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ප්රවෘත්ති නිවේදනය: ශ්රී ලංකාවේ නව පත්තීම් සංක්රමණික යුක්තිය පිළිබඳ
යාන්ත්රණයන්ත්වේ ව ේෂයන්ත් ද විසුණු කරයි.
ජ ොහැන්නස්බර්ග්: යුද සමවේ හිටපු වපාලිසේපිවරයා ශ්රී ලංකාවේ අතුරුදහන්ත්ූවන්ත් පිළිබඳ
කාරයාං යට පත්තිරීම, පසුගිය ආණ්ඩුව යටවත්ත සේථාපිත කරන ලද සංක්රාන්ත්ික යුක්තිය
පිළිබඳ යාන්ත්රණය මිලිටරීකරණය ිරීවම් ක්රියාවලිය සම්ූරණ කරනු ලබයි. මැයි 20 වැනිදා
පාරලිවම්න්ත්තු නිවයෝජිතයන්ත් විසින්ත් අනුමත කරන ලදුව1, හිටපු වපාලිසේපි හපු ආරච්චිවේ
ජයන්ත්ත ාන්ත්ත කුමාර වික්රමරත්තන ඊට පත්තිරීමට ගන්ත්නා ලද තීරණය විසින්ත්
අතුරුදහන්ත්ූවන්ත්වේ පවුල් සඳහා සතයය සහ යුක්තිය සඳහා ූ කවර වහෝ අවසේථාවක්ත ී නම්
එය මකා දමනු ඇතැයි සංක්රාන්ත්ික යුක්තිය පිළිබඳ විව ේෂඥ යසේමින්ත් සූකා ියා සිටින්ත්ීය.
"යුද්ධාවසානවේදී සමූහ අතුරුදහන්ත්ිරීම් සම්බන්ත්ධවයන්ත් වගිව යුතු බවට එක්තසත්ත ජාතීන්ත්වේ
සංවිධානවේ විමර න මගින්ත් නම්කරන ලද වපාලිසේ ඒකක තුනක්ත භාරව කටයුතු කළ
පුද්ගලයාම දැන්ත් අතුරුදහන්ත්ීම් සම්බන්ත්ධ විමර න සිදුකරමින්ත් සිටියි. වම් වනාහී විවද් ගත
වුවවහාත්ත, වපාලිසේ වධහිංසා වැනි බරපතල මානව හිමිකම් උල්ලංණයන්ත්ට අදාළ ඔහුවේ විධාන
භූමිකාව වහේතුවවන්ත් සරව වභෞමික අධිකරණ බලය යටවත්ත නු පවරනු ලැබීවම් අවදානම දරණ
ඉහළම රාජය නිලධාරිවයි" යැයි සතයය සහ යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්ත්තර වයාපෘිවේ
විධායක අධයක්ෂිකා සූකා මහත්තමිය ප්රකා කළාය.
ආ ගිය අතක්ත වනාමැි සහ බලහත්තකාරී අතුරුදහන්ත්ීම් පිළිබඳ වලෝකවේ වදවැනි වි ාලතම
සංඛ්යාව වාරතා ී යැයි සැළවකන රටක අතුරුදහන්ත් ූ දස දහසේ සංඛ්යාතවුන්ත්වේ ඉරණම
පිළිබඳ විමර නය ිරීම භාරව ඇත්තවත්ත අතුරුදහන්ත්ූවන්ත් පිළිබඳ කාරයාං යට ය.
'වම් සා අපකීරියට පත්ත වුහයකට අරමුදල් සම්පාදනය ිරීවමන්ත් වළින්ත්නැයි ඉල්ලා අපි
එක්තසත්ත ජාතීන්ත්වේ සාම සාධන අරමුදලට2 සහ ජාතයන්ත්තර ආධාර වදන්ත්නන්ත්ට ලියා යැීමට
කටයුුුතු කරන අතරම ගැටළු සහගත පත්තීම් පිළිබඳ රහසය වල්ඛ්න වගාණුවක්ත එක්තසත්ත
ජාතීන්ත්වේ අදාළ ආයතන සහ සාමාජික රාජයයන්ත් වවත යවන්ත්වනමු"යි සූකා මහත්තමිය ියා
සිටියාය. "ලංකාව තුළත්ත, ඉන්ත් බැහැරත්ත සිටින වින්ත්ිත ප්රජාවන්ත්වගන්ත් අපි ඉල්ලා සිටින්ත්වන්ත්, ශ්රී
ලංකා රජවේ අතීත අපරාධ වසන්ත් ිරීම සඳහා නිරමාණය කළ දණ්ඩඩ මුක්ති උපායකට අරමුදල්
සැපයීම සඳහා තමන්ත්වේ බදු මුදල් භාවිතා වනාකරන වමන්ත් එක්තසත්ත ජාතීන්ත්වගන්ත් සහ අවනකුත්ත
ආධාර වදන්ත්නන්ත්වගන්ත් ඉල්ලා සිටින වලසයි."
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වමයට කලින්ත්, අතුරුදහන්ත්ූවන්ත් පිළිබඳ කාරයාං වේ සභාපිවරයා ව වයන්ත් විනිසුරු උපාලි
අවේරත්තන පත්තකරනු ලැබීම වනාහී 'සෘජු අවමානයක්ත සහ ප්රචණ්ඩඩක්රියාවකැ'3යි ශ්රී ලංකාවේ
වින්ත්ිත පවුල් විසින්ත් දැනටමත්ත හඳුන්ත්වා දී ිවේ. අතුරුදහන්ත්ීම් ඇතුළු 'සංවක්තතාත්තමක' මානව
හිමිකම් නු විභාග ිහිපයකට අදාළ අධිකරණ ක්රියාවලියට බාධාකාරීව මැිහත්ත ූ බවට
එක්තසත්ත ජාතීන්ත්වේ මානව හිමිකම් මහ වකාමසාරිසේවරිය විසින්ත් ප්රකා කරන ලද, වද් පාලන
පළිගැීම් පිළිබඳ වසායා බැලීම සඳහායැයි ජනාධිපි වගෝඨාභය රාජපක්තෂ විසින්ත් සේථාපිත කළ
වකාමිසමක සභාපිවරයා ූවේ විනිසුරු අවේරත්තන ය. අතුරුදහන්ත්ූවන්ත් පිළිබඳ කාරයාං වේ
ප්රධානත්තවය සඳහා ඔහු පත්තිරීම එම වුහවේ සේවාධීනත්තවය සහ වි ේවසීයත්තවයත්ත, ඊට ඵලදායී
වලස ක්රියාිරීමට ඇි හැියාවත්ත බරපතල වලස බිඳ දැමීමක්ත යැයි එක්තසත්ත ජාතීන්ත්වේ
සංවිධානය කීය.4
අතුරුදහන්ත්ූවන්ත් පිළිබඳ කාරයාං ය වනාහී ශ්රී ලංකාවේ සේථාපිත කරන ලද සංක්රාන්ත්ි යුක්තිය
පිළිබඳ වුහයන්ත් වදවකන්ත් එකි; වින්ත්ිතයන්ත්ට ආධාර ිරීවම් වච්චතනාවවන්ත් පිහිටුවන ලද5
හානි ූරණ කාරයාලය වදවැන්ත්නයි.
ජනාධිපිවරයාවේ මිර පාක්තිකයකු වන විශ්රාමික වම්ජර වජනරාල් වුවේ පාලිත පියසිරි
ප්රනාන්ත්දු පත්තිරීම මගින්ත් හානි ූරණ කාරයාලය ද දැන්ත් මිලිරිකරණයට පාර කර ිවේ. පාවවන
අවි ගබඩා වකාන්ත්රාක්තතුවින්ත්6 එක්තසත්ත ජනපද වඩාලර මිලියන 62ක මුදලක්ත අයුතු වලස
අත්තපත්ත කරගැීම සහ වංචාිරීමට අදාළව ඔවුන්ත්වේ භූමිකාව සම්බන්ත්ධවයන්ත් වම්ජර වජනරාල්
පාලිත ප්රනාන්ත්දු සහ වගෝඨාභය රාජපක්තෂට එවරහිව වචෝදනා වගාණු කළ යුතුයැයි7 පසුගිය
ආණ්ඩුව විසින්ත් පත්තකරන ලද වකාමිසමක්ත මගින්ත් නිරවද් කරනු ලැබුණි. ප්රනාන්ත්දු විසින්ත්
අනාගතවේදී රජවේ තනතුරු දැරීම වැළැක්තවිය යුතු බවද එම වකාමිසම විසින්ත් වැඩිදුරටත්ත
නිරවද් කරන ලදී. වකවසේවුවද, සේවකීය මිර පාක්තිකයන්ත්වගන්ත්වද් පාලන පළිගැීම් සිදුිරීම
සම්බන්ත්ධවයන්ත් විභාග කර බැලීම සඳහා තවත්ත ජනාධිපි වකාමිසමක්ත, 2019දී ආණ්ඩු
වවනවසන්ත් පසු, ජනාධිපි වගෝඨාභය රාජපක්තෂ විසින්ත් සේථාපිත කරනු ලැබුණි. වමම
වකාමිසවම් වසායාගැීම්, පසුගිය ආණ්ඩුවේ අල්ලසේ වහෝ දූෂණ වචෝදනා විමර න වකාමිසම
විසින්ත් තමාට එවරහිව සාක්ති වගතූ බවට ප්රනාන්ත්දු විසින්ත් කරන ලද වචෝදනාවන්ත්ට8 වාසිදායක
ඒවා විය. වමකී නව ජනාධිපි වකාමිසම විසින්ත් ඔහු නිවදාසේිරීමට කලින්ත්ම, රජවේ
අමාතයාං යක වල්කම්වරයකු ව වයන්ත්9 ප්රනාන්ත්දුව පත්තකරනු ලැබිණ. ඉහත නු විභාගයටම
අදාළව, ප්රනාන්ත්දුට එවරහිව නගා ිබූ ගිනිඅවි සම්බන්ත්ධ හත්ත දහසකට වැඩි වචෝදනා ද, 2019දී
ආණ්ඩු මාරුවවන්ත් වකටි කලක්ත ඇතුළතදී අත්තහැර දැමුණි.10
"හමුදාව වහේතුවවන්ත් පීඩාවට පත්ත වදමළ වින්ත්ිතයන්ත් සඳහා වගවිය යුතු වි ාල මුදල් සම්භාරයක්ත
සමග සම්බන්ත්ධතාවක්ත හානි ූරණ ක්රියාවලියට ිබිය හැි අතර කලින්ත් ජාතයන්ත්තර ප්රජාව
විසින්ත් වි ව
ේ ාසීය යැයි පිළිවගන සහාය වදන ලද ක්රියාදාමයක්ත යටවත්ත අධිකරණයක්ත විසින්ත්
පරික්ෂා වකාට විධිමත්ත වලස නි ේප්රභා වනාකළ දූෂණ වංචා පිළිබඳ වචෝදනා සම්බන්ත්ධවයන්ත්
පුළුල් වපාලිසේ විමර නයන්ත්ට පාර ූ පුද්ගලයකු හානි ූරණය සම්බන්ත්ධ වුහයට පත්තිරීම
මගින්ත් සංක්රාන්ත්ික යුක්තිය පිළිබඳ යාන්ත්රණයන්ත් දැන්ත් මිලිටරීකරණයට භාජනය කර ඇතැ"යි
සූකා මහත්තමිය ප්රකා කළාය.

3

https://srilankabrief.org/the-appointment-of-justice-upali-abeyrathne-as-head-of-the-omp-is-a-direct-insult-and-an-act-of-violence-against-families-ofthe-disappeared-sandya-ekneligoda/
4 A/HRC/ 46/20. §44.
5 https://twitter.com/parliamentlk
6 https://www.newsfirst.lk/2019/09/23/avant-garde-gotabaya-rajapaksa-and-7-others-aquitted-of-all-charges/
$75 m වමතැනින්ත් https://www.marsecreview.com/2016/09/charges-in-avant-garde-case/
http://www.dailymirror.lk/front_page/Avant-Garde-case-Gota-seven-others-de-manacled/238-174976
PRECIFAC සිංහල වාරතාවේ ඉංග්රීසි සාරාං ය. https://www.colombotelegraph.com/wp-content/uploads/2018/02/PRECIFAC-34-CASES-1.pdf
7 https://www.colombotelegraph.com/wp-content/uploads/2018/02/PRECIFAC-34-CASES-1.pdf
Case number 5.
8 http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/1013-sri-lanka-gearing-towards-legalizing-impunity-for-gross-human-rightsviolations
9 [ආණ්ඩුවේ වවේ අඩවිය: http://www.pmdnews.lk/පහළම-තැන-සිට-වැඩ-අරඹා-ිවේ/]
10

ගිනිඅවි සහ පුපුරන ද්රවය පනත යටවත්ත වැරි: https://www.dailynews.lk/2019/08/22/law-order/194740/record-7573-charges-filed-avant-garde-floatingarmoury-case Case No. TAB/751/2019.
නිදහස්ිරීම: https://www.newsfirst.lk/2020/01/17/5-released-from-the-avant-garde-case/

වම් අතර, හිටපු වපාලිසේපි ජයන්ත්ත වික්රමරත්තනවේ සගයකු ූ චන්ත්ද්රා නිමල් වාිෂේඨ
අභිනවවයන්ත් තැනූ අල්ලසේ වහෝ දූෂණ වචෝදනා විමර න වකාමිසමට11 පත්තකර ිවේ. වදහිංසා
ිරීම සම්බන්ත්ධවයන්ත් වගිව යුතු යැයි එක්තසත්ත ජාතීන්ත්වේ සංවිධානය විසින්ත් ියා සිටි වපාලිසේ
රසේත විමර න ඒකකය 2009-10 වකවානුවේදී ක්රියාත්තමක ූවේ වාිෂේඨ යටවත්ත ය.
"මානව හිමිකම් උල්ලංඝණයන්ත් සිදු ූ වකවානුවේදී බලය හිමිව ිබූ ආරක්තෂක නිලධාරීන්ත්ම
ඇතුළත්ත කර ඇි සංක්රාන්ත්ික යුක්තිය පිළිබඳ යාන්ත්රණයන්ත් සමග සුරක්ෂිතව ගණුවදනු ිරීමට
ශ්රී ලංකාවේ අතුරුදහන්ත්ූවන්ත්වේ පවුල්වලට වනාහැි ය. වමකී වුහයන්ත් පැවතීම විසින්ත්ම
සාක්තිකරුවන්ත්වේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල අවදානමක්ත මතු කරතැ"යි සූකා මහත්තමිය කීවාය.

11

https://ciaboc.gov.lk/media-centre/latest-news/928-assuming-duties-of-the-new-commission

