2018 අප්රේල් 23
මාධ්ය නිප්ේදනය: අපරාධ්කරුවන්ප්ේ ලුයිස්තුවක් ITJP එක්සත් ජාතීන්ප්ේ
සංවිධ්ානයට භාරප්දයි
ලන්ඩන්: එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක රාජකාරි වල ගෙදීම තහනම් කළ යුතු
පනස් ගෙනකුට වැඩි ශ්රී ලංකාගේ ගපාලිස් විගේෂ කාර්ෙ සාධක බලකාගේ (STF)
පිරිසකගේ රහසය නාම ගේඛනෙක් ITJP විසින් සම්පාෙනෙ ගකාට තිගේ. එක්සත්
ජාතීන්ගේ සංවිධානෙ පවසා ඇති පරිදි යුද්ධගේ අවසාන භාගගේ දී ආෙතනගතව
අපරාධ සිදුකළ බවට STF ඇතුළු ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක අංශ ග ෝෙනා ලබයි. නම්
ගකාට ඇති පුද්ගලෙන් එක්ගකෝ අපරාධ කළ බවට ග ෝෙනා එේල වුවන්ෙ.
නැතගහාත් යුද්ධගේ අවසාන භාගගේ යුෙ ගපරමුගේ සටන් වැදුනවුන්ෙ. එම
ලැයිස්තුව භාරගෙනු ලබන්ගන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක ගෙපාර්තගම්න්තුව
(DPKO) සහ ජිනීවාහි මානව හිමිකම් මහගකාමසාරිස් කාර්ොලෙ (OHCHR)
ගවතෙ.
“අපිිකාගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමසාධක ගමගහයුමක රාජකාරිගේ නිරත වී සිටින
ගලසට ෙැක්ගවන එක් STF නිලධාරිගෙක් 2006-7 සමගේ ශ්රී ලංකාගේ නැගගනහිර
පිගද්ශගේ ගෙමළ අෙ ඝාතනෙ කළ බවට ග ෝෙනා ලබා සිටී,” යි ITJP විධාෙක
අධයක්ෂිකා ෙස්මින් සූකා පැවසුවාෙ. “ගමයින් පැහැදිලිවම ගපනී ෙන්ගන්
සාමසාධනෙ සඳහා ශ්රී ලාංකිකෙන් පූර්ව පරීක්ෂණෙට ලක් කිරීම සම්බන්ධ
වගකීම ඉටුකිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානෙ තවමත් අසමත්ව සිටින
බවයි.”
ITJP ලැයිස්තුගේ ඇතුලත් ෙෑ:
-ශ්රී ලංකාගේ බරපතල මානව හිමිකම් උේලංඝන හා සම්බන්ධ ගහෝ ඒවාට
වගකිව යුතු STF 24 ගෙනකුගේ නම්
-ශ්රී ලංකාගේ යුෙ ගපරමුගේ සටන් වල නිරත වී සිටීම ගේතුගකාට ගගන එජා
සාමසාධන රාජකාරි වල ගෙදීම තහනම් කළ යුතු STF නිලධාරීන් 32 ක නම්
ශ්රී ලාංකික සාමසාධක භටෙන් 2016 දී මාලි බලා ොමට ගපර ජිනීවාහි මානව
හිමිකම් මහ ගකාමසාරිස් කාර්ොලෙ (OHCHR) විසින් පුර්ව පරීක්ෂාවක් සිදුගකාට
යුද්ධගේ අවසාන භාගගේ ඉදිරි ගපරමුගේ සටන් වැදුනු අෙ ඉවත් කරන ලදී.
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“ෙැන් ගපාලිස් ගකාමාන්ගඩෝ භටෙන් එජා සාමසාධක භටෙන් ගලසින් විගද්ශ වලට
ෙවනු ලබන අතර ඔවුන්ෙ යුෙ හමුදාව ගස්ම ෙැඩි පුර්ව පරීක්ෂාවකට ෙටත් කළ
යුතුෙ,” යි යි ITJP විධාෙක අධයක්ෂිකා ෙස්මින් සූකා පැවසුවාෙ.
“සාක්ෂිකරැවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීගම් ගකාන්ගද්සිෙට ෙටත්ව, ගම් කිිොදාමෙට
සහාෙ දීමට අපි කැමැත්ගතන් සිටිමු. වින්දිතෙන්ගේ පි කාශ පමණක් ගනාගේ,
අභයන්තර සාක්ෂිකරැවන් ලබාදුන් ගතාරතුරැ, ඡාොරෑප සහ නම් ෙ ඇතුලත්
විශාල ෙත්ත ගබඩාවක් ඇති එකම කේඩාෙම අපෙ,” යි සූකා මහත්මිෙ
වැඩිදුරටත් පැවසුවාෙ.
කලින් STF හි ගස්වෙ කළ සිංහල පුද්ගලෙන් සහ ඔවුන් සමග කටයුතු කළ
ගෙමළ අතුරැ හමුදා කේලි සාමාජිකෙන් ගේ පිකාශ මත මූලික වශගෙන් පෙනම්
ගවමින් ගපාලිස් විගේෂ කාර්ෙ සාධක බලකාෙ පිලිබඳ අලුත් වාර්තාවක් ITJP
විසින් සඳුදා නිකුත් කරන ලදී.
තවමත් මානසික කම්පාවට ගගාදුරැ වී සිටින එක සිංහල පුද්ගලගෙක් ගකාළඹ
සුදු වෑන් පැහැර ගැනීම් සිදුකළ කේඩාෙමක තමන් කළ වැඩ කටයුතු හඳුන්වා
දුන්ගන් “තරාසජනක චිතරපටිෙක්” ගලසටෙ.
යුද්ධගේ අවසාන සමගේ කිිොකාරීව සිටි තවත් පිේන කරන්ගනක් තමන්ට
ගගාදුරැවූ වින්දිතෙන් ගැන ගමගස් සඳහන් කගේෙ; “අපි උන්ගේ උගුරැ ෙේඩ
කැපුවා, ගබේල මිරිකුවා, පිහිගෙන් ඇන්නා නැතිනම් මැගරන කේ ගැහුවා”.
තමන්ගගන් පීඩාවට පත් සැමගෙනාම අවසානගේ මරාෙමන ලෙ බව ඔවුහු කිො
සිටිෙහ.
ගවනත් ආරක්ෂක හමුදා කේඩාෙම් තවමත් සිදුකරන පැහැරගැනීම්, වධහිංසා
සහ ලිංගික හිංසන ගැන ITJP විසින් ගේඛනගත ගකාට ඇතත්, STF පැහැරගැනීම්
කේලි වර්තමාන රජෙ ෙටගත් තවමත් කිිොත්මක වන බවක් ෙැනගන්නට නැත.
ඇතැම් STF නිලධාරීන් ශ්රී ලංකාගේ නැගගනහිර පළාගත් දී හිරකරැවන් නඩු
ගනාඅසා මරා ෙැමීමත්, ගවනත් කේඩාෙමකට වරෙ පැටගවන ගස් පිහාර දිෙත්
කිරීමත්, ලිංගික පි ේඩතා සඳහා අනුබල දීමත් සිදුකළ ආකාරෙ සාක්ෂිකරැවන්
විසින් විස්තර කර තිගේ. පැහැරගැනීම් සහ ළමුන් බඳවා ගැනීම එේටීටීඊ
සංවිධානගෙන් ගබදී ගවන්වුනු කරැණා කේඩාෙගම් යුෙ උපාගේ මූලික අංගෙක්
බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානෙ විසින් ගපන්වා දී තිබුනත්, අවි ආයුධ සැපයීම
ආදිෙ කරමින් STF කරැණා පිල සමග ඉතා සමීපව කටයුතු කර තිගේ.
“ෙශක තුනක් තිස්ගස් සිදු කරන ලෙ බරපතල මානව හිමිකම් උේලංඝන
සම්බන්ධගෙන් දිගින් දිගටම STF නම් කරමින් අගේ වෘත්තීෙ සගෙන් විසින්
සකස් කරන ලෙ වාර්තා අඩංගු අගේ ඇමිණුම බැලූ කල, STF ෙැලින් රිංගා ගිගේ
ගකගස්ෙැයි මට සිතා ගත ගනාහැක. එගහත් STF නිලධාරීන්ට පාරිගතෝෂික ගලසින්
සාමසාධක රැකිො ගෙනු ලැගේ,” යි ෙැස්මින් සූකා පැවසුවාෙ.

ITJP පිළිබඳ පසුබිම් ගතාරතුරැ
ජාතයන්තර මානව හිමිකම් සහ මානව හිමිකම් නීති උේලංඝනෙ සම්බන්ධගෙන්
ITJP ජාතයන්තර ගගේෂකෙන් විසින් 2013 සිට ගේඛනගත ගකාට ඇති අතර, ශ්රී
ලංකාගේ අවසන් යුද්ධෙ සහ ඉන් පසුව කාල සීමාව පිළිබඳව රටින් පිටත
විශාලතම ෙත්ත ගබඩාව ගම්වන විට ඔවුන් සතුව පවතී.
සිවිේ යුද්ධගේ අවසානෙ වූ 2009 දී ඉටු කළ කාර්ෙ භාරෙ සම්බන්ධගෙන් ලතින්
ඇමරිකාගේ ශ්රී ලංකා තානාපති ජගත් ජෙසුරිෙට එගරහිව ITJP විසින් බරසීලගේ,
ගකාගලාම්බිොගේ, පීරැගේ සහ චිලිගේ යුෙ අපරාධ නඩු 4ක් පවරා තිගේ 1.
ගරෝහේවලට ගනාකඩවා පහර දීම, වධබන්ධන, ලිංගික පි ේඩතාව, බලහත්කාර
අතුරැෙහන් කිරීම් සහ නඩු ගනාඅසා ඝාතනෙ කිරීම් සිදු කළ ඒකක වලට අණ
දුන් නිලධාරිො ගලසින් ගජනරාේ ජෙසූරිෙ පුද්ගලෙකු ගලසින් සාපරාධී
වගකීගමන් බැගඳන බව ITJP නඩුකරගෙන් ග ෝෙනා ගකගර්.

සුරිනාම් හි පවරන ලෙ පස්වැනි නඩුව පිතික්ගේප කරන ලෙ අතර තානාපති කාර්ොලෙ හා විගද්ශ කටයුතු අමාතයාංශෙ
විසින් පිකාශ කර තිබු ගලස ඔහු සැබවින්ම ආජන්ටිනාව සඳහා පත් කර තිබුගන් නැත.
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