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வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சர், வகௌரெ திலக் ைாரப்பன அெர்களின்  

சிறப்பு பாராளுைன்ற அறிக்மக - 25.07.19 

ஒன்று கூடுவதற்கான மற்றும் குழுமச் சுதந்திரத்திற்கான சிறப்புச் சசய்தியாளர் திரு 
கிளசமன்ட் நியலச ாஸி சவால் அவர்களின் வருகக பற்றியும் சகௌரவ தகலகம 
நீதிபதிகயயும் சகாழும்பு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிககளயும் சந்திக்கவவண்டுசமன்ற அவரின் 
வகாரிக்கக பற்றியும் வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச் ினால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்மக 
வதாடர்பாக,  பாராளுமன்றத்தில் சசவ்வாய் (23 ஜூகல) மற்றும் புதன் (24 ஜூகல) 
கிழகமகளில் பல்சவறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் எழுப்பப்பட்ட பிரச்சகன வதாடர்பில் 
எனது கவனத்திற்கு வகாண்டுவரப்பட்டுள்ளது.  

இது பற்றிய வகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் வவளிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்கள் 
குழப்பத்மத ஏற்படுத்தியுள்ளன என்ற வமகயில், நான் பின்வருவனவற்மறத் 
வதளிவுபடுத்திக்வகாள்ள விரும்புகிசறன்:  

 ஐ.நா. சிறப்பு நகடமுகறகள் பணிப்பாகை கவத்திருப்பவர்களால் இதுமாதிரியாக 
சமற்வகாள்ளப்படும் விஜயங்களின் ஒரு பகுதியாக,  ிறப்புச் வ ய்தியாளரின் 
வருமகயும் இலங்மக அர ாங்கத்தின் அமழப்பின் சபரில் சமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

 இந்த மாதிரியான விஜயங்கமள வரசவற்கும் சநாக்கம்; ஐ.நா உள்ளடங்கலான 
 ர்வசத   மூகத்துடன் இலங்மக சவளிப்பகடயான மற்றும் சபச்சுவார்த்மத 
உணர்வில் ஒளிவு மமறவற்ற வ யன்முமறகமளக் வகாண்டிருப்பதற்காகசவ.  

 ஒரு  ிறப்புச் வ ய்தியாளர் இலங்மகக்கு வருவது இது முதல் தடமவயல்ல; 8 ஜனவரி 
2015 இலிருந்து இதுமாதிரியான 8 விஜயங்கள் சமற்வகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த 
மாதிரியான தருணங்களில்,  ிறப்புச் வ ய்தியாளரின் வ யற்பாடுகமள 
ஒருங்கிமணப்பதும் அர  துமறகளுடனான கூட்டங்கமள ஒழுங்குவ ய்வதும் 
வவளிநாட்டு அமமச் ின் வழமமயான வ யற்பாடாகசவ இருந்துவந்துள்ளது. இந்த 
விஜயங்கள் சமற்வகாள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக, ஐ.நா விடமிருந்து  ந்திக்கவிரும்பும் 
 ிறப்புச் வ ய்தியாளர்களின் பட்டியல் ஒன்று, வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச்டுக்கு 
கிமடக்கப்வபறும். 

 தற்சபாது சகள்விக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ள  ிறப்புச் வ ய்தியாளரின் தற்சபாமதய விஜயம் 
வதாடர்பில், பிற விஜயங்கமளப் சபாலசவ, இந்தச்  ந்திப்புக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்துக் 
கலந்தாசலா ிப்பதற்கு, இவ்வகமச்சு  ம்பந்தப்பட்டவர்களின் ஆயத்தக் கூட்டத்கத 
கூட்டியது என்பமத இங்கு குறிப்பிடுதல் முக்கியமானதாகும். அதன்பின்னர், சிறப்பு 
அறிக்ககயாளரின் முகறயான  ந்திப்பு முன்பதிவுகளுக்கான வகாரிக்கககய, 
அகமச்சகம் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கும். இம்முமறயும் அசத 
நமடமுமறசய பின்பற்றப்பட்டது, அதாவது, வகௌரவ தமலமம நீதிபதி மற்றும் 
வகாழும்பு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உள்ளிட்டவர்களுடனான 20 இற்கும் சமற்பட்ட 
 ந்திப்புக்கமளப் வபறுவதற்கு விரும்பப்பட்டது.  

 சமற்குறிப்பிட்ட ஆயத்தக் கூட்டத்தில்;  ிறப்பு வ ய்தியாளரின் விஜயத்தினால் நீதி 
அமமச் ின் வ யலாளருக்கு வவளிநாட்டு அமமச் ினால் அனுப்பப்பட்ட கடித்தத்திலுள்ள 
பிரச் மனகள் வகாண்டுவரப்படக்கூடிய  ாத்தியக்கூறுகள் பற்றி, வபாலிஸ் 
திமணக்களம் மற்றும்  ட்டமா அதிபர் திணக்களத்தின் பிரதிநிதிகள் சகாடிட்டுக் 
காட்டினர். அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளின்  தற்சபாமதய நிமலமமகள் பற்றியவற்மற 
வழங்கும் பணிமயச்  ட்டமா அதிபர்  திமணக்களம் சமற்வகாண்டது. 
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 இப்பின்னணியிசலசய, வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச் ின் பதிலாள் வ யலாளர்; நீதி 
அமமச் ின் வ யலாளர், பாதுகாப்பு அமமச் ின் வ யலாளர் மற்றும் வகௌரவ  ட்டமா 
அதிபர் ஆகிசயாருக்கு இந்நிகழ்வுகமளப் பற்றிக் குறிப்பிட்டார். இதன் சநாக்கம், 
குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகள் வதாடர்பில்  ிறப்புச் வ ய்தியாளர் பிரச் மனகமள 
எழுப்பக்கூடிய  ாத்தியக்கூறுகள் பற்றி, இந்த நிறுவனங்களுக்கு எச் ரிக்மக 
விடுப்பதாகும்.  

 வகௌரவ தமலமம நீதிபதி மற்றும் வகாழும்பு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுடனான 
 ந்திப்புக்கான முன்பதிவுகள் வழங்கப்படசவண்டுவமன்பது, வவளிநாட்டு அலுவல்கள் 
அமமச் ின் பதிலாள் வ யலாளரின் கடிதத்தில் எந்த இடத்திலும் 
பரிந்துமரக்கப்படவில்மல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இச் ந்திப்புக்கமள  ிறப்புச் 
வ ய்தியாளர் விரும்புகிறார் என்பது மட்டுசம அக்கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது.  

 அசதசபாலசவ, வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச் ின் கடிதத்தில் இவ்விடயங்கள் 
பற்றிய கலந்தாசலா ிக்கப்படும் என்பதும் குறிப்பிடப்படவில்மல, ஆனால், அமவ 
பற்றிக் கலந்தாசலா ிக்கப்படக்கூடும் என்சற  ம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு 
எச் ரிக்கப்பட்டிருந்தது. இதுகூட, குறித்த விஜயத்திற்கு முன்பாக ஜூமல 5 இல் 
 ம்பந்தப்பட்டவர்களுடனான நமடவபற்ற கூட்டத்தின் விமளசவ.  

  ிறப்புச் வ ய்தியாளரின்  ந்திப்புக்களுக்கான சகாரிக்மகமய நீதி அமமச்சு மற்றும் 
நீதித்துகறச் வசகவகள் ஆகையகத்திடம் வதரிவித்ததன் மூலம், வவளிநாட்டு 
அலுவல்கள் அமமச் ானது முமறயான நமடமுமறகமளசய பின்பற்றியிருக்கிறது. 
நீதித்துமறச் ச மவகள் ஆமணயகமானது, இவ்வமமச் ின் கடிதத்மதக் கருத்தில் 
வகாண்டு, வகௌரவ தமலமம நீதிபதியின் ஆசலா மனயின் சபரில், அவரால் இந்த 
 ந்திப்புக்கான முன்பதிவு வழங்கப்பட்டது.  

 வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச் ின் பதிலாள் வ யலாளரின் கடிதமானது, 
நீதித்துமறயில் தமலயடீு வ ய்கிறது மற்றும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு என்பது மாதிரியான 
 ில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வவளிப்பாடு குறித்து நான் 
கவமலயமடந்துள்சளன். இத்துணிபுமரகள் எதுவும் உண்மமயல்ல. 

 இக்குறிப்பிட்ட விஜயத்திற்காக வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமமச் ினால் எடுக்கப்படும் 
முதல் நடவடிக்மக அல்ல இது என்பமத நான் மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகிசறன். 
உண்மமயில், முன்பிருந்த இரு வவளிநாட்டு அமமச் ின் வ யலாளர்கள், ஜூன் 2017 
இலும் அக்சடாபர் 2017 இலும், சநரடியாக வகௌரவ தமலமம நீதிபதிக்கு 
எழுத்துமூலமாக அறிவித்து, இசதமாதிரியான  ந்திப்புக்கமளக் சகாரியிருந்தார்கள். 
ஆனசபாதிலும், இச் ந்தர்ப்பத்தில்  ிறப்புச் வ ய்தியாளரின் சகாரிக்மகயானது நீதி 
அமமச் ின் வ யலாளருக்கு மட்டுசம அறிவிக்கப்பட்டது.   

 முடிவாக, சிறப்பு நகடமுகறகள் பைிப்பாகை கவத்திருப்பவர்களின் 
விஜயங்களின்சபாது, ஆவலாசகன மற்றும் ஈடுபாட்டு உைர்வில் இவ்வமமச்சு 
எப்சபாதுசம இலங்மகயின்  ம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் இமணந்சத பணியாற்றியது 
என்பமதக் குறிப்பிடவிரும்புகிசறன்.  

 
 
 


