මාධ්ය නිවේදනය: විමර්ශනය වනාව

ාට සිසිර වමන්ඩිස්ට තෑගි දීම

2017 ජූලි 24
ව ාහැන්නස්බර්ග්: යුද්ධයේ උච්චතම අවධියේ රයේ කුප්රකටම වධක අඩවිය
ප්වත්වායෙන ගිය සිසිර යමන්ඩිස් ට යස්වා දිගුවකින් වරදානයක් ප්රදානය කිරීම
මගින් ශ්රී ලංකායේ ආණ්ඩුව සිදුයකාට ඇත්යත් වධහංසායවන් පීඩා විඳි අයටත්
එක්සත් ජාතීන්ටත් නැවත වතාවක් මහත්යස් අවඥා කිරීමයි. යමය කර ඇත්යත්
රජයේ හා ආරක්ෂක අංශවල නිලධාරීන් ප්ත්කිරීයේදී පූර්ව යසෝදිසියක් සිදු කරන
බවට යකාළඹ ආණ්ඩුව යෙවසරකට ඉහතදී එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හමිකේ
යකාමිසමට යප්ායරාන්දු වී තිබියදීය.

“ඉහල හමුදා නිලතල හා තානාප්ති ප්ෙවි වලට ප්මණක් යනාව සාක්ෂිකරැවන්
ආරක්ෂා කිරීම යවනුයවන් පිහටුවා ඇති ආයතනයට ප්වා ප්ත් කිරීම මගින් ශ්රී
ලංකායේ ආණ්ඩුව අප්රාධ සේබන්ධයයන් යචෝෙනා එල්ලවී ඇතියවුන්ට
නිරන්තරයයන්ම ප්ාරියතෝෂික ලබා යෙමින් සිටී,” යි ITJP විධායක අධයක්ෂිකා
යැස්මින් සූකා ප්වසයි. “පීඩිතයන්ට ෙරැ කිරීමක් ඇත්යත් යකාහෙ? කිසිදු
ප්රීක්ෂණයකට මුල පුරන්යන් නැතිව කරන ලෙ යමම ප්රයකෝප්කාරී කිියායවන් මම
තුෂ්නිේභූත වී සිටිමි.”
සිසිර යමන්ඩිස් 2008 මාර්තු සිට 2009 ජූනි ෙක්වා යප්ාලිස් අප්රාධ විමර්ශන
යෙප්ාර්තයේන්තුයේ (CID) නියයෝජය යප්ාලිස්ප්ති වශයයන් කටයුතු කරද්දී තර ස්තවාදී
විමර්ශන ඒකකය (TID) ෙ ඔහු යටයත් විය. වධ දීමට ප්රචලිත “හතරවැනි
තේටුව” භාරව සිටියේ ඔහුය.
එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය විසින් 2015 දී ප්රකාශයට ප්ත් කරන ලෙ
වාර්තාවක යමන්ඩිස් මහතා නේයකාට තිබුනු අතර වධබන්ධන සඳහා යයාදාෙත්
ඔහුයේ මුලස්ථානයේ තිබූ ප්රශ්න කරන කාමර “බැට දීම සඳහා යයාදාෙත් යකඩ
යප්ාලු සහ මුගුරැ, දියේ ගිල්වීම සඳහා යයාදාෙත් වතුර බැරල්, යබායලාක්ක සහ
යමවලේ,” (13 යේෙය) ආදියයන් සමන්විතව තිබුනි.
විශීාම යෙන සිටි යමන්ඩිස් මහතා සිරියස්න ආණ්ඩුව විසින් ආප්සු කැඳවනු
ලැබුයේ ජාතික බුද්ධි යස්වායේ ප්රධානියා කිරීමටය. මාධය වාර්තා අනුව, ඔහුට
ෙැන් තවත් අවුරැද්ෙක යස්වා දිගුවක් ලබා දී තියේ.
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“යමය රට තුල ෙණ්ඩ මුක්තිය ප්ැලප්දියේ කිරීමක් හා සමාන වන අතර ශ්රී
ලංකාව වධහංසාව අනුමත කරන බවට සංඥාවක් නිකුත් කරයි,” යනුයවන්
යැස්මින් සූකා ප්ැවසුවාය.
ප්සුගිය යනාවැේබරයේදී ශ්රී ලංකායේ ආණ්ඩුව වධහංසා පිළිබඳ එක්සත්
ජාතීන්යේ කමිටුව (UNCAT) හමුවට ගිය නියයෝජිත පිරියස් සාමාජිකයකු යලස
යමන්ඩිස් මහතා ජිනීවා යැවූ විට කමිටුව ප්ැවසුයේ ඔහුයේ ප්ැමිණීයමන්
“තිෙැස්සුනු” බවයි. තමන්යේ අතීතය පිළිබඳ ප්රශ්න වලට පිළිතුරැ දීයමන්
යමන්ඩිස් මහතා වැළකී සිටියේය. වධහංසා දීමට අදාළ යචෝෙනා සේබන්ධයයන්
යමන්ඩිස් මහතායේ භූමිකාව සහ වෙකීම ෙැන සවිස්තර යතාරතුරැ සප්යන
යලසෙ, ඉහළ නිලතල වලට ප්ත් කිරීේ සඳහා විශ්වසනීය යසෝදිසි කිරීේ
කාර්යාවලියක් ආරේභ කරන යලසෙ, 2016 යෙසැේබරයේ (13 යේෙය) සිය
සමාප්ති නිරීක්ෂණ ඉදිරිප්ත් කරමින්, කමිටුව ශ්රී ලංකායේ ආණ්ඩුයවන් නිල
වශයයන් ඉල්ලා සිටියේය.
“යමන්ඩිස් මහතාට එයරහ යචෝෙනා බරප්තල යලස සැලකිල්ලට යනාෙැනීම
වධහංසා පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ කමිටුවත්, 2015 විමර්ශනයේදී
ඔහු ෙැන නමින්ම සඳහන් කළ මානව හමිකේ පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ මහ
යකාමසාරිස් කාර්යාලයත් නිෙරහයට ලක් කිරීමකි. වධහංසාවට එයරහ කමිටුව
යමයාකාරයයන් හෑල්ලුවට ලක් කිරීම යනාඉවසන බව ජාතයන්තර ප්රජාව
ප්ැහැදිලිව කියා ප්ෑ යුතුයැ,” යි යැස්මින් සූකා ප්රකාශ කළාය.
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