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මාධ්ය නිවේදනය: සල්ලි ගිය අත වසොයන්න - ශ්රී ලංකාවේ ආයුධ් ගනුවදනුවවන් යටිමඩි ගසන ලද
ඇමරිකානු ව ොලර් 6.143,000 ට වමොකද වුවන්?
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වජොහැන්නස්බර්ග්: ශ්රී ලංකාව මිග් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයයන් පුවත්පත් කර්තෘ ලසන්ත
වික්රමතංග ගයේෂණ ආරම්භ කර 13 අවුරුද්දක් ගතවූ පසුත් එම ගනුයදනුයේදී යටිමඩි ගසන ලද බව
යුක්යර්නියානු නීතිපතිවරයා විසින් පවසන ලද ඇමරිකානු ය ොලර් හැට ලක්ෂයකට වැඩි මුදලට සිදුවූ
යදයක් අද වන තරුත් දැන ගන්නට නැත. ඒ යවනුවට සිදුවූයේ මුදල් ගිය පාර යසොයායගන ගිය ලසන්ත
2009 ජනවාරි 8 දා මහදවායල් යකොළඹ දිස්ත්රික්කයේදී ඝාතනය කර දමනු ලැබීමයි. ඒ ගැන නඩු විභාගය
2021 ජූනි දක්වා කල් යාම නිසා කතවරයායග් මරණය සම්බන්ධයයන් යුක්තිය ඉටු වීම පිළිබඳ
බලායපොයරොත්ත යබොඳ යවමින් පවතී.
මිග් ගනුයදනුයේ තැරැේකාර යුක්යර්නයේ හිටපු ශ්රී ලංකා තානාපති උදයංග වීරතංගට එයරහිව ශ්රී ලංකා
යපොලිසිය විසින් පවරන ලද සමාන්තර නඩු විභාගයක් ද ඇණහිට තියේ. අවුරුදු ගණනක් තිස්යසේ නීතියයන්
පලා යමින් සිටි උදයංග ආපසු සියරට බලා ආයේ සිය ඥාති සයහෝදර රාජපක්ෂවරුන් බලයට පත්වීයමන්
අනතරුවය. යකොළඹ පැමිණි උදයංග 2020 දී අත් අ ංගුවට යගන, ඇප පිට මුදා හැර සිය ඥාති සයහෝදර
අගමැති වරයායග් කාර්යාලයේ සම්බන්ධීකරණ යල්කම් යලස පුදුම සහගත අයුරින් පත් කරන ලද බව
මාධය විසින් වාර්තා කර තියේ1.

“ලසන්ත වික්රමතංග යග් නිර්භීත වාර්තාකරණය විසින් මත කරන ලද ප්රශ්න වලට තවමත් පිළිතරු ලැබී
නැත. ඒ යවනුවට සිදුවී ඇත්යත් ඔහු නිහඬ කරනු පිණිස ඝාතනය කර , තවත් අයට තර්ජනය කරනු යහෝ
රටින් පලා යන්නට බල කරනු යහෝ ලැබීමයි,” යනුයවන් සතයය හා යුක්තිය පිළිබඳ ජාතයන්තර වයාපෘතියේ
(ITJP) විධායක අධයක්ෂිකා යැස්මින් සූකා පැවසුවාය.

“යම් ආයුධ ගනුයදනුව පිළිබඳව ගයේෂණය කිරීම නිසා මනුෂයයකු මරුමුවට පත් විය - ඔහුයග් මිනිමරුවන්
යුක්තිය හමුවට යගන ඒම සහ ය ොලර් යකෝටි ගණනක බදු යගවන්නන්යග් මුදල් අතරුදහන් වූයේ
යකොතැනටදැයි යසොයා ගැනීයම් ණය අපි ඔහුට යගවිය යුතය. සිය නම ශුද්ධ කරගන්නා තරු උදයංග
ආණ්ඩුයේ නිලයක් යනොදැරිය යුතය.”
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මිග් ගනුවදනුව
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් 2006 දී යුක්යර්න ආණ්ඩුව සත ආයුධ සමාගමක් වන රාජය ස්වයං ස්ථාපිත
වියද්ශීය යවයළඳ හා ආයයෝජන සමාගම, යුක්රින්මාෂ්, යවතින් මිග්-27 ප්රහාරක ගුවන් යානා මිලදී ගන්නා
ලදී2. ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජනපද ය ොලර් 9,848,000 කට මිග්-27 ගුවන් යානා හතරක් මිලදී ගත් අතර තමන්
සතව පැවති ගුවන් යානා සමූහය අලුත්වැඩියාව සඳහා යුක්රින්මාෂ් සමග එක්සත් ජනපද ය ොලර්
4,128,000 ක ගිවිසුමක් ඇති කර ගත්යත්ය3.

යුක්වර්න විමර්ශනය
මිග් ගනුයදනුයේදී එක්සත් ජනපද ය ොලර් 6,143,000 ක අයථා ගනුයදනුවක් සිදුවී ඇති බව යුක්යර්න
නීතිපති ජනරාල් කාර්යාලයේ ප්රධාන හමුදා අභිය ෝදකයා 2017 මාර්තයේ දී කියා සිටියේය4. මුදල් යටි මඩි
ගැසීමට යයොදා ගැනුණු යාන්ත්රනය යුක්යර්න අභිය ෝදකයන් විසින් නඩු විභාගයට යපර කියයේ අගනුවර
යපය ර්ස්කි දිස්ත්රික් අධිකරණයේ යගොනු කරන ලද යපත්සම් හයක් මගින් විස්තර කරදී තිබුණි5. මිග්
ගනුයදනුවට සම්බන්ධ සමාන්තර ගිවිසුම් යදකක් තිබුණු බව ඔවුන් විසින් යසොයා ගන්නා ලදී. ඉන් එකක්
“වයාජ” ය. ඒ යදකම එකම ගුවන් යානා සම්බන්ධයයනි. යම් ගිවිසුම් යදක අතර මිල යවනස අනුව
යුක්රින්මාෂ් හට අහිමි වූ මුදල එක්සත් ජනපද ය ොලර් 6,143,000 කි. යුක්යර්න විමර්ශනය විසින් උදයංග
වීරතංග සැකකරුවකු යලස යහෝ යවනත් ශ්රී ලාංකිකයකු යහෝ නම් යනොයකොට වැඩි අවධානයක් යයොමු කර
තිබුයන් තමන්යග්ම ජාතිකයන්යග් සම්බන්ධය ගැනය6.

ශ්රී ලාංකික විමර්ශනය
මීට සමාන්තර යපොලිස් පරීක්ෂණයක් ශ්රී ලංකාව විසින් යුක්යර්න සහාය සහිතව 2015 මාර්තයේදී ආරම්භ
කරන ලදී. 2018 යපබරවාරි 7 දා යකොටුව උසාවිය විසින් උදයංග වීරතංග අත් අ ංගුවට ගැනීම සඳහා
වයරන්තවක් නිකුත් කිරීයම් අවසරය යපොලිසියට යදන ලදී. වයරන්තයේ සඳහන් පරිදි, වීරතංග “2006

යපබරවාරි 6 සහ 2010 යපබරවාරි 17 අතර කාලසීමායේදී ශ්රී ලංකායේ යකොළඹ [...] සහ යවනත්
ස්ථානවලදී, වං ා කිරීම, සාපරාධී විශ්වාසය ක කිරීම, වං ා කිරීයම් අදහසින් කූට යල්ඛන සකස් කිරීම ස්ව
කැමැත්යතන් සිදු කළ අතර ඒ අනුසාරයයන් ඔහු තවත් අය සමග එක්ව දණ් නීති සංග්රහයේ 400, 389 හා
457 යන වගන්ති යටයත් දඬුවම් කළ හැකි වැරදි, සහ මහජන යද්පල පනතට එයරහි වැරදි සහ මුදල්
විශුද්ධිකරණය වැළක්වීයම් පනයත් 3 වැනි වගන්තිය යටයත් ගැයනන මුදල් විශුද්ධිකරණයේ වරද
සිදුකර”7 ඇත.
නිල සංචාර ඔස්වසේ පලායාම
ශ්රී ලංකා යපොලිසියේ පස් අවුරුද්දක විමර්ශන කාලය තලම වියද්ශගතව සිටි උදයංග වීරතංග
විමර්ශකයන්යග් ප්රශ්න වලට පිළිතරු දීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට පැමිණීයමන් වැලකී සිටියේය. මෑතදී ඔහු
ජනමාධයයට කියා තිබුයන් පසුගිය ආණ්ඩුවට “ඒ කාලයේ මාව යමයහට යගන්න ගන්න බැරි උනා. මම
ඒයගොල්ලන්ට වැඩිය ශුරයි,”8 යනුයවනි. ඔහුයග් යවේ අ විය අධයයනය කිරීයම්දී යපනී යන්යන් අත්
අ ංගුවට ගැනීම සඳහා වයරන්තවක් ශ්රී ලංකාව විසින් නිකුත් කර තිබියදීත්, උදයංග සිය ඥාති සයහෝදර
මහින්ද රාජපක්ෂ සමග ජපානයේ සහ පකිස්තානයේ නිල සං ාර වල යයදී සිටි ආකාරයක් දැකගත හැකි
බවයි. විපක්ෂ මන්ත්රීවරයකු සහ හිටපු ජනාධිපතිවරයකු යලසින් මහින්ද රාජපක්ෂ සමග ගමන් කරන්නට
ඇති රාජය ආරක්ෂක නිලධාරීන් තම පිරියසේ යපොලිසියට ඕනෑ කරන පුද්ගලයකු ඉන්නා බව දැන සිටියා විය
යුත නමුත් ඒ ගැන වාර්තා කළ බවක් යපයනන්නට නැත. මීට අමතරව, නීතිය පිළිපදින බවට පාර්ලියම්න්ත
මන්ත්රීවරයකු යලසින් දී ඇති දිේරුයමන් බැඳී ඉන්නා මහින්ද රාජපක්ෂ තම ඥාති සයහෝදරයා ඉන්නා තැන්
වාර්තා කළ යුතව තිබුණි. එයමන්ම උදයංග සිය රයේ වයරන්තවක් යටයත් ඕනෑකර තිබූ අයකු බව ඒ ඒ
රටවල ඉන්නා තානාපති නිලධාරීන් දැන සිටින්නට ඇත.
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Multimillion dollar MiG deal: Focus on fake contract but real story emerges now, 18 March 2018, Sunday Times (accessed via Factiva)
The total value of the MiG deal, including a transportation charge of USD 700,000, was USD 14,676,000.
Multimillion dollar MiG deal: Focus on fake contract but real story emerges now, 18 March 2018, Sunday Times (accessed via Factiva)
4
In March 2017 the Investigative Department of the Chief Military Prosecutor of the Prosecutor General’s Office of Ukraine filed six petitions at the Pecherskyi
District Court of Kiev requesting authorisation to access the phone and banking records and to conduct searches of UkrinMash’s offices. The court authorised
the requests. (Ref: Case No. 757_13863_17-K; Case No. 757_16350_17-K; Case No. 757_16372_17-K; Case No. 757_16374_17-K; Case No. 757_16674_17-K; Case
No. 757_20609_17-K).
5
The most detailed account was made in a petition before the Pecherskyi District Court on 23 March 2017 (see Ref: Case No. 757_16674_17-K).
6 A Ukrainian suspect was reportedly arrested in France on charges of money laundering though it’s not clear if this was in connection with the MIG deal.
7 A copy of the warrant is available on the website of The Colombo Telegraph.
8
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/We-have-to-be-thankful-for-Ukraine-for-sending-tourists-Udayanga-Weeratunga/108-203267
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අන්තියම්දී උදයංග 2020 යපබරවාරි 13 දා යපරලා සියරට බලා පැමිණි කල ඔහු අත් අ ංගුවට ගන්නා ලද
මුත්, 2020 අයප්රේල් 3 දා ඇප මත මුදා හරිනු ලදුව පසුව 2020 දී අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂයග් කාර්යාලයේ
නිල තනතරකට පත් කරන ලදී. මෑතදී ඔහු යකෝවිඩ් වසංගතය තිබියදී යුක්යර්නයේ සිට ශ්රී ලංකාවට
සං ාරකයන් යගන්නීයම් මතයේදාත්මක නියමු වයාපෘතියක යක්න්ද්රීය පුද්ගලයා බවට පත්ව සිටී.
මිග් ගනුයදනුයේ තවත් එක් සැකකරුවකු වන්යන් ශ්රී ලංකායේ තන්වැනි ජාතයන්තර ගුවන් යසේවය9
පවත්වායගන යාම සඳහා බලපත්රයක් ඉල්ලුම් කර ඇති එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ජයනාත් කුමාරසිරි ය 10.

“ලසන්ත වික්රමතංග ඝාතනය සහ මිග් ගුවන්යානා මිලදී ගැනීම යන යදකම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ඇණහිට
ඇත. මාධයයේදියායග් ඥාතීන් පමණක් යනොව මුළු රටම පිළිතරු බලා සිටී,” යි යැස්මින් සූකා පැවසුවාය.
“සීමාකර වයවස්ථායේ කල් ඉකුත් වන්නට යපර මිග් නඩුව යපරට යගන යාම තීරණාත්මක අවශයතාවකි.”
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http://www.smartaviation-apac.com/2020/09/fly-lankan-asia-to-operate-boeing-737-200s-and-bae-146s/
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Kumarasiri was given a distinguished service award in 2015 October by President Sirisena despite the fact that he was a suspect in the MiG
investigation. http://www.asiantribune.com/node/88014

