මාධ්ය නිවේදනය: 2009 යුද්ධ්වේ භුමිකාව නිසා එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධ්ානය
ශ්රී ලාංකික සාම සාධ්ක නිලධ්ාරියකු ආපසු යවයි.
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ත ොහැන්නස්බර්ග්: සොමසොධක නිලධොරියකු ආපසු තෙන්වො ෙන්නො තලස එක්සත්
ොතීන්තග් සංවිධොනය පළමු ව ොවට ශ්රී ලංකොතේ ආණ්ඩුතවන් ඉල්ලො තිතේ. ඊට
තේතුව එරට සිවිල් යුද්ධතේ සිදුවූ බවට ත ෝදනො තකතරන යුද අපරොධ වලට
ඔහුතග් ඇති සම්බන්ධයයි. “මෑ දී ලැබුණු ත ොරතුරැ ම පදනම් වී” ලුතිනන්
කර්නල් කලණ පී එල් අමුණුපුරට මොලි තද්ශය හැර යන තලස ඉල්ලො සිටින ලද
බව එ ො පරකොශකයකු විසින් සිකුරොදා පරකොශයට පත් කරන ලදී.
“අප විසින් සොමසොධක තමතහයුම් තදපොර් තම්න්තුවට තදන ලද ත ොරතුරැ
තෙොනුව තම් පියවර ෙැනීම සඳහො තේතු වී ඇති බව දැකීම අතේ මහත් සතුටට
තේතුතවයි,” යනුතවන් ශ්රී ලංකොතේ ස යය හො යුක්තිය සඳහො වන ො යන් ර
වයොපෘතිතේ (ITJP)විධොයක අධයක්ෂිකො යැස්මින් සූකො පවසයි.
“2009 යුද්ධතේදී මියගිය දසදහස් සංඛ්යො තදමළ නයො තකොයි රම්දැයි අපි
වමත් තනොදනිමු. ඒ පිළිබඳව එකදු පුද්ෙලයකුවත් වෙවීතමන් බැඳ නැ . යම්
දිනයක යුක්තිය ළඟොවන බවට වින්දි යන්ට යම් බලොතපොතරොත්තුවක් ඇති කර
ෙැනීමට තම් කුඩො පියවර තේතු වනු ඇ . එක්සත් ොතීන්තග් සංවිධොනතේ
සම්භොවනීය රැකියො ලබො දී යුද අපරොධ චූදි යන් පිනවීම ව දුරටත් කළ
තනොහැකි බවටත්, දැඩි තසෝදිසි කිරීතමන් ෙැලවී යො තනොහැකි බවටත් පරබල
පණිවිඩයක් තම් කිියොව මගින් ශ්රී ලංකොවට යැතවනු ඇති බවට සැකයක් නැ ,” යි
සූකො මහත්මිය පැවසුවොය.
ශ්රී ලංකොතේ සිවිල් යුද්ධතේ අවසොන අදියතර් දී 58 වැනි තස්නොංකය යටතත් වූ 11
වැනි පොබල තස්නොංකතේ තදවැනි අණතදන නිලධොරියො තලස කටයුතු කතේ
අමුණුපුරයි. 58 තස්නොංකය එක්සත් ොතීන්තග් පරිශී සහ තරෝහල් වලට
තනොකඩවො තෙල් ෙැසූ බවටත්, යටත් වූවන් ඝො නය කළ සහ ඔවුන්ට වධහිසො
පැමිණවූ බවටත්, පිළිෙ හැකි ත ොරතුරැ 2015 එක්සත් ොතීන්තග්
විමර්ශනයකින් තහළි කරතෙන තිතේ. අමුණුපුරතග් ඒකකය 2009 තපබරවොරිතේ
පුදුකුඩියිරැේපු පරහොරයටත්, 2009 මොර්තුතේ පුදුමො ලන් පරහොරයටත් සම්බන්ධ බව
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ආණ්ඩුතේද වොර් ො1 ඇතුළු සමකොලීන මුලොශී වල දැක්තේ. තම් පරහොර තදතක්දීම
සොමොනය වැසියන්ට බරප ල හොනි සිදුවිය. දැඩි තෙල් සහ තවඩි පර හොර නිසො
පුදුමො ලන්හි වවද්යවරැන්ට මියගිය සහ මියයමින් සිටි පුද්ෙලයන්ට ලඟො විය
තනොහැකිවූ ආකොරය එක්සත් ොතීන්තග් වොර් ොතේ සඳහන් කර තිතේ. පුදුමො ලන්
හි සොමොනය වැසියන් තබොතහෝතසයින් වොසය කළ පර තද්ශය අවට යුද හමුදාව එල්ල
කළ පරහොරතේ බලපෑම, කලොතුරකින් පරසිද්ධ නිතේදන නිකුත් කරන ො යන් ර
රතු කුරැස සංවිධොනය විසින් හඳුන්වනු ලැබුතේ “වයසනයක් මිස අන් කිසිවක්
තනොතේ”2 යනුතවනි.
මොලි තද්ශතේ ශ්රී ලංකො හමුදා බලකොතේ අණතදන නිලධොරියො තලස අමුණුපුර
යවනු ලැබුතේ 2017 තදසැම්බරතේය. ඔහු පිටව යොතම් උත්සවතේදී, ශ්රී ලංකොතේ
යුද හමුදාපති විසින් එක්සත් ොතීන්තග් තස්වයට යොම හඳුන්වො තදන ලද්තද් යුද
හමුදාතේ වොර් ොවට ො යන් ර වශතයන් ලැබුණු සහතිකයක් තලසිනි3.
“සිය 2009 කල්කිියොතවන් ෙැලවී යොමට හැකියොවක් ලැබුනු බව ඇඟවීම සඳහො
සොමසොධනය තයොදා ෙැනීමට ශ්රී ලංකොවට ඉඩ තනොදිය යුතුය. අවුරැදු තුනකට
ඉහ දී ශ්රී ලංකොව එක්සත් ොතීන්තග් මොනව හිමිකම් මණ්ඩලතේදී හවුතල්
අනුෙරහය දැක්වූ තයෝ නොවකින් එකඟවූ තපොතරොන්දු අ ර තදමුහුන් අධිකරණයක්
පිහිටුවීම තමන්ම ර තේ සහ ආරක්ෙක අංශ නිලධොරීන් පූර්ව පරීක්ෙොවකට ලක්
කිරීමද ඇතුලත් තේ. තම් තපොතරොන්දු ඉටු කර නැ ,” යි සූකො මහත්මිය
පැවසුවොය.
“2009 දී අමුණුපුරතග් අණතදන නිලධොරියො වූ තම් ර් ත නරල් ශතේන්ද්ර සිල්වො
දැන් ශ්රී ලංකො යුද හමුදාතේ විධොයක නරොල් ධුරය ඉසිලීම කිසිතස්ත් අනුම කළ
තනොහැක4. තමයින් අදහස් වන්තන් යුද අපරොධ සම්බන්ධතයන් වඩොත් කුපරකට
චූදි යකු හමුදාතේ මොනව හිමිකම් අධයක්ෙ මණ්ඩලය අධීක්ෙණය කරන අ ර
විතද්ශයකදී සොමසොධක භටයන් විසින් තකතරන කිසියම් උල්ලංඝනයක් පිළිබඳව
විමර්ශන භොර නිලධොරියොද වන බවයි. මීට අම රව 2009 යුද්ධතේ ආඥාපති
වරැන් ශ්රී ලංකො යුද්ධ හමුදා සොම සොධක තමතහයුම් පුහුණු ආය නය (IPSOTSL)
ඇතුළු ස්ථොනවලදී රැණ පරපුතර් නිලධොරීන්ට පුහුණුව ලබො දී තිතේ. තමය
පරතිසංස්කරණ පිළිබඳ නිවැරදි පණිවිඩයක් ලබො තනොතදයි.”
මොනව හිමිකම් පිළිබඳ පූර්ව පරීක්ෙොව සම්පූර්ණ තනොකරන ලද යුද භටයන්
තලබනන් බලො යැවීමට යුද හමුදාව තම් වසතර් තපබරවොරිතේ උත්සොහ කළ
අවස්ථොතේ ශ්රී ලංකොතේ සොමසොධක භටයන් තමතහයුම් වල තයදවීම මුළුමනින්ම
අත්හිටුවන ලදී. භට පිරිස් තයදවීම 2018 තදසැම්බරතේ නැව ආරම්භ කරන
බව යුද හමුදාව විසින් නිතේදනය කර තිතේ.
ශ්රී ලංකො සොම සොධක භටයන් 134 ක් 2007 දී හයිටිතයන් ආපසු යවන ලද්තද්
2004 සිට 2007 දක්වො5 අවුරැදු තුනක කොලයක් ඔවුන් ළමො ලිංගික සුරොකෑමට
සංවිධොනොත්මකව සම්බන්ධ වී සිටි බවට එක්සත් ොතීන්තග් විමර්ශනයකින්
ත ෝදනො නැගීතමන් පසුයි. ලුතිනන් ත නරල් අමුණුපුර 2004 දී හයිටි යවන ලද
පළමු භට කණ්ඩොයතම් සොමොජිකතයකි. ඒ අපරොධ වලට ත ෝදනො ලබන්නන්
සම්බන්ධතයන් ෙන්නො ලද විනයොනුකූල පියවර පිළිබඳව ශ්රී ලංකොතේ ආණ්ඩුව
තම් ොක් ලබො දී ඇත්තත් පරස්පර විතරෝධී විස් රය. තම් බරප ල අපරොධය
සම්බන්ධතයන් කිසිවකුත් සිරෙ තකොට නැ 6.
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ආපසු හරවො යවන ලද සොමසොධක භටයන්ට දඬුවම් දඬුවම් කරන ලද්තද්
තකතස්දැයි වධහිංසොවට එතරහි එක්සත් ොතීන්තග් කමිටුව (UNCAT) විසින් 2016 දී
ශ්රී ලංකොතවන් විමසන ලදී. අවුරැදු තදකක් ෙ වීත් ඒ ත ොරතුරැ ලබො දී නැ 7.
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