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அம்னெஸ்டி இண்டர்நேஷெல் 

பலவந்தமாக அல்லது விருப்பத்துக்கு மாறாக 
னகாண்டுனெல்லப்பட்டு காணாமல்நபாெவர்கள் பற்றிய ஐோ பணிக் 

குழு இலங்கக விஜயம் 

பலவந்தமாக அல்லது விருப்பத்துக்கு மாறாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு 
காணாமல்பபானவர்கள் பற்றிய ஐநா பணிக் குழு (WGEID) கடந்த பதினனந்து 
ஆண்டுகளில் முதல் தடனவயாக இலங்னகக்கு வருவதற்கு ஆயத்தமாகிவருகிறது. 
இலங்னகயில் காணாமல்பபான ஆயிரக்கணக்கானவர்களின் உறவினர்களிடம், இந்த 
முக்கியப் பயணம் நம்பிக்னகனய அதிகரிக்கும். காணாமல்பபான தமது உறவுகளின் 
கதி பற்றி ஐநாவின் உதவியில் கனடெியில் ஒருவழியாக தாம் அறிந்துககாள்ள 
வழிபிறக்கும் என்றும், நீதினயயும் இழப்படீும் கினடக்கும் வாய்ப்பு வரும் என்றும் 
அவர்கள் நம்புகின்றனர். 

இலங்னகயின் பல்பவறு ெமூகங்களும், ஆட்கள் பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு 
காணாமல்பபான ெம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட 
ெமூகங்கள் அனனத்திற்கும் இப்பிரச்ெினன கதாடர்பில் ஒபர விதமான புரிதல் 
இருக்கும் என்பறா ஒபர விதமான தீர்னவ அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்பறா 
கொல்லிவிட முடியாது. இலங்னகயில் உண்னமனய பதடிவரும் மக்களின் நம்பிக்னக 
மிகப் கபரிய எண்ணிக்னகயில் இருக்க, கபாறுப்புகூறல் கதாடர்பிலான 
அபிப்பிராயங்களிலும் கபரிய வித்தியாெங்கள் உண்டு. 

WGEID பணிக்குழு காணாமல்பபானவர்களின் குடும்பத்தினனர நாடி அவர்களின் 
கருத்துகனள கவனமாக கெவிமடுக்க பவண்டும். இலங்னகயில் கபாறுப்புகூறனலக் 
ககாண்டுவருவதில் கபரிய ெவால்கள் இருப்பனத அது அங்கீகரிக்க பவண்டும். 
பணிக்குழுவால் எவற்னறச் கெய்ய முடியும் எவற்னறச் கெய்ய முடியாது என்பனத 
அது வாய்திறந்து கதளிவுபடுத்த பவண்டும். இப்படியான கருத்துப் பரிமாற்றங்களுக்கு 
இலங்னக அரசு இடம்தரவும் ஒத்தானெ கெய்யவும் பவண்டும். பணிக்குழுவினரின் 
கெயல்பாடுகளுக்கு அரசு அதிகாரிகள் அனனவரும் முழுனமயாக 
ஒத்துனழக்கச்கொல்லி அது உத்தரவிட பவண்டும். 

இலங்னகயில் பல்லாயிரக்காண மக்கள் பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு 
காணாமல்பபாயுள்ளனர். 1980களின் பிற்பகுதியிலும் 1990களின் முற்பகுதியிலும், (JVP) 
மக்கள் விடுதனல முன்னணிபயாடு கதாடர்புனடயவர்களாக ெந்பதகிக்கப்பட்ட ெிங்கள 



ASA 37/2821/2015 
 

2 
 

இனளஞர்கள் அதிகம்பபர் காணாமல்பபாயிருந்தனர். இலங்னக அரொங்கத்துக்கும் 
தமிழீழ விடுதனலப் புலிகளுக்கு இனடயில் யுத்தம் நடந்த கநடிய காலப் பகுதியில் 
தமிழர்கள் ஏராளமாபனார் காணாமல் பபாயிருந்தனர். முஸ்லிம்களும்கூட 
(ஆர்வலர்கள் மற்றும் ெமூகத்தின் முக்கிய பிரமுகர்கள்) பலவந்தமாக 
ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல் பபானதாக ெந்பதகிக்கப்படுகிறது. 

1991ஆம் ஆண்டு ஒக்படாபரில் WGEID பணிக்குழுவினர் முதல் முனறயாக இலங்னக 
வந்தபபாது, பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்ட ஆட்கள் காணாமல்பபானதில் அரெ 
பனடகளுக்கும் கதாடர்பு உண்டு என்பனத உறுதிகெய்திருந்தது. அந்த முதல் பயணம் 
மற்றும் 1992லும் 1999லும் நடத்தப்பட்ட பிற விஜயங்களின் அடிப்படியில், ஐநா 
பணிக்குழு இலங்னக அரொங்கத்திற்கு முக்கியப் பரிந்துனரகனளச் கெய்திருந்தது. 
பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு ஆட்கள் காணாமல்பபான ெம்பவங்கனள எப்படிக் 
னகயாள்வது, இப்படியான ெம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்காமல் தடுக்க என்ன கெய்வது, 
குற்றவாளிகள் மீது எப்படியான ெட்ட நடவடிக்னககள் எடுப்பது என்பனவ பற்றி 
இப்பரிந்துனரகள் பபெியிருந்தன. ஆனால் துரதிர்ஷ்ட வெமாக இப்பரிந்துனரகளில் 
கபரும்பாலானனவ நனடமுனறப்படுத்தப்படபவ இல்னல. 1989-1990 காலகட்டத்தில் 
ெிறார்கள், பதின்ம வயதினர் பலர் உட்பட முப்பதாயிரத்திற்கும் பமற்பட்டவர்கள் 
கிளர்ச்ெினய ஒடுக்கும் பநாக்கிலான அரொங்க நடவடிக்னககளில் பலவந்தமாக 
ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல் பபாயிருந்தாக கருதப்படுகிறது. அப்படியான உச்ெ 
அளவுகளில் இல்னலகயன்றாலும், இலங்னகயில் விதிமீறல்கள் கதாடர்ந்தும் நடந்து 
வரபவ கெய்துள்ளன.1 பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு ஆட்கள் காணாமல்பபான 
ெம்பவங்களில் கபரும்பான்னமயானனவ ஒழுங்காக விொரிக்கப்படபவா, அது 
கதாடர்பில் முனறயான ெட்ட நடவடிக்னக எடுக்கப்படபவா இல்னல. 

பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல்பபானவர் பற்றிய ெம்பவம் ஒன்று 
அப்படிபய அரிதாக நீதிமன்றத்திற்கு வந்தாலும், அது ஆட்கடத்தலாகபவா, 
தவறுதலாக அனடத்துனவக்கப்பட்டதாகபவா அல்லது ெதிபவனலபவாதான் 
னகயாளப்பட்டிருக்கிறது. ஏகனன்றால் இலங்னக ெட்டத்தில் பலவந்தமாக 
ககாண்கெல்லப்பட்டு காணாமல்பபாவது என்று ஒரு குற்றபம இல்னல. ஒரு 
குற்றச்கெயலுக்கு காரணமான உத்தரவிட்டவரும் அதற்கு கபாறுப்புகூற பவண்டும் 
என்ற  ககாள்னக இலங்னக ெட்டங்களில் அங்கீகரிக்கப்படவில்னல என்பதால், மனித 
உரினம மீறல்களில் ெம்பந்தப்பட்ட உயரதிகார்கள் மீது ெட்ட நடவடிக்னக 
எடுக்கப்படுவதும் தனடபட்டு வந்துள்ளது. ொட்ெிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் 
நனடமுனறகள் இல்லாததும் ஒழுங்கான ெட்ட நடவடிக்னககள் எடுக்கப்படுவதற்கு 
இனடஞ்ெலாக இருந்துவருகிறது. 
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1980களின் பிற்பகுதியில் மட்டுபம பல்லாயிரக்கணக்காபனார் பலவந்தமாக 
ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல்பபாயிருந்தும் 1987க்கும் 2007க்கும் இனடப்பட்ட பத்து 
ஆண்டுகளில் முப்பதுக்கும் குனறவானவர்கள் மீதுதான், ஆட்கடத்தலில் 
ஈடுபட்டதாகபவா அல்லது முனறயின்றி தடுத்துனவத்ததாகபவா (பலவந்தமாக 
ககாண்டுகெல்லப்பட்டவர்கள் காணாமல்பபான ெம்பவங்களில் ொதாரணமாக 
பதியப்படும் குற்றச்ொட்டுகள் இனவதான்) குற்றம் உறுதிகெய்யப்பட்டுள்ளது. 
அம்கனஸ்டியினால் ஆவணபடுத்தப்பட்டுள்ள 1980களில் நடந்த பலவந்தமாக 
ககாண்டுகெல்லப்பட்டு ஆட்கள் காணாமல்பபான மற்றும் ெட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட 
மரண தண்டனனயாக ஆட்கள் ககால்லப்பட்ட பதிகனட்டு பிரபல ெம்பவங்களில் 
கவறும் இரண்டில்தான் குற்றம் உறுதிகெய்யப்பட்டுள்ளது. அதுவும் 
குற்றங்காணப்பட்டவர்கள் இருவருபம உயர்மட்ட அதிகாரிகள் அல்ல, இவர்கள் மீது 
உறுதிகெய்யப்பட்டதும் ககானலக் குற்றம் அல்ல.2 இந்த ெம்பவங்களில் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்னக எழுநூற்னறம்பதுக்கும் அதிகம், 
கபாலிஸ்காவலில் ெித்ரவனத கெய்து ககால்லப்பட்ட ெட்டத்தரணி முதல், கிழக்கு 
இலங்னகயில் இடம்கபயர்ந்பதார் முகாம் ஒன்றிலிருந்து 159பபர் ஒட்டுகமாத்தமாக 
காணாமல்பபானது வனரயிலான ெம்பவங்கள் இதில் அடங்கும்.3 

2009 ஆகஸ்டில் இலங்னக காவல்துனறயின் முன்ளாள் மூத்த அத்தியட்ெகர் 
ஒருவருக்குன் பவறு அதிகாரிகள் நால்வருக்கும் கம்பஹா பம நீதிமன்றத்தால் ஐந்து 
ஆண்டு ெினறத்தண்டனன விதிக்கப்பட்டது. 1989 ஜூனலயில் இனளஞர்கள் 
உதயெந்திர லியனபக மற்றும் அவர் ெபகாதரர் ரத்னெந்திர லியனபக ஆகிபயானர 
ககால்லும் எண்ணத்தில் கடத்தியதற்காக இத்தண்டனன விதிக்கப்பட்டது. இவர்கள் 
இருவரும், பதலண்ட குடியிருப்பில் உள்ள ஒரு ரகெிய வனத முகாமில் 
ெட்டவிபராதமாக அனடத்துனவக்கப்பட்டிருந்தனர். ரத்னெந்திர லியனபக, தடுப்புக் 
காவலிபலபய உயிரிழந்திருந்தார். உதயெந்திர லியனபக தப்பித்துவந்து, 
கபாலிஸாருக்கு எதிராக ொட்ெி கொல்லியிருந்தார்.4 

இலங்னகயின் உள்நாட்டு யுத்தத்தில் பிப்ரவரி 2002 முதல் அக்படாபர் 2011 வனரயான 
காலப்பகுதியில் நடந்ததாக குற்றஞ்ொட்டப்படும் துஷ்பிரபயாகங்கனள விொரித்த ஐநா 
மனித உரினம ஆனணயாளர் அலுவலகம் (OHCHR)5,”குற்றச்ொட்டுகளின் எண்ணிக்னக, 
தீவிரம். திரும்பத் திரும்ப நடந்த விதம், குற்றங்கள் கெயல்படுத்தப்பட்ட விதத்தில் 
காணப்படும் ஒற்றுனம”6 ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் பார்க்னகயில் 
குற்றஞ்ொட்டப்படும் ெம்பவங்கள் பபார்க் குற்றங்களாகவும், மனித குலத்துக்கு 
எதிரான குற்றங்களாகவும் அனமயக்கூடும் என்று கண்டறிந்திருந்தது. "கபாதுமக்களும் 
பாதுகாக்கப்பட்ட பிற மக்களும் ெட்டவிபராதமான முனறயில் ககால்லப்பட்டது, 
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எபதச்ெதிகாரமாக னகதுகெய்யப்பட்டது, தடுத்துனவக்கப்பட்டது, பலவந்தமாக 
ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல்பபானது, ெட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட மரண 
தண்டனனயாக ககால்லப்பட்டது பபான்றனவ பரவலாக நடந்திருப்பது.... தவிர 
பாலியல் வல்லுறவு மற்றும் பிற வனகயான பாலியல் வன்முனறக் குற்றங்கள் 
உள்ளிட்ட ெித்ரவனதகள் பரவலாக நடந்திருப்பது, விடுதனலப் புலிகள் 
அனமப்பினரால் ஆட்கடத்தல்கள் மற்றும், வயது வந்தவர்கள் பலவந்தமாக பனடயில் 
பெர்கப்பட்டது, ெிறார்களும் அதிக அளவில் இயக்கத்தில் பெர்க்கப்பட்டது மற்றும் 
ெண்னடயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டது பபான்ற குற்றங்கள் பரவலாக நடந்திருப்பது"7 
பபான்றனவயும் இதில் அடங்கும். தவிர, ெிவிலியன்கள் மீது இராணுவத்தினர் பநரடித் 
தாக்குதல்கனள நடத்தியது, மனிதாபிமான உதவிகள் கினடக்கவிடாமல் 
கெய்தது,இடம்கபயர்ந்த மக்களின் உரினமகனள இன அடிப்பனடயில் நிறுவன 
ரீதியாகபவ நிராகரித்தது என்பதும் இதில் அடங்கும். OISL எனப்படும் ஐநா 
விொரனணயில் கண்டறியப்பட்ட இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள், இலங்னகயில் மனித 
உரினம மீறல்களுக்கு கபாறுப்புகூறல் வரபவண்டுகமன்ற வாதத்னத ஊக்கம் கபற 
னவத்தது. ெர்வபதெ நிபுணர்களின் உதவினயப் பயன்படுத்திக்ககாள்ளும் விதமான, 
உண்னம நீதி மற்றும் இழப்பிட்டுக்கான நனடமுனற ஒன்னற ஏற்படுத்த அரொங்கம் 
முன்வர னவத்தது. ஆனால் இலங்னகயில் பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு 
ஆட்கள் காணாமல்பபாவகதன்பது பல ஆண்டுகளாக ெட்டம் நடவடிக்னக வரும் 
என்ற பயபம இல்லாமல் அரங்பகறி வந்துஇருப்பதால் அங்பக தற்பபாது 
அவ்விஷத்தில் நீதி நினலநாட்டப்படுமா என்ற ெந்பதகங்கனள எழுப்பியுள்ளது. 

னகது கெய்யப்பட்ட பின்னபரா, கடத்தப்பட்ட பின்னபரா காணாமல்பபான தமது 
உறவுகனளக் கண்டுபிடித்துத் தரச்கொல்லி உறவுக்காரர்கள் உள்நாட்டு மற்றும் 
ெர்வகதெ அனமப்புகளிடம் கதாடர்ந்தும் மன்றாடி வந்துள்ளனர். 
காணாமல்பபானவர்கள் கதாடர்பான முனறப்பாடுகனள விொரிப்பதற்காக முன்னாள் 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 2013 ஆகஸ்டில் ஆனணக்குழு ஒன்னற நியமித்தார். 
அந்த ஆனணக் குழு தற்பபானதய புதிய அரொங்கத்தின் கீழும் கெயல்பட்டு 
வருகிறது. தனலவர் பமக்ஸ்கவல் பரணகம கீழான இந்த ஆனணக் குழு PCICMP 
என்பறா பரணகம கமிஷன் என்பறா அனழக்கப்படுகிறது. 1983க்கும் 2009க்கும் 
இனடப்பட்ட காலத்தில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு இலங்னகயில் இருந்து 
காணாமல்பபானவர்கள் கதாடர்பில் 18,000 முனறப்பாடுகள் இவ்வானணயத்திடம் 
முன்னவக்கப்பட்டுள்ளது.8 புகார் ககாடுத்தவர்களில் ெிலருக்குத்தான் அவர்களது 
பகள்விகளுக்கான வினட கினடத்துள்ளது. இந்த ஆனணயத்துக்கு பபாதிய சுயாதீன 
அதிகாரங்கள் இல்னலகயன்றும், அதன் விொரனண நனடமுனறகள் பமாெமாக 
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உள்ளகதன்றும், ொட்ெிகள் பாதுகாப்புக்கான பலன் தரும் அம்ெங்கள் 
இல்னலகயன்றும் விமர்ெிக்கப்படுகிறது.9  காணாமல்பபானவர்களுனடய 
குடும்பத்தினனர அது பபாதிய அளவில் கலந்தாபலாெிக்கபவ இல்னல. அந்த 
ஆனணயத்தின் வடிவனமப்பிலும் நனடமுனறகளிலும் அதற்கான இடபம இல்னல. 
இந்த ஆனணயத்தின் மீது பரவலான அவநம்பிக்னக இருப்பனத உணர்ந்த இலங்னக 
அதிகாரிகள் 2015 அக்படாபரில், மாறாக புதிய அனமப்பு ஒன்னற ஏற்படுத்துவதாகவும், 
இது கூடுதலான பலனளிக்கும் என்றும் கருதப்படுகிறது. 

பரணகம ஆனணயத்துக்கு, காணாமல்பபானவர்கனளப் பற்றிய தகவல்கனள மட்டுபம 
விொரிக்க ஆரம்பத்தில் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. தாம் நடத்தும் விொரனண 
பற்றிய இனடக்கால அறிக்னககனள கபாதுமக்களிடம் கவளியிடுவதற்கு அந்த 
ஆனணயத்துக்கு அதிகாரம் இல்னல.ராஜபக்ஷ அரொங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட 
ெர்வபதெ ெட்டத்தரணிகள் குழுவின் உதவினயப் பயன்படுத்திக்ககாண்டு பபார்க் 
குற்றச் குற்றச்ொட்டுகனளயும் பரிெீலிக்கும் அதிகாரம் இந்த ஆனணயத்துக்கு 
பிற்பாடுதான் வழங்கப்படிருந்தது. தமக்கு இரண்டாவதாக வழங்கப்பட்ட அந்த 
அதிகாரம் கதாடர்பில் அந்த ஆனணக்குழு 2015 ஆகஸ்டில் ஒரு அறிக்னகனய 
ஜனாதிபதியிடம் ெமர்ப்பித்திருந்தது. இந்த அக்படாபரில்தான் அந்த அறிக்னக 
நாடாளுமன்றத்தில் முன்னவக்கப்பட்டிருந்தது. யுத்தத்தின்பபாது கபாதுமக்கள் 
ககால்லப்பட்டது மற்றும் பாதிக்கபட்டதற்கான பழியில் கபரும்பங்னக விடுதனலப் 
புலிகள் மீபத அந்த ஆனணயம் சுமத்தியிருந்தது. விடுதனலப் புலிகள் கபாதுமக்கனள 
மனிதக் பகடயங்களாக பயன்படுத்தியிருந்தனர் என்று அவ்வறிக்னக கூறியிருந்தது. 
உள்நாட்டளவில் நடக்கும் ஆயுத பமாதல்களின்பபாது அரங்பகறக்கூடிய 
அடிப்பனடயான குற்றங்கள் இலங்னக ெட்டத்தில் பெர்க்கப்பட பவண்டும் என்ற 
வலுவான பரிந்துனரனய அவ்வறிக்னக கெய்திருந்தது. குறிப்பாக ஒரு குற்றத்துக்கு 
காரணமான நடவடிக்னகனய உத்தரவிட்டிருந்தவரும் அக்குற்றத்துக்கு கபாறுப்பபற்க 
பவண்டும் என்ற ககாள்னக பற்றியும் அது பபெியிருந்தது.10 

"ஒழுங்காக நிரூபிக்கப்படும் பட்ெத்தில், யுத்தத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் நடந்த 
விஷயங்களில், தனிநபர்கள் கபாறுப்புக்கூறக்கூடிய விதமான பபார்க்குற்றமாக 
அனமயக்கூடிய கெயல்கள் நடந்திருப்பதற்குரிய நம்பத்தகுந்த குற்றச்ொட்டுகள் 
இருப்பதாக" கூறிய அவ்வறிக்னக, அது கதாடர்பில் சுயாதீன நீதி விொரனண 
நடத்தப்பட பவண்டும் என்று பகாரியிருந்தது.11 ெரணனடந்த விடுதனலப் புலி 
தனலவர்கள், ெட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மரண தண்டனன பாணியில் 
ககால்லப்பட்டதாகத் கதரிவிக்கப்படும் குற்றச்ொட்டுகள், பமாதல்களின்பபாது 
அல்லாமல் இராணுவ தடுப்புக்காவலில் மற்றவர்கள் ககால்லப்பட்டதாக 
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கதரிவிக்கப்படும் குற்றச்ொட்டுகளும் இதில் அடங்கும். ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்தின் ொனல் 
ஃபபார் கதானலக்காட்ெியில் ஒலிபரப்பட்ட வடீிபயா காட்ெிகள் காட்டும், ெட்டத்திற்கு 
அப்பாற்பட்ட மரண தண்டனன பாணியிலான ககானலகள் மற்றும் யுத்தத்தின் இறுதி 
நாட்களில் பபருந்துகள் நினறய வந்து ெரணனடந்தவர்கள் பின்னர் காணாமல்பபானது 
பபான்ற ெம்பவங்கள் இவ்வறிக்னகயில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. 

முன்நெற்றத்துக்காெ வாக்குறுதிகள் 

இலங்னகயில் கடந்த ஜனவரியில் ஜனாதிபதி னமத்திரிபால ெிறிபென 
பதர்ந்கதடுக்கப்பட்டதன் பின்னர், கடந்தகாலங்களில் துஷ்பிரபயாகங்கள் 
நடந்திருப்பனத ஒப்புக்ககாண்டு, ெீர்திருத்தம் ககாண்டுவர வரபவண்டும் என்பதில் 
ஒரு புதிய ஆர்வம் பதான்றியுள்ளது.  பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு 
காணாமல்பபாவதிலிருந்து அனனவனரயும் பாதுகாப்பதற்கான ெர்வபதெ ஒப்பந்தத்தில் 
இலங்னக னககயாப்பமிடும் என்றும், பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டவர்கள் 
காணாமல்பபாவகதன்பனத ஒரு குற்றச்கெயலாக அறிவிக்கும் ெட்டம் உள்நாட்டிலும் 
இயற்றப்படும் என்றும் கெப்டம்பரில் நடந்த ஐநா மனித உரினம கவுன்ெிலின் 
முப்பதாவது கூட்டத்கதாடரில் அரொங்கம் வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. அம்கனஸ்டி 
இண்டர்பநஷனல் கநடுங்காலமாக பரிந்துனர கெய்த பவறு பல ெட்ட மற்றும் 
பாதுகாப்பு ெீர்திருத்தங்கனளயும் நினறபவற்றுவதாக அது வாக்குறுதி அளித்துள்ளது. 
ெர்வாதிகாரம் மிக்கதான பயங்கரவாத தனடச் ெட்டத்னத நீக்கிவிட்டு, அவ்விடத்தில் 
ெர்வபதெ தரத்திலான புதிய ெட்டத்னத ககாண்டுவருவது, முனறயான 
குற்றச்ொட்டுகபளா வழக்கு விொரனணபயா இன்றி கநடுங்காலமாக 
தடுத்துனவக்கப்பட்டவர்களின் விவகாரங்கனள மீளாய்வு கெய்து, 
குற்றமினழத்ததற்கான ஆதாரம் இல்லாமல் தடுத்துனவக்கப்பட்டிருப்பவர்கனள 
விடுதனல கெய்வது, ொட்ெிகளின் பாதுகாப்புக்காக நடவடிக்னக எடுப்பது, உண்னம 
மற்றும் நீதிக்கான கபாறிமுனறகளில் வடிவனமப்பில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் 
கருத்துகனள உள்ளடக்குவது, மனித உரினம மீறல்கள் ெம்பந்தமான பனழய 
விொரனணகளின் அறிக்னககனள கவளியிடுவது மற்றும் ஐநாவின் விபெட 
நனடமுனறகள் இலங்னகயில் கெயல்படுத்தப்படுவதற்கு அனழப்பு விடுப்பது பபான்ற 
வாக்குறுதிகள் இதில் அடங்கும். 

மனித உரினமகனளப் பாதுகாப்பதற்கும் கடந்த கால துஷ்பிரபயாகங்களில் 
கபாறுப்புகூறல் வருவதற்கும் இனவ இன்றியனமயாதனவ என்று அம்கனஸ்டி 
இண்டர்பநஷனல் நம்புகிறது. பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டவர்கள் 
காணாமல்பபாவனத தடுத்து நிறுத்தவும் காணாமல்பபானவர்கள் 
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தடுத்துனவக்கப்பட்டுள்ள இடம், அவர்களுக்கு பநர்ந்த கதி ஆகியவற்னற 
கதளிவுபடுத்தவும், அக்குற்றங்களுக்கு கபாறுப்பானவர்கள் மீது ெர்வபதெ ெட்டத்தின் 
கீழ் நடவடிக்னக எடுக்கவும் இலங்னகயில் அடுத்தடுத்து வந்த அரொங்கங்களும் 
தவறி வந்திருப்பது அந்நாட்டுக்கு அளவிட முடியாத கஷ்டத்னத தந்திருப்பபதாடு,  
ெட்டத்தின் மாட்ெினம மீது மக்கள் னவத்திருந்த நம்பிக்னகனயயும் அரித்து விட்டது. 
நாட்டின் தமிழ் ெிறுபான்னமயினருக்கு எதிரான வன்முனறகளுக்கு 
கபாறுப்புக்கூறனலக் ககாண்டுவர கதாடர்ந்து தவறிவருவது, அச்ெமூகத்தினினடகய 
விரக்தினயத் தூண்டிவருவபதாடு, அவர்கள் விலகிப்பபாகவும் வழிவகுத்துள்ளது, இது 
நாட்டில் ெமூக நல்லிணக்கம் ஏற்படுவதற்கு தனடயாக இருந்துவருகிறது. 

WGEID பணிக்குழு இலங்னகக்கு கெல்லவருப்பது, பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு 
காணாமல்பபானவர்கள் விஷயத்தில் ஐநாவும் இலங்னக அரொங்கமும் 
ஒத்தினெபவாடு கெயலாற்றக்கூடிய ஒரு அரிய ெந்தர்ப்பத்னத வழங்கியுள்ளது. கடந்த 
கால தவறுகளுக்கு கபாறுப்புகூறவும், ெட்ட நடவடிக்னக பற்றிய அச்ெம் இன்றி 
இலங்னகயில் அப்படியான தவறுகள் இனி நடக்காது என்பனத உறுதி கெய்யவும் 
பதனவயான பலனளிக்கும் விதமான நடடிக்னககனள எடுக்கவும் இது 
வாய்ப்பளித்துள்ளது. பின்வரும் நடவடிக்னககனள அந்தப் பானதயில் பயணிக்க 
உதவும் என்று நாங்கள் நம்புகிபறாம்: 

 பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு ஒரு 
னபாறுப்புகூறல் னபாறிமுகறயில் இருந்து என்ெ நதகவ, அவர்கள் எகத 
விரும்புகிறார்கள், எதிர்பார்க்கிறார்கள்,  என்று னதரிந்துனகாள்வதற்காக 
அவர்களிடம் கலந்தாநலாெிக்க நவண்டும். 

உண்னம, நீதி மற்றும் முழுனமயான இழப்படீ்னட வழங்கும் பலனளிக்கும் விதமான 
கபாறிமுனறகள் உருவாக்கப்பட பவண்டும், குற்றங்கள் மீண்டும் நடக்காது என்ற 
உத்தரவாதம் அதில் உள்ளடக்கப்பட பவண்டும். துஷ்பிரபயாகங்களுக்கு 
ஆளானவர்கள் தகவல் அறிவுடன் துடிப்புடன் இதில் பங்பகற்க னவக்கப்பட 
பவண்டும். காணாமல்பபானவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட 
மற்றவர்கனள WGEID பணிக்குழுவினர் ெந்திக்க பவண்டும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள், 
அவர்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட பிறருடன்  ஒரு பரந்துபட்ட மற்றும் 
அர்த்தமுள்ள கலந்தாபலாெனன நடத்தப்படுவதற்கு அரொங்கத்னத ஊக்குவிக்க 
பவண்டும்.  உண்னம, நீதி மற்றும் முழுனமயான இழப்படீு கதாடர்பில் அவர்களது 
பதனவகள், எதிர்பார்ப்புகள் என்ன என்பனதத் கதரிந்துககாள்வது இதன் பநாக்கமாக 
இருக்க பவண்டும். பமாெமான குற்றங்கள் இனி நடக்காது என்ற உத்திரவாதம் அதில் 
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உள்ளடக்கப்பட பவண்டும். ககாண்டுவரப்படுகின்ற கபாறிமுனறயில் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு முழுனமயான பங்களிப்பு 
இருப்பது உறுதிகெய்யப்பட பவண்டும். 

 னபாறிமுகறககள உருவாக்குவதிலும், ெட்டத்தில் ெரீ்திருத்தும் 
நதகவப்படும் இடங்ககளக் கண்டறிவதிலும், ெட்டத்தரணிகள் மற்றும் 
ெிவில் ெமூக ஆர்வலர்ககள கலந்தாநலாெிக்க நவண்டும், இலங்கக 
அரொங்கமும் னதாடர்ந்து அகதச் னெய்ய நவண்டும் எெ ஊக்குவிக்க 
நவண்டும். 

இலங்னகயில் வந்திருக்கும் அரெியல் மாற்றம் மனித உரினம பாதுகாப்பு மற்றும் 
கபாறுப்புகூறல் கதாடர்பில் ெிவில் ெமூகங்கள் அச்ெமின்றி கவளிப்பனடயாக 
விவாதிப்பதற்கான வாய்ப்னப அளித்துள்ளது.  பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு 
ஆட்கள் காணாமல்பபானது மற்றும் யுத்தத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் நடந்த ெர்வபதெ 
ெட்டங்களின் கீழான பிற குற்றங்கள் கதாடர்பில் நடவடிக்னக எடுக்கப்படுவது பற்றிய 
பரிந்துனரகனள உருவாக்குவதில் இலங்னகயில் பலரும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 
இலங்னக ெமூகத்தினருடன் இவ்விவகாரங்கனள விவாதிப்பதற்கான முக்கிய 
ெந்தர்ப்பத்னத WGEID பணிக்குழுவின் பயணம் உருவாக்கியுள்ளது. 

 தடுப்புக்காவல் முகாம்கள், குறிப்பாக ரகெிய கமயங்கள் என்றும் ககதிகள் 
னவளியுலகத்திெநராடு னதாடர்புனகாள்ள முடியாத கமயங்கள் என்றும் 
னதரிவிக்கப்படும் இடங்களுக்குச் னென்று பணிக்குழு பார்கவயிட 
நவண்டும். 

ரகெியமான மற்றும் னகதிகள் கவளியுலகத்னத கதாடர்புககாள்ள விடாத 
தடுப்புக்காவல் னமயங்கள் புழக்கத்தில் இருப்பதாகவும்,  அங்கு ெித்ரவனத, 
ெட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட மரண தண்டனன பாணியிலான ககானலகள் மற்றும் 
பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டவர்கள் காணாமல்பபாவது பபான்ற குற்றங்கள் 
நடப்பதாகவும் கதரிவிக்கப்படும் குற்றச்ொட்டுகனள இலங்னக கவளிப்பனடயாகவும் 
பக்கச்ொர்பின்றியும் விொரிக்க பவண்டுகமன அம்கனஸ்டி இண்டர்பநஷனல் 
கநடுங்காலமாக குரல்ககாடுத்து வந்துள்ளது. அப்படியான விஷயங்கள் நடப்பதற்கு 
காரணமாக இருந்த அரொங்கப் பிரதிநிதிகள் அதற்கு பதில் கொல்ல பவண்டும், 
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒழுங்கான நிவாரணம் வழங்கப்பட பவண்டும் 
என்பதும்தான் இந்தக் பகாரிக்னகயின் பநாக்கம். ரகெிய தடுப்பு னமயங்களாக கடந்த 
காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டனவ என்று குற்றஞ்ொட்டப்படும் இடங்கள், தற்பபாது 
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அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படவில்னல என்றாலும் அவற்னற பற்றி விொரனண நடத்த 
பவண்டும் என்பதும் இதில் அடங்கும். எங்ககல்லாம் ொத்தியபமா அங்ககல்லாம் தாம் 
கென்று பார்னவயிட WGEID பணிக்குழு முயல பவண்டும், அப்படியான இடங்களில் 
நடந்ததாகத் கதரிவிக்கப்படும் துஷ்பிரபயாகங்கள் கதாடர்பில் எவ்வித விொரனண 
நடந்துள்ளது என்பது பற்றி அரொங்கத்திடம் இருந்து பணிக்குழு விளக்கங்கனளப் 
கபற பவண்டும். 

 பலர் ஒநர இடத்தில் னகான்று புகதக்கப்பட்டதாகத் னதரிவிக்கப்படும் 
இடங்ககள ேீதித்துகற மருத்துவ அதிகாரிகள், ெட்டத்தரணிகள் மற்றும் 
ெம்பந்தப்பட்ட குடும்பங்களுடன் னென்று ெந்திக்க நவண்டும்: 

2012ல் மாதனளயிலும் 2013ல் மன்னாரிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒபர இடத்தில் 
பலரும் புனதக்கப்பட்ட மனிதப் புனதகுழிகளுனடய தடயங்கள் அழிக்கபட்டதாகவும் 
விொரனணகளில் அதிகாரிகளின் தனலயடீு இருப்பதாகவும் குற்றச்ொட்டுகள் உண்டு.12 
அந்த இடங்கனள பணிக்குழுவினர் கென்று பார்னவயிட்டு, ெம்பந்தப்பட்ட 
குடும்பங்கள் ெட்டத்தரணிகள், நீதித்துனற மருத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் அனவ 
கதாடர்பில் குரல்ககாடுத்துவரும் ஆர்வலர்கனள ெந்தித்துப் பபசுவது மிகவும் 
பயனுள்ளதாக அனமயும். 

 பின்வரும் முக்கிய ெம்பவங்கள் மற்றும் பிற ெம்பவங்கள் பற்றிய 
விொரகணகளின் முன்நெற்றம் குறித்து னபாதுமக்களுக்கு தகவல் 
அளிக்கப்பட நவண்டும்: 

பிரகீத் ஏக்ெலினகாட, அரெியல் னநயாண்டிச் ெித்திரக் கனலஞரும் லங்கா இ 
நியூஸ் பத்திரினகயாளருமான இவர் 2010 ஜனவரியில் நடந்த அதிபர் 
பதர்தலுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக காணாமல்பபானவர். அது 
கதாடர்பில் ஐந்து ஆண்டுகளாக நடவடிக்னக எடுக்கப்படாமல் இருந்துவந்தது. 
2015 ஆகஸ்டில்தான் இது ெம்பந்தமாக விொரிப்பதற்காக ெிலனர இலங்னக 
அதிகாரிகள் னகதுகெய்திருப்பதாக கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இராணுவ உளவுப் 
பிரிவின் ஓய்வுகபற்ற அதிகாரி ஒருவரும் னகதுகெய்யப்பட்டுள்ளதாக 
கூறப்படுகிறது.  கிரிதல இராணூவ முகாமில் னவத்து ஏக்னலிககாடனவ 
விொரித்திருந்த அதிகாரி இவர் என அரசுக்கு கொந்தமான கெய்தித்தாள் 
ஒன்றில் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.13 விொரனணகள் நடந்துவருகின்றன. 
லலித் குமார் வரீராஜ் மற்றும் குகன் முருகாெந்தன் ஆகிபயார் அரெியல் 
ஆர்வலர்கள். காணாமல்பபாபனாரின் உறவுக்காரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்னற 
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நடத்த யாழ்ப்பாணத்தில் இவர்கள் உதவிக்ககாண்டிருந்த ெமயத்தில் 2011 
டிெம்பர் 9ஆம் பததி இவர்கள் காணாமல்பபாயிருந்தனர். இவர்களது பமாட்டார் 
னெக்கிள் ஒன்று பிற்பாடு ஒரு காவல் நினலயத்தில் காணப்பட்டிருந்தது.யாழ் 
நீர்கவளியில் பருத்தித்துனற முக்கிய ொனலயில் னவத்து 
இவர்களிருவனரயும் கவள்னள வான் ஒன்றில் வந்த ெில ஆொமிகள் 
கடத்திப்பபானனத இரண்டு பபர் பார்த்ததாக குகனின் மனனவி 
கதரிவித்திருந்ந்தார். இவ்விருவரும் முன்கனாரு ெமயத்தில் 
னகதுகெய்யப்பட்டு, இராணுவத்தாலும் கபாலிொராலும் 
விொரிக்கப்பட்டிருந்தவர்கள். லலித் யாழ்ப்பாணத்னத விட்டு பபாக 
பவண்டுகமன்று மிரட்டும் கதானலபபெி அனழப்புகள் அவரின் தந்னதக்கு 
வந்திருந்தன. இவ்விருவர் பற்றிய விொரனணயில் இதுவனர முன்பனற்றம் 
எதுவும் இல்னல. அவர்கள் எங்பக பபானார்கள், என்ன ஆனார்கள் என்பது 
பற்றி இதுவனர ஒரு தகவலும் இல்னல. 
ெின்ெவன் ஸ்டீஃபன் சுந்தரராஜ், மனித உரினம மற்றும் அபிரிவிருத்திக்கான 
னமயத்தில் திட்ட பமலாளராக இருந்தவர். 2009 பம 7 ஆம் பததி, ககாழும்பில் 
தனது ெட்டத்தரணியின் காரில் கென்றுககாண்டிருந்தபபாது ஐந்து பபர் வந்து 
அவனரக் கடத்திச் கென்றனத அவரது ெட்டத்தரணியும் மனனவியும் 
பார்த்ததாக கதரிவிக்கப்படுகிறது. அதன் பின்னர் அவருக்கு என்ன ஆனது 
என்பற கதரியவில்னல. இரண்டு மாத காலம் கபாலிஸ் காவலில் எவ்வித 
குற்றச்ொட்டும் இன்றி அனடத்துனவக்கப்பட்டிருந்த சுந்தரராஜ் 
விடுவிவிக்கப்பட்ட ஒரு ெில மணி பநரத்தில் கடத்தப்பட்டிருந்தார். ெிறார் 
கடத்தல் வலயனமப்பு ஒன்றில், அரொங்கத்தின் கூட்டாளித் தமிழ்க் கட்ெியான 
ஈ பி டி பிக்கு கதாடர்பு இருந்தனத கவளிச்ெம் பபாட்டுக் காட்டியவர் சுந்தரராஜ் 
என்று கதரிவிக்கப்படுகிறது. 
ராமொமி பிரபாகரன்,கதாழில் கெய்துவந்த ஒரு 42 வயது தமிழர். தான் 
ெட்டவிபராதமாக னகதுகெய்யப்பட்டு தடுத்துனவக்கப்பட்டு ெித்ரவனத 
கெய்யப்பட்டதாக முனறயிட்டு மூத்த கபாலிஸ் அதிகாரிகள், ெட்ட மா அதிபர் 
உள்ளிட்ட எட்டு பபர் மீது அவர் தாக்கல் கெய்த வழக்கு உச்ெநீதிமன்றத்தில் 
விொரனணக்கு வருவதற்கு இரண்டு நாட்கள் முன்பாக 2012 பிப்ரவரி 11ஆம் 
பததி தனது வடீ்டின் முன்பாக னவத்து அவர் கடத்தப்பட்டதாக அவர் மனனவி 
பார்த்ததாக கதரிவிக்கப்படுகிறது.  ெீருனட ஏதும் அணியாமல் ஆயுதபமந்தி 
வந்தவர்கள் ஏழு பபர், தமது வடீ்டு வளாகத்தில் பதுங்கியிருந்து, தாம் 
வடீ்டுக்குவ் வந்த பநரத்தில்  தங்கனளத் தாக்கியதாக பிரபாகரனின் மனனவி 
கூறினார். 254-2106 என்ற பதிவிலக்கம் ககாண்ட  ஒரு கவள்னள வானில் 
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பிரபாகரனன கழுத்னதப் பிடித்து அவர்கள் ஏற்றியதாகவும், பின்னர் 
ககாழும்பின் கதஹிவனளனய பநாக்கி அந்த வாகனம் கென்றதாகவும் 
கதரிவிக்கப்படுகிறது. விடுதனலப் புலி உறுப்பினர் என்ற ெந்பதகத்தின் பபரில் 
2009 பம முதல் 2011 கெப்டம்பர் வனரயில் தடுத்டுனவக்கப்பட்டிருந்தவர் 
பிரபாகரன். ஆனால் பபாதிய ஆதாரங்கள் இல்னல என்பதன் காரணமாக அவர் 
விடுவிக்கப்பட்டிருந்தார். விடுதனலயாகி ெில மாதங்களில் அவர் இவ்வாறு 
கடத்தப்பட்டிருந்தார்.  

 பலவதமாக னகாண்டுனெல்லப்பட்டு கணாமல்நபாெவர்கள் னதாடர்பில் 
உண்கம, ேீதி மற்றும் முழுகமயாெ இழப்பீடு அவெியம் என்பது 
வலியுறுத்தப்பட நவண்டும். 

இலங்னகயில் கபாறுப்புகூறல் வர பவண்டும் என்பதற்கான அவெியத்னத WGEID 
பணிக்குழு தமது ஆய்வு மற்றும் ஊடக அறிக்னககள் மூலமாக வலியுறுத்த 
பவண்டும். 

WGEID பணிக்குழுவின் விஜயத்துக்கு இலங்னக அரொங்கம் முழுனமயாக 
ஒத்துனழக்க பவண்டும். பின்வருவனவும் அதில் அடங்கும்: 

 தடுப்பு னமயங்கள், மனிதப் புனதகுழிகள் என்றும் கொல்லப்படும் இடங்களுக்கு 
பணிக்குழுவினர் கெல்ல இடம்தர பவண்டும். பணிக்குழுவின் முயற்ெிகளுக்கு 
அரசு அதிகாரிகள் அனனவரும் ஒத்துனழப்பு தர பவண்டும் என்று உத்தரவிட 
பவண்டும். 

 பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல்பபானவர்கள் மற்றும் பிற 
மனித உரினம மீறல்கள் கதாடர்பான கடந்த கால விொரனணகளின் 
அறிக்னககள் பணிக்குழுவுக்கும் கபாதுமக்களுக்கு எளிதாக கினடப்பனத 
உறுதிகெய்ய பவண்டும். அக்படாபர் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் 
முன்னவக்கப்பட்ட உடுலகம மற்றும் பரணகம ஆனணக்குழுவின்14 
அறிக்னககளும் இதில் அடங்கும். 

 பணிக்குழுவின் ஆபலாெனன, ஆதரவு மற்றும் ஒத்தானெகனள இலங்னக 
அரொங்கம் வரபவற்க பவண்டும். ெட்டச் ெீர்திருத்தங்களிலும், நீதி 
கினடப்பதற்கான கபாறிமுனறகனள உருவாக்குவதிலும் அது முன்பனாக்கி 
நகர பவண்டும். பயங்கரவாத தனடச் ெட்டம் ரத்து கெய்யப்பட்டு அதற்கு 
முனறயான மாற்றுச் ெட்டம் ககாண்டுவரப்படுவது, பலவந்தமாக 
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ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல்பபாவதிலிருந்து அனனவனரயும் 
பாதுகாப்பதற்கான ெர்வபதெ ஒப்பந்தத்னத ஏற்று நடப்பது, இலங்னகயின் 
உள்நாட்டுச் ெட்டங்களிலும் பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு ஆட்கள் 
காணாமல்பபாவனத ஒரு குற்றச்கெயலாக அறிவிப்பது, ெர்வபதெ ெட்டங்களின் 
கீழான குற்றங்கனளச் கெய்ததாக ெந்பதகிக்கப்படுபவர்கள் மீது ெர்வபதெ 
தரத்திலும், ெந்பதக நபர், பாதிக்கப்பட்டவர் மற்றும் ொட்ெிகள் ஆகிகயாரின் 
உரினமகள் பாதுகாக்கப்படும் விதத்திலும் முனறயான விொரனண நடத்தி 
ெட்ட நடவடிக்னக எடுக்கத் பதனவயான ெட்ட ெீர்திருத்தங்கள் மற்றும் 
நனடமுனற ெீர்திருத்தங்கனள அரொங்கம் முன்கனடுக்க பவண்டும். ஒரு 
குற்றம் நடக்கக் காரணமான நடவடிக்னகக்கு உத்தரவிட்டவரும் 
அக்குற்றத்துக்கு கபாறுப்பபற்க பவண்டும் என்ற ெர்வபதெ ெட்டங்கள் 
அடிப்பனடயிலான ககாள்னக இலங்னகயின் குற்றவியல் ெட்டத்தில் 
பெர்க்கப்படுவதற்கான ெீர்திருத்தமும் இதில் அடங்கும். 

 

1 Kishali Pinto-Jayawardena, ‘Post-war justice in Sri Lanka – Rule of law, the criminal justice system and commissions of inquiry’, 
International Commission of Jurists (2010), பக்கம்.12, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04234216454178AFC12576B20038FF61-Full_Report.pdf (accessed 28 October 2015). 
2 1989ல் பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல்பபான ெட்டத்தரணி விஜிதாஸ லியனாராச்ெி 
ெித்தரவனத கெய்யப்பட்டு ககால்லப்பட்டிருந்தார். பமலும் 1989 மற்றும் 1990ல் இராணுவத்தினரால் 
னகதுகெய்யப்பட்ட எம்பிலிப்பிட்டிய மாணவர்கள் 25 பபர் காணாமல்பபாயிருந்தனர்.. லியனாராச்ெி 
ெம்பவத்தில் ெம்பந்தப்பட்ட காவலர்களுக்கு எதிராக ெதித்திட்டம் தீட்டியது, ெட்டவிபராதமாக 
தடுத்துனவத்தது பபான்ற குற்றச்ொட்டுகள் உறுதிகெய்யப்பட்டன. 1991ல் அவர்களுக்கு ஒத்தினவக்கப்பட்ட 
தண்டனன வழங்கப்பட்டது. ஆனால் முத்த அதிகாரிக்கு எதிராக குற்றச்ொட்டு முன்கனடுக்கப்படவில்னல. 
1995ல் படலண்டா ஆனணயத்தின் முன் இவ்விவகாரம் மீண்டும் எழுப்பப்பட்டது. ஒரு ரகெிய தடுப்பு 
னமயத்தில் னவத்து னகதிகள் ெித்ரவனத கெய்து ககால்லப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு அதிகம் என்று 
விொரனணயில் கதரிய வந்தாலும் பமற்ககாண்டு நடவடிக்னக எடுக்கப்படவில்னல. எம்பிலிப்பிட்டய 
ெம்பவத்தில் குற்றவாளிகள் ெதிபவனல, ககால்லும் எண்ணத்திலான ஆட்கடத்தல், ெட்டவிபராத 
தடுப்புக்காவல் ஆகியவற்னற கெய்ததாக குற்றங்காணப்பட்டு அவர்களுக்கு பத்து ஆண்டுகள் ெினறத் 
தண்டனன விதிக்கப்பட்டது. நான்கு ெிப்பாய்கள் மற்றும் உயர்நினலப்பள்ளி தனலனம ஆெிரியர் ஒருவர் 
மீது நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றம், 2002 முற்பகுதியில் ஒரு பமன் முனறயடீ்டிலும் உறுதிகெய்யப்பட்டது. 
ஆனால் மாணவர்கள் தடுத்துனவக்கப்பட்டிருந்த கெவானா இராணுவ முகாமின் தளபதிக்கு, இந்தக் 
கடத்தலில் ெம்பந்தம் இருக்கிறது என்பதற்கு பபாதிய ஆதாரங்கள் இல்னல என்று கூறப்பட்டு அவர் 
விடுவிக்கப்பட்டிருந்தார். 

3 Amnesty International, Sri Lanka: When Will Justice Be Done? 30 June 1994, ASA 37/015/1994, 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa37/015/1994/en/ 

                                                           

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04234216454178AFC12576B20038FF61-Full_Report.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/asa37/015/1994/en/
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4 குற்றங்காணப்பட்ட அதிகாரிகள் கெய்த பமன்முனறயடீ்னட அடுத்து அவர்கனள 2009 கெப்டம்பரில் 
உச்ெநீதிமன்றம் விடுவித்திருந்தது. இந்த வழக்கு கதாடருவதாகபவ அம்கனஸ்டிக்கு கினடத்துள்ள 
விவரங்கள் கதரிவிக்கின்றன. 
5 Report of the OHCHR Investigation on Sri Lanka (OISL), 16 September  2015, A/HRC/30/CRP.2. 
6 Statement by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein via videolink to the Human Rights Council, 30 
September 2015, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16539&LangID=E#sthash.WycH9TF4.dpuf, 
accessed 4 November 2015. 
 
7 Statement by UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein via videolink to the UN Human Rights Council, 
30 September 2015. 
8 பலவந்தமாக ககாண்டுகெல்லப்பட்டு காணாமல்பபாபனார் கதாடர்பில் இதற்கு முன்னாள் அனமக்கப்பட்ட 
அவ்வப்பபானதய விொரனணக் குழுக்களிடம் நாகடங்கிலுமாக நாற்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான 
முனறப்பாடுகள் ககாடுக்கப்பட்டிருந்தன. ஒபர விஷயம் பற்றி கூடுதலான முனறப்பாடுகள் இதில் 
இருக்கலாம் என்றாலும்கூட இது மிகப்கபரிய எண்ணிக்னக ஆகும். இந்த விொரனணக் குழுக்களில் 
முதலாவதாக அனமக்கப்பட்டது தனது அறிக்னகனய கவளியிட்டு தொப்தங்கள் கடந்துவிட்டாலும், 
ெம்பவங்கனள கதளிவுபடுத்தி, குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்னக எடுத்து எதிர்காலத்தில் இனவ நடக்காமல் 
தடுப்பது பற்றி அந்த ஆனணக்குழு கெய்த பரிந்துனரகள் நனடமுனறப்படுத்தப்படபவ இல்னல. 
9 See, for example, Centre for Policy Alternatives, “Concerns on the Proceedings of the Presidential Commission to Investigate into 
Complaints Regarding Missing Persons,” 2 October 2014, http://www.cpalanka.org/concerns-on-the-proceedings-of-the-presidential-
commission-to-investigate-into-complaints-regarding-missing-persons/, accessed 4 November 2015 
 
10 ‘Report on the Second Mandate Of the Presidential Commission of Inquiry Into Complaints of Abductions and Disappearances’, 
August 2015, paragraph 613, p. 152., https://www.colombotelegraph.com/wp-content/uploads/2015/10/Paranagama-Report-.pdf accessed 4 
November 2015. 
11 ‘Report on the Second Mandate Of the Presidential Commission of Inquiry Into Complaints of Abductions and Disappearances’, 
August 2015, page xxv. 
12 மாதனள கபாது மருத்துவமனனயில் மாட்டு ொன எரிவாயு அனற ஒன்னறக் கட்டும் பணி நடந்த 
பநரத்தில் 2012 நவம்பரில், எலும்புக்கூடுகள் கண்கடடுக்கப்பட்டன. 2013 பிப்ரவரி 13ஆம் பததி அந்தப் 
புனதகுழி நீதிமன்ற உத்தரவின்பபரில் பதாண்டப்பட்ட பபாது, அதிலிருந்து 154 பபரின் எலும்புக்கூடுகள் 
கண்கடடுக்கப்பட்டன. இது 1986க்கும் 1990க்கும் இனடப்பட்ட காலத்தில் புனதக்கப்பட்டவர்களின் உடலள் 
என்று தடயவியல் நிபுணர் ராஜ் பொமகதவா மற்றும் நீதித்துனற மருத்துவ அதிகாரி அஜித் ஜயபெனா 
ஆகிபயார் ஆய்வு கெய்து கதரிவித்தனர். அவர்கள் குறிப்பிட்டது, பஜவிபி கிளர்ச்ெி நடந்த ஒரு காலகட்டம். 
பாதுகாப்பு பனடயினர் கரங்களலீ் ெிக்கி பல்லாயிரக்கணக்காபனார் காணாமல்பபான பநரம் அது. அனவ, 
இயற்னகயாக மரணம் அனடந்தவர்களின் எச்ெங்கள் அல்ல என்றும், ெித்ரவனத மற்றும் ெட்டத்துக்கு 
அப்பாற்பட்ட மரணதண்டனனக்கான அனடயாளங்கள் அவற்றில் காணப்படுவதாகவும் நிபுணர்கள் 
கதரிவித்திருந்தனர். அக்காலகட்டத்தில் காணாமல்பபாயிருந்தவர்களின் உறவினர்கள், அந்த இடத்தில் 
காணபடும் எச்ெங்களின் மரபணுவும், காணாமல்பபான தமது உறவுகளின் மரபணுவும் ஒத்துப்பபாகிறதா 
என்று ஆராய பவண்டும் என்று மனுககாடுத்திருந்தனர். ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ, மூன்று 
ஓய்வுகபற்ற நீதிபதிகனளக் ககாண்ட ஆனணயம் ஒன்னற அனமத்திருந்தார். அதில் ஒருவர் 
நாடாளுமன்றத்தின் முன்னாள் தனலனம கெயலர். இந்த இடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட எச்ெங்களின் மாதிரி 
எந்தக் காலகட்டத்னத பெர்ந்தனவ என்பனத கார்பன் படட்டிங் முனறயில் உறுதிகெய்வதற்காக 
அகமரிக்காவுக்கு அனுப்பினவக்கப்பட்டது. அந்த ஆய்வின் அடிபனடயில், இந்த எலும்புக்கூடுகள் 1950க்கு 
முந்னதயனவ என்று விொரனணக் கமிஷன் முடிவு கதரிவித்திருந்தது. அந்த எலும்புக்கூடுகளில் 
ெித்ரவனதக்கான ககானலக்கான அனடயாளங்கள் இருந்தனத ஆனணயம் ஒப்புக்ககாண்டிருந்தது. இந்த 
எச்ெங்கள் பாதுகக்கப்பட்ட இடத்தில் முனறபகடு நடந்துள்ளது என்று டாக்டர் அஜித் கஜயகென 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16539&LangID=E#sthash.WycH9TF4.dpuf
http://www.cpalanka.org/concerns-on-the-proceedings-of-the-presidential-commission-to-investigate-into-complaints-regarding-missing-persons/
http://www.cpalanka.org/concerns-on-the-proceedings-of-the-presidential-commission-to-investigate-into-complaints-regarding-missing-persons/
https://www.colombotelegraph.com/wp-content/uploads/2015/10/Paranagama-Report-.pdf
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குற்றஞ்ொட்டியிருந்தார். அகமரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்ட எச்ெங்கள் உண்னமயில் மாதனள மனிதப் 
புனதகுழியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டனவ அல்ல என்று அவர் நம்புகிறார். மன்னார் மனிதப் புனதகுழி 
ெம்பந்தமான விொரனணகள் ஒக்படாபரில் மறுபடியும் ஆரம்பித்துள்ளன. 2013 பிற்பகுதியில் அந்த இடத்தில் 
குழாய் பதித்தவர்கள் மனித எலும்புக்கூடுகனள கண்கடடுத்தனர். குனறந்தது எண்பது பபரின் எச்ெங்கள் 
பதாண்டி எடுக்கப்பட்டன. அவற்றில் துப்பாக்கிச்சூட்டு அனடயாளங்கள் இருப்பதாக ஊடகங்கள் 
கதரிவித்திருந்தன. இது ஒரு பழங்கால கல்லனர என்று கதால்லியல்துனற தனலனம இயக்குநர் 
அறிவித்தனத அடுத்து  2014 மார்ச்ெில் இந்த இடத்தில் பதாண்டும் பணி நிறுத்தப்பட்டது. 
காணாமல்பபானவர்களின் உறவினர்களுக்கு இவ்விளக்கம் திருப்தி தரவில்னல. பமற்ககாண்டு பதாண்ட 
பவண்டும் என்று அவர்கள் பகாரினர். அதற்கு நீதிமன்றமும் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த இடத்தில் முன்னர் 
கல்லனர எதுவும் இல்னல என்று கூறிய மன்னார் பகுதி தனலவரின் வாக்குமூலத்னதயும் நீதிமன்றம் 
நாடியிருந்தது. மாதனள மனிதப் புனதகுழி விவகாரம் ககாடுத்த அனுபவத்தால், மன்னார் புனதகுழி 
எச்ெங்கள் அகமரிக்காவுக்கு பரிபொதனனக்கு அனுப்பப்படுவனத காணாமல்பபானவர்களின் குடும்பங்கள் 
தடுத்திருந்தனர். இதனினடபய மன்னாரில் கிணறு ஒன்றிலிருந்து மனித உடல்கள் பதாண்டிகயடுக்கப்பட, 
மனிதப் புனதகுழி இருக்கிறதா என்பனதக் கண்டறிவதற்காக பவகறாரு இடத்திலும் பதாண்டச் கொல்லி 
மன்னார் மஜிஸ்திபரட் ஆகஸ்டில் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

 
13 “CID Arrests Four Army Officers,” Daily News, 25 August 2015 
14 16 முக்கிய ெம்பவங்கள் பற்றி விொரிப்பதற்காக அனமக்கப்பட்ட உடுலகம ஆனணயம் தனது 
விொரனணகனள 2009 ஜூனில் முடித்துக்ககாண்டிருந்தது. (2005 ஆகஸ்ட் முதல் இலங்னகயில் நடந்ததாகத் 
கதரிவிக்கப்படும் பமாெமான மனித உரினம மீறல்கனள விொரிப்பதற்கான ஆனணயம் என்பது 
இவ்வானணக் குழுவின் உத்திபயாகபூர்வ கபயர்.) காணாமல்பபாபனார் பற்றி விொரிப்பதற்காக 
அனமக்கப்பட்ட ஆனணக்குழு பரணகம விொரனண ஆனணயம் ஆகும். ஆனால் பபார்க்குற்ற 
குற்றச்ொட்டுகள் பற்றியும் இது பரிெீலிப்பதற்கான அதிகாரம் பிற்பாடு இதற்கு வழங்கப்பட்டது. ஒக்படாபர் 
இருபதாம் பததி பரணகம மற்றும் உடுலகம ஆனணக்குழுக்களின் அறிக்னககள் கநடுங்கால 
காத்திருப்புக்குப் பின் நாடாளுமன்றத்தில் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 


