ශ්රී ලංකාවේ ත්රස්තවාදය පිටුදැකීවේ පනත් වකටුේපත: රාජ්ය මර්දනය, බිය වැද්දීම සහ වධහංසාව දිගටම
පවත්වාවගන යාම සඳහා බලපත්රයක්
2017 මැයි 4
ශ්රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් ත්රස්තවාදය පිටුදැකීවේ පනත (CTA) අලුතින් සේමත කරගැනීවමන්
රජය තවදුරටත් තහවුරු කර ඇත්වත් තම පුරවැසියන්ට සහ ජාතයන්තර ප්රජාවට මානව හිමිකේ සේබන්ධවයන්
දී ඇති වපොවරොන්දු ඉටු කිරීමට දක්වන වනොකැමැත්තයි.
අතිශයින් දරුණු 1978 ත්රස්තවාදය වැලැක්වීවේ පනත (PTA) ශ්රී ලංකාවේ පැවති ආණ්ඩු විසින් වයොදා ගනු
ලැබුවේ විසේමුතිය මැඩලීමටත් රාජයයට එවරහි විවරෝධතා වලට දඬුවේ පැමිණවීමටත් ය. එය මාධයවේදීන්,
වේශපාලන ක්රියාධාරීන් සහ මානව හිමිකේ රක්ෂකයන් ඇතුළු වදමළ ජනතාවට එවරහිව පමණට වැඩිවයන්
වයොදාවගන තිවේ. හිතුමවත් අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් සැකකරුවන්ට එවරහිව ව ෝදනා වගොනු වනොකර දීර්ඝ
කාලයක් රඳවා තබා ගැනීමටත් ත්රස්තවාදය වැලැක්වීවේ පනත මගින් ඉඩ සැලවසේ. රඳවා තබා ගැනීම එමගින්
කාල සීමාවකින් වතොරව දීර්ඝ කළ හැකිය.
පුේගලයන් 111 වදනකු තවමත් රඳවා තබාවගන සිටින බව ජාතික මානව හිමිකේ වකොමිසම ප්රකාශ කළත්,
රඳවාවගන සිටින සැබෑ සංඛ්යාව තවමත් වනොදනී. නඩු ඉදිරියට වගන වනොයාම නිසා අඩුම වශවයන් පස්
වදවනක් 1997 සිට රිමාන්ඩ් භාරවේ පසුවවති. එක් අයකුට නඩු පවරා ඇත්වත් ව ෝදනා වගොනු කිරීමකින්
වතොරව අවුරුදු 15ක් බන්ධනාගාරගත කර තැබීවමන් අනතුරුවය. ගිනිය වනොහැකි තරේ වදමළ පිරිසක් PTA
ආනුභාවවයන් බන්ධනාගාර ක්රමය තුල අතුරුදහන්ව වගොසිනි. ඒ වබොවහෝ වදනකුවේ ඉරණම දැනගන්නට
නැත. බරපතල වලස වධ බන්ධනයට පැමිණවීම අඛ්ණ්ඩව සිදු වන බව 2016 මැයි මාසවේ ශ්රී ලංකාවට පැමිණි
එක්සත් ජාතීන්වේ විවශේෂ නිවයෝජිතයකු විසින් වසොයාවගන තිබුනි.
ත්රස්තවාදය වැලැක්වීවේ පනත අවහෝසි වකොට ඒ වවනුවට “සමකාලීන ජාතයන්තර යහපැවතුේ” හා ගැලවපන
ත්රස්ත විවරෝධී නීති වගන එන බවට ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව විසින් එක්සත් ජාතීන්වේ මානව හිමිකේ මණ්ඩලවේ
2015 ඔක්වතෝබර් 30/1 වයෝජනාවවන් ගිවිස ගන්නා ලදී. ඉන් අනතුරුව, අවප්රේල් 7 දා අග්රාමාතය රනිල්
වික්රමසිංහට ලිපියක් ලියන යුවරෝපා පාර්ලිවේන්තුවේ වවවළඳ කමිටුව, PTA වවනුවට වගන එනු ලබන
“ජාතයන්තර ප්රමිති හා මුළුමනින්ම ගැලවපන” නීති වරණීය බදු සහනය (GSP+) ලබා දීමට වපර සභාගත
කරනු ඇති බවට අවේක්ෂාව පල කර තිබුනි.
වේ අරබයා ගත් කල මෑතම වකටුේපත පැහැර හැරීමකි. PTA පනවත් එන ත්රස්තවාදය සේබන්ධවයන් වන
පමණ ඉක්මවන පුළුල් නිර්ව නය ආපස්සට ගනු වවනුවට CTA එය තවත් ප්රසාරණය කරමින් ශ්රී ලංකාවේ
“එක්සත් කම” ට තර්ජනයක් වන ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් අපරාධයක් බවට පත් කරයි. රාජයවේ එක්සත් කම ට
තර්ජනයක් වවතැයි සැලවකන තුන්වැනි පාර්ශවයකට ලබා දීම සඳහා වතොරතුරු එක්රැස් කිරීම වමන්ම එකී
එක්සත් කම ට නිවශේධනීය වලස බලපාන “වාචික වහෝ හැඟීවමන් යුත්” ව න පාවිච්චි කිරීම ද වරද අතරට
වගන තිබීම හිරිහැර කාරීය. වමමගින් මානව හිමිකේ උල්ලංඝන සේබන්ධ වතොරතුරු එකතු වකොට වබදා හරින
වේශීය ක්රියාධාරීන්ට එවරහිව ත්රස්තවාදී ක්රියාකාරකේ සඳහා නඩු පැවරීවේ සැබෑ ඉඩකඩක් පවතී. ත්රස්තවාදය
වැලැක්වීවේ පනත සහ හදිසි නීති වරගුලාසි ඒ ආකාරවයන් වයොදා ගැනීම සේබන්ධවයන් ශ්රී ලංකාවේ පසුගිය
අතීතය වදස් වදයි. වපඩරල්වාදය වහෝ ස්වයංතීරණවේ අයිතිය වවනුවවන් කරන ඉල්ලීේ වලට එවරහිව
හයවැනි වයවස්ථා සංවශෝධනය (එයද CTA වමන්ම රවට් එක්සත් කම අනතුවර් වහලන භාෂණය අපරාධයක්
වකොට සලකයි) වයොදාවගන නඩු පවරා තිවේ. වමය වාර්ගික ගැටුම සේබන්ධවයන් වයවස්ථාවවන් විසඳුමක්
ලබා ගැනීම සඳහා වකවරන නිදහස් හා සාධාරණ විවාද වකවර් ඇති කරන්වන් භයානක බලපෑමකි.
ත්රස්තවාදය වැලැක්වීවේ පනවත් ඇති වේ හා සමාන පුළුල් වාේමාලාව මාධයවේදීන්වේ හා ක්රියාධාරීන්වේ
ක්රියාකාරකේ වලට පහර දීමට ශ්රී ලංකා රාජයය විසින් වයොදාවගන තිවේ. ත්රස්තවාදය පිටුදැකීවේ නව පනත
අනාගත වකවලසීේ සඳහා වදොර විවෘත කර තබයි. වමය වර්තමාන ආණ්ඩුවට අදාලව වකටි කාලීන වශවයන්
පමණක් වනොව දීර්ඝ කාලීන වශවයන්ද බලපාන්නකි. පරුෂ සහ බාධාකාරී ත්රස්ත නීති විසින් කරනු ලබන්වන්
බලයට එන ආණ්ඩු වලට මර්දනය සහ බිය ගැන්වීම සඳහා කලින්ම සකස් කරන ලද ආයුධයක් සපයා දීමයි.
පහත අත්සන් කරන සැමවේ ස්ථාවරය වන්වන් ත්රස්තවාදී කටයුත්තක් වලස ව ෝදනා ලබන ඕනෑම
ක්රියාකාරකමක් ශ්රී ලංකාවේ සාමානය අපරාධ නීතිය වයොදාවගන නඩු පවරා දඬුවේ කළ යුතු බවයි.
වකවසේවවතත්, ත්රස්තවාදය වැලැක්වීවේ පනත මුළුමනින්ම අවහෝසි කළ යුතු යැයි ඉල්ලා සිටින අතරම, ඒ
වවනුවට වගන එන කවර නීතියක් වහෝ වේවා, අවම වශවයන් ජාතයන්තර ප්රමිතියට අනුකූල විය යුතුය.
එක්සත් ජාතීන්වේ මානව හිමිකේ වකොමිසවේ 30/1 වයෝජනාව යටවත් වන වගකීේ සහ GSP+ නැවත ලබා

දීම සඳහා ඇති වකොන්වේසි සේබන්ධවයන් වමම අලුත් පනත් වකටුේපත මගින් ලබාවදන පැහැදිලි පණිවිඩය
වනොතකා වනොහරින වලස අපි මානව හිමිකේ වකොමිසමින් සහ යුවරෝපා සංගමවයන් ඉල්ලා සිටිමු. ශ්රී ලංකාවේ
ආණ්ඩුව පැත්වතන් ගත් කල වමම පනත වහාම ඉල්ලා අස්කරගත යුතු අතර අඩුම තරමින් ජාතයන්තර ප්රමිතිය
හා ගැලවපන පරිදි එහි අන්තර්ගතය සංවශෝධනය කළ යුතුය.
අත්සන් කවළෝ:
ප්රතිපත්ති පර්වේෂණ සඳහා වන අඩයාලේ මධයස්ථානය (යාපනය, ශ්රී ලංකාව)
සතයය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්තර වයාපෘතිය (වජොහැන්නස්බර්ේ, දකුණු අප්රිකාව)
ලංකාවේ සමානතාව සහ සහන සඳහා වන ජනතාව (වවොෂින්ටන්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය)
ශ්රී ලංකා කැේවේන් (ලන්ඩන්, එක්සත් රාජධානිය)
වදමළ සිවිල් සමාජ සංසදය (උතුරු නැවගනහිර ශ්රී ලංකාව)

