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මාධ්ය නිපේදනය: ශ්රී ලාාංකික සාමසාධ්ක භටයන් පයදවීම අත්හිටුවිය යුතුයි
ප ොහැන්නස්බර්ග්: හමුදා භට පිරිස්වල පූර්ව පරීක්ෂාව වවනුවවන් ශ්රී ලංකාවේ පිහිටුවා ඇති ආයතනවේ
ස්වාධීනත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය සහමුලින්ම ඛාදනය වී ඇති බවට අනතුරු අඟවා සිටින මානව හිමිකම්
කටයුතු භාර එක්සත් ජාතීන්වේ ආයතනවේ නවතම වාර්තාව අනුව යමින් එක්සත් ජාතීන්වේ සාමසාධක
වදපාර්තවම්න්තුව ශ්රී ලාංකික හමුදා භට පිරිස් වයදවීම අත් හිටුවිය යුතුය1.
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“හමුදා වයදවීමට වපර වයෝග්යතා පරීක්ෂාවක් සිදුවී ඇතිදැයි සහතික කිරීමට එජා සාම වමවහයුම්
වදපාර්තවම්න්තුව නීතිවයන් බැඳී සිටී,” යි සතයය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්තර වයාපෘතිවේ (ITJP)
විධායක අධයක්ෂිකා යැස්මින් සූකා පැවසුවාය. “එක්සත් ජාතීන්වේ මානව හිමිකම් වකොමසාරිස් වරියවේ
වාර්තාවවන් තහවුරු කර ඇති පරිදි ශ්රී ලාංකික භට පිරිස් නිසියාකාරව වසෝදිසියට හා පූර්ව පරීක්ෂාවට ලක්
කර ඇති බව සහතික කිරීවම් හැකියාවක් දැන් නිේ වයෝර්ක් නුවරට වනොමැති වහයින් පූර්ව පරීක්ෂණ
ක්රියාදාමය ආපසු ජිනීවා නුවරට වග්න ඒමට වහාම පියවර ග්ත යුතුය.”
දැනට පවත්වා වග්න යන වැඩ පිළිවවල අනුව භට පිරිස් වසෝදිසිය ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් වකොමිසම
විසින් වකොළඹදී සිදු කරනු ලැවේ. මිවෂල් බැෂවල් විසින් වපන්වා දී ඇති පරිදි මානව හිමිකම් වකොමිසම
වේශපාලනීකරණය වී ඇති අතර රජවේ හිටපු අමාතයවරයකු සභාපති වලස පත් කිරීවමන් එහි
ස්වාධීනත්වයට හානි පමුණුවා තිවේ.
යුද අපරාධ වලට සම්බන්ධ බවට එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධානවයන් ව ෝදනා එල්ලවී සිටින වදවදනකු ශ්රී
ලංකා යුද හමුදාවේ නායකත්වයට හා ආරක්ෂක අමාතයාංශවේ ප්රධානියා වලසත් පත්කර තිබීම
සම්බන්ධවයන් විවශේෂවයන් කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බවත් මානව හිමිකම් පිලිබඳ මහ වකොමසාරිස්
මිවෂල් බැෂවල් පවසා තිවේ. 2019 දී ශවේන්ද්ර සිල්වා පත් කළ අවස්ථාවේ එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධානය
දැනුම් දී සිටිවේ වමවහයුම් අනතුවර් වහලනු ලැබිය හැකි ස්ථාන වල හැර අනිකුත් ස්ථාන වලට ශ්රී ලාංකික
සාමසාධක භටයන් වයදවීම අත්හිටුවන බවයි2. ශ්රී ලාංකික සාමසාධක භටයන්වග්න් හතවරන් පංගුවකට
තහනම බලපානු ඇති බව එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධානය පසුව කළ පැහැදිලි කිරීමකින් කියා සිටිවේය.
නිශ්චිතවම කියා තිබුවන් වලබනනවේ වයොදවා සිටි අයවලුන් වවනුවට වවනත් රටවලින් භට පිරිස්
වයොදවනු ඇති බවයි3.
1

A/HRC/46/20.
https://www.aljazeera.com/news/2019/9/25/sri-lankan-troops-barred-from-un-peacekeeping-over-new-army-chief
Also A/HRC/46/20 §23.
The UN Department of Peacekeeping Operations said it would suspend future Sri Lankan army deployments, “except where suspension would expose UN
operations to serious operational risk”.
3 https://www.un.int/srilanka/news/foreign-secretary-aryasinha-discusses-obstacles-placed-sri-lanka’s-peacekeeping-contribution-un
2

මීට අමතරව, විවදස් ග්තවන ශ්රී ලංකාවේ භට කණ්ඩායම් සමුග්ැනීවම් වපළපාලි වලදී යුද අපරාධකරුවකු
බවට ව ෝදනා එල්ලවී ඇති ශවේන්ද්ර සිල්වාට හමුදා ආ ාර දක්වනු දිගින් දිග්ටම ඡායාරූප ග්ත කර තිබුණි4.
වමය සිදු වකරුවන් ශවේන්ද්ර සිල්වා හමුදාපති වලස පත් කිරීමට විරුේධව පුළුල් ජාතයන්තර විවරෝධයක්
මතුවී තිබියදීය5. එක්සත් ජාතීන්වේ විවශේෂඥ මණ්ඩලයක් විසින් ශවේන්ද්ර සිල්වාවේ පත්වීම හඳුන්වනු
ලැබුවේ ඔහුවග්න් පීඩාවට පත් වුවන්ට කළ නිග්රහයක් සහ විශ්මය දනවන එකක් වලසිනි6. වමම මතය
එක්සත් ජනපද රජවයන්7, කැනඩාවවන්8 හා යුවරෝපා සංග්මවයන්9 ද වදෝංකාර නැංවුණි.
ඉන් අනතුරුව බරපතල මානව හිමිකම් උල්ලංඝන ව ෝදනා සම්බන්ධවයන් ශවේන්ද්ර සිල්වා සහ ඔහුවේ
පවුවල් සාමාජිකයන් 2020 වපබරවාරිවේදී එක්සත් ජනපද රජය විසින් ප්රසිේධිවේ තහනමකට ලක් කරන
ලදී10. ඉන් පසු ශවේන්ද්ර සිල්වාට යුද හමුදාවේ ඉහලම නිලය වන වැඩ බලන මාණ්ඩලික ප්රධානී තනතුවර්
අමතර වග්කීම පවරන ලද අතර මෑතදී තරු හතවර් වජනරාල් පදවියකට උසස් කරන ලදී 11.

“යුද අපරාධකරුවන් වලස ව ෝදනා ලබන්නන්ට උසස් වීම් ප්රදානය කිරීම හානිදායක ප්රතිපල අත් කර වදන
බව ශ්රී ලංකාවේ රජයට වපන්වා දීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් හා යුක්තිය සම්බන්ධවයන් මහ
වල්කම් වරයා දරන මූලධාර්මික ස්ථාවරය හා සමග් වපළ ග්ැසී කටයුතු කරන්නට එක්සත් ජාතීන්වේ
සාමසාධක වදපාර්තවම්න්තුවට කාලය එළැඹී තිවේ, 12” යි සූකා මහත්මිය පැවසුවාය. “සාමසාධක රැකියා
යනු වරප්රසාදයක් මිස අයිතියක් වනොවේ. මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ වකොමසාරිස් කාර්යාලවේ අලුත්ම
වාර්තාව පැහැදිලිව වපන්වා වදන්වන් ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්වේ මානා හිමිකම් කවුන්සිලයට දුන්
වපොවරොන්දු ඉටු වනොකරන බවයි.”
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