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தென்னனாபிரிக்காவனாவை ்காவை அடிப்பவை டிப்படையாகக்னாகாவக் தகாவனாண்டிப்படை ஒரு மனிெ
உரிவை மக் குழு அளித்திருக்கும் விரி்காவைனான அறிக்வை காவ
இலங்வை காவயில் ெமிழ் சிறுபனான்வை ம இன மக்காவளுக்கு எதிராக அரச பயங்கரனாகாவ
அராக அரச பயங்கரச பயாகக்ங்காவராக அரச பயங்கரம் தெனாடிப்படைர்ந்து நிகாவழ்த்ெப்பட்டு ்காவைரு்காவைவை ெ
அம்பலப்படுத்துகிறது.

இலங்வை காவயில் இருக்கும் அதமரிக்காவ ஆெராக அரச பயங்கரவு ஆட்சியாகக்னானது
உள்நானாட்டின் அராக அரச பயங்கரசியாகக்ல் எதிர்ப்பனாளர்காவவை ள சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ
தசய்்காவைதில் தெனாடிப்படைர்ச்சியாகக்னாய் ஈடுபட்டிருப்பெனாகாவ,
தென்னனாபிரிக்காவனாவை ்காவை அடிப்பவை டிப்படையாகக்னாகாவக் தகாவனாண்டு இயாகக்ங்கும்
“அவை னத்துலகாவ உண்வை மக்கும் நீதிக்குமனான தசயாகக்ல்திட்டிப்படைம்
ஸ்ரீலங்காவனா”  (ITJP) என்ற அவை மப்பு புதிெனாகாவ த்காவைளியிட்டிருக்கும்
ஒரு அறிக்வை காவ தெரிவிக்கிறது. “2015  இல் சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெக்கும்
பனாலியாகக்ல் ்காவைன்முவை றக்கும் உள்ளனாகி ெப்பியாகக்்காவைர்காவள்
தமமௌனிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவள்” (Silenced: survivors of torture and sexual
violence in 2015) என்ற ெவை லப்பிலனான அென் ஆ்காவைணம் ெமிழ்
இன சிறுபனான்வை மயினருக்கு எதிராக அரச பயங்கரனாய் தெனாடிப்படைர்ந்து அராக அரச பயங்கரச
பயாகக்ங்காவராக அரச பயங்கரம் நிகாவழ்த்ெப்பட்டு ்காவைந்திருப்பவை ெ அம்பலப்படுத்துகிறது.

“பராக அரச பயங்கர்காவைலனாகாவவும் திட்டிப்படைமிட்டிப்படைெனாகாவவும்”  இருப்பெனாகாவ ITJP

குறிப்பிடுகின்ற சித்ெராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ மற்றும் ஒடுக்குமுவை றயில்
பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவள் குறித்ெ விரி்காவைனான வி்காவைரிப்புகாவள், ஒரு
்காவைருடிப்படைத்திற்கு முன்பனாகாவ அதமரிக்காவ ஆட்சி மனாற்ற
நாடிப்படை்காவைடிக்வை காவயாகக்னால் அமர்த்ெப்பட்டிப்படை ஜனனாதிபதி வை மத்ரிபனால
சிறிசேனசனவின் ஆட்சி, ஜனநானாயாகக்காவத்திற்காவனாகாவவும்
“நால்லனாட்சி”க்காவனாகாவவும் சேனபனாராக அரச பயங்கரனாடி ்காவைரு்காவைெனாகாவக் கூறுகின்ற
கூற்றுகாவவை ள மறுெலிப்பெனாகாவ இருக்கின்றன.

இலங்வை காவயின் சிறிசேனசன ஆட்சிக்கு முக்கியாகக்மனான
முட்டுத்தூண்காவளனாய் எழுந்திருக்கின்ற ெமிழ் சேனெசியாகக்்காவைனாெ
குழுக்காவள் இதில் உடிப்படைந்வை ெயாகக்னாய் இருந்ெது திடுக்கிடிப்படைச் தசய்யும்
்காவைவை காவயில் அம்பலமனாகியிருப்பதுெனான் குறிப்பிடிப்படைத்ெக்காவ
முக்கியாகக்த்து்காவைம் ்காவைனாய்ந்ெெனாகும். சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெக்கு
உட்பட்டிப்படை்காவைர்காவளில் பலரும் ெமிழ் சேனெசியாகக்க் கூட்டிப்படைவை மப்பு (TNA)

அல்லது ெமிழ் சேனெசியாகக் மக்காவள் முன்னணியின் (TNPF)

ஆெராக அரச பயங்கர்காவைனாளர்காவளனாய் இருந்துள்ளனர். இந்ெ காவட்சிகாவள் ெமது
தசனாந்ெ உறுப்பினர்காவள் உட்பட்டிப்படை இலங்வை காவ ஆட்சியின்
சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ நாடிப்படை்காவைடிக்வை காவகாவள் குறித்து நான்கு அறிந்திருந்தும்
அ்காவைற்வை ற மூடி மவை றப்பெற்கு ெம்மனால் இயாகக்ன்ற
அத்ெவை னவை யாகக்யும் தசய்து ்காவைருகின்றன.

பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவள் பனாதுகாவனாப்பு பவை டிப்படையினராக அரச பயங்கரனால்
காவடிப்படைத்ெப்பட்டிருந்ெ வி்காவைராக அரச பயங்கரத்வை ெ, அ்காவைர்காவளது உறவினர்காவள்

ெகாவ்காவைலளித்ெென் மூலம் ெமிழ் சேனெசியாகக்க் கூட்டிப்படைவை மப்பின்
நானாடிப்படைனாளுமன்ற உறுப்பினர்காவளும் ெமிழ் சேனெசியாகக் மக்காவள்
முன்னணியின் உறுப்பினர்காவளும் அறிந்திருந்ெனர் என்று
பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவளில் ஆறுசேனபர் தெரிவித்ெனர். நானான்கு
சந்ெர்ப்பங்காவளில், தபரும் பணயாகக்த்தெனாவை காவகாவள் தகாவனாடுத்து
விடுவிக்காவப்பட்டிருந்ெ்காவைர்காவவை ள இ்காவைர்காவசேனள விமனான நிவை லயாகக்த்திற்கு
்காவைனாகாவனத்தில் அவை ல் அழைத்து ்காவைந்து அராக அரச பயங்கரசனாங்காவத்தினனால் அ்காவைர்காவள்
சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ தசய்யாகக்ப்பட்டிப்படைவை ெ மூடிமவை றப்பெற்காவனாகாவ நானாட்டிற்கு
த்காவைளியில் அனுப்பி வை ்காவைத்ெனர்.

சனாட்சி 131 தெரிவித்ெனார்: “2015  ஜன்காவைரி ஜனனாதிபதி சேனெர்ெலின்
சேனபனாதும் அெற்கு முன்பும், 2015 ஆகாவஸ்ட் நானாடிப்படைனாளுமன்ற சேனெர்ெலின்
சேனபனாதும் நானான் ெமிழ் சேனெசியாகக்க் கூட்டிப்படைவை மப்பிற்கு உெவிசேனனன்.
அ்காவைர்காவளுக்கு துண்டிப்படைறிக்வை காவகாவள் விநிசேனயாகக்னாகாவம் தசய்து மக்காவவை ள
அ்காவைர்காவளுக்கு ்காவைனாக்காவளிக்காவ கூறிசேனனன். பிராக அரச பயங்கரச்சனாராக அரச பயங்கரங்காவளிலும்
தபனாதுக்கூட்டிப்படைங்காவளிலும் பங்சேனகாவற்சேனறன். இவை ெ பணம் தபற்றுக்
தகாவனாள்ளனாமல் ஒரு தெனாண்டிப்படைனனாகாவ தசய்சேனென். XX  என்ற ெமிழ்
அராக அரச பயங்கரசியாகக்ல்்காவைனாதியுடிப்படைன் (சனாட்சிவை யாகக் பனாதுகாவனாக்கும் சேனநானாக்காவங்காவளுக்காவனாய்
தபயாகக்ர் மவை றக்காவப்பட்டிருக்கிறது) நானான் சேன்காவைவை ல தசய்சேனென்.
அ்காவைருக்கு என்வை ன தெரியும்.”

2015 ஜன்காவைரியில் அதமரிக்காவ ெவை லயீட்டின் “ஜனநானாயாகக்காவப்
புராக அரச பயங்கரட்சி”யில் இருந்து உரு்காவைனாகியாகக் அராக அரச பயங்கரசனாங்காவத்தின் தகாவனாடியாகக்
குணத்வை ெ அம்பலப்படுத்து்காவைெற்கு பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவவை ள
பகிராக அரச பயங்கரங்காவத்திற்கு தகாவனாண்டு்காவைராக அரச பயங்கர ெமிழ் சேனெசியாகக்க் கூட்டிப்படைவை மப்பும், ெமிழ்
சேனெசியாகக் மக்காவள் முன்னணியும் மறுத்து விட்டிப்படைன. பனாதுகாவனாப்புப்
பிரிவுகாவளில் இருந்ெ ெமது தெனாடிப்படைர்புகாவவை ள பயாகக்ன்படுத்தி
பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவவை ள அ்காவைசராக அரச பயங்கர அ்காவைசராக அரச பயங்கரமனாகாவ நானாட்டிற்கு த்காவைளிசேனயாகக்
அனுப்பியாகக்ென் மூலம், மக்காவவை ளப் பயாகக்முறுத்து்காவைெற்கு சேனசவை ்காவை
தசய்கின்ற சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ மற்றும் பனாலியாகக்ல் ்காவைன்முவை றயில்
ெம்வை மயும் உடிப்படைந்வை ெயாகக்னாக்கி தகாவனாண்டுள்ளன.

இது, இலங்வை காவயின் அவை னத்து சேனெசியாகக்ங்காவளது ஒடுக்காவப்பட்டிப்படை
மக்காவளிடிப்படைமிருந்தும், பராக அரச பயங்கரந்துபட்டிப்படை தெனாழிலனாளர்காவளிடிப்படைமிருந்தும் ெமிழ்
சேனெசியாகக்்காவைனாெ காவட்சிகாவளின் முெலனாளித்து்காவை சக்திகாவவை ள பிரித்து
நிற்கின்ற சமூகாவப் பிளவை ்காவை எடுத்துக்காவனாட்டுகிறது. இலங்வை காவ அராக அரச பயங்கரசில்
ெமது அந்ெஸ்துகாவவை ள நிவை லப்படுத்தி தகாவனாள்்காவைெற்கும் ஏகாவனாதிபத்தியாகக்
நிதி மூலெனத்தின் நாடிப்படை்காவைடிக்வை காவகாவளுக்கு ஒட்டிப்படைச் சுராக அரச பயங்கரண்டிப்படைப்படுகின்ற
ெமிழ் தெனாழிலனாளர்காவவை ள பணியாகக்மர்த்துகின்ற ்காவைணிகாவ ்காவைனாய்ப்புகாவவை ள
தபறு்காவைெற்கும் முவை னகின்ற அ்காவைர்காவள், த்காவைகுஜனங்காவவை ள காவண்டு
மிராக அரச பயங்கரட்சியாகக்வை டிப்படைகின்றனர். ஆகாவசேன்காவை அ்காவைர்காவள் தகாவனாழும்பில் இருக்கும்
ஆட்சியின் பக்காவம் ெங்காவவை ள நிறுத்திக் தகாவனாண்டு

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org

இலங்ககை அரசசாங்கைம
சித்திரவகதிரவதையிகவதையினை தொடர்திரவதைசாடர்வகதிரவதை

திரவதைமிழ் ததிரவதைசியவசாதிகைள
மூடிமகடிமறைக்கின்டிமறைவதையினைர்



த்காவைகுஜனங்காவளுக்கு எதிராக அரச பயங்கரனான அென் அட்டூழியாகக்ங்காவவை ள
மூடிமவை றக்கின்றனர்.

2015 ஜன்காவைரியில் சிறிசேனசன ஆட்சிக்கு ்காவைந்ெெற்கு பின்னர்
நானாட்வை டிப்படை விட்டு த்காவைளிசேனயாகக்றி மூன்று த்காவைவ்சேன்காவைறு நானாடுகாவளில்
்காவைசித்து ்காவைருகின்ற 15 ஆண்காவள் மற்றும் 5 தபண்காவள்
சட்டிப்படைவிசேனராக அரச பயங்கரனாெ சிவை றக்காவனா்காவைல், பனாதுகாவனாப்பு பவை டிப்படையினராக அரச பயங்கரது
தெனாடிப்படைர்ச்சியாகக்னான சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ மற்றும் பனாலியாகக்ல் துன்புறுத்ெல்
குறித்ெ விரி்காவைனான விபராக அரச பயங்கரங்காவவை ள அளித்திருக்கின்றனர்.
பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவளில் பதிவை னந்து சேனபர் தசன்ற ஜன்காவைரியில்
ஜனனாதிபதி சேனெர்ெலுக்கு பின்னர் காவடிப்படைத்ெப்பட்டிப்படை்காவைர்காவளனா்காவைர், ஐந்து
சேனபர் ஆகாவஸ்டில் பனாராக அரச பயங்கரனாளுமன்ற சேனெர்ெலுக்குப் பின்னர்
காவடிப்படைத்ெப்பட்டிருந்ெனர். அ்காவைர்காவளில் ஒரு்காவைர் முந்வை ெயாகக் ஆட்சியின்
ஒரு ்காவைல் அழைக்காவமனான முவை றயாகக்னான த்காவைள்வை ள ்காவைனான் மூலமனாகாவ
தகாவனாண்டு தசல்லப்பட்டிருந்ெனார்.

சனாட்சியாகக்ங்காவளில் இருந்து, இ்காவைர்காவளில் சிலர், இலங்வை காவ
உள்நானாட்டுப் சேனபனாரின் இறுதிக்காவட்டிப்படைத்தின் சேனபனாது ெமிழ்
சேனெசியாகக்்காவைனாெ விடுெவை லப் புலிகாவள் அவை மப்பினராக அரச பயங்கரனால் காவட்டிப்படைனாயாகக்மனாகாவ
சேனசர்க்காவப்பட்டிப்படை, சராக அரச பயங்கரணவை டிப்படையாகக் ெ்காவைறியாகக், சிறு்காவைர் சேனபனாராக அரச பயங்கரனாளிகாவள்
என்பது தெரியாகக் ்காவைந்துள்ளது. இ்காவைர்காவளில் சிலர் ெமிழ் சேனெசியாகக்க்
கூட்டிப்படைவை மப்பு மற்றும் ெமிழ் சேனெசியாகக் மக்காவள் முன்னணிக்காவனான
சேனெர்ெல் பிராக அரச பயங்கரச்சனாராக அரச பயங்கரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். இ்காவைர்காவளில்
நானான்கு சேனபர் 2013 இல் பிரிட்டிஷ் பிராக அரச பயங்கரெமர் சேனடிப்படைவிட் சேனகாவமரூன்
யாகக்னாழ்ப்பனாணத்திற்கு ்காவைந்ெ சமயாகக்த்தில், காவனாணனாமல்
சேனபனான்காவைர்காவளின் உறவினர்காவள் நாடிப்படைத்தியாகக்தெனாரு ஆர்ப்பனாட்டிப்படைத்தில்
பங்குதபற்றிருந்ெனர். 

அடித்து உவை ெத்ெல், சனாட்வை டிப்படையாகக்டி, சிகாவராக அரச பயங்கரட்டிப்படைனால் சுடு்காவைது,
இரும்புக் காவம்பிகாவளனால் சூடு வை ்காவைப்பது, நீரிலனான சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ,
தபட்சேனராக அரச பயங்கரனால் அல்லது மிளகாவனாயில் ஊறியாகக் பிளனாஸ்டிக் வை பவை யாகக்
காவழுத்தில் காவட்டி மூச்சு திணறல், ெவை லகீல் அழைனாகாவத் தெனாங்காவ விடுெல்,
பனாெங்காவளில் அடித்ெல் மற்றும் உடிப்படைல் ்காவைழியாகக்னாகாவ மின்சனாராக அரச பயங்கரம்
பனாய்ச்சல் உள்ளிட்டிப்படை சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெகாவள் ெங்காவளுக்கு எதிராக அரச பயங்கரனாய்
பயாகக்ன்படுத்ெப்பட்டிப்படைெனாகாவ பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவள் தெரிவித்ெனர்.
பலரும் சிவை றயில் பலமுவை ற பனாலியாகக்ல் ்காவைன்முவை றக்கு
உட்படுத்ெப்பட்டிப்படைனர். 

ஆ்காவைணத்தில் த்காவைளியிடிப்படைப்பட்டிருக்காவ கூடியாகக் சனாட்சிகாவள் கூறியாகக்ென்
பல விடிப்படையாகக்ங்காவள் இலங்வை காவ அராக அரச பயங்கரசினனால் பயாகக்ன்படுத்ெப்படுகின்ற
தநாஞ்வை ச உவை றயாகக் வை ்காவைக்கின்ற சித்ெராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ முவை றகாவவை ள
த்காவைளிக்தகாவனாண்டு ்காவைந்திருக்கிறது.

சனாட்சி 158 கூறுகிறனார், “எனக்கு இராக அரச பயங்கரத்ெம் தகாவனாட்டிக்
தகாவனாண்டிருந்ெது. நானான் சிவை றயில் அடிக்காவப்பட்டுக்
தகாவனாண்டிருப்பவை ெ மட்டுசேனம மவை னவியிடிப்படைம் கூறிசேனனன்,
்காவைன்புணராக அரச பயங்கரப்பட்டிப்படைவை ெ தசனால்லவில்வை ல. இவை ்காவை எல்லனாம்
மவை னவியிடிப்படைம் தசனால்லக் கூடியாகக் விடிப்படையாகக்ம் அல்ல. இலங்வை காவ
சிவை றயில் நானான் அனுபவித்ெ சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெயின் விவை ள்காவைனாகாவவும்
எனது மவை னவி குல் அழைந்வை ெகாவள் எனது ெனாயாகக்காவம் மற்றும் ்காவைனாழ்க்வை காவ
முவை றயில் இருந்து பிரிந்திருக்கும் சேனசனாகாவத்தின் விவை ள்காவைனாகாவவும்
மன நாலப் பிராக அரச பயங்கரச்சிவை னகாவளனால் அ்காவைதிப்பட்டு ்காவைருகிசேனறன்.”

2013 இல் உரு்காவைனாக்காவப்பட்டிப்படை ITJP,  தென்னனாபிரிக்காவ மனிெ
உரிவை ம அறக்காவட்டிப்படைவை ளயாகக்னால் நிர்்காவைகிக்காவப்படுகிறது.
இலங்வை காவயில் மனிெ உரிவை ம மீறல்காவள் தெனாடிப்படைர்பனான உறுதி

தசய்யாகக்ப்பட்டிப்படை சனாட்சிகாவளது ஒரு தபரும் தெனாகுப்பு ென்னிடிப்படைம்
இருப்பெனாகாவக் கூறும் இது, “இலங்வை காவயில் சேனபனார்க் குற்றங்காவளில்
பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவளுக்கும் சேனபனாருக்குப் பிந்வை ெயாகக் மனிெகுலத்திற்கு
எதிராக அரச பயங்கரனான குற்றங்காவளுக்கும் நீதி கிவை டிப்படைக்காவச் தசய்்காவைசேனெ”  ெனது
இலட்சியாகக்ம் என்று அறிவிக்கிறது. இென் உறுப்பினர்காவளில் பலரும்
ெங்காவவை ள அவை டிப்படையாகக்னாளப்படுத்தி தகாவனாள்ளவில்வை ல. பலரும் முன்னனாள்
யூசேனகாவனாஸ்லனாவியாகக்னாவுக்காவனான சர்்காவைசேனெச குற்றவியாகக்ல் தீர்ப்பனாயாகக்ம்
சேனபனான்ற அவை மப்புகாவளில் சேன்காவைவை லதசய்ெ சட்டிப்படை நிபுணர்காவள்,
்காவைல் அழைக்காவறிஞர்காவள் மற்றும் புலனனாய்்காவைனாளர்காவள் ஆ்காவைர்.

“சேனபனாரில் பனாதிக்காவப்பட்டிப்படை்காவைர்காவளுக்கு நீதி கிவை டிப்படைக்காவச் தசய்்காவைது”ெனான்
ITJP அறிவித்திருக்கும் இலட்சியாகக்மனாய் இருந்ெனாலும், அது
முன்வை ்காவைக்கின்ற பரிந்துவை ராக அரச பயங்கரகாவள் சிறிசேனசன அராக அரச பயங்கரசனாங்காவத்திற்காவனான
அராக அரச பயங்கரசியாகக்ல் மூடிமவை றப்வை ப ்காவைல் அழைங்கு்காவைெற்கு ஆசேனலனாசவை ன தசனால்்காவைெனாகாவ
இருக்கிறது, அராக அரச பயங்கரசனாங்காவம் ெனது தசனாந்ெ பனாதுகாவனாப்பு சேனசவை ்காவைகாவள்
மற்றும் நீதி முவை றவை யாகக் சீர்திருத்து்காவைெற்கு அவை ல் அழைப்பு
விடுகிறது.“இறுதியில், இந்ெ தகாவனாடியாகக் குற்றங்காவவை ள
இவை ல் அழைத்ெ்காவைர்காவவை ள அவை டிப்படையாகக்னாளம் காவனாண்பெற்கும், விசனாராக அரச பயங்கரவை ண
தசய்்காவைெற்கும் மற்றும் ெண்டிப்பெற்குமனான தபனாறுப்பு இலங்வை காவ
அராக அரச பயங்கரசனாங்காவத்திடிப்படைசேனம இருக்கிறது” என்று அென் ஆ்காவைணம் கூறுகிறது.

உண்வை மயில், ஒரு ்காவைருடிப்படைத்திற்கு முன்னனால் அதிகாவனாராக அரச பயங்கரத்திற்கு
்காவைந்திருந்ெ சிறிசேனசன அராக அரச பயங்கரசனாங்காவம், ஜனநானாயாகக்காவத்வை ெ
தகாவனாண்டு்காவைரு்காவைெற்காவனான அென் ்காவைனாக்குறுதிகாவவை ள நிவை றசேன்காவைற்று்காவைதில்
முற்றிலுமனாய் சேனெனால்விகாவண்டிருந்ெது என்பவை ெ ITJPயின்
அறிக்வை காவசேனயாகக் தெளி்காவைனாக்கி விடுகிறது. தெனாழிலனாள ்காவைர்க்காவத்வை ெயும்
பராக அரச பயங்கரந்ெ த்காவைகுஜனங்காவவை ளயும் பயாகக்முறுத்தி வை ்காவைப்பெற்கு இராக அரச பயங்கரனாணு்காவைம்,
சேனபனாலிஸ் மற்றும் துவை ணஇராக அரச பயங்கரனாணு்காவைப் பிரிவுகாவவை ள ெனாட்சண்யாகக்மற்றுப்
பயாகக்ன்படுத்து்காவைென் மீது அராக அரச பயங்கரசு ெங்கியிருக்கும் நிவை லயில்,
அடிப்பவை டிப்படை ஜனநானாயாகக்காவ உரிவை மகாவளின் மீறல்காவள் அங்கு தெனாடிப்படைர்ந்து
்காவைருகின்றன.

இலங்வை காவயின் முெலனாளித்து்காவை ்காவைர்க்காவம் ஜனநானாயாகக்காவத்வை ெக்
தகாவனாண்டு்காவைரு்காவைதில் ென்வை னத் ெனாசேனன சீர்திருத்திக் தகாவனாள்ள
முடியாகக்னாது. அென் அத்ெவை ன அராக அரச பயங்கரசியாகக்ல் பிராக அரச பயங்கரதிநிதிகாவளுசேனம சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெ
மற்றும் மக்காவளுக்கு எதிராக அரச பயங்கரனான பிற குற்றங்காவளில்
சம்பந்ெமுவை டிப்படையாகக்்காவைர்காவள் ஆ்காவைர். சிறிசேனசன அராக அரச பயங்கரசனாங்காவத்தின் மற்றும்
முக்கியாகக் எதிர்க்காவட்சிகாவளின் அசேனநாகாவ ெவை ல்காவைர்காவள் 30 ஆண்டுகாவனால
இலங்வை காவ உள்நானாட்டுப் சேனபனாரில் இவை ல் அழைக்காவப்பட்டிப்படை குற்றங்காவளுக்கு
சேனநாராக அரச பயங்கரடிப் தபனாறுப்பனாளிகாவளனாகாவ இருக்கின்றனர். சிறிசேனசனனாவும் கூடிப்படை,
ெப்பி ஓடியாகக் ஆயிராக அரச பயங்கரக்காவணக்கிலனான அப்பனாவி மக்காவவை ள இராக அரச பயங்கரனாணு்காவைம்
படுதகாவனாவை ல தசய்ெ சேனபனாரின் இறுதிக்காவட்டிப்படைத்தில் பனாதுகாவனாப்பு
அவை மச்சராக அரச பயங்கரனாகாவ தசயாகக்ல்பட்டிப்படை்காவைசேனராக அரச பயங்கர ஆ்காவைனார்.

தசன்ற ஆண்டின் ஜனனாதிபதித் சேனெர்ெலுக்கு ஒருநானாள் முன்னெனாகாவ
உலகாவ சேனசனாசலிச ்காவைவை லத் ெளம் எச்சரித்ெது, “சிறுபனான்வை மயினர்
மற்றும் தெனாழிலனாள ்காவைர்க்காவத்தின் விடிப்படையாகக்த்தில் இராக அரச பயங்கரனாஜபக்ஷவை ்காவை
[முந்வை ெயாகக் ஜனனாதிபதி] விடிப்படைவும் சிறிசேனசன ஈவிராக அரச பயங்கரக்காவமற்ற்காவைராக அரச பயங்கரனாகாவ
இருப்பனார்.” என்று.

பிபிசி தெனாடிப்படைர்புதகாவனாண்டிப்படைசேனபனாது, மந்திரி சவை ப
தசய்தித்தெனாடிப்படைர்பனாளராக அரச பயங்கரனான ராக அரச பயங்கரஜிெ சேனசனராக அரச பயங்கரத்ன ITJP ஆ்காவைணத்தில்
இடிப்படைம்தபற்றுள்ள சித்திராக அரச பயங்கர்காவைவை ெக் குற்றச்சனாட்டுகாவவை ள நிராக அரச பயங்கரனாகாவரித்ெனார்.
“அ்காவைர்காவளிடிப்படைம் ஆெனாராக அரச பயங்கரம் இருந்ெனால் எங்காவளுக்கு அனுப்பச்
தசனால்லுங்காவள். நானாங்காவள் அவை ெ விசனாரிக்கிசேனறனாம்” என்றனார்.
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