2021 අග ෝස්තු 13
මාධ්ය නිගේදනය: බ්රිතානය පසු විපරමින් කළ යුත්ගත් ශ්රී ලංකා ගපාලිසියට ගදන පුහුණුව අවලංගු කිරීමයි
ලන්ඩන්: ස්කොට්ලන්තය විසින් පුහුණු කරනු ලබන ශ්රී ලංකෝේ ් ොලිස ඒකකවල මොනව හිමිකම්
වොර්තෝේ ගැටළු ් තු්වන් එකී පුහුණුව 2021 මැයි මොස්ේ මුල සිට පුනරීක්ෂණයට ්යොමු කර ඇති බවට
ලවන වොර්තො1 මොනව හිමිකම් සංවිධොනවලත්, මොධය්ේදීන්්ේත් ප්රසොදයට ් තු වී ති්ේ. ්මම සු
වි රම සිදුවන්්න් ප්රශන කිරී්ම් විධික්රමයක් ්ලස වධබන්ධන ්යොදොගැනීම පිළිබඳව ් ෝදනො ලබන
් ොලිස ඒකක පුහුණු කිරීම ගැන බ්රිතොනය ොර්ලි්ම්න්තු මන්ීවරුන් දිගින් දිගටම ප්රශන කිරී්මන්
අනතුරුවය.
වධහිංසො කිරී්ම් භොවිතෝේ ගිලී ඉන්නො ශ්රී ලංකො ් ොලිස ඒකකවලට බ්රිතොනය පුහුණුව ලබොදීම
පුනරීක්ෂණයට ලක් කරන ්ලස සතයය ො යුක්තිය සඳ ො වන ජොතයන්තර වයො ෘතිය (ITJP) ඉල්ලො
ති්බන්්න් 2016 සිටය. වධහිංසොවට එ්රහි එක්සත් ජොතීන්්ේ කමිටුවට (UNCAT) ඒ අවුරුද්්ද් ැමිණි
නි්යෝජිත පිරිසට ශ්රී ලංකෝේ සිවිල් යුද්ධය අවසොන්ේ වත්වෝගන යනු ලැබූ දරුණුතම වධකොගොරයක්
භොරව සිටි ් ොලිස නිලධොරියො ්ලස එක්සත් ජොතීන්්ේ විමර්ශනයක 2 නම් කර තිබූ අයකු ඇතුලත් කර
තිබු්න් කිසිදු විලිබියකින් ්තොරවය.

“තම ත්රසත මර්දන ් ොලිස ඒකකය පුහුණු කිරීම බ්රිතොනයය විසින් සිදු ්ක්රන බව හුවො දක්වමින් සිය
වොර්තොවට සුදුහුණු ගොන්නට ශ්රී ලංකෝේ නි්යෝජිත පිරිස ජිනීවොහිදී වීරිය දැරීය,” යි ITJP විධොයක
අධයක්ිකො යැසමින් සූකො ැවසුවොය. “් ෝදනො ලබන අ රොධකරුවන් වගඋත්තරදොයකත්ව්යන් බැඳ
තැබීමට ශ්රී ලංකොව බර තල ්ලස පියවර ගන්නො තොක් කල් එම වැඩසට න අවලංගු කරන ්ලස අපි
බ්රිතොනය රජ්යන් ඉල්ලො සිටින්්නමු.”
ත්රසත මර්දන ් ොලිසිය (TID3) විසින් සංසථොපිතව වධහිංසො ැමිණවීම පිළිබඳ සොක්ි ස ඒ පිළිබඳ
් ෝදනොවට ලක්වන අ රොධකරුවන් ගණනොවක්ේ නම්4 ද ITJP විසින් එක්ැස කර ති්ේ. ඊට අමතරව,
යුද සම්ේ ැ ැරගැනීම්, වධහිංසො, ස ්දමළ පුද්ගලයන් මරො දැමීමට සම්බන්ධ වීම ගැන ් ොලිස වි්ශෂ
කොර්ය සොධක බලකෝේ (STF) සොමොජිකයන් විසින් ්දන ලද ප්රකොශනද එම සංවිධොනය විසින් ්ල්ඛනගත
කර ති්ේ5.

1

https://www.thetimes.co.uk/article/police-training-in-sri-lanka-halted-over-abuse-fears-3w87qk9rp
https://www.heraldscotland.com/politics/19507167.police-scotland-training-sri-lankan-forces-accused-executions-torture/
2 A/HRC/30.CRP.2
3 Now renamed CTID (ත්රසත මර්දන ො විමර්ශන ්කොට්ඨොශය).
4 https://itjpsl.com/reports/terrorism-investgation-division
5
https://itjpsl.com/reports/special-task-force
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බ්රිතානය භූමිකාව විභා කිරීම
බ්රිතොනයය විසින් ශ්රී ලංකෝේ ් ොලිස වි්ශෂ කොර්ය සොධක බලකොයට පුහුණු කිරීම පිළිබඳ ඉති ොසය
මුලින්ම වොර්තො කරනු ලැබු්ේ ඝොතන සිදු කළ බවට ් ෝදනො ලබන6 එම බලකොයට පුහුණුව ලබො දීම ො
සම්බන්ධ ර සිගත බ්රිතොනය කුලී ් වො කණ්ඩොයමක් පිළිබඳව ග්ේෂණ්ේ ්යදුනු ෆිල් මිලර්
ජනමොධය්ේදියො විසිනි.

“ 2007 සිට දිගටම වෝේ ශ්රී ලංකෝේ නිලධොරීන් පුහුණු කිරී්ම් ්යදී සිටි ස්කොට්ලන්ත ් ොලිසිය එම
වයො ෘතිය නවත්වන්නට දැන් තීරණය කිරීම කුතු ලය දනවන්නක් වන අතර, එය මුළුමනින්ම අ් ෝසි කර
දමනු ඇතිදැයි දැනගන්නට ක්රමයක් නැතැ,” යි ෆිල් මිලර් ැවසීය.
“්ම් වැඩසට න ගැන ප්රශන මතුකළ ම්ේ වසර ගණනොවක ග්ේෂණ ස්කොට්ලන්ත ් ොලිසිය විසින්
්නොතකො රින ලද මුත්, සම රවිට හිට්ලර් ගරු ්කොට සලකන්නකු මැයි මොස්ේදී ප්රජො ් ොලිස ්සවො
රොජය අමොතය ධුරයට ත් කිරීම බ්රිතොනයයට දිරවො ගන්නට බැරි වන්නට ඇතැ,” යි ඔහු වැඩි දුරටත් ැවසීය.
මෑත භොග්ේ ශ්රී ලංකෝේ ් ොලිස කුරිරුකම් ගැන වොර්තෝකොට ඇති ශ්රී ලංකෝේ ප්රජොතන්ත්රවොදය සඳ ො
මොධය්ේදි්යෝ (JDS) “්බෝ ෝ කලකට ් ර සිදුවිය යුතුව තිබූ පුහුණුව අත්හිටුවීම” සම්බන්ධ්යන්
ප්රසොදය ලකළත්, මැයි මොස්ේ ගන්නො ලද තීන්දුව “ශ්රී ලංකෝේ ් ොලිසි්ේ සැ ැසිකම් ්වනස ්කොට
නැතැ,” යි කියො සිටී.

“ ැ ැරගැනීම්, හිතුම්ත් අත් අඩංගුවට ගැනීම්, වධබන්ධන ස ඝොතන පිළිබඳව මැයි මොස්යන් සුවත්
්නොකඩවො වොර්තො වී ති්ේ. ්මයින් විද ො දැක්්වන්්න් මුදොව ්ේවො, ් ොලිසිය ්ේවො ශ්රී ලංකෝේ රොජය
අනුග්ර ්යන් සිදුකරන අ රොධවල සංසථොපිත සවරූ යයි.”
ශ්රී ලංකෝේ ආරක්ෂක
මුදොවලට ්දනු ලබන පුහුණුව ස ් ොලිස වි්ශෂ කොර්ය බලකොයට
ස්කොට්ලන්ත ් ොලිසිය පුහුණුව ්දන්්න්ද යන්න පිළිබඳව ෆිල් මිලර්්ේ වොර්තො චිත්ර ටිය කීනි මීනි:
බ්රිතොනය්ේ පුද්ගලික මුදොව එළි දැක්වී්මන් අනතුරුව 2021 ් බරවොරි්ේ ස්කොට්ලන්ත
ොර්ලි්ම්න්තු්ේ ප්රශන මොලොවක් අසන ලදී.7 වංක බව කැපී ් ්නන ආණ්ු්ේ ප්රති ොරය වූ්ේ
ස්කොට්ලන්ත ් ොලිසිය ් ොලිස වි්ශෂ කොර්ය සොධක බලකොයට වි්ශෂ්යන් පුහුණුවක් ලබො නුදුන් බවයි.
නිශචිත ් ොලිස ඒකක වල සොමොජිකයන් කී ්දනකුට පුහුණුව ලබො දුන්්න්දැයි ත වුරු කරගැනීමට
්තොරතුරු දැනගැනී්ම් නිද ස යට්ත් ITJP විසින් 2018 ජූලි ො ඔක්්තෝබර් මොස වලදී කරන ලද විමසීම්
වලටද බ්රිතොනය්ේ වි්ද්ශ ො ් ොදුරොජය මණ්ඩලීය කටයුතු අමොතයොංශ්යන් (FCO) ලැබු්න් ඒ ො සමොන
වංක ප්රති ොරයකි. ස භොගි වූවන්්ේ සංඛයොව ් ළි ්නොකළ8 FCO අමොතයොංශය හු්දක් කියො සිටි්ේ “්ම්
ඇතැම් පුහුණු සැසිවොර සඳ ො TID/CID නිලධොරීන් ස භොගී ්නොවු්ේ යැයි කිව ්නො ැකි,” 9 බවයි. ්සෝදිසි
කිරී්මන් සු ශ්රී ලංකෝේ ආරක්ෂක අංශ නිලධොරීන් කී ්දනකු ඉවත් කරන ලද්්ද්දැයි කරන ලද විමසීමට
ඔවුන්්ේ පිළිතුර වූ්ේ “කිසිදු අ්ේක්ෂකයකුට පුහුණුව දීම ප්රතික්්ෂ කළ බවක් ගැන අ්ේ දැනුවත්
කමක් නැත,” යන්නයි.
ගැටළු ස ගත ් ොලිස ඒකකවල පුද්ගලයන් නම් ්කොට ඔවුන්ට ස්කොට්ලන්ත පුහුණුව දීම ගැන විමසන
ලද කල්හි, පුද්ගලික දත්ත යැයි වසමින් ඒ ්තොරතුරු ලබොදීම වි්ද්ශ ො ් ොදුරොජය මණ්ඩලීය කටයුතු
අමොතයොංශය විසින් ප්රතික්්ෂ කරන ලදී10. පුහුණුව ලද්දවුන් පිලිබඳ මොනව හිමිකම් තක්්සරු්ේ පිට ත්ද
්තොරතුරු දැනගැනී්ම් නිද ස යට්ත් ඉල්ලො සිටිනු ලැබුවත්, ද්වි ොර්ශවීය සබඳතො ලුදු ්වතැ’යි
වසමින් ඒවො ලබොදීම ප්රතික්්ෂ කරන ලදී11.
මානව හිමිකම් තකගස්තරුව
ශ්රී ලංකෝේ ් ොලිසියට පුහුණුව ලබො දී්ම්දී සිදුකරන මොනව හිමිකම් තක්්සරු්ේ ොරදෘශය භොවයක්
නැතිකම පිළිබඳව Redress සංවිධොනය ො එක්ව ITJP විසින් 2019 දී එක්සත් ජොතීන්්ේ සංවිධොනයට
ඉදිරි ත් කරන ලද ලියවිල්ලක් මගින් ප්රශන මතු කරන ලදී12. එහි ්ම්ස සඳ න් ්වයි. “වධහිංසො කිරීම

සම්බන්ධ්යන් වගකිව යුතු බවට ් ෝදනො ලබන ඒකක තුනක් භොරව සිටි ශ්රී ලංකො ් ොලිසි්ේ නිලධොරීන්
අුම වශ්යන් තුන් ්දනකුවත් බ්රිතොනයය විසින් මීට ඉ තදී පුහුණු කරන ලද බව වොර්තො ්ේ.”
6

https://www.plutobooks.com/blog/keenie-meenie-britains-private-army/

7https://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/28877.aspx?SearchType=Advance&ReferenceNumbers=S5W-32593&ResultsPerPage=10
8

This was before the name change.
FOI request reference 0797-18.
10 Reference 1004-18.
11 Ref 1063-18.
12
https://redress.org/wp-content/uploads/2019/05/UK-Implementation-of-UNCAT_REDRESS_March2019_Web.pdf
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්ක්ස ්වතත්, ශ්රී ලංකොවට පුහුණුව ලබො දීම සඳ ො 2012 සිට බ්රිතොනය ් ොලිස නිලධොරීන් ් ෝ ් ොලිස
කොර්ය මණ්ඩල සොමොජිකයන් ් ෝ යවන ලද වොර ගණන 90 කි13. පුහුණුව ලබන නිලධොරීන්්ේ
සු රීක්ෂණය ක්රම්ේදය ස ් ොලිසිය විසින් කරනු ලබන මොනව හිමිකම් උල්ලංඝන පිළිබඳව
ස්කොට්ලන්ත මන්ීවරුන් විසින් 2021 දී ප්රශන කරන ලදී14. ඒ අවසථෝේ ස්කොට්ලන්ත ආණ්ුව
ැවසු්ේ වසංගතය නිසො පුහුණු කටයුතු තොවකොලිකව නතර කර ඇති අතර සං රණ සීමො ඉවත් කළ විට
එය නැවත තක්්සරු ්ක්රනු ඇති බවයි15. 2019 සිට සිදුකරන ලද පුහුණු කිරීම් ්යොමු ්කරු්න් “ලිංගික
ො ලිංගික සමොජභොවී ප්ර ණ්ඩතො වැලැක්වීම ස ස විමර්ශනය16” ්වනු්වන් බව ආණ්ුව විසින් ස තික
කරන ලදී.
“ශ්රී ලංකෝේ ් ොලිසිය විසින් දිගටම සිදුකරනු ලබන ලිංගික ප්ර ණ්ඩ ක්රියො පිළිබඳ වොර්තො ගැන ඇ්සන
කල ්මය බර තල ප්රශනයකි,” යි යැසමින් සූකො ැවසුවොය. “ත්රසත මර්දන ො විමර්ශන ්කොට්ඨොශ්ේ

සොමොජිකයන් විසින් 2020 දී තරුණ ්දමළ පිරිමි ලිංගික වශ්යන් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධ වොර්තො අපි ්ම්
වනවිට ්ල්ඛන ගත කරමින් සිටින්්නමු.”
ආධ්ාර මුදල්
ගැටුම්, සථොවරභොවය ස ආරක්ෂොව සඳ ො වන අරමුදල විසින් ් ොලිස පුහුණුවද ඇතුළුව, ශ්රී ලංකෝේ
වත්වෝගන යන වැඩ සට න් සඳ ො දිගටම අරමුදල් සැ යී්ම් සැලසුම් ගැනත් 17, වැය ්නොකරන ලද
මුදලක් ්ේ නම් එය නැවත ්යොදවනු ලබන්්න් ්ක්සද18 යන්නත් ලිබරල් ඩි්මොක්රටික් ක්ෂ්ේ නොයක
එඩ් ්ඩ්වි විසින් 2021 මැයි මොස්ේදී බ්රිතොනය්ේ වි්ද්ශ, ් ොදුරොජය මණ්ඩල ො සංවර්ධන
අමොතයොංශ්යන් විමසන ලදී.

“ශ්රී ලංකෝේ ආරක්ෂක අංශ ප්රතිසංසකරණය සඳ ො ආණ්ුව විසින් වැය කර ඇති වුම් මිලියන 6.3 විසින්
මොනව හිමිකම් ක්්ෂත්ර්ේ ඇතිකර ති්බන බල ෑම සම්බන්ධ්යන් ්සොයොබලො එම තක්්සරුව ප්රසිද්ධියට
ත් කරන්්න් දැ,” 19 යි ්ල්බර් ක්ෂ මන්ී සෑම් ටැරි ඉන් අනතුරුව 2021 ජූලි මොස්ේදී විමසීය. පුහුණු්ේ
ලදොයීතොව ගැන සවොධීන විගණනයක් වත්වන ්ලස එවක ්ල්බර් නොයක ්ජරමි ්කෝබින් 2017 දී
ඉල්ලො සිටියත් එය කවදොවත් සිද්ධ වූ්ේ නැත 20.

“්දමළ ප්රජොව ශ්රී ලංකෝේ ආරක්ෂක අංශවලින් ඇති තරම් බැට කො ති්බන අතර ලිංගික දූෂණය ස
වධහිංසොව වැරද්දක් බව ඔවුන්ට උගන්නන්නට අ්ේ බදු මුදල් නොසති ්නොකළ යුතුය,” යි ්ල්බර්
්වනු්වන් ්දමළ ජනතොව සංවිධොන්ේ ්සන් කන්දයියො ැවසීය.

“එය අදත් ්මහි ැමි්ණමින් සිටින වින්දිතයන්ට කරන අවමොනයකි.”

සමොේතයි.
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Neil Findlay MSP: 02/02/2021: To ask the Scottish Government whether it will provide details of the vetting procedures for Police Scotland's work with Sri Lanka, in
light of the recent recommendation from the UN High Commissioner on Human Rights for all member states to "apply stringent vetting procedures to Sri Lankan
police and military personnel identified for military exchanges and training programmes"
15https://archive2021.parliament.scot/parliamentarybusiness/28877.aspx?SearchType=Advance&ReferenceNumbers=S5W-34895&ResultsPerPage=10
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17 https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2021-05-25/7092/
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