உண்மையும் நீதிக்குைான
சர்வ ததச சசயற்றிட்டம் (ITJP )

ஊடக அறிக்மக
ஸ்ரீலங்காவில் சித்திரவமதக் கலாச்சாரத்மத ஆண்டாண்டு காலைாக நிலவி வரும்
துச்சைாகக் சசயற்படும்
ஓன்று

சட்டத்மத

நிமல வலுப்படுத்துவதாக விபரித்து ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் அறிக்மக

சவளியிடப்பட்டுள்ளது

இது

.

புதிய

அரசு

சித்திரவமத

தடுப்பமத

மையைாகக்

சகாண்டு சர்வததச சமூகத்திற்கும் சர்வததச சட்டங்கள் தகாரும் கடப்பாடுகளுக்கமைய ஒழுகும்படி
ஜனாதிபதி சிறிதசனாவின் அரசாங்கத்திற்கு

ஞாபகமூட்டும் அமறகூவல் ஆகும். கடந்த ஆண்டு

ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் சித்திரவமதக்கான விதசட அறிக்மகயாளரான ஜுவான் சைண்டிஸ்ஸின்
விஜயத்தின் பின்னான அறிக்மக தநற்று சவளியிடப்பட்டுள்ளது .
ITJP யின் நிமறதவற்றுப்பணிப்பாளரான ஜஸ்ைின் சூக்கா இவ்வாறு கூறியுள்ளார்

"ஸ்ரீலங்காவில்

சித்திரவமத சதாடர்பான குற்றச்சாட்டுக்களின் அடிப்பமடயிலான புலனாய்வுகமள நடத்தி வழக்குத்
சதாடரும்

சபாறுப்மப

சுயாதீனைான

நிமறதவற்ற

அலுவலகம்

விமளவுகமளக்

சகாண்ட

ஒன்மற
விடயம்

சட்டைா

அதிபரின்

அமைக்க
இவ்

அலுவலகத்துடன்

தவண்டும்

அறிக்மகயில்

என்று

சதாடர்பில்லாத

சரியானதும்பாரதூரைான

கூறப்பட்டுள்ளது

.

அதற்கான

புலனாய்வுக்குழுமவ சதரிவு சசய்ய சர்வததச நிபுணர்கமள அமடயாளம் கண்டு எம்ைால் உதவ
முடியும்

என

சவளிநாட்டமைச்சருக்கும்

சதரிவித்திருந்ததாம்.

,

இலங்மக

ைனித

உரிமை

ஆமணக்குழுவிற்கும்

இவ் விடயம் சதாடர்பாக நியாயம் வழங்குவதில் அவர்களுக்கு ஆர்வைாக

இருந்திருந்தால் குறித்த விடயத்மத இரண்டு வருடங்களிற்கு முன்னதர சசய்து முடித்திருக்கலாம் "
குறித்த

விதசட

அரசாங்கத்தின்

அறிக்மகயாளரின்
ஆட்சியின்

கீ ழ்

கூற்றுப்படி

"சவள்மள

வான்

2015ம்

2016ம்

ஆண்டிலும்

ஆட்கடத்தல்கள்”

கூடசிறிதசன

நமடசபற்றதற்கான

நம்பகரைான அறிக்மககள் அவருக்கு கிமடத்துள்ளது .
தைலும் சூக்கா அம்மையார் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்

"சதாடர்ந்து நமடசபறும் உரிமை ைீ றல்கள்

சம்பந்தைான சாடசியங்கமள ஏற்றுக்சகாள்வதில் சபருைளவிலான

தயக்கம் இருந்து வருகிறது.

ஆனால் பாதுகாப்புத்துமறயில் சீ ர்திருத்தங்கள் சசய்யாது விடின் இவ் வமகயான ைீ றல்கள்
சதாடருவது தவிர்க்க முடியாது தபாகும். இமவ சதாடர்பான ஆதாரங்கமள ைிகவும் கஸ்ட்டப்பட்டு
ITJPயும்

எைது மவத்தியத்துமற சகாக்களும் ,

ைனித உரிமை அமைப்புகளும் தசகரித்துள்ளன.

அப்படியிருக்க சதாடர்ந்து நடக்கும் ஆட்கடத்தல்கமள ஏற்றுக்சகாண்டால் அரசியல் ரீதியான
சங்கடங்கள் ஏற்படும் என்ற காரணத்திற்க்காக அதமன ஏற்றுக்சகாள்ள ைறுப்பது நூற்றுக்கணக்கான
பாதிப்புற்தறாருக்கு சசய்யும் ைன்னிக்க முடியாத அவைதிப்பாகும் .
ஐக்கிய

நாடுகள்

சமபயின்

இல

30/1

சகாண்ட

தீர்ைானத்மத

சைதுவாகவும் , நியாயத்தின் பக்கைாக ைாற்றம் அமடயும் தவகம்
யில் இவ்வமகயிலான
பாதிப்புற்தறாரின்

சசயற்பாடுகளின்

நம்பிக்மகமய

சபற்றுக்

தபாது

நமடமுமறப்படுத்துவமத

வலுவிழந்துள்ளது . இந்நிமல

நாட்டினுள்ளும்

சகாள்ள

அவர்களின்

சவளியிலும்

பங்களிப்பின்

இருக்கும்
ததமவமய

வலியுறுத்துகின்றது .
சூக்கா அம்மையார் சதாடர்ந்து இவ்வாறு கூறியுள்ளார் "ஸ்ரீலங்காவின் நியாயத்தின் பக்கம் ைாற்றம்
ஏற்படுத்தும் வழிமுமறயின் தபாது சதாடர்ந்து நமட சபற்றுக்சகாண்டிருக்கும் ஆட்கடத்தல்கள் ,
பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் , இளஞர்கமள பாலியல் ரீதீயில் துன்புறுத்துதல் முதலியனவற்றிற்கு
கவனம்

சசலுத்தப்பட

தவண்டும்

.

இரண்டு

வருடங்கள்

முடிவமடந்திருப்பினும்

வழங்கும் சபாறிமுமறகளின் கட்டமைப்பில் உள்ள குமறபாடுகமள நிவர்த்தி சசய்ய எந்த
சீ ர்திருத்தமும் சசய்யப்பட்டதாக இல்மல” .
ஜஸ்ைின் சூக்கா ,
நிமறதவற்றுப்பணிப்பாளர் , ITJP
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