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ව ාහැන්නස්බර්ග්:

නාවික පරිශ්ර තුලදී 2008-14 කාල වකවානුවේ සිදුකරන ලද
වධහිංසා, අතුරුදහන් කිරීම් සහ මිනීමුරුම් වලට ශ්රර ලිංකා නාවික හමුදාවේ ඉහළම
තලවේ අණවදන්නන් විශ්ාල සිංඛ්යාවක් සම්බන්ධ බව වහළි වකාටවෙන තිවබන
සතයය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්තර වයාපෘතිය (ITJP) ශ්රර ලිංකාව සමෙ
පවත්වාවෙන යන සියලු නාවික සහවයෝගිතා නුවත සලකා බලන වලස ඉල්ලා
සිටී.
ITJP විසින් පලකරන ලද “ශ්රර ලිංකා නාවික හමුදාව: සාමුහකව ඇස් වසා ෙුනීම
(The Sri Lankan Navy: Turning a Collective Blind Eye)” වාර්තාව තිිකුණාමල නාවික හමුදා
කඳවුවර් දී අතුරුදහන් වූ පිරිමි 11 වදනකු පිළිබඳව දශ්කයක් තිස්වස් ශ්රර ලිංකාව
තුල වකවරන වපාලිස් පරීක්ෂණ වලට අදාළ ලිපිවල්ඛ්න, සිද්ධීන් සියුසින් දුටු දිවි
ෙලවාෙත්තවුන්වේ සහ අභ්යන්තර සාක්ෂිකරුවන්වේ පරකාශ් සමෙ සිංසන්දනය
කර තිවේ. එයින් වුටහී වොස් ඇත්වත් ශ්රර ලාිංකික විමර්ශ්නවේ බරපතල වෝෂ,
බුඳියාවන් අතර ෙුටුම් සහ ඊට වකවරන වද්ශ්පාලන මුදිහත්වීම් ඇති බවයි.
නාවික හමුදාව විසින් කරන ලද මානව හමිකම් උල්ලිංඝන සිවිල් යුද්ධය අවසන්
වූ 2009 න් වනානුවතුනු අතර වධහිංසා පුමිණවීම් එක නාවික කඳවුරකට සීමා
වනාවූ බවත් එහ දුක්වවයි.

“තිිකුණාමලවේ 11 පුහුරෙුනීවම් නඩු විභ්ාෙය ශ්රර ලිංකාවේ යුක්තිය ජයෙුනීම
පිළිබඳ මහා අන්දරය වීමට නියම වී තිබුනත්, වශ්ෝචනීය වලස එය අසාර්ථකත්වවේ
සිංවක්තයක් බවට පත්වී තිවේ. නාවික බුද්ධි අිංශ්වේ විධාන වුහය භ්ාර වහෝ
තිිකුණාමලවේ රාජකාරිවේ වයාදවා සිටි වහෝ වබාවහෝ වජයෂ්ඨ නාවික
නිලධාරීන්වෙන්
පරශ්න කිරීමක්වත් කර නුත. අපරාධ කළ බවට සුක
වකවරන්නන්ට ආරක්ෂාව සලසා උසස් වීම් දී තිවබන අතර ජීවතුන් අතර සිටින
වින්දිතයන් කිසිවිවටකත් සම්මුඛ් පරීක්ෂාවට ලක් කර නුත,” යි ITJP විධායක
අධයක්ෂිකා යුස්මින් සූකා පුවසුවාය.
විවශ්ෂ බුද්ධි ඒකකවේ කිියාකාරකම් වජයෂ්ඨ නිලධාරීන් දුන සිටින්නට ඇත. එය
එවක නාවික හමුදාපති විසින් පුද්ෙලිකව නාවික බුද්ධි අිංශ්ය තුලම පිහටුවන ලද
රහසිෙත වමවහයුම් ඒකකයකි. විවශ්ෂ බුද්ධි ඒකකවේ සාමාජිකවයෝ, සිදුකළ
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වවනත් කටයුතු අතර, ශ්රර ලිංකාවේ වුඩිම ආරක්ෂාවක් සහත නාවික කඳවුර තුල
අවුරුදු කිහපයක් තිස්වස් සිරකරුවන් ෙණනාවක් බිම්වෙවල සිරවකාට තබාවෙන
සිටි බවට වචෝදනා ලබති. වම් අඩවියට රැඳවියන් වෙන ඒම සහ යාමත්, ඒසා
විශ්ාල පිරිසකවෙන් පරශ්න කිරීම, ඔවුන්ට ආහාර දීම හා ඔවුන් මුර කිරීමත් නාවික
හමුදා විධාන වුහවේ හවුල් වීමකින් වතාරව සිදුකිරීම අපහසු බවට වාර්තාව
තර්ක කරයි.

“අප විසින් කතා කරනු ලුබූ නාවික හමුදා නිලධාරීන් පවසන්වන් සිද්ධවන වද්
සම්බන්ධවයන් ‘සාමුහකව ඇස් වසාවෙන’ සිටිය යුතු යුයි හුමවදනාම දුන සිටි
බවයි. සමස්ත නාවික විධාන වුහයම වම් උල්ලිංඝන වලට හවුල් වූ ආකාරයක්
වපනීයන අතර ඔවුහු වබවහවින්ම දූෂිත වී සිටිති,” යි යුස්මින් සූකා පවසයි.
“අන්තිම අවම වශ්වයන් වපාලිස් පරීක්ෂණවලට පූර්ණ සහාය ලබා දී වමම
නඩුකරවේ සුකකරුවන්ට වරදාන ලබාදීම අත්හටුවන තුරු, නාවික හමුදාවට
එවරහව තහිංචි පුනවීමට කාලය එළුඹ තිවේ. දුන් ඒ ෙුන දුනුවත් වී සිටින
ජාතයන්තර හවුල් කරුවන්ට ශ්රර ලිංකා නාවික හමුදාවේ සාපරාධීකාරිත්වය වනාදුටු
වලසින් තව දුරටත් ඇස් වසාවෙන සිටිය වනාහුකිය.”
තවමත් යුක්තිය පතා සිටින වින්දිතයන්ට සහ ඔවුන්වේ පවුල් වලට මහත් වස්
වේදනාකාරී වනාවන්නට “ශ්රර ලිංකා නාවික හමුදාව: සාමුහකව ඇස් වසා ෙුනීම”
වාර්තාවේ දුක්වවන බියජනක විස්තර තිාසජනක පරබන්ධයකට තරම් වවයි.
වපාලිසිය ඉන්ටර්වපාල් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබූ සුකකරුවකු
එක්
අවස්ථාවකදී නාවික හමුදා මූලස්ථානවේ සඟවා තබා ෙත් බවට වචෝදනා ලබන ශ්රර
ලිංකාවේ ඉහළම හමුදා නිලධාරියා ඉන් අනතුරුව සාක්ෂිකරුවකු පුහුර ෙුනීමට
තුත් කළ බවට වචෝදනා ලබයි. එක් අයකු හුර සියලුම සුකකරුවන් ඇප මත මුදා
හුර තිවබන අතර බරපතල වචෝදනා එල්ලවී තිබියදීත් කිහප වදනකුටම උසස්වීම්
ලබා දී තිවේ.
තිිකුණාමලවේ භූෙත අඩවිවේ පිහටීම වෙෝලීය ස්ථාන වසවුම් පද්ධති (GPS)
ඛ්ණ්ඩාිංක දක්වා 2015 දී මුලින්ම පරසිද්ධියට පත් කරන ලද්වද් ITJP විසිනි. පසුව
එම අවුරුද්වද්ම එතුනට ගිය එක්සත් ජාතීන්වේ නිවයෝජිත කණ්ඩායමක් විසින්
භූෙත රැඳවුම් කුටි තිබුණු බව තහවුරු කරන ලදී.
වාර්තාව වමතනින්...
http://www.itjpsl.com/assets/press/
ITJP_navy_reportFinal-SINGLES.pdf

