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මාධ්ය නිවේදනය: ව ෝදිසියකින් ව ොරවම ශ්රී ලංකාවට අලුත් වේජර් වජනරාල් වරුන්
වජොහැන්න ්බර්ග්: එක්සත් ජාතීන්වග් 30/1 ය ෝජනායේ දැක්යෙන ආරක්ෂක අංශ ප්රතිසංස්කරණ
ටයත් ශ්රී ලංකාෙ විසින් යපොයරොන්දු වී ඇති පරිදි පූර්ෙ පරීක්ෂාෙක් හා යසෝදිසි ක් මගින් නිලතල ෙලින්
පහ කළ යුතු නිලධාරීන් ජනාධිපති ය ෝඨාභ රාජපක්ෂ විසින් යුද්ධ අෙසන් වීයේ එයකොයලොස් ෙැනි
සංෙත්සරයේදී හිතාමතාම යේජර් යජනරාල් තනතුරු ෙලට පත් කර තියේ1.

“ඉතාම බරපතල යද්ශපාලනීකරණ ක් ෙන යේ පුද් ල න් යතෝරා ැනීයමන් නැෙතත් ශ්රී
ලාංකික න්ටත් ජාතයන්තර ප්රජාෙටත් යදනු ලබන පණිවිඩ ෙන්යන් ෙචන ට පමණක් සීමාවූ සංහිඳි ාෙ
පො නයා පත්රය න් බැහැර කර ඇති බෙයි. වින්දිත න්ට කරන ලද තෙත් එක් අපහාස ක් ෙන යේ
ක්රි ායෙන් විලිබිය න් යතොර දණ්ඩ මුක්තියේ දු ඳ ෙහන යෙයි," නුයෙන් සතය හා යුක්ති සඳහා
ෙන ෙයාපෘතියේ (ITJP) විධා ක අධයක්ෂිකා ැස්මින් සූකා පැෙසුො .
ෙඩාත්ම කැපී යපයනන පත්වීම ෙන්යන් ශ්රී ලාංකික තානාපති නිලධාරි කුෙ සිටි දී මහජන සාම
කඩකිරීයේ ෙරදට මහා බ්රිතානය අධිකරණ කින් ෙරදකරු කරනු ලැබූ ආඬියේ ප්රි ංක ඉඳුනිල් ප්රනාන්දු
යේ උසස්වීමයි. 2018 දී ශ්රී ලංකා මහ යකොමසාරිස් කාර් ාල ය ොඩනැගිල්යලන් පිටත උද්ය ෝෂණයේ
ය දුනු යදමළ වියරෝධතාකරුෙන්ට ය ල සිඳින සංඥාෙකින් තර්ජන කිරීම සේබන්ධය න් ඔහු ෙරදකරු
කරනු ලැබී . ශ්රී ලංකාෙට ගි දා සිට කිහිප ොර ක් උසස් වීේ යදනු ලැබූ ඔහුයේ සාපරාධී ක්රි ා යනොතකා
ඔහු පිළි න්නා ලද්යද් වීර කු යලස .
"හමුදා නිලධාරීන්ට යමන්ම තානාපති නිලධාරීන්ටත් යමයින් යදනු ලබන පණිවිඩ නේ යලෝක ෙයේ
මින් යදමළ ඩ ස්යපෝරාෙට අපහාස හා තර්ජන කයළොත්, ෙරදාන ලැයබන බෙ,” ැයි ැස්මින් සූකා

පැෙසුො . “එ මහා බ්රිතානය අධිකරණ පද්ධති ට කරන දරුණු අපහාස ක්ද යෙයි.”
ෙ වීමට එල්ල කර ඇති තෙත් මරු පහරක් ෙන්යන් හිටපු වියශේෂ බලකා ආඥාපති හයර්න්ද්ර පරාක්රම
රණසිංහයේ උසස්වීමයි. ඉයසයිප්රි ා නුයෙන් ප්රකට යදමළ රූපොහිනී නියේදිකාෙ අත් අඩංගුෙට
භාර න්නා යසබළකු යලස ඔහු වීඩිය ෝෙකින් හඳුනා ය න තියේ. ඇ පසුෙ හමුදා අත්අඩංගුයේදී මරා
1

https://www.newsfirst.lk/2020/05/19/president-promotes-177-officers-of-the-sri-lanka-army-to-respective-next-rank/
බ්රිවග්ඩියර් නිලයට උ ් කරන ලද අය වමහි ඳහන් වනොවේ. ඔවුන් වමව ේය:
1. බ්රියේඩි ර් එස්.එන් සමරවික්රම
2. බ්රියේඩි ර් එච්.එේ.එන්.බී යහේරත්
ලුතිනන් කර්නල් එච්.එේ.එන්.බී යහේරත් ශ්රීලංපාහ 31/05/2006, 04/10/2008.
8සිංහ කර්නල් එච්.එේ.එන්.බී යහේරත් 19.02.2010, 07.05.2012
3. බ්රියේඩි ර් එන්.ජී.එස් තිලකරත්න
4. බ්රියේඩි ර් යක්.එන් යපයර්රා
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දමන ලද බෙ එක්සත් ජාතීන්යේ විමර්ශන කින් යහළි කර න්නා ලදී. ජ සංයක්ත යලස න්නා ලද
ඡා ාරූප ෙල පසුෙ අඩ නිරුෙත් මල සිරුර දැක ත හැකි ඉයසයිප්රි ා සම ඉන්නා බෙ පැහැදිලිෙ දැක ත
හැකි රණසිංහය න් අදෙනතුරු සිදුවූ යද් ැන ප්රශ්න කර නැත.
"සි දි ණි යේ ාතනයේ සාක්ෂි ක් යේජර් යජනරාල් පදවි කට උසස් කරනු ලැබීම පිටුෙහයල් ජීෙත්

ෙන්නට බල කරනු ලැබ ජීෙතුන් අතර ඉන්නා ඉයසයිප්රි ා යේ පවුයල් උදවි ට යකයලස බලපානු ඇතිදැයි
අසන්නට සිදුයෙයි,” නුයෙන් ැස්මින් සූකා පැෙසුො .
චන්න ඩී වියේසූරි
නු 512 බල යසේනාෙ යදමළ සැකකරුෙන්ට අත්අඩංගුයේදී ෙධහිංසා පැමිණවූ බෙට
යචෝදනා යකයරන සමයේ එහි ාපනයේ අණයදන නිලධාරි ායි. ඒ ෙධහිංසාෙට ය ොදුරු වුෙන්
කිහිපයදනකුම සම ITJP සේමුඛ සාකච්ඡා පෙත්ො තියේ.
යේ උසස්වීේ කර ඇත්යත් හමුදාකරණ ෙැඩියෙමින් පෙතින සහ ජනාධිපතිට සමීප විශ්රාමික සහ
රාජකාරියේ නිරත නිලධාරීන්ට සිවිල් රැකි ා යදනු ලබන පසුබිමක . යකෝවිඩ් 19 පිළිබඳ අෙදානම තිබි දී
සන්නද්ධ යසේනා සේබන්ධ යුද සමරුෙක් යේ සතියේ යකොළඹ පැෙැත්වීමට අෙසර දී තිබුනත්, උතුරු
නැය නහිර එෙන් අනුස්මරණ ෙැලැක්වීමට ආරක්ෂක අංශ විසින් වෙරස යහේතුෙක් කරය න තිබුණි 2.

“අප යේ අත්දකිමින් සිටින්යන් එදියනදා ජීවිතයේ හමුදා බලපෑම ‘සාමානයකරණ ' යෙමින් පැෙතීමයි,”
නුයෙන් ැස්මින් සූකා පැෙසුො . “ආකාර ත යනොෙන ජාල ජනාධිපති රාජපක්ෂ ටයත් විධිමත් කිරීයේ
ප්රතිපල ෙන්යන් දණ්ඩ මුක්ති තෙත් ැඹුරට කිඳා බැසීමයි”.

වේජර් වජනරාල්වරුන් ප ්වදනා
1.

වේජර් වජනරාල් ආඬිවග් ප්රියංක ඉඳුනිල් ප්රනාන්දු

ැමුණු යහේො බලකා , යසේො අංක : නි/60847.
2009 යුද්ධය න් පසු 2009 දී උසස් කරන ලදී 3.
2014: 511 බලකායේ ආඥාපති4.
යදමළ වියරෝධතා කරුෙන්ට එයරහිෙ ය ල සිඳීයේ සංඥාෙක් කිරීයමන් මහජන සාම කඩකිරීම
සේබන්ධය න් බ්රිතානය අධිකරණ කින් ෙරදකරු කරනු ලැබූ ඔහු එම තීන්දුෙට විරුද්ධෙ අභි ාචන කර
සිටී.
ඔහු 2009 දී යුද යපරමුයණ් ක්රි ාකාරීෙ සටන් ෙැදුණු අය කි5.
2009 යුද්ධයේදී තමන් බ්රියේඩි ර් ප්රනාන්දුට අණදුන් බෙ ෙර්තමාන ආරක්ෂක යල්කේ කමල් ගුණරත්න
පෙසා තියේ6. ය ල සිඳීයේ සංඥාෙ සේබන්ධ මතයේද පිළිබඳෙ යහොඳාකාර දැනුෙත්ෙ සිටි දී කමල්
ගුණරත්න 2019 මාර්තුයේදී එම සංඥාෙ රූපොහිනී කැමරා ඉදිරියේ නැෙත අභිනය න් දක්ො බ්රියේඩි ර්
ප්රනාන්දුට සි සහා පළකරමින් කි ා සිටියේ සමස්ත සිද්ධි ම යල් කකි ෙන බෙයි 7.
2.

වේජර් වජනරාල් හවර්න්ද්ර පරාක්රම රණසිංහ

වියශේෂ බලකා , යසේො අංක : නි/60846.

2

https://theleader.lk/news/3052-mullivaikkal-emotions-celebrated-over-quarantine-bans-video
http://archives.dailynews.lk/2009/08/17/news28.asp
4 https://reconciliationandrightssrilanka.wordpress.com/tag/houses/
5 ITJP Dossier on API Fernando - https://itjpsl.com/assets/press/brigadier_api_fernando_final.pdf
6 Translation: “This is an officer whom I know very well….he is an officer who used to work under me for a while. When I was serving as the commander of the air
mobile brigade, one of its units was 5th Gemunu Watch. Priyanka Fernando was the second in command of that unit. At the time the air mobile brigade was
stationed in Muhamalai. Muhamalai was the most dangerous place in Sri Lanka at the time. The air mobile brigade was there as an auxiliary force… Priyanka
Fernando served as a major at the time.”
http://www.divaina.com/sunday/index.php/visheshanga1/2297-2018-02-09-13-22-12 - heading “This is blood boiling. It should not be mixed up with diplomacy. I
would have done the same if I was there”.
7 Video 2’29”- 3’28” – throat slitting gesture - https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=wB3sXNm-PDU&feature=emb_logo
You would all remember that officer making a frightful (mimes) gesture and leaving the place. A day after the incident the ‘Divaina’ newspaper editor – a classmate
of mine, Mr Anura Solomons – called me and asked, “Kamal mate, what have you got to say about this?” My pat answer was, friends, “this is what you call blood
boils”. So, at that point, Anura Solomons said that he is sending his deputy editor to my home to get an interview about it. After that, the next Sunday there was a
whole page of my analysis about it. So, friends, this is what blood boils really is. The best example for that is, the emotion you and I would have when the national
flag is being trampled. 31 March 2019
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යුද්ධය න් පසු 2009 දී උසස් කරන ලදී 8.
2009 දී 571 බලයසේනායේ අණයදන නිලධාරී: 17 Dec. 2008 යදසැේබර් 17 - 2009 අය ෝස්තු 6 (ජ ත්
ඩ ස් සහ 57 යසේනාංක පිළිබඳ ITJP යතොරතුරු ය ොනුෙ බලන්න).
ප්රකට යදමළ රූපොහිනී නියේදිකා සහ ායිකා ඉයසයිප්රි ා නිරායුදෙ 2009 මැයි මාසයේ කලපුෙ අද්දරදී
භාරයෙනු දැක්යෙන වීඩිය ෝෙක් තියේ. ඇයේ මලසිරුර දැක්යෙන ඡා ාරූපද ප්රසිද්ධි ට පත්වී තියේ. 2015
දී එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධාන විසින් පෙත්ෙන ලද විමර්ශන ක නි මන වුයන් ශ්රී ලංකා යුද හමුදාෙට
භාර වීයමන් පසු ඉයසයිප්රි ා ාතන කරන ලද බෙ . ඉයසයිප්රි ා අත්අඩංගුෙට භාර න්නා අ දැක්යෙන
වීඩිය ෝයේ සිටින එක් අ කු යලස සාක්ෂි ොචක කින් 9 වියශේෂ කාර් බලකායේ ලුතිනන් කර්නල්
හයර්න්ද්ර රණසිංහ10 හඳුනාය න තියේ. ඇ යේ ාතන ට ඔහු ෙ කිෙ යුතු බෙට ඇඟවීමක් නැතත්, ඊට
ෙ කිෙ යුත්යත් කවුදැයි ඔහු දැන සිටීමට ඉඩ තියේ.
පසුෙ ඔහු 2014-2015 සමයේ යෙොෂින්ටනයේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර් ාලයේ ආරක්ෂක උපයද්ශක යලස
පත්කර ැවිණි11.

3.

වේජර් වජනරාල් ටී ජගත්12 වකොඩිතුවක්කු

ශ්රී ලංකා පාබල හමුදාෙ, යසේො අංක නි/60845
යුද්ධය න් පසු 2009 දී උසස් කරන ලදී 13
පිලියෙලින් 58 සහ 57 යසේනාංක ටයත් ෙන 581/571 බලයසේනාෙ ටයත් 10 ශ්රීලංපාහ 2006 සැප්තැේබර්
2-2008 යනොෙැේබර් 3014
2008 මඩු යද්ෙස්ථාන ප්රහාරයේ15 සිටි අය කි. (ජ ත් ඩ ස් සහ 57 යසේනාංක පිළිබඳ ITJP යතොරතුරු
ය ොනුෙ බලන්න)
2008 යදසැේබර් 8- 2010: ශ්රීලංපාහ මධයස්ථාන යසේනා විධා ක16.
2017 – 512 බලයසේනායේ අණයදන නිලධාරී17.
2019: ආරක්ෂක අමාතයාංශයේ හමුදා සේබන්ධීකරණ නිලධාරී18.
2019: 66 ෙැනි පාබල යසේනාංකයේ යසේනාංකාධිපති19.
2019: ජිනීොහි යපොකුරු යෙඩි සමුළුයේ ශ්රී ලංකා නිය ෝජන - යුද්ධයේ යපොකුරු යබෝේබ ප්රහාර ට
ය ොදුරුවූෙන් නැතැයි ශ්රී ලංකාෙ ප්රකාශ කයළේ යමහිදී . ජීවිත යේරා ත්තවුන් විසින් ඊට විරුද්ධෙ කරුණු
දක්ො තියේ (ITJP) ොර්තාෙ බලන්න20.

4.

වේජර් වජනරාල් චන්න ඩී වීරසුරිය21

ශ්රී ලංකා පාබල හමුදාෙ, යසේො අංක නි/60877
උපන් දින : 1968 ජුලි 15
2007 යපබරොරි 15-2008 යදසැේබර් 12: 4 ශ්රීලංපාහ22 (631 බලයසේනාෙ
2009 දී ශ්රීලංපාහ සටන් යපරමුයණ් සිටි බලයසේනාෙකි23.
8

http://archives.dailynews.lk/2009/08/17/news28.asp
ITJP Dossier on Kamal Gunaratne, https://itjpsl.com/assets/press/Kamal-Gunaratne-dossier-final-optimized.pdf Page 37.
10 https://www.youtube.com/watch?v=RUB6n6icWd4 and on file.
11 https://2009-2017.state.gov/documents/organization/227828.pdf
12
It was on September 06, 2007 that Lt. Colonel Senerath Bandara, who was the Colonel GS of the 57 Division, took over the command of the 572 Brigade which
was heading towards the Thampanai village along the Madhu road.
The Brigade comprised 10 SLLI under Lt. Colonel Jagath Kodithuwakku, 7 SLLI under Lt. Colonel Ranjith Abeyratne and 7 SR under the command of Lt. Colonel.
Palitha Fernando.
http://archives.sundayobserver.lk/2009/10/25/sec03.asp
13
http://archives.dailynews.lk/2009/08/17/news28.asp
14 https://alt.army.lk/lightinfantry/10slli
http://archives.sundayobserver.lk/2009/11/08/sec03.asp
15 http://archives.sundayobserver.lk/2009/08/09/fea05.asp
16 https://alt.army.lk/lightinfantry/former-centre-commandants
17
https://www.army.lk/news/army-distributes-accessories-uniforms-school-students
18 http://www.defence.lk/Article/view_article/488
19 https://www.facebook.com/permalink.php?id=473504946332403&story_fbid=1160407764308781
20 The delegation of Sri Lanka to the MSP included Deputy Permanent Representative Dayani Mendis, Military Liaison Officer of the Ministry of Defence Brigadier
Jagath Kodithuwakku and officers of the Permanent Mission of Sri Lanka to the UN in Geneva.
For more on cluster munition victims see https://itjpsl.com/reports/cluster-munitions
21 Army Biography at https://alt.army.lk/sfhqeast/goc-22div-profile
https://www.linkedin.com/in/channa-weerasuriya-6a99b089/
22 https://alt.army.lk/lightinfantry/4slli
23 http://defencereal.blogspot.com/2009/01/
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2009 යුද්ධය න් පසු 2009 දී උසස් කරන ලදී 24 2013 දී බ්රියේඩි ර්25.
2020 අයප්රේල්: 22 යසේනාංකයේ ආඥාපති26.
ඔහුයේ නිල චරිතාපදාන ට අනුෙ 2008 සිට “බලයසේනා ආඥාපතිෙර කු යලස ඔහු 51227, 523, 663
පාබල යසේනාංක ෙලටත්, ගුෙන් සංක්රමණික බළ යසේනාෙටත්28 අණ දුන්යන් . [512, 51329 සහ 515
බලයසේනා මුලස්ථාන පැෙතියේ ාපන ආරක්ෂක යසේනා මුලස්ථානයේ 51 යසේනාංක
ටයත් .]
2011 යනොෙැේබර් 3 මාධය ොර්තාෙක ාපනයේ ශිෂයත්ෙ ප්රදාන ක ය දුනු චන්න වීරසූරි
හැඳින්යෙන්යන් 512 බලයසේනා ආඥාපති30 යලස .
ාපනයේ 512 කඳවුර ෙධබන්ධන සේබන්ධය න් කුප්රසිද්ධි ක් උසුලන්නකි. ITJP සාක්ෂිකාර W15 එහිදී
2010 ආරේභයේ දී ද 2011 දී 512 කඳවුයර් අත්සන් කර ටික යෙලාෙකින් ද ෙධහිංසාෙට ය ොදුරු වී තියේ.
2014 අය ෝස්තු 8: ආඥාපති 542 බලයසේනාෙ 31.”
2013-15 පනාය ොඩ ශ්රීලංපාහ මධයස්ථාන යසේනා විධා ක32.
2018 යනොෙැේබර්: ඔහු විසින් “කිලියනොච්චි ප්රතිසංධාන ක්රි ාෙලි සහ නැෙත පදිංචි කිරීම” පිළිබඳෙ
වියද්ශ ශිෂය නිලධාරීන් කිලියනොච්චියේ අධය න සංචාර කට කැඳොය න න ලදී 33. ඔහු ශ්රී ලංකා
පාබල හමුදායේ යරජියේන්තු මධයස්ථානයේ මධයස්ථාන යසේනා විධා ක ා 34.
2018: කිලියනොච්චි ආරක්ෂක යසේනා මුලස්ථානයේ බ්රියේඩි ර් ප්රධාන මාණ්ඩලික නිලධාරි ා 35
2020 අයප්රේල් 22 ප්රධාන අණයදන නිලධාරී: 22 පාබල යසේනාංක 36.
5.

වේජර් වජනරාල් චන්දන37 උදිත්38 මාරසිංහ

යසේො අංක : නි/ 60753, ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුයධොපකරණ බළකා ,
2008 ජනොරි 7 – 2009 යනොෙැේබර් 2 ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුයධොපකරණ බළකායේ අණයදන නිලධාරී39,
SLAOC40. එම බලකායේ යෙේ අඩවියේ දැක්යෙන පරිදි “3 ෙැනි යුයධොපකරණ බළකා ට දිෙයියන්
නැය නහිර කලාප ට යුද්යධෝපකරණ සැපයීයේ කාර් භාර පෙරන ලදී.” 41 3SLAOC ෙැලිකන්යද්
ස්ථාපිත කර තිබූ බෙ යපනී යි42.
2010 ජූනි: හයිටි එක්සත් ජාතීන්යේ සාමසාධනයේ භටකාර් සේපාදන නිලධාරී43
2014: තාෙකාලික බ්රියේඩි ර් නිල ට උසස් කිරීම44.
2019: අධයක්ෂ: ශ්රී ලංකා යුද්ධ හමුදා යුයධොපකරණ බළකා
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http://archives.dailynews.lk/2009/08/17/news28.asp
http://220.247.247.85:8081/bitstream/handle/123456789/21908/2016-10-28%28I-I%29E.pdf?sequence=3&isAllowed=y
26 https://www.facebook.com/SriLankaArmyDefendersoftheNation/posts/1161177397565151 https://alt.army.lk/sfhqeast/22division
27 http://cimicjaffna.lk/profile-of-sfhq-j
28 https://alt.army.lk/sfhqeast/goc-22div-profile
29 513 Camp in Jaffna is a site notorious for torture: See ITJP report, Page 56, footnote 1 https://www.tamilrefugeecouncil.org.au/wpcontent/uploads/files/stoptorture_report_v4_online.pdf regarding an army camp used for torture in Chavakachcheri.
Uduvil Army Camp: 513 Brigade was stationed here in 2013 according to their Facebook page29.
This is an army camp in the Jaffna Peninsula known for torture – W96 had to report to Uduvil camp from 2010-13 and on nine separate occasions was tortured
there and then finally abducted in 2013 and detained by military intelligence for 8 days and tortured and sexually violated.
30 https://www.onlanka.com/news/512-brigade-of-sl-army-offers-scholarships-to-ten-more-students-in-jaffna.html
31 http://documents.gov.lk/files/gz/2016/10/2016-10-28(I-I)E.pdf
32 https://alt.army.lk/lightinfantry/former-centre-commandants?
33
https://alt.army.lk/sfkilinochchi/si/content/වියද්ශ-ශිෂ්%E2%80%8D -නිලධාරින්-ආරක්%E2%80%8Dෂක-යසේනා-මුලස්ථාන -කිලියනොච්චි-සංචාර
34 https://alt.army.lk/lightinfantry/content/colonel-cd-weerasuriya-appoints-new-center-commandant-slli
35 https://www.army.lk/news/slma-cadets-under-training-tour-kilinochchi-jaffna
36 https://www.facebook.com/SriLankaArmyDefendersoftheNation/posts/1161177397565151
https://alt.army.lk/sfhqeast/22division
37
https://ciltsl.com/wp-content/uploads/2019/06/May-Newsletter.pdf p26
38 https://www.ismmsrilanka.com/img/ISMMeNewsletter-December2017.pdf
39 https://alt.army.lk/slaoc/si/si-3-slaoc
40 https://alt.army.lk/slaoc/3-slaoc
41 https://alt.army.lk/slaoc/3-slaoc
42 “Accounting work done by the Forward Ordnance Depot (Ampara) ceased temporarily on 23 August 2006. Due to operational requirement, Forward Ordnance
Depot (Batticaloa) was established at the paper factory (Valachchanei).” https://alt.army.lk/slaoc/3-slaoc
43
SLAOC.
https://panjiva.com/Sri-Lanka-Contigent/5364820
44 http://documents.gov.lk/files/gz/2018/11/2018-11-30(I-I)E.pdf
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