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ව ොහැන්නස්බර්ග්: වධකයකු ලෙස ල ෝදනා ෙැබීලමන් ප්රසිද්ධියට පත් අයකු ප්රධානියා ලෙස පත් කර ඇති
ශ්රී ෙංකාලේ අපරාධ පරීක්ෂණ ලදපාර්තලේන්තුවට (CID) ලදන ජාතයන්තර සහලයෝගය වහාම නැවත
සෙකා බැලීමට කාෙය එළැඹ තිලේ. ජනාධිපති ලගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අලුත් CID අධයක්ෂ ලෙස
ඉකුත් සිකුරාදා පත් කර ඇත්ලත් ලජයෂ්ඨ ලපොලිස් අධිකාරි ආඩේබරලේ රුවන් ප්රසන්න ජයක් ද අල්විස්
ය1.
වධබන්ධන හා සේබන්ධ අධිකරණ ලල්ඛණ ගණනාවකම ප්රසන්න ද අල්විස් නේ ලකොට තිලේ. ලදමළ
එලකොලෙොස් ලදනකු විසින් විසින් ලගෝඨාභය රාජපක්ෂට එලරහිව 2019 කැලිල ෝනියාලේදී ලගොනු කරන
ෙද නඩුව ඉන් එකකි. ලවනත් අය අතර අල්විස් ගැනද සඳහන් වන පිටු 13 ක ලගොනුවක් එම නඩුලේ සාක්ෂි
ලෙස ඉදිරිපත් කරන ෙදී2.

“ විල ේෂලයන්ම පාර්ලිලේන්තු මැතිවරණයට කලින් ලේ ලගන ඇත්ලත් මහත්ලසේ පීඩාලගනලදන
පියවරකි,” යි සතයය හා යුක්තිය සඳහා වන ජාතයන්තර වයාපෘතිලේ (ITJP) විධායක අධයක්ෂිකා යැස්මින්
සූකා පැවසුවාය. “තමන්ට වධහිංසා කළ ලහෝ වධ දීමට සේබන්ධ ලහෝ බවට රැඳවියන් කිහිපලදනකුම 1998
තරේ ඈත කාෙයක සිට ප්රසන්න ද අල්විස් නේ ලකොට තිලේ. යුද සමලේ ලපොලිස් ත්රස්ත විමර් න ඒකකලේ
අල්විස් සිටි කාෙලේ ඔහුට සෘජුවම නිලයෝග දුන් ලගෝඨාභය රාජපක්ෂට, ප්රසන්න ද අල්විස් දිගටම ඉතාමත්
පක්ෂපාතීව සිටි අලයකි.”
ප්රසන්න ද අල්විස් ත්රස්තවාදී විමර් න ලකොට්ඨාස මුෙස්ථානලේ රාජකාරි කළ කාෙ වකවානුලේ TID විසින්
ආයතනගතව කරන ෙද වධහිංසා පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ලේ යාන්ත්රණ කිහිපයක් විසින්ම ලල්ඛනගත
ලකොට තිලේ. වධහිංසාව පිළිබඳ විල ේෂ නිලයෝජිතයන් ද, මානව හිමිකේ පිළිබඳ මහලකොමසාරිස් කාර්යාෙය
(OHCHR) ශ්රී ෙංකාව සේබන්ධලයන් පවත්වන ෙද විමර් නලේ වාර්තාව (OISL) ද ලේ අතර ලවයි. ලේ
කාෙය තුෙ TID විසින් ලයොදාගන්නා ෙද කෘර වධහිංසා විධික්රම ගැන එක්සත් ජනපද රාජය
ලදපාර්තලේන්තුලේ වාර්ෂික මානව හිමිකේ වාර්තා සැලමකකම පාලහේ සඳහන් ලවයි. වධබන්ධනලයන් පසු
දිවි ගෙවා ලගන රටවල් 5ක ජීවත්වන 73 ලදනකුලේ සාක්ෂි වා ක මත පදනේ වී 2019 දී ITJP විසින් පෙ
කරන ෙද සවිස්තර වාර්තාවකට විෂය වුලන් ලේ කුප්රකට ලපොලිස් ඒකකයයි. විධාන වගකීම දරන
පුද්ගෙයන්ද ඇතුළු වධක ල ෝදනා ෙබන ත්රස්ත විමර් න ලකොට්ඨාසලේ 58 ලදනකු ද එම වාර්තාලවන්
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http://www.dailymirror.lk/breaking_news/CID-MSD-SIU-Directors-among-latest-police-transfers/108-188785
https://itjpsl.com/assets/press/ECF-No.-0066-3-Exhibit-B-to-Sooka-Decl.pdf Page 43.

හඳුනාලගන තිලේ. ශ්රී ෙංකාලේ නිෙ සං ාරයක ලයදුනු එක්සත් ජාතීන්ලේ සංවිධානලේ විල ේෂ නිලයෝජිත
මැන්ෆ්රඩ් ලනොවැක් 2007 තරේ ඈත කාෙයකදී එම අපරාධ චූදිතයන් අතරින් කිහිප ලදනකුම නේ කර
තිබුණි. ඒ කිසිවකුත් විමර් නයට ලහෝ දඬුවමට ලහෝ ෙක් කර නැත. ඒ ලවනුවට කර ඇත්ලත් ඉන්
ලබොලහොමයකට උසස්වීේ ෙබා දීමයි.

“ලේ මිනිසා ශ්රී ෙංකාලේ දණ්ඩ මුක්තිය සංලක්තවත් කරන්ලනකි,” යි යැස්මින් සූකා පැවසුවාය.
“වධබන්ධන සේබන්ධලයන් වගකිව යුත්තන් වගඋත්තරකාරිත්වලයන් බැඳ තබන බවට සහතික කිරීමට
ජාතයන්තර ප්රජාව බැඳී සිටී. වධකයන් පූර්ව ලසෝදිසියට ෙක් කර මහජන රාජකාරිලයන් ඉවත් කිරීමට ශ්රී
ෙංකාව ස්වකීය ජාතයන්තර ලපොලරොන්දු ප්රකාර බැඳී සිටී.”
ලගෝඨාබය රාජපක්ෂට විරුද්ධව 2019 දී කැලිල ෝනියාලේ නඩු පැවරූ කැනඩා පුරවැසි ලරෝයි සමාදානේ
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ප්රකා ලයන් කියා සිටිලේ 2007 ලදසැේබරලේ TID අත්අඩංගුලේ සිටියදී ප්රසන්න
ද අල්විස් සහ ලගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමන් සේබන්ධ සිද්ධිය ගැන දුරකතනලයන් කතාකරනු ඇසුණු බවයි.
එදින රාත්රිලේ TID නිෙධාරීන් විසින් ලදනෙද මහත් වධබන්ධන ලකෙවර වී ඇත්ලත් ඔහුලේ වේ මැණික්
කටුව ඉදිමී, දණහිස් තුවාෙවී බඩ සහ යටිබඩ කැක්කුේ ලදමිනි. පසුදා උලද් ප්රසන්න ද අල්විස් ලරෝයිලගන්
අසා ඇත්ලත් කලින්දා රෑ සිදුවූලේ කුමක්ද කියාය. පහර දීම ගැන රතු කුරුස සංවිධානයට ලනොකියන ලෙස
අනතුරු ඇඟවූ ඔහු ලරෝයි පාලපෝච් ාරණයකට අත්සන් තබන්ලන් නේ තව දුරටත් ගුටි කන්නට සිදු
ලනොවන බවත්, නිදහස් කර යවන බවත් පවසා තිලේ. නීතිඥවරයකු මුණගැසීමට අව ය බව ලරෝයි කීවිට
ලපොලිස් නිෙධාරියා පිළිතුරු දී ඇත්ලත් “ඔලහට නීතිඥලයක් ගන්න බෑ. ලමලහ කාටවත් ඔලහට උදේ
කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ,” යි පවසමිනි. TID අත්අඩංගුලේ විඳි වධහිංසා සේබන්ධලයන් ලරෝයි
සමාදානේට වන්දි ලගවන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ලේ සංවිධානය 2016 දී ශ්රී ෙංකාලේ රජයට දුන් නිලයෝගය
තවමත් පිලිපැද නැත3.
යුද සමලේ අත් අඩංගුලේ දී වධබන්ධනයට ලගොදුරුවූ මාධයලේදීන් කිහිපලදනකු ලගොනුකළ මූලික මානව
හිමිකේ ලපත්සමක ද ප්රසන්න ද අල්විස් නේ කර තිලේ. ඒ මාධයලේදීන් අතර ලවට්ටිලේල් ජසිකරන් හා
ඔහුලේ සහකාරිය වෙර්මතී වඩිලේලුද, අයුතු ලෙස දණ්ඩනයට ෙක්වීම පිළිබඳ සංලක්තයක්4 ලෙස
ජනාධිපති ඔබාමා විසින් හඳුන්වනු ෙැබූ ජයප්රකා ් සිත්තේපෙේ තිස්සනායගේ ද ලවයි.
මීට අමතරව, සන්ලඩ් ලීඩර් කර්තෘ ෙසන්ත වික්රමතුංග 2009 ඝාතනය කිරීම සේබන්ධ විමර් නලේ ඔහුලේ
භූමිකාවට අදාෙව අල්විස්ලගන් ප්ර ්න කර තිලේ. ෙසන්තලේ ඝාතනය සේබන්ධලයන් හිටපු හමුදාපති සරත්
ල ොන්ලසේකා ගාවා ලදමින් සාක්ෂි දුන්ලනොත්, රජලේ සාක්කි කරුවකු ලකොට විලද්ශීය රැකියාවක් ෙබා ලදන
බවට අල්විස් බෙපෑේ කළ බව 2010 දී TID විසින් අත් අඩංගුවට ගන්නා ෙද හිටපු හමුදා බුද්ධි අං නිෙධාරී
කන්ලද්ලගදර පියවං 2016 දී විවෘත අධිකරණය හමුලේ කියා සිටිලේය 5.
2017 ලපබරවාරිලේදී එවක TID අධයක්ෂ, නිලයෝජය ලපොලිස්පති නාෙක ද සිල්වා විසින් ප්රසන්න ද සිල්වාට
විරුද්ධව ලපොලිස්පතිට පැමිණිල්ෙක් කරන ෙද බව වාර්තාවෙ දැක්ලේ. එම පැමිණිල්ලල් මුෙය වං ා
සේබන්ධලයන් ලමන්ම ෙසන්ත වික්රමතුංග ඝාතනයට සරත් ල ොන්ලසේකා ගාවන්නට අල්විස් උත්සාහ කළ
බවටත් ල ෝදනා නැගී ඇත. ලගෝඨාභය රාජපක්ෂ, එවක ජනාධිපති මමත්රිපාෙ සිරිලසේන සහ ප්රසන්න ද
අල්විස් ඝාතනය කිරීලේ කුමන්ත්රණයක් කිරීලේ ල ෝදනා වෙට අදාෙව නාෙක ද සිල්වා පසු කලෙක අත්
අඩංගුවට ගන්නා ෙදී6. ප්රසන්න ද සිල්වා ට එලරහි ලපොලිස් පැමිණිල්ෙ විමර් නය ලකොට ඔහුලේ ඉහෙ
නිෙධාරියා විසින් කරන ෙද ල ෝදනා සේබන්ධලයන් ඔහු නිර්ලදෝෂී කරන ෙද්ලද් දැයි පැහැදිලි නැත.
මීට අමතරව ITJP විසින් සේමුඛ පරීක්ෂිත තවත් සාක්ෂිකරුවන් එලකොලෙොස් ලදලනක් 7 තම සාක්ෂි
වා කලේ ප්රසන්න ද අල්විස් නමින් සඳහන් කර තිලේ. TID ලකොළඹ මුෙස්ථානලේත්, බූස්ස රැඳවුේ
කඳවුලර්ත් ආයතනග ලෙසින් වධහිංසා පැමිණවීම පිළිබඳව ඔහු දැන සිටි බවට ල ෝදනා කරන ඔවුහු,
වධහිංසාවට ලගොදුරු වන රැඳවියන් ලේ කෑලමොර දීේ අල්විස් රාත්රි යාමලේ ඔහුලේ කාර්යාෙලේ වැඩ කරමින්
සිටින විට ලනොතකා හැලරන්නට කිසිදු ඉඩක් නැති බව පවසති. එක් රැඳවියකු ල ෝදනා කළ පරිදි ලබොරු
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අධිකරණ ලියවිලි වෙ දහයකි; W315 ඉන් පසු සේමුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය කරන ෙදී.

සාක්ෂියක් දීමට ලපොෙඹවා ගැනීම සඳහා අල්විස් උත්සාහ දරා තිලේ. තවත් අයකු කී පරිදි අල්විස්ලේ
කාමරයට ලගන යනු ෙැබූ සෑම අවස්ථාවකම ඔහුට බෙලකොට ඇත්ලත් දණගසාලගන ඉඳීමටය. තම
කාර්යාෙයට ලගන එන රැඳවියන්ට කේමුල් පහර දී තර්ජන කළ බවට ඔහුට විරුද්ධේව ල ෝදනා තිලේ.
තවත් අයකු කී පරිදි, ලබොරු ලනොකියන ලෙස අල්විස් අණ ලකොට කාමරලයන් පිටවී ගිය පසු ඔහුලේ පහෙ
නිෙධාරීන් හතර ලදලනක් ේදය යටපත් වන ලසේ ලර්ඩිලයෝලේ හඬ නංවා ඔහුට දරුණු ලෙස ගුටි බැට දී
තිලේ. ආපසු ආ අල්විස් පීඩාකාරී ඉරියේවක සිටීමට තමන්ට බෙ කළ පහෙ නිෙධාරියකු වෙකා ෙන්නට
පියවර ලනොගත් බව සාක්ෂිකරුවා පවසයි.
සිරකරුවන් එල්ලීම සඳහා සීලිලේ යකඩ බාල්කයක ෙනු දමා වද දීමට ලකොළඹ සකස් කර තිබූ ප්ර ්න කරන
කාමරයක් ගැන TID රැඳවියන් විස්තර කර තිලේ. දෑස් බඳින ෙද නිරුවත් සිරකරුවන් එම කාමරයට
ලගනයනු දැක ඇති ඔහු පවසන පරිදි සමහර අවස්ථා වෙ ඇතුෙට යන ඔහු, රැඳවියන්ලගන් වැඩිපුර
ලතොරතුරු ෙබා ලනොගැනීම ගැන පහෙ නිෙධාරීන්ට ලදොස් පවරා තිලේ. රැඳවියන් පවසන පරිදි “ලගෝටාලේ
මිනිහා” ලෙස හැමලදනාම හැඳින්වූ අල්විස්ට වඩා ලජයෂ්ඨයන් පවා තීන්දු ගැනීම භාර දී ඇත්ලත් ඔහුටය.

“ලගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලල්කේ සමලේ ත්රස්තවාදී විමර් න ලකොට්ඨා ය පැවතුලන් ඔහු යටලත්ය;
දැන් එම පාත්ර වර්ගයාටම පත්වීේ දී තිබීම ශ්රී ෙංකාව සමග ගනුලදනු කරන කාට වුනත් අනතුරු ඇඟවීලේ
සීනු නාදයක් විය යුතුය,”යි යැස්මින් සූකා පැවසුවාය. “කිසිදු එක්සත් ජනපද ආධාරයක් ලනොෙැබිය යුතු
අපරාධ පරීක්ෂණ ලදපාර්තලේන්තුව සේබන්ධලයන් ලල්හි නීතිය ක්රියාලේ ලයොදවනු ඇතැයි යන්න අලේ
අලේක්ෂාවයි. එලමන්ම, ශ්රී ෙංකාලේ ලපොලිසිය පුහුණු කිරීලේ නිරතව සිටින බ්රිතානය රජය CIDය සමග ඇති
කිසියේ වැඩසටහනක් ලේ නේ, එය අත් හිටුවනු ඇතැයි යන්නද අලේ බොලපොලරොත්තුවකි. මීට අමතරව,
මත්ද්රවය හා අපරාධ පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ලේ කාර්යාෙය සහ එක්සත් ජාතීන්ලේ සාමසාධනයද CID
සේබන්ධලයන් ඒ හා සමාන ලසෝදිසි කිරීලේ ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ යුතුය.”

