මාධ්ය නිවේදනය: යුද අපරාධ් චූදිතයන්ට උසස්වීම් වනොදී නඩු පවරනු
2017 මැයි 26
ව ොහැන්නස්බර්ග්: චූදිත යුද අපරාධ කරුවන්ට උසස්වීම් ලබා න ොදී ජ ාධිපති මමත්රිපාල සිරිනසේ
විසින් ඔවුන්ට එනරහිව ඩු පැවරීනම් කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු බව අපරාධ සම්බන්ධනෙන් න ෝද ා
ලබන් වුන් පිළිබඳ නතොරතුරු න ොනු වලින් පළමු වැන් ප්රසිද්ධිෙට පත් කර සතයෙ සහ යුක්තිෙ
සඳහා ව ජාතයන්තර වයාපෘතිෙ (ITJP) පවසයි. යුද්ධනේ අවසා භා නේ 2008-9 දී සාමා ය
වැසිෙන්ට සහ නරෝහල්වලට පහර දීම පිළිබඳව, හිටපු යුද හමුදා කාර්ෙ මණ්ඩල ප්රධානී ජ ත් ඩෙස්, ITJP
ලිෙැවිල්ල විසින් වරදකරුවකු බවට පත් කරනු ලැනේ.
එක්සත් ජාතීන්නේ සාම සාධක හමුදානේ ශ්රී ලංකා භට පිරිස් වලට න ෝද ා එල්ලව ස්ත්රී දුෂණෙක්
සම්බන්ධනෙන් විභා කිරීම භාරව සිටි ජ ත් ඩෙස් පැමිණිලිකාරිෙනේ නහෝ ඇෙ පරීක්ෂා කළ මවදය
කාර්ෙ මණ්ඩලනේ නහෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණ න ොපවත්වාම තම නසොල්දාදුවන් නිනදොස් නකොට නිදහස් කර
ෙව ලද බව අලුතින්ම ප්රකාශෙට පත් නකරුනු ඇනසෝෂිනේටඩ් නප්රස් වාර්තාවක දැක්නවයි.
“ශ්රී ලංකා සාම සාධක භටෙන් විසින් හයිටිනේදී කර ලද බවට න ෝද ා ලබ ස්ත්රී දූෂණ පිළිබඳ
විමර්ශ ෙ කිරීම භාරව, යුද අපරාධ සම්බන්ධනෙන් න ෝද ා ලබ ජ ත් ඩෙස් නෙදැවීම හයිටි
වින්දිතෙන්ට කර අපහාසෙකි,” යි ITJP විධාෙක අධයක්ෂිකා ෙැස්මින් සූකා පැවසුවාෙ. “ජ ත් ඩෙස්ම
විමර්ශ ෙට ලක් කළ යුත්නතකි. හයිටිනේ අතීතනේ සිදුවූ අප ාර සම්බන්ධනෙන් ස්වාධී පරීක්ෂණෙක්
පවත්ව කාලෙක් උදා ව තුරු ශ්රී ලංකානේ සාම සාධක භටෙන් නෙොදවා ැනීම එක්සත් ජාතීන් විසින්
අත් හිටුවිෙ යුතුෙ. යුද අපරාධ චූදිතෙන් විසින් ස්ත්රී දූෂණ චූදිතෙන් නිනදොස් නකොට නිදහස් කිරීමට එක්සත්
ජාතීන් ව කිව යුතු න ොනේ. සැබවින්ම, හයිටි ජ තාවට ශ්රී ලංකානේ ජ තාවට නමන්ම මීට වඩා නහොඳ
සැලකිල්ලක් දැක්විෙ යුතුව ඇත.”
සාමා ය වැසිෙන් නහෝ සාමා ය වැසිෙන් සිටි ස්ථා නහෝ ඉලක්ක කර ජ ත් ඩෙස් නේ 57 නසේ ාංකෙ
සහභාගි වී එල්ල කළ බවට න ෝද ා ලබ ප්රහාර ණ ාවක් ITJP න ොනුව විස්තර කරයි.
අධිකරණෙකදී ඔප්පු කරනු ලැබුවනහොත් ඒවා යුද අපරාධ ණෙට වැනටයි.
එක්සත් ජාතීන්නේ විමර්ශ ෙකට අනුව “යුද මුක්ත කලාපනේ” පිහිටි වල්ලිපු ම් තාවකාලික නරෝහල
2009 ජ වාරිනේදී පහනළොස් වතාවක් සෘජු ප්රහාර වලට න ොදුරු වූ අතර ඊට අමතරව එයින්
කිනලෝමීටරෙක වට ප්රමාණෙක් ඇතුලත තවත් ස්ථා ප හකට කාලතුවක්කු නබෝම්බ පතිත විෙ. නමෙ
සිදුවූනේ පැහැදිලිව ලකුණු නකොට තිබූ, යුද හමුදා නරෝ වලට දැක ත හැකිවූ නරෝහල් පිහිටි ස්ථා වල
අක්ෂාංශ සහ නද්ශාංශ 57 නසේ ාංකෙ ඇතුළු අනිකුත් ඒකක වලට නිශ්චිතවම දැනුම් දී තිබිෙදීෙ. තුවාල
ලද සාමා ය වැසිෙන් සිෙ ණ ක් ලැගුම් න
සිටි එම ආනරෝ යශාලාවට විශාල ප්රනද්ශෙක් එකවර
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න ොදුරු කර ත හැකි මල්ටි බැරල් නරොකට් (MBRL) සහ නපොකුරු නබෝම්බ නෙොදාන
කරනු ලැබුනේ සිදුව සමූහ ඝාත ෙ ැ දැනුවත් කමකින් යුතුවෙ.

ප්රහාර එල්ල

“තුවාල ලද ජ තාවන න් පිරී ගිෙ නරෝහල් වලට දිගින් දි ටම පහර දීම පැහැදිලිවම ම්නල්ච්ඡ ක්රිොව
කි,” යි ෙැස්මින් සූකා පැවසුවාෙ. “ඊට අණ දුන් අෙට එනරහිව ඩු පැවරීම සඳහා ඉතා ප්රබල සාක්ෂි අප
සතුව ඇතත්, අට වසරක් තවී තිබිෙදීත් කිසිම පිෙවරක් න
ැත. එනසේ න ොකර, ජාතයන්තර අක්රිෙ
භාවෙ විසින් නව ත් රාජයවලට නපන්වා දී ඇත්නත් ශ්රී ලංකා යුද හමුදානේ උපාෙ මාර් ෙ අනු ම ෙ
කළනහොත් ඔවුන්ටද මහා පරිමාණ කෘරකම් සිදුනකොට ැලවී ො හැකි බවයි.”
වඩාත් බරපතල නලස ප්රහාරෙට ලක්වූ මවදය මධයස්ථා ෙක් වූනේ පුදුකුඩියිරුප්පු නරෝහලයි. එෙ
ආණ්ඩුව නහොඳින් දැ සිටි ස්ථා ෙක පිහිටා තිබුනි. 2009 ජ වාරි අ දී අඩුම වශනෙන් නරෝහල්
න ොඩ ැගිලි 30ක් බරපතල හානිෙට නහෝ වි ාශෙට පත්වූ බව එක්සත් ජාතීන්නේ සංවිධා ෙ විසින්
පරීක්ෂා කර ලද න්ද්රිකා ඡාොරූප වලින් නපනී ගිනේෙ. එනමන්ම, තුවාල ලද සාමා ය වැසිෙන් සිෙ
ණ කින් පිරී තිබුනු පුදුකුඩියිරුප්පුනේ මවදය නපොන් ම්බලම් පුද් ලික නරෝහලට ඉහලින් 2009
නපබරවාරි මුලදී නරෝ පිොසර කර මද නේලාවකින් එෙ සුපර්නසොනික් නජට් ො ා වලින් නහල ලද
නබෝම්බ නදකකින් වි ාශ කර දම ලදී.
“යුද අපරාධ න ෝද ා පිළිබඳ ව වීම සහතික කරනු නවනුවට ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුව කර ඇති එකම නදෙ
වන්නන් අපරාධ සම්බන්ධනෙන් චූදිත ජ ත් ඩෙස් වැන් න්ට උසස් වීම් ලබා දීමෙ,” යි ITJP විධාෙක
අධයක්ෂිකා ෙැස්මින් සූකා පැවසුවාෙ. “ඔහු යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්රධානිො නලස පත් කනළේ රාජපක්ෂ
පාල ෙ න ොනේ, ජ ාධිපති සිරිනසේ යි.”
ITJP නතොරතුරු න ොනුව (අ) ශ්රී ලංකාව සඳහා ව විනශේෂ නදමුහුන් අධිකරණෙ කඩි මින් ස්ථාපිත කර
නලසත් (ආ) සාපරාධී ක්රිො සම්බන්ධ ව වීම සහතික කරනු පිණිස කරුණු තහවුරු කර ැනීම සඳහා ඊට
නපර ස්වාධී ජාතයන්තර පරීක්ෂණෙක් පවත්ව නලසත් මා ව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්නේ මහ
නකොමසාරිස් කාර්ොලනෙන් ඉල්ලා සිටියි.
නිමි

