
வெளிநாட்டலுெல்கள் அமைச்சின் வசயலாளரினால் நியூயயார்க் மடம்ஸ் பத்திரிமகச் 
வசய்தியாசிரியருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கடிதம் 

2017 நவம்பர் 8 ஆந் திகதி நியூய ோர்க் டைம்ஸ் பத்திரிடக ில் வவளி ோகி ிருந்த 'இலங்டக 
அரசோங்கத்தினோல் யேற்வகோள்ளப்பட்ை கற்பழிப்பு, சித்திரவடத வதோைர்பில் அயநக ஆண்கள் 

விபரித்துள்ளனர்' எனும் கட்டுடர ிடன கீழ்கோணும் லிங்க் மூலேோக வபற்றுக்வகோள்ள முடியும்: 

https://www.nytimes.com/aponline/2017/11/08/world/asia/ap-as-sri-lanka-torture.html 

இந்த விை ம் வதோைர்பில் வவளிநோட்ைலுவல்கள் அடேச்சின் வச லோளர் பிரசோத் கோரி வசம் 
அவர்களினோல் நியூய ோர்க் டைம்ஸ் பத்திரிடக ஆசிரி ருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கடிதத்தின் 

விபரம் கீழ்வருேோறு: 

 

நவம்பர் 8, 2017 

 

வசய்தி ோசிரி ர்  

நியூய ோர்க் டைம்ஸ் 

கனம் ஆசிரி ர் அவர்களுக்கு, 

 

நியூய ோர்க் டைம்ஸ் பத்திரிடக ில் வவளி ோகி ிருந்த 'இலங்டக அரசோங்கத்தினோல் 

யேற்வகோள்ளப்பட்ை கற்பழிப்பு, சித்திரவடத வதோைர்பில் அயநக ஆண்கள் விபரித்துள்ளனர்' 

எனும் தடலப்பிைப்பட்ை கட்டுடர வதோைர்பில் எனது கருத்துக்கடள வதரிவிக்கும் முகேோக 
இக்கடிதத்டத எழுதுகியேன்.  

குற்ேச்சோட்டுக்களின் தோக்கம் ேற்றும் சட்ை ஆட்சிட  யேம்படுத்துவதற்கோன யதசி  ஒற்றுடே 
அரசோங்கத்தின் வலுவோன உறுதிப்போடு வதோைர்பில் கவனம் வசலுத்துடக ில், இந்த விை ம் 
வதோைர்பிலோன இலங்டக அரசோங்கத்தின் ேறுவேோழிட  நியூய ோர்க் டைம்ஸ் பத்திரிடக ில் 

வவளி ிைப்படுேோ ின் ேிகவும் போரோட்டுக்குரி தோக அடேயும். 

இலங்டக அரசோங்கேோனது அடனத்துவிதேோன சித்திரவடதகடளயும் கடுடே ோக 
கண்டிப்பதுடன், நோட்டில் இைம்வபற்ேதோக குேிப்பிைப்படும் சித்திரவடத குற்ேச்சோட்டுக்கள் 

வதோைர்பில் விசோரடைகள் யேற்வகோள்ளப்படும் எனவும், முழுடே ோன சட்ைத்திற்கடே  

விசோரடை வசய் ப்படும் என்படதயும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

விசோரடைகடள யேற்வகோள்வதில் மூல விை ேோக சோட்சிகள் கருதப்படுவதோல், இவ் 

விை ம் வதோைர்போக நோட்டிற்கு வவளிய யுள்ள தரப்பினர் உள்ளைங்கலோக அடனத்து 

தரப்பினரதும் உதவிகள் ேற்றும் ஒத்துடழப்டப அரசோங்கம் யவண்டி நிற்கிேது. 

 

2015 ஆம் ஆண்டு சனவரி 8 ஆந் திகதி இைம்வபற்ே சனோதிபதித் யதர்தல் ேற்றும் 2015 

ஓகஸ்ட் போரோளுேன்ே யதர்தடலத் வதோைர்ந்து, நல்லிைக்கம், நல்லோட்சி, சட்ை ஆட்சி 

https://www.nytimes.com/aponline/2017/11/08/world/asia/ap-as-sri-lanka-torture.html


ேற்றும் ேனித உரிடேகள் போதுகோப்பு ேற்றும் ஊக்குவிப்பு யநோக்கி வச லோற்றுதல் 

ேற்றும் கீயழ குேிப்பிைப்பட்டுள்ளடவ உள்ளைங்கலோக சித்திரவடத ஆடைக்குழுடவ 

தடுப்பதற்கு யதடவ ோன படிமுடேகடள எடுத்தல் ஆகி  வோக்குறுதிகடள 

நோட்டுேக்களுக்கு வழங்கி இலங்டக ில் யதசி  ஒற்றுடே அரசோங்கம் தோபிக்கப்பட்ைது.  

- யதசி  ேனித உரிடேகள் ஆடைக்குழுடவ வலுப்படுத்தல் ேற்றும் சித்திரவடத 
முடேப்போடுகள் இைம்வபற்ே இைங்கடள அணுகுவதற்கோன அனுேதிட  உறுதிப்படுத்தல்.  

- எந்தவவோரு வடக ோன சித்திரவடதகடளயும் தவிர்க்கும் வடக ில், வபோலிஸ் ேற்றும் 
போதுகோப்பு அதிகோரிகள் அடனவருக்கும் கட்ைடளகடள வழங்குதல்: ேீறும் பட்சத்தில் 

முழுடே ோன சட்ைத்திற்கடே  தண்ைடனகடள வழங்குதல். 

- வியசை அேிக்டக ோளர்களுக்கு 6 விஜ ங்களுைன் கூடி  நிடல ோன அடழப் ;டப 
வவளி ிைல். 2015 ஆம் ஆண்டு சனவரி ேோதம் முதல் ஏற்கனயவ ேனித 
உரிடேகளுக்கோன உ ர்ஸ்தோனிகர்(வபப்ருவரி 2016) ேற்றும் ஐக்கி  நோடுகள் வச லோளர் 
நோ கம் (வசத்வதம்பர் 2016) ஆகிய ோரின் விஜ ங்கள் இைம்வபற்றுள்ளன.  

- சித்திரவடதகள் இைம்வபற்ேதோக கருதப்படும் பிரயதசங்கள் உள்ளைங்கலோக ேனித 
உரிடேகள் அடேப்புக்களின் விஜ ங்கடள நோம்; வதோைர்ந்து வரயவற்று வருவதுைன், 

இதன் மூலேோக நோட்டினுள் சட்ை வியரோதேோன ேற்றும் கண்டிக்கத்தக்க வச ல்கள் 

நடைவபேவில்டலவ ன்படத அவர்களும் கண்டுக்வகோள்ளக்கூடி தோகவிருக்கும்.  

- அண்டே ில் அங்குரோர்ப்பைம் வசய் ப்பட்ை யதசி  ேனித உரிடேகள் வச ற்போட்டு 

திட்ைத்தில் (2017-2021), சித்திரவடத தடுப்பு, தடுப்பதற்கு எடுக்க யவண்டி  நைவடிக்டககள் 

ேற்றும் அதன் வச ல்முடேப்படுத்தலுக்கோன எேது உறுதிப்போடு ஆகி டவ வதோைர்போன 

முழுடே ோன அத்தி ோ ம் உள்ளைக்கப்பட்டுள்ளன.  

- அரசோங்கத்தின் உ ர் ேட்ைத்தில் சித்திரவடதக்வகதிரோக வோதோடுதல் ேற்றும் 
சித்திரவடத வதோைர்போன பூஜ்ஜி  சகிப்புத்தன்டே வகோள்டகட  உறுதிப்படுத்தல் 

ஆகி வற்றுக்கோக 2016 ஜுன் ேோதம் யதசி  ேனித உரிடேகள் ஆடைக்குழுவினோல் 

ஒழுங்கு வசய் ப்பட்ை பவனி ில் இலங்டக ின் சனோதிபதி அவர்கள் தோேோகயவ 

முன்வந்து பங்குபற்ேி ிருந்தோர்.  

- சட்ைம் ேற்றும் ஒழுங்குகள் அடேச்சினோல் சித்திரவடத தடுப்பு வதோைர்போன குழு 

தோபிக்கப்பட்ைதுைன், அடேச்சின் வச லோளர் குழுவிடன தடலடே தோங்குகின்ேோர். 
சித்திரவடத வதோைர்போன அரசோங்கத்தின் பூஜ்ஜி  சகிப்புத்தன்டே வகோள்டகட  

உறுதிப்படுத்தும் வடக ில் குேிப்பிட்ை பங்குதோரர் அடேப்புக்களினோல் 

யேற்வகோள்ளப்படும் முன்யனற்ேப்போடுகள் குேித்து ேோதோந்த சந்திப்புக்களின் யபோது 

கலந்துடர ோைப்படுகின்ேன.  

 சித்திரவடத தடுப்பு வதோைர்போன குழுவின் தீர்ேோனத்டதத் வதோைர்ந்து, 2016 

நவம்பர்/டிசம்பர் ேோதங்களில் நோட்டின் அடனத்து பிரிவுகளிலுமுள்ள சியரட்ை 

வபோலிஸ் அத்தி ட்சகர் ேற்றும் வபோலீஸ் அத்தி ட்சகர்கள் ேற்றும் TID, CID, CIB ஆகி  

விசோரடை அலகுகள், வபோலிஸ் நிடல ங்களுக்கு வபோறுப்போன அடனத்து தடலடே 

அதிகோரிகள் (வேோத்தேோக 483) ஆகிய ோருக்கோக ஒருநோள் கருத்தரங்குகள் 

நைோத்தப்பட்டிருந்தன. 



 

 5 வதோகுதிகளிலும் வேோத்தேோக ப ிற்சி ளிக்கப்பட்ை அதிகோரிகளின் எண்ைிக்டக 800 

ஆகும். சித்திரவடத வதோைர்போன பூஜ்ஜி  சகிப்புத்தன்டே வகோள்டக ேற்றும் 

விசோரடை ின் ஒரு வழிமுடே ோக சித்திரவடதட  ப ன்படுத்துவடத தடை 

வசய்தல் ஆகி டவ வதோைர்போன அரசோங்கத்தின் உறுதிப்போட்டிடன வலியுறுத்தும் 

வடக ில், அடனத்து கருத்தரங்குகளிலும் சட்ைம் ேற்றும் ஒழுங்குகள் அடேச்சு, 

சட்ைம் ேற்றும் ஒழுங்குகள் அடேச்சின் வச லோளர் ேற்றும் வபோலிஸ் ேோ அதிபர் 

ஆகிய ோர் கலந்து வகோண்டிருந்தனர். மூன்று விை ங்கள் வதோைர்பிலோன எந்தவவோரு 

வபோலிஸ் அங்கத்தவர்களின் தவறுக்கு எதிரோகவும் தகுந்த நைவடிக்டக எடுக்கப்படும் 

என இவ் அதிகோரிகள் அேிவித்துள்ளனர். உ+ம்: ஒழுக்கோற்று நைவடிக்டக, சித்திரவடத 

சட்ைத்திற்கு எதிரோன யபரடவ ின் கீழ் குற்ேவி ல் குற்ேச்சோட்டுக்கள் ேற்றும் சிவில் 

வழக்குகள். 
 

 

 அரசி லடேப்பின் 11 ஆவது கட்டுடர ின் கீழுள்ள இத்தடக  வழக்குகடள உச்ச 
நீதிேன்ேம் வதோைர்ந்ததன் பின்னர், அது வதோைர்போன விசோரடைகள் 

ஆரம்பிக்கப்படும் என இக்குழுவினோல் ேிக முக்கி ேோன தீர்ேோனவேோன்று 

எடுக்கப்பட்ைது. இதற்கு முன்னர், இத்தடக  வழக்குகள் வதோைர்பில் உ ர் 
நீதிேன்ேத்தினோல் தீர்ப்பு வழங்கப்படும் வடர இத்தடக  நைவடிக்டககள் 

எடுக்கப்பைவில்டல.  

 

 உள்ளக சுற்ேேிக்டக ஊைோக அடனத்து வபோலிஸ் அதிகோரிகள் ேத்தி ில் 

விநிய ோகிக்கப்பட்டிருந்த சித்திரவடத முடேப்போடுகள் வதோைர்போன விசோரடை 

நடைமுடேகள் நிர்ை ிப்பதில் யேல்முடே டீ்டு நீதிேன்ேத்தினோல் (12/2016) 

அண்டே ில் வழங்கப்பட்ை தீர்ப்பு.  

 

 

 வோரோந்த அடிப்படை ில் துடை பைி ோளர்களுக்கோக முன்வனடுக்கப்பட்ை 
அேிவுறுத்தல் வகுப்படேகளின் யபோது யேற்கூேி டவ வதோைர்பில் உ ர் ேட்ை 
அதிகோரிகளினோல் அவர்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்ைது.  

 

 வபோலிஸோரினோல் யேற்வகோள்ளப்பட்ை தோக்குதல்கள் ேற்றும் சித்திரவடத 
வதோைர்புடை  முடேப்போடுகடள கண்கோைிப்பதற்கோக பிரதி வபோலிஸ் ேோ அதிபர் 
(சட்ைம்) கீழ் வியசைப் பிரிவு தோபிக்கப்பட்ைது. இந்தப் பிரிவு: 
 

- பிரோந்தி  வபோலிஸ் அத்தி ட்சகர்களிைேிருந்து வபேப்படும் தோக்குதல் 

ேற்றும் சித்திரவடத வதோைர்போன வபோதுேக்களின் முடேப்போடுகள் 

வதோைர்பிலோன உள்ளக வசய்திகடள கண்கோைித்தல்.  
 

- யேற்கூேி டவ வதோைர்போன ஊைக அேிக்டககடள கண்கோைித்தல் 

ேற்றும் இத்தடக  அேிக்டககளின் தரவுகடள, உள்ளகச் வசய்திகளுைன் 

ஒப்பிட்டுப் போர்த்தல். 
 

 

- முரண்போடுள்ள நிகழ்வுகளின் யபோது, இவ்விை ம் வதோைர்போக அவர்கள் 

அேிக்டக ிைத் தவேி டவ வதோைர்பில் ஊைகங்களில் எழுப்பப்படும் 



விை ங்கள் வதோைர்பில் அேிக்டககடள அனுப்புேோறு பிரோந்தி  வபோலிஸ் 

அத்தி ட்சகர்களுக்கு அேிவுறுத்தல்கடள வழங்குதல். 
 

 2017 ஆம் ஆண்டில் தோக்குதல் ேற்றும் சித்திரவடத ஆகி வடவ வதோைர்பில் 33 

வபோலிஸோருக்கு எதிரோக ஒழுக்கோற்று நைவடிக்டக எடுக்கப்பட்டுள்ளதுைன், ஒரு 

அதிகோரி பதவிநீக்கம் வசய் ப்பட்டுள்ளோர். தற்யபோது 100 வபோலிஸ் அதிகோரிகளின் 

ஒழுக்கோற்று விை ங்கள் நிலுடவ ிலுள்ளன. 2017 ஆம் ஆண்டில் இதுவடர 28 

தோக்குதல் ேற்றும் சித்திரவடத முடேப்போடுகள் கிடைக்கப்வபற்றுள்ளன.   

 

 வபோலிஸ் ேோ அதிபரின் கீழ் வியசை விசோரடைப் பிரிவு வச ற்பட்டு வருவதுைன், 

அேிவி ல் சோர்ந்த சோட்களின் ப ன்போடு ஊைோக விசோரடைகள் 

முன்வனடுக்கப்பட்டு வருகின்ேன. வியசை விசோரடைப் பிரிவில் உைல் சோர்ந்த 
சோட்சி ங்கள் ேட்டுேன்ேி, தை  சோட்சி ங்கடளயும் யசகரிக்கும் வடக ில் 

ப ிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ள நிபுைத்துவேிக்க அதிகோரிகள் உள்ளைக்கப்பட்டுள்ளனர். 
சித்திரவடத வழக்குகடள விசோரடை வசய்வதற்கோன வபோேிமுடே வதோைர்போன 

இஸ்தோன்புல் ேரபுசீர்முடே இல் குேிப்பிைப்பட்டுள்ள தரங்கள் வபோலிஸ் ப ற்சி 
திட்ைத்தில் உள்ளைக்கப்பட்டுள்ளன. யேற்கூேி டவ வதோைர்பில் வபோலிஸ் 

அதிகோரிகளுக்கு எதிரோக அடனத்து விதேோன கருத்துக்கள், சட்ை நைவடிக்டக, 

ஒழுக்கோற்று நைவடிக்டக ஆகி டவ வியசை விசோரடைப் பிரிவினோல் 

யேற்வகோள்ளப்படும் விசோரடைகளின் அடிப்படை ில் யேற்வகோள்ளப்படும். 

விசோரடைகளின் பின்னர் யேற்வகோள்ள யவண்டி  நைவடிக்டககள் வதோைர்பில் 

தீர்ேோனம் எடுப்பதற்கோன அதிகோரத்டத வியசை விசோரடைப் பிரிவு 

வகோண்டில்டல என்பதுைன், இத் தீர்ேோனங்கடள சட்ைேோ அதிபர் 
திடைக்களத்தினோல் ேட்டுயே யேற்வகோள்ள முடியும்.  

எந்த வடக ிலோன சித்திரவடதகடளயும் இலங்டக அரசோங்கம் வபோறுக்கயவோ அல்லது 

சகித்துக் வகோள்ளயவோ இல்டல என்பதுைன், அனுபவங்கள் ேற்றும் நிபுைத்துவத்டத பகிர்ந்து 

வகோள்வதில் உதவிகடளப்வபேல், வதோழில்நுட்ப ஆதரவு ேற்றும் இத்தடக  வவறுக்கத்தக்க 
நடைமுடேகடள ஒழித்தல் ேற்றும் வபோறுப்போன எந்தவவோரு நபருக்கும் எதிரோக சட்ை 
ரீதி ோன நைவடிக்டககள் எடுக்கப்படுவடத உறுதிப்படுத்தும் வடக ிலும் இருதரப்பு 
பங்கோளர்கள் உள்ளைங்கலோக, சர்வயதச அடேப்புக்களுைன் இடைந்து நோம் பைி ோற்ே 
எதிர்போர்த்துள்யளோம். 

 

இப்படிக்கு உண்டேயுள்ள, 

பிரசோத் கோரி வசம், இலங்டக வவளிநோட்டு அலுவல்கள் அடேச்சின் வச லோளர்  

 


