இலங்கை இராணுவத் தளபதியாை மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர சில்வா
நியமிக்ைப்பட்டகே ஜதாடர்பான ைரிசனங்ைளும் அவசர
ேறுசீரகேப்புக்ைான மதகவயும்
ஆைஸ்ட் 19, 2019, ஜைாழும்பு, இலங்கை:
இலங்கை இராணுவத்தின் தளபதியாை மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர சில்வா
ஜனாதிபதி கேத்திரிபால சிரிமசனவினால் நியேனம்
ஜசய்யப்பட்டகதயிட்டு ோற்றுக் ஜைாள்கைைளுக்ைான நிகலயம்
(ோ.ஜைா.நி) ஆழ்ந்த ைரிசனம் ஜைாண்டுள்ளதுடன் மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர
சில்வாவிற்கு எதிராை சுேத்தப்பட்டுள்ள ைடுகேயான குற்றச்சாட்டுைளின்
பின்னணியில் இந்த நியேனத்கத மீளாய்வு ஜசய்வதற்கு உடனடி
நடவடிக்கைைகள எடுப்பதற்கும் இலங்கை அரசாங்ைத்கத அது
வலியுறுத்துகிறது.
இந்த வருடத்தின் ஜனவரியில், மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர சில்வா இலங்கை
இராணுவத்தின் அலுவலைப் பிரதானியாை நியமிக்ைப்பட்ட மபாதும்
ோ.ஜைா.நி இமத மபான்ற ைரிசனங்ைகள எழுப்பியிருந்தது. பாதுைாப்புத்
துகற ேறுசீரகேப்புைள் ேற்றும் ஜபாறுப்புக் கூறலுக்கு தான்
பற்றுறுதியளித்துள்ளதாைத் ஜதரிவிக்கும் தற்மபாகதய அரசாங்ைம்
இக்ைரிசனங்ைளில் ைவனம் ஜசலுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைாகே
குறித்து நாங்ைள் ஏோற்றேகடகிமறாம். இன்கறய நியேனம்
வாக்குறுதியளிக்ைப்பட்ட ேறுசீரகேப்புைளின் ஒரு ேறுத்தலுக்ைான ஒரு
முயற்சியாகும். இது, ேனித உரிகே ோண்புைளுக்ைான ஒரு ஜதளிவான
உதாசீனப்படுத்துதகல எடுத்துக் ைாட்டுவதுடன், இலங்கையில்
குற்றவிலக்ைளிப்கப மேலும் பற்றிப்பிடித்திருப்பதற்கு வசதி அளிக்கிறது.
மேஜர் ஜஜனரல் சில்வா, மபாரின் இறுதிக் ைட்டங்ைளின் மபாது இலங்கை
இராணுவத்தின் 58 ஆவது பகடப்பிரிவின் ைட்டகளத் தளபதியாை
இருந்தவராவர். சர்வமதச ேனிதாபிோனச் சட்டம் (IHL) ேற்றும் சர்வமதச
ேனித உரிகேைள் சட்டம் (IHRL) என்பவற்றின் மீறுதல்ைளில் அவருக்கு
எதிராை பல ஜபாது ஆவணங்ைள் குற்றச்சாட்டுைகள சுேத்தியிருந்தன. அகவ
பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்குகின்றன:
• 2011இல், ஐக்கிய நாடுைள் நிபுணர்ைள் குழு (POE) தங்ைளது
அறிக்கையில், மபாரின்மபாது புரியப்பட்ட மீறுதல்ைள் ஜதாடர்பான
மேலும் சுயாதீன விசாரகணைளுக்கு ஒரு பரிந்துகரயுடன் மேஜர்
ஜஜனரல் சமவந்திர சில்வாகவ ஜபயரிட்டது.
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• 2012இல், ேனித உரிகேைளுக்ைான ஐ.நா. உயர் ஸ்தானிைர் ஐக்கிய
நாட்ைள் ேனித உரிகேைள் மபரகவயில் (UNHRC) “குகறந்தபட்சம்
திரு. சமவந்திர சில்வாவினால் ேறுஜோழியளிக்ைப்படுவதற்கு
சர்வமதச குற்ற வழக்ஜைான்றில் அவரது பிரசன்னத்தின் மதகவ” பற்றி
அறிவித்தார்.
• மீண்டும் 2012இல், மபாரின் இறுதிக் ைட்டத்தின் மபாது அவரின்
நடத்கதைளுக்கு எதிராை சுேத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுைள் ைாரணோை
அகேதி ைாக்கும் நடவடிக்கைைள் ஜதாடர்பான ஐ.நா. விமசட
ஆமலாசகனக் குழுவிலிருந்து மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர சில்வா
நீக்ைப்பட்டார்.
• 2015இல், இலங்கை மீதான ேனித உரிகேைள் விசாரகணக்ைான
ஐக்கிய நாடுைள் உயர் ஸ்தானிைர் அலுவலைம் மேஜர் ஜஜனரல்
சமவந்திர சில்வா ேற்றும் 58ஆவது பிரிவுடன் ஜதாடர்புபட்ட மபார்
குற்றங்ைளாை ைருதும் பல மீறல்ைகள ஆவணப்படுத்தியது. இகவ
கிளிஜநாச்சி, புதுக்குடியிருப்பு, புதுோத்தளன், முள்ளிவாய்க்ைால்
ேற்றும் ஏகனய இடங்ைளில் ஜபாதுேக்ைள் இறப்புைள்
ஜபாதுேக்ைளின் உடகேைளுக்கு அதிை மசதத்கத விகளவித்த
மவண்டுஜேன்மற ேற்றும் ைண்மூடித்தனோன தாக்குதல்ைகளயும்
உள்ளடக்குகின்றன. கவத்திய சாகலைள், யுத்த சூனிய வலயங்ைள்,
ஐ.நா. தளங்ைள் ேற்றும் சிவிலியன்ைகள, விமசடோை ஜபண்ைள்,
சிறுவர்ைள் ேற்றும் வயது முதிர்ந்தவர்ைகளக் ஜைாண்டிருந்த ஏகனய
இடங்ைள் மீதான தாக்குதல்ைகள சாட்சிைள் ைாண்பிக்கின்றன.
இலங்கை மீதான ேனித உரிகேைள் உயர் ஸ்தானிைர் அலுவலை
விசாரகண அறிக்கையும் (OISL) மிகுந்த சர்ச்கசக்குரிய ‘ஜவள்களக்
ஜைாடி’ விவைாரம் உட்பட சரணகடந்தவர்ைளின் பிரச்சிகனகய
ஆராய்கிறது.
• அத்துடன் 2015இல், அப்மபாகதய ஜனாதிபதி ேஹிந்த
ராஜபக்ஷவினால் நியமிக்ைப்பட்ட பரணைே ஆகணக்குழு,
‘ஜவள்களக் ஜைாடி’ விவைாரத்தில் சரணகடந்தவர்ைள் ேற்றும்
ஏகனய சம்பவங்ைகளக் குறிப்பிட்டு சுயாதீனோன விசாரகணைகளத்
மதகவப்படுத்தும் யுத்தக் குற்றங்ைளுக்கு நம்பைோன
குற்றச்சாட்டுைகள உள்ளடக்கியுள்ளது.
• ோர்ச் 2019இல், ேனித உரிகேைளுக்ைான ஐ.நா. உயர் ஸ்தானிைர்,
மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர சில்வாவின் ைட்டகளயின் கீழுள்ள
இராணுவத்தினரின் உரிகே மீறல்ைளுக்ைான குற்றச்சாட்டுைள்
ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருந்ததன் ைாரணோை, இலங்கை
இராணுவத்தின் அலுவலைப் பிரதானியாை மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர
சில்வா நியேனம் ஜசய்யப்பட்டகே ஜதாடர்பாை ைரிசனங்ைகள
எழுப்பினார்.
மேலுள்ளகவ மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர சில்வாவிற்கு எதிராை
சுேத்தப்பட்ட தீவிரோன குற்றச்சாட்டுைளின் ஒரு ஜவளிப் பார்கவ
ேட்டுமேயாகும். அகவ பாரதூர தன்கேயானகவயாை இருந்த மபாதிலும்,
இந்தக் குற்றச்சாட்டுைள் முன்கனய அரசாங்ைத்தினாமலா அல்லது
தற்மபாகதய அரசாங்ைத்தினாமலா முகறயான வகையில்
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விசாரிக்ைப்படவில்கல. உண்கேயில், மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர
சில்வாவின் ஜதாடர்ச்சியான பதவியுயர்வுைள் எவ்வாறு இந்தக் குற்றம்
சுேத்தப்பட்ட மீறல்ைள் ஜவகுேதியளிக்ைப்பட்டகவயாை
மதாற்றேளிக்கின்றன என்பகதமய ைாண்பிக்கின்றன. ஐ.நா. ேனித
உரிகேைள் மபரகவயின் தீர்ோனம் 30/1 இன் ஒரு பகுதியாை, பாதுைாப்புத்
துகற ேறுசீரகேப்புைள் ேற்றும் ஜபாறுப்புக்கூறல் ஜதாடர்பாை
மேற்ஜைாள்ளப்பட்ட அரசாங்ைத்தின் ஜசாந்தப் பற்றுறுதிைளின் பின்னணிக்கு
எதிராைவும் இது உள்ளது.
மபார் முடிவகடந்ததிலிருந்து ஒரு தசாப்தத்தின் பின், ஈஸ்டர் ஞாயிறுத்
தாக்குதல்ைகளத் ஜதாடர்ந்து இலங்கை முைம்ஜைாடுக்கின்ற புதிய
பாதுைாப்புச் சவால்ைகளக் ைவனத்தில் ஜைாள்ளும்மபாது இந்த விடயங்ைள்
மேலும் மோசேகடகின்றன. ஏப்ரல் 21, 2019 இடம்ஜபற்ற இந்தத்
தாக்குதல்ைகள ஆராயும் நாடாளுேன்ற ஜதரிவுக் குழு முன் நகடஜபறுகின்ற
நடவடிக்கைைள், பாதுைாப்பு ேற்றும் புலனாய்வுத் துகறயில் அவசரோன
ேறுசீரகேப்புக்ைான மதகவகய எடுத்துக்ைாட்டுவகத ோ.ஜைா.நி.
ைவனத்தில் ஜைாள்கிறது. ைடுகேயான குற்றச்சாட்டுைளுக்கு முைம்
ஜைாடுக்கும் மவகளயில், இலங்கை இராணுவத்தின் சிமரஷ்ட மிைவுயர்ந்த
பதவிக்கு மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர சில்வா நியமிக்ைப்பட்டகே,
அவசியோன ேறுசீரகேப்பு ேற்றும் குற்றவிலக்ைளிப்புக்கு ைவனம்
ஜைாள்ளுதல் என்பவற்கற முன்ஜனடுப்பதற்கு அரசாங்ைத்தின்
பற்றுறுதியின் உண்கேத்தன்கேயில் ேக்ைள் நம்பிக்கை கவப்பஜதன்பகத
சந்மதைத்திற்குரியதாக்குகிறது.
இத்தகையஜதாரு சூழ்நிகலயில், தற்மபாகதய நியேனத்கத மீளாய்வதற்கு
அரசாங்ைத்கத வலியுறுத்தும் மவகளயில், மேஜர் ஜஜனரல் சமவந்திர
சில்வா ேற்றும் இலங்கை இராணுவத்தின் பணிைகளக் ைண்ைாணிப்பதற்கு
ஒரு மேலும் வலுவான வகிபாைத்கத எடுப்பதற்கும் ேற்றும் ேனித உரிகே
மீறல்ைள் உதாசீனப்படுத்தப்பட்டு ேற்றும் குற்றவிலக்ைளிப்பு
ஜசழித்மதாங்குகின்ற ஒரு மதசம் மநாக்கியதாை இலங்கை மேலும்
வீழ்ச்சியகடவகதத் தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும்
சம்பந்தப்பட்ட நாடாளுேன்ற துகறசார் மேற்பார்கவக் குழுக்ைகளயும்
ோற்றுக் ஜைாள்கைைளுக்ைான நிகலயம் வலியுறுத்துகிறது.
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