அரசியலமைப் புச் சட்டத்திமை நிமலநாட்டுைாறு இலங் மைத் தமலவர்ைளுை்கு
சிரரஷ்ட பிரஜெய் ைள் அமைப் பு ( The Elders) விடுை் கிை்றைர்.
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங் கவை பதவியிலிருந்து அகற் றி பாராளுமன் றத்வத
இவைநிறுத்தி

வைப் பததன் ற

ஜனாதிபதி

வமத்திரிபால

சிரிசேனவின்

அரசியலவமப் பிற் கு முரணாண தீர்மானத்திவனத் ததாைர்ந்து நாை்டில் ஏற் பை்டுள் ள
பாரதூரமான

நிவலவமயிவனப்

பற் றிே்

சிசரஷ்ை

பிரவேகள்

கரிேவன

தகாண்டுள் ளனர்.

"தனது மக்களுக்கு ேமாதானத்திவனயும் நீ தியிவனயும் நல் லிணக்கத்திவனயும்
ைழங் குசைன்
என் கின் ற
தனது
கைந்தகாலக்
கைப் பாை்டிவன
ஜனாதிபதி
நிவறசைற் றசைண்டும் .
அரசியலவமப் பிற் கு
இவயபுற் று
அதவன
மதிக்கும் சபாதுதான் இவைதயல் லாம் ோத்தியமாகும் . ” - Hina Jilani
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங் கவை பதவியிலிருந்து அகற் றி பாராளுமன் றத்வத
இவைநிறுத்தி

வைப் பததன் ற

ஜனாதிபதி

வமத்திரிபால

சிரிசேனவின்

அரசியலவமப் பிற் கு முரணாண தீர்மானத்திவனத் ததாைர்ந்து நாை்டில் ஏற் பை்டுள் ள
முன் தனப் தபாழுதுமில் லாத

பாரதூரமான

நிவலவமயிவனப்

பற் றிே்

சிசரஷ்ை

பிரவேகள் தமது கரிேவனயிவன இன் று தைளிப் படுத்தியுள் ளனர்.
நாை்டின்

அரசியல்

மற் றும்

அரசியலவமப் பு

தநருக்கடியிவனத்

தீர்ப்பதற் கான

முதற் படியாக பாராளுமன் றத்திவன மீளக் கூை்ை உைனடியாக அனுமதி ைழங் குமாறு
அைர்கள் ஜனாதிபதி சிரிசேனவிற் கு அவழப் புவிடுத்துள் ளனர்.
ேை்ைத்தின்

ஆை்சிக்கு

இறுக்கமாகக்

கை்டுப் பை்டு,

மனித

உரிவமகவளயும்

ஜனநாயகக் சகாை்பாடுகவளயும் மதித்து பதற் றத்திவனயும் ைன் முவறயிவனயும்
தூண்டும் விதத்தில் நைந்துதகாள் ைவதத் தவிர்ந்துதகாள் ளுமாறு சிசரஷ்ை பிரவேகள்
நாை்டின் அரசியல் தவலைர்களுக்கு சைண்டுசகாள் விடுத்துள் ளனர்.
Gro Harlem Brundtland, Acting Chair of The Elders and former Prime Minister of Norway::

“இலங் வக ஒரு பாரதூரமான அரசியலவமப் பு தநருக்கடிக்கு முகங் தகாடுத்துள் ளது.
இது அவமதியான முவறயிலும் ேை்ைபூர்ைமான முவறயிலும் தீர்க்கப் பைசைண்டும் .
பாரிய மனித உரிவமகள் துஷ்பிரசயாகத்தினால் கைந் த கால சமாதலின் சபாது நாடு
பாதிக்கப் பை்ைது.

இதனால்

இைமளிக்கமுடியாது.

சதவையற் ற

எனசை

அரசியல்

காய் நகர்த்தல் களுக்கு

ஜனநாயகத்திவனயும்

அரசியலவமப் பு

விழுமியங் கவளயும் மதித்து ேகல இலங் வகயர்களினதும் நலன் கவளக் காக்கும்
விதத்தில்

நைந்துதகாள் ளுமாறு

நான்

ஜனாதிபதியிைம்

சைண்டுசகாள்

விடுக்கின் சறன் .”
பல தோப் தகால சிவில் யுத்தத்திவனத் ததாைர்ந்து இலங் வக முன் தனடுத்துள் ள
நல் லிணக்கே்

தேயன் முவறகவளயும்

அபிவிருத்திே்

தேயன் முவறகவளயும்

அரசியலவமப் பிற் கு எதிரான நைைடிக்வககள் பாதிக்கும் என சிசரஷ்ை பிரவேகள்

எே்ேரித்துள் ளனர். நாை்டின் தவலைரினாசலசய அரசியலவமப் பு மீறப் படுகின் றவம
அரே நிறுைனங் களின் சமல் வைத்துள் ள நம் பிக்வகயிவன சமாேமாகக் கீழறுக்கும் .
Lakhdar Brahimi, Elder, former Foreign Minister of Algeria and UN diplomat, said:

“கைந்தகால

சமாதல்

மற் றும்

தநருக்கடிகளின் சபாது

இலங் வக

இை் ைாறான

பாரதூரமான அரசியலவமப் பு தநருக்கடிக்கு முகங் தகாடுக்கவில் வல. நாை்டின்
தவலைர்கள் அரசியலவமப் புே் ேை்ைத்தின் பாரம் பரியங் களுக்கும் பாராளுமன் ற
ஜனநாயகத்திற் கும்

இவயபுற் று

தைளிப் பவைத்தன் வமயுைனும்

ைவகப் தபாறுப் புைனும் மனித உரிவமகவள மதித்தும் ஆை்சி நைத்தசைண்டும் .”
Hina Jilani, Elder and Pakistani human rights advocate, added:

“ேை்ைத்தின்

ஆை்சியிவனயும்

ஜனநாயகத்திவனயும்

நிவலநாை்ைக்

கைப் பாடு

தகாண்டுள் ள அவனைருக்கும் இது தீவிர கரிேவனக்குரிய தருணமாகும் . தனது
மக்களுக்கு
ைழங் குசைன்

ேமாதானத்திவனயும்
என் கின் ற

நிவறசைற் றசைண்டும்

தனது
–

நீ தியிவனயும்
கைந்தகாலக்

நல் லிணக்கத்திவனயும்

கைப் பாை்டிவன

அரசியலவமப் பிற் கு

இவயபுற் று

ஜனாதிபதி
அதவன

மதிக்கும் சபாதுதான் இவைதயல் லாம் ோத்தியமாகும் .”
பின்னணி: சிரேஷ்ட பிேஜெய் கள் , ஜெல் சன் மண்ரடலாவின் இணணப் பாள் ஒன்று
ஜசயெ் த ஒரு சுதெ் திே உலக தணலவே்களின் அணமப் பாகும் . (The Elders are
independent global leaders, brought together by Nelson Mandela).

