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මාධ්යN ිවේදනය : හමුදා පරිපාලය ට යුන අපරාධ්ය චුදිත කු පත් කිරීේමන් ශ්රී- ලංකාව එක්සත්
ජාතීන්ට දුන් ේපාේරාන්දු වලට ගරහයි
යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ය ෝදනා ලබන යම්ජර් යජනරාල් ශයේන්ද්රප ිලල්ාා ශ්රී- ලා ා යුද ුදාවේයේ
පධාන පරිපාලන නිලධාරිො යලස පත් කිරීම යුද්ධෙ අාසන් වී අට අවුරුද්දක් තිස්යස් තාමත්
යුක්තිෙ අයේක්ෂායාන් බලා ිලටින දස දුස් සාඛ්යාාත යුද ඩිතයතෙන්ට ්ල්ල අ අල්ල් පුරකි.
යම්ජර් යජනරාල් ශයේන්ද්රප ිලල්ාා යුද ුදාවේයේ ිධධාෙ ජනරාල් ුරරෙට පත්
යුද ුදාවේා ිධිලන් මාර්ල් 30 බාුස්පතින්වේ ප ාශෙට පත් රන ලී1.

රන ලද බා ශ්රී- ලා ා

"ජිනීාාහි මානා හිමි ම් මණ්ඩලෙ අාසන් වී දින කීපෙක් ෙත්ම යම් පත්වීම ිලදු කිරීම සාුිල
කිජොාක් ාන අතර ්ණ්ව ා ාීවීම යුෝ ්රක්ෂ
අාශ පතිසාස් ර
යුෝ බරපතල ය ාට
යනාසල න බා යම් පත්වීයමන් යපන්නුම් ය යරයි," ෙනුයාන් දකුණු අප්ර ායේ යජාුුන්නස්බර්
නුාර ිලට නියේදනෙක් නිකුත් රන සතාෙ ුා යුක්තිෙ සහුා ාන ජාතාන්තර ාාාපිතිය (I TJP)
ිධධාෙ
අධාක්ික ා ෙුස්මින් සූ ා පාසයි. "යම් පුද්ීලො අව ම ාශයෙන් ජාතාන්තර අපරාධ
සම්බන්ධයෙන් ප්රළිල්රු ීයම් ාීකීයමන් බුයහන අෙකු බා ්ක්සත් ජාතීන්ය හිටපු මු
ය ාමසාරිස්ාරිෙ නවී ප්රල්යල් පාසා තිබුනි,"2 යි ඇෙ ාුතය දුරටත් කිො ිලටිොෙ.
නිලතල ාලට පත් රනු ලබන රජය
භාජන රන බා ජිනීාාහිී සම්මත
යෙෝජනා යදකින්ම ් ඟ වී තියේ.

සු ්රක්ෂ
අාශ ාල නිලධාරීන් පුර්ා යසෝදිිලෙ ට
රීන්නා ලද ශ්රී- ලා ා ්ණ්ව ා ුවුල්  එ ්ක්සත් ජාතීන්ය

"යමෙ ිධන්දිතෙන් ට පම ක් යනාා, පූර්ා යසෝදිිල ාුඩ ප්රළියාලක් දිෙත් රන බාට ශ්රී- ලා ා රජෙ
යපායරාන්දු  එ ජාතාන්තර පජාාටත් රන ලද අාමානෙකි," යි ෙුස්මින් සූ ා පාසන්නීෙ.
"අපරාධ රුාන් බාට ය ෝදනා ලබන පුද්ීලෙන්ට දිීටම ාරවේන යදන ්ණ්ව ාක් ිධයද්ශ ාලට
1

New AG Assumes Duties, 30 MARCH 2017, army website, http://army.lk/news/new-ag-assumes-duties-0
http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2012/12/SALC-Briefing-Paper-ShavendraSilva-Sri-Lanka061212.pdf පාදක සටහන 21 හි දැක්වේ.
2

නිලධාරීන් ොන ිධට යුද අපරාධ ුා සම්බන්ධ වීයම් ය ෝදනා සම්බන්ධයෙන් පුර්ා යසෝදිිලෙක් කිරීම
ප්රළිබහා පුුුදිලිාම ිධශ්ාාසෙක් තුබිෙ යනාුුකි නිසා ්ක්සත් ජාතීන් ිධිලන්
අ යුත්යත් ශ්රීලා ායාන් ්ාන සාම සාධ ුදාවේ භට ප්රරිස් යොවේ ීුනීම අත් හිටුවීමයි."
පසුබිම
ශ්රී- ලා ායේ ිලිධල් යුද්ධය අාසාන අදිෙයර්ී කුප ට 58 ාුනි යස්නාා ය
යජනරාල් ශයේන්ද්රප ිලල්ාා ෙ3.

්ඥාපති  එය

යම්ජර්

· 2009 ී පුදුමාතලන් යරෝුලට යෂල් යාතය ීුසූ බලඇණි අතරින් ් ක් යලස ප්රළිීත ුුකි
සාධාර
සාක්ික ්ක්සත් ජාතීන්ය ස්ාාධීන පරීක්ෂ ෙක් යාත ලුබී තිබුනි. යම් තාා ාලි
යරෝුයල් ප්රහිටීයම් GPS න්ද්රිර ා දත්ත යුද ුදාවේාට ලබා ී තිබුනු අතර,
ලපුයාන් ්ුා පුත්යත්
හවුරු ලා ිලටි 58 ාුනි යස්නාා ෙට ්තුන ප්රෙිධ ඇිලන් දු
ීුනීයම් ුුකිොාක් තිබුනි4.
ල්ාාල රුාන්යීන් ප්රරී ඉතිරී ෙමින් තිබූ යරෝුල නිරන්තර යෂල් පුාරෙට ලක් එ බා දිිධ
ීලාාීත් අෙ පාසා තියේ. ය යස් යාතත්, යම්ජර් යජනරාල් ිලල්ාා කිො තිබුයන් ්ල්ටීටීඊ
ුරලි රුාන්ට පති ාර කිරීම සහුා යොවේීනු ලුබූ යරෝුයල් කිිලදු සාමානා ාුිලෙකු යනාිලටි
බායි.
්යස් යාතත්, ල්ාාල ලද ුා සටන්
අ යනාුුකි සටන් රුාන් පුාරෙට ඉලක්
ජාතාන්තර මානවීෙ නීතිෙ ෙටයත් යුද අපරාධෙක් යායි.

ර ීුනීම

· 2009 අයේල් මාසය පුදුමාතලන් නුාත අල්ලාීුනීමට දිෙත් අ යුද පුාරෙට නාෙ ත්ාෙ
දුන්යන් තමන් බා ද යම්ජර් යජනරාල් ශයේන්ද්රප ිලල්ාා ප්රළියීන තියේ5. යමහිී ිධශාල ජීිධත ුානිෙක්
ිලදු එ බා දිිධ ීලාාීත් අෙ පාසති. තමන් යඩෝෝන් දර්ශන ාල ්ධාරෙද ලබාීත් බා යම්ජර්
යජනරාල් ිලල්ාා කිෙයි. යමයින් ාුටයුන්යන් පුාරෙ දිෙත් ාන අාස්ාායේ සාමානා ාුිලෙන් අති
ිධශාල සාඛ්යාාාක් ිලටි බාත් ුවුන් ල්ාාල වීමටත් මිෙ ොමටත් ුුකි බා
ල් තිොම දුන ිලටීයම්
6
පුසු ම් තිබුනු බාෙ .
· ්ක්සත් ජාතීන්ය සාිධධානෙ පාසන ් ාරෙට, ්ල්ටීටීඊ ය ුදාවේ ුා යද්ශපාලන නාෙ ෙන්
2009 මුයි 18 වේ භාර එ අාස්ාායේ යම්ජර් යජනරාල් ශයේන්ද්රප ිලල්ාා ්ම පයද්ශය ඉහ ඇත. ඒ ිලෙ
ී නක් පසුා හිල්මයත් ඝාතනෙ
ර දමන ලී. නුතයුාත් බලුත් ාරයෙන් අල්රුදුන් ර දමන
7
ලී . සාක්ික රුාන් ිධිලන් ඇිලන් දුටු ුදාවේ අත් අඩාගුයේ ිලට පසුා අල්රුදුන්  එ අෙය
ලුයිස්ල්ාක් I TJP ිධිලන් 2014 ී සම්පාදනෙ
රන ලී. ්ල්ටීටීඊ ාඩර්ාරුන් සමී බස් රා ාලට
නාාන ලද ාන්තාාන් සු අදාන් ද ඒ ලුයිස්ල්යේ යායි8.
· “සුදු ය ාතය” භාරවීම් ිලදු එ 2009 මුයි 18වේ උදෑසන ශයේන්ද්රප ිලල්ාා ්තුන ිලටි බාටත් ය ෝදනා
නුගී ඇති අතර ඒ පඅායත් ුදාවේ ිධධානෙ පුාතිය තමන් ෙටයත් බා ුහු ිධිලන් ප්රළියීන තියේ.
“සුදු ය ාතය” ිලදුවීම සම්බන්ධයෙන් I TJP ිධිලන් 2014 සම්පාදනෙ රන ලද ාාර්තාා
්න ඇිලන්
දුටු සාක්ික රුාකු පාසා ඇත්යත් භාර එ ්ල්ටීටීඊ යද්ශපාලන අාශය නාෙ ෙන් ට ශයේන්ද්රප ිලල්ාා
අතට අත යදනු ුහු දුටු බායි9. ුවුන්ය මඅ ිලරුරු ්යින් පුෙ කිහිපෙ ට පසු මුමී තිබී
ුදාිධෙ. ්ක්සත් ජාතීන්ය පරීක්ෂ ෙ කිො ිලටිය අන්තරාෙකින් යතාරා භාරිධෙ ුුකි බාට
්ණ්ව යාන් සුති ෙක් ී තිබිෙීත්, ඒ නාෙ ෙන් නව  යනා අසාම ඝාතනෙ
ර ඇති බායි10.
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මළ සිරුරු පිළිබඳ ඡායාරූප වල වවෝහාරික පරීක්ෂණයකින් ඇඟවවන්වන් පසුපසට අත් බැඳ සිටියදී කිහිප වතාවක් හිවසේ පසුපසට වවඩි තබා
ඇති බවයි.
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58 යස්නාා ෙ ාධහිාසා පුමි වීම සම්බන්ධයෙන්ද ය ෝදනා ලබන බා ්ක්සත් ජාතීන්ය
සාිධධානෙ ාුතය දුරටත් පාසයි11.
යුද්ධයෙන් පසු, ශයේන්ද්රප ිලල්ාාට දුාමින් යේරී ො ුුකි රාජාතාන්තිරිi
දාක්තිෙ සලසා යදමින් ුහු ්ක්සත් ජාතීන්ය නියෙෝජා නියෙෝජිත යලස
නිේ යෙෝර්ක් නුාරට ොන ලී. යුද අපරාධ සු මානා ාර්ීොට ්යරහි
අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යම්ජර් යජනරාල් ාරොට ්යරහි ය ෝදනා නිසා
ුහු සාමසාධනෙ සම්බන්ධ ්ක්සත් ජාතීන්ය ඉුලම උපයද්ශ
මණ්ඩලෙකින් 2012 ී ඉාත් රන ලී12. ඉන් අනල්රුා ුහු දකුණු
අප්ර ායේ තානාපති ුරරෙ ට පත් ර ෙුවීම ාලක්ානු ලුබුයේ ුහු යුද
අපරාධ ුා මානා ාර්ීොට ්යරහි අපරාධ ාලට සම්බන්ධ බාට
බරපතල ය ෝදනා ී නාාක් ඇති යුයින් ුහු ඊට යනාීුලයපන බාට
රාජා යනාාන සාිධධාන ිධිලන් නනති
උපයදස් ලබා ී දකුණු අප්ර ාා
ුහු භාරීුනීම පතික්යපප කිරීමට බල
රනු ලුබීයමනි13.

ඡා ාරූප
මිෙගිෙ ්ල්ටීටීඊ අෙය ිලරුරු ාලට අත දිගු
රන්යන් ශේදන්ද්රට ිල්වා
ෙ. ුහුය ් පසකින් ිලටින්යන් බාසීලලෙ, යේරු, චිලී, ්ජන්ටිනා,
ය ායලාම්බිො සු සුරිනාම් හි ාර්තමාන තානාපති ුා ාධහිාසා
සම්බන්ධයෙන් සුාෙ  එ බාට ය ෝදනා ලබන ජගත් ජ සුරි 14 යි. අනික්
පුත්යත් ඉන්යන් හිටපු ජර්මන් තානාපති යමන්ම යුද අපරාධ ාලට
සම්බන්ධ බාට ය ෝදනා ලබන ජගත් ඩ ස්15 ෙ.
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