வழக்கு விையமாே ஒடித்திரிேின்ைார். இதோல் நாங்ேள் 
ேைனுக்குப்  ணம் த ைபவண்டியிருக்ேின்ைது. ஏதேேில் நாங்ேள் இரண்டு 
மேன்ேறளயும் மருமேறளயும்  ார்க்ே முறைபய பேோறல, தோழும்பு மற்றும் 
திருபோணமறல எே  3 இைங்ேளுக்குச் தசல்ல பவண்டியிருக்ேின்ைது.  

“நான் முதற்தைறவ  ார்க்ேச் தசன்ைப ாது எேது மூத்த மேேின் மேறவி 
மயங்ேி விழுந்துவிட்ைார். அவர் மில் ாறேப்  ற்ைிக் பேட்ைார்.  அவர் மிேவும் 
அப் ாவியாேவர். அவருக்கு எதுவும் ததரியாது. நைந்த அறேத்து 
விையங்ேளாலும் அவர் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாேியிருக்ேின்ைார். அவர் பவைாேப் 
த ண்ேள்  குதியில் றவக்ேப் ட்டுள்ளார்” எேக் கூைிோர். நதீ ாவிோல் 
றதக்ே முடியும். ஆோல் இப்ப ாது அவருக்கு பநரம் இல்றல எே அவர் 
கூைிோர்.  

*நதீ ாவிற்கும் இதயக் போளாறு உண்டு. பமலும் அவருக்குப்  ித்தப் ற யில் 
ேல் உண்டு. ஆோல் அவருக்குச் சத்திரசிேிச்றச தசய்ய முடியாது. ஏதேேில் 
அவர் ஒரு இதய பநாயாளி. ேல்லிோல் அவர் மிகுந்த வலியிறே 
அனு விக்ேின்ைார். அவர் மிேவும் பநாயுற்ைிருப் தால் அவருக்கு 
யாழ்ப் ாணத்தில் அன்ஜிபயாேிராம் தசய்யத் திட்ைமிைப் ட்டுள்ளது. 
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இவர்ேள் மிகுந்த  ண தநருக்ேடியில் உள்ளேர். ஏதேேில் இரண்டு 
த ற்பைாருபம பநாயாளிேள்.  ராமரிப் தற்கு 2  ிள்றளேள் உள்ளேர். 3 
தவவ்பவறு இைங்ேளில் உள்ள சிறைேளுக்கு அடிக்ேடி தசல்வது 
வைியவர்ேளாே இவர்ேளுக்குப்  ணச் தசலவிறே ஏற் டுத்துேின்ை விையமாே 
உள்ளது.  

 

குடும்பம் -  *பரீதா (மடைவி), 37, கிைக்கு மாகாணம், இலங்டக 

தடுத்து டவக்கப்பட்டுள்ளவர் - *அஹமட் (கணவன்), 39  

தற்சபாது தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ள இைம் – பதுடளச் சிடற 

குற்றச்சாட்டு – என்டிசேயிைால் நைத்தப்பட்ை பதிவுதசய்யப்பட்ை 
இஸ்லாமிய அறக்தகாடை நிறுவைத்திற்காக 2015 இல் இடணயப் 
பக்கத்திடை உருவாக்கியடம  

ததாைில் – 20 வருைங்களாகக் கணிைி ஆசிரியர், தசாந்தமாகக் கணிைிக் 
கடை உண்டு 

தங்கியுள்சளார் – மடைவியும் 3 பிள்டளகளும் (2 மகள்கள் 8 & 10 & 1 மகன் 

1.5 வயது) 

பயணக் தகாடுப்பைவு – 5650.00 ரூபா ஐசிஆர்சியிைம் இருந்து 45 
நாட்களுக்தகாரு தைடவ (2020 ேைவரி 11 இல் தபற்றுக்தகாண்ைது)  

 

பம மாதம் 10 ஆம் திேதி நேரத்தில் அ மடின் ேறைக்கு அண்றமயில் வாழும் 
நண் ர் ஒருவர்  ரீதாவுக்குத் ததாறலப சி அறழப் ிறே எடுத்து அவரின் 
ேணவறரப் த ாலிசார் பதடுவதாேக் கூைிோர். இதோல் ேறைக்குச் தசன்ை 
அ மட் அவர்ேள் பசாதறேயிடுவதற்ோேக் ேறையிறேத் திைந்துவிட்ைார். 
 ரீதாவின் உைவிேர் ஒருவர் அவரின் ேறைக்கு அருோறமயில் வாழ்ந்து 
வந்தார். ேறைக்கு தவளிபய அதிேமாே த ாலிசாரும் இராணுவத்திேரும் 
நிற் தாே அவர்  ரீதாவிைம் கூைிோர். இதோல்  ரீதாவும் அவரின் 
சபோதரரும் உைேடியாேக் ேறைக்கு வந்தேர். அதன்  ின்ேர் ஒரு பவேிலும் 
ஜபீ் ிலும் அதிேளவு இராணுவத்திேர் வடீ்டிற்கு வந்து வடீ்டிலுள்ள குப்ற  
உட் ை அறேத்றதயும் பசாதறேயிட்ைேர். “சாமர” என்ை அதிோரி 
சிங்ேளத்தில் எழுதப் ட்ை  டிவம் ஒன்ைிறேக் தோடுத்து அதில்  ரீதாவின் 
ஒப் த்திறேப் த ற்றுக்தோண்ைார். இருந்தாலும் அதில் என்ே 
எழுதப் ட்டுள்ளது எேத் ததரியாமல் அவர்  யத்துைபேபய ஒப் மிட்ைார். 
 ின்ேர்தான் அது  ிடியாறண என் றத அவர் அைிந்துதோண்ைார்.  

அதன்  ின்ேர் அவறர அவரின் ேணிேியுைன் அறழத்துச் தசன்ைேர். 
ேணிேியின் சார்ஜறர எடுக்ே வந்த த ாலிஸ் தாங்ேள் விசாரறணயின் இறுதிக் 
ேட்ைத்தில் இருப் தாேப்  ரீதாவிைம் குைிப் ிட்ைேர்.  ின்ேர் அவர் த ாலிஸ் 
நிறலயத்திற்குச் தசன்ைப ாது ேணவர் அங்பே இல்றல எேப் த ாலிசார் 
 ரீதாவிைம் கூைிேர். தங்ேளின் விசாரறணயிறே முடித்துவிட்டு அவறர 
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அனுப் ிவிடுபவாம் எேப் த ாலிசார் கூைிேர். அன்றைய திேம் ேணவர்  ற்ைி 
பவறு எந்தச் தசய்திேளும் ேிறைக்ேவில்றல. அடுத்த நாள் (சேி)  ரீதாறவத் 
ததாைர்புதோண்ை அவர்ேள்  ரீதாவிைம்  ிள்றளேறளக் கூட்டிக்தோண்டு 
ோறல உணவுைன் அ மறைப்  ார்க்ே வருமாறு அறழத்தேர். “ நான் என் 
ேணவறரச் சந்தித்த ப ாது எேக்குத் ததரிந்தறத மாத்திரம் த ாலிசிைம் 
கூறுமாறும் பவறு எதறேயும் கூைபவண்ைாம் என்றும் அவர் என்ேிைம் 
கூைிோர். ஏதேேில் ஒபர பேள்வி அவரிைம்  ல தைறவேள் 
பேட்ேப் ட்டுள்ளே” எே அவர் கூைிோர்.   

*என்டிபஜ  ள்ளிவாயலிோல் நைத்தப் டும் அைக்தோறை நிறுவேம் 
ஒன்ைிற்ோே 2015 இல் அ மட் இறணயப்  க்ேம் ஒன்ைிறே உருவாக்ேிோர். 
அ மடின் வடீ்டிற்கு அண்றமயில் வாழும் சஹ்ராேின் சபோதரர் இறணயப் 
 க்ேத்திறே உருவாக்குமாறு பேட்ைார். “அவர்ேள் இன்னும்  ாக்ேிப்  ணமாே 
6000 ரூ ா தரபவண்டும். அவர்ேள் எேது ேணவருக்கு அப் ணத்திறேச் 
தசலுத்தவில்றல” எே அவர் கூைிோர்.  

“திருமணமாேி 4 வருைங்ேளின்  ின்ப  எங்ேளுக்கு மேள்  ிைந்தாள். இதோல் 
எேது ேணவர் எங்ேள் மேளில் மிேவும் அன்பு றவத்திருக்ேின்ைார். மேள் 
தந்றத எப்ப ாது வருவார் எே ஒபர பேட்டுக் தோண்டிருக்ேின்ைாள். எேது 
 ிள்றளேளின் பேள்விேளுக்கு நாளாந்தம்  திலளிப் து எேக்குக் 
ேவறலயிறேயும் விரக்தியிறேயும் ஏற் டுத்துேின்ைது. இது என்ேில்  ாரிய 
தாக்ேத்திறே ஏற் டுத்தியுள்ளது”  எேப்  ரீதா கூைிோர். 

“எேது மேள் தேது தந்றதயிறேப்  ார்க்ேபவண்டும் எேக் போரி சிங்ேளத்தில் 
ஒரு ேடிதம் எழுதிோர். இதோல் எேது ேணவறர 15 நிமிைங்ேள்  துறளயில் 
சந்திப் தற்கு எமக்கு அனுமதி வழங்ேப் ட்ைது. நான் எேது  ிள்றளேறள 
அவர்ேளின் தந்றதயிறேப்  ார்க்ே அறழத்துச் தசன்ைப ாது அவர்ேள் எமது 
குழந்றதப்  ிள்றளயிறேத் ததாைக்கூை அவறர அனுமதிக்ேவில்றல. எேது 
மேள் அவளின் தந்றதக்கு எழுதிய ேடிதத்திறேக் கூை அவர்ேள் தோடுப் தற்கு 
என்றே அனுமதிக்ேவில்றல. அக்ேடிதம் மேறத உருக்கும் ஒரு ேடிதமாகும். 
மட்ைக்ேளப் ில் நாங்ேள் ேண்ணாடித் தடுப் ின் வழிபயதான் அவருைன் 
ப சபவண்டியிருந்தது. ஆோல்  துறளயில் எங்ேளால் அவறர பநரடியாேப் 
 ார்க்ே முடியும். நாங்ேள் 15 மணித்தியாலங்ேள்  யணம் தசய்ேின்பைாம். 15 
நிமிைங்ேள் மட்டுபம ேணவறரப்  ார்ப் தற்ோே வடீ்றை விட்டு 5.30 மணிக்கு 
தவளிபயறும் நாங்ேள் நள்ளிரவில்தான் வடீ்டிற்கு வருேின்பைாம். 15 
நாட்ேளுக்தோரு தைறவ நாங்ேள் அவறரப்  ார்க்ே முயற்சி தசய்ேின்பைாம். 
சில பவறளேளில்  ிள்றளேளுைனும் சில பவறளேளில் தேியாேவும் 
தசல்ேின்பைன். மிேவும் ேறளப்பூட்டும்  யணமாே இருந்தாலும் குறைந்தது 
எங்ேளால் அவறரப்  ார்க்ேவாவது முடிேின்ைது. அது ப ாதும். மட்ைக்ேளப்புச் 
சிறையிறே விை  துறளச் சிறை சிைந்த நிறலறமயில் உள்ளது. ஆோல் 
 யணம் தசய்வது மிேவும் ேடிேமாேது. எேக்கு அவறர எப் டியாவது 
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தவளிபய எடுக்ேபவண்டும்! இதிலுள்ள  ிரதாே  ிரச்சிறே என்ேதவன்ைால் 
இந்த ஒரு குற்ைச்சாட்டின் ேீழ் 65 ப ர் றேது தசய்யப் ட்டுள்ளேர். இதோல் 
அவறர விடுவித்து தவளியில் தோண்டுவருவது மிேவும் ேடிேமாேதாகும்” 

எே  ரீதா கூைிோர்.  

* ரீதாவும்  டித்திருக்ேின்ைார். அவர் தேவல் ததாழில்நுட் மும் ஆங்ேிலமும் 
 டித்திருக்ேின்ைார். வடீ்டில் றவத்து சுமார் 20 மாணவர்ேளுக்கு 5  ாைங்ேளில் 
டியூசன் தோடுத்திருக்ேின்ைார். ஆோல் இப்ப ாது தேது ேணவேின் வழக்குக் 
ோரணமாேவும் ேற் ிக்கும் மேநிறல இல்லாத ோரணத்திோலும் டியூசன் 
தோடுப் றத நிறுத்திவிட்ைார்.  

“எல்பலாரும் என்னுைன் அன் ாே நைந்துதோள்ேின்ைேர். ஏதேேில் எேது 
ேணவர் குற்ைமற்ைவர் என் து அறேவருக்கும் ததரியும். அவர் சாதாரணமாே 
அறேவரும் தசல்லும்  ள்ளிவாயலுக்குத்தான் தசல்வார்.  ள்ளிவாயல் 
சம்பமளேத்தின் சார் ில் மாதாந்தம் ஏறழ வரியிறே வசூலிப் தற்கு அவர் 
த ாறுப் ாே இருந்தார். இந்த வருைம்தான் தசய்தி மைலில் அவரின் த யர் 
வரவில்றல,” எே அவர் கூைிோர்.  

“ ாைசாறலக்குச் தசன்ை முதல் நாள் எேது மேள் தந்றதயுைன் நின்று ஒரு 
புறேப் ைம் எடுக்ே விரும் ிோர். ஆோல் அவர் இல்லாத ோரணத்திோல் 
அவரின் புறேப் ைத்திறே றவத்து என்றேப் புறேப் ைம் எடுக்குமாறு 
கூைிோர். இது மேறத மிேவும் உருக்குவதாே இருந்தது” எே * ரீதா கூைிோர்.   

தேது மேநிறல சரியாே உைபேபய டியூசறே ஆரம் ிக்ே  ரீதா 
எதிர் ார்த்திருக்ேின்ைார்.  ரீதாவிைம் றதயல் இயந்திரம் ஒன்றும் 
இருக்ேின்ைது. அவருக்கு பவறல ேிறைத்தால் றதயல் ததாைங்ேவும் முடியும்.  

 

குடும்பம் – *ஹுஸ்ைா (தாய், மடைவி), 37, வை சமல் மாகாணம், 
இலங்டக 

தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் - *முேபீ் (மகன்), 16 & *ஹகீம் (கணவர்), 40 

தற்சபாது தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ள இைம் – தகப்பிடிதபால நன்ைைத்டத 
நிடலயம் மற்றும் 4 ஆம் மாடி, சிஐடி அலுவலகம், தகாழும்பு 

குற்றச்சாட்டு – என்டிசே நுவதரலியாவில் ஏற்பாடு தசய்த பிரசங்கத்தில் 
கலந்துதகாண்ைடம மற்றும் 2018 இல் மாவதைல்லயில் புத்தர் சிடல 
உடைப்பில் சம்பந்தப்பட்ைடம.  

ததாைில் – மாணவன் மற்றும் தமௌலவி 
திருமண அந்தஸ்து – NA 

தங்கியிருப்சபார் – இரண்டு பிள்டளகள் (மகன், வயது 12 மற்றும் மகள், 
வயது 3.8 மாதங்கள்)  

ஐசிஆர்சி - Rs. 2920 x 45 நாட்கள் (கணவர்) & Rs. 4500 x 45 நாட்கள் (மகன்) – 
விேயங்களுக்காை பயணக் தகாடுப்பைவு  
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*ேட்ைாரிலுள்ள சட்ை அலுவலேம் ஒன்ைில்  ேீம் 10 வருைங்ேளாேப் 
 ணியாற்ைிோர். 2017 இல் இலங்றேக்குத் திரும் ிோர். அதன்  ின்ேர் அவர் 
தேது மறேவி  ிள்றளேளுைன் தேகுணதோல்லயில் வசித்துவந்தார். இவர் 
தமௌலவியாே இருந்த ோரணத்திோல்  ள்ளிவாயல்ேளில்  ிரசங்ேம் 
நைத்திவந்தார். இவர் சஹ்ராறே எதிர்த்துவந்தார் எே இவரின் மறேவி 
கூைிோர். 2018 டிசம் ரில்  ிரசங்ேத்திற்ோே இவர் தேது மேனுைன் 
நுவதரலியாவுக்குச் தசன்ைார். நுவதரலியா  ார்ப் தற்ோேபவ முஜபீ் தசன்ைாபர 
தவிர அவசியம்  ிரசங்ேம் பேட் தற்ேல்ல. இவர்ேள் திரும் ி வந்ததும் இவரின்  
மறேவியின் தந்றதக்கும் இவருக்கும் இறையில் ஒரு ோணிப்  ிரச்சிறே 
ோரணமாே உைவில் விரிசல் ஏற் ட்ைது. இதோல் இவர் தேது வடீ்டில் இருந்து 
தவளிபயைி தேது ஊராே ோத்தான்குடிக்கு 2019 ஜேவரியில் வந்தார். அதன் 
 ின்ேர் தேது மறேவியின் ததாறலப சி அறழப்புக்ேளுக்கு இவர் 
 திலளிக்ேவில்றல.  

2019 ஏப்ரில் 24 ஆம் திேதி ேட்டுத ாத்த த ாலிஸ் நிறலயத்தில் இருந்து சில 
அதிோரிேள்  ுஸ்ோவின் வடீ்டுக்கு வந்து அவரின் ேணவர் 
ோத்தான்குடிக்குச் தசல்லும் வழியில் தம்புள்ளயில் றவத்துக் 
றேதுதசய்யப் ட்ை தசய்தியிறேக் கூைிேர். உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுைன் 
ததாைர்பு ட்டிருக்ேலாம் என்ை சந்பதேத்தின் ப ரில் றேதுதசய்யப் ட்ைதாேக் 
குைிப் ிட்ைேர்.  ுஸ்ோவிறே வாக்குமூலம் அளிக்ே த ாலிஸ் 
நிறலயத்திற்கு வருமாறு அவர்ேள் அறழத்தேர். அவரின் ேணவர் எப்ப ாது 
தவளிநாட்டில் இருந்து திரும் ி வந்தார் எேவும் அவர் ஏறேய நாடுேளுக்கு 
விஜயம் தசய்திருக்ேின்ைாரா என்றும் அவர்ேள் பமல் மாடியில் வாைறேக்குக் 
தோடுத்த வடீ்டில் சந்பதேத்துக்குரியவர்ேள் தங்ேியிருந்தார்ேளா என்றும் 
அவர்ேள் பேட்ைேர்.  

ேணவர் றேது தசய்யப் ட்டு இரண்டு மாதங்ேளின்  ின்ேர் தேது ேணவறேப் 
 ார்ப் தற்ோே  ுஸ்ோ அவரின்  ிள்றளேறள அறழத்துக் தோண்டு 
தோழும் ிலுள்ள 4 ஆம் மாடியிலுள்ள சிஐடி அலுவலேத்திற்குச் தசன்ைார். 
அங்பே தசன்ை அவர் தேது ேணவேிைம் அவர் ஏன் றேதுதசய்யப் ட்ைார் 
என்றும் அவர் என்ே தசய்தார் என்றும் பேட்ைார். தான் சம் ந்தப் ைவில்றல 
எே அவர் கூைிோர். ஏன் தேது ததாறலப சி அறழப்புக்ேளுக்குப் 
 திலளிக்ேவில்றல என்றும் ஏன் தங்ேறளப்  ார்க்ே வரவில்றல என்றும் அவர் 
பேட்ைார்.  ுஸ்ோவின் தந்றதயுைன் வாழ முடியாது என்றும் அவர் 
இருக்கும் இைத்திற்கு அருேில் வாழ முடியவில்றல என்றும் கூைிோர். அவர் 
தேது ேணவனுைன் ஐந்து நிமிைங்ேள் மட்டுபம ப சக்கூடியதாே இருந்தது.  

2019 ஆேஸ்ட் 16 ஆம் திேதி ேட்டுத ாத்த த ாலிசார் மீண்டும் ஒரு தைறவ 
 ுஸ்ோவின் வடீ்டுக்கு வந்தேர். அவர்ேள் விசாரறணக்ோே முஜறீ  
அவர்ேளுைன் அம் ாறையிலுள்ள சிடி ி அலுவலேத்திற்கு வருமாறு கூைிேர். 
*முஜபீுைன் ோத்தான்குடிறயச் பசர்ந்த அவரின் தந்றதயின் உைவிேர் 
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ஒருவரும் தசன்ைிருந்தார். முதலில் அவர்ேள் அம் ாறையிலுள்ள ஒரு 
ோலியாே வடீ்டிற்கு அவறர விசாரறணக்ோே அறழத்துச் தசன்ைேர். அங்பே 
றவத்து அவரிைம் அவர்ேள் அவறர விடுவிப் தாயின் அவர் 4 மாதங்ேள் 
என்டிபஜ  யிற்சி த ற்ைவர் எேக் கூறுமாறு கூைிேர்.  யமுற்ைிருந்த 
ோரணத்திோல் அவர்ேள் கூைியறத அவர் அப் டிபய கூைிோர். தான் சாதாரண 
தர மாணவோே இருக்ேின்ை ோரணத்திோல் தேது எதிர்ோலம் 
 ாதிக்ேப் ைக்கூைாது என் தற்ோேத் தன்றேப் புறேப் ைபமா வடீிபயாபவா 
எடுக்ேபவண்ைாதமன்று அவர் த ாலிசாறரக் தேஞ்சிக் பேட்ைார். இவர் 
எவ்வளவு தேஞ்சிக் பேட்டும் அடுத்த நாள் அவரின்  ைம் ஊைேங்ேளில் 
தவளிவந்தது.  

அவர்ேள் முஜறீ  விசாரறணக்கு அறழத்துச் தசன்ை  ின்ேர் அவர் திரும் ி 
வரும் வறர  ுஸ்ோ  ாறத ஓரம் ோத்திருந்தார்.  ின்ேர் அவருக்குத் 
ததாறலப சி அறழப் ிறே எடுத்தார். ஆோல் அது தசயற் ைவில்றல. 
மாறல 4 மணி வறர ோத்திருந்த அவர் மேறேப்  ற்ைி அைிவதற்ோே 
அம் ாறைக்குச் தசன்ைார். அவர் தேது மேறேக் ேண்ைப ாது மேன் அழத் 
ததாைங்ேிோர். அவறர ஏன் அங்பே தோண்டுவந்தார்ேள் எேக் பேட்ைப ாது 
அதற்கு அவர் நுவதரலிய  ிரச்சாரத்திோல் எேக் கூைிோர். தேது 
வாக்குமூலத்தின் மூலம் தேது தந்றதக்குப்  ிரச்சிறே ஏற் டுத்த அவர்ேள் 
முயற்சிப் தாேத் தான் நிறேப் தாே முஜபீ் கூைிோர். 2018 இல் 
மாவதேல்லயில் புத்தர் சிறல உறைப்பு விவோரத்தில் சம் ந்தப் ட்ைபத 
 ேீம் மீதாே குற்ைச்சாட்ைாகும். எவ்வாைாயினும் அச்சந்தர்ப் த்தில் அவர் 
மக்ோவில் இருந்த ோரணத்திோல் அது ஒரு த ாய்க்குற்ைச்சாட்டு எே 
 ுஸ்ோ கூைிோர்.   

“எேது மேன் மிகுந்த  ிரயாறச உள்ள மாணவன். அவன் அறழத்துச் 
தசல்லப் ட்ைப ாது சாதாரே தரப்  ரீட்றசக்ோேக் ேைந்த வருைம் 
 டித்துக்போண்டிருந்தான். த ப் ிடித ால நன்ேைத்றத நிறலயத்தில் அவர் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டிருந்தப ாது அவருக்கு  ரீட்றச அனுமதிப்  த்திரம் 
ேிறைத்தது. ஆோல் அவர்ேள் அவறரப்  ரீட்றச எழுத அனுமதிக்ேவில்றல. 
அவரின்  ாைசாறல அதி ரிோல் அவர்  ாைசாறலக்கு ஒழுங்ோேச் 
சமூேமளித்தறமயிறே நிரூ ிப் தற்ோே வழங்ேப் ட்ை சான்ைிதழ் என்ேிைம் 
உண்டு. எேபவ அவர் 4 மாதங்ேள்  யிற்சிக்குச் தசன்ைிருக்ே வாய்ப்ப  
இல்றல,” எே  ுஸ்ோ கூைிோர்.  

“எேது மேறேப்  ார்க்ே எேக்கு அனுமதி வழங்ேப் டுவதில்ல. சிறைக் 
றேதிேறளப்  ார்ப் தற்குக் கூை அனுமதி வழங்ேப் டுேின்ைது. அவர்ேள் ஏன் 
எேது மேறேப்  ார்க்ே என்றே அனுமதிக்ேிைார்ேளில்றல என் து எேக்குத் 
ததரியாது. நன்ேைத்றத நிறலயத்தில் எேது மேறே ஒரு தைறவ 15 
நிமிைங்ேள்  ாரக்கும் வாய்ப்பு எேக்குக் ேிறைத்தது. ஆோல் அதன்  ின்ேர் 
அவறர நான்  ார்ப் தற்கு நன்ேைத்றத அதிோரி அனுமதி வழங்குவறத 



24 
 

நீதி தி மறுத்து விட்ைார்.  அந்த அதிோரி விஜயத்திற்ோே அனுமதி 
அங்ேீேரிக்ேப் ைாமல் ஏன் தாயிறேப்  ார்க்ே அனுமதித்தார் எே நீதி தி 
விசாரித்தார். அவறர வழக்ேிற்ோே 14 நாட்ேளுக்தோரு தைறவ அம் ாறைக்குக் 
கூட்டிவரும் ப ாது மட்டுபம என்ோல் அவறர ஒரு  ார்றவ  ார்க்ே 
முடிேின்ைது” எே அவர் கூைிோர். 

மேித உரிறமேள் ஆறணக்குழுவிைமும் அவர் முறைப் ாடு தசய்துள்ளார். 
ேிராமபசவேரிைம் இருந்து ேடிதத்திறேப் த ற்று மேறேப்  ார்க்ேச் 
தசல்லுமாறு அவர்ேள் அைிவுறுத்திேர். இருப் ினும் நீதி தியின் உத்தரவின்ைி 
அவறர அனுமதிக்ே முடியாது எே உள்ளூர் நன்ேைத்றத அதிோரி 
கூைிவிட்ைார். 

“ஒரு தைறவ மேன் என்றேப்  ார்த்தப ாது தேக்குச் சாப் ாடு பவண்டும் எே 
என்ேிைம் றசறே தசய்து ோட்டிோர். எேது இதயம் தநாறுங்ேிவிட்ைது. 
ஏதேேில் எேது மேன் எப்ப ாதும் வடீ்டில் நன்கு சாப் ிட்டு வளர்ந்தவன். 
தேது சபோதர சபோதரிேளுைனும் உைவிேர்ேளுைனும் சிரித்து விறளயாடி 
வாழ்ந்து வந்தவன். அவன் மிேவும் மேிழ்ச்சியாே ற யன். இப்ப ாது அவன் 
தமலிந்து ேறளத்துப் ப ாயிருக்ேிைான். அவன் தேது உற்சாேத்திறே 
இழந்துவிட்ைான். இந்த வருைம் ேறைசியாே த ப்ரவரி 11 இல் நான் அவறேப் 
 ார்த்தப ாது என்ோல் சில ஆறைேறளயும்  ிஸ்ேட்டுக்ேறளயும் தோடுக்ே 
முடிந்தது. கூட்டிற்கு தவளியில் இருந்து 5 நிமிைங்ேள் ப சக் ேிறைத்தது. 
இவ்வாறு தன்ோல் இருக்ே முடியாது என் தால் தன்றே எப் டியாவது 
தவளியில் எடுக்குமாறு மேன் என்ேிைம் கூைிோன்” எே  ுஸ்ோ மேம் 
வருந்திோர்.  

ேறைசியாே நைந்த விசாரறணயின் ப ாது தாங்ேள் சட்ைமா அதி ர் 
திறணக்ேளத்திைமிருந்து முஜ ீின் விடுதறல ததாைர் ாே 
அைிவுறுத்தலுக்ோேக் ோத்திருப் தாே நீதி தி குைிப் ிட்ைார். 

வருமாேத்திறேப் த ாறுத்த அளவில்  ுஸ்ோவின் ேணவேின் சபோதர 
சபோதரிேள்  ுஸ்ோ 14 நாட்ேளுக்தோரு தைறவ அம் ாறைக்கு வரும்ப ாது 
சிைிது  ணத்திறே வழங்குேின்ைேர். பமலும் தாக்குதல் நைத்தப் ட்ைதில் 
இருந்து வடீ்டில் இருந்து சில றதயல் பவறலேறள  ுஸ்ோ 
தசய்துவருேின்ைார். இதோல் அவர் மாதாந்தம் 7000 ரூ ா வறர 
உறழக்ேின்ைார். இப்ப ாது இவரின் வடீ்டில் வாைறேக்கு யாரும் இல்றல. 
இதோல் வருமாேம் வருவதும் நின்றுவிட்ைது. சில அயலவர்ேள் தங்ேளால் 
இயன்ைப ாது அரிசி மற்றும் மளிறேப் த ாருட்ேறள வழங்ேி வருேின்ைேர். 
“உணவிருந்தால் சாப் ிடுேின்பைாம். இல்றலதயன்ைால் நாங்ேள் 
சாப் ிடுவதில்றல,” எேக் கூைிோர்.  ிள்றளேளின்  ாைசாறலச் 
தசலவிற்ோேவும் வடீ்டுத் பதறவேளுக்ோேவும் இவருக்கு மாதம் 25000 ரூ ா 
பதறவப் டுவதாேக் குைிப் ிட்ைார். தற்ப ாது மேறே டியூசனுக்கு அனுப்  
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இவரிைம்  ணம் இல்றல. ஏற்றுமதி தசய்வதற்ோே ஸ்தைாக்ேிேட் மலர் 
வளர்க்கும் குழுவில் இவர் உறுப் ிேரா இருந்தார். ஆோல் தாக்குதல்ேளின் 
 ின்ேர் அவர் நிறுத்திவிட்ைார். இப்ப ாது அறேவரும் தம்றம 
வித்தியாசமாேப்  ார்ப் தால் இதறே மீண்டும் ததாைங்ே முடியும் என்ை 
நம் ிக்றே தேக்ேில்றல எேக் குைிப் ிட்ைார்.  

“எேது மேன்  ச்சிளம் குழந்றதயாே இருந்தப ாது அவருக்குச் சின்ேமுத்து 
ஏற் ட்ைது. அவர் உயிர்  ிறழத்தபத த ரிய விையம். தீவிர சிேிச்றசப்  ிரிவில் 
அவர் அனுமதிக்ேப் ட்டிருந்தார். அவர் இருந்த வாட்டில் உயிர்  ிறழத்தது 
இவர் மட்டுபம. அதன்  ின்ேர் ேவேமாே இருக்குமாறு றவத்தியர் எமக்குக் 
கூைிோர். அவருக்கு 7 வயதாே இருக்கும்ப ாது வலிப்பு ஏற் ைத் ததாைங்ேியது. 
ேைந்த டிசம் ரில் தடுத்துறவக்ேப் ட்டிருந்த ப ாது அவருக்குக் ோய்ச்சல் 
ஏற் ட்ைது. ோய்ச்சலிோல் அவரின் இதயம்  ாதிக்ேப் ட்ைதால் ஐசிஆர்சி 
மருத்துவம் தசய்யபவண்டி ஏற் ட்ைது. தாய் என்ேின்ை ரீதியில் என் மேறேக் 
ேவேிக்ே முடியாததால் நான் மிேவும் ேவறலயறைந்திருக்ேின்பைன்” எேச் 
பசாேமாேக் கூைிோர். 

“தயவுதசய்து எேது மேறே எப் டியாவது தவளியில் எடுங்ேள். என்ோல் 
அவறேப்  ார்க்ேக்கூைச் தசல்ல முடியாதுள்ளது. எேக்கு ஏன் என்று கூைத் 
ததரியாது. ததாைர்ந்து அம் ாறைக்குப்  யணம் தசய்வது எேக்குக் 
ேடிேமாேதாே இருக்ேின்ைது. 14 நாட்ேளுக்தோரு தைறவ நீதிமன்ைத்திற்கு 
வருவதற்ோே அவரும் இரதவல்லாம்  யணம் தசய்து தமாேராேலயில் தங்ேி 
வரபவண்டியிருக்ேின்ைது. அவர் சாதாரண தரப்  ரீட்றசயிறே எழுதி 
 ாைசாறலக்குச் தசல்வறதத் ததாைரபவ விரும்புேின்ைார். தசய்தியில் அவரின் 
முேம் தவளியிைப் ட்ைறதப்  ற்ைி அவர் இப்ப ாதும் மிேவும் 
ேவறலயறைந்தவராேபவ இருக்ேின்ைார். அவர் மிேவும் 
ேவறலயறைந்தவராேவும் எப்ப ாதும் எறதயாவது சிந்தித்தவராேவுபம 
இருக்ேின்ைார். அவர் பநான்புக்கு வடீ்டுக்கு வரபவண்டும் என்பை நான் 
விரும்புேின்பைன்,” எே  ுஸ்ோ கூைிோர்.   

குடும்பம் – எம் நசபீா (29) 

டகது தசய்யப்பட்ைவர் – என் ேகரிய்யா (40), ஹிஜ்ராபுரம், 
தஹபிதிதகால்லாவ 

தற்சபாது – பிடணயில் விடுதடலயாகியுள்ளார் (2019 நவம்பர் 19 இல் 
இருந்து) 
குற்றச்சாட்டு – தைது வங்கிக் கணக்கிற்கு சஹ்ராைிைமிருந்து நிதியிடைப் 
தபற்றடம  

ததாைில் – இல்லத்தரசி மற்றும் டதயல் ததாைிலாளி 
தங்கியிருப்சபார் – மூன்று பிள்டளகள் (மகள்கள் வயது 10 & 7 & மகன் 
வயது 3)  
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2019 பம 25 ஆம் திேதி, த ாரவப்த ாத்தாே த ாலிசார் ஜேரிய்யாவிறே 
வடீ்டில் இருந்து கூட்டிச் தசன்ைேர். அவரின் மாமா த ாலிஸ் நிறலயத்திற்கு 
அவருைன் தசன்ைார். திரும் ி வந்த அவர் ஜேரியா அங்பே 3 நாட்ேள் 
இருக்ேபவண்டும் எேப் த ாலிசார் கூைியதாேச் தசான்ோர்.  ின்ேர் நசீ ா 
தேது  ிள்றளேளுைன் அவறரப்  ார்க்ேப் த ாலிசுக்குச் தசன்ைார். அதன் 
 ின்ேர் ஜேரியாறவ பமலும் 7 நாட்ேள் றவத்திருக்ே பவண்டும் எே 
தே ிதிதோல்லாவ நீதவான் குைிப் ிட்டிருக்ேின்ைார். இதன்  ின்ேர் 
தடுத்துறவப்பு 14 நாட்ேளுக்தோரு தைறவ நீட்டிக்ேப் ட்டு வந்தது. இவ்வாறு 
நீட்டித்து 7 மாதங்ேள் தடுத்துறவக்ேப் ட்ைார்.  

“த ாலிசார் எங்ேளின் வடீ்டுக்கு வந்தப ாது நான் சஹ்ரானுக்குச் சறமத்துக் 
தோடுத்ததாே அவர்ேள் என் மீது குற்ைம் சுமத்திேர். ‘எங்ேளுக்குத் ததரியும் 
நீங்ேள் தவ் தீ் ஜமாஅத் என்று. நீங்ேள் சஹ்ரானுக்ோே பவறல தசய்தவர்ேள் 
என் து எங்ேளுக்குத் ததரியும்’ எே அவர்ேள் என்ேிைம் கூைிேர். அவறர நான் 
என் வாழ்விபல  ார்த்தபத இல்றல எே நான் கூைிபேன். அவர்ேள் 
நம் வில்றல. எேது வடீ்றைச் பசாதறேயிைபவண்டும் என்று வற்புறுத்திேர். 
வடீ்டிற்கு விபசை அதிரடிப்  றையிேரும் வந்து வடீ்றை நான்கு தைறவேள் 
பசாதித்தேர். ஆோல் நிச்சயமாே எறதயும் ேண்தைடுக்ேவில்றல” எே அவர் 
கூைிோர். 

“அறேத்து முஸ்லிம்ேளும் தவ் தீில் (ஏே இறைவறே நம்புதல்) நம் ிக்றே 
தோண்டுள்ளேர். இதன் அர்த்தம் இறைவன் ஒருவபே என் தாகும். இது 
 யங்ேரவாதத்துைன் ததாைர்புறையதல்ல. தங்ேளின் நிறுவேத்தின் த யரின் 
 குதியாே தவ் றீத என்டிபஜயிேர்  யன் டுத்தியிருக்ேின்ைேர். நீங்ேள் 
தவ் தீ் முஸ்லிம்ேறளக் றேதுதசய்ய பவண்டுமாயின் எங்ேள் 
அறேவறரயும் றேதுதசய்ய பவண்டும்” எேச் சிரித்தவாறு ஜேரிய்யா 
குைிப் ிட்ைார். 

“என்னுைனும் எேது குழந்றதேளுைனும் எேது தந்றத 3 மாதங்ேள் 
தங்ேியிருந்தார். அதன்  ின் அவர் தன் வடீ்டுக்குச் தசல்லபவண்டி ஏற் ட்ைது. 
நாங்ேள்  ின்ேர் தேிபய இருந்பதாம். நான் ஒவ்தவாரு நாளும் எேது 
ேணவனுக்கு உணவு எடுத்துக்தோண்டு அநுராதபுரம் சிறைக்குச் தசல்பவன். 
ஞாயிற்றுக் ேிழறமேளில் விடுமுறை திேம் என் தால் தசல்வதில்றல. எேது 
துறணக்ோே எேது இறளய  ிள்றளயிறே மட்டும் என்னுைன் கூட்டிச் 
தசல்பவன். ஏதேேில் 3 ப றரயும் சேல இைங்ேளுக்கும் கூட்டிச் தசல்வது 
தசலவுமிக்ேதாகும். சிறைச்சாறலக்குச் தசல்லப் த ாதுப் ப ாக்குவரத்தில் 
தசல்வதாயின் 3  ஸ்ேளில் தசல்லபவண்டும். எரித ாருள் தசலவிறே வழங்ேி 
அயலவருைன் பமாட்ைார் றசக்ேிளில் தசல்வது மலிவாேதும் 
இலகுவாேதுமாகும். எமது வடீ்டில் இருந்து சிறைச்சாறல 55 ேிலாமீற்ைர் 
தூரத்திபலபய உள்ளது. இந்த அறேத்துச் சிரமங்ேளின்  ின்ேர், ேணவறர 
ேண்ணாடி வழிபய அல்லது சிறு வறலத் திறர வழிபயதான் எங்ேளுக்குப் 
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 ார்க்ே முடியும். அதுவும் 5 நிமிைங்ேள்தான்  ாரக்ே முடியும். ேண்ணாடித் திறர 
இருந்தால் அவருைன் ப ச முடியாது. சிறு வறலத் திறர இருந்தால்  ார்க்ே 
முடியாது. எேது  ிள்றளறயக் கூை அவரால் தூக்ே முடியாது.  ிள்றளேள் 
தந்றதறயக் ேண்ைதும் அழ ஆரம் ிப் ார்ேள். அவருைன் தங்ேபவண்டும் எேக் 
கூறுவார்ேள். அது மிேவும் மே விரக்தி ஏற் டுத்தும் நாட்ேள்” எே அவர் 
கூைிோர். 

த ப் ித்திக்தோல்லாவ றவத்தியசாறலக்குச் தசல்வதற்கு (தசல்வதற்கு 
மட்டும்) 500 ரூ ா பதறவ. எேது தந்றதயும் அயலவர்ேளும் இயலுமாே அளவு 
உதவி தசய்தேர். நான் ோறலயில் பநரத்துைபேபய எழுந்து ேணவருக்ோேச் 
சறமத்து எடுத்துச் தசல்பவன். திரும் ி வந்து அடுத்த நாளுக்ோேச் சறமப்ப ன். 
பமலும் நான்  ிள்றளேறளயும்  ார்க்ேபவண்டியிருந்தது. என்றேயும் நான் 
ேவேிக்ே பவண்டியிருந்தது.  ிள்றளேள் ோறலயில் எழுந்ததும் தந்றத எங்பே 
என்று பேட் ார்ேள். அவர்ேளுக்குத் ததாைர்ந்து எறதச் தசால்வது என் து 
எேக்குத் ததரியாது” எே அவர் பமலும் கூைிோர்.  

“எேது  ிள்றளேளின் நண் ர்ேள் ஏன் தந்றத சிறையில் இருக்ேின்ைார் எே 
அவர்ேளிைம் பேட் ார்ேள். அவர்ேள் வடீ்டுக்கு வந்து ஐஎஸ்எஸ் என்ைால் 
என்ே என்று பேட் ார்ேள். எேது மூத்த மேள் எப்ப ாதும் வகுப் ில் 
முதலாவதாே வருவாள். ஆோல் அவளின் தந்றத றேது தசய்யப் ட்ை  ின்ேர் 
அவள் மிேவும் குழப் மறைந்துவிட்ைாள். அவளால் ஒழுங்ோேப்  டிக்ே 
முடியவில்றல. அடுத்த  ிள்றள  ாைசாறலக்குச் தசல்ல முடியாது என்று 
கூைிவிட்ைது. ஏதேேில் அவளின் ஆசிரிறய அவளின் அப் ா சிறையில் 
இருக்ேின்ைார் எேக் கூைி அவறள அடித்திருக்ேின்ைார். எேபவ அவள் 
இப்ப ாது எேது தந்றதயின் ஊரிலுள்ள  ாைசாறலக்குச் தசல்ேின்ைாள். எேது 
மற்ைப்  ிள்றள தான் வளர்ந்து த ரியவோேதும் த ாலிசாே வருபவன் என்று 
கூைிோன். அப்ப ாதுதான் ஐஎஸ்எஸ்சிறேக் றேதுதசய்ய முடியும் என்று  
கூைிோன். ஏதேேில் எவ்விதக் ோரணமுமின்ைி அவர்ேளால் தான் தேது 
தந்றத றேதுதசய்யப் ட்ைாராம். நான் 7 மாதங்ேளில் 2 ேிபலா 
இறளத்துவிட்பைன். நான் சறமப்ப ன். ஆோல் சாப் ிை மேம் வராது” எே 
அவர் ேவறலயுைன் நிறேவு கூைிோர்.  

இப்ப ாது ஜேரிய்யா வடீ்டில் இருந்தாலும் ேைந்த வருை அறுவறை அவருக்குக் 
ேிறைக்ேவில்றல. இப்ப ாது அடுத்த ப ாேத்திற்ோேக் ோத்திருக்ேின்ைார். 
அவருக்கு உைல்நலமும் சரியில்றல. அவரால் அதிேம் பவறல தசய்ய 
முடியாது. இது பமலதிேப்  ிரச்சிறேயாே இருக்ேின்ைது.   

பமலதிே வருமாேம் த ை றதயல் இயந்திரத்திற்ோே பதறவயிறேப்  ற்ைி 
அவர் குைிப் ிட்ைார். 
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குடும்பம் – சே டஹருல்ஹுதா (29) 

டகது தசய்யப்பட்ைவர் - L.T. தேஸ்மின் (33), ஹிஜ்ராபுரம், 
தகப்பிதிதகால்லாவ 

தற்சபாது – பிடணயில் விடுதடலயாகியுள்ளார் (2019 நவம்பர் 19 இல் 
இருந்து) 

குற்றச்சாட்டு – சஹ்ராைிைமிருந்து தைது வங்கிக் கணக்கிற்கு நிதியிடைப் 
தபற்றுக்தகாண்ைடம.  

ததாைில் - ஆசிரியர் 

தங்கியிருப்சபார் – இரண்டு பிள்டளகள் – இரண்டு பிள்டளகள் (மகன் 5 
மற்றும் மகள் 2)  
 

“2019 பம 25 ஆம் திேதி எமது ேதவில்  லமாேத் தட்டிச் சத்தம் பேட்ைது. 
 ிள்றளேள் தூக்ேத்தில் இருந்து விழித்துக்தோண்ைார்ேள். அவர்ேள் எேது 
ேணவறர விசாரறணக்ோே அறழத்துச் தசன்ைார்ேள். அவறர 3 நாட்ேளில் 
அனுப் ிவிடுபவாம் எே ஆரம் த்தில் கூைிேர்.  ின்ேர் 7 நாட்ேள் எேக் 
கூைிேர்.  ின்ேர் ோலப்  குதியிறேக் கூட்டிக்தோண்பை தசன்ைேர். எேக்கு 
இருப் பதா தந்றத மட்டுபம. எேபவ நான்  ிள்றளேறள அறழத்துக் போண்டு 
அவருைன் வாழ த ாரவப்த ாத்தாறேக்குச் தசன்பைன். அங்ேிருந்து 
அநுராதபுரச் சிறைச்சாறலக்குச் தசல்வதற்கு இரண்டு மணித்தியாலங்ேள் 
எடுக்கும் (ஒரு வழிப் ாறத). இதோல் ப ாவதும் வருவதும் எேக்குக் 
ேடிேமாே இருந்தது. நான் ஒவ்தவாரு நாளும் ேணவருக்குச் சாப் ாடு எடுத்துக் 
தோண்டு சிறைக்குச் தசல்பவன். நான் வடீ்டிற்கு வரும்ப ாது 8 
மணியாேிவிடும். அப்ப ாது  ிள்றளேள் தூங்ேியிருப் ார்ேள்.  ிள்றளேளால் 
 ைசாறலக்கும் ஒழுங்ோேச் தசல்ல முடியவில்றல.  ாைசாறலக் 
ேறலவிழாவுக்குத் தங்ேளுைன் தந்றத வரபவண்டுதமன்று பேட்ைேர். அதற்கு 
 திலளித்துச் சமாளிப் து எேக்கு மிேக் ேடிேமாேதாே இருந்தது. அந்த 
நாட்ேளில் நான் ஒரு ற த்தியோரி ப ான்ைிருந்பதன். சறமக்றேயில் உப்பு 
அல்லது தவங்ோயத்திறேச் சறமயலில் பசர்க்ே மைந்துவிடுபவன்” எே அவர் 
கூைிோர்.  

“14 நாட்ேளுக்தோரு தைறவ நீதிமன்ைத்தில் வழக்கு விசாரறணக்கு 
எடுக்ேப் டும்ப ாது நான் சட்ைத்தரணிக்கு 10000 ரூ ா தோடுக்ேபவண்டும். இது 
மிேவும் ேடிேமாேது. ஏதேேில்  எல்லாச் தசலவுேளுக்கும் எேக்கு இருப் து 
எேது வருமாேம் மட்டுபம. நான் மாதம் 35000 ரூ ா உறழப்ப ன். அதில் நான் 
சட்ைத்தரணிக்கு 20000 ரூ ா தோடுக்ேபவண்டும். 10000 ரூ ா ேைன் 
மீள்தோடுப் ேவாேப்  ாைசாறலச் சங்ேத்திற்குக் தோடுக்ேபவண்டும். 2000 ரூ ா 
அங்ேத்துவக் ோசு தோடுக்ேபவண்டும். நான் யாரிைம் இருந்ததல்லாம் ேைன் 
வாங்ேிபேபோ அவர்ேள் எல்லாம் இப்ப ாது ேைறேக் பேட்ேின்ைேர். 
இதோல் நான் ஒவ்தவாரு மாதமும் ேைேிறேச் 



29 
 

தசலுத்திக்தோண்டிருக்ேின்பைன். நான் எேது ேணவறரப்  ார்க்ேச் 
தசல்லும்ப ாது எேக்கு உணவும் 2000 ரூ ாவும் தந்து எேது குடும் த்திேர் 
உதவுேின்ைேர். நான் அதிேம் விடுப்பு எடுக்ேபவண்டியிருந்தது. இந்த வருைம் 
நான் இேிபமலும் எடுப் தற்கு விடுப்புக்ேள்  ாக்ேியாே இல்றல” எேக் 
கூைிோர். 

அவரின் ேணவர் இப்ப ாது வடீ்டில் இருக்ேின்ைார் என்ைாலும் வழக்கு முடியும் 
வறர அவரால் பவறலக்குச் தசல்ல முடியாது. பமலும் வி த்தின்  ின்ேர் 
இதய சத்திரசிேிச்றச தசய்யப் ட்டுள்ளதால் அவரால்  ாரமாே பவறல 
எதுவும் தசய்ய முடியாது. “எேது ேணவரால் ேிராமத்தில் பவறல  ார்க்ே 
முடியாது. ஏதேேில் எல்பலாரும் எங்ேளுக்கு எதிராே இருக்ேின்ைேர். 
எங்ேளுக்கு அைிமுேமாே எங்ேளின் முன் வடீ்டு அயலவர்ேள் கூை எங்ேளுக்கு 
எதிராே இருக்ேின்ைேர். விபசை அதிரடிப்  றையிேர் எங்ேளின் வடீ்றைச் 
பசாதறே தசய்தப ாது முன் வடீ்ைார் ஏறேய அயலவர்ேளிைம் தாங்ேள் 
எங்ேளுக்கு நல்ல  ாைம் புேட்டியுள்ளதாேக் கூைியுள்ளேர்” எேக் கூைிோர். 

“சுமார் 10 வருைங்ேளின் முன்ேர் ஒரு பமாசமாே வி த்தில் எேது ேணவர் 
 டுோயமறைந்தார். அவருக்கு தோபமாட் பதறவ. ஆோல் எங்ேளால் அதறே 
வாங்ே முடியாதுள்ளது. எங்ேள் வடீ்டில் மின்சாரமும் இல்றல. ஏதேேில் 
அதற்ோே வயரிங் தசய்வதற்கு எங்ேளிைம் வசதியில்றல. அரசாங்ேம் 
எங்ேளுக்கு அதறேச் தசய்து தராது. எங்ேள்  யிர்ேள் அறேத்தும் ேைந்த 
வருைம் அழிந்துவிட்ைே. எமது வடீ்டில் அறரவாசிக்பே எங்ேளால் கூறர 
ப ாை முடிந்தது. அறரவாசி கூறரத் தேடுேளும் அறரவாசி ஓடும்.  மறழ 
த ய்றேயில் வடீ்டில் அதிேமாே இைங்ேளில் நீர் நிறைந்து விடுேின்ைது. 
எங்ேள் வடீ்டுக்கு ஒழுங்ோே கூறர இல்றல. ஆோல் நாங்ேள் எங்ேள் வடீ்டுக் 
கூறரப் ற ப் ில் 100 போடி ரூ ா ஒளித்து றவத்திருக்ேின்பைாம் எே மக்ேள் 
கூறுேின்ைேர். என்ே ஒரு நறேச்சுறவ? தாக்குதலின்  ின்ேபர எங்ேளுக்கு 
சஹ்ரான்  ற்ைித் ததரியவந்தது,” எேக் கூைிோர்.  

“எேது அயலவர்ேள் என்றேக் பேலி தசய்து எேது ேணவர் ஐஎஸ்ஐஎஸ் எேக் 
கூைிவந்தேர். ஏழு மாதங்ேளாே நான் எங்பேயும் தசல்லவில்றல. ஏதேேில் 
எல்பலாரும் என்றேப்  ார்த்து ‘ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஆட்ேள் வருேிைார்ேள், 
இவர்ேதளல்லாம்  யங்ேரவாதிேள்’ எேக் கூறுவறத வழறமயாேக் 
தோண்டிருந்தேர். நான் பவறலயும் வடீுமாே இருந்து விட்பைன். எேக்குக் 
ேைன் தரப்  லரும் மறுத்துவிட்ைேர். நாங்ேள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் எேக் கூைிபய 
மறுத்தேர். இது மிகுந்த மே உறளச்சறல ஏற் டுத்தியது” எேக் கூைிோர்.   

இவரது தந்றத தேியாே இருக்ேின்ை ோரணத்திோல் அவருக்கு ஏதாவது 
நைந்துவிட்ைால், அவறரயும் இவர்தான்  ார்க்ேபவண்டும். ஏதேேில் இவரின் 
ஏறேய உைன் ிைப்புக்ேள் அதிே உதவி தசய்வதில்றல. இவரின் ேணவர் 
றேதுதசய்யப் ட்ைப ாது கூை தந்றதயின் உதவி மாத்திரபம இருந்தது. அது 
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மிேக் ேடிேமாேதாே இருந்தது. “வழக்கு விசாரறண நாட்ேளில் நான் 
 ிள்றளேறள நீதிமன்ைத்திற்குக் கூட்டிச் தசல்லும்ப ாது சிறைச்சாறல 
 ஸ்றசக் ேண்ைதும்  ிள்றளேள் சத்தமாே “அப் ாவின்  ஸ்” வந்து விட்ைது 
எேக் கூறுவார்ேள். தந்றதயுைன் ப ச அனுமதிக்குமாறு அவர்ேள் ஒரு தைறவ 
த ாலிசாறரக் பேட்ைேர். ஆோல் த ாலிசார் அவர்ேறள ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்று 
ஏசித் தள்ளவிட்ைேர். இப்ப ாது எங்ேளுக்குப் த ாலிசுைனும் நீதிமன்ைத்துைனும் 
ததாைர்புறைய ஒவ்தவாருவறரப்  ற்ைியும் ஒவ்தவாரு விையத்திறேப் 
 ற்ைியும் ததரியும். எங்ேளுக்கு  ிடிஏ மற்றும் ஐசிசி ிஆர்  ற்ைியும் ததரியும் 
இதற்கு முன்ேர் எங்ேளுக்கு இததல்லாம் ததரியாது” எேக் கூைிோர்.  

“நாங்ேள் ஊைேத்திற்கு எதிராே நைவடிக்றே எடுக்ே விரும்புேின்பைாம். 
தங்ேளின் த ாய்ேளிோல் எங்ேள் வாழ்றவ அழித்தவர்ேள் அவர்ேள்தான். 
அவர்ேளின் த ாறுப் ற்ை தசய்திேளுக்ோே அவர்ேள் வறேப் த ாறுப்புக் கூை 
றவக்ேப் ைபவண்டும். எேது ேணவறரப்  ற்ைிய த ாய்ேறள அவர்ேள் 
எவ்வாறு லங்ோதீ  முதல்  க்ேத்தில் தவளியிட்ைேபரா அவ்வாபை 
அப்த ாய்ேறள வா ஸ் த ற்று அதற்ோே மன்ேிப் ிறேயும் முதல்  க்ேத்தில் 
தவளியிைபவண்டும்” எே அவர் போ த்துைன் கூைிோர்.  

 

குடும்பம் – ஏ எஸ் எஸ் அசயசா (36) 

டகதுதசய்யப்பட்ைவர் – எம் பி ஹகீம் (44), தஹாரவப்தபாத்தாை 

தற்சபாது – பிடணயில் விடுதடலயாகியுள்ளார் (2019 நவம்பர் 19 இல் 
இருந்து) 
குற்றச்சாட்டு – சஹ்ராைிைமிருந்து தைது கணக்கிற்கு நிதியிடைப் 
தபற்றார்.  

ததாைில் – பாைசாடல ஆசிரியர் 

தங்கியிருப்சபார் – ஐந்து பிள்டளகள் (மகன்கள் 9, 4 ½ & 3 & மகள்கள் 
வயது 11 & 6)  

 

“த ாலிசிோல் அறழத்துச் தசல்லப் ட்ை ஐவரில் எேது ேணவபர முதலில் 
அறழத்துச் தசல்லப் ட்ைார். 2019 பம மாதம் 25 ஆம் திேதி அதிோறல 5.05.ற்கு 
த ாலிசார் துவக்குேளுைன் வந்தேர். எமது  ிள்றளேள் ஏன் அழுேின்ைேர் எே 
அவர்ேள் பேட்ைேர். எேது ேணவறர வாக்குமூலம் த ற்ை  ின்ேர் திருப் ி 
அனுப்புவதாேக் குைிப் ிட்ைேர். விபசை அதிரடிப்  றையிேர் எமது வடீ்றைச் 
பசாதறே தசய்து எமது அறையாள அட்றையிறேயும் வங்ேிக் ேணக்குப் 
புத்தேத்திறேயும் எடுத்துச் தசன்ைேர்.  ின்ேர் எம்மிைம் அறேத்றதயும் 
திருப் ி வழங்குமாறு அவர்ேளிைம் TID கூைியது. எேது ேணவருக்குக் 
றேவிலங்ேிட்டு மாவட்ைச் தசயலே அலுவலேத்தில் உள்ள அவரின் 
பவறலத்தளத்திறேப்  ரிபசாதிப் தற்ோே அவர்ேள் அறழத்துச் தசன்று 
அவரின் சே ஊழியர்ேளின் முன்ேிறலயில் அவமாேப் டுத்திேர். அதன் 
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 ின்ேர் எமது வடீ்றைச் பசாதறேயிடுவதற்ோேக் றேவிலங்குேளுைன் எமது 
வடீ்டிற்கு எமது  ிள்றளேளின் முன் அவறரக் தோண்டுவந்தேர். நான் என்ே 
நைக்ேின்ைது என் றத அைிவதற்ோே உைேடியாே நசீ ாவுக்கு அறழப் ிறே 
எடுத்பதன். அப்ப ாதுதான் ஜேரிய்யா உள்ளிட்ை பமலும் 4 ப ர் 
றேதுதசய்யப் ட்டுள்ளேர் எே எேக்குத் ததரிய வந்தது” எே அவர் கூைிோர்”  

“த ாரவப்த ாத்தாேயில் உள்ள தூரப்  ாைசாறலயில் நான் ேற் ிக்ேின்பைன். 
சறமத்துப்  ாைசாறலக்குச் தசல்லும் நான் உணவு எடுத்துக்தோண்டு 
சிறைச்சாறலக்குச் தசன்று ேணவறரப்  ார்த்துவிட்டு அதன்  ின்ேர் வடீு 
திரும்புபவன். நான் ஒவ்தவாரு நாளும்  ாைசாறலக்குப்  ிந்திபய தசல்பவன். 
ஏதேேில் பவறலக்குச் தசல்ல முன்ேர் ேணவனுக்ோேச் சறமக்ேவும் 
பவண்டும் அத்துைன் பவறு  ல பவறலேறளயும்  ார்க்ேபவண்டும். எேது 
 ிள்றளேளின் நண் ர்ேள் அவர்ேறளக் பேலி தசய்து அவர்ேளின் தந்றத 
ஐஎஸ்ஐஎஸ்ோரரா என்று பேட் ார்ேள். அவர்ேள் மிேவும்  யந்தவர்ேளாேவும் 
தங்ேளின் தந்றதயிறேப்  ற்ைி மிேவும் ேவறலப் ட்ைவர்ேளாேவும் 
இருப் ார்ேள். எேது மூத்த மேள் மிேவும் தேட்டிக்ோரி. ஆோல் தந்றதயின் 
றேதின்  ின்ேர் அவள் குழம் ிவிட்ைாள். வகுப்புக்ேளுக்குச் தசல்வறதயும் 
நிறுத்திவிட்ைாள். ேைந்த வருைம் புலறமப்  ரிசில்  ரீட்றசயிலும் அவள் 
சித்தியறையவில்றல. அந்த நாட்ேறள நிறேக்றேயில் எேக்கு ஓதவன்று 
அழபவண்டும் ப ாலிருக்ேின்ைது” எேக் கூைிோர்.  

அபயசாவின்  ிள்றளேளின் எறையிறே ஒவ்தவாரு மாதமும் நிறுப் தற்கு 
ஒரு மருத்துவ மாது அபயசாவின் வடீ்டுக்கு வந்து தசன்ைார்.  ேீமின் றேதின் 
 ின் அவரும் வருவறத நிறுத்திவிட்ைார். ேட்ைாய விடுப் ிறே வழங்கும் 
ேடிதம்  ேீமின்  ிரபதச தசயலே அலுவலேத்திோல் அவருக்கு 
வழங்ேப் ட்ைது. அலுவலேம் அவறரப்  ணியில் இருந்து 
இறைநிறுத்தவில்றல. எேபவ  ிறணயில் விடுதறலயாேதும்  ேீமிோல் 
மீண்டும் பவறலக்குச் தசல்ல முடிந்தது.  ேீமின் ஊழியர்ேள் சிலர் அவரிைம் 
 ேீமிைம் 100 போடி ரூ ா இருந்ததாேவும்  ேீம் அவர்ேளிைம் அறதப்  ற்ைிச் 
தசால்லவில்றல எேவும் கூைியிருக்ேின்ைேர். அத்துைன்  ேீறமத் தவிர்த்து 
வருேிொ்ன்ைேர். “இதோல் தன்னுைன் ப சு வர்ேளுைன் மட்டுபம அவர் 
ப சுேின்ைார். அவரால் பவறு என்ேதான் தசய்ய முடியும்”? எே அபயசா 
பேட்ேின்ைார். 

“எேக்கு இப்ப ாது இருக்கும் த ரிய  ிரச்சிறே அந்த பநரத்தில் எடுத்த 
அறேத்துக் ேைன்ேறளயும் திருப் ிச் தசலுத்துவபத.  எேது சம் ளம் 40000. 
அதில் ேைன்ேளுக்ோே 20000 ரூ ா தவட்ைப் டுேின்ைது. இதோல் வடீ்டுச் 
தசலவுேளுக்கும்  ிள்றளேளின் தசலவுேளுக்கும் த ரிதாே எதுவும் 
மிஞ்சுவதில்றல. அடுத்த முக்ேியமாே விையம் ஊைேம் எேது ேணவர் 
ேளங்ேமற்ைவர் எேக் கூைபவண்டும். ஏதேேில் அவர்ேள்தான் த ாய்ேறளக் 
கூைி எங்ேள் வாழ்றவ அழித்தவர்ேள்” எே அவர் கூைிோர்.    
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தடுத்துடவக்கப்பட்டுள்ளவர் – என் ேக்கரிய்யா (40), ஹிஜ்ராபுரம், 
தஹப்பித்திக்தகால்லாவ 

தற்சபாது – பிடணயில் விடுதடலயாகியுள்ளார் 

குற்றச்சாட்டு – சஹ்ராைிைமிருந்து தைது வங்கிக் கணக்கிற்கு நிதியிடைப் 
தபற்றுக்தகாண்ைார்.  

ததாைில் – இஸ்லாமியக் கல்லூரியில் ஆசிரியர் மற்றும் விவசாயி 
திருமண அந்தஸ்து - திருமணமாைவர் 

தங்கியிருப்சபார் – மூன்று பிள்டளகள் (மகள்கள் வயது 10 & 7 & மகன் 
வயது 3)  

 

2019 பம 24 ஆம் திேதி ஜேரிய்யாவின் வடீ்டிற்கு வந்த த ாரவப்த ாத்தாே 
த ாலிசார் விசாரறணக்தேன்று அவறர அறழத்துச் தசன்ைேர்.  ஆோல் 
எவ்வித விசாரறணயுமின்ைி அவறர  ி  2 மணியில் இருந்து 8 மணி வறர 
த ாலிஸ் நிறலயத்தில் றவத்திருந்தேர்.  ின்ேர் 8.30 மணியளவில் அவர் 
வடீ்டிற்குத் திரும் லாம் என்றும் பதறவப் ட்ைால் மீொ்ண்டும் அறழப் தாேவும் 
குைிப் ிட்ைேர். அது பநான்பு ோலம். அவரிற்கு அவர்ேள் ோறல பநான்பு 
 ிடிப் தற்கு எதுவும் தோடுக்ேவில்றல. தவரும் நீறர அருந்திய அவர் 
அன்ைிரவு தவகு பநரமாேிபய வடீு திரும் ிோர். அடுத்த நாள் அயலிலுள்ள 
ேறைக்ோரர்ேள் அக்ேிராமத்தில் இருந்து அன்றைய திேம் 5 ப ர் 
றேதுதசய்யப் ைப் ப ாேின்ைேர் எேப் ப சிக்தோண்ைேர்.  

அன்றைய திேம் (25) மு  5.30 மணியளவில் மீண்டும் வடீ்டிற்கு வந்த 
த ாரவப்த ாத்தாே த ாலிஸ் ஜேரிய்யாறவ அறழத்துச் தசன்ைேர். அபத 
திேம் எல் டி ஜஸ்மின், எம்  ி  ேீம், எஸ் ஏ இர் ான் மற்றும் எஸ் ஏ 
 லி துல்லாஹ் ஆேிய பமலும் நால்வரும் றேதுதசய்யப் ட்ைேர். மூன்று 
நாட்ேளின்  ின்ேர் அவர்ேள் மருத்துவ அதிோரியின் முன் 
ஆஜர் டுத்தப் ட்ைேர்.  ேீமின் குடும் த்தின் முன்  ேீமுக்குக் 
றேவிலங்ேிட்ை த ாரவப்த ாத்தாே த ாலிசார் அப் டிபய அவறர அவரின் 
 ிரபதச தசயலே அலுவலேத்தில் அவரின் சே ஊழியர்ேளின் முன் அறழத்துச் 
தசன்ை  ின்ேபர த ாலிஸ் நிறலயத்திற்கு அறழத்துச் தசன்ைேர்.  மீண்டும் 
அவறர வடீ்றைச் பசாதறேயிடுவதற்ோே அறழத்துச் தசன்ைேர்.  

சஹ்ரான் இவர்ேளின் வங்ேிக் ேணக்ேில் நூறு போடி ரூ ாவிறே றவப்புச் 
தசய்ததாேக் கூைி லங்ோதீ   த்திரிறே தவளியிட்ை தசய்தியிறேக் ோட்டி 
அதற்கு விளக்ேமளிக்குமாறு த ாலிசார் பேட்ைேர். இவர்ேள் அதறே 
மறுத்ததும் அபத ேிராமத்திறேச் பசர்ந்த அபூ க்ேர் மற்றும் நியாஸ் ஆேிய 
இருவருக்கும் எதிராேச் சாட்சியளித்தால் அவர்ேறள விடுதறல தசய்வதாேப் 
த ாலிசார் கூைிேர். த ாய் கூைி மற்ைவர்ேறள மாட்டிவிைக் கூைாது 
என் தற்ோே இவர்ேள் அதறே மறுத்துவிட்ைேர். தாங்ேள் சஹ்ராறே 
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ஒருப ாதும் சந்திக்ேவுமில்றல அல்லது அவனுைன் ப சியிருக்ேவுமில்றல 
என்றும் தாக்குதல்ேளின்  ின்ேபர அவறேப்  ற்ைிக் பேள்விப் ட்ைதாேவும் 
அவர்ேள் திட்ைவட்ைமாேக் கூைிேர். “ யங்ேரவாதி எே எம்மில் 
ஒருவறரயாவது அர்த்தப் டுத்தக்கூடியவாறு நாங்ேள் ஆற்ைிய ஓரு 
 ிரசங்ேத்திறேயாவது ோட்டுமாறு நாங்ேள் அதிோரிேறளக் பேட்பைாம். 
சவூதிப்  ணத்திறேப்  யன் டுத்தி நாங்ேள் எதறேயும் ேட்ைவில்றல. 
நாங்ேள் ேட்டிய எல்லாபம உள்ளூரில் திரட்டிய நிதியிறேக் தோண்டு 
ேட்டியறவ. எமக்கு இங்பே ஒரு  ள்ளிவாயல் தான் இருக்ேின்ைது.  சீருக்கும் 
ஏறேபயாருக்கும் 3 இருக்ேின்ைது,” எே அவர்ேள் கூைிேர்.  

“100 போடி ரூ ாவிறே ஒரு  க்ேம் றவயுங்ேள். எங்ேள் வடீ்டு பவறலறயப் 
பூர்த்திதசய்ய எங்ேளிைம் குறைந்தது 5 லட்சம் இருந்தால் அதுபவ த ரிய 
விையமாே இருந்திருக்கும். எங்ேளில் ஒருவருக்கு வங்ேிக் ேணக்குக் கூை 
இல்றல. மற்தைாருவருக்கு ஓழுங்ோே ேழிப் றைறய நிர்மாேிக்ேபவா 
அல்லது கூறரக்குப் ப ாை தேடு வாங்ேபவா கூை  ணம் இல்றல” எே 
அவர்ேள் சிரித்தவாறு கூைிேர். 

ேறைசியில் இந்த 5 ப றரயும் அநுராதபுரச் சிறையில் தடுத்து றவத்தேர். 14 
நாட்ேளின்  ின்ேர் நான்கு ப றர வாரியத ால சிறைச்சாறலக்கு 
மாற்ைிவிட்ைேர். ஆரம் த்தில் ஐந்து ப ருக்கும் தவவ்பவறு இலக்ேங்ேளின் 
ேீபழபய குற்ைச்சாட்டு முன்றவக்ப் ட்டிருந்தது.  ின்ேர் அவர்ேள் அபூ க்ேர் 
மற்றும் நியாஸ் ஆேிபயாறரப் ப ால் அபத இலக்ேத்தின் ேீழ் குற்ைம் 
சாட்ைப் ட்ைேர். இதோல் இவர்ேளுக்கு எதிராேப் த ாலிசாரிைம் ப ாதிய 
சான்றுேள் இல்லாவிடினும் இவர்ேறள தவளியில் எடுப் து ேடிேமாேதாே 
இருந்தது. இவர்ேளுக்கு எதிராேச் சாட்சியங்ேள் இல்றல என்றும் இவர்ேள் 
மீதாே தேிப் ட்ை போ த்திோல்  சீரும் அவரது குழுவிேரும் இவர்ேறளச் 
சிக்ேறவக்ே முயற்சி தசய்ேின்ைேர் என்றும் தேப் ித்திக்தோல்லாவ த ாலிசார் 
உறுதிப் டுத்திேர். அவர்ேள் ( சீரும் அவர்ேளும்) ஏன் உங்ேள் அறேவருைனும் 
மிேவும் போ மாே இருக்ேின்ைேர் எேக் பேட்டிருக்ேின்ைேர். சஹ்ரான் 
 ிரபதசத்திற்கு ஒருப ாதும் விஜயம் தசய்யவில்றல என்றும் அவர் 
குைிப் ிட்ைார்.  

ஆரம் த்தில் அவர்ேள் தடுத்துறவக்ேப் ட்ைப ாது பநான்பு ோலமாே 
இருந்தப ாதிலும் அவர்ேளுக்கு அதிோறலயில் சாப் ிட்டுவிட்டு பநான்பு 
 ிடிப் தற்ோே எதுவும் வழங்ேப் ைவில்றல.  ின்ேர் அவர்ேள்  யங்ேரவாதிேள் 
இல்றல என்ை உண்றம ததரியவந்தப ாது ஒவ்தவாருவரும் இவர்ேள் மீது 
இரக்ேப் ட்டு இவர்ேறள நன்கு நைத்திேர்.  

சமுதாயத்தில் தமக்தேதிராே சிலரின் தேிப் ட்ை வன்மத்திோபலபய 
தங்ேறளச் சிக்ேறவக்ே முயற்சி தசய்யப் ட்ைதாே ஜக்ேரிய்யா குைிப் ிட்ைார். 
இதற்ோே ோரணம் அரசியல் ேருத்து பவறு ாடுேளும் இஸ்லாம்  ற்ைிய 
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வியாக்ேியாேங்ேளும் சில குடும் ப்  ிளவுேளும் எே அவர் குைிப் ிட்ைார். 
“எங்ேறளச் சிக்ேறவத்துவிட்ைார்ேள் என் து எமக்கு நன்கு ததரியும். பமலும் 
நாம் றேதுதசய்யப் ட்ை திேம் இக்ேிராமத்தில் இருந்து 5 ப ர் 
றேதுதசய்யப் ைப் ப ாேின்ைேர் என் து முழுக் ேிராமத்திற்கும் 
ததரிந்திருந்தது. அவர்ேளில் சிலர் இந்தச் சதி பவறலறயச் 
தசய்திருக்ோவிட்ைால் ேிராம மக்ேளுக்கு எவ்வாறு ததரியும்?” எே ஜக்ேரிய்யா 
பேட்ைார்.  

தம்றம மாட்டிவிட்ைவர்ேளில் ஒருவர் எேக் குழுவிேர் நம்பும்  சீர் என் வரின் 
மேள் ஜக்ேரிய்யாவின் சபோதரறரத் திருமணம் தசய்துள்ளார். அவரின் 
சபோதரர் தலாைி ஒன்ைிறே வாங்குவதற்ோே  சீரிைமிருந்து 2000000 ரூ ா 
ேைன் வாங்ேி அதறேச் தசலுத்தத் தவைியிருக்ேின்ைார். இதோல் ஜக்ேரிய்யா 
அவரின்  சுக்ேறள விற்று  ணத்திறே  சீருக்குக் தோடுத்திருக்ேின்ைார். 

“பமலும்  சீரின் ஆட்ேளில் ஒருவராே நவாசின் மறேவி  ிரபதசத்தில் ஒரு 
முன் ள்ளியிறே நைத்துேின்ைார். நாங்ேளும் ஒன்ைிறே நைத்துேின்பைாம். 
அது நன்ைாே நைக்ேின்ைது. நவாசுக்கு இது த ாைாறமயிறே 
ஏற் டுத்தியுள்ளது. இதோல் இவர்ேள் தாக்குதறலச் சாட்ைாேப்  யன் டுத்தி 
எம்றம அேற்றுவதற்கு எம்றம மாட்ைறவத்துள்ளேர்” எே ஜக்ேரிய்யா 
குைிப் ிட்ைார். 

“நாங்ேள் பஜவி ி ஆதரவாளர்ேள். நாங்ேள் ேல்வியின் முக்ேியத்துவத்தில் 
உறுதியாே நம் ிக்றே தோண்ைவர்ேள். இதற்ோே ோரணம் நாங்ேள் 
வளர்றேயில் எங்ேளுக்கு அதிே வாய்ப்பு வசதிேள் இருக்ேவில்றல. நாங்ேள் 
இறுக்ேமற்ை நறைமுறைச் சாத்தியமிக்ே இஸ்லாத்திறேபய 
 ின் ற்றுேின்பைாம். இங்குள்ள சிலர் அதறே எதிர்க்ேின்ைேர்.” எே அவர் 
கூைிோர். இப் ிரிவிறேச் பசர்ந்த  ேீமும் ஏறேபயாரும் 2000 ஆம் ஆண்டில் 
இருந்து அரபுைன் பசர்த்து தமிழிலும்  ிரசங்ேம் நைத்தி வருேின்ைேர். இதறே 
இந்தக் குழுவிேர் இஸ்லாத்திற்கு எதிராேது எேக் ேருதுேின்ைேர். மக்ேள் 
புரியும் தமாழியில் ப சுவதில் என்ே தவறுள்ளது? நீங்ேள் கூறுவது யாருக்கும் 
புரியாவிட்ைால் அர ியில்  ிரசங்ேம் தசய்வதோல் என்ே  யன்,” எே அவர் 
பேட்ைார். 

 “இரண்டு  ிரிவுக்கும் இறையிலாே சர்ச்றசயிலுள்ள சில விையங்ேளுள் 
குர்ஆேின் ப ாதறேேள்  ற்ைிய வியாக்ேியாேம், அதாவது உயிறரக் ோக்ே 
சமுதாயத்திறேச் பசராத ஒருவருக்கு இரத்தம் வழங்ே முஸ்லிம்ேளுக்கு 
அனுமதியுண்ைா ப ான்ைறவ அைங்குேின்ைது. நாங்ேள் சீதேம் 
வாங்குவதில்றல. ததாப் ி அணிவதும் ேணுக்ோல் வறர ஆறை அணிவதும் 
ேட்ைாயமில்றல என்றும் ததாழுவதற்கு தவள்றள ஆறை பதறவயில்றல 
என்றும் கூறுேின்பைாம்.   
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இறுதியாே நவம் ர் 19 ஆம் திேதி இவர்ேளுக்குப்  ிறண வழங்ேப் ட்டு ICCPR 
குற்ைச்சாட்டில் இருந்து விடுதறல வழங்ேப் ட்ைது. எவ்வாைாயினும் 
 யங்ேரவாதத் தறைச்சட்ைம் இன்னும் நிலவுேின்ைது. த ாலிசார் எங்ேளின் 
வடீ்டுக்கு அடிக்ேடி வருேின்ைேர். எங்ேளின்  ள்ளிவாயலுக்குத் 
ததாழுவதற்ோே எங்ேளுக்குப் ப ாே முடியாது எேச் சிஐடியிேர் கூைியுள்ளேர். 
ேைந்த வருைத் தாக்குதல்ேறளத் ததாைர்ந்து ஒரு வருைமாேப்  ள்ளிவாயல் 
மூைப் ட்டுள்ளது.   

“நாங்ேள் ததாைர்ந்தும் அவப்த யரிற்கு முேங்தோடுக்ே பவண்டியுள்ளது. 
ஏதேேில் மக்ேள் இன்னும் எங்ேறளப்  ார்த்து போடி ரூ ா குழுவிேர் 
வருேின்ைேர் எேக் கூறுேின்ைேர். உங்ேளின் தந்றதமார்  யங்ேரவாதிேள் 
எேக் கூைி எங்ேளின்  ிள்றளேறளத் துன்புறுத்துேின்ைேர். இந்த வழக்கு 
முடியும் வறர எங்ேளில் எவரும் தவளிநாட்டுக்குப் ப ாே முடியாது அல்லது 
மீண்டும் பவறலக்குச் தசல்ல முடியாது. குற்ைச்தசயல்  ிரிவு ஓஐசி 
ஜயவர்தே நாங்ேள் குற்ைமற்ைவர்ேள் என் து தேக்குத் ததரியும் எேவும் பமல் 
மாோணத்தில் இருந்து ேிறைத்த புலோய்வு அைிக்றேயின் டிபய நாங்ேள் 
றேதுதசய்யப் ட்ைதாேவும் குைிப் ிட்ைார்” எே ஜக்ேரிய்யா குைிப் ிட்ைார். 

விசாரறணேள் பூர்த்தியாேிவிட்ைே என்றும் அவர்ேளின் போப்புக்ேள் சட்ைமா 
அதி ர் திறணக்ேளத்திைம் றேயளிக்ேப் ட்டுவிட்ைே என்றும் தோழும்பு TID 

அவர்ேளுக்குக் கூைியுள்ளது. எமது வழக்றேத் தள்ளு டி தசய்வதற்கு 
அங்ேிருந்து ேட்ைறள  ிைப் ிக்ேப் ைபவண்டும். அதுவறர வழக்கு 
இழுத்தடிக்ேப் டும்.  

 

தடுத்துடவக்கப்பட்ைவர் – எல் டி ேஸ்மின் (33), ஹிஜ்ராபுரம், 
தகப்பித்திக்தகால்லாவ 

தற்சபாது – பிடணயில் விடுதடல தசய்யப்பட்டுள்ளார் 

குற்றச்சாட்டு – சஹ்ராைிைமிருந்து தைது வங்கிக் கணக்கிற்கு நிதியிடைப் 
தபற்றுக்தகாண்ைார்.  
ததாைில் – இஸ்லாமியக் கல்லூரியில் ஆசிரியர் மற்றும் விவசாயி 
திருமண அந்தஸ்து - திருமணமாைவர் 

தங்கியிருப்சபார் – இரண்டு பிள்டளகள் )மகன் வயது 5 & மகள் வயது 2) 

 

“நான் வடீ்டில் றவத்து டியூசன் தோடுத்துவந்பதன். ஆோல் எேது 
விடுதறலயின்  ின்ேர் நான் ஐஎஸ்ஐஎஸ் உைன் ததாைர்புறையவன் எேப் 
 யந்து யாரும் தங்ேளின்  ிள்றளேறள டியூசனுக்கு அனுப்புவதில்றல. எமது 
வடீ்டிற்கு ஒழுங்ோே யன்ேல்ேபளா ேதவுேபளா இல்றல. நாங்ேள் வடீு ேட்ைக் 
ேைன் எடுத்துள்பளாம். இப்ப ாது அவற்ைிறே எல்லாம் எவ்வாறு திருப் ி 
அறைப் து எே வழி ததரியாமல் இருக்ேின்பைாம்.,” எே அவர் கூைிோர்.  
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“எங்ேள் முன்வடீ்டு அயலவர்ேள்தாே எங்ேறளக் ோட்டிக்தோடுத்தவர்ேள். 
நான் வந்து இப்ப ாது 2.5 மாதங்ேளுக்கும் பமலாேிவிட்ைது (எழுதுறேயில்). 
நாங்ேள் எவ்வாறு இருக்ேின்பைாம் எே அவர்ேள் எம்மிைம் ஒரு வார்த்றத 
கூைக் பேட்ேவில்றல. அவர்ேளுக்கு உண்றமயாே மேச்சாட்சி இருக்குமாயின் 
எங்ேளுைன் வந்து ப ச அவர்ேளுக்கு ஒரு  ிரச்சிறேயும் இருக்ேக்கூைாது” எே 
அவர் கூைிோர். 

“நான் சிறையில் இருந்தப ாது  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் 10 
வருைங்ேளாேத் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள ஏறேய தமிழ்க் றேதிேறளச் 
சந்தித்துப் ப சிபேன். அவர்ேளின் போப்புக்ேள் இன்னும் 
எடுக்ேப் ைபவயில்றல. இபத ேதிதான் எேக்கும் ஏற் டும் எே நான் 
குறலநடுங்ேிப் ப ாபேன். நான் சிறையில் ேழித்த ோலம் முழுவதும் என் 
நிறேவுேள் எல்லாம் என்  ிள்றளேறளப்  ற்ைியும் அவர்ேளின்  ாதுோப்புப் 
 ற்ைியும் மட்டுபம இருந்தே. நான் இப்ப ாது மீண்டும் வந்துள்ளன். எேது 
குடும் த்திறே நான் ஒருப ாதும் தேிபய விட்டுச் தசல்லமாட்பைன். 
ஏதேேில் எேது அயலவர்ேள் என்ே தசய்வார்ேள் என்று எேக்குத் ததரியாது. 
அதுமட்டுமல்ல என் வடீ்டிற்கு ஒழுங்ோே ேதவுேபளா அல்லது யன்ேல்ேபளா 
கூை இல்றல”. அவரின் மறேவி முரண்நறேயுைன் ‘இதுதான் நூறு போடி 
ரூ ா வடீு” எேக் கூைிோர். 

“எமது தசாந்த மக்ேபள எம்றமக் ோட்டிக் தோடுத்துவிட்ைேர்” எே ஜஸ்மின் 
ேவறலயுைன் கூைிோர். 
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பரிந்துடரகள் 
அரசாங்கத்திற்கு 

நீதி முடறடம ததாைர்பாக 

•  ின்வருபவாரின் வழக்குேறளத் துரிதமாே  விசாரித்து அவற்ைிறே 
விறரவில் முடிக்ேபவண்டும்: 

- நன்ேைத்றத நிறலயங்ேளில் றவக்ேப் ட்டுள்ள 18 வயதிற்குக் 
குறைவாேவர்ேள் 

- ஒரு வருைத்தின்  ின்ேரும்கூை விசாரறண நைத்தப் ைாவிட்ைால், 
மைியலில் அல்லது  ிறணயில் இருக்கும் தேிந ருக்கு எதிராே வழக்கு 
த ாய்யாே குற்ைச்சாட்டுக்ேறள அடிப் றையாேக் தோண்டிருக்ேலாம் அல்லது 
அவருக்கு எதிராேச் சாட்சிேபள இல்லாதிருக்ேலாம் என்தற்ோே வழக்குேறள 
மீளாய்வு தசய்யபவண்டும் என் துைன் குற்ைமற்ைவர்ேள் அநாவசியமாேத் 
தடுத்துறவக்ேப் ைவில்றல என் றத உறுதிப் டுத்த அவறர விடுவிப் தறேக் 
ேருத்திற்தோள்ளபவண்டும். 

a. விசாரறணேள் சான்றுேறள தவளிப் டுத்திோல் சட்ை 
நைவடிக்றேக்ோே இந்த வழக்குேளுக்கு 
முன்னுரிறமயளித்து  ாதிக்ேப் ட்ைவர்ேளுக்கு நீதி 
ேிறைப் றத உறுதிப் டுத்த வழக்குத்தாக்ேல் தசய்து 
வழக்கு விசாரறணயிறே முன்தேடுக்ேபவண்டும். 

தடுத்துடவக்கப்பட்ைவர்கள் ததாைர்பாக 

a. தடுப்பு றமயங்ேள் மற்றும் நன்ேைத்றத நிறலயங்ேள் 
உள்ளைங்ேலாேச் சிறைச்சாறலேளுக்குக் குடும்  
உறுப் ிேர்ேள் ேிரமமாே விஜயம் தசய்வறத அங்ேீேரித்தல் / 
அனுமதித்தல்  

b. றேதிேள் இயலுமாே அளவு அவர்ேளின் வடீுேளுக்கு 
அண்றமயிலுள்ள சிறைேளில் றவக்ேப் டுேின்ைேர் 
என் றதயும் இதோல்  யணம் தசய்வதற்ோேக் குடும் த்திேர் 
தசலவழிக்கும் பநரமும் தசலவும் குறைக்ேப் டுேின்ைது 
என் றதயும் உறுதிப் டுத்தல். 

c. த ாய்க்குற்ைம் சாட்ைப் ட்டு,  ல வருைங்ேள் சிறைச்சாறலயில் அல்லது 
தடுப்பு றமயத்தில் தடுத்துறவக்ேப் ட்ை  ின்ேர் அறேத்துக் 
குற்ைங்ேளில் இருந்தும் விடுவிக்ேப் ட்டு, சித்திரவறதக்குட் ட்டு 
அல்லது மேிதா ிமாேமற்ை முறையில் நைத்தப் ட்டு,  லவந்தமாே 
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குற்ை ஒப்புதல் த ைப் ட்ை சேலருக்கும் நட்ைஈட்டிறே வழங்ே சட்ை 
மற்றும் அல்லது நிர்வாே நிர்வாே வசதிேறள உருவாக்ேபவண்டும். 
(தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேளிோல் ஏற்ேேபவ 
தசலவழிக்ேப் ட்ைவற்ைிறே மீளச் தசலுத்துவறதக் ேருத்திற்தோள்ளல் 
உள்ளைங்குேின்ைது). 

 

டகதுதசய்யப்பட்ைவர்களின் குடும்பங்களுக்கு 
பதிற்தசயற்பாைாற்றுவது ததாைர்பாைது, தவீிரவாதத்திடை 
எதிர்த்தல் என்பதைால் ஊக்கப்படுத்தப்பட்ைது 

 

a. வழறமயாே றேதிேளுக்கு வழங்ேப் டுவது ப ான்ை வாழ்வாதார 
உதவிேள் மற்றும்  ிள்றளேளின் ேல்விக்ோே உதவிேள் உள்ளிட்ை 
உதவிேறள  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் 
றேதுதசய்யப் ட்டுத் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேள் அறேவரிேதும் 
குடும் ங்ேளுக்கும் வழங்ேபவண்டும். 

b. குடும் ங்ேளின் ேைன்ேறள அவற்ைின் சார் ில் தசலுத்துவதன் மூலம் 
அவற்ைிற்கு உதவுதல் பமலும் அவர்ேள் நீண்ை ோலத்தில் மீளச் 
தசலுத்தக்கூடியதாே அரசாங்ேம் வழங்கும் வட்டியற்ை 
மீள்தோடுப் ேவுத் திட்ைத்திறே வழங்ேல்.    

c.  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் றேதுதசய்யப் ட்டுத் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ள சேல  ராயமறையாதவர்ேளும் / 
மாணவர்ேளும்  ாைப் புத்தேங்ேள் மற்றும் பமலதிே டியூசன் 
வகுப்புக்ேள் ப ான்ைவற்ைிறே அணுேக்கூடியதாே இருப் தன் மூலம் 
ேல்வியிறேத் ததாைர்வதற்கும்  ரீட்றசக்குமாே உரித்திறேக் 
தோண்டுள்ளேர் என் றத உறுதிப் டுத்தல். 

d. குடும்  ஆதரவு இல்லாத நிறலயில் அல்லது  ாதுோவலர்ேள் 
இல்லாத நிறலயில் அல்லது  ாலூட்டும் தாயாே இருக்கும் 
நிறலயில் சிசுக்ேளுைனும்  ிள்றளேளுைனும் வடீ்டுக் ோவலில், 
 ாதுோப் ில் றவக்ேப் டும் த ண்ேளுக்கும் ேர்ப் ிணிப் 
த ண்ேளுக்கும் விபசை ஏற் ாடுேறள வழங்ேல். இதோல்  ிள்றள 
சிறையில் வளரபவண்டி ஏற் ைாது.  

 

சிடறச்சாடல முடறடமயின் தசயற்திறன் பற்றிய அவசர 
மறுசரீடமப்பிடையும் மீள்மதிப்பீட்டிடையும் சமற்தகாண்டு 
விேயங்களுக்காை கால அளவு, சகல தடுப்புக்கடளயும் 
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அகற்றல், விேயத்தின்சபாது டகதிகளுக்கும் 
குடும்பத்திைருக்கும் இடையில் உைற்ததாடுடகயிடை 
அனுமதித்தல் உள்ளிட்ை சிடறச்சாடல பிரசயாகிக்கும் 
ஒழுங்குவிதிகடள மைிதசநயமிக்கதாக ஆக்கி 
வளங்கடளத் தரப்படுத்தல். டகதிகடள அவர்களின் 
மாவட்ைத்திலுள்ள சிடறகளில் அல்லது இயலுமாை அளவு 
அண்டமயிலுள்ள இைங்களில் டவத்தல். இதைால் 
குடும்பங்கள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பிைர்கடள 5 அல்லது 10 
நிமிைங்கசள பார்ப்பதற்காக நாள் முழுதும் பயணம் தசய்து 
மாவட்ைங்கடளக் கைந்து தபரும் தசலவிடைச் தசலவைித்து 
வருவது தவிர்க்கப்படும் 

நீதிமுடற 

•  யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்தின் ேீழ் 
றேதுதசய்யப் ட்டுள்ளவர்ேளின் வழக்குேள் தமக்கு முன்ேர் 
தோண்டுவரப் டுறேயில் அறவ உரிய முறையில் 
ேண்ோணிக்ேப் ை:டு பதறவயற்ை தாமதங்ேள் அறையாளம் 
ோணப் ட்டு அறவ உரிய நிறைபவற்று அதிோரமுறைய 
முேவர்ேளுக்கு அைிவிக்ேப் டுேின்ைே என் றத உறுதிப் டுத்த 
 யங்ேரவாதத் தறைச் சட்ைத்திறேக் றேயாளும் நீதி திேளுக்கு 
வழிோட்ைல்ேறள உருவாக்ேவும்.  

• வழிோட்ைறல உருவாக்ேி விறரவாேக் ேண்டு ிடிக்கும் 
முறைறமயிறே அமுல் டுத்தி  ின்வருபவாரின் அறேத்து 
வழக்குேறளயும் விறரவாே முடிக்ேபவண்டும்: 

- நன்ேைத்றத நிறலயங்ேளில் றவக்ேப் ட்டுள்ள 18 
வயதிற்குக் குறைவாேவர்ேள்,   

- குற்ைச்சாட்டின்ைி நீண்ைோலம் 
தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேள், 

-  தண்ைறே வழங்ேப் ை முன்ேர் சிறையில் 5 – 10 வருைங்ேறளக் 
ேழித்தவர்ேள். 

. 

• வழக்ேின் நிறலயிறேப் புரிந்துதோள்வது குடும் த்திேரின் உரிறம 
என் தால் வழக்கு விசாரறணயிறேப்  ார்க்ே சேல குடும் ங்ேளும் 
தசல்வறத இயலுமாக்ேல். 
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ஊைகத்திற்கு 

• உணர்வுேறளத் தூண்டி இே வன்முறையிறேத் தூண்டுேின்ை 
த ாய்யாே தசய்திேள்  ிரசுரிக்ேப் ைவில்றல என் றத உறுதிப் டுத்த 
அறவ  ிரசுரிக்ேப் ைமுன்ேர் அவற்ைிறே உறுதிப் டுத்தபவண்டும் 
என் றதப்  த்திரிறேயாளர்ேளுக்கு விளக்குேவதற்ோே ஊைே 
தநைியிறேத் ததாைர்ந்து வலியுறுத்தவும் 

• த ாய்ச் தசய்திேள் மூலமும் இேவாதப்  ிரச்சாரம் மூலமும் 
தசய்திேறள இட்டுக்ேட்டுவதன் மூலமும்  ிறழயாே தேவல்ேளுக்கு 
ஆதரவு வழங்குவதன்  மூலமும் இே வன்முறையிறேத் தூண்டுேின்ை 
ஊைே நிறுவேங்ேளுக்கு எதிராேக் ேடுறமயாே நைவடிக்றேேறள 
எடுப் தற்ோேவும் அவற்ைிறே வறேப்த ாறுப்புக் கூைறவப் தற்ோேவும் 
ஊைே ஒழுங்கு டுத்தல் அறமப்புக்ேறள வலுப் டுத்தல். 
 

• அவதூறு, த ாய்ச் தசய்திேறள இட்டுக்ேட்டியறம ததாைர் ாேக் 
குற்ைஞ்சாட்ைப் ட்டுள்ள ஊைே நிறுவேங்ேள்  ாதிக்ேப் ட்ைவர்ேளுக்கும் 
அவர்ேளின் குடும் ங்ேளுக்கும் நன்கு தவளிப் றையாேத் ததரியும் 
வறேயில் அவற்ைிறே வா ஸ் த ற்று  ாதிக்ேப் ட்ைவர்ேளிைமும் 
அவர்ேளின் குடும் ங்ேளிைமும் மன்ேிப்புக் பேட்ேின்ைே என் றத ஊைே 
ஒழுங்கு டுத்தல் நிறுவேங்ேள் ேட்ைாயம் உறுதிதசய்ய பவண்டும். 
பமலும் வாழ்விறேயும் நற்த யரிறேயும் அழித்தறமக்ோே தண்ைச் 
பசதங்ேறள அறவ தசலுத்துேின்ைே என் தும் உறுதிப் டுத்தப் ை 
பவண்டும். . 

 

அரச சார்பற்ற நிறுவைங்களுக்கு 

• தமது குடும் ங்ேறளப்  ராமரிக்கும் த ாறுப்புச் சுமத்தப் ட்டுள்ள 
குடும் ங்ேளுக்கு நறைமுறை வியா ார மற்றும் சந்றதப் டுத்தல் திட்ைம் 
உள்ளைங்ேலாே வாழ்வாதார உதவியிறேயும் ததாழில்நுட்  
உதவியிறேயும் வழங்ேல். இதோல் வாழ்வாதார முன்தேடுப்புக்ேள் 
நீடுறுதியாேறவயாேவும் இலா ேரமாேறவயாேவும் ஆகுேின்ைே. 
 

• தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேளின் குடும் ங்ேளின் தசலவிறேக் 
குறைப் தற்ோே இலவச சட்ை உதவியிறேயும் சிறைச்சாறல 
விஜயங்ேளுக்ோேப் ப ாதிய  யணக் தோடுப் ேவிறேயும் வழங்ேல். 

• தாமதமின்ைி நீதி வழங்ேப் டுேின்ைது பமலும் அநீதி 
தவிர்க்ேப் டுேின்ைது அல்லது  ரிோரம் ோணப் டுேின்ைது என் றத 
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உறுதிப் டுத்தவும்  யங்ேரவாதத்திறே எதிர்ப் தற்ோே தோள்றேேள் 
சாதேமாே மற்றும் தடுப்பு நைவடிக்றேேளுக்கு முன்னுரிறம 
வழங்குேின்ைது என் றத உறுதிப் டுத்தவும்   யங்ேரவாதத் தறைச் 
சட்ைத்தின் ேீழ் தடுத்துறவக்ேப் ட்டுள்ளவர்ேள் ததாைர் ில் சட்ை 
மற்றும் நிர்வாே நறைமுறைேளின் மறுசீராக்ேலுக்ோே ஆதரித்து 
வாதாைல் 

 

  


