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1. அறி2க
“தா தேலா ெஷ அேயா இலாத ேநர!தி எகளா ெவள(ய சைம க
2Fத. ஆனா ெஷ அ அதிகமாக இE  ேநர!தி நாக%
ப கE %ேளதா சைம கI தகியE கI ேவ6/. வார

கண கி

எ ப%ைளக% ஒCேம ேபசவைல. அFத அளI  அவ க% பயF
ேபாயEFதா க%. ெஷ வ$வ ஆ4க% இறFதெதலா அவ க% க6
2ேன நடFதிEFத. 1?றிQ சடலகளாக கிடFத பயகர
நிைனIகெளலா அவ கைள எேபாேம ெதாFதரI ெசDெகா6/தா
இE .”
Q!த!தி இCதி மாதகள( வன(ய சி 6டவ
இலைக அரச பைடக

ஒEவ

 வ/தைல )லிக% அைம)  இைடேய

தசாதக% கண கி நடFதிEFத இலைகய உ%நா4/ Q!த!தி இCதி
மாதகள( ம4/ேம ஆயர கண கான ெபாம க% ெகாலப4EFதன .
இFத இCதி ேமாதகைள சா4சிக% இலாம ெசDய ேவ6/ எபத?காக
இலைக அர1 ெபE 2ய?சிகைள ேம?ெகா6EFத. 1யாதன
க6காணபாள க%, ஊடகவயலாள க% ேபாேறாைர ேமாத பதிக



வட இலைக அர1 அHமதி மC!திEFத. இEFதாL சபவகைள ேந3
க6டவ க% தFத வா 8லக%, உதவ பணயாள க% தFத வரபக%
ேபாறவ?ைற ச வேதச ெபாமன() சைப 1யாதனமாக! திர4Q%ள.
அவ?றி அபைடய பா

ைகய இFத இCதி Q!ததி ம4/

ெபாம க% ைறFதப4ச 10,000 ேப

ெகாலப4/%ளா க%; ெபாம கைள

வ/தைல )லிக% மன(த ேகடயகளாக பயப/!தின , சிறா கைள
வL க4டாயமாக பைடய ேச !தன ; ெபாம க% அட F இEFத
இடகள(L இலைக இராZவ ெஷ தா த நட!திய; ேமாத
பரேதசகள( சி 6ட ம க% உணI, ந , மE!வ உதவ ேபாறைவ
கிைட காம ேமாசமாக அனாவசியமாக அலான

ேபாற 2Iக



ச வேதச ெபாமன() சைப வF%ள.
இைவெயலா ச வேதச ச4டகைள மிகI ேமாசமாக மG Cகிற
ெசயகளா. இவ?ைற: ெசDதவ க% ச4ட!  பதி ெசால ேவ6ய
அவசிய வராம ேபாமானா, ?றவாள(க% ச4ட!தி பய இEF
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தபபத? ச வேதச அளவ இ மிகI ேமாசமான 2Hதாரணமாக
அைமFவ/. ேமL ?றவாள(க% ெதாட F ச4ட!தி பயலிEF
தப! வEவ இலைகய ச8கக% இைடய நலிண க
உEவாவைதQ த/ . த?சமய அ நடFவEகிற மன(த உ3ைம
மG றகைள ஊ வபத? இைவ இடதFவ/. இலைகய ஆQத
ேமாதக% 2I  வFவ4டன எறாL அ மன(த உ3ைம மG றக%
2I  வFதிE கவைல எபேத யதா !த1. பலவFதமாக ஆ4க%
ெகா6/ெசலப/த, பாதி கப4டவ கள( /ப!தின

ெபாலிசாரா

சி!ரவைத  ஆளாத ேபாற ெசDதிகைள ச வேதச ெபாமன() சைப
இலைகயலிEF ெதாட F ெப?Cவரேவ ெசDகிற. இலைகய ேதசிய
மன(த உ3ைமக% ஆைணய 2009ஆ ஆ6/ 5,545 2ைறபா/கைள
ெப?றிEFத. இவ?றி கி4ட!த4ட பாதியளவானைவ ெபாலிசாE  எதிராக
ெத3வ கப4ட )கா க% என அ ெத3வ கிற. 2009  பனE
ெபாலிசாE  எதிராக ஆயர கண கான )கா க% வF%ளதாக அ ]Cகிற.
உ%நா4டளவL, ச வேதச அளவL, ]4டாள( நா/களான இFதியா ேபாற
நா/க

 அ$!த தEகிறன எறேபா, ?ற இைழ!தவ கைள

ச4ட!தி 2 நிC!வத? நப!தFத 2ய?சி எதைனQ ேம?ெகா%ள
இலைக அரசாக இவைர மC!வFதிE கிற. மாறாக, கடFத இர6/
தசாத காலகள( பல2ைற ெசDதிEFதேபால,

உ%நா4டளவ ஒE

ஆைணய!ைத நியமி!, அFத ஆைணய ?றகைள வசா3 ,
பாதி கப4டவ க

 ப3கார வழ எC ]றியEFத. ஆனா

ச வேதச அ$!தகைள திைச திE)வ, உ%நா4டளவ வம சக கள(
வாைய அைடபதா அத நிஜ ேநா க.
இலைக அரசி இபயான திைசதிE) 2ய?சிய மிக அ6ைமய
உதாரணதா, ஜனாதிபதி மஹிFத ராஜப_ அைம!த வேசட வசாரைண
ஆைண $வான, பைபைன  நலிணக! மான ஆைண $

(LLRC).

இலைக அர1 இFத ஆைண $ைவ அறிவ!த சமய!தி, வம சனக% ச?C
ஓDFதன எறாL, ப?பா/ ெவள(யான ஆதாரக% இலைகய நடFததாக
?றசா4டப/ ?றகள( பா3ய அளைவQ தவர! தைமையQ
ெவள(:ச!  ெகா6/வF%ள நிைலய, ]/தலான ச வேதச அ$!தக%
உலெக இEF வரேவ ெசDQ எப ெதள(வாகிQ%ள. ச வேதச
ச8க அதிL றிபாக இலைகய நிஜமான நலிண க மலரேவ6/
எC வE) நா/க%, LLRCய ஏராளமான ைறகைளQ ேகாளாCகைளQ
கவன!தி ெகா%ள ேவ6/. ந க ]ய சமாதான!ைத ேநா கி இலைக
நகர ேவ6/, ச வேதச ச4ட வதிக
ம க

 ஏ?ப பாதி கப4ட இலைக

 நதிQ ப3கார2 கிைட க இலைக அர1  வழிெசDய ேவ6/

என அவ க% ெதாட F

அ$!த தEவ அவசிய எC ச வேதச

ெபாமன() சைப ேக4/ ெகா%கிற.
இலைகய LLRC எப ?றெசDதவ கைள அத? பதி ெசால
ைவபத?3ய நப!தFத வழி2ைற அல. அத? ெகா/ கப4ட
பணயL அதிகாரகள(L நிைறய தவCக% உ%ளன. ேதசிய வசாரைண
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ஆைணயக

 உ3ய ச வேதச தர!தி அ ெசயல4E கI இைல2.

நதிைய கிைட க:ெசDவதி, உ6ைமைய நிைலநா4/வதி,
பாதி கப4டவ க

 ப3கார ேத! தEவதி உ%ளா4டளவலான இFத

வழி2ைறய அைம) bதியான ேகாளாCக% உ%ளன எபைத: 14 கா4

LLRC  கத ஒைற ச வேதச ெபாமன() சைப 2010 ஆகc4 மாத!தி
அHபயEFத3.

LLRC 2) வF சா4சிய வழமாC வFதிEFத அைழைப ச வேதச
ெபாமன() சைப, ஹிQம ைர4c வா4:, இ6ட ேநஷன கிைரஸிc
e ேபாற அைம)க%

ஒ ேடாப

2010 நிராக3!திEFதன. ஆைணய!தி?

வழகப4/%ள பணக% ம?C அதிகாரக% ேபாமானதாக இலாம
இEப, ஆைணய 1யாதனமாக ெசயப/வத?3ய உ!திரவாதக% ேபாதிய
அளவ இலாம இEப, சா4சிக

 பாகா) வழக ேபாதிய

ஏ?பா/க% இலாதிEப உ%ள(4ட LLRCய ேமாசமான ைறபா/கைள இFத
அைம)க% அ:சய 14 கா4யEFதன.4 1யாதனமாக ெசயலபட ]ய
ஆைண $ உCபன கைள

ெகா6E!த, சா4சிக% பாகா) ெதாட ப

பல தர ]ய அதிகாரக% ெப?றிE!த, ேதசிய ச4டக
ச4டக

 ச வேதச

 மG றப4டதாக ெத3வ கப/ ?ற:சா4/க% அைன!ைதQ

வசா3பத?கான அதிகார ெப?றிE!த, ?றவாள(க% ச4ட!தி பய
இEF தப காம இEபத?கான அரசாக நடவ ைகக% கிைட கெபCத,
ெபாலிசாE நதிமறக

 பல தர ]ய வைகயL ப க:சா பறிQ

ச4ட நடவ ைககைள எ/!த ேபாற அசக

ட நிஜமான, நப!தFத

வசாரைண நட மானா அத 2 ேதாறி சா4சியமள( க! தயா

என இFத

அைம)க% ெத3வ!திEFதன.

LLRCைய

க6/ ச வேதச ச8க ஏமாFவட ]டா எC ச வேதச

ெபாமன() சைப வலிQC!கிற. இலைக அர1 பல தடைவ
நியமி!திE கிற )6ணய இலாத உ%நா4/ அளவலான வசாரைண
$ கள( ஒCதா இI. இலைகய Q!த!தி ஈ/ப4ட இEதரபாE
றிபாக இCதி மாதகள( ெசDததாக! ெத3வ கப/ ேபா

?றக%,

மன(த ல!  எதிரான ?றக% ம?C பற ?றகளா பாதி கப4ட
பலாயர கண கான ம க

 LLRCய பயனாக நதி கிைட , உ6ைம

நிைலநா4டப/, ப3கார கிைட  எC ச வேதச ச8க
நப ெகா6E க ]டா.
1யாதனமான, ச வேதச ம4ட!திலான வசாரைண ஒைற ஐ.நா.மற
உடனயாக அைம க ேவ6/ எஅ ச வேதச ெபாமன() சைப ேகாEகிற.
அப ஒE வழி2ைற ெகா6/வரபட ேவ6/ எபத? இர6/
2 கியமான காரணக% உ%ளன. (1) ச வேதச ச4டகள( கீ g ?ற
ெசDதவ க% அவ?C  பதி ெசாலியாக ேவ6/ எற உலகளாவய
ெகா%ைகைய நிைலநா4/வ, ச வேதச ச4டகைள :சமாக நிைன! மG C
இலைகய 2ய?சி ம?ற நா/க

 ஒE ேமாசமான 2Hதாரண!ைத

ஏ?ப/!வைத! த/ப; (2) உ%நா4/ அைம)க% ப க:சா )ைடயைவ எC
பரவலாக கE! உ%ள நிைலயந/நிைலயான ெவள(யா

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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வசா3பத 8ல ப க:சா பறி வசா3 கப4ட திEதி ம க



கிைட . ச8க நலிண க உEவாவத? அ உதI. வ/தைல )லிக%,
அரச பைடக%, இPவEதரபாEட ேச F ெசயப4டவ க% என அைன!
தர) ெசDத ?றகைள வசா3! உ6ைமைய ெவள( ெகாண F நதி
கிைட க: ெசDய ச வேதச அைமபனா உதவ 2Q.

LLRC நடவ ைககள( காணப/ பல ேகாளாCகைளQ அத
ேதாவகைளQ ச வேதச ச8க!தி இFத அறி ைக அராDகிற.
ேபா

?றக%, மன(த ல!  எதிரான ?றக% ம?C ச வேதச

ச4ட!ைத மG C வைகய அைமF%ள பற ?றக% எC எலா வதமான
?றக

 அைடயாள காணப4/ வசா3 கப/வதி LLRC அ கைரயறி

இEப, ஏ?C ெகா%ள ]ய ஆதாரக% ெபாமான அளவ இE 
ப4ச!தி சFேதக நப கைள 1யாதனமான, ப க:சா ப?ற, ேபாதிய அதிகார
உைடய நதிமறகள( வசா3! ச4ட bதிய அவ கைள த6பத?

LLRC

ேபாதிய 2ய?சி ெசDயாம இEப ேபாற வடயகைள ச வேதச
ெபாமன() சைப ஆராDகிற.

LLRC ெவள(ய4ட வபர பதிIகைள ச வேதச ெபாமன() சைப ஆராDFத.
LLRC வசாரைணகள(ேபா ேமாசமான மG றக% நடFதிEபத?கான ஆதாரக%
ெவள(வFதிEFதன (மE!வமைனக% ேபாற ெபாம க% இE க ]ய
இடக% பரவலான ெஷ தா தL  உ%ளான, ச4டவேராத
ஆ4ெகாைலக%, பலவFதமாக ஆ4க% ப!: ெசலப4/ பன

காணாம

ேபான ேபாற சபவக% ெவள(வFதிEFதன) எறாL, அைவ ெதாட பாக
உ3ய ச4ட நடவ ைக எ/ க ஆைண $வ உCபன க% தவறிQ%ளன .
•

?ற இைழ!தவ கைள தன(!தன(யாக அைடயாள கா4ட ]ய
சா4சி வா  8லக% இEF அவ?ைற 2ைறயாக வசா3 க LLRC
தவறிய. வ/தைல )லி உCபன க% அல இராZவ!ேதா/
ேச F ெசயப/ ஆQத

$ க% ேபாறவ?றி உCபன க%

ஆகியவ?றி மG தான றிபாக அரச பைட உCபன க% மG தான
?ற:சா4/கைள வசா3 க அ தவறிவ4ட.
•

அ:1C!தக% ம?C பழிவாக%கள( இEF சா4சிகைள

காபா?ற

எPவத 2ய?சிையQ LLRC எ/ கவைல.
•

அரச பைடயன

ம?C அவ கேளா/ ேச F ேவைலெசDQ ஆQத

$க% ெசDததாக ]றப/ ?ற:சா4/க% ெதாட ப
அரசாக!தினைரQ அரசாக ஆதரI சா4சிகைளQ ேபாமான
அளவ வசா3 க LLRC தவறிQ%ள.
•

?றமிைழ!தவ கைள ச4ட!தி 2 நிC! ேநா கிலான
ப3Fைரக% எதைனQ இநா%வைர LLRC ெசDதிE கவைல.
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2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011

எேபா அவ க

 நதி கிைட ? 9

இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

LLRC ெசய?பா/க% அைன!திLேம, சா4சிகைள ேமேபா காக ைகயாh ஒE
வழி2ைறையேய ஆைணயாள க% கைடப! வF%ளன . தவர
உ6ைமைய நிைலநா4/வதி அவ க% அ கைற கா4டாத காரண!தினாL
சா4சிக% தFத )கைள ேம?ெகா6/ வசா3 க! தவறியதாL,
?றவாள(கைள தம கா3யக

 பதி ெசால ைவப ெதாட ப

LLRCய பதிIக% அ !த2%ள பகள() வழ எபத? வாD) இைல.
இலைகய பாகா) பைடக

 வ/தைல )லிக

 ப/ ேமாசமான

?றகைள: ெசDதிE கிறா க% எபத?கான தகவக% இEF, அவ?ைற
வசா3பத?கான கடைம அதிகா3க

 உ%ள எறிEF அவ?ைற LLRC

ஒ$காக வசா3 க! தவறிQ%ள. ேமL இலைகய ?றவாள(க%
ெதாட F ச4ட!தி பய இEF தப! வEகிற ஒE Bழலி LLRC
வைளவாக அFநிைல மாC எபத? வாD) இைல எேற ெத3கிற.

ெசDத கா3ய!  பதி ெசால ேநEத எற வஷய!தி இலைக
ேமாசமான இட!திேலதா இE கிற எபைத இலைக  உ%



ெவள(யL உ%ள ேநா க க% ஒ) ெகா%கிறன . LLRC  வழகப4ட
பணQ அதிகார2 ெதள(வலாம உ%ளெதC, அத? ேபாதிய அளI
1தFதிர இைலெயC, சா4சிகைள பாகாபத?கான ஏ?பா/க%
இைலெயC அவ க% 14 கா4/கிறன . ஆனாL ெபாCேப?
தைமைய ஓரளவலாவ ெகா6/வF, 2டகிேபாQ%ள நா4
நலிண க நடவ ைக  சிறிதளI ஊ க தர LLRC உதI எC ]C
சிலE இE க!தா ெசDகிறன . இலைக அரசாக!  இE க ]ய
வLவான அரசிய ெபEபாைமய காரணமாகI ச வேதச அ$!தக%
காரணமாகI LLRCயா இதைன: ெசDய 2Q எC அவ க%
நிைன கிறன . ஆனா அFத மேனாதிட!ைத LLRC  வEமா எப
ெதள(வலாம இE கிற.

LLRCயா ேபா

?றகைளெயலா வசா3! ப3கார வழக 2யா

எேற இவைர நடF%ள அைன! வஷயக

 அைமFதிE கிறன.

அபயE க LLRC ஒE நப!தFத உ%நா4டளவலான வசாரைண வழி2ைற ேபா

?றக% ேபாற ேமாசமான வதிமG றகைளQ அ ஒ$காக

வசா3! ப3கார வழ எC ச வேதச ெகா%ைக வபாள க% கEதி
வEவா கேளயானா,

இலைகய ?றவாள(கைள ச4ட!தி 2

நிC!வதிL, நதிைய நிைலநா4/வதிL, பாதி கப4டவ க
வழவதிL ஆப!மி க தாமத ஏ?ப/வத? அவ க

 நிவாரண

 காரணமாD

இEFதா க% எற Bழ உEவாகிவ/. இலைகய உ6ைமயான
ேநா ககேளா/ 2ென/ கப/ உ%நா4/ வசாரைண வழி2ைற வF
அதைன உ வ  வைகய ேமலதிக

ஐ.நா. வசாரைணக%

நட!தப4டாதா இலைகய நிஜமான நலிண க உEவாக 2Q.
அைதவ4/ இலைக அரசாக நட!கிற இFத க6ணா8:சி ஆ4ட! 
ச வேதச ச8க ஆ4ப/ எறா, அ 2 அHபவ இEF ேகா4ைட
வ4ட வடயமாD ேபாDவ/. இலைகய பேவC இனகைள: ேச Fத
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பலாயர கண காேனா

எதி ெகா6/வE உ3ைம மG றகைள )றFத%ள(யதாக

ஆகிவ/.

ச வேதச வசாரைண வழி2ைற ேவ6/ எற
ேகா3 ைககள( நிைல
Q!த!தி இCதி க4ட!தி நடFத வஷயகைள ச வேதச ச8க!தி
பா ைவயலிEF மைற!வட ேவ6/ என இலைக அரசாக
2யறிEFத எறாL, அைன! தரபனE ெசDதிEFத அ4iழியகள(
ேகார ப?றி தகவக% ெவள(யாகேவ ெசDதன. ெவள(வFத தகவகள( தவர
உண F ச6ைட 2Fத உடேனேய ேம 2009 ஐ.நா. தைலைம: ெசயல

பா

கீ 8 இலைக ெசறிEFதா . அFத பயண!தி 2வ ஐ.நா. தைலைம:
ெசயலE இலைக ஜனாதிபதி மஹிFத ராஜப_I ஒE ]4டறி ைக
ெவள(ய4EFதன . 23 ேம 2009 ெவள(யான அFத அறி ைகய "ச வேதச
மன(த உ3ைம ச4டக

 மன(தாபமான ச4டக

 மG றப4ட சபவகள(

அவ?C  காரணமானவ க% ச4ட!  பதி ெசால ேவ6யத
அவசிய!ைத ஐ.நா. தைலைம: ெசயல
"பர:சிைனக

வலிQC!தியEFதா ."

 த I கா6பத?கான நடவ ைககைள இலைக அர1

எ/ " என ஜனாதிபதி மஹிFத ராஜப_I வா Cதி அள(!திEFதா .
"மன(த உ3ைமக% பாகா கப/வதிL ேபண 2ென/ கப/வதிL,
ச வேதச மன(த உ3ைம தர அளIேகாக

 அைமய நடFெகா%வதிL,

ச வெதச ச4டகள( கீ g தன %ள கடபா/கைள k !தி ெசDவதிL
இலைக வLவான அ கைற கா4/"5 எC அFத அறி ைகய ஜனாதிபதி
ராஜப_ வலிQC!தியEFதா .
அFத உCதிேய?றL  அைமய, இலைகய வதிமG றகள( ஈ/ப4டவ கைள
ச4ட!தி 2 நிC!வ ெதாட ப தன  ஆேலாசைன வழவத?காக
பா கீ 8 நி)ண

$ ஒைற நியமி!தா . ம ஸூகி தEcமா

(இFேதாேனஷியா) இ $வ தைலவ

ஆவா . cmவ ர4ன

யாcமி Bகா (ெதனாப3 கா) ஆகிேயா
நி)ண

(அெம3 கா),

இத உCபன க% ஆவ . இFத

$ தகள ஆDவறி ைகைய 12 ஏர 2011 அC பா கீ 8

அவ கள(ட சம ப!திEFத. "நப!தFத ?ற:சா4/க% இEப
க6டறியப4/%ள. அைவ நிeப கப/ ப4ச!தி, இலைக
அரசாக!தாL வ/தைல )லிகளாL பரவலான
உ3ைமக% ச4டக

அளவ ச வேதச மன(த

 ச வேதச மன(தாபமான ச4டக

 ேமாசமாக

மG றப4/%ளன எபத அறிறியாக இைவ அைமQ. இPவE தரபா
ெத3வ கப/ சில நப!தFத ?ற:சா4/க% ேபா

மG 

?றகளாகI

மன(த ல!  எதிரான ?றகளாகI அைமய ]யைவ."6
"1யாதனமான ச வேதச வசாரைண வழி2ைற ஒைற உடனயாக அைம க
ஐ.நா. தைலைம: ெசயல

நடவ ைக எ/ க ேவ6/" எC இFத நி)ண

$ அறி ைகய ப3Fைர கப4EFத. அFத வசாரைண வழி2ைற
பவEவனவ?ைற: ெசDய ேவ6/ என ப3Fைர கப4ட:

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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 நதி கிைட ? 11

இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

(1) ?ற:ெசயக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2

நிC!வத?கான உ%நா4டளவலான

வழி2ைறைய எFத அளI 

ஒ$காக இலைக அர1 ெசDவEகிற எபைத க6காண!
மதிப./ ெசDய ேவ6/. வதிமG ற ?ற:சா4/க% நிஜமாக
வசா3 கப/கிறனவா

எபைதQ அவதான( க ேவ6/.

க6காணப ெத3யவFத வபரகைள ஐ.நா. தைலைம: ெசயல3ட
றிப4ட இைடெவள(  ஒE2ைற ெத3வ!வர ேவ6/.
(2) உ3ைம மG றக% ப?றிய ?ற:சா4/கைள 1யாதனமாக வசா3 க
ேவ6/, நிஜமானகI பல தE வைகயL நட!தப/
உ%நா4டளவலான வசாரைணக

 இFத 1யாதன வசாரைண

மதிபள( க ேவ6/.
(3) Q!த!தி கைடசி க4டகள( நடFத சபவக



காரணமானவ க% ெதாட ப இFத வசாரைணகள( ெவள(வE
எதி கால!தி பயபட ]ய தகவகைள ேசக3 கI,
ப!திரப/!திைவ கI ேவ6/. நி)ண
தகவக

$ ேசக3!த

, ஐநாவ க4டைமப உ%ள பற ப3Iகளா

ேசக3 கப4ட தகவக

 இPவாC ப!திரப/!தபட

ேவ6/.7
25 ஏர 2011 அC, பா கீ 8 அவ க% இFத நி)ண

$ அறி ைகைய

ெவள(ய4டா . 1யாதனமான ச வேதச அளவலான ெபாCேப?க ைவ 
வழி2ைற ஒைற அைம க ஐ.நா. தைலைம: ெசயலE  அதிகார உ%ள
எC ச4ட நி)ண க% கE! ]Cகிறா க% எறாL, அப ஒE
வழி2ைறைய அைம க தன  அதிகார இைல எC ]றியEFதா .8 ஐ.நா.
பாகா) சைப அல ஐ.நா. மன(த உ3ைம சைபய அHமதி தன 
கிைடபத?காக தா கா!திE க ேபாவதாக அவ
ஆனா, ஆகc4 2011

வைரய இFத நி)ண

உ3ைமக% சைபயட ஐ.நா. தைலைம: ெசயல
சம ப!திE கவைல. நி)ண

றி)ண !தியEFதா .

$ அறி கைய மன(த
உ!திேயாகk வமாக

$வ அறி ைகைய ெப?C அ/!த நா%

அதாவ 13 ஏர அேற இலைகய ெவள(QறI அைம:1 அFத
அறி ைகைய நிராக3பதாக பதி தFதிEFத. இFத அறி ைகய
ெத3வ கப4Eபவ?ைற ஆழமாக ப3சீ லி கவைல எபைத
ஒ) ெகா6EFதாL அதைன தாக% நிராக3பதாக அ ]றியEFத.
இFத நி)ண

$வ 2Iகைள )றFத%

வத?கான ராஜய

நடவ ைககள( இலைக அதிகா3க% இறகியEFதன . அேபா
வவாதகள( அவ க% அதிக பயப/!திய வாத LLRCதா. அ ஒE 2$
அதிகார பைட!த வசாரைண வழி2ைற எC இலைக அதிகா3க%
வEண!திEFதன . ஆனா கிைட கிற ஆதாரக% எனேவா அத? ேந
எதிரானைவயாகேவ இE கிறன.
qபரேயாக ெதாட பான ேமாசமான ?ற:சா4/க

 ப3கார ேதடI,

?றவாள(க% ச4ட!தி பய இEF தப! வE நிைலைய 2I 

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

ெகா6/வரI ேதைவயான அரசிய மேனாதிட இலைக  இைல எேற
ச3!திர ெசாகிற. ஆQத ேமாதகள( இCதி

க4டகள( ச வேதச மன(த

உ3ைம: ச4டகைளQ, மன(தாபமான வதிகைளQ மG றியதாக
?றசா4டப/ அரசாக! தரபனைர அைடயாள காண ]ட இலைக
2ய?சி ெசDதிE கவைல. அபயE க நதி கிைட க ேவ6/ எபத?கான
ஆரபக4ட நடவ ைககைள அ ெசDQ எC எFத வைகயL எதி பா
2யா.

ேமL, 2008 ேம?ெகா%ளப4ட Qன(வ ச ப3யா

எற மன(தாபமான Bgநிைல ெதாட பான ஆDவ ப3Fைரகைள
அரசாக உதாசீ ன ெசDதிEFத.

க

ெரவr
இலைக

ச வேதச மன(த உ3ைம ச4டகைளQ

மன(தாபமான ச4டகைளQ பேவC வைககள(L மG றியEFதவ கைள
ச4ட!தி 2 நிC!தI, உ3ய த6டைன வழகI ேதைவயான அைன!
நடவ ைகக
வா Cதிைய

 ேம?ெகா%ளப/ என இலைக ெத3வ!திEFத
காபா?ற அ எFத 2ய?சிQ ெசDதிE கவைல.

ச வேதச ச4டகள( கீ g தன %ள கடபா/கைள

கைடப க இலைக

மC!வEகிற. Q!தகால!தி நடFத ேமாசமான வதிமG றக% ப?றிய )திய
தடயக% ெவள(யாகிவE நிைலய, இலைகய ேபா  சகி! ெகா%ள
2யாததாக மாறிவEகிற. இவ?றி 2 கியமாக றிபட ேவ6ய )திய
தடய எப, ஐ கிய ரா=ஜிய!திலிEF இய ெதாைல கா4சியான சான
4 ஒள(பரபய ஒ

மண ேநர ஆவணபடமான 'tலகாc கிலி ஃப.4c'

ஆ. அFத ஆவணபட!தி ெதாழி bதியாக எ/ கபடாத பல Q!த கள
கா4சிக%, ைக!ெதாைலேபசிய பதிIெசDயப4ட வேயா

க%
இடெப?றிEFதன. ேபா

?றகளாகI, மன(த ல!  எதிரான

?றகளாகI அைமய ]ய பல ?றகைள Q!த!தி ஈ/ப4ட
இEதர) ெசDதிEFதைம கான ெதள(வான ஆதாரமாக இFத வேயா

க%
உ%ளன. இதைன

க6/ பல நா/க% றிபாக இலைகய ேதாழைம

நா/களான இFதியாI அெம3 காI]ட, இலைக பவாதமாக இEப
றி! தம அதிEதிைய ெவள(ப/!திQ%ளன. ?ற:ெசயக



காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ ெதாட பL, நா4
சமாதான!ைதQ நலிண க!ைதQ ெகா6/வEவ ெதாட பL, நிஜமான
வLவான நடவ ைககைள இலைக அர1 எ/ காதவைர, ச வேதச அளவ
ஒE வசாரைண வழி2ைற ேவ6/ எC எ$ ரக

 தா ஆதரI

தEேவா எC இFத நா/க% ]றியEFதன.

LLRC எப அப ஒE நிஜமான வLவான வசாரைண வழி2ைற அல எC
இFத அறி ைகய ஊடாக ச வேதச ெபாமன() சைப வாதி/கிற. அதைன
உண F, ஐ.நா.மற உடனயாக நடவ ைக எ/ க ேவ6/. ச வேதச
அளவலான வசாரைண வழி2ைற ஒைற அைம க தைலைம: ெசயல

பா கீ

8H  அதிகார இE கிற எேற நாக% ந)கிேறா. அேதேநர
இலைகய பாதி கப4டவ க

 அவ த /ப!தினE  நதி

கிைட க: ெசDய ப க:சா ப?ற ச வேதச வசாரைண வழி2ைற ேவ6/ எற
ஐ.நா.தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$ வழகிய ப3Fைர  ஐ.நா.

பாகா) சைபQ மன(த உ3ைமக% சைபQ 2$ ஆதரI வழக ேவ6/
எC நாக% ேக4/ ெகா%கிேறா.

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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றிய./: ASA 37/008/2011
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

•

மன(த உ3ைமக% சைப, பாகா) சைப, சபFதப4ட பற ஐ.நா.
நிCவனக% ஆகியவ?Cட ஐ.நா.தைலைம: ெசயல

ேச F

ெசயலா?றி ஒE 1யாதனமான ச வேதச வசாரைணைய உடனயாக
ஆரப க ேவ6/. ெசDத கா3யக

 ெபாC) ஏ?க ேவ6ய

நிைலைய இலைகய ெகா6/ வEவத? இ மிகI அவசிய.
•

இலைக கான ஒE 1யாதன ச வேதச வசாரைணைய ஐ.நா.மற
உடனயாக ஆரபபத? அத உC) நா/க% அைன! ஆதரI
வழக ேவ6/. ேமL, இலைகய ேபா

?றக% மன(த

ல!  எதிரான ?றக% ெசD!வ களாக சFேதகி கப/ேவாைர
வசா3! அவ க% மG  ச வேதச ச4ட வதி

 ஏ?ப நடவ ைக

எ/ கிற ெபாவான ெபாCப உC) நா/க% த!தம பைக
நிைறேவ?ற ேவ6/.

பனண
இலைகய ?றமிைழ!தவ க% அவ?C  ெபாCேப?ப ெதாட பான
பர:சிைனகள( தன  ஆேலாசைன வழவத?காக ஐ.நா.தைலைம: ெசயல
பா கீ 8 நி)ண

$ ஒைற நியமி கேபாவதாக அறிவ!த பன தா

ேம 2010 ஜனாதிபதி மஹிFத ராஜப_ பபைன  நலிண க! மான
ஆைண $ைவ நியமி!திEFதா . நி)ண

$ நியமி  நடவ ைகைய

இலைக அரசாக எதி !திEFத. இலைகய ேம 2009 2I  வFத
Q!த!தி இCதி

க4டகள(ேபா

?றக%, மன(த ல!  எதிரான

?றக% ேபாறவ?ைற அரச பைடயனE வ/தைல )லிக



ெசDதிE கலா எC பரவலாகI நப!தFத வைகயலாகI
?ற:சா4/க% எ$Fதத எதிெராலியாக தைலைம: ெசயல

இFத நி)ண

$ைவ நியமி!திEFதா .
ெபாCேப?க: ெசDவ ெதாட பான ஒE பல அள( க ]ய உ%நா4/
வழி2ைற இFத

LLRC ஆைண $ எC இலைக அரசாக அ6ைமய

காலகள( பர:சார ெசDவEகிற. ?ற:சா4/கைள ைகயா

வத?கான

வழி2ைற இFத ஆைண $தா என அ ெத3வ!வEகிற. ச வேதச
அளவலான 1யாதன வசாரைண ேவ6/ என நி)ண

$ ஏரலி அள(!த

ப3Fைர  எதிரான தம வாத!தி 2 கிய கEவயாக அவ க%
பயப/!வ இFத

LLRC ைய!தா.\

இலைகய உ%நா4/ Q!த உEவாக காரணமாக இEFத ச3!திர!ைத
திEப பா ! எதி கால!தி அபயான ேமாதக% ஏ?படாம
இEபத?கான ப3Fைரகைள: ெசDவதா

LLRC ஆைண $வ 2 கிய

பணயாக இE கிற. 21 பரவ3 2002  19 ேம 2009  இைடபட
காலக4ட!தி நடFத பவE வவகாரகைள வசா3! தகவ தE பண"

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

ஆைணயாள க

 ஜனாதிபதி ராஜப_வா வழகப/வதாக

LLRC 

ெகா/ கப4ட அதிகார உ!தரவ ெத3வ கப4/%ள.
1.

21 பரவ3 2002 அமL  வFத ேபா நிC!த 2றிF ேபாவத?
வழிவ!த சபவக% ம?C Bgநிைலக%, ேபா நிC!த
2றிFததிலிEF 19 ேம 2009 வைரயலான காலபதிய நடFத
சபவகள( வ3ைச;

2.

எFத ஒE தன(ப4ட மன(தE ேகா, $I ேகா அல அைம) ேகா
இFத வஷய!தி ேநரயாகேவா அல மைற2கமாகேவா ெபாC)
இE கிறதா எப;

3.

அFத சபவககள( இEF க?C ெகா%ள ேவ6ய பாடக%,
க3சைண ெகா%ள ேவ6ய வடயக%. எதி கால!தி அபயான
வஷயக% மG 6/ நட காம இEபைத உCதிெசDத;

4.

இFத சபவகளா பாதி கப4டவ க%, அவ த /ப!தின ,
வா31க% ேபாேறா3 பாதி)கைள நிவ !தி ெசDவத? ைகயாளபட
ேவ6ய வழி2ைறக%. அPவழி2ைறகைள ெசயபா4/ 
ெகா6/வEவத?கான நடவ ைகக%;

5.

எதி கால!தி இபயான பாதி)க% வராம த/பத?, ேதசிய
ஒEைமபா4ைட 2ேன?Cவத?, ச8கக% இைடய
சமாதான!ைதQ நலிண க!ைதQ வள பத? ேதைவயான
அைம) bதியான நி வாக நடவ ைகக% ம?C ச4ட இய?ற
நடவ ைகக%. தவர இFத உ!தரவ கீ g வசா3 கப4ட ேவC
ேவC ப3Fைரகைள வழதÉ.9

வடயக% ெதாட பாக

மன(த உ3ைமக% ம?C மன(தாபமான ச4ட மG றக% ெதாட ப
வசாரைணக% ெசDவத?ேகா அல இ கா3யகைள: ெசDதவ கைள
ச4ட!தி 2 நிC!வத?கான ப3Fைரகைள வழவத?ேகா LLRC 
ெவள(பைடயான அதிகார வழகப4E கவைல. தன  வழகப4/%ள
அதிகார வரப இFத வஷய

 இட இE  வைகய LLRC

அவ?ைற அ !தப/!தேவா நைட2ைறப/!தேவா இைல. ஆைணய!தி
உCபன க% யா

எC கE ப4ச!தி இதி ஆ:ச3ய ஒC இைல

எப வள. LLRCய தைலவராக இEபவ
ச4டமா அதிப . வசாரைணக

இலைகய 2னா%

, மிகI 2 கியமான மன(த உ3ைம மG ற

வழ கள( நடவ ைக எ/பத? தன பதவ
இEFதவ

எC இவ

தமிg மாணவ க% ஐF ேப

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

அபா?ப4ட த6டைன எற பாணய ெகாலப4ட சபவ!தி
(திEேகாணமைல ஐவ
நடவ ைகக

 இவ

சபவ எC ெபாவாக ெசாலப/ வடய)10 ச4ட
தைடயாக இEFததாக ெசாலப/கிற.

LLRCய வசாரைணக% ஆகc4 2010 ெகா$ப ஆரபமாகியEFதன.
ெகா$ப நடFத வசாரைணய அர1 அதிகா3க%, இராZவ அதிகா3க%, மத
Eமா க%, பற 2னண பர2க க% ேபாேறா

ேதாறி வா 8ல

அள(!திEFதன . 2002 ெகா6/வரப4ட ேபா நிC!ததி? ஏ?ப4ட
பர:சிைனக% என, நா4 நலிண க!ைத
ேபாற ேக%வக

ெகா6/வEவ எப எப

 அவ கள(ட கE!க% ெபறப4EFதன. ெகா$ப

ெமா!த!தி 140 ேப3 வா 8லக% ெபறப4EFதன. அதி பல
ெசாலேபானா ெபEபாைமயாேனா
ெகா%ைகக

த?ேபாைதய அர1 ம?C அவ?றி

ைடய ஆதரவாள க% என அைடயாள காணப4டவ க% ஆவ .

ஒE சில தா அரசாக!ைத வம சி க ]யவ களாக கEதப/பவ க%.
ெகா$ப நடFத வசாரைணய வா 8ல அள(!தவ கள(
ெபEபாைமயாேனா
1மா

2ப ேப

சிகள ெபEபாைம ச8க!ைத: ேச Fதவ க%,

தமிழ க%, ஐF ேப

ம4/ேம 2cலிக%.

நா4 வட கிL கிழ கிL LLRC தன வசாரைணகைள நட!தியEFத,
Q!த!தா ேநரயாக பாதி கப4ட ம க% இவ?றி வா 8ல
அள(!திEFதன .

LLRC ெகா/ கப4EFத வசாரைண

கால இர6/ 2ைற

ந4 கப4EFத. 2011 ேம மாத ைமய பதிய, ஆைண $ தன இCதி
அறி ைகைய ஜனாதிபதியட சம பபதாக இEFத. ஆனா LLRC ஆC மாத
கால ]/த அவகாச ேகாEவதாக ஊடக: ெசDதிக% 14 கா4EFதன.
அFத ந4ைப வழக ஜனாதிபதி ராஜப_ தயாராக இEபதாகI ெத3Fத.
த?ேபா நவப

2011 LLRC தன இCதி அறி ைகைய ஜனாதிபதியட

வழ எC உ%ள. 2009 இலைக உ%நா4/ Q!த!தி இCதி
க4ட!தி

இEதரபாEேம ேபா

?றகைள: ெசDததாக

?றசா4டப/வ ெதாட ப ச வேதச வசாரைண ேவ6/ எற
ேகா3 ைகக

 இடதராம வாதிட இலைக அர1  ேநர வாகி!

தEவத? உதI வைகய இFத ந4) அைமF%ள.
இலைகய மன(த உ3ைமக% வவகார!ைத அவதான(பதிL அ%ள
பர:சிைனகh  எதிராக ர ெகா/பதிL இEப வEடகh  ேமலாக
ச வேதச ெபாமன() சைப ஈ/ப4/வEகிற. இலைகய கடFத
காலகள( பல ேதசிய வசாரைண ஆைணயக% அைம கப4EFதாL
யதா !த!தி நதி வழகI, உ6ைமைய ெவள( ெகா6/வரI, மன(த

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

உ3ைம மG றகைள சFதி!தவ கh  2$ைமயான நிவாரண வழகI
அைவ தவறி வF%ளன எபைத நாக% அறிேவா11. மன(த உ3ைம
மG றகளா பாதி கப4ட நப க% ம?C அவ த /ப!தினEட ச வேதச
ெபாமன() சைப ெசDதிEFத ேவைலக%, இலைகய சில
qபரேயாகக% பல ஆ6/களாக ஒேர பாணய மG 6/ மG 6/
நடFவEகிறன எபத?கான எக
ைவ! பா

ைடய ஆவணக% ேபாறவ?ைற

ைகய நதி கிைட க: ெசDயாமL, உ6ைமைய

ெவள( ெகா6/வராமL, பாதி கப4டவ க

 நிவாரண வழகாமL

இலைகய நலிண க ஏ?ப/வ சா!தியமல எC நாக% உCதியாக
ந)கிேறா. இவ?றி எFத ஒE வஷய!ைதQ ெவ?றிகரமாக ெசDவத?கான
வலைம LLRC  இைல.
ம?றவ க% பா

க ]ய வைகய உ%ள LLRCய பதிIகைள ச வேதச

ெபாமன() சைப ஆராDF மதிப./ ெசDததி, அI ஐ.நா. நி)ண
$வன

வFத 2I !தா வர2கிற. பவE வஷயகைள நி)ண

$ த மான(!திEFத:
பபைன  நலிண க! மான ஆைண $ைவ கடFத கால நிகgIக%
- அதாவ 2002 ேபா நிC!த ஒபFத ஏ?ப4டதிலிEF 2009 Q!த
2I  வFத காலக4ட வைரயலான காலக4ட ெதாட பான தம
ெகா%ைகய 2 கிய அசமாக அரசாக கா4யEFத. இலைகய
இனபர:சிைன ேமாதக% ெதாட பான ேதசிய ம4ட!திலான கலFைரயாடலி
வ கமாக LLRC ஒE பயH%ள சFத ப!ைத பரதிபலி!த உ6ைமதா.
நிைறய ேப , றிபாக பாதி கப4டவ க% தானாக 2வF இFத
ஆைணய!தி ேபசினா க% எபைத ைவ! பா

ேபா அப ஒE

கலFைரயாடL கான அவசிய இE கிற எபைத )3Fெகா%ள 2கிற.
ஆனாL 1யாதினமாக, ப க:சா பறி ெசயப/த ேபாற 2 கிய தர
அளIேகாகைள k !தி ெசDய LLRC தவறிவ4ட.அத ஆைணயாள களாக
இEபவ கள( பனண, அவ கள( சிலர 1ய நலH , ஆைணய!தி
ேநா க!  இைடேயQ%ள ஆழமான 2ர6பா/க% ேபாறைவ இத?
காரண. LLRC ஆைணய!  வழகப4EFத அதிகாரக% ம?C பணக%,
அ ெசயப4ட வத, இேபாவைர அ ைகயா6/வE வழி2ைற
எலா, ச வேதச மன(த உ3ைம ம?C மன(தாபமான ச4டகள( ேமாசமான
மG றக% ப?றிய ?ற:சா4/கைள வசா3பத?3யனவாக இைல. பல வEட
கால இன பர:சிைனய ஆணேவராக அைமFதிE க ]ய காரணகைள
ஆராQ தைமெகா6டதாகI இைல. மாறாக இ Q!த! கான அரசிய
ெபாC) எC பரவலாக! ெத3வகப/ க?பத!தி மG ேத ]/தலான கவன
ெசL!கிற. தவC ெசDதவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!த, அவ கைள

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

ெசDத கா3ய!  பதி ெசால ைவ!த ேபாறவ?றி அரசாக
2ன(C! பைழயான ம?C பாதியளவான வைரயைறய அகமாக!தா

LLRC வளகிற. ஆைணய இநா% வைரய ெசD%ள பணகைள
பா

ேபா ஆQத ேமாதலி இCதி

க4டகள( என நடFத எபைத

நிஜமாகேவ க6டறிQ ேவைலைய ெசDததாக! ெத3யவைல. Q!த!தி
இEதரபாE ெசDததாக ெசாலப/ ேமாசமான உ3ைம மG றகைள
ப க:சா பறிQ 2ைறபQ வசா3  2ய?சிைய அவ க%
ெசDததாகI ெத3யவைல. பாதி கப4டவ கைள அவ கள க6ணய
ெகடாத வைகயL அவ கhைடய பாதி)கைள )3Fெகா%

 வைகயL

நட!தியE கவைல. சா4சிகள( பாகா) அ:1C!தப/ நிைலய
இEFத எறாL அவ க

! ேதைவயான பாகாைப

வழகியE கவைல.
ெமா!த!தி, LLRC ஆழமான ேகாளாCக% உ%ளன. ?றவாள(கைள
ெசDதகா3ய!  பதி ெசாலைவபதி
அவசியமான ச வேதச தர!தி இ இைல.

பல தE வழி2ைற ஒC 
இலைகய ஜனாதிபதிQ

ஐ.நா.பாகா) ெசயலE ெவள(ய4ட ]4டறி ைகய ெபாCேப?க ைவ!த
ெதாட ப ஏ?C ெகா%ளப4ட கடபா/கைள k !தி ெசDவதாக அ இைல.12

LLRC  வழகப4ட பலவனமான

அதிகாரவர),
அதிகாரவர), பணவர)
LLRCதா சிறபான ெபாCேப?க ைவ!த வழி2ைற நிைலநிC!த இலைக
அரசாக இேபா 2யC வEகிற எறாL, ?றமிைழ!தவ கைள
அத? பதி ெசால ைவ  2ய?சிய LLRC ஈ/படவைல எபைத
பதிIக% ெதள(வாக

கா4/கிறன. ஜனாதிபதி ராஜப_ ஆைண $I 

வழகிய பணவர) எப "21 பரவ3 2002 அமL  வFத ேபா நிC!த
2றிF ேபாவத? வழிவ!த சபவக% ம?C Bgநிைலக%, ேபா நிC!த
2றிFததிலிEF 19 ேம 2009 வைரயலான காலபதிய நடFத சபவகள(
சபவகளா பாதி கப4டவ க%, அவ த /ப!தின , வா31க%
ேபாேறா3 பாதி)கைள நிவ !தி ெசDவத? ைகயாளபட ேவ6ய
வழி2ைறகைள" க6டறிவதா. பாதி)கைள நிவ !தி ெசDவ எபத
ெபாE% என எப இFத பணவரப வள கப4E கவைல.
இலைகய அரசிய சாசன வழகிற அபைட உ3ைமக%
மG றப4டத?காக நqட ஈ/ ெபCவ சிரம எறாL, மன(த உ3ைம
மG றகைள அHபவ!தவ க% நா4 உ:சநதிமற!ைத அZகி நqட ஈ/
ெபCவ எப நதி ெபCவைத வட 1லப எபைத கவன!தி ெகா%வ
2 கிய. பாதி) நிவ !தி எC ெசாலப/வத அ !த அேபாதா
வள. இெனாE ப க பா

கய, ச வேதச ச4டகள( கீ g ?றமாக

அைமய ]ய கா3யகைள: ெசDதவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

எப இலைகய மிக மிக அ3தாகேவ நடF%ள (இ ப?றி கீ ேழ
வ3வாக

கா6ேபா).

LLRCைய ெபாC!தவைரய, அத ல4சிய எப "பாதி) நிவ !தி"
வழத எC ஜனாதிபதி ெதள(வாக ெசாலியE கிறா . ஆனா அத
ெபாE% என எப றிப4/ வைரயC கபடவைல. ச4டப யா
ெபாC) எC க6டறிவ இதி அடமா எப ெதள(வலாம
இE கிற.

ெகா%ைககள( வைரயைற
மன(த உ3ைமகள( பாகா)  ம?C ேமபா4/ மான ெகா%ைக!
ெதாய )ப கப4ட வவ!தி ?றவாள(க% ச4ட!தி பய இEF
தப  நிைலைய மா?Cத ெதாட பான ப3வ 8ஆ ஷர! "
நியாயாதி க எைல பர:சிைனக% வEவைத! தவ

க ேவ6/மாய,

வசாரைண ஆைணய!தி பண வர)க% ெதள(வாக வைரயC கப4E க
ேவ6/. சிவ, ?றவய ம?C நி வாக நதிமறகள( பண 
மா?றாக ெசயப/வ வசாரைண ஆைணய!தி ேநா க அல எற
ெகா%ைக  அைமய அ ெசயபட ேவ6/." ஆனா LLRCய பணவரப
அபயான வஷய எI ேச
"பன

கப4E கவைல.

நதி வழதலி பயபட ]ய தடயகைள வசாரைண

ஆைணயக% ப!திரமாக ைவ க 2யல ேவ6/ எC ஷர! எ6 8(e)
]Cகிற. LLRC ய ெவள(யடப4ட பதிIகைள பா

ைகய அப

பாகாபத?கான எFத ஒE 2ய?சிையQ அ எ/!ததாக! ெத3யவைல.
ேமL, அரசாக! தர) பாகா) பைடயன

மG  ?றவாள(களாக

ஆ க ]ய எFத ஒE தடய!ைதQ ெபCவைத தவ

கேவ LLRC அதிக ஆ வ

கா4யEFத எC ெத3கிற. இPவவகார கீ ேழ வ3வாக
அலசப4/%ள.13
ெபாCேப?கைவ!த வழி2ைறைய வள பதிேலா அத பணவரைப
அைமபதிேலா பாதி கப4டவ க% ம?C ம க% கE!கைள உ%வாக எFத
ஒE 2ய?சிைய ெசDயப4E கவைல எப வE!த! 3ய
வடயமா.14

LLRCய எFத அளவ ெசயப/ அ என நைட2ைறைய

கைடப 

எப ேபாற வஷயகைள ஆைணயாள கேள த மான(! ெகா%ள ேவ6ய
நிைல உEவான. ேபா

?ற ெதாட பான ?ற:சா4/கள( அரசாக!தி

நடவ ைகக% நியாயதா என ெவள(பைடயாகேவ வாதி4EFத 2னா%
அரசாக அதிகா3க%, ேவC பல ெபாC)கள( அரசாக! காக ேவைல
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

பா !திEFதவ க% எலா ஆைணயாள களாக இE கிறா க% எHேபா
இதி ஆ:ச3ய ஏமிைல. இFத ஆைணய!தி நியாயாதி க எைலகைள
இவ க% மிகI Cகலாக அ !தப/!திவ4டா க%.

LLRCய ெசய?பா/கைள ஆராDF பா

ைகய, ச வேதச மன(த உ3ைமக%

ம?w மன(தாபமான ச4டமG றக% ெதாட ப நதி கிைட க: ெசDQ பணைய
ஜனாதிபதி தக

 வழகியதாக ஆைணயாள க% தக

 வழகப4ட

பணவரைப அ !தப/!தவைல எப ெதள(வாகிற. மாறாக இலைகய
இன பர:சிைன  ேமாதL மான அபைட காரணக% ப?றி ம க%
ம?C அதிகா3கள( கE!தறிQ ஒE 1?றாDவாகேவ ஆைணயாள க%
இதைன எ/! ெகா6/%ளன . 2002 ஏ?ப/!தப4ட ேபா நிC!த 2றிF
ேபானத?கான காரணக% என. அவ?C  யா

ெபாC) எபனவ?ைற

க6/பபதாக இவ க% தம ேவைலைய அைம! ெகா6டன . (இFத
ேவைல ேவC மன(த உ3ம மG றக

 காரணமானவ கைள அைடயாள

காZவ ேவw என ச வேதச ெபாமன() சைப இேக 14 கா4/கிற.)
இனேமாத ெதாட பான பர:சிைனகளா பாதி கப4டவ கைள சா4சிய
வழவத?காக இFத ஆைணய அைழ!திEFத. உதாரண!  வ4/

வசதி
இலாதவ கள( பர:சிைன ேபாறவ கைள ெசவம/!தா யதா !தமான த I
வE என LLRC கEதியEFத. ஆனா ஆைணய வF சா4சிய அள( 
ெபE=பாலாேனா

காணாம ேபான தம உறவனைர! ேத/பவ க

,

அதிகா3களா வசாரைணயறி த/!ைவ கப4/%ள த /ப!
உCபன3 வ/தைல ேகாEபவ க

 ஆவ

எC ெதள(வானைத அ/!,

த/!ைவ கப4டவ க% சபFதமான வழ கைள! த பத?,
த/!ைவ கப4/%ளவ கைள அவ த உறவன க% ெசC பா பத?3ய
வசதிகைள ேமப/!வத?மான யதா !த நடவ ைககைள LLRC
ப3Fைர!த.

LLRC ெகா$பேல ஆகc4 11 அC தன 2த அம ைவ வகியேபா
தம  வழகப4/%ள பணவர) ம?C ஆைணய!தி ேநா க ஆகியைவ
ெதாட பான தன )3த ப?றி ஆைணய!தி தைலவரான சி.ஆ .  சிவா
பவEமாC வள கினா . ச வேதச ச4டகைள மG றியவ கைள ச4ட! 
பதி ெசாலைவ!த எப அFத )3தலி இைல எபைத கவன( கI.
... ேமத ஜனாதிபதி அவ க% இFத ஆைணய!ைத நியமி! அத?
ெகா/!%ள 2த பண எப 2002 ஏ?ப/!தப4ட ேபா நிC!த
2றிFேபானைம கான அபைட
2றிFேபானைம  யா

யா

காரணகைள அைடயாள கா6ப, அ

காரண எFெதFத அைம) காரண எபைத

அைடயாள கா6ப ஆ.
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

இர6டாவதாக, எதி கால!தி இPவாறான வஷயக% நட காம த/ க கடFத
கால அHபவகள( இEF நா ெபற ேவ6ய பபைனக% எெனன
எC அைடயாள கா6ப.
8றாவதாகI மிக 2 கியமானதாகI, இலைகய ேதசிய ஒEைமபா/
பேவC ச8ககள(ைடயலான நலிண க2 ஏ?ப/வைத உCதிெசD,
சமாதான2 ெசழி) மி க ஒE )திய Qக!  நா4ைட இ4/:
ெசவத?கான வழிவைககைள உEவா வ.
Éஎம வசாரைணக% ம?C வவாதகள( 2 கிய

கEவாக ம கேள

இEபா க%. அைத மனதி ைவ!தா ம கைள வF வா 8ல அள( க:
ெசாலி நாக% அைழ) வ/!%ேளா. எக

 வழகப4/%ள

பணவர) ம?C அதிகாரவர)  உ4ப4ட எFத வஷய!ைதQ ம க%
எகள(ட ெசாலலா. ேமL Q!த!தா பாதி கப4ட இடகள( வF
வசாரைண அம Iகைள நட!த ஆைணய த மான(!%ள. ம க
தக



ைடய கqடக% ப?றி ெவள(ய ெசால சFத ப ஏ?ப/!தி!

தEவ, கடFத கால பர:சிைனக% 2த ேபாE  பன

த?சமய

அவ க% சFதி  பர:சிைனக% வைர அைடயாள கா6பேத இத ேநா க.15
2Fைதய Q!த பரேதச!தி ஆைணய ேம?ெகா6ட 2த அம I எப
வIன(யாவ நடFத. அ உைரயா?றிய ஆைணய!தி தைலவ

ம க%

"கடFத கால!ைத மறFவட ேவ6/" எC வலிQC!தியEFதா .
ழFைதகள( கவ, மE!வ ேதைவக%, யE) வசதி ேபாறவ?றி
உ%ள பர:சிைனகைள ப?றி ெசாLக% எC அவ

ேக4EFதா . ம க%

தக% "ைறக%","சிரமக%","அெசௗக3யக%" ப?றி: ெசால: ெசாலி 
சிவா ஊ வ!தா . ஆனா மன(த உ3ைம மG றக% ப?றி அவ

எI

றிபடவைல (ஆனா ம?றவ க% அ ப?றி ேபச!தா ெசDதன .)
ேமL ?றவாள(கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ ப?றி அவ

எFத

16

உCதிெமாழிையQ வழகியE கவைல.

மனா3 ஜனவ3ய நடFத வசாரைண அம வேபா வா 8ல அள(!த
மனா

ஆய

ராD) ேஜாசஃ அபதி ம க% சFதி!த பேவC மன(த

உ3ைம பர:சிைனக% ப?றி ேபசியEFதா . பலவFதமாக ெகா6/ெசலப4/
காணாம ேபானவ க%, ச4ட!  அபா?ப4ட 2ைறய
ெகாலப4டவ க% ேபாேறா
அவ

அடகிய y?C கண காேனா3 ப4யைல

ஆைணய!திட வழகியEFதா . இFத qபரேயாகக% நடFதிEபைத

அரசாக ெவள(பைடயாக ஒ) ெகா%ள ேவ6/ எC அவ
ேமL "Q!த கால 2$ கI றிபாக அத இCதி

க4டகள( நடFத

வஷயள( ேநா க அ ெதாட பான உ6ைமக% ெபாவாக
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

ஏ?C ெகா%ளபட ேவ6/" எC அவ

]றியEFதா . இத?

பதிலள(பதாக ேபசிய ஆைணய!தி தைலவ , த/) காவ, காண
பர:சிைனக%, ெமாழி வவகார ேபாறைவ ெதாட ப ஆைணய வழ
இைட கால ப3Fைரக% ப?றி ெந/ேநர வவாதி!தாெர ஒழிய ேபராய
2ைவ!த அரசபைடயன

ெசDததாக ]றப/ ேமாசமான மன(த உ3ைம

?ற:சா4/கைள ஏ?C ெகா%ள அவ

தவறிவ4டா .

ச4ட!  அபா?ப4ட ஆ4ெகாைலக%, ஆ4கட!தக% ேபாறவ?ைறQ LLRC
வசா3 க ேவ6/ என மனா3 கடFத ஜனவ3ய சா4சிய அள(!த
ேவெறாEவ

ேகா3யEFதா . எேத:சதிகாரமாக! த/!ைவ கப/த ப?றிய

தன கவைலகைள அவ

ெவள(ப/!தினா . LLRC வழ ப3Fைரகைள

அரசாக மதி! நட மா எற சFேதக2 அவநப ைகQ ெதாட F
ம கள(ைடேய காணப/வதாக அவ

றிப4டா . ஆனா அவE 

பதிலள(! ேபசிய ஆைணயாள , "உகள உைர எக



உதவேபாவதிைல. எெனன ைற அவ?ைற எPவாC த

கலா எப

ப?றி ம4/தா தாக% அறிய வE)கிேறா." எC ]றியEFதா .17
ஆைணய!  வழகப/%ள பணவரபைன இFத அளI  Cகலாக
ஆைணயாள க% அ !தப/!தியதி ஆ:ச3ய இைல. ஏெனறா
ேபா

?ற ?ற:சா4/கள( அரசாக!தி ெசயகைள ெவள(பைடயாகேவ

நியாயப/!திEFத 2னா% அர1 ஊழிய க
அரசாக!தி ேவைல பா !திEFதவ க

, ேவCபல ெபாC)கள(

தா ஆைணயாள களாக

இE கிறா க%. அவ க% இநா%வைரய ெசDதிE  பணகைள
ஆராDைகய, அவ க% ேம?ெகா6/ எதைனQ ெசDய வாD) இைல.
ேமL, LLRCய 2) ேதாறி சா4சிய வழ அைனவE  வசாரைண
ஆைணயக% ச4ட ப3I 14 பாகா) வழகப/வதாக ஜனாதிபதி
அறிவ!%ளா . (இFத ஆைணய அைம கப4ட அFத ச4ட!தி கீ gதா).
சா4சிக

 வேசட ச4ட வல கைள இ:ச4ட வழகிற. LLRCய 2)

ேதாறி வாDவழியாகேவா இைல எ$!8லமாகேவா சா4சிய
வழபவ க% மG , "ச4ட நடவ ைக அல ?றவய அல சிவ
நதிமற நடவ ைக எ/ கப/வதிலிEF" பாகா) வழகப/வதாக ப3I
14 ]Cகிற. ஆைணய!தி 2) ெகா/ கப4ட சா4சியக% எFத ஒE ச4ட
நடவ ைகயL நதிமற நடவ ைகயL அைத: ெசானவE  எதிராக
பயப/!தப/வைதQ இFத ச4ட தைடெசDகிற.
ஆக ப3I எ6 14ைழ பயப/!தியதா, ஆைணய!தி 2) ேதாறிய
சா4சிக%, அவ க% ெத3வ!த வா 8லக% ஆகியவ?ைற பயப/!தி

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011

22 எேபா அவ க

 நதி கிைட ?

இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

?றவாள(கைள ச4ட!தி 2 நிC!கிற வழி2ைற  ஜனாதிபதி தடக
ஏ?ப/!திவ4டா .
ச4ட!  அபா?ப4ட ஆ4ெகாைலக%, பலவFதமாக ெகா6/ெசலப4/
ஆ4க% காணாம ேபாத ேபாற ச வேதச ச4டகள( கீ g ?றமாக
அைமய ]ய கா3யகைள: ெசDதவ க% மG  ச4டநடவ ைக எ/!
அவ கைள! த6பெதப அைன! நா/க
ஆ. அபப4டவ க

 இE கிற கடபா/

 ச4ட நடவ ைகயலிEF வல  அள(!தா

அ உ6ைமைய அறிFெகா%வதிL, நதி ெபCவதிL, நிவாரண
ெபCவதிL பாதி கப4டவ க

 இE கிற உ3ைமைய மCபதாகிவ/.

அPவாC ெசDவத? ச வேதச ச4டக
ெவள(வEவத?, ?ற:ெசயக

 தைட வதி!%ளன. உ6ைம

 ெபாC) யா

எC இCதியாக

த மான( கப/வத?, பாதி கப4டவ க% ம?C அவ த /ப!தினE 
2$ைமயான நிவாரண கிைடபத? தைடயாக இE  இபப4ட
மன()க%, வல  அள(!த ேபாற நடவ ைககைள ச வேதச
ெபாமன() சைப எPவத பாரப4ச2 இறி எேபா எதி !வரேவ
ெசD%ள.
தவCெசDதவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வத?கான ஒE வழி2ைறயாக
நி:சய ேதாவயைடயேவ ெசDQ எற Bgநிைலயதா LLRC
வ கப4/ ஆரப கப/ இEFத. இலைகய இத? 2 வFத
வசாரைண ஆைணயக% எIேம மன(த உ3ைம மG ற ெதாட ப நதி
வழவதி ெவ?றிெப?றதிைல. காரண அதிகார!தி உ%ளவ க% அத?
இட அள(!ததிைல. அPவேபா நியமி கப/ இFத வசாரைண
ஆைணயகள( ெவள(வE qபரேயாக )! தகவகைள இலைகய
?றவய நதி!ைற ேம?ெகா6/ வசா3 க ேவ6/. ஆனா அ
எேபாேம பல ம4டகள(L அரசிய அ$!தக
நிைலயேலேய உ%ள. சா4சிக

 ஆ4ப/

 பாகா) வழ ஏ?பா/க



ேமாசமான அளவேலேய இEFவEகிறன.
இலைகய கடFத இEப வEடகள( மன(த உ3ைம மG ற சபவகள(
ெபEமளவானைவ வசா3 கபடாமேலேயதா இEF%ளன. ஆகேவ அைவ
நதிமற வசாரைண  வEவெதற ேப:1 ேக இடமிைல. அபேய அ
நதிமற!தி 2) வFதாL கி4ட!த4ட எலா வழ கிLேம எவ

ஒEவ

மG  ?ற!ைத உCதிெசD த ) வFததிைல. ஆதாரக% ேபாதா எC
]றி எதிராள(க% ?றம?றவ

எற த )தா அதிகமாக வE. சா4சிக



வா 8ல அள( க மC!வ/வா க%, வசாரைண நடப மG 6/ மG 6/
தாமதாமாகி ெகா6ேட ேபா, 2 கியமான மன(த உ3ைம மG ற வழ கள(
]ட அர1 தர) நதிமற!தி ஆஜராக! தவறிவ/. ேபாமான வளக%

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

இைல, அைமப ெசயதிற இைல எபதா ஏ?ப/கிற பர:சிைன இ
எC ம4/ ]றிவட 2யா,(அI ஒE பகி பர:சிைனதா
எறாL) ?றவாள(கைள ச4ட!தி 2 நிC! அரசிய உCதிபா/
இைல எப இதி பர:சிைனதா. இத? 2பாக அைம கப4/ பல
தராம ேபான ேவெறாE வசாரைண ஆைணய!தி ேகாளாCகைள ஆராDFத
ச வேதச ெபாமன() சைப 2009 ஜூன( பவEமாC 2I
ெத3வ!திEFத.
இலைகய வசாரைண ஆைணயக% எபன நதி கிைட க:
ெசDவத?கான வழி2ைறயாக எேபாேம பணயா?றியதிைல.
எதி தரபன

மG  ப க:சா )ைடய தா தகைள ேம?ெகா%வத?,

மன(த உ3ைம மG றகள( அரசாக உடFைதயாக இEF%ள எC
வLவான ஆதாரக% கிைட!%ளதா எ$கிற வம சனகைள
திைசதிE)வத?மான ஒE கEவயாகேவ இலைகய ஜனாதிபதியா
நியமி கப/கிறன வசாரைண ஆைணயக% ெசயப4/வF%ளன.
நதி ப3பாலைன கான இய) ெகா6E கவைல எபைத
ஏ?C ெகா6/ பா

 ப4ச!தி, உ6ைமைய

ெவள( ெகாணEவத?கான ஒE வழி2ைறயாகவாவ இைவ ெசயபட
ேவ6/ எC எதி பா

கலா.

யதா !த!திேலா, ஒE சில

வழ கள( பாதி கப4ட /ப!  பண!தளவ ஓரளI  நqட
ஈ/ ஆைணயகள( வைளவாD கிைட!%ளன. ஆனா வழ கமான
?றவய வசாரைணக% தாமதபடேவ இைவ வழிவ!%ளன.
தடயக% பயன?C ேபாகI, சா4சிக

 பாதி கப4டவ க



18

ஆப! அதிக3 கIேம இைவ இடதFதிEFதன.

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011

24 எேபா அவ க

 நதி கிைட ?

இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

ச4ட நடவ ைக எ/ க! தவறியைம
1989ஆ ஆ6/ 2த இலைகய பலாயர கண கானவ க% பலவFதமாக ெகா6/ ெசலப4/ காணாம
ேபானதாக )கா க% வF%ளன. இதிேல பலவ?ைற ஜனாதிபதியா நியமி கப4ட பல வசாரைண ஆைணயக%
வசா3!திE கிறன. இ!தைன ஆ6/கள( y?C கண காேனா

மG இலைகய ச4டமா அதிப

அLவலக

?ற ப!தி3ைக தா க ெசD%ள. ஆனா அரசாக )%ள(வபரகள( பரகாரேம, ஆ4கட!தL காகI,
ச4டவேராத த/!ைவ) காகI ( பலவFதமாக ெகா6/ெசலப4/ ஆ4க% காணாமேபா சாதாரணமாக
உட ெத3வ கப/ ?ற::சா4/ இ) ?றநிeப கப4Eப ெவC 2ப ேப
ெபாமன() சைப ெவள(ய4ட இEப ஆ6/கால க6ைட) எற தைலபலான
ஆவண!தி இCதி

மG தா. (ச வேதச

ASA 370052009

றி) எ6 20 இ ப?றிய ]/த வபரகைள! ெத3Fெகா%ளலா.) ச வேதச

ெபாமன() சைப அறிFதவைர, பலவFதமாக ெகா6/ெசலப4/ ஆ4க% காணாம ேபான
ெதாட ப2007  பன

இலைகய எPவத 2ேன?ற2 ஏ?ப4E கவைல.

சி!ரவைத ெசDத ம?C பற வைகய ெகாiரமாகேவா, மன(த! தைமய?ற வதமாகேவா, இழிவாகேவா
நட!தப/த அல த6 கப/தL  எதிரான ச4ட!தி (The CAT Act ) 2ப ேப
தா க ெசDயப4EF 8C ேப

மG  ?றப!தி3ைக

மG  ம4/ேம ?ற நிeப கப4EFத. இதி கைடசியாக ஒEவ

?ற நிeப கப4டெதப 2007 நடFத. ஜூ 2008 அளவ பா

மG 

ைகய ?றசா4டபவ கள( 17 ேப

வ/வ கப4/வ4டன . (சி!ரவைத ெசDத ம?C பற வைகய ெகாiரமாகேவா, மன(த! தைமய?ற
வதமாகேவா, இழிவாகேவா நட!தப/த அல த6 கப/த (CI DTP) ஆகியைவ இலைகய நடFவE
வத ப?றிQ அத?கான காரணக% ப?றிQ கிஷாலி ப6ேடா - ெஜயவ !தன
சி!ரவைத  ஆளாேனா3 )ன வாgI கான ெடமா
ஆவண!ைத பா

தைலைமய ஆராDF

கிL%ளஆராD:சி ைமய (RCT) 2009 ெவள(ய4ட

கI.)

ச வேதச ெபாமன() சைப அறிFதவைர, இலைகய ெபாம கைள

ெகாறைம காக பாகா) பைடயன

த6 கப4ட எப இர6/ 2ைறதா நடFதிE கிற. ஒC கி3ஷாFதி மாரசாமி எபவ
வLறI 4ப/!டப4/ ெகாலப4டேதா/ அவ த /ப உCபன க
சபவ. (ச வேதச ெபாமன() சைப, கி3ஷாFதி மாரசாமி காக ஓ
தைலப 20 ெசடப

1996 ெவள(ய4ட ஆவண!ைத பா

 ந6ப க

பாலிய

 ெகாலப4ட

அவசர நடவ ைக (ASA 222/96) எற

கI.) ம?ற சபவ 1996 யாgபாண

ேகா6டாவலி 22 வய Qவதியான ேவலாQத ப%ைள ரஜின( பாலிய வLறI  உ4ப/!தப4/
ெகாைலெசDயப4ட சபவ ஆ. ரஜின( வழ  அFத அளI  பரபல ஆகியE கவைல. மா : 2011
8C சிபாDக

 ஆQ% த6டைன வதி! த ) வழகப4ட. இFத த ைப எதி ! அவ க% ேம

2ைறய./ ெசDகிறா க%.
இலைகய ?றெசDதவ க% ச4ட!திலிEF தப!வEவ எப பல ஆ6/களாக நடFவEகிற. உய
அதிகா3க% பல

இத வைளவாக த6டைனயலிEF தப!%ளன . 1988 நடFத பரபல வெஜதாஸ

லியனரா:சி ெகாைல சபவ!ட ெதாட )ைடய ெபாலிசா

மG  சதி! தி4ட த 4யதாகI, ச4டவேராதமாக

அைட!ைவ!ததாகI ?ற நிeப கப4EFத. ஆனா 199 இவ க
த6டைனகேள வழகப4EFதா. இFத வழ  பன
இரகசிய வசாரைண

 ஒ!திைவ கப4ட

ப4டலFத ஆைணய!தி 2 1995 ெகா6/வரப4ட.

]ட!தி த/!ைவ கப4EFத லினனரா:சி சி!ரவைத ெசDயப4/

ெகாலப4E கலா எC இFத ஆைணய2 க6டறிFதிEFத. ஆனா இPவழ கி ேம?ெகா6/ ஒE
நடவ ைகQ எ/ கப4E கவைல.

(1989 ம?C 1990 ஆகிய வEடகள( இராZவ!தினரா ைகெசDயப4/ பன

காணாமேபான 25

ப%ள(மாணவ க% ெதாட பான) எபலிப4ய வழ கி சதிேவைலய ஈ/ப4டதாகI, ெகாL எ6ண!தி
கட!தியதாகI, ச4டவேராதமாக த/!ைவ கபடதாகI ?றநிeப கப4டவ க
வதி கப4EFத. பன

 ப! வEட சிைற!த6டைன

ேம2ைறய.4, நா சிபாDக% மG உய நிைல ப%ள( தைலைம அசி3ய

2002 ?ற உCதிெசDயப4EFத. ஆனா ெசவன இராZவ 2காமி தளபதியான உய
அதிகா3யான ப3ேகய
அவ

லியனேக இதி ேநரயாக சபFதப4EFதா

வ/வ கப4/வ4டா . "அதிகார பநிைலய உ%ள ம?றவ க

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

3 ஜூ 2011 அC நடFத ஒE ெபா ]4ட!தி ஐ.நா. நி)ண

$ ம?C

ச வேதச ெபாமன() சைபயட இலைகய ச4டமா அதிப , ?ற
இைழ!தவ களாக! ெத3Q நப கைளேயா அைம)கைளேயா LLRC அைடயாள
காZ ப4ச!தி அவ க% ப?றி ேமலதிகமாக வசா3 கப/, அவ க%
சபFதமான வசாரைணக% ச4டமா அதிப

அLவலக!தா 2ென/ கப/

எC ]றியEFதா . அPவாC வசா3 கபட ேவ6யவ க% எவைரQேம LLRC
இவைர அைடயாள காணவைல எC ஐ.நா. நி)ண

$வட அவ

ெத3வ!திEFத . ஆனா LLRCய பதிIக% அவEைடய இFத

]?றி

உ6ைமயைல எC கா4/கிற.
Q!த கால!தி நடFத ச வேதச ச4டகள( கீ g ?றமாக அைமய ]ய
வடயகைள வசா3! ச4ட நடவ ைக எ/பதி நா4 ?றவயைற
அதிகா3க

 ஆ வ இைல எபைதQ, LLRC ெகா/ கபட

அதிகாரகள(L பணவரபL ?றக

 நதி வழக ேவ6/ எற

வடய இலாம இE கிற எபைதQ, இவைர நடFத வசாரைணகள(
ேமாசமாகேவ உ%ளன எபைதQ ைவ! பா
ெவள( ெகா6/வF

ேபா, உ6ைமைய

நதிைய நிைலநா4 பாதி கப4டவ க

 நிவாரண

வழக ]ய ஒE பலH%ள வழி2ைறயாக LLRC இைல இன(ேமL ஆக
2யா.

1யாதனமாக ெசயப/வத?3ய இய)க% ஆைணய!திட
இைல
மன(த உ3ைம மG றகைள: ெசDதவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!த 2யL
ஆைண LLRC  ெதள(வாக வழகப4E கவைல எபேதா/, அத
உCபன க% யாவ

எப அத நபக!தைமைய ெமL ைலபதாக

உ%ள. அரசபைடயன

மன(த உ3ைம மG ற ெசDததாக எ$Fத

?ற:சா4/கைள ெவள பைடயாகேவ நிராக3!திEFதவ க

 இFத

ஆைணய!தி இடெப?C%ளன . அவ கள( அFத பாரப4ச LLRC ெசயப4ட
வத!திலிEF ெவள(ப/கிற.
இலைக  எதிரான ேபா

?ற ?ற:சா4/கைள ஐ.நா. உ%ள(4ட இடகள(

ெவள(பைடயாகேவ நிராக3!திEFதவ க% LLRCய ஆைணயாள கள(
அடவ . LLRCய தைலவரான சி.ஆ .  சிவா மG  பாரப4சமாக
நடFெகா6டதாகI, 2 கியமான மன(த உ3ைம வழ கள( வசாரைண 
ச4ட நடவ ைக 
திEேகாணமைல ஐவ
ஊழிய க% 17 ேப

தைடயாக இEFததாகI ?ற:சா4/க% இEFதன.
எC ெசாலப/ வழ , ஏசி எஃ ெதா6/ நிCவன

2006 ஆகc 8z3 ெகாலப4ட வழ  உ%ள(4ட

வழ கள(L இவ

தடகலாக இEFதா

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

எC ?றசா4டப/கிற.
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

ேமாசமான மன(த உ3ைம மG றக% ெதாட பான 16 2 கிய வழ கைள
வசா3பத?காக ஜனாதிபதியா 2006 அைம கப4ட வசாரைண
ஆைணயதா இPவE

வழ கைளQ வசா3!திEFத. இFத வசாரைண

ஆைணய!தி அறி ைக ெபாவாக ெவள(யடபடேவ இைல. அவ?றி
வைளவாக எFத ஒE ச4ட நடவ ைகQ 2ென/ கபடவைல.
வசாரைணகள( ேநா க!  எதிரான 1ய நலகைள  சிவா
ெகா6EFதா

எC ஆைணயாள க% 1யாதனமாக

வைகயL ெசயப/வத? அவ
எC அவ

அவ

பல ஏ?ப/

வலிF தடககைள ஏ?ப/!தினா

மG  அFத ஆைணய!தி உCபன க%

?றசா4யEFதன .19

LLRC உCபன கள( பர:சிைன 3ய நப
ஆைணயாள க% ெபEபாைமயாேனா

 சிவா ம4/தா எறிைல.

சிகள இன!தவ

(இலைகய இன

பர:சிைன ஒE 2 கிய வவகார எறிE  நிைலய எ4/ ேப
ஆைணய!தி ஐF ேப

சிகளவ

ெகா6ட

எப கவன( கபட ேவ6ய

வஷயதா), ஆ6க% அரசாக அதிகா3களாக இEFதா க%. ஆைணய!தி
தைலவரான சி.ஆ . சிவா, இலைக அரசி 2னா% ச4டமா அதிபராகI,
ெசாலிசி4ட

ெஜனராலாகI இEFதவ . ஆைணய!தி உCபனரான டா ட

ேராஹ ெபேரரா ெவள(QறI அைம:சக!தி ச4ட ஆேலாசகரா
ேபராசி3ய

இEFதவ ,

கEணர!ன ஹகவ!த நதி!ைறய 2னா% ைண:ெசயல ,

ெஹ:.எ.ஜி.எc. பாலிஹகார ஐ.நா.I கான இலைகய 2னா% நிரFதர
பரதிநிதி. ம?CெமாE சிகளரான ேம cெவ பரணகம, உய நதிமற
நதிபதியாக இEFதவ .
)ப கப4ட ெகா%ைகக% ெதாதிய ப3I 7 ]Cவ பவEமாC: "
வசாரைண ஆைணய!தி உCபன கைள! ெத IெசDQேபா ெப6க

,

மன(த உ3ைம மG றகளா அதிக பாதி கப4/%ள பற வபன3
பரதிநிதிக

 ேபாமான இட அள( கப/வத? 2ய?சிக%

ேம?ெகா%ளபட ேவ6/."
"உCபன கள( திற ம?C ப க:சா பைம ெதாட பாக ம க
ஏ?ப/! வதமாக (வசாரைண ஆைணய)

 ெதள(I

அைம கபட ேவ6/. மன(த

உ3ைம வவகாரகள(L ேதைவேய?ப/ ப4ச!தி மன(தாபமான
ச4டகள(L ஆைணயாள க% நி)ண!வ ெப?றவ களாக இE!த நல"
எC )ப கப4ட ெகா%ைகக% ெதாதிய ப3I 7(a) ]Cகிற.20

LLRC ஆைணயாள கள( இEவ தா தமிழ . சி.ச62க கE{ல!ைறய
2னா% ெசயல , இலைக நாணய வா3ய!தி உCபன

இவ .

திEமதி.மேனாக3 ராமநாத (ஆைணய!தி ஒேர ெப6 உCபன

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

நதி!ைறய ச4ட இய?C ைண அதிகா3யாக பண)3Fத ச4ட!தரண
இவ .
இFத ஆைணய!தி ஒேர 2cலி உCபன

எ..எ. பாஃப , இவE ஒE

ச4ட!தரண. மன(த உ3ைமக% வடய!தி கணசமான அHபவ உ%ள ஒேர
உCபன

எறா அ இவ தா. இலைகய மன(த உ3ைமக%

ஆைணய!தி 2) பணயா?றியவ
வசாரைண அம Iக

இவ .

 2பாகI வசாரைணகள(ேபா ஆைணயாள க%

ெத3வ!த கE!க%, ஆைணய ஒE ந/நிைலயான 1யாதனமான அைம)
எC ந)வத? இடமள( காத வைகய அைமF%ளன. வசாரைண
நடவ ைகக% 2$ கIேம அரசாக ெசய?பா/கைளQ ெகா%ைககைளQ
நியாயப/! வதமாகேவ ஆைணயாள க% நடFெகா6டதாக! ெத3கிற.
வ/தைல )லிக% ெசDத qபரேயாகக% மG தா இவ கள கவன
வFதிEFத. சிலேவைளகள(, மன(தாபமான ச4ட மG றகள( அரச
பைடயன

ஈ/ப4டன

ேக%வகைள

எப ெதாட ப மிகI 2 கியமான சில

ேக4கI இவ க% தவறிQ%ளன .21

LLRC ஆைணய!தி  சிவாவ ப றி! இேதேபாற கவைலகைள
ஐ.நா.தைலைம: ெசயல
அ $வன

நியமி!த நி)ண

$I ெத3வ!திEFத.

பவEமாC 2Iெத3வ!திEFதன :

மன(தாபமான ச4ட மG றக% ம?C மன(த உ3ைம: ச4ட மG றகைள
வசா3 கிற ஒE அைம) 1யாதனமாகI, ப க:சா பறிQ, திற
மி கதாகI இEப அவசிய என என ச வேதச ச4டக%
]Cகிறன. அ

நிஜ!திL 1யாதனமாக இE க ேவ6/ அ

1யாதனமான எற நப ைகைய ம?றP கள(ட!தி ஏ?ப/!தI
ேவ6/.

LLRCைய ெபாC!தவைரய, அத உCபன கள( ைறFத 8C
ேபர 1ய நலக

 ஆைணய!தி ேநா கக

 இைடேய

2ர6பா/க% இEபதாக! ெத3கிற. 1யாதனமாகI,
ப க:சா பறிQ ெசயபட ]ய அவ கள திறைன
ைலபதாகI, 1யாதனமானவ க%தா எC ெபாம க
நப ைக ஏ?ப/வைத



ைலபதாகI இFத 2ர6பா/க%

அைமF%ளன.  சிவாைவ! தா6, இெனாE ஆைணயாள
Q!த!தி இCதி

காலகள(

ஐநாI கான

நிரFதர பரதிநிதியாக

இEFதவ . இலைக அரசாக!தி பரதிநிதியாகI, Q!த!திேபா
உEெவ/!த இராZவ ம?C மன(தாபமான பர:சிைனகள( அரசி
பா ைவய இEF அவ?ைற நியாயப/!பவராகI அவ

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

இEF%ளா . 8றாமவ

இலைக ெவள(QறI!ைறய ச4ட

ஆேலாசகராக இEFதவ . ஆைணய வசா3  கால பதிய
ெவள(QறI!ைற  ச வேதச ச4டக% ெதாட ப ஆேலாசைன
வழகியவராகI இவ

இEF%ளா .

அவ கள பற ததிக% எவாக இEFதாL, ஆைணய!தி
ேநா கக

 அவ கள நலக

 இைடய 2ர6பா/க%

இE  ப4ச!தி அவ க% ஆைணயாள களாக இEபெதப
ெகாMச2 2ைறயலாத கா3ய. அரசாக!தி தாக% உய ம4ட
அதிகா3களாக இEFத சமய!தி நடFததாக ?றசா4டப/ ச வேதச
மன(த உ3ைமக% ம?C மன(தாபமான ச4ட மG றக% ெதாட ப
ப க:சா பறி வசாரைண நட!தி ?ற:ெசயக



ெபாCபானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வதி பகள( க ேவ6/
எபைத இவ க% ஆைணயாள களாக உ%ள ஒE அைமபட இEF
எதி பா

க 2யா.எFத ேநா கிலிEF பா !தாL, தாக% 2 கிய

ெபாCப இEFத ஒE அரசாக நடFெகா6ட வத!ைத
1யாதனமாக மதிப./ ெசDQ திறைன இவ களா ெவள(ப/!த
2Q எC எதி பா

க 2யா. இவ கைள நியமி!த

ஜனாதிபதியட இEF அதைன எதி பா
உCபன கள( ைறFத ஒEவ

க 2யா. ஆைணய!தி

ெவள(ய4EFத LLRC 

ெவள(ேயெயறாL அ ெசயப4ட காலக4ட!தி ெவள(ய4EFத
கE!க% இPவவகார ெதாட பான கவைலகைள பரதிபலிபதாக
உ%ளன.22

?றவாள(கைள ச4ட!தி? பதி ெசாலைவ 
வஷய!ைத 2ென/ க! தவறிய
LLRC ஆைணய உEவாகப4ட வத அைன!திLேம அ ச4ட! 
பதிெசால ைவ  ஒE வழி2ைறயாக இE க 2யா
எபத?கான அைடயாளக% இE கிறன. "கடFத கால!தி
நடFதவ?ைற ச3!திரெமன

கEதி வ4/வட ேவ6/" எC

இலைக அரசாக ஐ.நா. தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$வட ]றியEFத. LLRCய கEவா க!தி பனணய
இEப இFத மேனாபாவதா. "அரசாக அZ2ைறய 2 கிய
அசமான LLRC ?ற இைழ!தவ கைள தன(ப4ட bதிய அைடயாள
க6/ அவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வதி கவன
ெசL!தவைல, ஆனா அரசிய ெபாC) எற ெப3ய அளவலான
க?பத!திதா கவன ெசL!கிற. அரசிய ெபாCப
அபைடயதா ம கைள

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

காபா?C ெபாC) அராசாக! 

றிய./: ASA 37/008/2011
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

வEகிற" என இலைக அரசாக நி)ண

$வட ]றியதாக

ெத3வ கப/கிற.23
மG றகைள: ெசDதவ கைள அைடயாள கா4ட ]ய வபரக%
சா4சிய அள(!தவ கள(ட இEF அதிகா3க% அவ கள ]?ைற
மCதள( கேவ 2யறிEFதன .
"றிப4ட ஒE ?ற!ைத இைழ!தவராக! ெத3பவ க%" அைடயாள
காணப4டா அ ப?றி ேமலதிகமாக வசா3 கப/, அ ப?றி
ச4டமா அதிப

அLவலக!  ெத3யப/!தப/ எC 22 பரவ3

2011 அC இலைகய ச4டமா அதிப

ஐநா நி)ண

ழிவட

ெத3வ!திEFதா . ஆனா "த?ேபா வைரய LLRCய ெத3வ கப4ட
வடயக% எதன(L ?றமிைழ!த ஆ4கைளேயா $ கைளேயா
அைடயாள காண ]ய தவக% வFதிE கவைல."24 எC அவ
]றியEFதா . இ உ6ைமயல எபைத நாக% கீ ேழ வபரமாக
வளகப/!திQ%ேளா. ெசாலேபானா, ?ற!தி சபFத
உைடய சிலைர சா4சிக% அைடயாள கா4யEFதன , அவ க% எFத
க4சிைய எFத

$ைவ: ேச Fதவ க%, எFத இராZவ 2காைம, எFத

பைடயணைய: ேச Fதவ க% எபைதெயலா பலE அறிF%ளன .
உதாரணக% பவEமாC:

•

கிழ  இல ைகய உ%ள ஏரா{
வ4டார ெசயலக!தி

11 ஒ ேடாப

ப?C, ெசகலய
2010 அC வா 8ல

அள(!த சா4சி எ6 6, 23 ேம 2009 அC கட!தப4ட தன
கணவ வ/வ கப/வத?காக

தன வ4ைட

அடமான

ைவ! ெமார க4டா இராZவ 2காைம: ேச Fத நப
ஒEவ3ட e.1,50,000 ெகா/!ததாக ெத3வ!திEFதா . தன(ட
இEF பண!ைத ெப?C ெகா6ட நப3 ெபயைரQ (அவ
இேபா இறFவ4டா ) ?ற)லனாDI ப3ைவ (CI D) ேச Fத
இராZவ 2காேமா/ ெதாட )ைடய 8C ெபாலிcகார கள(
ெபயைரQ அவ

ெத3வ!திEFதா . தன கணவைன

ப!ைவ! ெகா6/ பண ேக4பவ க% இவ க%தா எC
அFநப
•

இெப6ணட ெத3வ!திEFதா .25

ம4ட கள) மாவ4ட!தி

9 ஒ ேடாப

2010 அC

வா 8ல அள(!த சா4சி எ6 8, 19 பரவ3 2009 அC
ெநவயலி நிCெகா6EFத தன கணவ

பலவFதமாக

ெகா6/ெசலப4/ காணாம ேபானத? ெபாCபானவ

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

எC ேந3 க6டவ க% ெத3வ!த நபEைடய ெபயைர!
ெத3வ!திEFதா . மடபால வேசட அதிர பைட 2காைம:
ேச Fத அFத அதிகா3ய 2$ ெபயைரQ அவ
ெசாலியEFதா .26
இFத தகவக% இEF, இவ க% ெதாட பான தடயகைள! திர4/வதி LLRC
ஆைணயாள க% ஆ வ கா4யE கவைல எபைத ெபாபா ைவ 
வF%ள LLRCய பதிIகேள ெசாகிறன. சா4சிக% எலா இலைக
அரசாக!தினைர ?றசா4/ ப4ச!தி மன(த உ3ைம மG றக



ெபாCபானவ கைள அைடயாள க6/ ச4ட!தி 2 நிC! ேவைலைய

LLRC ஆைணயள க% ெசDவா க% எபத? அறேவ வாD) இைல.

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

2. LLRCய ெசய?பா/க% - தவறவடப4ட
சFத ப
பகள( ப4ய
?ற:சா4/கைள ஆதார!ட நிeப கI, இH பரFப4ட அளவேல
பா

ைகய நதிைய நிைலநா4, ெசDத ெசயL  ச4டப பதி ெசால

ைவபத? கிைட!த பல சFத பக% தவறவடப4/%ளன எபைதேய
கா4/வதாக LLRC நடவ ைகக

ைடய பதிIக% அைமFதிEப

வர திr4/வதாD இE கிற. சா4சிக% அள(!த வா 8லக



ஆைணயாள க% 1E கமாகI ேமேபா காகI அள(!த பதிகள( எFதவட
2ைன) இைல. ேதசிய பைடக% ஆ?றியதாக! ெத3வ கப/ ?ற:
ெசயக% ெதாட3 அரசாக அதிகா3கள(ட சவா மி க ேக%வக% எI
ேக4கப4E கவைல. பலவFதமாக ஆ4க% ப!: ெசலப4ட ேபாற
qபரேயாககைள Q!த!தி ஈ/ப4ட தரபன

ெசDத ப?றி2) Q!த

நடFத பதிகள( இEF வFத நப க% ெசானேபா, அதைன: ெசDதவ கள(
யா

என

க6டறிவதி ஆைணயாள க% எPவத ஆ வ2

கா4யE கவைல. சா4சிக% ெத3வ!த ?ற:சா4/க% ப?றி வசா3 க!
தவறிய ஆைணயாள க% - ெவC சபரதாய! காகெவன அவ கைள
ைகயா6EFதன .சா4சிக% பல

தக

ைடய ெநEகிய ெசாFதகைள

பறிெகா/!த ப?றிய கவைலய இEFதவ க%. சா4சிக% ெத3வ!த
?ற:சா4/கள( தவர!தைமைய ஆைணய ெகாMச2 மதி!
நட கவைல எபைத

கா4/வதாகேவ அத பதிIக% அைமFதிE கிறன.

சா4சி வா 8லக% ெவள( ெகாண Fத
Fத ேமாசமான உ3ைம
மG றகைள வசா3 க! தவறிய
ெகா$)  ெவள(ய LLRC நட!திய 2த வசாரைண அம வான வட
இலைகய உ%ள வIன(யாவ 14 ம?C 15 ஆகc4 2010 ஆகிய
ேததிகள( நடFத அம வ ெத3வ கப4ட சா4சி வா 8லகள(L ச3
அத பன
வா 8லக

நடFத ஒPெவாE வசாரைண அம வ ெவள(வFத
 ச3, மன(த உ3ைம: ச4டக

 மன(தாபமான: ச4டக

ேமாசமாக மG றப4ட ?றகைள வ/தைல )லிக% அரச பைடயன

எற

இEதரபாE ெசDதிEFததாக ?றசா4யEFதன. ஆனா 13 ெசபட
2010 அC LLRC ெவள(ய4ட இைட கால அறி ைகயான (இவைரய
அரசாக எ/!த எலா நடவ ைகக

 LLRC ய இFத அறி ைகதா

அபைடயாக இEF%ள) மன(த உ3ைம மG ற ?ற::சா4/க% ப?றி
எI றிப4E கவைல. ?றெசDதவ கைள ச4ட!தி 2
நிC!வ ெதாட பான எFத ஒE ப3FைரையQ அ ெசDதிE கவைல.

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011
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இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

மாறாக 2Fைதய வசாரைண அம Iகள( சா4சிக% றிப4EFத ெந/காலமாக ஒ) ெகா%ளப4ட பர:சிைனக

 யதா !தமான த Iகளாக

சில ேயாசைனகைள: ெசாவேதா/ நிC!திெகா6/வ4ட.
இன( நாக% வEவ இவைர கால LLRC ெசD%ள ேவைலைய
மதிப/வத?கான ஒE 2ய?சி ஆ. LLRC ெவள(ய4/%ள அத அம Iகள(
பதிIகைளQ பற ஆதாரகைளQ இFத மதிப./ அபைடயாக
ெகா6/%ள. ெபாம க% வாDவழியாகI எ$!8லமாகI

தFத சில

2 கிய வா 8லகள( உ3ைம மG றக% ப?றி றிபடப4EFத
ஆனா அவ?ைற LLRC ெவள(யடவைல எப ச வேதச ெபாமன()
சைப  ெத3Q.27

சா4சிக% LLRCயட 2ைறய4EFத உ3ைம மG றக%
LLRCயட ெசDயப4EFத 2ைறபா/கள( ெபEபாைமயானவ?ைற
8C வைககளாக ப3 கலா: பலவFதமாக ஆ4க% ெகா6/ெசலப4/
காணாம ேபான, த/!ைவ கப4ட உ%ள(4ட காணாம ேபான ஆ4க%
ப?றிய )கா க% ஒE வைக, ஆQத ேமாதகளா எ$F%ள ெபாEளாதார
கqடக% ஒE வைக, Q!த காரணமாக ெசாFத இடகைள வ4/ இடெபயர
ேந Fத வடய ப?றிய )கா க% ஒE வைக. சா4சிக% பல ஒC  ேம?ப4ட
)கா கைள! ெத3வ!திEFதன . இதி ஒேர ஒE வைகயான )கா கைள
ெசால!தா ஆரப!திலிEFேத ம கைள LLRC அைழ!திEFத. அ
ெபாEளாதார

கqடக% ப?றிய )கா க%. அ எலா நடFதிEF, LLRCய

அம Iகள(ேபா பேவC ஆQத

$ க% ம?C அரச பைடயன

பேவC

ேமாசமான மன(த உ3ைம மG றகள( ஈ/ப4டதாக )கா க%
ெத3வ கப4EFதன. ஆனா அ ப?றி ேமலதிக ?றவய வசாரைணகைள
2ென/பத? அ!தள அைம க ]ய ேக%வகைள

ேக4க

ஆைணயாள க% தவறிவ4EFதன .
உ3ைம மG ற  ெபாCபான ஆ4க% எFத பைடப3ைவ: ேச Fதவ க%
எC சா4சிக% பல அைடயாள கா4யEFதன .( ஆனாL ஆ4கட!த
சபவக% கணசமானவ?றி அவ?ைற: ெசDதவ க% 'அைடயாள ெத3யாத
நப க%' எCதா ெத3வ கப4EFதன .) வா 8ல வழகியவ கள(
ஒE சிலேர ?ற!  காரணமானவ கைள அைடயாள கா4யEFதன .
ஆனாL அவ க% ெசானைத ைவ! ஆைணயாள க% ேம?ெகா6/
நடவ ைக எ/ கவைல.
சா4சிக% அரச பைடகைள
(வேசட அதிர பைடயன

?ற சா4ன

உ%ள(4ட) ேபாலG c பைடயனைரQ, இலைக

அரசாக! காக ேவைல ெசDத ஆQத

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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$I28, ஈ.ப.ப.29Q 2 கிய இட வகி கிறன ) ?ற சா4ன . தம
/ப!தவ கைள ைக ெசDத அல கட!தியதாகI அவ கள( பல
அத பற எகிE கிறா க% எேற ெத3யவைல எனI இவ க%
]Cகிறன . ெகாைலக% நடFததாகI ெத3வ கப/கிற.


யாgபாண அ3யாைலய ேபசிய ெப6ெணாEவ , 2007

ஜனவ3ய ஒE நா% மாைல தன வ4/

 வFத இலைக
இராZவ!தின
அத பன

தன மகைன
அவ

ைக ெசD ]4: ெசறதாகI

என ஆனா

எC தன ! ெத3யவைல

எC ]றினா . தன மக ைகதாவைத அவர மைனவQ 8C
ப%ைளக

 பா !ததாகI அவ

ெத3வ!தா . தன மகைன

க6/பபத?காக பல அைம)கைளQ தா
ெதாட )ெகா6டதாகI, ஆனாL அவ
க6டறிய 2யவைல எC அவ

எகிE கிறா

எC

]றினா . ஜூைல 2009 வா கி

(அதாவ LLRCய சா4சிய அள(பத? ஐF மாதக% 2னதாக,
தன மக ஊரளI இராZவ 2காமி இEபைத அபதி ம க%
க6டதாக! தன  ெத3யவFதெதC அவ


]றினா .30

ம/வ வா 8ல அள(!த சா4சி எ6 7, 2008 ஒE நா%

அதிகாைல 1:15 மணயளவ தன கணவைர கட!தி
ெசறா க% எC, அவைர

கட!திய ப! வEடகாலமாக

/ப!  ெத3Fத ஒE நப தா எC, அவ
பா பதாக தன  ெத3யவFததாகI அவ


ெகா6/

சி.ஐ..  ேவைல

]றினா ..31

ெவ%ளைணய வா 8ல அள(!த சா4சி எ6க% 2 & 3, 2007

தம /ப! உCபன க% பலவFதமாக ெகா6/ெசலப4/
பன

காணாம ேபானத பனணய இEப அபதி

ேசாதைன: சாவகள( காவ நி?கிற கட?பைட ஆ4க%தா எC
தாக% சFேதகிபதாக: ெசானா க%.32 மனா3 வா 8ல
அள(!த

சா4சி எ6 2

23 வய மக 2007 காணாம

ேபானத? கட?பைடயன

மG ேத பழி1ம4தியEFதா . கைரச

சFதிப ஒE ம கைடய இEF வ/
 திE)ைகய இவ
காணாம ேபானதாகI, அபதிய சிவ உைடய வFத
கட?பைடயன

அைடயாள அ4ைடகைள ப3ேசாதி!தன

அபதி ம க% 8ல அறிய

எC

கிைட!ததாகI சா4சி

ெத3வ!திEFதா .


ஏரா{

ப!தி வா 8ல அள(!த சா4சி எ6 16, வ/தைல

)லிக% அைமப இEF தப! வ/வFத

தன மகைன, 2007

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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ஜூைலய கிரான( உ%ள .எ.வ.ப.
ெதாட )ைடய நப


ஒEவ

33

அLவலக!ேதா/

கட!தியதாக! ெத3வ!தா . 34

ஏரா{3 வா 8ல அள(!த இெனாEவ , தன /ப!தி

இEF ஐF ேப
ஆய!தமாகி
ப%ைளக

கட!தப4டதாக

]றினா . ெவள(நா/ ெசல

ெகா6EFத தன மக
 தாD) அதி ஒEவ

.எ.வ.ப. அைமப உCபன

 (இவ

8C

எC சா4சி ெத3வ!தா .
எC அைடயாள காணப/ ஒE

நபரா தன மக% கட!தப4டதாக சா4சி ெத3வ!தா . காணாம
ேபானவ கைள! ேதனா தன வ4ைட

ெவைவ! தக !
வ/ேவா என தன மகைள
ஏரா{

ெகா6/ ெசறவ

காவ நிைலய!தி )கா

மிர4யைத சா4சி

ெசாலியEFதா . 1985 தன

கணவைன இனFெத3யாத ஆ% ஒEவ

14/

ெகாறிEFதா

எபைதQ, 2006 ஏரலி தன மEமகைன கEணா ப3வன
ெகாறிEFதா க% எபைதQ இவ

14/

LLRCயட ெசாலியEFதா .35

வ/தைல)லிக% மG , தம /ப!தினைர க4டாயமாக இய க!தி
பைடய ேச !ததாகI, அப

ெகா6/ ெசலப4டவ க% பலைர ஒC

காணவைல அல அதிகா3களா த/! ைவ கப4/%ளன

எC

சா4சிக% ?றசா4யEFதன :


2ைல!தI Z காைய: ேச Fத வவசாய ஒEவ , தன

/ப ெபா கைண  இடெபய FதிEFத சமய!தி தன மகைள
25 பரவ3 2009 அC வ/தைல )லிக% ெகா6/ ெசறதாக
]றினா . அதிலிEF ப! நா% கழி!, தன மக% ெநMசிL
இர6/ காகள(L 6ட ப4/ மE!வைனய இEபதாக
இவE  ெத3யவF%ள. ெபா கைண  இராZவ 2ேனறி
வFதைத அ/! மக% எேக இE கிறா% எப இவE 
ெத3யாம ேபான. ஆனாL தன மக% இராZவ! த/) காவலி
இE கிறா% எC தா ேக%வப4டதாக அவ


ெசானா .36

ம4ட களைப: ேச Fத ெப6ெணாEவ , 14 வய ம4/ேம ஆன

தன மகைன 2006 வ/தைல )லிக% ெகா6/ெசறதாக:
ெசானா . தன மகைன 2008 கிள(ெநா:சிய பா !ததா
/ப!தா


அவைர

கைடசியாக

க6டதா.37

கிள(ெநா:சிய வா 8ல அள(!த ெப6ெணாEவ , வ/தைல

)லிக% தன மகைன வL க4டாயமாக இய க!தி ேச !ததாகI,
/ப நட!தி ெகா6EFத ஒE சிறிய கைடயலிEF 4 ஜூைல
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2008 அC ெகா6/ ெசறதாகI ெசானா . பன
இவ

பரவ3 2009,

வIன(யாI  இடெபய Fதேபா மக இவர /ப!ட

ேச Fெகா6EFதாரா. வ/தைல )லிக% இய க!தி கடFத
கால!தி ெதாட ) இEFதெதறாL அ மிகI Cகிய
கால! தா எறாL அவ க% அைனவE இராZவ!தி
ெத3வ க ேவ6/ எC ேக4/ ெகா%ளப4டைத அ/! மக
இராZவ!தி சரணைடFதிEFதாரா. பன
த/!ைவ கப4டாரா.
Q!த நடFத இடக

அவ

ெவலி கFைதய

38

 அEகி உ%ள பதிகைள ேச Fத சிகள க



வா 8ல ெகா/!திEFதன . (எைல

கிராமக% எC ெசாலப/)

இFத இடகள( தமிழ க

 ஒறாக அEகEேக வாgகிறன .

 சிகள க

ெபாம கைள வ/தைல )லிக% ெகாற, ஆ4க% இடெபய Fத. உட
bbதியான மன bதியான பாதி)கைள ம க% சFதி!த, Q!த!ேதா/
ெதாட )ைடய ெபாEளாதார பர:சிைனக% ேபாறைவ ெதாட ப அவ க%
ேபசினா க%.



)!தள!ைத ேச Fதவ

ஒEவ

LLRCயட பவEமாC ]றினா :

"இFத பதிய பயகரவாதிக% அதிக எ6ண ைகய
தா த நட!தி வFதன . 1998 ஒE சபவ நடFத, பன
2009 பரவ3ய மிலிய4டவ நடFத தா தலி 16 ேப
ெகாலப4EFதன . இதிேல நா ேநரயாகேவ
பாதி கப4/%ேள. தா தலி பாதி கப4டவ க
ெசDய ேபானேபா நில

 உதவ

க6ணய சி கி என இE

காகள(L அ ப4ட. ஒE கா ேபாDவ4ட. இெனாE
கா 2$சாக ேபாகவைல. ெதா6/ நிCவன ஒறி
8ல இழFத ஒE காL  ெசய?ைக

கா கிைட!த.

ஆனா அரசாக!திட இEF என  ஒE உதவQ
கிைட கவைல."
1995 ஒ ேடாப

நவப

39

மாதகள(, வ/தைல )லிக% தம

/ப!தவைர ெபEமளவ ெகாC வ!ததாக சியபலFவ எற
இட!ைத: ேச Fதவ க% ெத3வ!திEFதன . கா4கைள அழி!
த?காலிக வவசாய ெசDவFதவ க% இவ க%.40
ெஷ தா தலி ஆ4க% உய3ழFததாகI காயப4டதாகI தகவக%
ெத3வ கப4EFதன.
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யாgபாண ெவ%ளைண தவ )ன(த அFேதாணயா

ேதவாலய!தி 14 நவப

2010 அC வா 8ல அள(!த 8C

ெப6க%, ெஷ தா தகள(ேபா தம கணவைன பறிெகா/!த
ப?றி: ெசானா க%. 23 மா : 2009 அC )மா!தளன( ஒE ெஷ
வ$Fததி தன கணவ

காய ப4/ உய3ழFதா

என சா4சி எ6 5

ெத3வ!திEFதா . கிள(ெநா:சிய ஒE கைட ைவ!திEFததாகI
Q!த காரணமாக )மா!தள இட ெபய FததாகI அவ
ெத3வ!தா . தன கணவ மG  ெஷ வ$Fத மE!வமைனய
அவ

இறFத தன க6 2ேன நடFததாக அவ

றிப4டா . 20

பரவ3 2009 அC 1தFதிர)ர!தி வ$Fத ெஷலி தன கணவ
இறFததாக சா4சி எ6 6 ெசானா .

7 பரவ3 2009 அC மா!தளன(

வ$Fத ெஷலி தன கணவ மா6டைத சா4சி எ6 7
றிப4டா . அவE  ஒE மக இE கிறாரா.

41

2cலிக% தாக% வட கிலிEF வL க4டாயமாக ர!தப4ட,

1990கள(ேபா கிழ கிலைகய 2cலி கிராமகள( வ/தைல )லிக%
நட!திய தா தக% ேபாறைவ றி! ேபசினா க%.


1990 தன  அேபா 12 வய இEFத சமய!தி யாg

Eநக3 இEF வFத தகைள வ/தைல )லிக%
அ}ராத)ர!தி? ேபாக: ெசாலி உ!தரவ4டதாக
ஆைணயாள கள(ட ெசானா . "... காைல 1ஹு ெதா$ைக
2FதIட வ/தைல )லிக% ஒE அறிவ) ெசDதன . 2cலி
ஆ6க% அைனவE ஜினா ப%ள(ய ]ட ேவ6/ எC
அறிவ!தன . ... )லிக% அைமப ெப6 உCபன

ஒEவ

எக%

பதி  வF எக% அைனவைரQ வ/கைள

வ4/ ெவள(ேய வர:
ெசானா . .... எக% வ4

சாவகைள எகள(ட இEF
வாகி ெகா6/, அவ?றி ேட ஒ4 சில றி)கைள எ$தி ஒE
ெப4ய ேபா4/ ெகா6டா . எக% உடகள( ஏ ப கி
ைவ கப4/%ளதா எC ப3ேசாதி!தன . எக% ெப4
ப/ ைககைளQ ப3ேசாதி!தன . பன
அHமதி!தன ."


எகைள அகிEF ேபாக

42

2ைல!தவ ேபசிய ஒEவ , 27 ஒ ேடாப

1990 அC 2cலி

ப6ைக தின!தC த6ண e?C, நிரவ)ர, நிரவப4, ஹி=ரா)ர
ேபாற கிராமகள( உ%ள ப%ள(வாசக
}ைழFததாகI, அ/!த 24 மண ேநரக

% வ/தைல )லிக%
% 2cலிக%

அைனவE ஊைர காலி ெசD வ4/ ெசCவட ேவ6/,
இலாவ4டா ெகாலப/வா க% எC அறிவ!ததாகI ]றினா .
"உயேரா/ ெசCவ/க% உக% உைடைமக% ெசா! க% எI
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உக

 கிைடயா. அ எதைனQ நக% ெகா6/ெசல

2யா." அPவைகயாக 1300 /பக% அC ஊைர வ4/
ெசறதாக அவ

LLRCயட ெத3வ!தா . ெந/ேகணய

இடெபய Fத /பக% ஒE ப%ள( ]ட!தி
தMசமைடFதிEFதன.ஆனா அேபா இராZவ ெஹலிகாட
நா ேப

ெகாலப4EFதன .

பன

தா கி

இFத /பக%

ஒEவழியாக )!தள வF ேச FதிEFதன . இவ கள( பல
இறளI )!தள!திேலேய வாgF வEகிறன .43
தம ெசாFத பரேதசக

 திEப வE) 2cலிக% எதி ெகா%

இைடMசக% ப?றி இPவE ச4சிக



ேம கவைல ெவள(ய4டன . இEப

ஆ6/ இைடெவள(  ப தம  ெசாFதமான காணகைள திEப ெபCவ,
வாgவாதாரகைள மG ! உEவா வதி உ%ள சிரமக% ப?றி இவ க%
ேபசின .

ஆனா பர:சிைன எனெவறா, சா4சிகள( பாகா), அவ க

%ள

மதி), ?றசா4டப/பவ க% எபப4டவ க% எபைவ ெதாட ப
எலா எPவத அ கைறQ கா4டாம LLRC ெசயப4EFத. வா 8ல
அள(!தவ க% பல3 ெபய க%, ேமாசமான மG றகைள: ெசDததாக
?றசா4டப4டவ க% சிலர ெபய க% எலா இைணயதள!தி
ெவள(யடப4/%ள LLRC பதிIகள( காணப/கிறன. ஆ4க

ைடய ெபய

வபர ெவள(யானா ம கள(ைடேய வம சன சலசல) எ$ேம, யாேரH
பழிவாகலி இறக ]/ேம எற அ கைற இலாம இ!தகவக%
ெவள(யடப4/%ளன. இPவைகயான பர:சிைனக% வர ]டா எபைத
கE!தி ெகா6/தா, சபFதப4டவ

மG  உ3ய ச4ட நடவ ைக

எ/ கப/வத? 2 ?றசா4டப/பவ3 ெபய க% ெபாபைடயாக
ெவள(யடபட ]டா எC ச வேதச வழி2ைறக% ெசாகிறன.
?றசா4டப/ நப கள( ெபய கைள ெவள(ய4டா பர:சிைனக% வரலா.
இ ப?றி )ப கப4ட ெகா%ைக! ெதாதி பவEமாC ]Cகிற:
வதிமG ற ெசDதவ கைள ஆைணய தன அறி ைகய
அைடயாளப/!வத? 2பாக, சபFதப4ட நப க

 பவE

உ!திரவாதக% இEப உCதிெசDயபட ேவ6/: (a) ஒEவர
ெபயைர ெவள(ய/ 2) அவ

மG தான ?ற:சா4ைட உCதிெசDQ

)! தகவக% இE கிறதா எC ஆைணய பா

க ேவ6/. (b)

?றசா4டப/ நப க% தக% தரப சபவகைள
எ/!:ெசால வசாரைண ஆைணய சFத ப வழக ேவ6/.
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வசாரைண அம I  வFேதா அல, எ$! 8லமான
அறி ைகயாகேவா அவ க% பதி தர வாDபள( கபட ேவ6/.
இEFதாL, வதிமG றகைள: ெசDதவ கைள LLRC ஆைணய!தி
நடவ ைகக% அைடயாள கா4Q%ளன எC இலைக அதிகா3க% ]Cவ
உ6ைமயல.44

ெகாைலக%
ச4ட ஒ$ சீ ைலF ேபான எC வEண கப/கிற சபவக%
இலைகய வட கிL கிழ கிL )ைரேயாேபாQ%ளன. றிபாக
யாgபாண!தி ப/ேமாசமான சில காலக4டக% இEFதன. பாகா)
பைடயனராL அவ கேளா/ ேச F ெசயப/கிற தமிg க4சிக
/ப!தினைர வ/க


 தம

% )F இ$!: ெசறதாகI அல அவ க%

ேவைல ெசDQ இடகள(லிEF கட!தி: ெசறதாகI, அப
ெகா6/ெசலப4டவ கள( கதி எனான எப இவைர
ெத3யவரவைல எC சா4சிக% ?றசா4யEFதன . சில சமயகள(
ெகாைலக% நடFதைதQ ஆ4க% காணேந Fத%ள. கட!தப4டவ க%
பன

சாைலேயார!திேலா அல )ழ க இலாத கிணCகள(ேலா

சடலமாக

க6ெட/ கப4ட ப?றிய தகவக% தமிg ஊடகள( ெதாட F

ெவள(வEகிற ஒE நிைலைம ஆ6/ கண கி இEFத.

Testimony of Witness 8, Velanai, 14 November 201045
Witness 8: On the 19th of August 2006 at 9.45pm many men came to my house. Most
of them were staying outside but some of them entered the house. At that time my
husband was getting ready to go to sea (for fishing) but they came and called his name
(Maxie). They broke open the door and came inside the house. We saw their faces. They
were EPDP and Army men in civils. They pointed a gun at my forehead and they told us
not to shout or scream and they pushed us into a room and kept us in the room.
Mrs Ramanathan: What is her husband’s name?

46

Witness 8: Her elder sister had been outside and they pushed her by the neck and asked
everybody to go inside. They asked us to show our ID cards. They said his ID card was
not necessary. We will take him, make investigations and release him after that and they
took him away. All the 3 were taken away.
Interpreter: Who were the 3 people were taken away?
Witness 8: My husband, his elder brother and younger brother. My uncle living a short
distance away and did not know what was happening came there.
Chairman: Now ask her whether she has any information where these people are?
Witness 8: No information
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Chairman: Has anybody seen them?
Witness 8: No, not seen.
Chairman: Give all the particulars to the Secretariat.

Testimony of Witness 7, Chavakachcheri Cultural Hall, 13 November, 201047
Witness 7: From 12th of December 2008 my husband is missing.
Chairman: Where was her husband taken into custody?
Witness 7: I don’t know. Some people came to my house at midnight and called my
husband out. They came and over the fence they said “Thambi, Thambi” come. He
went out to see who they were. After a few minutes we didn’t hear any sound so we
went there to see him. There were about 10 or 15 people in Army uniform and they
dragged him (away). At Murugan Kovil there is an Army camp. And there was a
vehicle that proceeded towards Point Pedro.
Chairman: Does she have any information about these people?
Witness 7: No information
Chairman: No one has seen your husband anywhere?
Witness 7: No
Chairman: So give your particulars to that...
Witness 7: She has already given sir. She has come only to present the case.
Chairman: Yes, we will look into that.
Witness 9, a Justice of the Peace, testifying at the Divisional Secretary in Ariyalai, Jaffna said
that after 2006 more than 10 people had been killed or murdered in his village. “The Grama
Sewaka Officer of my Division was killed while on duty.” He urged the LLRC to provide an
allowance to the families of missing people and those who were killed so that they could
afford to educate their children.48
Elsewhere in Sri Lanka’s north and east killings were also reported. In their submission to the
LLRC on behalf of the Catholic Diocese of Mannar, the Bishop of Mannar Rt. Rev Dr Rayappu
Joseph, Rev Fr Victor Sosai, Rev Fr Xavier Croos under the heading “extrajudicial killings”
presented a list of 166 people whom they said had been reported to them as killed during the
last phase of the armed conflict, from Mannar district. The Bishop noted:
This number is not complete. Thousands of persons have been reported killed
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during the three decade old war from the North and East, most of them, since 2007
and particularly in the last five months of war in 2009. This includes a large
number from the district of Mannar. Rev Fr Pakiaranjith, a priest of our diocese was
also killed on 26th September 2007 in Vellankulam Road near Thunnukai, while he
was taking assistance to displaced people. Hundreds of civilians from the Mannar
district have also been deliberately killed by the military at the beginning of the war
in early 1980s, such as the mass massacre at 11th mile post on the Mannar –
Medawachiya Road on 4th December 1984. Based on eyewitness testimonies, we
believe thousands of people would have been killed in the last five months of war
between January – May 2009 and we believe a large number of these people are
also from the Mannar district.”49
A witness from Chettikulam, near Vavuniya described the murder of a son, apparently killed
by the LTTE, or someone claiming to be from the LTTE:
Excerpt of Testimony of Witness 5, Chettikulam Divisional Secretary’s Office, 14 August
2010
Witness 5: I am from Chettikulam, Kanthinagar village. I came here to speak to you
about my family but I am really happy to observe the proceedings here. …. About
my personal matter, my son was abducted and taken away about one km away from
my home and shot dead.
Mrs Manohari Ramanathan: Who shot him?
Witness 5: They gave the name of the LTTE and I think it might be anybody who
was using the name of the LTTE. My son was selling some publications of the EPDP
political party. While he was involved in that he was abducted. I was not able to
recover his body immediately because those perpetrators were still standing there.
Only after 8 months that I was able to visit that place again. I was able to visit that
place with the police from Chettikulam and Vavuniya as well and we were able to
recover only his skull. It was sent to Colombo for investigation. So far we have not
heard any information about that. The CID comes and holds inquiry and they ask
whether we have got the death certificate, but we don’t have such a certificate. They
asked me whether we could identify the persons who had abducted and killed my
son. I told them that I cannot say that, because I don’t know. But the villagers
know. They are afraid to come forward and reveal their identities the reason for
which you can easily understand. I request you, the Commission if possible to help
me to obtain the death certificate of my son.
[Witness withdrew]

இலைக அரச பைடயனE வ/தைல )லிக
ெஷ தா தக%
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ெபாம க% தகியE கிற பதிகள( மE!வமைன ேபாற
இடகள(L]ட Q!த!தி கைடசி க4டகள(ேபா ெஷ வ:1க%

நடFதிEFதன எப இலைகய ெத3வ கப/ மிக ேமாசமான
ேபா

?றக% ம?C மன(த உ3ைம மG றகள( ஒறா.

ஐ.நா.மற தைலைம: ெசயலரா நியமி கப4ட நி)ண

$ வழகிய

அறி ைகய பவE நப!தFத ?ற:சா4/க% இடெப?றிEFதன:
2008 ெசட பE  19 ேம 2009  இைடப4ட காலக4ட!தி,
இலைக இராZவ வன(ய தன இராZவ தா தகைள
2ென/பத? ெப3ய அளவL பரவலாகI ெஷ வ:ைச

பயப/!தியEFத. இதனா ெப3ய எ6ண ைககள( ெபாம க%
ெகாலபEFதன . வன( ம கைள த6  வதமாக இFத
இராZவ நடவ ைகக% அைமFதிEFதன. நா

 நா%

ைறFெகா6ேட வFத ஒE நிலபரப 3 ல4ச! 30 ஆயர ேப
வைரயலாேனா

சி 6EFதன . ெஷ வ:சிலிEF

இவ க% தப க

2யறாL, வ/தைல )லிக% இவ கைள ப!ைவ!திEFதன .
இலைக அரசாக ஊடகக% ம?C பற வம சக கள( வாைய
அைட கI மிர4ைவ கI பேவC வதமான அ:1C!தகைள
வ/ கI, பய2C! வதமான நடவ ைககைள 2ென/ கI
ெசDதிEFத. ெவ%ைள ேவகைள பயப/!தி ஆ4கைள

கட!த,

ஆ4க% காணாமேபாக: ெசDத உ%ள(4டைவ இதி அட.
Q!தம?ற பதிகளாக அறிவ கப4ட இடகள( ம க% ெசC
வவைத அரசாக ஊ வ!த ஆனா அPவாC Q!தம?ற
பதிகளாக அ/!த/! அறிவ கப4ட 8C இடகள( அரச
பைடயன

ெப3ய அளவ ெஷ தா தகைள நட!தியEFதன .

கனரக ஆQதகைள பயப/!தமா4ேடா எC ேகாகா4யEFத
பனE அவ க% தா த நட!தியEFதன . ஐ.நா.மற பணயக,
உணI வநிேயாக பாைதக%, கட?கைர பதிய இEF
காயமைடFதவ கைளQ அவ கள உறவன கைளQ ஏ?றி:
ெசவத?காக வFதிEFத ச வேதச ெசMசிLைவ சக

கபக%

ஆகியவ?ைறQ அ தா கியEFத. பாதி)க% றி! தம உளI
அைம)க

, ஐ.நா. மற2, ச வேதச ெசMசிLைவ: சக2

பறE தகவ தFதிEFதன

எறாL அவ?ைற ெபாE4ப/!தாம

அரசாக தா த நட!தியEFத. Q!ததி இCதி
உய3ழFத ெபாம கள( ெபEபாலாேனா

க4டகள(

அரசாக ெஷ வ:சி


ெகாலப4டவ க%தா.
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Q!த 2னரககள( இEFத மE!வமைனகள( அரசாக
தி4டமி4/ ெஷ தா த நட!தியEFத. வன( பதிய உ%ள
அைன! மE!வமைனகள(Lேம ேமா 4டா

ம?C ஆ ல3

6/க% வ$FதிEFதன. மE!வமைனக% எFெதFத இடகள(
உ%ளன எC அரசாக ந அறிFதிEF சில
மE!வமைனகள( மG 6/ மG 6/ 6/க% வ$Fதன.50
இPவைகயான ?ற:சா4/கைள வசா3பத? பதிலாக, இலைக
இராZவ!தி ெசயகைள நியாயப/! வாத!தி ஆைணய கணசமான
ேநர!ைத ெசலவ4EFத என LLRCய வசாரைண அம I பதிIக%
கா4/கிறன. அரசாக ஆதரI சா4சிகள(ட ஆைணயாள க% ெமைமயாக
நடFெகா6ட  மாறாக அரச பைடக% உ3ைம மG றகள( ஈ/ப4டதாக
?றசா4ய சா4சிகைள ஆைணயாள க% வC!ெத/!ைதQ அவதான( க
2கிற. அFத சா4சிகள( நபக!தைமைய ைலபைதQ அரச
பைடயனE  பதிலாக வ/தைல )லிகைள ?றசா4ட அவ கைள
இ4/:ெசவேபாலI ஆைணயாள க% நடFெகா6EFதன .
ஆைணயாள க% பாதி கப4டவ கைள நட!திய வத!ைத "அ கைறயறிQ
நிராக3  பாணயL" இEFத எC ஐ.நா. நி)ண க% $
வEண!திEFத. உ3ைம மG றக% ப?றி தகவ தFதவ கைள ஆைணயாள க%
ேக%வ ேக4ட வத!ைத "அைரைறயாக ஏனாதாேனாெவறிEF" என
அவ க% ெசாலிறன . "ஆனா பற சFத பகள(, பாகா) பைடயன3
நட!ைத ப?றி ?ற:சா4/க% ெத3வ கப4டேபா, அவ கள ?ற:சா4/க%
உ6ைமயாக இE க சா!தியமிைல எC ஆைணயாள க% வலிF
வாதாயEFதன . அ:சா4சிக% ]Cவ நப!தFத அல எC
கா4/வத?காகேவ அவ கள( ]?றி உ%ள ைறகைள வலிF
14 கா4EFதன "51, 2ைல!தவ 20 ெசடப
அள(!த ஒEவE  ஆைணயாள க
வவாத!ைத இத? ஓ

2010 அC வா 8ல

 இைடேய ெந/ேநர நடFத

உதாரணமாக நி)ண

$ அறி ைக கா4Q%ள.

ெபாம க% ெசற பட ஒறி கட?பைடயன

பா கி B/ நட!தி எ4/

ேபைர ெகாறிEFததாக அFத சா4சி ெத3வ!திEFதா .52
ெஷ வ:சி

காரணமாக த /ப!தவ க% உய3ழFதைதQ சா4சிக%
ெத3வ!திEFதன . றிபாக 2ைல!தவL கிள(ெநா:சியL
சா4சியமள(!தவ க% அPவாC ]றின . சில )கா கள( ம4/ ெஷவ:1


காரண இலைக இராZவ!தினரா அல வ/தைல )லிகளா எC
த மான( க ஆைணயாள க% 2யறிEFதன . ஆனா பற )கா கள( அவ?ைற
ெசDய! தவறியEFதன .

Testimony of Witness 3, Mullaitivu Divisional Secretariat, 20 September 201053
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Witness 3: I am at Battapalai. On the 16th of May 2009 we crossed over to the
Army controlled area. While we were proceeding through the Mullivaikkal – myself,
my eldest daughter, 2 grandchildren and my son-in-law, all were going. So we went
into the Army controlled area. My eldest daughter was hit by a shell and she died.
My eldest daughter she was hit by a shell; she died instantly. So my eldest son and
my son-in-law took her and laid her at the bridge because she was dead. There was
another shell attack at the spot and the Army had come, and one of my grand
daughter’s also was injured; that girl was taken by the Army.
Q. Who fired the shells?
Witness 3: Both sides; there were shelling from both sides.
Q. Now where is your grand daughter?
A. One grandchild died and those who came behind us said that my son-in-law is
also dead and they said one grandchild was missing. So I don’t know whether my
grandson who sustained injuries is alive. The son-in-law died; one of the daughters
died; and one of her grandchildren had sustained injuries but he was alive. She was
told that he was alive. Now I want to find out whether you could trace that
grandchild.
[end of testimony]
Testimony of Witness 3, Chavakachcheri Cultural Hall, 13 November, 201054
Witness 3: My husband and my son died of shell attack at Puthukuduiruppu.
Chairman: When was that?
Witness 3: 22nd of January 2009. I have 2 daughters and they are studying. Now she
says that father is no more; son is no more; she has 2 daughters; and she needs some
financial help. She must be given some support.
Chairman: What she wants is financial assistance (or compensation)? Yes we will try to
explore the possibility of getting you some financial assistance.
Application form she has filled it and brought.
Chairman: So ask her to hand it over to the Secretariat.
ெஷ வ:சிலிEF

தபபத?காக தாக% ஒPெவாE இடமாக மாறி
மாறி ேபானைத சா4சி ஒEவ

வEண!தா . ஆனா

ெபEபாைமயான வா 8லக% சினதாகேவ இEFதன:
Witness 4, in at the Divisional Secretariat in Poonagari told Commissioners:
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“…. As the shelling was there and to escape from the shellings we moved from place to
place. No sooner we get to a point we dig a bunker and stay there, and when there is
shellings we move from that place to another place. We were moving from place to place
to avoid the shelling.”55
இதிேல தா தன 17 வய மகைன பறிெகா/!ததாக அவ
வ/தைல )லிகளா அமக கட!தப4டதாக அவ

ெசானா .

ெசானா .

ந ெவள(ய ேபசிய சா4சி ஒEவ , ெபா கைணய மன(தாபமான
உதவ ெபாE4க% வாவத?காக கா!திEFதவ க%
ெகாலப4டதாக ]றினா .

Excerpt of Testimony by Witness 9 Neerveli, Jaffna
Witness 9: …Something which we cannot digest very precisely I want to tell you. At an
area called Pokkanai when we were waiting in the queue to collect milk powder there
was shelling and a lot of people died. Again when we were in a place where the LTTE
was selling some short eats (one particular item for Rs.50), there also again they were
shelling and I saw 35-40 people dying on the spot. We were economically well off and
prosperous. We had Land Master, we had tractors, we had generators, we have
everything. Now we have lost all our belongings. We cannot easily forget all what we saw
there; it is still in our memory (at the last stages of the war in Wanni).
Rapporteur: Respondent was asked whether he would like to give evidence in camera
and he stated as follows:
Witness 9: Things were obvious; everybody has seen it; there is nothing to hide.
kனக3ய நடFத வசாரைண அம வ ஒE சா4சி ெநய
வா 8ல வழக அ3ய சFத ப வழகப4EFத. இEதர)
நடFெகா6ட வத!ைத வவரமாக அவ
வ:1

காரணமாக ெபாம க

வம சி!திEFதா . ெஷ

 ஏ?ப4ட பாதி)க% ப?றி அவ

ெதள(வாக வள கினா .:
Excerpt of Testimony of Witness 5, Poonagari Common Hall, 19 September 201056
After the liberation of the Eastern Province [in 2007] they started the war in the
North and called it a humanitarian operation. Gradually we were displaced from
Mukaman area and we moved towards Kilinochchi. People who were displaced in
Mannar came to Jayapuram area and then through Wanneri they too came to
Kilinochchi. While we were in Kilinochchi there were enough attacks, aerial attacks,
aerial bombing as well as shelling. After that we were displaced to Pullaiyanpokuna,
Wanneri and Watakachchi areas. At this point of time the LTTE supporters and their
families were given safe passage to the South of Sri Lanka as well as to India. The
other people who were non supporters of the LTTE and those families who have lost
their children to the LTTE we were confined to this area. At the outset the LTTE
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categorically said that it was the duty of each and every family to provide at least
one member of the family as a fighter to the LTTE movement. After that our young
boys and girls who had not received even one month’s training were sent to the
front. At the same time the LTTE announced that all able bodied men would have to
come and work for them to construct bunkers and to attend to other duties. At this
time the people were really frustrated and they were undergoing a state of trauma.
At this point the people tried to escape the grip of the LTTE. Some people managed
to travel with great difficulty through the jungles in order to escape from the LTTE
but when they arrived at those areas were controlled by the Army. The Army also
attacked them.
At this time the people could not decide whether to stay here or got to Vavuniya but
at the same time they were expecting the arrival of the Army as well. Even before
the arrival of the Army, the aerial bombing and the shelling activities caused
frustrations amongst our people because many of their people died as well as they
lost their limbs. Then the people decided to leave for Viswamadu, Dharmapuram
taking all their belongings with them because they were afraid to stay because of the
continuous shelling. The government created an area of security in Thevipuram,
Suvandrapuram and Vishvamadu. People from Mannar, Mullaitivu and Kilinochchi
came to this security area. The LTTE infiltrated this security zone and they came
inside along with the ordinary people and used it as a base to attack the Army.
When this happened the Army retaliated and this act of the government despite the
announcement that they have already announced the area as a security zone, how
can they start retaliating when the civilian population was there and this is the main
question we wish to pose to you as this cannot be justified.
The government again announced a new security zone including Puthumathalan and
Wattuwal. From my point of view it is the government that gave the LTTE an
opportunity to use the civilian population as pawns and as a human shield.
Dr Perera: Can you explain what you mean by the government giving an opportunity
to the LTTE to use civilians as pawns and human shields?
Witness 5: It was the government that first announced Thevipuram, Viswamadu and
Surandiranpuram as security zones which the people can trust and go and settle.
Our people trusted this announcement and on the basis they went there. If the
government had not made that announcement saying that this is the security zone
and you can go, our people would have found their own ways of reaching the
government controlled area.
Dr Perera: civilians in that area?
Witness 5: The people went to that area because the government had made the
announcement that it was a safe place. As a result of this that area became
besieged by the LTTE. What I think is that the government gave them the
opportunity where the LTTE could consolidate their position including their cadres
as well as their arms and ammunition in this particular area. From my point of view
an average of 350 to 650 civilian people were either injured and about 200 people
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died on an average everyday because of aerial bombing and shelling. When the
people tried to escape through the jungles and were trying to come towards Vavuniya
the LTTE shot at them and attacked them with coconut sticks. When the Army
started listening to these noises they started shelling and their shelling also in turn
affected the fleeing civilian population. At this point of time I and my family tried to
come out of Surandiranpuram but we couldn’t do that so we decided to go again to
Puthtumathalan, Ambalalkokani and Valaipada because these areas were
subsequently announced by the government as safe zones.
Mr Bafiq: Can you give the approximate dates?
Witness 5: After the 15th January 2009. So one night we were trying to move away
from the LTTE and then the LTTE stopped us and said yes you can go to the new
safety zones. Though we wanted to spend that night at Surandiranpuram with our
children and belongings, our relatives were loading our things into tractors. That
night we spent in a place called Achithotam. The next morning where we were
staying we experienced shelling, shells started falling on us and I think it was from
the government side. About 17 women and 6 children were killed in that shelling
incident.
Dr Perera: What made you think that the shelling came from the government side?
Witness 5: As far as the LTTE was concerned they used to send their shells towards
the Army and the Army used to retaliate in that direction at the LTTE. That was a
time when hundreds of thousands of people were on the move. We decided to turn
back and come to Surandiranpuram. On the way we were stopped by a group of
LTTE cadres. They tried to stop us telling us not to go to the government controlled
areas as the Army is ill treating our people especially our women so you should not
go and I think this sort of advice was an advice after everything happened. When we
tried to move against their advice they opened fire on us. This was my experience
and I have also heard similar identical incidents in other places as well. I was
enraged when they stopped me and I used my motorbike to attack them. At this
point of time they started attacking all of us with these coconut sticks and there
were about 50 to 60 families there and all of them suffered the same fate. Even
women and children underwent this sort of experience. As I was wearing a helmet I
luckily escaped all these attacks. At a point when we decided that we could no
longer resist their attacks we again decided to move towards Surandiranpuram and
Ambalavakokana losing all or belongings and we did not even have food at that time.
It was nightfall when we arrived at Iranapalai. We erected a tent with a tarpaulin.
Early in the morning when we woke up and looked around us even under the tent
there were pits, small and big pits and dead bodies were there in the pits. All the
people were traveling together who were displaced. It took us about 3 hours to cover
a distance of one mile. We arrived at Ambalankokonai.
Dr Perera: You said that the pits were full of dead bodies. How do you think that
happened?
Witness 5: Most of these pits I think were shell craters and people who happened to
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pass before us were effected, they left their dead bodies there, that’s what I think. I
don’t know whether the deaths were caused by the LTTE or the Army. It was an
LTTE controlled area.
Chairman: So how could the Army have come and caused those deaths.
Witness 5: It was not a direct attack from the Army but shelling. It was shelling that
was done on the people who were moving. So in this manner the people reached the
new security area in Ambalankokona and Puttumathalan. Though we were a bit
peaceful to some extent staying there, the LTTE again used that area for their armed
activity. The particular area we were staying though it was declared a security zone
by the government that area had no facilities economically so there was no food
production there so we were thrown virtually to starvation. In this background things
came in the ships and it was brought to our area but all that went into the
possession of the LTTE and at the same time the LTTE had some food items which
were perished and inconsumable items which they started distributing those items
to the people by taking the items that came by ship into their hands. We the people
who were there which was over 12,000 had no drinking water, we had no proper
food, we had no dress to change, no clothing and we were going through untold
suffering and agony. In this background there is a place called Iranapalai where our
people went and plucked the coconut that was there as that particular area was
under the control of the LTTE, they went there plucked the coconuts without the
knowledge of the LTTE, they came back and sold those coconuts for Rs.500 and
Rs.1000 a nut and those people who went to pluck the coconuts were forcibly taken
by the LTTE. While they were there plucking coconuts the LTTE took them and also
the deep infiltration forces of the Army also started to attack them. While we were
living in these conditions the Army had come to close proximity to the security zone.
The narrowing of the space between the Army and the LTTE. There were antenna
towers there and the Army started to attack those towers. There were about 300 to
400 casualties daily as a result of the firing by the Army. Over a thousand people
got injured daily. When there is an aerial attack there is a counter attack by the
LTTE also. So while the LTTE was attacking there was cluster bombing from the Sri
Lanka Army side. So people were forced to take shelter in bunkers. On 18th April
2009, in this background and in this environment one of my daughters sustained
gunshot injuries which were fired by the Army. So now one bullet went through her
cheek and she lost all her teeth but now she is studying.
Dr Perera: Did you see the Army firing at your daughter?
Witness 5: Yes. I saw.
Mr Perera: Cross fire.
Witness 5: While the cross fire was taking place. My daughter is 14 years old. Now
she is attached to the Nedunkulam Maha Vidyalaya.
Chairman: It was not deliberate firing on the part of the Army to injure your
daughter. It was a cross fire.
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Witness 5: It was a cross fire. The cross fire means, the gap has now narrowed
between the LTTE and the Army, the LTTE fired at them and they will not stay but
the retaliation from the Army hits the people, the damage is on the people. Now we
were told that thriposha [a nutritional supplement] would be distributed to
expectant mothers and children When the mothers and the children went to that
particular point where thriposha was supposed to be distributed while they were
staying there at that particular point of time the LTTE used their walkie talkies and
the Army shelled that particular spot and over 40 to 45 expectant mothers and
children were the casualties. The Tamil Rehabilitation Organization gives them
porridges. So the children go there to get porridge and many children died as a
result of the shelling by the Army. When the mothers and children go to collect the
porridge given by the Tamil Rehabilitation Organization the Army shells them.
Prof Hangawatte: How do you know that it happens usually? Were you present at all
those places?
Witness 5: At that particular point of time, I was there.
Prof Hangawatte: When?
Witness 5: In April 2009. My daughter was admitted to Puthumathalan hospital.
That hospital was under the control of the LTTE. In that hospital the ordinary
injured people were not given preference but the LTTE supporters were given
preference and were taken in the ships. Injured LTTE family members were given
preference. I had to plead with the medical officer there. I had to raise both my
hands and I worshipped him, I pleaded with him to take my daughter in the ship.
This is what I encountered and all other families encountered the same problem.
The wife and the two children were taken to hospital, the other children were with
me at Ambalanpokanai. My children were taken by ship to Trincomalee and from
Trincomalee they were taken to the Kantalai hospital. From Kantalai they were
transferred to the Vavuniya hospital.
Prof Hangawatte: When was your daughter shot?
Witness 5: April 15th 2009. I was given a lot of pressure by the LTTE subjecting me
for conscription of my daughter.
Mr Paranagama: Do you think that while you were moving you were made to suffer
more by the Army or the LTTE?
Witness 5: We had to undergo more hardships from the LTTE. We also had to
encounter some difficulties from the Army also. On 24th April 2009 the Army
entered the Putumathalan Ambalankokonai area.
Dr Perera: Can I get the sequence clear once again? Now the daughter was injured.
She was entered into the hospital controlled by the LTTE where you said priority was
given to the injured LTTE cadres. Then you had to worship the Doctor to get
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attention for your daughter. At which point did the pressure come for conscription of
your daughter.
Witness 5: It is between the 15th and 20th April 2009. They tried to conscript but I
some of the other prevented it but there were other families who could not prevent
conscription, lost their children.
Dr Perera: But before you said you begged them.
Witness 5: I pleaded with the Doctor to take the child to the hospital because the
hospital was giving preference to the family members of the LTTE so I raised my
hands and worshipped the Doctor and the Doctor finally took the child and the child
was taken to Trincomalee and from Trincomalee the child was transferred to
Kantalai hospital on 15th April 2009. By the 23rd the Army had entered the
Puthumathalan and Ambalakokonai area. It may be on the 23rd or 24th morning. I
suppose the Army came in there and opened fire and took us from the bunkers
safely and took us to safe areas. On the 25th along with many other families we were
taken to Cheddikulam. All this is based on my experience and as far as I could
remember I relate this to you….

2009 பரவ3ய ) யE) மE!வமைன மG  இலைக இராZவ
ெத3Fேத ெஷ தா த நட!தியதாக ?றசா4டப/கிற.57 அFத
சபவ!ைத ேந3 க6டவ

மE!வ

.வரதராஜா. Q!த!தி 2வ

இராZவ!தினரா த/!ைவ கப4ட தமிg அர1 மE!வ கள( இவE
ஒEவ . இ:சபவ ப?றி
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வ/தைல )லிகள( ஆ 4ல3க% எFத இட!தி இEFதன எC,
வ/தைல )லி உCபன க% அFத மE!வமைனய இEFதனரா எC
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Q!ததிேபா ெபாம க% ெகாலப4டதாக வF%ள தகவகைள
மCதலி!தா . அவEைடய 2Fைதய ]?C கைள மCதலி க:ெசாலி அவ
வ?)C!தப4/%ளா

எற ?ற:சா4/க% எ$FதிEFதன.)
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Excerpt of exchange between Commissioners and Dr Thurairajah Vartharajah, Colombo
Mr Chanmugam: Dr Vartharajah now when did you leave Puthukudiyiruppu hospital?
Dr Vartharajah: [February] 3rd night 4th morning.
Mr Chanmugam: At that time was there any shelling of the hospital?
Dr Vartharajah: 4th of February was our Independence Day and there was a talk
among the people that the Army was going to take over Puthukudiyiruppu and on
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that particular night there was very intensive fighting in the Puthukudiyiruppu area.
Within a distance of 500 meters area from our hospital the fight was taking place
and the people thought that the hospital was a more safer place for them to stay and
they moved into the hospital. And most of the people, our staff and hospital staff
and all of us throughout the night were inside the bunkers. The bunkers were filled
to capacity and I and another two of us couldn’t find space inside the bunker. I was
outside safe behind a protective wall but the sounds were so near to me that I felt
as if the shells were falling on my head.
Mr Chanmugam: Was there heavy artillery with the LTTE? How far away were those
guns placed from the hospital?
Dr Vartharajah: I can’t give you the exact distance but I think that it was very close
range to the hospital they had their artillery.
Chairman: Now you said that a lot of people came into the hospital because they
thought the hospital was safe?
Dr Vartharajah: Yes.
Chairman: Were there LTTEers also who came into the hospital?
Dr Vartharajah: Normally we don’t allow LTTE cadres to come into the hospital
either in uniform or carrying their weapons. Only if they are injured they come to the
hospital.
Mr Paranagama: Did the LTTE obstruct the people from moving into safe areas?
Dr Vartharajah: They had a system wherein whoever wants to move from their
controlled area to the Army controlled area must compulsorily get a pass, and that
system they maintained till the last. Even doctors had to obtain a pass to move out.
Chairman: So if people tried to move from those areas without a pass were they shot
at?
Dr Vartharajah: I heard about such incidents but I didn’t witness it. People at
Puthumathalan and Mullivaikkal areas were talking about it.
Mr Paranagama: On what basis did they issue a pass to go into the Army controlled
area?
Dr Vartharajah: During the normal times, that was prior to the war, they must give
sufficient reasons (like going for a wedding house; going for a funeral etc.) Even the
doctors they have to give a reason as to why they are going. That was during the
normal period. But after the war started only seriously injured people were given
passes.
Chairman: So if a person who was not injured during the time of the war wanted to
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leave that area he was not issued with a pass?
Dr Vartharajah: No, then a pass is not given but they must move out without the
knowledge of the LTTE. A specific number of people moved out daily in the morning
(at dusk) or from points where LTTE was not present to Army areas. It was a daily
sequence.
Chairman: So if the LTTE saw these people moving out without passes they would
have shot at those persons?
Dr Vartharajah: Yes.
Mr Paranagama: In the same way if the LTTE did not obstruct the people to move
out freely to the Army controlled areas, there wouldn’t have been (many people)
injured?
Dr Vartharajah: It is well known. It is quite obvious.
Prof Hangawatte: At the Puthukudiyiruppu hospital you said you were kind of
standing near the wall and you felt shells falling in the area. Was there...
Dr Vartharajah: The sounds were so intensive I felt like it was dropping on my head.
Prof Hangawatte: Question I have is: in that area close to the hospital was there a
LTTE gun position or an artillery position?
Dr Vartharajah: Because the war was so intensive and severe and the shells were
exploding everywhere, we didn’t move out of the hospital.
Chairman: But you said that the LTTE heavy artillery positions were placed very
close to the hospital?
Dr Vartharajah: I can’t identify the artillery character or capacity of the artillery but
from the sounds I could recognize it was from very close range to the hospital.
Prof Hangawatte: That is not the question; I think the question is misunderstood.
The question is whether there was a LTTE artillery or gun position (in other words)
close to the hospital?
Dr Vartharajah: I don’t know whether they had positioned it so close to the hospital,
but from the sound I can say it was close to the hospital. I didn’t venture outside,
but I felt it was close to the hospital.
Prof Hangawatte: While you were serving at the hospital you would have known if
there was some artillery positioned close to the hospital?
Dr Vartharajah: If I go outside I will die because of the shelling. So we know it is a
risky thing to go out. So we don’t want to invite unnecessary risk to our life.
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Mr Chanmugam: Just one more question. Dr when you left the patients also came
out. So you actually evacuated the hospital at that time? There were no casualties
left behind? Everyone left?
Dr Vartharajah: When we move out we move out with all the patients and the
injured. We had an ambulance, we had a lorry and we had a bus and we used all
these vehicles to transport the patients along with us.
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Evidence given by Witness 21, Divisional Secretariat, Madhu, 9 January 2011:60
Witness 21: My son along with another four youngsters had gone inland water
fishing at the lake, Vanankuliyankulam, and in that area where the tank is the army
and the Air Force had camped. On the 17th of May 2007 they went to that particular
tank to do fishing. When they had gone there to the particular tank the army who
was there had caught all five boys and removed their shirts and asked them to raise
their hands up, and subsequently three elderly people also had gone there, and
these three people had seen this incident. They were a bit scared to tell us,
nevertheless one person divulged that the army had taken them and was keeping
them there. It was dusk and we went there in search of them, but it was dark. The
following day we went and informed the army camps which were close to our place,
but they said they will also join to do a search but they did not. So a hundred of us
from the village went in search of them in the jungle.
Prof Karunaratne Hangawatte: When did this happen?
Witness 21: 17th of May 2007. We have informed the necessary authorities
including the ICRC. So far there is no information about them.
Chairman: We will try to see whether we could locate them in any one of the camps.
Witness: Thank you.
When a mother seeking her son who was abducted by the LTTE (one of many such
complaints) approached the LLRC in Nedunkerny, a Commissioner commented that since the
abuse was perpetrated by the LTTE it was not the Sri Lankan government’s responsibility:
Mr Palihakkara: “Since the child was taken by the LTTE the government finds it
difficult because it’s not the government’s responsibility but please tell this also
that we are heartfelt about her loss and the Chairman has undertaken to check with
the security authorities whether they have found him in any place and if so we will
get back.” 61
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Testimony of Witness 3, Kandawalai Divisional Secretariat63
Witness 3: On 17th May 2009 we went into the Army control area at Mullaitivu,
Vadduhawal [Vadduvaikkal]. On 18th at about 10.00AM there was an
announcement that those who were with the LTTE should surrender to the Army.
Two fathers [priests], Father Francis and Father Reginald took them and handed
over them to the Army and surrendered. I saw it myself. All my 4 children were
taken and handed over to the Army.
Chairman: Where is Francis Father now?
Witness: I am on the lookout for him but I don’t know where he is.
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Chairman: Where is Father Reginald?
Witness: I am searching for him also. I don’t know where they are. A lot of people
were taken by them and surrendered to the Army and I saw it myself.
Chairman: So now do you have any notice of the whereabouts of your children?
Witness: I have been looking and I have no information. I am alone. I am going
every where to find them but I could not find them. I have made so many appeals to
various people but nothing has happened. I hope I can get a favorable response
through you. At least the future generations should live in peace. I am not asking
for money, land or property, I am asking for my children who have been my treasure.
His offences could be investigated. He was an LTTE member, but what about the
small children, they are not LTTE members, why were they taken by the father and
handed over to the Army?
Chairman: What are their ages?
Witness: Son in law is 32, daughter is 29, the child was born in 2006.
Chairman: They were also handed over.
Witness: The whole family was taken. Father Francis took the son in law, my
daughter and the two children. I pleaded with the Father, but he said the whole
family should go and surrender, they were held by their hands and taken to the Army
and surrendered. We have been searching for Francis Father, we found out about
him from his relations and we were told that Francis Father was also taken by the
Army.
Chairman: Where is Francis Father’s church?
Witness: I don’t know him. I only knew him when they were surrendering.
Chairman: What was your son in law’s connection with Francis Father?
Witness [interpreter]: His son in law was in the LTTE. They were taken in 16 buses.
They were taken from Vadduhal Mullaitivu to the main road. My son in law was in
the LTTE but not the mother or the two children. All were taken together and it was
Francis Father who did that. A lady at the hostel told me that Francis Father was
taken to the hospital by the Army for medical treatment. For the first time I saw
Francis Father when he took away my family to surrender to the Army. The
Poykulam Temple is in the Vavuniya town. There is a preschool functioning there
and a lady teacher who is there had told me that she saw the Army taking Francis
Father to the hospital. She told me that she wanted to talk to Francis Father but
since he was brought by the Army she said she was scared.
Chairman: We will look into the matter.
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Q!த!தி 2வ, )லிகhட ெதாட )ெகா6EFதா க% எற சFேதக!தி
ேப3 11,000 ேபE  அதிகமாேனாைர இலைக அதிகா3க%
த/!ைவ!திEFதன . இவ கள( பல

இராZவ!திட சரணைடFதவ க%,

ம?றவ க% இைட!தக 2காகள(லிEF ைகெசDயப4டவ க%.
இவ கைள ஆகாேக அPவேபா உEவா கப4ட த/)

காவ

ைமயகள( அதிகா3க% த/!ைவ!திEFதன . இவ க% இPவடகைள
')ன வாgI 2காக%' எC றிப4EFதன . த/!ைவ கப4டவ க% மG 
எPவதமான ?ற:சா4/ 2ைறப
ஒEவைர சFதி க அவ க
நதவா ஒEவ

1ம!தபடவைல. ச4ட!தரண

 அHமதி வழகபடவைல, ?றவய

2ன(ைலய அவ க% ஆஜ ப/!தபடவைல.

ெந/காலமாக இPவாC த/!ைவ கப4/%ளவ க% 1,900 ேப

இEபதாக

2னேர மதிபடப4EFத. பயகரவாத )லனாDI ப3வனரா (TID)
ைகெசDயப4/ kஸா சிைற  அHப4/, வசாரைண நிLைவயL%ள
நப க%, பற சிைறகள(L, ெபாலிc த/) காவலிL, ெபாலிc
தைலைமயக!தி பயகரவாத )லனாDI ப3I அல ?றவய
)லனாDI ப3I (CID) ஆகியவ?றினா த/!ைவ கப4/%ளவ க

 இதி

அடவ . எPவத 2ைறயான ?ற:சா4/ேமா வழ  வசாரைணேயா இறி
சில

வEட கண கி த/!ைவ கப/%ளன . இவ கள( பல

த/!ைவ கப4/%ள இட அவ க%த /ப!தினE  ெத3ய ேந Fத,
அவ கைள /ப!தினரா ெதாட )ெகா%ள 2Fத எறாL, அFத
வாD)]ட இலாத நிைலயL ைகதிக% இE கேவ ெசDகிறன .
இPவாறான ைகதிக% ஒE இட!திலிEF இெனாE இட!  மா?றப4/
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வFததா, அவ க% எேபானா க% எC ெத3யாத நிைலQ உறவன
பலE  ஏ?ப4/ இEFத. இரசியமாக ைவ கப4/%ள த/) ைமயக%,
த/) ைமய என ெவள(ய ஒ) ெகா%ளாம இயகிற 2காக%
இEப ப?றி ச வேதச ெபாமன() சைப வவரக% ெப?C%ள. ெவள(ய
எவைரQ ெதாட )ெகா%ள வடாம ஆ4கைள! த/!ைவப, சி!ரவைத
ெசDவ, பலவFதமாக ஆ4கைள ெகா6/ெசCேபாD அைட!ைவப
ேபாற சபவக% நடFததாகI எம ! ெத3யவF%ள.
2010 ெசடப3 LLRC ெசDதிEFத பயH%ள சில ப3Fைரகள(, த/) காவலி
உ%ளவ கள( வழ க% வைரவ

த

கபட ேவ6/ எC ெசாலிய

ஒC. (ஒC இவ க% மG  2ைறயான ?ற:சா4/க% 1ம!தப4/
வசா3 கபட ேவ6/, அல அவ க% வ/வ கபட ேவ6/ எC அ
]றியEFத). த/!ைவ கப4/%ளவ க% ப?றிய வவரக% அடகிய
பதிேவ/ உEவா கபட ேவ6/ எC அ ப3Fைர!திEFத. இ
2 கியமான ஒE வஷயதா எறாL த/) காவலி உ%ளவ க%
வவகார த

கபட ேவ6/ எபைத ஒ) ெகா%வ ஒC )திய

வடயேமா, அல ச :ைச 3ய வடயேமா அல. ச4டமா அதிபேர]ட அத
அவசிய ப?றி 2ேப றிப4EFதா தா.
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3. அரசாக!  ஆதரவானெதாE
ஆதரவானெதாE ப க:சா ) LLRCயட
யட
ெவள(ப4EFதைம
அரசாக! தர) சா4சிகைள வசா3!தேபா அரசாக!தி
அரசாக!தி ெசய?பா/கைள
2$ைமயாக ஆராDவத?3ய ேக%வகைள அவ கள(ட ேக4க! தவறிய
இலைக அரசாக!தி ைறகைளQ தவCகைளQ 14 கா4
வா 8ல அள(!தவ கைள நட!தியேபாலறி, ெபEமளவ 18கமான
வைகய அரசாக அதிகா3க% வசா3 கப4EFதன . பாகா) ெசயல
ேகா4டாபய ராஜப_ உ%ள(4ட அர1 அதிகா3க%, இலைக அரசாக
'சிவலிய ஒEவE ]ட பாதிபைல' எற வழியேலேய நடFெகா6ட
எC திEப! திEப: ெசானேபா, அFத ]?றி நிஜ!ைத ச3பா



வதமான எFத ேக%வகைளQ ஆைணயாள க% அவ கள(ட
ேக4E கவைல. வட ேக வ/தைல )லிக

 எதிராக கைடசியாக

2ென/ கப4ட இராZவ நடவ ைககைள 'மன(தாபமான நடவ ைக'
64

எC அவ க% வEண!த ப?றிQ அவ க% ேக%வ ேக4கவைல.

யதா !த!தி அரசாக பைடக% Q!த வதிகைள பா3ய அளவ
மG றியEFதா க% எபத?கான ஆதாரக% கிைட! அவ கள அர1
அதிகா3கள ]?C கைள எதி ! LLRC ஆைணயாள க% ேக%வக%
ேக4E கவைல.

Excerpt of Representation by Gotabhaya Rajapaksa, Secretary, Ministry of Defence
Mr Rajapaksa: ...The President told that this is not a military campaign but this is a
military operation conducting to liberate the people in that area, so he said, just call
it humanitarian operation. The practice [sic] that we have followed for so many long
years, you know, somebody might think it is minor thing but it is a very important
fact you know from the top to the bottom of the military that the message from the
President himself that they have to remember that the liberation of the people in
that area so that we named it the Humanitarian Operation. Then a very important
thing took place and that the President and the Security Council decided that we
have to include a major concept that the zero civilian casualties that it was
introduced in all the operational orders the first heading of all operational orders
going from the Army headquarters, Navy Headquarters Air force Headquarters or
even lower level this was maintained the zero casualties where all possible steps
must be taken to avoid civilian casualties.65
Q!த ப?றிய தவறான வவரகைள அரசாக பல தடைவகள(
வழகியEFத ெதாட ப அதிகா3கைள ஆைணயாள க% எPவத

ேக%வQ

ேக4E கவைல.இதிேல மிக 2 கியமான ெபாD வவர எப 2009
ஆரப!தி வன( பதி 2$ கIமாகேவ ஒE ல4ச!  ைறவான
ெபாம கேள இEFதன
1மா

8C ல4ச ேப
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ஒ) ெகா6EFத. ெபாம க% வாgFத பதிகள( கனரக ஆQதகைள
தாக% பயப/!தேவ இைல என அரச பைடக% ]றின ஆனா பன
அவ க% அPவதமான ஆQதகைள பயப/!தியைத ஒ) ெகா%ள
ேந FதிEFத.66
கீ gநிைல அதிகா3க

 தம ெதா6ட க

உ3ைம மG றக% ப?றி உய

 ெசDததாக ?றசா4டபட மன(த

அதிகா3கள(ட! அரசிய க4சி!

தைலவ கள(ட! ஆழமான ேக%வகைள

ேக4க ஆைணயாள க%

தவறியEFதன . அரசாக!தி அைம:ச களாக இE கிற ட ளc
ேதவானFதா, வனாயக8 !தி 2ரள தர, கிழ  மாகாண 2தலைம:சரான
சிவேநச!ைர சFதிரகாFத ஆகிேயா

ஆைணய!தி 2 அள(!திEFத

வா 8ல இதைன எ/! கா4/கிறன. இவ க% 8வE இலைக
அரசாக!ட ேச F ெசயப/கிற ஆQத

$ கள( தைலவ க% ஆவ .

இவ க% அைனவE ைமய அரசிய நேரா4ட!தி கலFதிEFதன . ஆனா
இவ கள ஆதரவாள க% மG  மன(த உ3ைம ?ற:சா4/க% உ%ளன.
மG %ேய?ற, ெபாEளாதார மG %க4/மான, இன நலிண க ேபாற பல
வைடயக% ெதாட ப இவ க% வ3வாக ேபசினா க%. ஆனா அவ க%
ஆதி க ெசL! இடகள( ஆ4கட!தக
சபவக

, மிர4 பறி 

 நடF%ளன எC ெவள(யான ெசDதிக% ப?றி வசா3 ேபா

ம4/ ஆைணயாள க% அதைன ேலசாக! ெதா4/வ4/, அPவவகாரக ைள
ப?றி ேம?ெகா6/ வசா3 காம அபேய வ4/ வ4/ ேபானைத உணர
2கிற.
ட ளc ேதவானFதா
ஈழ ம க% ஜனநாயக

க4சி (ஈ.ப..ப.) ய ேதா?CநE தைலவEமான ட ளc

ேதவானFதா அைம:சரைவய உCபனE ஆவா . த?ேபா இவ

பாரப3ய

ெதாழிைறக% ம?C சிCெதாழி வள :சி! ைறய அைம:சராக
இEFவEகிறா . வ/தைல )லிகைள எதி ! வFத தமிg க4சிகள( ஒC
ஈ.ப..ப. 1990கள( இEFேத இலைக அரசாக!ட அணேச F ெசயப4/
வEகிற இ க4சி, யாgபாண!தி ஒE கணசமான அரசிய ச தியாக உ%ள.
பல மன(த உ3ைம மG ற ?ற:சா4/க% இக4சி உCபன க% மG 
ெந/காலமாக உ%ள. ஆ4கட!தக%, ெகாைலக% ேபாறவ?றி இ
சபFதப4EFத என LLRC 2 சா4சிக% ?றசா4யEFதன .
3 ெசடப 2010 அC நடFத வசாரைண அம வ ஆைணயாள

பாலிஹ கார

ெந/ேநர ேபசியEFதா . வ/தைல )லிக% இைல எற Bழ உEவான
பற வட கி ஆ4கட!தக%, மிர4 அபக3!த ேபாற சபவக%
ெதாட F ந! ெகா6/%ளன. அவ?ைற! த/ க எPவதமான
நடவ ைககைள ப3Fைர கிற க% என ேதவானFதாவட பாலிஹ கார
ேக4EFதா . "இPவதமான ேமாசமான வஷயக% ெதாட F நட கிறன
எC ஆைணயாள கள(ட ெத3வ கப/கிறன. ஆனா இவ?ைற யா
ெசDகிறா க% எC ம க

! ெத3யவைல"67 என அவ றிப4EFதா .
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வ/தைல )லிகள( எMசிQ%ளவகேள இPவதமான ெசயக



காரண எC ேதவானFதா ஆரப!தி ?ற சா4னா . இவ?ைற:
ெசDபவ க% மG  க/ைமயான நடவ ைக எ/ கபட ேவ6/ என அவ
]றினா . பன

ஆைணயாள

இPவவகார ப?றி

பரணகம ேதவானFதாவட மG 6/

ேக4டா . இலைக அரசாக!ட ெதாட )ைடய

தமிg க4சிக% இPவைகயான ?றகைள: ெசDவதாக!
ெத3வ கப/கிறேத எC அவ

ேக4EFதா . ஆனாL ேதவானFதாவ

க4சியனE இவ?ைற: ெசDதிE க ]யவ க% எC பா
அவ

ெபய

கப/வைத

?ப4/: ெசாலவைல:

Mr M P Paranagama: But when we visited one or two people said that some of the Tamil
parties who are with the government, supporters of those party people, abuse power and
take this kappam [extortion] from the farmers when they come to sell the paddy.68
அரசாக ஆதரI

க4சிக

 qபரேயாககள( ஈ/ப4EFதன எபைத

ேதவானFதா ஒ) ெகா6டா . ஆனா நிைலைம க4/ %தா இE கிற என
அவ

வாதி4டா :

Devananda: Yes. You are right. But now it is almost under control. I don’t want to
say openly even some issues, but that was there. Now it is under control. In any
society you have the good and the bad characters, especially in war torn areas. If we
have fence problems between two houses they will take the knife. Now they will
come with an AK47 or grenade or mine. It is that type of culture. That type of
culture because of the unfortunate thing it is brought among the Tamil community. I
think under reconciliation you will have to look into that also.69
இFத

க4ட!தி ட ளc ேதவானFதாIடனான வசாரைணைய தைலைம

ஆைணயாள

2! ெகா6டா .

வநாயக8 !தி 2ரள தர
கEணா அல கEணா அமா எC அைழ கப/கிற வநாயக8 !தி
2ரள தர இலைகைய ஆ



◌்bலகா 1தFதிர

க4சிய உப

தைலவ கள( ஒEவ . மG %ேய?ற! கான ைண அைம:சராகI இவ
இE கிறா . கிழ  இலைகைய: ேச Fத 2னா% வ/தைல )லி!
தைலவரான இவ , )லிக% இய க!திலிEF ப3F தமிg ம க% வ/தைல
)லிக% (.எ.வ.ப.) எற தமிg
ஆ

க4சிைய! வகியEFதா .பன

க4சிய ேச Fவ4டா . வ/தைல )லி உCபனராக இEFத

சமய!தி பல மன(த உ3ைம மG றகைள: ெசDதிEFததாக இவ

மG 

?றசா4டப/கிற. 1990கள( கிழ  இலைஙய ெபாலிசா
y?C கண கானவ க% ப/ெகாைல ெசDயப4ட சபவ!திL, )லிக%
2cலிகைள

ெகாCவ!த சபவகள(L இவE  சபFத இEFததாக

]றப/கிற. கEணாவ ஆதரவாள க% ம?C .எ.வ.ப. க4சி
உCபன க% மG  ெகாைலக%, ஆ4கட!தக%, அ:1C!தக%, மிர4
அபக3!த ேபாற ?ற:சா4/க% 1ம!தப/கிறன. 2ரள தரன( 2னா%
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சகாவான Õப%ைளயா’ (த?ேபா கிழ  மாகாண 2தலைம:சராக இE 
சிவேநச!ைர சFதிரகாFத) தைலைமய .எ.வ.ப. த?ேபா
இயகிவEகிற.
அைம:ச

2ரள தர ஆைணய!தி 2) வF வா 8ல அள(!த

சமய!தி, ஆ4கட !தக% ம?C மிர4 அபக3!த ?ற:சா4/க% ப?றி
ஆைணயாள க% அவ3ட ேக4EFதன . 2ரளதரன(

2Fைதய $I
க4சிQ இவ?ைற: ெசDததாக ?றசா4டப/வ ப?றிQ இ2ைற
ஆைணயாள க% றிப4EFதன
ேநா கி அவ க% வலிQC!தி

எறாL அைவ ெதாட ப பதி ெபC

ேக4E கவைல. எதி கால!தி

இPவாறானைவ நடபைத! த/ப, பாதி கப4டவ க

 நqட ஈ/

வழவ ேபாறைவ ெதாட பதா அவ க% கவன ெசL!தினா க%. நதி
கிைட க: ெசDத, உ6ைமைய ெவள( ெகா6/வEத, பாதி)கைள
2$ைமயாக ஈ/ெசDத ப?றி அவ க% கவன ெசL!தவைல.

Excerpt of exchange between Commissioners and Minister Vinayagamoorthy Muralitharan
[aka Karuna]70

...Mr Palihakkara: Minister Muralitharan thank you for your presentation. When we
went to Batticaloa the people told us that although LTTE is no more, the practices
of LTTE continue like extortion (that is kappan) and sometimes people are forcibly
taken by unknown people. Sometimes the name of TMVP was also mentioned. So as
the Minister responsible what can you suggest to do to stop this because people are
suffering; they told us; and who is responsible for these things?
Hon Muralitharan: I think within the 2 year period there were no big incidents
happening in Batticaloa; it was very peaceful. Before, during LTTE operational time
many things happened because all the people were recruited by the LTTE; they were
kidnapped by the LTTE. Then at the battle front nobody knows who died, especially
Thoppigala operational time lot of LTTE people died. At the time nobody knows who
died. Later I also heard some news and saw the newspapers that people were
blaming the TMVP. Really I am not a TMVP member. I am with the SLFP; I joined
the Government. Now TMVP is maintained by our Eastern Province Chief Minister.
But they also didn’t get involved in those kinds of things because nowadays law and
order is going on very well. There are no weapons; nobody can carry any weapons; all
the weapons have been removed by the Police and the Police are doing their duty
very well. At the same time some independent people who want to provoke they
could use, because day before yesterday also we heard the news near Colombo they
robbed the jewellery and 6 people died. That kind of activities sometimes happened
there like that but Police has taken action into those kinds of activities. At the same
time there is no any movement activities I think. Really there is no LTTE; there is no
other movement; nobody can carry weapons because that much law and order is
being maintained very well in the north and east now.... 71
ஆனா அத பன

ஆைணயாள க% ேவC வஷயகைள ப?றி ேபச

ஆரப!வ4EFதன . ஒேறா/ ஒC சபFத இலாத ேக%வகைள
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வ3ைசயாக ேக4க ஆரப!வ4டன . 1990கள( கிழ கிலைகய வ/தைல
)லிகளா 2cலிக% ப/ெகாைல ெசDயப4ட ெதாட ப நqட ஈ/ வழக
ேவ6/மா? (சா4சி இத? ஆ எC பதிலள(!தா .); இFத சா4சி
வL க4டாயப/!தி இய க!தி ேச !தனரா? (இைல); அரசிய த I எப
எFத வவ!தி இE க ேவ6/ (ÔெபEபாைம ச8க!ைத
வE!தப/!தாத வைகய இE க ேவ6/” ); பேவC ச8கக%
இைடயL நலிண க வர என ெசDய ேவ6/? (தமிg அரசியவாதிக%
ஒEகிைணF ெசயப4/ ஜனாதிபதி  ஆதரI ெத3வ க ேவ6/);
வட கிL கிழ கிL தமிழ க% அதிக வாgகிறன
மா?Cவத?காக அபதிகள( சிகள ம கைள

எற நிைலைய

ெகா6/வF அரசாக

யம !கிறதா? (இைல).
இFத க4ட!தி ஆைணயாள

பாலிஹ கார தன ஆரப ெக%வ  திEப

வFதா . ஆனா அFத ேபா கிேலேய வசாரைண ெதாட F
2ென/ கபடவைல:

Mr Palihakkara: Minister thank you for your answer but you did not answer the last
part of my question because the people have told the Commission when we visited
Batticaloa that kappan and forcible recruitments are still taking place by unknown
people. What can we do to prevent this from happening; what would you suggest
because it is acting against reconciliation; that is what the people told us. Since our
mandate ... so what can you do about this? What are the measures?
Hon Muralitharan: Especially I follow your Commission. I got some points. I
informed the Batticaloa DIG [Deputy Inspector General of Police] also people are
complaining like that and we should be careful about that matter. But recruitment:
there is no recruitment because there are no armed cadres now. Even the LTTE,
there are no LTTE. 2-3 kidnapping incidents happened. I complained to the Police;
I got the people to complain to me also and I conveyed the message. Police also
tried to find out. That kappan: some people are doing. Sometimes they use our
name also. Over the phone they tell like this; then I got the numbers. Lot of phone
numbers I have given to the Police also; these are the numbers you have to follow
and you arrest them. Then already they arrested. Several people arrested by the
Police, this kind of people. But nowadays it is getting better I think. There is no
problem I think. This is really ... my answer to you this is a Police duty. Everywhere
we have opened the Police Stations, they have to do their duty.
இFத இட!தி ஆைணயாள

ேவC வஷய ப?றி ேபசேபாக, ஆ4கட!த,

மிர4 அபக3!த ேபாற வஷயக

 வவாத திEபாம ேபான.

இத? 2பாகேவ, தம ெநய பரFப4ட வவாத!திேபா, ம4ட கள)
பதி கான வ/தைல )லி தைலவராக கEணா இEFத சமய!தி 600 
ேம?ப4ட ெபாலிcகார கள( Õகைத 2 கப4ட” என Ôசா4சிக% பல ”
?றசா4ய ப?றி கEணா கE! ெசால ேவ6/ என தைலைம
ஆைணயள

அவ3ட ேக4EFதா . சரணைடFத ெபாலிcகார கைள

வ/தைல )லிக% ப!தத? ெகாறத? தா ெபாCேப?க மC!தா .

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011

எேபா அவ க

 நதி கிைட ? 63

இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

அFத சமய தா யாபாண!தி இEFததாக அவ
)லிகள( அதிQய
ெகாைலக

தைலவ

 உ!தரவ4டதாக அவ

ப3I தைலவ

]றினா . வ/தைல

ேவLப%ைள பரபாகரதா அFத
ெசானா . வ/தைல )லிகள( உளI

ெபா4/ அமாதா அவ?ைற: ெசDததாக அவ

றி)ண !தினா . (பரபாகர ெபா4/ அமா ஆகிய இEவEேம த?ேபா
உயEட இைல)

That happened I think in 1989 period after the IPKF [Indian Peace Keeping Force]
went off. Prabha ordered everybody to launch the attack. Really I was not in
Batticaloa at the time I was in Jaffna but I heard that news. They were arrested and
handed over to Pottu, Intelligent Wing, after that nobody knows what happened to
them. That is the real story. That is done by the ... All brutal things done by
Prabhakaran because I was always involved with the military wing. I was the military
wing leader – one of the leaders. Then we are always involved with the military
operations and we spent our time in the battle front and everywhere. Bomb blasts,
killing of civilians, everything is done by them. Several times I also tried to correct
Prabhakaran. After each incident I told him don’t do this one; we joined for the
freedom fighters like that, we are called freedom fighters that is why I also joined,
everybody joined, then don’t do this one. But he never gave a proper answer and he
never stopped also. Again and again, twin tower bomb blast, Dalada Maligawa bomb
blast, then everywhere bomb blast. Continuously they were doing that.72
இலைகய உ%நா4/ Q!த!தி ச3!திர!தி ெபE 2 கிய!வ வாDFத
இFத சபவ ம?C கEணா தன வா 8ல!தி றிப4ட ேவC பல
சபவக% ப?றிQ உ6ைமைய ெவள( ெகா6/வE ேநா கி
?றவாள(கைள

க6டறிQ ேநா கி ஆைணயள க% வசாரைணைய

2ென/!திE கவைல.
சிவேநச!ைர சFதிரகாFத
ப%ைளயா எC அைழ கப/கிற சிவேநச!ைர சFதிரகாFத கிழ 
மாகாண!தி 2தலைம:ச

ஆவா . சிறா

ேபாராள(யாக வ/தைல )லிக%

இய க!தி ேச F, பபயாக இய க!தி ேமேல வFதவ . (ேமேல
வவாதி கப4ட) கEணாவ கீ g தமிg ம க% வ/தைல )லிக% (.எ.வ.ப.)
அைமப ைண!தைலவராக இEF பன

தைலவரானவ . இவ

வ/தைல )லிக% அைமப இEFதேபா ச3, .எ.வ.ப. அைமப?
வFத பனE ச3 ெபாம க% மG தான பல தா தகள( இவE  ேநர
சபFத உ%ள என ?றசா4டப/கிற. ஆ4கட!தக%, ெகாைலக%
உ%ள(4ட பல மன(த உ3ைம மG றக% Ð றிபாக கEணா ஆதரவாள க%
இைடயைடேய ஏ?ப4ட தகராCகள(ேபா பல மன( உ3ைம மG றகைள இவர
த?ேபாைதய ஆதரவாள க% ெசD!தாக ?றசா4டப/கிற. சFதிரகாFதன(
வசாரைண ம?றவ க

ைடயைதவட பலவனமானதாக

ைகயாளப4EFத.

உ6ைமைய ெவள( ெகா6/ எ6ண LLRC

 இEFதிE கவைல.

ப%ைளயா ம?C அவEைடய ஆதரவாள க% கடFத கால!தி ெசDத ம?C
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த?கால!தி ெசDவEவதாக ெசாலப/ மன(த உ3ைம மG றக% ப?றிய
ெபாபைடயான கவைலக% ப?றி LLRC அவ3ட ேக4டேபா, என ?ற
எC றிப4/: ெசாLப அவ

]றினா . ஆனா ஆைணயாள கேளா

அFத வஷய!ைத வ4/வ4/ ேவC வஷயக

 ெசறிEFதன . ஆகேவ

?றக% ெசDதவ கைள அவ?C  பதி ெசால ைவ கI ச4ட!தி 2
நிC!தI LLRC  ஆ வ இைல எC ெதள(வாக! ெத3Fத. ெவCமேன
த மானகைள வாசி  அளவேலேய ஆைண $ வசாரைண ெசDத:

Excerpt of exchanges between Commissioners and Chief Minister Sivanesathurai
Chandrakanthan73
Mr Palihakkara: Thank you Mr Santhirakanthan [as the name appears in the
transcript, hereafter Amnesty International will use the more common spelling,
Chandrakanthan]. I have two questions. Firstly, when we visited the Eastern
Province people have told us that although the LTTE is no more, LTTE-like practices
continue. They complain about harassment, extortions and sometimes problems
about children. What are your views about solutions to this, as to what should be
done?
Chandrakanthan: Very importantly there are some incidents which do take place. If
you could be very specific about and directly say what it is I may be able to give an
answer. But like in other provinces, like in other areas, similar incidents do take
place in our area also. But through the legal and judicial means we are trying to take
action.
Palihakkara: What are the actions that can be taken?
Chandrakanthan: If you could specifically say about the incidents I may be able to
tell you, but there are one or two abductions that have taken place.
Palihakkara: Well I have been specific enough. I think they also mentioned some
political party names.
Chandrakanthan: I also saw it in the papers. It may be those incidents similar to
what I have told you now. Lot of incidents have taken place between the period
2002 to 2008. For example, if you take the framework of our organizations you will
see that in one particular family, one member of the family will be a supporter of
the LTTE and the other member of the very same family will be a supporter of the
TMVP. So there were confrontations or conflict of opinions based on that. Through a
legal framework, a legal system these matters have been taken up and inquiries or
investigations are proceeding.
றிப4ட ேக%வகைள

ேக4கI, ெதள(வ?ற பதிக% வEேபா

ெதாட F வசா3! பாதி கப4டவ க

 நதி கிைட க: ெசDயI,

ப3கார கிைட க: ெசDயI ஆைணயாள க% தவறியEFதன . பன ,
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காண பர:சிைனக% ப?றி ேப1ேபா, ம4ட களப வா 8ல
அள(!த சா4சிக% சFதிரகாFதH  எதிராக ேப1வத? பயFததாக
ஆைணயாள

ஒEவ

]றினா . ஆனா அFத வவகார!ைத அவ

ஆழமாக

வசா3 கவைல:

Mrs Manohari Ramanathan: ...We have been to Batticaloa and when we came back
we were very sad. Lot of people in Batticaloa spoke to us in camera. They say that
they were unable to get their lands back, unable to sell their lands because of the
conflict they got displaced. We asked them why they are so scared. Of you.
Chandrakanthan: I feel sorry. If that is the situation there then I really feel sorry for
them.
Ramanathan: If they are frightened of you is that the truth or is it a rumour?
Chandrakanthan: They should not be frightened. They should not be reluctant or
have any fear to claim their rights and get their rights, and whenever their problems
are surfaced I immediately go to the place instantly and try to solve the problem,
and if it is possible by you and if you have confidence and trust in me please tell me
those problems, submit those problems to me, and I will study it and solve it.
Ramanathan: We told them so, but they are frightened.
ஆQத

$ ஒறி (த?ேபாைதய!) தைலவராக இE கிற ப%ைளயாH 

சா4சிக% பயப4ட வஷய!ைத ஒ$காக )3Fெகா%ள LLRC தவறிய
எபைத! தா6, அவE  சா பாக அ ேபசிய எC ெத3கிற. இ
வயபள(பதாக உ%ள.
சFதிரகாFதHட நடFத வசாரைணய LLRC தைலைம ஆைணயாள , 1990
கிழ  இலைகய சரணைடFத ெபாலிcகார க% 600 ேபE 
அதிகமாேனாைர வ/தைல )லிக% ெகாற வவகார!ைத ப?றி மCபQ
ேக4டா . அFத ப/ெகாைலய சபFதப4EFத ஆ4க% த?ேபா சா4சிய
க4/பா4 உ%ளன

(Ôஉகள $வ உCபனராக உ%ளவ க%” )

எபைதQ ஆைணயாள

றிப4EFதா . ஆனா சபFதப4ட ஆ4க% யா

எC அைடயாள காZ ேநா கி ெதாட F ேக%வ ேக4காம,
அPவதமான சபவக
என நிைன கிறா

 ெபாபைடயாக மன() ேக4ப ப?றி சா4சி

எC ம4/ ஆைணயாள

ேக4EFதா . இலைகய

ெந/கால உ%நா4/ Q!த ச3!திர!தி ெப3யெதாE சபவமாக
அைமFதிE  இ:சபவ!  ெபாCபானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!
2ய?சி எதைனQேம LLRC எ/ கவைல எப வேநாதமாக உ%ள.
இFத ப/ெகாைலய தன  சபFத இEபதாக ]றப/வைத சFதிரகாFத
மC!தா . தன 2னா% தளபதிQ இFநா% அரசிய ைவ3Qமான அைம:ச
2ரள தரதா இPவஷய!தி மன() ேகார ேவ6/ எC அவ
ெசாலியEFதா :
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Chairman: Mr Chandrakanthan, you know that over 600 policemen were asked to
surrender and they were all lined up and shot and persons who are members of your
group were instrumental in that massacre. Now, don't you think for the purpose of
bringing about ethnic reconciliation that your group should make a public apology to
the members of the families of those officers who were killed?
Chandrakanthan: That is a good question that you have asked. If we are asked to ask
for a public pardon for being members of the LTTE....
Chairman: No. Not pardon, but apology.
Chandrakanthan: As I told you in the course of my evidence earlier, on the 11th of
June 1990 I was in school at that time and I know that the LTTE encircled many
areas. I went to join the LTTE on the 4th of February 1991, but I remember having
been told by the people that all those police officers who were encircled and taken
by the LTTE were killed after two or three weeks. I think that if you say that we must
make a public apology to those people, I think the most appropriate person would
be Mr Karuna who was the leader at that time.
அேதேபால பவE வவாத2 சMசல தEவதாகேவ இE கிற.
இலைக அரசாக பைடயன

உ3ைம மG றகள( ஈ/ப4டைத தா

க6ட6டா எC சFதிரகாFதன(ட ேக4கப4ட. 1990கள( ஒE
பதிம வய இைளஞனாக தா க6EFத அ4iழியகைள அவ
ப4யலி4EFதா . அ:சமய!தி ஆைணயாள

அவ3ட ேக4EFத

ேக%வக% எலா ÔQ!ததி அகமாக” இைவயைன!ைதQ
நியாயப/!திவட 2Q எC ]Cவேபால அைமFதிEFதன.
ேமL சா4சி ெசான சபவக% எலா எFெதFத இடகள( யா
யாரா ெசDயப4டன எC க6டறிவத?கான ஆழமான ேக%வக%
எI அவ3ட ேக4கப4E கவைல. இவ?C ெகலா
ெபாE!தமான ப3கார ெபாமன()தா எC அவ க%
2IதFதிEFதன .
Mr M P Paranagama: In fairness to what Chairman asked you, you might think that
we are only asking about the wrong done by the LTTE. Can you say of any instance
where our forces have done any grave crime like that?
Chandrakanthan: I was an eye-witness to similar incidents by the forces in the year
1990.
Paranagama: How many incidents?
Chandrakanthan: I was an eye-witness to an incident where one Seeni Thambi who
was an immediate neighbour to me was shot by the forces, and I saw partly burnt
bodies scattered on the roads at that time, and there was a special force that was
brought to our area at that time and they were called vettu party, that is slaughtering
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group. I have seen many people taken alive and shot, cut and thrown into the rivers.
I saw two of my classmates taken away at midnight and I saw one Rasa who was
another neighbour of mine, at midnight the army came took him and he prayed at
their feet, worshipped at their feet, but they kicked him and I saw them shooting
him on the spot. I was a teenager of 16 years and I got assaulted by the army.
Paranagama: But weren't that a part of the war that was at the time?
Chandrakanthan: Yes, of course. We must look at the political background for those
incidents and all the political leaders and all the political leaders who worked or who
injected these incidents must make a public apology.
Chairman: Mr Chandrakanthan, I also concede that if there were excesses the
government also must tender an apology. Now, I must take this opportunity for
thanking you for coming over here and expressing your views very candidly and I
think some of the views you expressed were very important and we will take that into
consideration in formulating our recommendations. Thank you.
[வசாரைண அம I 2I  வFத]
LLRC ஆைண $வ 2) சா4சிய அள(!த ம?ற சா4சிகைள ேபாலேவ,
ட ளc ேதவானFதா, வநாயக8 !தி 2ரள தர, சிவேநச!ைர சFதிரகாFத
ஆகிேயாE  ஜனாதிபதி உ!திரவாத வழகியத? இணக வசாரைண
ஆைணயக% ச4ட ப3I 14 கீ g பாகா) உ6/. (LLRC உEவா கப4ட
இ:ச4ட!தி கீ gதா). சா4சிக

 ச4டகள(லிEF வேசட வல கள(பதாக

இப3I அைமF%ள. ஆகேவ ஆைணய!தி 2) இவ க% ெசாவைத
ைவ! அவ க% மG  எPவத ச4ட நடவ ைகQ எ/ க 2யா.

சா4சிகைள வசா3!தேபா
வசா3!தேபா தக

ைடய ெசாFத

அபபராயகைள ஆைணயாள
ஆைணயாள க% திண!திEFதன
திண!திEFதன
சா4சிகள( வா 8லகைள ஆராDவைத! தா6 தன(ப4ட 2ைறய
கE! தைலய./க% ெசDவதாக ஆைணயாள க% நடFெகா6EFதன .
வசாரைண ஆைணய ெசய?பா/கள( தம ெசாFத அபபராயகைள அவ க%
திண கிறன

எC சிலேவைள ெத3Fத:

Excerpt of exchange between Commission Chair, C R de Silva and Major General Kamal
Gooneratne
Chairman: General there is one thing that concerns us. We are fully possessed of
what you are saying but there is one thing that concerns us because this was a
report by the International Press. Regarding the surrender procedures and also the
fact that the persons who were surrendering were assassinated. Now there was an
allegation like that. Now we would like to have your views on that because that is
very relevant to our ...to the final recommendations that we propose to make.
Security Forces Commander, Wanni: Yes, I don’t agree with that allegation sir
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because I told you that we went into action of this humanitarian operation with a
clear mind set and whoever surrendered were handed over to the authorities and
nobody was assassinated as surrendees.
Chairman: As a matter of fact some of the people who surrendered were questioned
by us and they said that the Forces were assisting them and there was no question
of them being in any way humiliated or in any way subject to any type of force by
the Forces. So that is why I asked you this question because there were some of the
LTTE cadres who had surrendered who informed us that while surrendering that the
Army was very helpful and in other words the Army went to the extent of guiding
them to avoid the land mines and other obstacles. That was what they said. So in
view of this allegation that was levelled against the Forces that is why I asked this
question from you so that you deny any type of force used by the Armed Forces on
the persons who were surrendering.
Security Forces Commander, Wanni: Correct sir. I can strongly deny this allegation
and in addition to that we being professionals in the military field we consider a
surrendered LTTE cadre as a very valuable source of information. So unless
otherwise you treat him properly he will not come out with his heart out.
Excerpt of exchange between Commissioner Palihakkara and Commander of the Navy Tisara
Samarasinghe74
Commander: Finally, let me wind up, I don’t know whether this letter has been
forwarded by any other person Secretary would have sent. We worked very closely
with the ICRC and they know exactly, this Mr Paul when I was in charge of
operations in 2009, we were very clear of our attitude and the mission, that is
filtered from the top of the country when as it is a said it is a humanitarian
operation, zero casualties, help people and it was demonstrated that soldiering is a
noble profession so I wind up by saying that and which was said by none other than
the head of the ICRC.
Mr. Palihakkara: Thank you very much Commander knowing your commitment to
humanitarian principles personally. This to ask you, during the last part of the
operation I think you described the role you played, the Navy together with the CBS
(sic) to maintain the only life line to those 300,000 people held hostage by the
LTTE and we would like to for the Commission’s record get those details, I think you
had a slide on that about the supplies and also on your return journey you took the
wounded and amongst would have been LTTE cadres, those details and also my
question to you, specially the Navy under the ceasefire and since our mandate also
includes lessons learnt part, we would like your thoughts on that. The Navy was
actually excluded, I wouldn’t say excluded but the naval surveillance was excluded
from the ceasefire agreement and the seas was basically free for the LTTE, having
suffered that handicap and the Navy going to the rescue assistance to the people
trapped by the LTTE at that point it was a dilemma. When you supply food you know
very well a part of that goes to the fighting cadres so in effect you had to feed and
fight both. How was that handled basically that is one and we would like to have the
date (sic) [presumably means data] from you or the CDS [Chief of Defence Staff].
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அரசாக!ைத வம சி!த நி)ண கைளQ சா4சிகைளQ
சா4சிகைளQ
க/ைமயாக எதி

ேக%வ ேக4ட

சா4சிய வழகிய அதிகா3கைள ெமைமயாக ேநாகாம வசா3!தத?
மாறாக அரசாக!தி மG  ைற]Cகிற அல ?றசா4/கிற சா4சிகள(
வா 8லகைள ஆைணயாள க% க/ைமயாக எதி
வசா3!தன

ேக%வ ேக4/

எC வசாரைண அம Iகள( பதிIக% கா4/கிறன. ம?ற

சா4சிக% ெகா/!த வா 8லக

 2ரணாக அதிகா3கள( வா 8லக%

அைமFதிEFதன எறாL அFத அதிகா3கள( ]?ைற ேம?ேகா%கா4
ஆைணயாள க% 2Iக

 ப3Fைரக

 வழகியEFதைத

காண

2Fத. இH சில சFத பகள(, சா4சிக% வழ வா 8லக%
உ6ைமயல எப ேபால ஆைணயாள க% ெவள(பைடயாகேவ
ேபசியEFதன .

Excerpt of exchange between Commission Chair, C.R. de Silva and Sri Lanka’s Anglican
Bishop – Rev Duleep de Chickera75
...Bishop Rev Duleep de Chickera: Certainly the military has done a great deal of
good work in the post-war situation and that is not being questioned. But there is a
perception that 100,000 military families will be settled in that area. Now 100,000
military families – if this is correct – would amount to one fourth of that population
and that is going to have an impact on the demography of that area.
Chairman: Actually we asked this same question from Mr Gotabhaya Rajapaksa and
he said there is absolutely no truth in that type of settlement. There is absolutely no
intention on the part of the Government to settle military families and he completely
denied because we asked this question, because there were certain witnesses who
came before us who expressed certain fears about the change of demographic
patterns by the settlement of these people. But he completely denied that position.
இலைகய ஆQத ேமாத எப இனபர:சிைனைய அபைடயாக
ெகா6ட. தமிg சிCபாைம ச8க! காக தன( நா/ ஒைற உEவா க
ேவ6/ எC, தமிg ம க% வா$கிற பதிக% தன(யாக ப3 கபட
ேவ6/ எC வ/தைல )லிக% ேபாராயEFதன . ஆகேவ இலைகைய
ெபாC!த அளவ ஒE இட!தி வா$ ம க%, அவ க

ைடய இன ப)ல

எலா மிகI 2 கியமான. த?ேபா Q!த 2I  வFவ4ட
நிைலய வட  கிழ  பதிகh  ெசC )திய ெபாEள 4/ வாD)கைள
ஏ ேதட ]டா எw சிகள ம க% பல

நிைன கிறன . அல

வ2ைற அதிக3!தத காரணமாக அபதிகள( இEF ெவள(ேயற

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011

70 எேபா அவ க

 நதி கிைட ?

இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

ேநரFதவ க% தக

ைடய ெசாFத பதிக

! திEப நிைன கிறன .

ஆனா மCப க 2Fைதய Q!த பரேதசகள( வா$ தமிg ச8க!தவேரா,
Q!த 2Fதைத காரணமாக ைவ! எேக சிகள ெபEபாைமயன
(2தலி இராZவ!தின
தம பதிக

/பக% என ஆரப! பன

சிCக: சிCக)

 வF தகள(ட இEFவEகிற இடகைள

எ/!வ/வா கேளா எC அM1கிறன . இFநிைலயா காண ,
ெபாEளாதார வளக

, அரசிய ம?C கலா:சார ேமலா6ைம  இE

இனகள(ைடேய ேபா4 உEவாகிQ%ள. இFத உண ைவ பேவC தரைப:
ேச Fத அரசியவாதிக

 தக% வள :சி  பயப/!தி ெகா6/

வEகிறன .
இலைகய 2cலி சிCபாைம இன எப, , தமிg ஆகிய இE
இனகைளQ வட கணசமான அளவ சிறிய. இPவன!தி
ெபEபாைமயாேனா

தமிg ேப1கிறவ க%தா. Q!த!திேபா அரசிய

ச திக% தமிழ க% 2cலிக% இைடயலான ேவ?CைமகைளQ பயப/!தி
ெகா6டன . இத காரணமாக இPவE இனக% இைடய வ2ைறQ,
மன(த உ3ைம மG றக

 நடFதிEFதன. கிழ கி 2cலிக% ப/ெகாைல

ெசDயப4ட, தமிg கிராமவாசிக% ெகாலப4ட, வட இலைகய
வாgFவFத 2cலிக% 1990 அகிEF )லிகளா வர4டப4ட
ேபாறைவ நிகgFதிEFதன.

Excerpt of exchange between Commission Members and M I M Mohideen, Executive Director,
Muslim Documentation Centre:76

Dr Rohan Perera: Thank you very much Mr Mohideen for your submissions, you did
refer to a particular incident I believe in Muttur. You referred to the fact that both
the LTTE and the security forces attacks resulted in civilian deaths. Could you shed
more light on this. Was it a case of deliberate targeting of civilian population or
installations or were the civilians caught in a cross fire between the LTTE and the
security forces, were the LTTE using civilians as a buffer as part of a strategy, so
was it a case of deliberate targeting or civilians being caught in a cross fire. Could
you clarify please.
Mr Mohideen: ... they never specifically targeted Muslims but what happened had
Muttur been a Sinhala dominated area, the approach would have been entirely
different, they would have considered the security of the people who were there the
Sinhalese, on the other hand if Muttur had been a Tamil dominated area, LTTE also
would also have seen that the Tamils are not seriously affected by this war. But
these two parties, the government forces and the LTTE were not interested in the
security of the majority community, the Muslims and also those people there, but to
answer the question here, they never cared for the security of the majority Muslim
people.
LTTE abducted 200 people and thousands of people left the place because they
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had no food, no water, nothing for 48 hours. The government forces did nothing as
far as the safety of the Muslims [were] concerned. Therefore, what I am trying to say
here is the responsibility of the government to see that innocent people are not
victimized. War crimes, regardless they were firing at innocent people, they
rocketed, they bombed the schools, the hospitals, the mosques all those places.
My experience in this is that the government forces, we were not looking for any
consideration or safeguard from the LTTE. We were promised, don’t leave Muttur the
government security forces would safeguard you. Shifting of the 400 military
personnel who were stationed in Kinniya to Mavilaru gave an opening to the LTTE to
come and capture and massacre the Muslims. Muslims were not only massacred in
Muttur, they have been killing Muslims all over the north east so they wanted to kill
as many Muslims as possible. This war gave them a good opportunity and the
government forces did nothing. We can call it as neglected by our experience the
lessons that we have learnt is that they never cared for it, neglecting is something
and don’t care let anybody come kill anybody and go, something like that attitude.
Our people the Muslims lost all hope because we never supported terrorism.
Dr Rohan Perera: Just to sum up in the light of that clarification, your position is
that rather than deliberate targeting, it was failure to take adequate precautions
where civilians were concerned, failure to take adequate precautions to protect
civilians rather than a matter of deliberate targeting. That’s your position?
Mr Mohideen. My position is, again I am repeating, if Muttur had been a Sinhala
majority area government forces would have adopted a different procedure to get rid
of the LTTE, if Muttur was a Tamil majority area, the LTTE would have adopted a
different procedure. This war is a crime against the Muslims.
Mr Hangawatte: Mr Mohideen, thank you for coming. When you say that the forces
failed to provide adequate security which resulted in some massacre by the LTTE,
you are assuming that this is the case, there is no evidence to support that, I guess.
Do you have any? I mean you are just assuming because it was a Muslim area they
failed to provide adequate security. Why I am saying this is that there were many
Sinhala villages in the East as well where the villagers had been massacred by the
LTTE according to documented data and whole villages have been expelled. Again
did the forces fail to provide security because these were Sinhala villages.
Mr Mohideen. I am not directly accusing that they have been deliberately targeting
or committing families became refugees. 32 Muslims have been killed, 7 are still
missing, that is sufficient evidence for us to prove that this war has caused so much
of damages to the Muslim interest.
Mr Hangawatte: I would grant you that, just like it caused damages to other
populations as well.
Mr Mohideen: The approach was entirely different with regard to Muslims.
அேதேபால, வட கிL கிழ கிL நடFத வசாரைண அம Iகள(ேபா77, சில
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2 கிய சா4சியக% இலைக அரசாக!ைத வம சி!, அல மன(த
உ3ைம மG றகளாக அைமய ]ய வடயகைள றிப4/ ேபசியேபா,
ேப:ைச திைச திE) வைகயேலா அல இலைக அரசாக!ைத
வம சனகள(லிEF பாகா  வைகயேலா ஆைணயாள க%
ெசயப4EFதன . இலைக அரசாக!தி மG  ?ற!ைத உCதிப/!
வைகயலான தடயக% ப?றி ேபசாம ந$வ ெகா6/ேபாக LLRC 2ய?சி!த
எபத? 2 கிய உதாரணமாக ஒைற: ெசாலலா. சரணைடFத வ/தைல
)லி உCபன

ஒEவ

தன வா 8ல!தி, Q!தம?ற பரேதசகளாக

அறிவ கப4ட இடகள( வ/தைல )லிகள(ட எPவத ஆQத2
இEFதிE கவைல எC வா 8ல அள(!திEFதா . ெபாம கைள
இல ைவ! தா க ]டா எற ச4ட வதிைய மG றிய அல இராZவ
நிைலகைள ெபாம க% உ%ள இடக
அவ க

 அEகி ெசC ைவ! ெத3Fேத

 ஆப! ஏ?ப/!திய ேபாறவ?ைற வ/தைல )லிக%

ெசDதா களா, இலைக அரசாதின

ெசDதா களா அல இEதர)ேம

ெசDதா களா எபனவ?ைற உCதிப/!த இFத வா 8ல மிகI 2 கிய.
அபயEF ேமL உ6ைமகைள ெவள( ெகா6/வர 2யLவைத
வ4/வ4/, இலைக அரசாக!தி நிைலபா4ைட உCதிப/!வதிேலேய
LLRC அதிக அ கைற கா4யEFத:

Excerpt of exchange between Commissioner Palihakkara and a high profile surrendered
member of the LTTE media wing in St Anthony’s Church, Kayts, 14 November 2010
Mr Palihakkara: Do you have any idea of civilian casualties?
Witness 13: No
Mr Palihakkara: If the LTTE had not used the civilians as human shields could not
the death toll have been minimized.
Witness 13: What really happened was at the last stage of the [battle] the people
converged to a very narrow area of Mathalan and Kakanai. The LTTE launched their
shelling attacks on the army from these places. The government forces retaliated to
the spot where the LTTE was staying, as a result there was a number of deaths
which is why I referred to both sides. At the last phase of the battle if the LTTE has
allowed these people to go out all these casualties could have been avoided.
Mr Palihakkara: Did the LTTE bring in arms into the no fire zone?
Witness13: There was no weapons to be seen.
Mr Palihakkara: There were three no fire zones. The LTTE was firing from the no fire
zone.
Witness 13: Neither side respected the no fire zone.78
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பாதி கப4டவ கைளQ அவ த /ப!தினைரQ
/ப!தினைரQ
ம3யாைதQடH க6ணய!டH நட!த! தவறிய
2னா% Q!த பரேதசகள( வசாரைண அம Iகைள நட!தேபாவதாக LLRC
அறிவ!தேபா ெபாம க% ஆயர கண காேனா
2வFதிEFதன . அவ கள( சில

தக

அவ?றி சா4சிய வழக

 அதிL%ள ெபE

ஆப!திEபைத உண F 2வFதிEFதன . (ேநர ைறவாக இEபத
காரண!தா எ$!8லமாக வா 8லகைள

ெகா/!வ/க% என

ெபEபாைமயாேனா3ட ெசாலப4EFத.) பாகா) பைடயனரா
த/!ைவ கப4/%ளன

எC நபப/ தம காணாமேபான

உறI கார கைள ேத ெகா6E  தமிg ெப6க% பலE இதி
அடவ . அரசபைடக% அல வ/தைல )லிக%

பலவFதமாக ஆ4கைள

ப!: ெசற உ%ள(4ட பா3ய ?ற: ெசயகள( ஈ/ப4EFததாக
இவ கள( சில

ெத3வ!திEFதன .

qபரேயாகக% நடFதிEFதன எபத?கான 2 கிய ?ற:சா4/கைள
வட கிL கிழ கிL நடFத LLRC வசாரைண அம Iக%
ெவள( ெகாண FதிEFதன. ஆனா அFத ?ற:சா4/கைள ஆழமாக வசா3 க
ஆைணயாள க% தவறியEFதன
பதிI

எC வசாரைண அம I நடவ ைககள(

றி)க% கா4/கிறன. பல இடகள( வசாரைண அம Iக% ச4ெடன

2! ெகா%ளப4டன. சா4சிக

 ஆைணயாள க% ெத3வ!த பதிக



பல சFத பகள( கடேன எற பாணயதா இEFதன. ெதாட F
வசா3  வைகயான ேக%வகைள மிக அ3தாகேவ அவ க% ேக4EFதன .
சபFதப4ட அதிகா3க

 எ$!8ல )கா கைள அHபைவ கிேறா எC

]Cவேதா/ அவ க% நிC!தி ெகா6டன . கீ ேழ வEவ LLRC இைணயதள!தி
]றப4Eபத? ஏ?ப இர6/ வசாரைண அம Iகள( 2$ைமயான
நடவ ைக பதிI

றி)க% ஆ. இபதிய நடFத பற வசாரைண

அம Iகைள ேபாலேவ, இவ?றி நடFத சின உைரயாடக% 8லமாகI,
ப3I ஏம?ற 2ைறய இFத வசாரைணக% நடF%ளன எபைத
பா

ேபா சMசல ஏ?ப/கிற:

Testimony of Witness 9, District Secretariat Kilinochchi, 18 September 201079
Witness 9: My son (X2) is under detention in the Welikanda Detention Camp. I have
4 daughters and my husband cannot do any work because he has been afflicted.
The Army wanted all the people who had anything to do with the LTTE to register
their names, so my son went and registered his name. They promised to release
them within 6 months. So far they have not released them.
Q. Tell her that we will be writing to the authorities.
Witness 9: Please help us. We have registered a complaint … We have been
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spending quite a lot of time. We went to Vavuniya Police also several times to make
a complaint.
Witness 9: They promised to release them within 6 months, now it is more than a
year.
Q. Right, right.

Testimony of Witness 12, Gurunagar Cultural Hall, Jaffna, 12 November 2010

80

Chairman: Did you give particulars about a missing person?
Translator [apparently answering for Witness 12]: Yesterday she gave sir.
Chairman: Yesterday you gave. We did not have time.
Witness 12: I have 4 children. I haven’t any support or any help. I don’t know the
whereabouts of my husband. Please try to trace him.
Chairman: We will try to do that.
Witness 12: My eldest son is 14; he is a school boy.
Chairman [apparently to translator]: Yesterday they gave it; they can’t expect us to
go through it today? You tell them.
வட கி நடFத வசாரைண அம Iகைள க6காண!த அர1 சாரா அைம)கள(
பா ைவயாள க%, நிைறய எ6ண ைகயலான ெபாம க% )கா க

ட

வா 8ல அள( க 2வFதைத ைகயாள LLRC தயாராக இEFதிE கவைல
எC ]றின . ஒEவ3ட இEF வா 8ல ெபCவத? மிக
அவகாசேம ஒ கப4EFத எC, ஆைணயாள க

ைறFத

 தமிழிலிEF

ெமாழிமா?றி: ெசால ேபாதிய ஆ4க% இைல எC அவ க%
ெத3வ!திEFதன .
ேமL, LLRC 2) வா  8ல அள(!தவ க

 உதவக% எC எI

கிைட!திE கவைல. ஆனா )ப கப4ட ெகா%ைககள( ெதாதி "ச8க
பணயாள க% ம?C/அல மனநல நி)ண க% ேபாேறா
பாதி கப4டவ க

 உதவ வழக ஏ?பா/ ெசDயபட ேவ6/, இFத

ேசைவக% பாதி கப4டவ3 ெமாழியேலேய அைமFதிEப நல, அவ க%
வா 8ல வழ சமய!திL அத பனE இFத உதவக% கிைட க
ேவ6/. றிபாக பாலிய வ2ைற சபவகள( இPவைகயான உதவக%
கிைட க ேவ6/."81 எC ]Cகிற. "வா 8ல வழக வEவத?கான
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சா4சிக

 ஏ?பட ]ய ெசலIக% அைன!ைதQ அரேச ஏ?C ெகா%ள

ேவ6/."82 எC இFத ெகா%ைக ெத3வ கிற.
ப:சிைலபைள ப3I அர1 ெசயலக!தி 18 ெசடப

2010 அC நடFத

வசாரைண ஆரப க தாமத ஆகியEFத. இFத தாமத!தா ெவCபைடFத
சா4சி ஒEவ

ஆைணய!தி தைலவைர பா ! பவEமாC அதிEதி

ெவள(ய4EFதா .
Éஇேக நாக% இர6டைர மணயலிEF இர6/ மண ேநர! 
அதிகமாக கா! ெகா6E கிேறா. வசாரைண அம I இர6டைர
மண  ஆரப  எC எகள(ட ெத3வ கப4EFத. நிைறய
ேப

இேக வF கா! ெகா6EFதன . பல

ச?C ேநர 2)தா

83

திEப ேபாDவ4டா க%.

மனா3 8 ஜனவ3 2011 அC நடFத வசாரைண அம வ வா 8ல
அள( க வE 2 கியமான பர2க க
சாமான(ய ம க

 வேசட கவன() ஆனா

 அப கவன() எI இைல எற நிைலQ

காணபடதாக மன(த உ3ைமக
அைம) றிப4EFத.

கான ைமய எற இலைகய அர1 சாரா

LLRCய இPவைகயான ெசய?பா/க% அ

?ற:ெசயக% உ3ைம மG றக% ேபாறவ?ைற தன(!தன(யாக தகவL
ஆதார2 ேசக3! அ:ெசயக

 ெபாCபானவ கைள ச4ட!தி 2

நிC!வத?கான ேநா கி ெசயபடவைல எபைதேய கா4/கிறன. இ
ப?றி மன(த உ3ைமக

கான ைமய றிப/ைகய:

ஜனவ3 8 அைறய அம I காைல ஒபதைர மண  ஆரபபதாக
இEFத. ஆனா
வFதவ க

ப!தைர மண !தா ஆரப!த. வா 8ல அள( க

 அ

ேபாமான இE ைகக% இைல எபைத எம

பரதிநிதிக% அவதான( க 2Fத.
ெபEபாலாேனா

வா 8ல அள( க வFதிEFதவ க%

ந6ட zர பயண!

வFதவ கள( பல

கைள! ேபாD காணப4EFதன .

தைரய அம FதிEFதன .

மனா

ப3I அர1

ெசயலக!தி 4.30 வா 8லக% வழகப4EFதன.
மனா

ஆய

ராய) ேஜாச ம?C பற மத ம?C ச8க!

தைலவ க% LLRC 2) சா4சிய வழகின . உ%h
ெவள(நா4/ ஊடகக

ஊடகக



 இFத அம I ப?றி ெசDதி வழக ஆ வமாக

இEFதன . இFத அம வ வா 8ல வழக வE பர2க க



அவ க% 2H3ைம வழகின . 2னண பர2க க% ெநய
வா 8லகைள வழகின . இFத Q!த!தா ேநரயாக பாதி)கைள:
சFதி!திEFத சாமான(ய மக% ஆைணயாள கள(ட ேபச மிகI
ஆ வமாக இEFதன

எறாL அவ க
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இPவைகயான நிைல ப?றி மன(த உ3ைமக% ைமய ஏ?கனேவ
14 கா4Q%ள.
ம கள( பர:சிைனகைள த பத?3ய சில வழி2ைறகைள தம
இைட கால அறி ைகய ப3Fைர!திEப ப?றி LLRC ஆைணய!தி
தைலவ

இ ேபசினா . அவ

இFத தகவ வழகிய ம க



மிகI அவசியமான தகவ எறாL, அவர ஆகில உைர தமிழி
ெமாழிெபய !: ெசாலபடவைல. இேக வFதிEFதவ கள( மிக
ெபEபாைமயாேனாE  ஆகில )3யா எபைத இேக
றிபட ேவ6/.84
நலிண க வரேவ6/ எபதி இலைக அரசாக உ6ைமயான
அ கைற கா4/கிற எறா உ6ைமைய ெவள( ெகாணEவ, நதி
கிைட க:ெசDவ ஆகியவ?ைற அரசாஅ 2 கியமாக எ/! ெகா%ள
ேவ6/.Q!தகால!தி ம க% நட!தப4ட வத ெதாட ப அவ க

%ள

பர:சிைனகைள வசா3! ப3கார வழகிற எFத ஒE நைட2ைற 
ேபாமான அதிகார, ஆதார, இE க ேவ6/. எேலாE நியாயமான
அளவ வசா3 கப/வத? வாD) அள( கபட ேவ6/. ப3கார
ப3Fைரபத? அதிகா3க

 ேபாதிய அதிகார இE க ேவ6/. தவர

சா4சிக% அைனவைரQ பாகா)டH, மன(தாபமான!டH, நட!த
ேவ6/. அர1 அதிகா3க

 ெகா/ கிற அேத 2 கிய!வைதQ

ம3யாைதQ சாமான(ய ம க

 ஆைணயாள க% வழக ேவ6/.

ஆனா வLவான சா4சிக% பாகா) ஏ?பா/க% இலாம இதைனெயலா
வழக 2யா.

சா4சிக

 எதிரான
எதிரான அ:1C!தக% ெதாட ப நடவ ைக

எ/ க! தவறிய
இலைக ம க%, றிபாக வட கிL கிழ கிL வாgபவ க%, ெதாட F
ேமாசமான அ:1C!தக

 ஆளாகிவEகிறன . பலவFதமாக

ெகா6/ெசலப/த, ச4ட!  அபா?ப4/ ெகாலப/த ேபாற
சபவக% இேக நடபதாக தகவக% வFத வ6ண இE கிறன. 2)
வ/தைல )லிக

ட ெதாட )ெகா6EFதவ க%, றிபாக

த/!ைவ கப4/%ள 2னா% )லி உCபன கள( /ப!தவ

ேபாேறா

றிப4ட சில ஆப! கைள எதி ெகா%கிறன . தவர த/) காவலி இEF
வ/வ கப4EFதாL த2ைடய வ/
 திEப 2ைனவ க



இமாதி3யான ஆப!க% உ%ளன. மிர4டக%, ெசயbதியான அ:1C!தக%
ஆகியவ?ைற இவ க% எதி ெகா%கி?ன . ?றவய ம?C மன(த உ3ைம
வழ கள( சா4சியகளாக இEபவ க% ெகாலப/ சபவக%]ட
அேக ெதாட F பர:சிைனயாகேவ இEFவEகிற.
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பயH%ள சா4சி வா 8லகைள ெபCவத?கFத Bgநிைல உEவா கபட
ேவ6/மாய, சா4சிக

ெகதிரான இFத அ:1C!தகைள த/ க வசாரைண

ஆைணய நடவ ைக எ/ க ேவ6/. )ப கப4ட ெகா%ைககள( ப3I
எ6 10 "பாதி கப4டவ க% ம?C ஆைணய!திட வா 8ல வழகிற
சா4சிகள( பாகா), உட bதியான ம?C உள bதியான நல, ேகாE
ப4ச!தி அவ க

ைடய தன(ைம: 1தFதிர ேபாறவ?ைற உCதிெசDய பல

அள( க ]ய நடவ ைகக% 2ென/ கபட ேவ6/." எC ]Cகிற.
சா4சிக

 பாகா) வழவ ெதாட பான நைட2ைற எI LLRCயட

இைல. சா4சிக

 ேபாமான அளவ பாகா) வழ தி4ட எI

இலைகய நதி!ைறயL இைல. ?ற:ெசயலா
பாதி கப4டவ க

 பாகா) வழவத?மான அைம) ஒைற

உCவா கப/வத? வைக ெசDQ மேசாதா ஒC 2007 ெகா6/வரப4/
பன 2008 மG 6/ அறி2கப/!தப4EFத எறாL இலைகய
நாடா

மற அதைன ஒE நா

 ச4டமாக நிைறேவ?றியE கவைல.

(ேமL இFத மேசாதாவ ெத3வ கப4ட பாகா) வழி2ைறக% ேபாதா
எC இலைகய ச4ட நி)ண கேள வம சி! இEFதன .)
LLRCய இைட கால ப3Fைரக% கடFத ெசடப3 நாடா

மற! 

அHபப4EFதன, தாக% அ:1C!தகைள எதி ெகா%வதாக சா4சிய
அள(!த பல

றிப4EFதா க% எறாL சா4சிக% பாகாப உ%ள

பர:சிைனக% ெதாட ப அதி எI ெத3வ கப4E கவைல.
யாg மாவ4ட!திL%ள ெவ%ளைணய 2010 நவப3 நடFத LLRC வசாரைண
அம வ வா 8ல அள( க 2வFத ஆ4கைள ஈ.ப..ப. க4சிைய:
ேச Fதவ க% எC ெத3வ கப/ ஆQததா3க% மிர4யதாக அர1 சாரா
அைம)கைள: ேச Fத க6காணபாள க% ]றியEFதன . பன

நடFத

வசாரைண அம Iகள(ேபா, சா4சிகைளQ ஆைணயாள கைளQ பாகா)
பைடைய: ேச Fதவ க% )ைகபட எ/!: ெசறதாகI
ெத3வ கப4EFத.
ம/ பரேதச!தி ெப3யபறிவ3:சா எற இட!தி உ%ள அரசாக
ைணயதிப

அLவலக!தி

நடFத வசாரைண அம வேபா, LLRC 2)

சா4சிய வழகியவ கைள இராZவ!தின
உ3ைமக

)ைகபட எ/!த ப?றி மன(த

கான ைமய பவEமாC வEண!திEFத:

வசாரைண அம I காைல 9 மண  ஆரபமா என அறிவ கப4EFத
ஆனா 10.45 மண தா அ ஆரப!திEFத. 1மா 10.15 மணயளவ
இராZவ அதிகா3க% gவன

.எc. அLவலக!  வF அகிEகிற LLRC

பணயாள க% யா , ெவள(யடகள(லிEF வFதிEபவ க% யா
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வபரகைள பதிIெசDெகா6டன . இெனாE இராZவ அதிகா3 LLRC
ஆைணயாள கைளQ அ சா4சிய வழக வFதிEFதவ கைளQ
)ைகபட எ/!

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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4. LLRC ய காரணமாD
காரணமாD எ$Fத அர1 நடவ ைகக%
LLRCய இைட கால அறி ைக ெசடப

2010 ெவள(யடப4ட.86 சா4சிக%

ெத3வ!த ைறகைள நிவ !தி ெசDவ ெதாட ப சில பயH%ள ப3Fைரக%
அதி இEFதன எறாL கடFத காலகள( நடFத qபரேயாகக
காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வைத ேநா கமாக



ெகா6ட எFத

ஒE ப3FைரQ அதி இைல.

LLRCய இைட கால ப3Fைரகைள அமப/!வத?காக 2010 ஒ ேடாப3
நியமி கப4ட அர1 அைம)க

கான ஆேலாசைன

$ (I nt er Agency Advi sory

Commit t ee 1E கமாக I AAC) இவைரய ெசDதிE  பணயைன வள



வைகய page ÔProgress Report on t he I mpl ement at i on of t he I nt er i mRecommendat i ons of

t he LLRC," எற தைலப 2011 மா :சி இலைகய ச6ேட ைடc
நாேள/ க4/ைர ஒைற ெவள(ய4EFத. (LLRC ஆைணயாள க% வIன(யா
பதிய ம4/மாக ஒE மாத கால வசாரைண அம Iகைள நட!திய பன
அத இைட கால ப3Fைரக% பர13 கப4EFதன).
த/!ைவ கப4/%ளவ க% வவகார, காண பர:சிைனக%, ச4ட ஒ$,
நி வாக, ெமாழி பர:சிைனக%, ச8க ெபாEளாதார ம?C வாgவாதா
பர:சிைனக% சபFதமாக LLRC வழ இைட கால ப3Fைரக% ெதாட ப

I AAC ெசயப/ எC ெத3வ கப4EFத.87
I AAC தன பணைய ஆரப!%ள எறL, 2ேன?ற எப மிகI
மFதகதியேலேய உ%ள.

த/!ைவ கப/%ளவ க% வவகார
இலைகய ஆயர கண கானவ க% எPவத ?ற:சா4/ இறிேய
பயகரவாத! த/): ச4ட!தி (PTA)
கீ $ த/!ைவ கப4/%ளன

கீ $ அல அவசரகால ச4டகள(

சிைறக%, ெபாலிc லா க)க%, த/)

காவ ைமயக%, ")ன வாgI" ைமயக% ம?C இதர உ!திேயாகk வம?ற
2ைறயL அல ரகசியமாகI ஆ4க% த/!ைவ கப4/%ள
இடகள(L (ஆQத

பக% வச2%ள இடக

என! ெத3வ கப/கிற) இPவாறாக ஏராளமாேனா

 இதி உ%ளட
உ%ளன .

2010 ெசடப3 ெவள(யடப4ட LLRCய இைட கால அறி ைக பவEமாC
]Cகிற:
எFதவத ?ற:சா4/ 1ம!தபடாமேலேய ெந/காலமாக ஆ4க%
த/!ைவ கப4/%ள ப?றி திEப! திEப )கா க% வFதிEFதன.
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அ ெதாட ப ஆைணய பவE ப3Fைரகைள ெசDகிற -

a) இFத )கா கைள ஒPெவாறாக எ/! ப3சீலைன ெசDவத? ஒE
வேசட வழி2ைற உEவா கபட ேவ6/. ேமL ஒPெவாE
வழ ைகQ அத தைம  ஏ?ப 2ைறப வசா3! த பத?கான
ெசய2ைற ெகா6/வரபட ேவ6/. இவ?ைறெயலா
ஒEகிைண! நட!வத? ச4டமா அதிப

திைண கள!தி ஒE

க4டைம) உEவா கபட ேவ6/.

b) த/!ைவ கப4/%ளவ க% அ க 2கா வ4/ 2கா என
இட மா?றப4/வEவதா, தம /ப உCபன
எC உறI கார க

எகிE கிறா

 ெத3யாம ேபாவ ஒE ெப3ய

பர:சிைனயாக ஆைணய!தி 2) எ$பபEFத.
ஆகேவ அரசாக!தி உதாரணமாக நதி!ைறய ஒE 1யாதன
ப3ெவாC பவE வவகாரகைள கவன(பத?காக உEவா கபட
ேவ6/ என இFத ஆைணய ப3Fைர கிற 1. த/) காவலி உ%ளவ கள( ெபய க% ப4யலாக
ெவள(யடப/த.
2. ஒE நபைர வ/வ ேபா வ/தைல சாறித வழகப/த.
வ/தைல )லிக

ட அவE  ெதாட ) இE கிற எபத? )திய

ஆதார கிைட காத வைரய அவ

மG 6/ ைக ெசDயபட வாD)

இைல எற நிைல உEவாக அ உதவயாக இE .
3. ச4ட நடவ ைகக% தாமதமாகிற ெபாவான பர:சிைன
த

கப/த.(வழ  வசாரைணகைளQ த/!ைவ கப4/%ளவ க%

வ/வ கப/வத?கான வழி2ைறகைளQ 3தப/!வத? இ
உதவயாக இE )88
"ைண ெசாலிசி4ட
ேச Fத நா ேப

ெஜனர தைலைமய ச4டமா அதிப

திைண கள!ைத:

ெகா6ட $ ஒைற அைம! த/) காவலி உ%ள

வ/தைல)லி சFேதக நப கள( வடயகைள ஆராDF, உ3ய ச4ட
நடவ ைககைள தாமதமிறி 2ென/ க ேவ6/"89 என காணப4/%ள
2ேன?றக% ெதாட பலான

I AAC அறி ைக றிப4EFத. ேம?ப4/ எFத

வபர2 அFத அறி ைகய ெத3வ கப4E கவைல.

கடFத மா :

மாத, kசா சிைறய இEF பயகரவாத த/): ச4ட ைகதிக% 118
வ/வ கப4டதாக ெப3 வளபர ெசDயப4ட வஷய ஆ4கைள ஒE
வைகயான யேத:சதிகார த/) காவலி இEF இெனாE வைகயான
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த/) காவL  மா?றியதா எC ச வேதச ெபா மன() சைப 
ெத3யவF%ள. அதாவ பயகரவாத வசாரைண ப3I TI D அதிகா3கள(
த/) காவலி இEF அவசரகால வதிகள( கீ g இர6/ ஆ6/க%
வைரயலான த/)

காவL  kFேதா4ட )ன வாgI 2கா2  இவ க%

மா?றப4EFதன . அ அவ க% எPவத ?ற:சா4/ இலாமதா
த/!ைவ கப/கிறா க% எப கவன( க!த க.
அத பன , ெப3தாக அறிவ கப4/ ஆ4க% வ/வ கப4/%ளன , ஆனா
1மா

8வாயர ேப

வைரயலானவ க% இH த மG தான ?ற:சா4/

என எC ெத3யாமேலேய த/!ைவ கப4/%ளன .
90

த/!ைவ கப4/%ளவ க% அ!தைன ெபய3 ெபய

வபர அடகிய

ெமா!த ப4ய எI ெபாவாக ெவள(யடப4E கவைல.
2011 ஜூ ைமய பதிய, பயகரவாத வசாரைன ப3வனரா 8C
தகவ ைமயக% அைம கப4EபதாகI,
உ!தரவ ேப3L, ெபாலிc த/)
ப?றி அவEைடய /ப!தின

அ ெசC த/)

காவ

காவலிL த/!ைவ கப4/%ளவ க%

வபர ெபறலா எC ெபாலிசா

அறிவ!திEFதன . /ப!தவE  ம4/ேம த/!ைவ கப4/%ளவ கள(
வபரக% வழகப/ ேவC எவE ேமா எFத அைம) ேமா தகவ
வழகபடமா4டா. த/!ைவ கப4டவ

வ6ணப!தாL]ட அைவ

வழகபடா எC TI D ப3I ]றிவ4EFத.
ெபாலிc மா அதிப

வIன(யாவ உ%ள ைண

அLவலக!திL, ெகா$ப உ%ள TI D தைலைம

அLவலக!திL, kசா த/) காவ ைமய!திL TI D ப3வனரா நட!தப/
இ!தகவ ைமயக% அைம கப4டன. ஆனா இPவடகள( இEF தகவ
ெபற 2ைனFதவ க% பலE  அதிEதி ஏ?ப4ட. /ப!தவ க
உறI கார க

மாக கி4ட!த4ட 1,300 ேப



இFத 8C ைமயகள(லிEF

தகவ ெப?றதாகI, இFத ைமயக% ஆரப கப4டதிலிEF காணாம
ேபான தம உறவன

ப?றி தகவ ேக4/ 1மா

250 ேப

ெதாைலேபசி அைழ!திEFததாகI, இவ கள( 1மா

TI D ெபாலிசாE 

ஏ$ சதவத!தினE



ம4/ேம ேக4ட வபர கிைட!ததெனC, ெபEபாலான வ6ணபக%
இராZவ த/) காவலி உ%ளவ கைள ப?றியதாக அைமFதிEFத, TI D
த/) காவலி உ%ளவ க% ப?றியதாக அைவ இைல எப ேபாறவ?ைற
ஜூ 24 அC ெபாலிc ேப:சாள
மிக ெநEகிய உறI கார க

ப3ஷாFத ெஜய ெகா ெத3வ!திEFதா .

 ம4/தா தகவ வழகப/ எC

இFத ைமயகள( உ%ள தகவக% த/!ைவ கப4டவ க% அைனவ
ப?றியதான 2$ைமயான பதிI இைல எC அவ

]றினா .

இராZவ!தா த/!ைவ கப4/%ளவ க% ப?றிய வபரகைளேயா, த/)
காவ உ!தரI இறி ெபாலிசா த/!ைவ கப4/%ளவ க% ப?றிய
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வபரகைளேயா இFத ைமயகளா வழக 2யா எC அவ
ெத3வ!திEFதா .91
அவசரகால வதி2ைறகைள பபயாக! தள !வத?,

2011ஆ ஆ6/

கைடசிேயா/ நா4 ெந/காலமாக இEFவE அவசரநிைலைய
அக?Cவத?மான

அரசாக!தி தி4ட ப?றி இலைக அைம:சரைவ

ஜூைல 2011 அறிவ!திEFத. இFத வா Cதிக% நிைறேவ?றப/கிறனவா
எப க6காண கபட ேவ6/. ஏெனறா ஏ?கனேவ வFத இபயான
அறிவ)க% எலா அவசரகால வதி2ைறகள( வ3ய!ைத

ெப3தாக
ைற!திE கவைல.92

காண பர:சிைன
காண பர:சிைனகைள ெபாC!தவைர, த?ேபா கிைட க ]ய ச4டk வ
நிவாரண வழி2ைறக% ெகா/ க 2யாத சில த Iக%" சில வஷயகள(
ேதைவயாக இEபதாக I AAC ெத3வ!திEFத. நில!ைத பகி Fதள(பத?
)தியெதாE வழி2ைற ேதைவ எC அ ஒ) ெகா6EFத. இலைகய
எ ேவ6/மானாL தம வாgவடகைள! ேத Fெத/! ெகா%கிற
உ3ைம ம க

 இEபைத அ வலிQC!தியEFத. வL கா4டாயமாக

யம !கிற ெகா%ைக இைல எC, |பாகா) ேதைவ இலாத
ப4ச!தி உய

பாகா) வலய பதிக% (HSZ)

ெமேமL அக?றப/வைத"

அரசாக ஊ வக ேவ6/ எC ]றியEFத. யாgபாண பலாலி
பதிய 256 வ/க


 ஆ4கைள! திEபயH)வத?கான பணக%

அரப!வ4டன எC அ ]றியEFத. உய

பாகா) வலய பதிய

உ%ள 2500 ெஹ ேடE  அதிகமான நிலபரப 2392 வ/க%

எதி கால!தி ம க% யம வத? உகFத இடகளாக அைடயாள
காணப4/%ளன எC அFத அறி ைகய ெத3வ கப4EFத.
க6ணெவகைள அக?C பண 2/ கிவடப4EபதாகI அதி
றிபடப4EFத.

ெமாழி
ெமாழி சபFதமான வவகாரக% எC வEேபா, "உ!திேயாகk வ ெமாழி
ெகா%ைக ெதாட பாக ஏ?கனேவ இEFவE வ !தமான( அறிவ)க%, ெபா
நி வாக 1?றறி ைகக% ேபாறைவ பலனள(  வைகய
நைட2ைறப/!தபட ேவ6/ " எபத?கான அவசிய உ%ள என
வலிQC!தியEFத. 2010 ெபாலிc ைறய தமிழ க% ேச
ேபாற நடFவEகிற 2ய?சிகைள அ 14 கா4EFத.
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ச4ட ஒ$
வட இலைகய இEF LLRC  சா4சிய அள(!திEFதவ கள( பல ,
றிபாக யாgபாண!தி இEF சா4சிய அள(!தவ க% பல , ச4ட ஒ$
பர:சிைன ப?றி, அதிL றிபாக ஆQத

பக% ஈ/ப4ட மிர4

பறி!த, ஆ4கட!த ம?C பற ?ற: ெசயக% றி! கவைல
ெத3வ!திEFதன . இFத ஆQத
பைடக
ஆQத

பக% சில இலைகய அரச

ட ெதாட ) ெகா6Eபைவ எw ]றப4EFத.
$ கள(ட" இEF இலைக அர1 ஆQதகைள

"ச4டவேராத

கைளய ேவ6/

என LLRC ப3Fைர!திEFத. ச4டவேராத ஆQதகைள ஒபைடபத?கான
கால ெக/ ஒைற வதிபத? ேதைவயான உடன நடவ ைககைள
இலைக அர1 எ/!%ள. இலைகய கிழ  பதியலிEF வ/தைல
)லிகைள வர4ய பன

அகிEFத $ கள(ட இEF அரசாக

ெவ?றிகரமாக ஆQதகைள

கைளFதிEFத" எC

I AAC ெத3வ!திEFத.

ஆQதக% அல ெவெபாE4க% ைவ!திE  ஆ4க%
ைகெசDயப4டா அவ க

 பைண வழக

]டா எற வைகய ெவ

ஆQதக% ச4ட!தி சீ திE!தகைள இய?ற இலைக அர1 எ6ண
ெகா6/%ள எC அதி ெத3வ கப4EFத. ஆQதக%
ஒபைட கப/ வைரயலான இைட கால நடவ ைகயாகேவ இFத மா?ற
ெகா6/வரப/ எC அதி 14 கா4டப4EFத.
ஆனா இைவ ெதாட ப எFத 2ேன?ற2 காணப4டதா என
ெதள(வாகவைல. ஆனா ஆ4கட!தக% ெகாைலக% ேபாறைவ
அைடயாள காணபடாத ஆQத

$ கள(னா ெசDயப/வதாக யாgபாண

மாவ4ட!திலிEF ஜூ கைடசி வைரய இEF]ட ெசDதிக% வFத
வ6ணதா இEFதன. இPவைகயான ?ற: ெசயகள( சபFதப44வ க%
இலைக அரச பைடக

ட ெதாட )ைடய ஆQத
93

எC ெத3வ கப/கிற.

எதி

பகைள: ேச Fதவ க%

க4சி அர:ய வதிக

 எதிரான மிர4டக%

ம?C ெசயbதியான அ:1C!தக% ஜூைல மாத!தி உ%hரா4சி!
ேத தக

 2பாக அதிகமாக இEFததாக 2ைறயடப4EFத.

ஆQதகைள

கைளவதா ம4/ேம இபயான வ2ைறகைள 2I 

ெகா6/வFவட 2Q எC ச வேதச ெபாமன() சைப
நிைன கவைல. ?றவாள(கைள ச4ட!தி 2 நிC!வெதப அவசிய
என அ ந)கிற. இபயான ?ற:ெசயக% ப?றிய ?ற:சா4/க%
இEபைத ஒ) ெகா6/ அவ?ைற வசா3பத?, அவ?C 
காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வத?

இலைக அதிகா3க%

மC!வEவ நா4 அராஜக வள FவEவைத ஊ வ கிற. அரசி
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பாகா) பைடயன , அவ கேளா/ ெதாட )ைடய ஆQத
உ%ள(4ேடா

பக%

இPவாறான அராஜககள( ஈ/ப4/வEகிறன .

ச8க ம?C ெபாEளாதார பர:சிைனக%
ஏ9 ெந/Mசாைல மG 6/ திற கப4டெதப, இலைகய ம!திய உ%ள
க6  வடேகாய உ%ள யாgபாண!  இைடேய ெபாE4க
ஆ4க
என



 ெசCவர மிக அவசியமான தைரவழிபாைதைய ஏ?ப/!தி! தFத

I AACய அறி ைக ]Cகிற. இத வைளவாக வட கி? ெத?கி?

இைடய தைடய?ற நடமா?ற ஏ?ப4ட எC |"ெபாEளாதார!திL
ச8க!திL கலா:சார!திL தைடயறி பெகா%

 உ3ைம கிைட!த"

எC அ றிப4/%ள. இலைக அதிகா3க% " ச8க, ெபாEளாதார
கலா:சார ெசய?பா/கள( அதிக பகள(ைப உCதிெசDQ ெபாE4/ ஏ9
பாைதrடாக ம க% தைடயறி ெசCவEவைத இலைக அதிகா3க%
ஊ வ க ேவ6/ எC LLRC ப3Fைர!த உ6ைமதா. ஆனா இFத
ெந/Mசாைல ெபாம க% ேபா வர!  திறFவடப4ட எப LLRC
அைம கப/வத? பல நா% 2) 2009திேலேய நிகgFவ4ட.ஆதலா
இFத 2ேன?ற!  இFத அைம)க% காரண எC ]ற 2யா.
"ெபாம கள( ெசய?பா/கைள இயபா " ேநா கி அரசாக 2கவ க%
(உ%hரா4சி நி வாகிக%) ம?C பாகா) பைடக% இைடய ஒ!ைழ)
வLப/!தபட ேவ6/ எC LLRC ப3Fைர!திEFத. இFத ப3Fைர
ெதாட ப I AAC ஒப.4டளவ ெப3தாக எதைனQ றிபடவைல.
"உ%நா4டளவ இடெபய Fதவ கள( I DP மG %ேய?ற!தினாL, சப4
பால க4டப4டதாL, மG ப! தைடக% தள !தப4டதாL ம கள(
வாg ைகய மா?ற வF%ள" எC ம4/ அ ]றியEFத.
ெசாலேபானா, வட இலைக இH அதிக அளவ இராZவமயமாகேவ
உ%ள. அ சிவ நி வாக, மன(தாபமான நிவரண பணக%, அபவE!தி
பணக% ேபாறவ?றி இராZவ!தினE பாகா) அைம:சக!தினEேம
ஆதி க ெசL!கிறன . இலைகய ஏைனய பதியL சிவ
நி வாக!தி பாகா) அைம:சி ப எப ெமேமL அதிக3!
வEகிற.
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5. ச வேதச அளவலான 1யாதன வசாரைண ேதைவ
இலைகய பலகாலமாக வசாரைண ஆைணயக% பல
அள(!திE கவைல எபைதQ, LLRC இநா%வைர ெசDதிE கிற பணக
திEதிகரமாக இைல எபைதQ ைவ! பா
நா



ைகய, அதனா ஒE

 ஒE நதி வழகேவா, உ6ைமைய ெவள( ெகா6/வரேவா, இலஐய

மன(த உ3ைம மG றகைள எதி ெகா6EFதவ க

 2$ைமயான நிவாரண

வழக 2Q எேறா ச வேதச ெபாமன() சைப கEதவைல.
இலைகய ஆQத ேமாதகள( இCதி நா4கள( நடFததாக! ெத3வ கப/
பா3ய ?றகைள வசா3பத? ெபாE!தமான ஒE வசாரைண வழி2ைறயாக
LLRC எேபாேம இEFதிE கவைல. ெகா/ கப4EFத பணவர),
அதிகாரவர), க4டைம கப4ட வத, ஆைணயாளராக நியமி கப4டவ க%,
ெசயப4ட வத எC பேவC வைககள(Lேம அதி ேகாளாCக%
இE கிறன. ேமL, இலைகய த?ேபாைதய அரசிய Bழ,
?றெசDதவ?கைள ச4ட!தி 2 நிC!வத? ஏ?றதாக இைல.
இலைகைய ெபாC!தவைர ?றவாள(க% ச4ட!தி பய சி காம
இEFவEவெதப வதிவல காக இலாம அேவ வதியாக இEFவE
நிைலதா ந கிற. தசாதகாலகளாக அ இேத நிைலதா. மன(த உ3ைம
மG றகைள அதிகா3க% ெதாட F க6/காணாம இEFவEகிறன .
வ/தைல )லிகh  எதிரான ெவ?றிைய எ4/ வழிய இலைக பைடக%
ெசDதிE க ]ய ?றக

 ெபாCபானவ கைள ச4ட!தி 2

ெகா6/வEகிற ெபாCைப ஏ?க அதிகா3க% மCபத?, அதைன யாE
வம சி!தா அவ கைள த6பத? Q!த ெவ?றி தF%ள மமைத
காரணமாக அைமF%ள. எMசிQ%ள வ/தைல )லி உCபன கள(
இPவாறான ?றகைள: ெசDதிE க ]யவ கைள ச4ட!தி 2
ெகா6/வரI இலைக அதிகா3க% தவறி வEகிறன . ஆனா
காலேபா கி, இலைகய தைலைம தன பைய தள !, உ6ைமைய
ெவள( ெகாண F நதிைய நிைலநா4ட! ேதைவயான ேந ைமயான ேக%வக%
எழ அHமதி , அத வழியாக இலைக ம கள(ைடேய நலிண க
உEவா எC நாக% ந)கிேறா. ஆனா இFத மா?றக% வர ஆ6/க%
கண கி கால எ/ கலா.
நடFத அ4iழியகைள ெவள(ய ெசாவெதப 2 கிய. அFேநா கி ஐ.நா.
நி)ண

$ 2 கிய

கEவ ஆவ . "அFத அறி ைகைய நா உலகி?,

ெபாபைடயாக பர13! வ4ேட... ஆகேவ இலைகய என நடFத
எப அைனவE  ெத3Q" எC பபசி  கடFத ஜுன( அள(!த ேப4
ஒறி நி)ண

$ அறி ைக ப?றி ேப1ைகய தைலைம: ெசயல

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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8 றிப4EFதா ."ஆனா தகவக% ெவள(ய4டா ம4/ ேபாதா.
ஒEகிைணFத அZ2ைறைய

கைடப ேபாதா ச வேதச

கவன!தி வைளவாக மாCதகைள
கா!திரமான நடவ ைகக

ெகா6/வர 2Q. ]டேவ

 ேம?ெகா%ளபட ேவ6/. இலைகய

ச வேதச வசாரைணக% ேவ6/ எC அ$!த தEவதி ச வேதச ச8க
க6/%ள ேதாவ, இலைகய ?றவாள(கைள ச4ட!தி 2 நிC!கிற
ேநா கிலான அைன! 2ய?சிகைளQ - உ%நா4டளவL ச வேதச அளவL
ஆன அைன! 2ய?சிகைளQ பலவனப/!திQ%ள.

LLRC ஒE பல தE வழி2ைறதா எC இலைக ]Cவைத ச வேதச
நா/க% ெதாட F ஏ?C ெகா%

மானா, இலஐய நிதி

மC கப/வத?, உ6ைம நிராக3 கப/வத?, ச வேதச ச4டகள(
மG றகளா பாதி கப4ட ம க

 நிவாரண மC கப/வத? மிகI

ஆப!தான ஒE 2Hதாரண!ைத ஏ?ப/!திவ/. அI தன இFத
ச வேதச கடபா/கைள நிைறேவ?ற இலைக அரசாக!  வEப2
இைல, வழிQ இைல எC கா4/ ெதள(வான ஆதாரக% நிைறய
இEF ச வேதச ச8க வாளாவE கிற.
இலைக உ%நா4டளவ 2ய?சி எ/ கிறேதா இைலேயா, ச வேதச
ச4டகள( கீ ழான ?றக% ப?றிய )கா கைள தாமதமிறி வசா3 கிற
ெபாC) ஐ.நா.மற!  உ%ள. இFத வசாரைணக% 1யாதனமாகI,
ச வேதச தர அளIேகாக

 ஏ?பI 2ென/ கபட ேவ6/. சFேதக

நப க% ச வேதச தர!தி நியாயமாக வசா3 கப4/ ?றவாள(க% என
அைடயாள காணப/ேவாE  உ3ய த6டைன வழகபட ேவ6/.
உ6ைமைய ெவள( ெகா6/வரI, நலிண க!ைத ஏ?ப/!தI,
?றவாள(கைள ச4ட!தி 2 நிC! வஷய!ைத இலைக அர1
எேபாதாவ அகீ க3  எறா அ ெதாட பாகI இலைகய
2ென/ கப/ நடவ ைககைள க6காண!, தகவ ெவள(ய/கிற
ெபாC) ஐ.நா.மற!  உ%ள.
ச வேதச அளவ ெசDயப/வதலாம, மன(த உ3ைமகைள பாகா!,
?றவாள(கைள ச4ட!தி 2 நிC!கிற ெபாC) இலைக அரசாக! 
உ%ள. Q!த!தி இCதி

க4ட!தி ெபாம க% ெபEமளவ

ெகாலப4டத? காயப4டத? அரச பைடயனE ெபாC) எபைத
இலைக ெவள(பைடயாக ஒ) ெகா%ள ேவ6/. பாதி கப4ட ம கhைடய
உ3ைமகைளQ க6ணய!ைதQ அவ க% அகீ க3 கI ஏ?C நட கI
ேவ6/.மன(த

உ3ைம ம?C மன(தாபமான ச4ட மG றகைள:

ெசDதவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வத?கான ேதசிய ெகா%ைக ஒைற

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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இலைக வ க ேவ6/. தம பைடக% ?றக% ெசDததாக )கா க%
எ$கிறன எபைத அவ க% ெவள(பைடயாக ஒ) ெகா%ள ேவ6/. மன(த
உ3ைம மG றகைள எதி ! அவ க% வLவாக ரெகா/ க ேவ6/.
ஆ4கட!த, பலவFததமாக ெகா6/ெசலப4/ ஆ4க% காணாம ேபாத
ஆ4ெகாைலக% ேபாறைவ வட இலைகய நடFதாL ச3 நா4 ேவC
பதிகள( நடFதாL ச3, அ ப?றி )திதாக வE )கா கைள இலைக
2$ைமயாக வசா3 க ேவ6/. ?றவாள(க% அைடயாள காணப4/,
ச வேதச தர!தி நியாயமான வழி2ைறகள( 2$ைமயாக வசா3 கப4/
அவ க% மG  இலைக ச4டப நடவ ைக எ/ க ேவ6/.

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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6. நிைறI

1

றி)க%

2009 2த 2011 வைரயலான காலபதிய இலைக மன(த உ3ைமக%

கIசி 11,000!  ேம?ப4ட )கா கைள ெப?றிEFத, ச6ேட லG ட
(இைணயதள), 21 ஜூைல 2011
http://www.thesundayleader.lk/?p=43073
2

“ச4ட!தி பய இEF ?றவாள(க% தப  நிைலைய

மா?Cவத 8ல மன(த உ3ைமகைள பாகாபத?
ேமப/!வத?மான )ப கப4ட ெகா%ைக! ெதாப”
இத?3ய தர அளIேகாக% வைரயC கப4/%ளன. இFத
ெகா%ைக! ெதா)  ஐ.நா. மன(த உ3ைமக% ஆைணய 2005
ஒ)த அள(!திEFத. , E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 பரவ3 2005
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement
இFத

ெகா%ைககைள ஐநா மன(த உ3ைமக% ஆைணய அகீ க3!திEFத.

த மான எ6 E/CN.4/RES/2005/81 of 21 ஏர 2005. இத எ$! வவ! காண
இைண): http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,UNCHR,,,45377c930,0.html
3

பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ 2)

ெத3வ கப4ட, 17 ஆகc4 2010, (TG ASA 37/2010.001)
4

ச வேதச ெபாமன() சைப இலைக: ?றசா4டப/ ேபா

?றக% ெதாட ப ச வேதச வசாரைண ேவ6/(இலைகய
பபைன  நலிண க! மான ஆைண $I , ஹிQம
ைர4c வா4: அைம) , இ6ட ேநஷன கிைரஸிc e) 
ஒறாக எ$தப4ட கத , 14 ஒ ேடாப 2010 (Index: ASA 37/015/2010)
https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/015/2010/en/b8167216-c0aa-48be-99f8bdcb5cab5d84/asa370152010en.pdf
5

இலைக அரசாக2, ஐநா தைலைம: ெசயலE வழகிய ]4டறி ைக

SG/2151, 26 ேம 2009
https://www.un.org/News/Press/docs/2009/sg2151.doc.htm
6

இலைகய ?றக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ

ெதாட ப ஐநா தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$ வழகிய அறி ைக,

2 கிய சாராச ப க ii, http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_Report_Full.pdf
7

ேமL%ளதிேலெய ப க vii

8

Q!ததி கைடசி க4ட!தி இலைகய நடFததாக ெத3வ கப/

?றக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ ெதாட ப ஐநா

தைலைம: ெசயல

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப
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ெவள(ய4டா . SG/SM/13524, 25 ஏர 2011
9

ேமத ஜனாதிபதி மஹிFத ராஜப ஷ, இலைக ஜனநாயக ேசாஷலிஸ

யரசி அதிப , P.O. No CA/3/3/24,
http://www.llrc.lk/images/stories/docs/Mandate%20English.pdf
10

2 ஜனவ3 2006 அC, திEேகாணமைல கட?கைரய ]ய ஐF

மாணவ க% இலைக பாகா) பைடயனரா ெகாலப4EFதன . இர6/
ேப

காயமைடFதிEFதன . இவ?ைற: ெசDத எc..எஃ. எனப/ வேசட

அதிர பைடயன

எC நபப/கிற. இறFதவ க% உடலி ந4!திய பேரத

ப3ேசாதைனக%, இவ க% 6/ பாDF இறF%ளன

எC ெத3வ!தன.

8C ேபE  தைலய 6/ பாDFதிEFத. இ ெதாட ப
திEேகாணமைல காவ நிைலய!ைத: ேச Fத ச இcெப ட

ஒEவைர

த/! ைவ கI, எc..எஃ.ைப: ேச Fத 12 ேபைர வசாரைண 2Q வைர
ஒE மாத!  பண இைடந க ெசDயI 13 பரவ3 2006 அC
?றவய )லனாDI ப3வான சி.ஐ.. ெபாலிசா

அவசரகால வதிகள( கீ g

பாகா) அைம:சக!தி ைகெயாப ெப?C ப ஆைணகைள
வாகியEFதா . ஆனா எc..எஃ. சFேதக நப கைள வ/வ மாC ச4டமா
அதிப

சி.ஐ..யனE  பன

ச4டமா அதிப

ெத3வ!திEFதா . அத?கான கரண ஒைறQ

அLவலக தFதிE கவைல. அத ப வசாரைணக%

நடFததாகI ெத3யவைல. Ôேமாசமான” மன(த உ3ைம மG றகளாக! ெத3Q
16 சபவகைள வசா3 க ெசடப

2006 ஜனாதிபதி மஹிFத ராஜப ஷ

வசாரைண ஆைணய ஒைற அைம!தா . இ:சபவ!தி இறFத ரஜஹ
மேனாகரன( தFைத இதி சா4சிய வழகியEFதா . நா4/  ெவள(ய
றிப4/ ெசாலபடாத ஒE இட !தி இEF வேயா

ெதாட ) வழியாக
டா ட

மேனாகர வா 8ல வழகியEFதா . இவE  அ:1C!தக%

இEF!தா இFத ஏ?பா/ ெசDயப4EFத. இவ

வா 8ல வழஇய

ெதாைல கா4சிய கா6ப கப4/ ெபாம க% கவன!  வFத. ஆனா
இFத வசாரைண ஆைணய!தி அறி ைக ஜனாதிபதியட பர!ேயகமாக
ெகா/ கப4ட. அத 2Iக% பர13 கபடேவ இைல. ?ற
2$ைமயாக வசா3 கபடI இைல. எவE இத? ச4ட!தி 2 பதி
ெசாலI இைல. (இEப வEட ஏமா?C ேவைல; இலைகய வசாரைண
ஆைணயக% எற ச வேதச ெபாமன() சைப ஆவண!ைத பா

கI.)

(Index: ASA 37/005/2009) https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/005/2009/en/c41db3087612-4ca7-946d-03ad209aa900/asa370052009eng.pdf

11
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எற ச வேதச ெபாமன() சைப ஆவண!ைத பா

கI. (Index: ASA

37/005/2009)
12

இலைகய ?றக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ

ெதாட ப ஐநா தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$ வழகிய அறி ைக,

2 கிய சாராச ப க v
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13

LLRC ஆைணய!  ெவள(நா/கள( இEF அHபப4ட பல

வா 8லகைள ச வேதச ெபாமன() சைபQ கிைட கெப?ற.
சா4சிய வழக ஆைணய தகைள அைழ கவைல எC இவ க%
]Cகிறன .
14

)ப கப4ட ெகா%ைக! ெதாதிய 6ஆ ப3I “பாதி கப4ேடா3

கE!கைள ேக4/ ெப?C, ெபாம கைள

கலF ஆேலாசி!, அவ க%

ெசானைத ]யவைர உ%ளட கி உ6ைம க6டறிQ ஆைணய!தி அதிகார
வர), பண வர), யா உCபன க% ேபாற வடயக% த மான( கப/த
நல. ஆ6க

 ெப6க

 சமமான சFத ப வழக வேசட

2ய?சிக% அள( கபட ேவ6/.” எC ]Cகிற. ?றவாள(கைள ச4ட!தி
2 நிC!வத 8ல மன(த உ3ைமகைள நிைலநா4/வத?கான
)ப கப4ட ெகா%ைக! ெதாதி ப3I 6, ஐநா மற, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8
பரவ3 2005 http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement

15

“ஆைணய! தைலவ3 வ க உைர; வசாரைண ஆைணய: ச4ட ப3I 2

கீ g ஜனாதிபதி அைம!த பபைன  நலிண க! மான
ஆைண $வ ெபாம க% வசாரைண அம I ப?றிய பதிIக%”
ெவள(நா/க
கதி காம

டனான உறI, வrக ஆDIக% ேபாறவ?C கான ல qம6

ைமய, 24, Horton Place, Colombo 07, 11 ஆகc4 2010 (LLRC/PS/11-08-10/01),

ப க 1
16

வசாரைண ஆைணய: ச4ட ப3I 2 கீ g ஜனாதிபதி அைம!த

பபைன  நலிண க! மான ஆைண $ வIன(யா பரேதச
ெசயலக!தி நட!திய அம I ப?றிய பதிIக%, 14 ஆகc4 2010,
http://www.llrc.lk/images/stories/docs/August2010/District_Secys_Office-Vavuniya-14.08.2010.pdf
17

வசாரைண ஆைணய: ச4ட ப3I 2 கீ g ஜனாதிபதி அைம!த

பபைன  நலிண க! மான ஆைண $ மனா

பரேதச

ெசயலக!தி நட!திய அம வேபா சா4சி எ6 4 வழகிய வா 8ல, 8
ஜனவ3 2011, ப க 19
18

இEப வEட ஏமா?C ேவைல; இலைகய வசாரைண ஆைணயக%

எற ச வேதச ெபாமன() சைப ஆவண. (Index: ASA 37/005/2009)
19

2206 அைம கப4ட வசாரைண ஆைணய!தி ச4டமா அதிப

ஆ?றிய ப

ப?றிய 2$ைமயான வவாத! , இEப வEட ஏமா?C ேவைல;
இலைகய வசாரைண ஆைணயக% எற ச வேதச ெபாமன() சைப
ஆவண!ைத பா
20

கI. (Index: ASA 37/005/2009)

ச4ட!தி பய இEF ?றவாள(க% தப  நிைலைய மா?Cவத

8ல மன(த உ3ைமகைள பாகாபத? ேமப/!வத?மான
)ப கப4ட ெகா%ைக! ெதா) , E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 பரவ3 2005,
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http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement
21

உதாரண!  டா ட

வத!ைத பா

வரதராஜாவ வா 8ல!ைத ஆைணய ைகயா6ட

கI. (கீ g வEவைதQ பா

கI).

http://www.llrc.lk/images/stories/LLRC_30.11_-_Dr._T.Vartharajah.pdf
22

உதாரண!  பாEக%, 2Q!த கால!  பன

ெவள(QறI

இலைக எதி ெகா%h

ெகா%ைக சவாக%2 எற தைலப ேபராசி3ய

ேஜ.ஈ.

ெஜயB ய நிைனIைரய உைரயா?றிய பாலிஹ கார, Ô2ென:ச3 ைகயாக
இலைக பகா) பைடக% மன(தாபமான நடவ ைககைள எ/!திEFதன .
Q!!!திேபா சாதாரண ெபாம க% பாதி கப/வைதQ ேசதகைள
ைற க ேவ6/ எற ேநா கி 1ய க4/பா4ைட பைடயன
கைடப!திEFதன ” என வலிQ?!தியEFதா . Ôநா4 இைறயா6ைம 
ஒEைமபா4/ எ$FதிEFத அ:1C!தலி இEF நா/ வ/தைலயாவத?
சிபாDக
அவ

, ஜனாதிபதிQைடய அரசிய தைலைமQ வழிவ!%ள” எC

]றியEFதா . நா4 இைறயா6ைமைய ÔசிபாDக% காபா?றின ”

Ôதர!ட மG 4/! தFதிEFதன ” எெறலா அவ
வ/தைல )லிக

]றினா . Ô2009

 எதிராக எ/ கப4ட இராZவ நடவ ைகைய எFத

நா/ ைல!வடாதப ஐநா மற!தி ெவ?றிகரமான ராஜய வழி2ைறகைள
அரசாக ைகயா6EFத.” எC அவ
?றக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ ெதாட ப ஐநா

தைலைம: ெசயல
23

பாரா4யEFதா . இலைகய

நியமி!த நி)ண

இலைகய ?றக

$ வழகிய அறி ைக, ப க 85

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ

ெதாட ப ஐநா தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$ வழகிய அறி ைக,

ப!திக% 279-280, ப க 78
24

இலைகய ?றக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ

ெதாட ப ஐநா தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$ வழகிய அறி ைக,

ப!திக% 281, ப க 78
25

வசாரைண ஆைணய: ச4ட ப3I 2 கீ g ஜனாதிபதி அைம!த

பபைன  நலிண க! மான ஆைண $ ெசகல, ஏரா{

ப4/

பரேதச ெசயலக!தி நட!திய அம வேபா சா4சி எ6 6 வழகிய
வா 8ல, 10 ஒ ேடாப
26

2010

வசாரைண ஆைணய: ச4ட ப3I 2 கீ g ஜனாதிபதி அைம!த

பபைன  நலிண க! மான ஆைண $ ம4ட கள) பரேதச
ெசயலக!தி நட!திய அம வேபா சா4சி எ6 8 வழகிய வா 8ல, 9
ஒ ேடாப
27

2010

LLRC இைணயதள!தி ேபாடப4ட வா 8ல பதிIகள( நிைறய ெமாழிநைட

ைறபா/க% எ$! பைழக% இEFதன.
உ%ள எ$! க% மாறியEFதன.
ெபய க

ஆ4க% ம?C இடகள( ெபய3

ஆைணயாள கள( ெபய க

 இட

 அதி உ%ள ேபாலேவ எ$! கைள எள(ைம கEதி

வழகிேறா.
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28

க ண கEணா அமா எC அைழ கப/கிற, 2னா% வ/தைல )லி

தைலவE, அதிலிEF ப3F உEவாகிய தமிgக ம க% வ/தைல )லிக%
(.எ.வ.ப)

அைமப ேதா?Cநரான அைம:ச

வநாயக8 !தி 2ரள தரன(

ஆதரவாள க%
29

ஈழம க% ஜனநாயக க4சி எற அரசாக!ட இைணF ெசயப/ தமிg

க4சி
30

Testimony of Witness 2, Divisional Secretariat, Ariyalai, Jaffna, 11 November 2010

31

Testimony of Witness 7, Proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt
and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions
of Inquiry Act, Divisional Secretariat, Madhu, 9 January, 2011

32
Testimony of Witnesses 2 and 3, Proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on
Lessons Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of
the Commissions of Inquiry Act, Velanai, 14 November, 2010
33

Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (Tamil People’s Liberation Tigers); a government-aligned political
party founded by Vinayagamoorthy Muralitharan as a breakaway faction of the LTTE. Now headed by
another former LTTE member S Chandrakanthan, Chief Minister of the Eastern Province
34

Testimony of Witness 16, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons
Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the
Commissions of Inquiry Act, Divisional Secretariat, Eravur Pattu, Chenkalady, 10 October, 2010

35

Testimony of Witness 19, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons
Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the
Commissions of Inquiry Act, Divisional Secretariat, Eravur Pattu, Chenkalady, 10 October, 2010

36
Testimony of Witness 2, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt
and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions
of Inquiry Act, District Secretariat, Mullaitivu, 20 September 2010, LLRC/PS/20-09-10/01
37

Testimony of Witness 12, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons
Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the
Commissions of Inquiry Act, Batticaloa District Secretariat, 9 October 2010

38

Testimony of Witness 13, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons
Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the
Commissions of Inquiry Act, District Secretariat Kilinochchi, 18 September 2010

39

Testimony of Witness 5, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt
and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions
of Inquiry Act, District Secretariat, Buttala Divisional Secretariat, 26 March 2011
40

வசாரைண ஆைணய: ச4ட ப3I 2 கீ g ஜனாதிபதி அைம!த

பபைன  நலிண க! மான ஆைண $ சியபலFவ பரேதச
ெசயலக!தி நட!திய அம வேபா ெத3வ கப4ட, 26 மா : 2011
41

Testimony of Witnesses 5, 6 and 7, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on
Lessons Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of
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the Commissions of Inquiry Act, St Anthony’s Church, Kayts, 14 November 2010
42

Testimony of Witness 1, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt
and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions
of Inquiry Act, Gurunagar Cultural Hall, 12th November, 2010
43

Testimony of Witness 10, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons
Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the
Commissions of Inquiry Act, District Secretariat, Mullaitivu, 20 September 2010, LLRC/PS/20-09-10/01

44

உதாரண!  பாEக%, இலைகய ச4டமா அதிப

ெசயல

நியமி!த நி)ண

ஐநா தைலைம:

$I  வழகிய ஒE அறி ைகய, தன(ப4ட

?ற சFேதக நப கைள அைடயாள காZ ேவைலைய LLRC ெசDயவைல
எC ]றியEFதன . இலைகய ?றக

 காரணமானவ கைள

ச4ட!தி 2 நிC!வ ெதாட ப ஐநா தைலைம: ெசயல
நி)ண

நியமி!த

$ வழகிய அறி ைக, ப!தி 281, ப க 78

45

Proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation
appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions of Inquiry Act,
Velanai, 14 November, 2010

46

As with many the LLRC transcripts, the text of this exchange includes without differentiation questions
apparently addressed to the interpreter (and answered by the interpreter), as well as statements directly
attributable to the witness
47

Proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation
appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions of Inquiry Act,
Chavakachcheri Cultural Hall, 13 November, 2010, LLRC/FV/13-11-10/02

48

Evidence given by Witness 9, Divisional Secretariat, Ariyalai, Jaffna, 11 November 2010

49

Excerpt of Testimony of Bishop of Mannar, Rt Rev Dr Rayappu Joseph, Proceedings of public sittings
of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the
President in terms of Section 2 of the Commissions of Inquiry Act, Mannar District Secretariat, Mannar,
8 January 2011

50

இலைகய ?றக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ

ெதாட ப ஐநா தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$ வழகிய அறி ைக,

2 கிய சாராச ப க ii
51

இலைகய ?றக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ

ெதாட ப ஐநா தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$ வழகிய அறி ைக,

ப க 91
52

அதிேலேய பா

கI, ேமL வசாரைண ஆைணய: ச4ட ப3I 2 கீ g

ஜனாதிபதி அைம!த பபைன  நலிண க! மான ஆைண $
2ைல!தI பரேதச ெசயலக!தி நட!திய அம வேபா, சா4சி எ6 1
ெத3வ!த, 20 ெசடப

2010, LLRC/PS/20-09-10/01

53

Testimony of Witness 3, proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt
and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions
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of Inquiry Act, Mullaitivu Divisional Secretariat, 20 September, 2010, LLRC/PS/20-09-10/01
54

Proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation
appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions of Inquiry Act,
Chavakachcheri Cultural Hall, 13November, 2010, LLRC/FV/13-11-10/02

55

Testimony of Witness 4, Proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt
and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions
of Inquiry Act, Divisional Secretariat Poonagari, 19 September, 2010

56

Proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation
appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions of Inquiry Act,
Poonagari Common Hall, 19 September 2010

57

இலைகய ?றக

 காரணமானவ கைள ச4ட!தி 2 நிC!வ

ெதாட ப ஐநா தைலைம: ெசயல

நியமி!த நி)ண

$ வழகிய அறி ைக,

ப க 25, 26 Ô) யE) மE!வமைனய இலைக பைடக% ெஷ

” எற தைலைப பா
வசிய
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கI.

.வரதராஜா வழகிய வா 8ல, 30 நவப
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http://www.llrc.lk/images/stories/LLRC_30.11_-_Dr._T.Vartharajah.pdf
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Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the
Commissions of Inquiry Act, Divisional Secretariat, Madhu, 9 January 2011

61
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Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the
Commissions of Inquiry Act, Divisional Secretariat Nedunkerny, 15 August
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appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions of Inquiry Act,
Kandawalai Divisional Secretariat, 19 September 2010
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வா 8ல!ைதQ பா

கI,
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Institute of International Relations and Strategic Studies, No 24, Horton Place, Colombo 07, Date: 08th
September 2010

75

Duleep de Chickera was Sri Lanka’s 14th Anglican Bishop. He served from May 2001 until he retired
on 31 December 2010

76

“Representations made by Mr M I M Mohideen, ” proceedings of public sittings of the Commission of
Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the President in terms of
Section 2 of the Commissions of Inquiry Act, Lakshman Kadirgamar Institute of International Relations

ச வேதச ெபாமன() சைப ெசடப

2011 ஆவண

றிய./: ASA 37/008/2011

96 எேபா அவ க

 நதி கிைட ?

இலைகய பபைன  நலிண க! மான ஆைண $வ ேதாவக%

and Strategic Studies, No 24 , Horton Place, Colombo 07, 3rd September 2010
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14 ஆகc4 2010 2த 19 பரவ3 2011 வைர Q!த!தா பாதி கப4ட

இடகள( வசாரைண அம Iக% நட!தப4EFதன: வIன(யா: 14 ஆகc4
2010 அC
ெமன(

வ Iன(யா ப.ெசயலக, ெச4 ள ப.ெச., ஐ..ப.ப. ைமய,

பா , 15 ஆகc4 2010 அC ெந/ேகண ப.ெச., கிள(ெநா:சி ம?C

2ைல!தI; 18 ெசடப
ப.ெச., 19 ெசடப

2010 அC கிள(ெநா:சி ப.ெச., ப:சிைலப%ைள

2010 அC kனக3 ப.ெச., 20 ெசடப

2ைல!தI ப.ெச., 20 ெசடப

2010 அC 2ைல!தI பாகா) பைட!

தைலைமயக. ம4ட கள): 9 ஒ ேடாப
ப.ெச., 11 ஒ ேடாப

2010 அC Eநக

கலா:சார ம6டப, 12

2010 அC வ4/ ேகா4ைட கிழ , சி4டேகண, யாg மாவ4ட

ெசயலக, 14 நவப

2010, )ன(த அFேதாணயா

திEேகாணமைல: 3 சப
சப

2010 ம4ட கள) ப.ெச., ஓ4டமாவ

2010 அC ஏரா{ ப! ப.ெச. யாgபாண: 11 நவப

2010 அC அ3யாைல; 12 நவப
நவப

2010 அC

2010 8z

ேதவாலய,ெவ%ளைண.

2010 அC திEேகாணமைல மாவ4ட ெசயலக, 4

ப.ெச., )!தள & மனா : 07.01.2011 அC )!தள

மாவ4ட ெசயலக, 8.01.2011 அC மனா

மாவ4ட ெசயலக, 9 ஜனவ3 2011

அC ம/ ப.ெச. காலி & மா!தைர: 18 பரவ3 2011 அC மா!தைர மாவ4ட
ெசயலக; 19 பரவ3 2011 அC காலி ம6டப, காலி.
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Proceedings of public sittings of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation
appointed by His Excellency the President in terms of Section 2 of the Commissions of Inquiry Act,
Venue: St. Anthony’s Church Kayts, Date: 14 November 2010
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Representations made by the public at District Secretariat Killinochchi, Proceedings of public sittings
of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconciliation appointed by His Excellency the
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Testimony of Witness 12, Gurunagar Cultural Hall, Jaffna, 12 November 2010
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ப3I எ6 10(b), ச4ட!தி பய இEF ?றவாள(க% தப 

நிைலைய மா?Cவத 8ல மன(த உ3ைமகைள பாகாபத?
ேமப/!வத?மான )ப கப4ட ெகா%ைக! ெதா), 2005 ஐநா மன(த
உ3ைமக% ஆைணய இ ெகா%ைககைள ஏ?C ெகா6EFத.
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பபைன  நலிண க! மான ஆைண $ ப:சிைலப%ைள பரேதச
ெசயலக!தி

நட!திய அம வேபா ெத3வ கப4ட, 18 ெசடப

2010, ,

LLRC/PS/18-09-10/02, ப க 1
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ரஜி! கீ !தி ெதன ேகா, ÔLLRC ய மனா

அம Iக%: நப ைக 

அவநப ைக  இைடயலான ஊசலா4ட”
http://www.srilankaguardian.org/2011/01/llrc-mannar-sessions-oscillation.html
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ரஜி! கீ !தி ெதன ேகா, ÔLLRC ய மனா

அம Iக%: நப ைக 

அவநப ைக  இைடயலான ஊசலா4ட”
http://www.srilankaguardian.org/2011/01/llrc-mannar-sessions-oscillation.html
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LLRC அரசாக!  வழகிய இைட கால அறி ைகைய கா6க, களபா ைவ,

11 நவப
87

இFத

2010, http://groundviews.org/2010/11/11/llrc-interim-report-to-government/
$I  இலைகய ச4டமா அதிப

உ%ளா , பாகா): ெசயல
உ%ைற அைம:சக: ெசயல

ேமாஹ ப.3c தைலவராக

ேகா4டாபய ராஜப ஷ, ெபா நி வாக ம?C
அெபDேகா, நதி!ைற அைம:சக: ெசயல

1ஹத கல!, ெபாEளாதார அபவE!தி அைம:சக ெசயல

டா ட . வலி

கமெக, )ன வாgI ம?C சிைற ேமமா4/ அைம:சக ெசயல
ெவள(QறI அைம:சக ெசயல

ெராேமq ெஜயசிக ஆகிேயா

திcஸநாயக,

இதி

உCபன களாக இEFதன . IAACய ெசயலராக .எc. திவர4ண இE கிறா .
இவ

வட மாகாண!தி மG %ேய?ற, அபவE!தி ம?C பாகா)

ெதாட ப ஜனாதிபதியா நியமி கபட ெசயலணய ெசயலE ஆவா .
“Diplomatic lapses put SL under world pressure,” ச6ேட ைடc நாேள/ , 6 மா : 2011
http://www.sundaytimes.lk/110306/Columns/political.html
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ஜனாதிபதி  ெகா/ கப4ட இைட கால அறி ைக, ெசடப
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அேத றி)

90

2010

எc.ெசவமா , Ô, “KP rehabilitated, says Keheliya” தி ேநஷ (இலைக), 10

ஜூைல 2011
http://www.nation.lk/2011/07/10/news5.htm
91

“Missing Persons: only 7 % Gets Info,” ெடDலி மி ர 24 ஜூ 2011

http://www.dailymirror.lk/news/12099-only-seven-per-cent-get-information-on-detainees.html
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உதாரணமாக பாEக% : “Govt. to relax Emergency Regulations”, ெடDலி நிrc, 28

ஜூைல 2011 http://www.dailymirror.lk/news/12658-govt-to-relax-emergency-regulations.html
ேமL தகவL : “Prolong Emergency Regulations not Govt’s Desire”, இலைக அரசி

உ!திேயாகk வ ெசDதி! தள, 28 ஜூைல 2011
http://www.news.lk/home/18570-prolong-emergency-regulations-not-govts-desire
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எC ]றப4டாL, பால:சFதிர 2னா% வ/தைல )லி உCபன
எC அ6ைமயதா இவ

வ/தைல ஆகியEFதா

எC ஒE ெசDதி
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ï¦é¢è÷¢ ªêò¢òè¢Ã®ò¶ âù¢ù?
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êó¢õ«îê ªð£¶ ñù¢ù¤ð¢¹ ê¬ð ªêòô¢ð´õîø¢° àé¢è÷£ô¢ º®ï¢î ªî£¬è¬òè¢
ªè£´î¢¶ àî¾é¢è÷¢.
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åù¢ø£è °óªô¿ð¢¹õîù¢ Íôñ¢ ïñ¢º¬ìò
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Ü½õôèî¢¶è¢° î¤¼ð¢ð¤òÂð¢ð¾ñ¢.
àôè ï£´è÷¤ô¢ êó¢õ«îê ªð£¶ñù¢ù¤ð¢¹ ê¬ðò¤ù¢ Ü½õôè ºèõó¤è¬÷
Üø¤ò: www.amnesty.org/en/worldwide-sites âù¢ø Þ¬íò î÷î¢¬îè¢ è£í¢è.
àé¢è÷¢ ï£ì¢®ô¢ êó¢õ«îê ªð£¶ ñù¢ù¤ð¢¹ ê¬ð Ü½õôèñ¢ Þô¢¬ô âù¢ø£ô¢,
î¤¼ð¢ð¤òÂð¢ð «õí¢®ò ºèõó¤:
Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

amnesty.org

êó¢õ«îê ªð£¶ ñù¢ù¤ð¢¹ ê¬ðè¢° ï¤î¤»îõ¤ ªêò¢ò ï£ù¢ õ¤¼ñ¢¹è¤«øù¢. (äè¢è¤ò
Þó£ü¢ü¤ò ð¾í¢´è÷£è¾ñ¢ £, Üªñó¤è¢è ªì£ôó¢è÷£è¾ñ¢ $, ä«ó£ð¢ð¤ò
Î«ó£è¢è÷£è¾ñ¢ € ðíî¢¬î ãø¢Áè¢ªè£÷¢«õ£ñ¢)

âð¢«ð£¶ Üõó¢èÀè¢° ï¦î¤
è¤¬ìè¢°ñ¢?

Þôé¢¬èò¤ù¢ ð®ð¢ð¤¬ùè¢°ñ¢
ïô¢ô¤íè¢èî¢¶è¢°ñ£ù Ý¬íòî¢î¤ù¢
«î£ô¢õ¤è÷¢
Þôé¢¬èò¤ù¢ Ý»î «ñ£îô¢ ªî£ìó¢ð¤ô£ù è£óíé¢è¬÷ à÷¢ï£ì¢´
Üóê£é¢èñ¢ õ¤ê£ó¤ð¢ðîø¢è£è üù£î¤ðî¤ ñý¤ï¢î ó£üðè¢û Üõó¢è÷£ô¢
2010 «ñ ñ£îñ¢ ð®ð¢ð¤¬ùè¢°ñ¢ ïô¢ô¤íè¢èî¢¶è¢°ñ£ù Ý¬íè¢°¿
Ü¬ñè¢èð¢ðì¢ì¶ ºîô¢ ñè¢è÷¢ Ýò¤óè¢èíè¢è£«ù£ó¤ìñ¢ Þ¼ï¢¶ Ü¶
¹è£ó¢è¬÷ð¢ ªðø¢Á÷¢÷¶. êó¢õ«îê êì¢ìé¢è÷¤ù¢ è¦ö¢ «ñ£êñ£ù
°ø¢øé¢è÷£è¾ñ¢,
«ð£ó¢è¢°ø¢øé¢è÷£è¾ñ¢Ãì
Ü¬ñòè¢Ã®ò
°ø¢øé¢è¬÷ «ñ£îô¤ô¢ ß´ðì¢ì Þ¼îóð¢ð¤ù¼ñ¢ ªêò¢¶÷¢÷ùó¢ âù¢Á
°ø¢øñ¢ê£ì¢ìð¢ð´ñ¢
ï¤¬ôò¤ô¢,
ð£î¤è¢èð¢ðì¢ìõó¢è÷£è¾ñ¢,
°ø¢øê¢ªêòô¢èÀè¢°è¢ è£óíñ£ùõó¢è÷£è¾ñ¢ Ü¬ñï¢î¤¼è¢Ã®òõó¢è÷¢
Þôé¢¬èò¤ù¢ ð®ð¢ð¤¬ùè¢°ñ¢ ïô¢ô¤íè¢èî¢¶è¢°ñ£ù Ý¬íè¢°¿õ¤ù¢
ºù¢¹ «î£ù¢ø¤ò¤¼ï¢îùó¢. ê¤ôó¢ îñ¶ â¿î¢¶Ìó¢õ ñÂè¢è¬÷ê¢
êñó¢ð¢ð¤î¢î¤¼ï¢îùó¢. Ýù£ô¢ Üï¢îð¢ ¹è£ó¢è¬÷ õ¤ê£ó¤è¢è
Ý¬íè¢°¿õ¤ùó¢ îõø¤õ¤ì¢´÷¢÷ùó¢.
Ý¬íè¢°¿õ¤ù¢ ðî¤¾è¬÷ êó¢õ«îê ªð£¶ñù¢ù¤ð¢¹ ê¬ð
Ýó£ò¢ïî
¢ «ð£¶, ðô ïô¢ô êï¢îó¢ðð
¢ é¢è÷¢ îõøõ¤ìð¢ðì¢´÷¢÷¶ñ¢, ê¤ô
êñòé¢è÷¤ô¢ Ý¬íè¢°¿ Üð¢ðì¢ìñ£è«õ èõùè¢ °¬ø¾ìÂñ¢
Üôì¢ê¤òî¢¶ìÂñ¢ ïìï¢¶ªè£í¢´÷¢÷¶ñ¢ ªîó¤òõ¼è¤ø¶. îõ¤ó
Ý¬íè¢°¿õ¤ù¢ àÁð¢ð¤ùó¢è÷¢ ê£ì¢ê¤è÷¤ìñ¢ ðè¢èê¢ê£ó¢ð¤ù¢ø¤
ïìï¢¶ªè£÷¢÷õ¤ô¢¬ô, ñù¤î àó¤¬ñ ñ¦øô¢è÷¢ ªî£ìó¢ð£ù
°ø¢øê¢ê£ì¢´è¬÷ õ¤ê£ó¤ð¢ðîø¢è£ù âõ¢õ¤îñ£ù ºòø¢ê¤¬ò»ñ¢
Üõó¢è÷¢ â´î¢îî
¢ £è¾ñ¢ ªîó¤òõ¤ô¢¬ô. «ñ½ñ¢ ê£ì¢ê¤è¬÷ ñ¤óì¢ìô¢è÷¢
ñø¢Áñ¢
ðö¤õ£é¢èô¢è÷¤ô¢
Þ¼ï¢¶
ð£¶è¢èð¢ðîø¢è£ù
âï¢î
ïìõ®è¢¬è¬ò»ñ¢ Üõó¢è÷¢ â´î¢îî£èî¢ ªîó¤òõ¤ô¢¬ô.
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ï¦î¤ è¤¬ìè¢èê¢ªêò¢»ñ¢ «ï£è¢è¤ô¢ ªè£í¢´õóð¢ð´è¤ø¶ âù¢Á
ªê£ô¢ô¤è¢ªè£í¢´ õï¢î£½ñ¢, âõ¢õ¤î ðôÂñ¢ îó£î õö¤º¬øè÷£è«õ
Þ¼ï¢¶õ¤´è¤ù¢ø Þôé¢¬è Üóê£é¢èî¢î¤ù¢ ïìõ®è¢¬èè÷¤ô¢ «ñ½ñ¢
åù¢ø£è«õ Þï¢î Ý¬íè¢°¿¾ñ¢ Ü¬ñï¢¶÷¢÷¶. Þï¢î
Ý¬íè¢°¿¬õè¢ èí¢´ êó¢õ«îê êÍèñ¢ ãñ£ï¢¶õ¤ìè¢Ãì£¶.
²ò£î¦ùñ£ù, êó¢õ«îê Ü÷õ¤ô£ù õ¤ê£ó¬í ïìï¢î£ô¢ ñì¢´«ñ
àí¢¬ñ¬ò ªõ÷¤è¢ªè£í¢´õó º®»ñ¢, ï¦î¤ è¤¬ìè¢èê¢ªêò¢ò º®»ñ¢,
Þôé¢¬èò¤ù¢ Þóî¢îè¢ è÷ø¤ò£ù »î¢îî¢î¤ô¢ ð£î¤è¢èð¢ðì¢ì
Ýò¤óè¢èíè¢è£ù ñè¢èÀè¢° ãî£õ¶ å¼ õ¬èò¤ô¢ ï¤õ£óíñ¢
è¤¬ìè¢èê¢ ªêò¢ò º®»ñ¢. Üð¢ð®ò£ù å¼ õ¤ê£ó¬íò¤ô¢î£ù¢
ð£î¤è¢èð¢ðì¢ìõó¢è÷¤ù¢ «è£ó¤è¢¬èè÷¢ ªêõ¤ñ´è¢èð¢ð´ñ¢.

