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මාධ්ය නිවේදනය: තවත් ගැටළු සහගත හමුදා උසස්වීම්
ව ොහැන්නස්බර්ග්: 2009 දී අත් අඩංගුවේ සිටි වෙමළ වෛෙයෛරයකුට දියයුතු වෛෙය ප්රතිකාර ෛලක්ෛා
තර්ජනය කරමින් බලහත්කාරවයන් අසතය ප්රකාශ කරවූ බෛට ව ෝෙනා ලබන හිටපු හමුො බුද්ධි අධ්යක්ෂ
තුෛාන් සුවර්ෂ් සවේ ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිෛරයා විසින් වේජර් වජනරාේ පෙවියට උසස් වකොට තිවේ.
රජවේ වෛෙයෛරයකු වූ වෙොස්තර තුවරයිරාජා ෛර්ධ්රාජා 2009 යුෙ කලාපවේ වසේෛය වකොට, ඉන් අනතුරුෛ
යුද්ධ්ය අෛසානවේදී දින සියයක් පමණ රඳෛා තබාගනු ලැබුවෛකි. නඩු විභාගයකින් වතොරෛ ඒ තරේ දීර්ඝ
කාලයක් රඳෛා තබා ගැනීම ෛධ්හිංසාෛට එවරහි සේමුතිය උේලංඝනය කරමින් කෲර අමානුෂික
සැළකිලි සහ ෙඬුෛේ පැමිණවීමකි.

“මානසික ෛධ්හිංසාෛ සහ වෛෙය ප්රතිකාර අහිමි කිරීම යන වේ චූදිත ර්යාෛ ශ්රී ලංකාෛ ෙ අත්සන් තබා
ඇති ෛධ්හිංසාෛට එවරහි සේමුතිය උේලංඝනය කිරීමක් වමන්ම විධ්ාන ෛගකීම උසුලන්නන් විශ්ෛ විනිශ් ය
ඇතුළු ක්රම යටවත් ෛගඋත්තරකාරීත්ෛවයන් බැඳ තැබිය හැකි ෛන්නකි,” යි සතයය හා යුක්තිය සඳහා ෛන
ජාතයන්තර ෛයාපෘතිවේ (ITJP) විධ්ායක අධ්යක්ෂිකා යැස්මින් සූකා පැෛසුෛාය. “අතිශය නිර්භීත රජවේ
වසේෛකයකු ෛන වෙොස්තර ෛර්ධ්රාජා තමන් ෙැෛැන්ත අනතුරකට මුහුණ පා සිටියදී ෙහස් සංඛ්යාත ජීවිත
ගලෛාගත් වෛෙය කණ්ඩායමක් වමවහයැවුවෛකි. ඔහුට දියයුතුෛ තිබුවන් සේමානයකි. සිර කුටියක්
වනොවේ.”
තමන්වේ ආරක්ෂාෛ පතා රටින් පලා ගිය වෙොස්තර ෛර්ධ්රාජා වේ දිනෛල එක්සත් ජනපෙවේ වකෝවිඩ් 19
වරෝගීන්ට ප්රතිකාර කිරීවේ වයදී සිටී. යුද්ධ්වේ දී සාමානය ෛැසියන් මියගිය පරිමාණය ප්රතික්වෂේප කරන්නට
තමන්ට සහ අනිකුත් වෛෙයෛරුන්ට බල වකොට සංවිධ්ානය කරන ලෙ වකොළඹ මාධ්ය හමුෛකදී අසතය
ප්රකාශ කිරීමට තමන්ට බලපෑේ කළ සහ එම ප්රකාශය සකස් කළ හමුො බුද්ධි අංශ නිලධ්ාරියා සුවර්ෂ් සවේ
වලස වෙොස්තර ෛර්ධ්රාජා විසින් හඳුනාවගන තිවේ.
"අවුරුදු ගණනකට හිවර් යෛනෛා කියලා කර්නේ සුවර්ෂ් අපිට තර්ජනය කළා... අවේ පවුේ ෛලටත්
තර්ජනය කළා,” යි පැෛසූ වෛෙයෛරයා, තමන් කටයුතු කරන්වන් ඒ සමවේ බලසේපන්න ආරක්ෂක
වේකේ වූ වගෝඨාභය රාජපක්ෂවේ නියමය පරිදි බෛ සුවර්ෂ් සවේ පැහැදිලිෛම කීවේ යැයි සඳහන් කවළේය.
තර්ජන ෛලට අමතරෛ, යුද්ධ්වයන් බරපතල වලස තුෛාල වී තිබුණු සිය අතට ශලයකර්මයක් කිරීම
අතයාෛශය වී තිබුවණ්ය යන්න සිය කැමැත්තට එවරහිෛ මාධ්ය සාකච්ඡාෛට සහභාගී කරෛා ගැනීම සඳහා
බල කිරීමට වයොොගත් බෛත් වෙොස්තර ෛර්ධ්රාජා ව ෝෙනා කරයි. වෛෙයෛරයාට ශලයකර්මයට ඉඩ
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සැලසීම පමා කිරීම නිසා ඔහුවේ අවත් වේෙනාෛ, සංවේෙන ගැටළු සහ ශලය වෛෙයෛරයකුට අෛශය සියුේ
සං ලන හැකියාෛ අහිමිවීම වශේෂ වී තිවේ1.
තුෛාලකරුෛන්ට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා යුෙ කලාපවේ රැඳී සිටි වෙමළ වෛෙයෛරුන් වලෝකවේ ජනමාධ්ය
ෛලට ඉතා ෛැෙගත් ෛන යුෙ සමවේ වතොරතුරු සැපයීවේ අතයාෛශය කාර්යභාරය ඉටු කළ පුද්ගලයන්
වලසින් වද්ශසීමා වනොමැති ෛාර්තාකරුවෛෝ (RSF) විසින් ඇගයීමට ලක් වකරුණි2. ඒ කාර්යභාරය නිසා
යුද්ධ්ය අෛසානවේ ඔවුහු ඉලක්ක බෛට පත් වූහ. 2009 ජුලි 8 ෛැනිො මාධ්ය හමුෛකදී වබොරු කීමට බල
කරන ලෙ වෙොස්තර ෛර්ධ්රාජා ඇතුළු වෛෙයෛරුන්ට ඔවුන්වේ රැකෛේ කරුෛන් විසින් ඉන් අනතුරුෛ
ආපසු කූඩු කිරීමට වපර වෙන ලෙ අරුම පුදුම සංග්රහයක් සඳහා වකන්ටකි ෆ්රයිඩ් චිකන් අෛන් හලට කෑම
වේලකට විකාරරුපී වලස කැඳෛාවගන වගොස් තිවේ3.
වෛෙයෛරුන්වේ “පාවපොච් ාරණ” ෛල සතයතාෛ පිළිබඳෛ වබොවහෝ ජාතයන්තර නිරීක්ෂකයන් සැක පහල
කළ බෛ ඒ සමවේ එක්සත් ජනපෙ වක්බේ පණිවිඩ මගින් පිළිවගන තිබුණි4. විකිලීක්ස් විසින් ප්රසිද්ධියට
පත් කරන ලෙ වක්බේ පණිවිඩයක සඳහන් ෛන පරිදි වෛෙයෛරුන් විසින් තානාපති අංශ ෛලට පෛසා
ඇත්වත් මාධ්ය හමුෛට සහභාගී වීමට බල කරන ලෙ ඔවුන්, “මාධ්ය හමුෛ වෛනුවෛන් තදින් පුහුණු වකොට,
කිෛ යුතු නිශ්චිත ෛාකය බාරදී, වද්ශීය ජනමාධ්ය ආයතන සාමාජිකයන් වයොෙෛා කේතියාම පුහුණු වීේ පෛා
කරෛන,” ලෙ බෛයි. මීට අමතරෛ, “අත් අඩංගුවේ සිටියදී ආරක්ෂක වේකේ පැමිණ ඔවුන්වගන් කිහිප
ෛතාෛක් ප්රශ්න කළ බෛ,” වෙොස්තරෛරුන් ප්රකාශ කවළේ යැයි වටවලක්ස් මගින් ෛාර්තා කර තිබුණි5.
විකාර සහගත වලස වෛෙයෛරුන්ට දී තිබුණු උපවද්ශය වී ඇත්වත් යුද්ධ්වේ අෛසන් මාස පවහේ මියගිය
සංඛ්යාෛ 650ක් පමණක් බෛ මාධ්ය හමුවේදී කියන වලසයි6. ඒ, මරණ සංඛ්යාෛ ඊට ෛැඩි බෛ ඊට පසු
කවලක දී ආණ්ඩුෛ විසින්ම පිළිවගන තිබියදීය. එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධ්ානය විසින් සුපරීක්ෂාකාරීෛ
ගණන් බලා තක්වසේරු කරන ලෙ 2009 අවප්රේේ ෙක්ෛා හානියට පත්වූෛන්වේ සංඛ්යාෛ පවසක තැබුෛත්,
හුවෙක් ඡායාරූප ෛල ෙැක්වෛන මල සිරුරු ප්රමාණය පමණක් වුෛෙ පහසුවෛන්ම ඒ සංඛ්යාෛ ඉක්මෛනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුෛ “යුද්ධ්වේ අෛසන් සති හා දින ෛලදී සිද්ධ්වූ නිරායුෙ පුද්ගලයන් විඳි දුක් සහ මරණ ෛල
පරිමාණය යටපත් කිරීමට දිගටම උත්සාහ කරන,” බෛ එෛක එක්සත් ජනපෙ රාජය තාන්ත්රික වටවලක්ස්
පණිවිඩ ෛල ෙැක්වේ. අන්තිවේදී නිෙහස් කර යැවීවමන් පසු වෛෙයෛරුන් පැහැරගැනීවේ වහෝ අනීතිකෛ
ඝාතනය කිරීවේ අෛොනමට වගොදුරු වේෙැයි තානාපති නිලධ්ාරීහු ඒ සමවේ බිය පල කළහ7
මීට අමතරෛ, 2009 දී සන්වඩ් ලීඩර් කර්තෘවේ මරණය සේබන්ධ් විමර්ශනයට අොලෛ 2016 දී අධිකරණය
හමුවේ වපනී සිටින වලස සුවර්ෂ් සවේ කැඳෛා තිබුණි8. සවේ වේ ප්රධ්ාන සහායකයා ලසන්ත නඩුවේ
සැකකරුෛකු වලස 2016 පැෛති හඳුනාගැනීවේ වපවරට්ටුෛකදී හඳුනා ගන්නා ලෙ බෛ ෛාර්තාෛන අතර,
වෙෛැනි සැකකාර කන්වෙවගෙර පියෛංශ, සවේ වේ පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවේ අවයකි 9.
යුෙ හමුො බුද්ධි අංශ සාමාජිකයන් විසින් පැහැරවගන වගොස් රඳෛා තබාගත් බෛට වපොලිස් පරීක්ෂණ ෛලදී
වහළිවූ ප්රගීත් එක්නැලිවගොඩ 2010 අතුරුෙහන් කරනු ලැබීම පිළිබඳ විමර්ශන සඳහාෙ අධිකරණයට ඔහු
කැඳෛා තිබුණි. සැකකරුෛන්ට ඇප ලබාගැනීමට උෙේෛක් වලසින් රජවේ නීතිඥයා නඩුවෛන් ඉෛත් කිරීමට
සුවර්ෂ් සවේ උත්සාහ ගත් බෛ ඒ සමවේ පුෛත්පත් ෛාර්තාෛල ව ෝෙනා නගා තිබුණි10. ස්ෛකීය විමර්ශන
ෛලට සුවර්ෂ් සවේ සහාය වනොවෙන බෛට අපරාධ් පරීක්ෂණ වෙපාර්තවේන්තුෛ ව ෝෙනා කිරීවමන්
අනතුරුෛ ඔහු හමුො බුද්ධි අධ්යක්ෂ ධුරවයන් ඉෛත් කරන වලස සිවිේ සමාජ කණ්ඩායේ ඉේලීේ කර
තිබුණි11.
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The operation on his hand only took place in August 2009 as confirmed by Wikileaks cable 09COLOMBO830_a.
https://reliefweb.int/report/sri-lanka/sri-lanka-army-holding-three-doctors-who-gave-information-press
3 https://www.bbc.co.uk/programmes/p02w11dv, Witness, BBC, Tamil Doctors and the Sri Lankan War, 8 July 2015.
4
09COLOMBO695_a, 13 July 2009.
5 09COLOMBO830_a, 24 August 2009.
6 09COLOMBO695_a, 13 July 2009.
7 09COLOMBO830_a, 24 August 2009.
8 http://www.thesundayleader.lk/2016/06/19/two-key-army-officers-to-appear-in-court/
9
Military Intelligence Chief Replacement Inevitable, 31 July 2016,
http://www.thesundayleader.lk/2016/07/31/military-intelligence-chief-replacement-inevitable/
10 Army Commander In A Soup?, 24 Jan. 2016, Sunday Leader, http://www.thesundayleader.lk/2016/01/24/army-commander-in-a-soup/
Startling Details Emerge In Keith Noyahr Abduction Probe, The Sunday Leader, 26 feb 2017,
http://www.thesundayleader.lk/2017/02/26/startling-details-emerge-in-keith-noyahr-abduction-probe/
11 Sri Lanka: 2016 —The year of National Security Rhetoric, 29 Dec. 2016, Sl Guardian. https://www.slguardian.org/2016/12/sri-lanka-2016-the-year-of-nationalsecurity-rhetoric/
Oct 23, 2016, Sri Lanka police spies attacked in Jaffna fuelling tensions,Economy Next,
http://www.economynext.com/Sri_Lanka_police_spies_attacked_in_Jaffna_fuelling_tensions-3-6431-10.html
Sri Lanka removes intelligence chief after Jaffna disturbances, 2 Nov 2016, AFP, http://www.arabnews.com/node/1005841/world
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ෛෙ දීමට සේබන්ධ් බෛට ව ෝෙනා ලබන ජනාධිපති වගෝඨාභය රාජපක්ෂවේ තෛත් සමීපතමයකු ෛන
ප්රසන්නෙ අේවිස් පසුගිය සතිවේ ශ්රී ලකාවේ ජනාධිපති විසින් අපරාධ් පරීක්ෂණ වෙපාර්තවේන්තුවේ
අධ්යක්ෂ වලස පත් කරන ලදී12. ලසන්ත වික්රමතුංග ඝාතනයට හිටපු හමුොපති සරත් ව ොන්වසේකා ගාෛා
දුන්වනොත් රජවේ විත්තිකරුෛකු කරන සහ රට රැකියා ලබා වෙන බෛට වපොවරොන්දු වෙමින් අේවිස් 2016දී
බලපෑේ කිරීමට උත්සාහ කවළේ යැයි ව ෝෙනා කරමින් සුවර්ෂ් සවේවේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික
කන්වද්වගෙර පියෛංශ 2016 දී විෛෘත අධිකරණවේ ප්රකාශයක් කවළේය.

“අප වේ ෙකිමින් සිටින්වන් අවුරුදු ගණනාෛක් තිස්වසේ ආරක්ෂක වසේෛාෛල එකිවනකා ආරක්ෂා කර
ගනිමින් කේ ගත කළ අපරාධ් සේබන්ධ්වයන් ව ෝෙනා ලබන්නවුන්වේ සංකීර්ණ ජාලයක්
ජනාධිපතිෛරයා විසින් ඉහලම තනතුරු ෛලට පත් කරනු ලැබීමයි,” යනුවෛන් යැස්මින් සූකා පැෛසුෛාය.
“කිසියේම වහෝ ආකාරයක ආයතනික ප්රතිසංස්කරණයක් ගැන කතා කිරීම අපහසු ෛන තරමටම ෙණ්ඩ
මුක්තිය කිඳා බැස තිවේ”.

නිමයි.
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