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ஊடக வெளியீடு
நிறுத்தப்படாது வதாடருகின்றது: அரச சித்திரெததயும் பாலியல்
ென்முதறயும்.

14 ஜூதல 2017

ஜ

ோகன்னஸ்பர்க்:

இலங்தக பாதுகாப்பு பதடயினர் தமிழர்கதள கடத்துெது ம்

சித்திரெதத வசய்ெதும் வதாடர்ந்து அதமப்பு ரீதியாக நிதலத்துள்ளது. ஏனனனில்
புதியஅரவசான்று
நிதலத்திருந்த

'

பதெிக்கு

ெந்து

30 மாதங்களா கியும்

ெதலயதமப்புகதள

கதலக்க

அந்நாட்டின் மிகப்வபரிய ராணுெ முகாம் களில்

அங்கு 'ஆழமாக

தெறிெிட்டது.

உள்ள

அெற்றுள்

சித்திரெதத கூடங்கள் ,

குடிெரவு னமாசடிகள் , மனிதக்கடத்தல்கள் , அரசு சார்ந்த

அதமப்புகள் அச்சுறுத்தி

பணம் பறித்தல் முதலியன அடங்குகின்றன .
"இலங்தகயில் வெள்தள ொனில் ஆட்கதள க் கடத்துெது வதாடர்கின்றன என்பது

ஆச்சரியப்படனெண்டிய
இவ்ெதகயிலன

ெிடயமல்ல

குற்றெியல்

.

ஏவனனில்

வசயற் பாடுகள்

கடந்தகாலங்களில்

அரசினால் ஊக்குெிக்கப்பட்டு ம்

அவ்ெதகயான வசயல்களில் ஈடுபட்டெர்களுக்கு வெகுமதி ெழங்கப்படும் உள்ளது.
ஆதலால்

இவ்ெதகயான

வசயற் பாடுகளில்

ஈடுபடுபெர்கள்

அச்வசயல்களுக்கு

ஒருனபாதும் வபாறுப்புக்கூற வசய்யமாட்டார்கள் என்ற உத்தரொதம் இருப்பதால் "
ITJP

யின்

நிதறனெற்று பணிப்பாளர்

யாஸ்மின் சூகா

இதுவதாடர்பில்

இவ்ொறு

கூறுகின்றார்.

"தமிழர்கதள

னமலும்

சித்திரெதத வசய்ெது

வபருமளவு

இலாபகரமான வசயற்பாடாக உள்ளது. " என அெர் னமலும் கூறுகிறார் .
சர்ெனதச தீர்ப்பாயங்களிலும்
நீதிமன்றத்திலும்

ஐநா ஆதணக்குழுக்களிலும்
பணிபுரிந்த

(ICC)

சட்டத்தரணிகதளயும்

ெழக்கு

வகாண்டுள்ளது.

ITJP

சித்திரெததக்கு உள்ளாகி

சர்ெனதச குற்றெியல்
வதாடருனர்கதளயும்

கடும்

உயிர் தப்பியெர்களின்

பிரயத்தனம்

ெடுக்கதள

எடுத்து

சட்டதெத்திய

பரினசாததனகளின் மூலம் தெத்திய துதற சார்ந்த அரச சார்பற்ற ஸ்தாபனங்களும்
அதன்

தெத்தியர்களும்

ஆய்வு

ITJP

வசய்து

எடுக்கும்

தீர்மானங்களுக்கு

ெலுச்னசர்க்கின்றனர்.
சிறினசனெின் ஆட்சி காலத்தில் சட்டெினராதமாக தடுத்துதெக்கப்பட்டு சித்திரெதத
வசய்யப்பட்டு
அண்தமய

பாதிப்புற்ற 57

அறிக்தக

தமிழர்களின்

வகாண்டுள்ளது.

ெிபரமான சாட்சியங்கதள
அெர்களுள்

னபர்

24

ITJP யின்

2016/17

களில்

சித்திரெததக்கு உள்ளாக்கப் பட்டெர்களாெர். அச்சித்தி ரெததகள் வதாடர்பில் எந்த
ஒரு

அலுெலரும்

புலனாய்வுக்குள்ளாக்கப்படனொ

அல்லது

அவ்ொறு

வசய்ததமக்காகனொ வபாறுப்புக்கூற னொ வசய்ய படெில்தல.
வதாடர்ந்து நதடவபற்றுக்வகாண்டிருக்கும் சித்திரெதத என்பது இலங்தக பாதுகாப்பு
பதட யில் உள்ள ெிஷமிகளின் (rotten apples ) வசயல்கள் என கூறி தட்டி கழித்துெிட
முடியாது .

ஏனனனில்

ஈடுபட்டெர்களில்

குறித்த

சினரஷ்ட

அதமப்பு ரீதியாக

சம்பெங்களில்

அலுெர்களும்

உள்ளனர்.

அங்கீ கரிக்கப்பட்டதாகின்றன

சித்திரெதத

வசய்ெதில்

ஆதலால் இச் வசயல்கள்
என்பதத

"நிறுத்தப்படாது

வதாடர்கின்றது " என்ற ITJP யின் அறிக்தக காட்டுகின்றது.


2016/17 களில் நதடவபற்ற சம்பெங்களில் மூன்றில் ஒன்று சித்திரெதத
நடத்தும்

கூடத்தினுள்

ெிபரிக்கப்பட்டுள்ளது.

சினரஷ்ட

அதிகாரிகள்

பிரனெசித்ததாக

இதன் மூலம் சித்திரெதத நதடவபறுெதத அங்கு

கட்டதளயிடும் வபாறுப்பானெர்கள்

அறிந்திருந்தார்கள் என்பது வதரிய

ெருகிறது.


2016/17 களில் பாதிப்புற்ற 12 னபருக்கு தனித்திருக்கும் னெறு கூடங்களில்
இருந்து அங்கு தடுத்து தெய்த்திருப்பெர்கள் அலறுெது
கூறுகின்றனர்

இதிலிருந்து

வதரியெருெது

னகட்டதாகக்

யாவதனில்

சித்திரெததக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர் என்றும் .

(ஆ)

(அ)

பலர்

அவ்ெிடத்தில்

சமூகமாக இருந்த ஏதனய பாதுகாப்பு பதடதயய் னசர்ந்த ஆளணிகளுக்கு
அங்கு சித்திரெதத நதட வபறுகின்றது என்பதத வதரிந்திருந்தனர் .


சித்திரெதத

கூடங்களில்

தகயதடயாளங்கள்
இவ்ெதகயான

தெத்து

எடுக்கும்

வதாழில்நுட்பம்

தயாரிப்பதில்
குற்றச்வசயல்களில்

உயிரியல்
கருெிகள்

அண்தமயில்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அளதெ

முதறயில்

பாெிக்கப்பட்டுள்ளன.
தான்

கட்வுச்

சீ ட்டுகள்

ஒழுங்கதமக்கப்பட்ட

ஈடுபடுபெர்கள் இததனப் பாெிக்கும் ொய்ப்பில்தல.

அவ்ெதகயானனார் முதலில் தகயதடயாளம் எடுக்க னெண்டிய னததெயும்
இல்தல .


பாதிப்புற்னறாதர னகள்ெி னகட்டு ெிசாரிக்கும் னபாது முன்னர் பரந்தளெில்
வதரியாதிருந்த ெிசாரதணகளின் வபாழுது வகாடுக்கப்பட்ட
பற்றிய

னகள்ெிகதள

யாவதனில்

னகட்டுள்ளார்கள்.

சித்திரெதத

இதிலிருந்து

வசய்பெர்கள்

கடந்த

தகெல்கள்

வதரிய

ெருெது

காலத்தில்

நடந்த

ெிசாரதணகள் வதாடர்பான தகெல்கதளக் வகாண்ட மத்திய நிதலயத்தில்
(data base) உள்ள ெிபரங்கதள அெர்கள் எட் டக்கூடியதாக உள்ளது என்பது .


பாதிப்புற்ற எண்மர் தங்கதளத் துன்புறுத்தியெர்கள் இராணுெ சீ ருதடயில்
இருந்ததாக ெிபரித்துள்ளார்கள்.



பாதிப்புற்னறார் 7 னபர் அெர்களுக்கு வதரிந்த இடத்தினலனய சித்திரெதத
வசய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அதாெது
அதழக்கப்படும்

பாதுகாப்புப்

வபாதுொக

னயானசப்

முகாம் என்று

பதடயினரின்

ென்னித்

ததலதமயகம்

ஆகும்.


பாதிப்புற்னறார்

அவதற்வகன

அதமக்கப்பட்ட

கூடங்களினலனய

தடுத்து

தெக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அத்துடன் அெர்கள் சித்திரெதத வசய்யப்பட்டது
அவ்ொறு

வசய்ெதற்வகன

உபகரணங்களுடன்

நிர்மாணிக்கப்பட்ட

அதறகளினலனய .


ஆட்கதளக் கடத்துெதும், ெிடுெிப்பதும், தடுத்து தெப்பதும் ராஜபக்ச
ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் இருந்த ெழிமுதறக்கதமயனெ.



பாதிப்பு ற்றெர் தப்பிச்வசன்றபின் அெரின் குடும்பத்தின் மீ து பழிொங்கல்கள்
வதாடர்கின்றன .

ITJP யின் அறிக்தகயில் 2016/17 களில்
ெழிமுதறகள்

தத்துரூபமாக

சித்திரெதத வசய்ெதற்வகன பின்பற்றப்பட்ட

ெிபரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அெற்றுள்

கிரிக்கட்

வபால்லுகளாலும் குழாய்களாலும் அடித்தல், சிகவரட்டினால் எரித்தல், வநருப்பில்
காய்ச்சிய உனலாகக்கம்பியினால் சுடுதல், மூச்சுத்திணறச் வசய்தல், ததல கீ ழாகத்
வதாங்க ெிடுதல் முதலியன உள்ளடங்கல் ஆகும் . இதற்கு னமலதிகமாக பாதிப்புற்ற
18 னபர் (15 ஆண்கள் ) தாம் அனுபெித்த பாலியல் ென்முதறகதள ெிபரித்துள்ளனர் .
"இவ்ெதகயான

குற்றம்புரிபெர்களினது

பாலியல்

ஒழுக்கக்னகட்டினதும்

வகாடூரத்தினதும் அளதெ எடுத்துக் கூறுெது கடினம் " எனவும் "இலங்தகயில்
பாதுகாப்பு

பிரிெினது

ெதகயிலான

வகாடூர

எந்த

ஒரு

மறுசீ ரதமப்பும்

குற்றச்வசயல்களுக்கு

நடத்தப்படுனமயாயின்

காரணமான

இவ்

அலுெலர்கதள

குற்றெியல் ரீதியில் வபாறுப்புக்கு கூற தெப்பதத உறுதிப்படுத்த னெண்டும் என்பது
வதளிவு " என்றும் திருமதி சூகா கூறுகின்றார் .

முற்றிற்று .

