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ඒකාබද්ධ ප්රවෘත්ති නිවේදනය: ශ්රී ලංකාවේ වමාහාන් පීරිස්  
එජා සංවිධානවේ නීි සකස්ිරීම සඳහා සුදුසව්සක් වනාවේ 
 

ජ ොහැන්නස්බර්ග්: ජාත්යන්ත්ර ආයත්න සහ නීිවේ ආධිපත්යය වනාමග යැවීවේ විස්මය 

දනවන වීරියක් දරමින් ශ්රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව විසින් රවේ ප්රධාන නීි නිලධාරියා වශවයන් 

සිටියදී සිදුවකරුණු බලහත්තකාරවයන් අතුරුදහන් ිරීේ, ඝාත්න, වධබන්ධන සහ  ලංගික දූෂණ 

සිදුකළ අපරාධකරුවන් වගඋත්තත්රදායකත්තවවයන් බැඳ ත්ැබීමට අසමත්ත වීම නිසා අවමානයට 

පාත්ර වූවකු එක්සත්ත ජාතීන්වේ ජාත්යන්ත්ර නීි වකාමිසවේ1  අවේක්ෂකත්තවය සඳහා නාම 

වයෝජනා කර ඇත්.  වමාහාන් පීරිස් දැන් නිේ වයෝර්කක් නුවර එක්සත්ත ජාතීන්වේ සංවිධානවේ ශ්රී 

ලංකාවේ නිත්ය නිවයෝජිත්යා වවයි. එවහත්ත 2008-11 කාලවේ ශ්රී ලංකාවේ නීිපි වලස 

රාජකාරි කළ අවදිවේ ඔහු යුද අපරාධ සහ මානව වර්කගයාට එවරහි අපරාධ වලට වගිව 

යුත්තත්න්ට එවරහිව නීිමය පියවර ගන්නට අසමත්ත වූවේය. 2013 දී ඔහු අග්ර විනිශ්චයකාර 

ධුරයට පත්ත කරන ලද්වද් ඔහුවේ පූර්කව ප්රාේිකා ශිරානි බණ්ඩඩාරනායක ආණ්ඩුව විසින් නීි 

විවරෝධී වලස වදෝෂාභිවයෝගයින් ඉවත්ත ිරීම පිළිබඳව නැගුනු ජාික හා ජාත්යන්ත්ර 

විවරෝධය මධයවේය. එය අධිකරණවේ ස්වාධීනත්තවයට එවරහි ප්රහාරයක් වලස එක්සත්ත 

ජාතීන්වේ මානව හිමිකේ කවුන්සිලය විසින් හඳුන්වන ලද අත්ර නීි විවරෝධී බවට ශ්රී ලංකාවේ 

වර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දු කරන ලදී.2  

 

"ජාත්යන්ත්ර නීි සේපාදනවේ වයවදන එක්සත්ත ජාතීන්වේ ජාත්යන්ත්ර නීි වකාමිසවේ 

ඇත්ැේ මෑත් කටයුතු අදාළ වූවේ මුක්ිය, උදර්කපණය සහ මානව වර්කගයාට එවරහි අපරාධ වැනි 

ක්වෂ්ත්ර සේබන්ධවයනි. වමාහුට ඡන්දය වනාවදන වලස සියලු නීිඥයන්ද, වඩාත්ත යුක්ි 

සහගත් වලෝක ධර්කමත්ාවක් ගැන සැලිලමත්ත වන්නන්ද, එක්සත්ත ජාතීන්වේ මහා මණ්ඩඩලවේ 

සාමාජිකයන්ට බලකර සිටිය යුතුය,” යි සත්යය හා යුක්ිය සඳහා වන ජාත්යන්ත්ර වයාපෘිවේ 

(ITJP) විධායක අධයක්ිකා යැස්මින් සූකා පැවසුවාය.  

 

“පීරිස්වේ ධූර සමවේ ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදා විසින් සිදුකරන ලද බවට වචෝදනා වකවරන 

බරපත්ල ජාත්යන්ත්ර ගනවේ අපරාධ සේබන්ධවයන් ිසිවකුත්ත වගකීවමන් බැඳ නැත්. ඔහු නිේ 

වයෝර්කක් නුවර එක්සත්ත ජාතීන්වේ සංවිධානය තුල ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය කරන ඉහළම රාජය 

දූත්යා වලස පත්ත කර එවීම මගින් ශ්රී ලංකාව වගඋත්තත්රදායකත්තවය සේබන්ධවයන් දක්වන 

වනාසැලිල්ල වපන්වන පිළිකුල් සහගහ සංඥාවක් වේවන විටත්ත නිකුත්ත කර ඇි අත්ර එය 

ත්වමත්ත යුක්ිය ළඟා වී  නැි දහස් සංඛ්යාත් පීඩිත්යන්ට එල්ල කළ අතුල් පහරි,” යි ඇය වැඩි 

දුරටත්ත පැවසුවාය.  

 

 
1 https://legal.un.org/ilc/elections/2021election.shtml 
2 https://uk.reuters.com/article/instant-article/idUSBRE90209D20130103 



 

 

“වේ පුද්ගලයා, ශ්රී ලංකාවේ මාධයවේදීන් හුවදක් සිය රැියාවේ වයදීම නිසාම පැහැරවගන 

වගාස,් අතුරුදහන්වකාට, මරා දමා, කුරිරු වධහිංසා වකාට, හිවර්ක විලංගුවේ ලන ලද සමයක 

බලවේ සිටි අවයි. ඔහුවේ වමන්ම ඔහුවේ ආණ්ඩුවේත්ත වාර්කත්ාවට සුදුහුණු ගෑමට ඉඩ සලසන 

රැියාවකට ඔහු නේ ිරීමට විරුද්ධව වලාව පුරා මාධය අයිිවාසිකේ සංවිධාන අප සමග 

සහවයෝගීත්ාවවන් නැගී සිටිය යුතුය,” යි ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාත්න්ත්රවාදය සඳහා මාධයවේදිවයෝ 

(JDS) සංවිධානවේ වරෝහිත් භාෂණ අවේවර්කධන ප්රකාශ කවළ්ය.  

 

“ඒ මාධයවේදීහු ශ්රී ලංකා රාජයය විසින් කරන ලද බරපත්ල මානව හිමිකේ උල්ලංඝන 

සේබන්ධවයන් ජාත්යන්ත්ර නනික මැදිහත්තවීමක අවශයත්ාව ත්හවුරු කළ විශ්වසනීය සාක්ි 

වහළිදරේ කළ අය වවි. ඔවුන්ට යුක්ිය යුක්ිය ඉටුිරීම ප්රිවෂ්ප කළ අයකු  ජාත්යන්ත්ර 

නීිය පිළිබඳ තීරණ ගන්නා ජගත්ත මණ්ඩඩලයකට පත්ත ිරීම නරියකුට කුකුළන් බාර වදන්නා හා 

සමානය,” යි ඔහු වැඩිදුරටත්ත ියා සිටිවේය.  

 

පසුබිේ සටහන් 
 

යුද අපරොධ  

 

යුද්ධවේ අවසාන භාගවේ නීිපි වලසින් ජනාධිපිවරයාටද,  රජවේ ආරක්ෂක අංශ සහ 

වපාලසිය ඇතුළු සියලු වදපාර්කත්වේන්තු සහ රජවේ අමාත්යාංශවලටද නීි උපවදස් දීවේ 

ප්රධානියා වුවේ වමාහාන් පීරිසය්.3 වපාලස් විමර්කශකයන්ට නිවයෝග සහ උපවදස් දීවේත්ත, 

අධිවචෝදනා භාරදී නු පැවරීම සඳහා නිසියාකාරව නුකර සකස් ිරීවේත්ත බලය සහ වගකීේ 

ඔහු සතුව පැවැිණි. එකල වාර්කත්ා වූ සිවිල් වස්තුවලට ප්රහාර එල්ල ිරීම, සාමානය ජනත්ාවට 

ආහාර හා ඖෂධ වනාදී සිටීම, බලහත්තකාර අතුරුදහන් ිරීේ, නු නැි ඝාත්න, ආරක්ෂක 

හමුදා විසින් කරන ලද ලංගික දූෂණ සහ වධහිංසා යනාදී යුද අපරාධ සහ මානව වර්කගයාට 

එවරහි අපරාධ සේබන්ධ වචෝදනා ඔහු විසින් නීිපි වලස ස්වාධීන සහ විශ්වසනීය වලස 

විමර්කශනය කරනු ඇත්ැයි අවේක්ෂා වකරිණි.  

 

අත්තජනෝමතික සමූහ රැඳවුම 

 

දහස් සංඛ්යාත් හිටපු සටන්කරුවන් සඳහා රජය විසින් පවත්තවාවගන යනු ලැබූ “පුනරුත්තථාපන 

වැඩ සටහන” සේබන්ධ බරපත්ල නනික අුපාු පිළිබඳව පියවර ගන්නට අසමත්ත වීම ගැන, 

පීරිස් ජාත්යන්ත්ර නීිවේදීන්වේ වකාමිසවේ (ICJ) වදෝෂ දර්කශනයට ලක්වී ිබුණි. ICJ විසින් 

එකල එය හඳුන්වනු ලැබුවේ “නනික රික්ත්යක”4   ක්රියාත්තමක වන්නක් වලසය. ඒ 

වකවානුවේ වලෝකවේ ිබූ දැවැන්ත්ම සමූහ පරිපාලන රැඳවුම එය විය හැි බව ජාත්යන්ත්ර 

නීිවේදීන්වේ වකාමිසම පවසා ිබුණි.5 ආණ්ඩුවේ නීි රාමුව සැවකවින් දක්වන ප්රිපත්ති 

ලයැවිල්ල වකටුේපත්ත ිරීවේ වගකීම දැරුවේ පීරිස් ය. එය බරපහල මානව හිමිකේ ප්රශ්න 

ගණනාවක් මතු කරන බව ICJ විසින් වපන්වා දී ිබුණි. ඒ අත්ර: පුනරුත්තථාපනවේ අනිවාර්කය 

සහ ස්වේච්ඡාවවන් වනාවකවරන ස්වභාවය-වමය ‘පුනරුත්තථාපිත්යා’වේ නිදහස අහිමි කරන 

අත්ර එය අපරාධයක් සේබන්ධවයන් වරදකරු වනාකරම පුද්ගල හා සාමුහික දඬුවේ පැනවීමක් 

හා සමාන බව ICJ පැවසීය. එවමන්ම, වචෝදනා වගානු ිරීමින්, නු පැවරීමින් වහෝ නීිඥ 

නිවයෝජනයින් වත්ාරව (එහිදී ඒ වන විට ‘භාරගන්නා කඳවුරු' තුල  ගත්කළ කාලය 

පුනරුත්තථාපනය වලස ගණනය වකවරන්වන්ද යන්න ගැන ිසිදු ඇඟවීමක් නැත්) අවුරුදු 

වදකක් දක්වා කාලයක් රඳවා ත්බා ගැනීමද ඇතුලත්ත වවයි.6 ඉන් අනතුරුව වහලවූ සාක්ි වලන් 

වපන්නුේ වකවරන්වන් ‘පුනරුත්තථාපන’ වැඩසටහවන්දී  වධබන්ධන බහුල වශවයන් 

සිදුවකරුණු බවයි. එකල අුම වශවයන් 8000ක් රඳවා ිබුණු ‘පුනරුත්තථාපන' වැඩසටහවන් 

නීිමය ගැටලු සේබන්ධවයන් ජාත්යන්ත්ර නීිවේදීන්වේ වකාමිසම විසින් සිය 2010 

සැේත්ැේබර්ක වාර්කත්ාවවන් අනතුරු අඟවා ිබුණි. රැඳවියන්ට නිසි කාර්කය පටිපාටිය වහෝ 

සාධාරණ නු විභාගයක වහෝ අයිිය ලබා දී ිබුවන් නැත්. ICJ ප්රකාශ කළ පරිදි ඔවුන් සිටිවේ 

“නනික කළු වළක” ය.7 ඊට අමත්රව, යුද්ධවේදී සෘජුවම ත්මන් හා  සටන් වැදුණු 

 
3 International Independent Group of Eminent Persons (IIGEP) report to donors, Page 7. 
4 Page 7 on legal vacuum. - In its September 2010 report the International Commission of Jurists (ICJ) says the establishment of the legal framework 

underpinning surrender, rehabilitation and reintegration of ex-combatants was the responsibility of the Attorney General. It cites a 2009 document 
outlining a legal framework from the AG to the Commissioner General of Rehabilitation on this issue but said it had no legal status and could not be 
considered a legally binding framework (footnote 40, Page 14).https://www.refworld.org/pdfid/4ca0ae592.pdf 
5 Page 5, ICJ report. 
6 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/06/Sri-Lanka-mass-detention-LTTE-analysis-brief-2010.pdf 
7 Page 6.ICJ Report. 

https://www.refworld.org/pdfid/4ca0ae592.pdf


 

 

පුද්ගලයන්වගන් යුත්ත  එම කඳවුරු පරිපාලනය වකරුවන් යුද හමුදාව විසිනි. එහිදී වකවලසීේ 

සිදු වනු ඇි බව වපරදැකීවේ හැියාවක් ිබුණි. එවමන්ම, එවැනි රඳවා ත්බා ගැනීවේ බලයක් 

දිගටම ස්වාධීන තුලන හා සංවරණවලන් වහෝ අධිකරණ පුනරීක්ෂණයින් වහෝ වත්ාරව 

වයාදාගැනීම උල්ලංඝන සිදුවීවේ අවදානම බරපත්ල වලස උග්ර කරන බව ද ICJ විසින් 

අවධාරණය කරන ලදී.8  

 

යුද අපරොධ සිදු ජනොවූ බව කීම  

 

එක්සත්ත ජාතීන්වේ සංවිධානය විසින් මැනවින් වල්ඛ්නගත් වකාට ඇි අපරාධ සිදු වූවේ නැත්ැයි 

පවසමින් පීරිස් එජා ආයත්නවලදී ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුවේ චර්කයාව ආරක්ෂා කර ිවේ. හිටපු විවද්ශ 

ඇමැි මංගල සමරවීර ශ්රී ලංකා පාර්කලවේන්තුව හමුවේ වමවස් ප්රකාශ කවළ්ය: 

 

“වධහිංසාවට එවරහි කමිටුව හමුවේ වමාහාන් පීරිස් මහත්ා අසත්ය ප්රකාශ කළ බව...එම 

කමිටුවේ වාර්කත්ා විසින් පවා සාක්ි දරනු ඇත්. වමය ජාත්යන්ත්ර කරලවේ සිදුවූ අත්ර ඉන් 

අනතුරුව එහි එක් සාමාජිකයකු විසින් ඔහු ‘වබාරුකාරයකු' වලස හඳුන්වන ලදී. එහි එක් 

සාමාජිකයකු විසින් ශ්රී ලංකාවේ අග්ර විනිශ්චයකාරවරයා ‘වබාරුකාරයකු’ වලස ප්රසිද්ධිවේ 

හඳුන්වන ලදී. වමය නේ, ඉස්ත්රේම ආකාරවයන් අධිකරණය දුෂණය ිරීමි. මානව හිමිකේ 

උල්ලංඝන සහ මානව වර්කගයාට එවරහි අපරාධ සිදු ිරීම සේබන්ධවයන් වචෝදනා ලබන 

ආයත්නික යාන්ත්රණවේ වමාහාන් පීරිස් නිසැකවයන්ම සිටිවේ  එහි කුණුවූ අරටුවේය.”9   

 

වධහිංසොවට එජරහ එක්සත්  ොතීන්ජ් කමිටුව (UNCAT), 2011   

 

2011 දී  වධහිංසාවට එවරහි එක්සත්ත ජාතීන්වේ කමිටුවට සහභාගි වූ ශ්රී ලංකාවේ නිවයෝජිත් 

පිරිවස් නායකත්තවය දැරුවේ වමාහාන් පීරිස්ය. වේ ඔහු 2011 සැේත්ැේබරවේ නීිපි ත්නතුරින් 

විරාම ගියත්ත අමාත්ය මණ්ඩඩලවේ නීි උපවද්ශක වශවයන් දිගටම කටයුතු කරමින් සිටියදීය.10 

එක්සත්ත ජාතීන්වේ විවශ්ෂඥයන්වේ ප්රශ්න වක්න්ර වූවේ ශ්රී ලංකාවේ පැවි රහසිගත් රැඳවුේ 

ස්ථාන සහ රැඳවූවේදී වධහිංසා ිරීම වලක්වා ලීමට ප්රමාණවත්ත පලදායී ආරක්ෂණයක් ඔහු 

නීිපි සමවේ වනාපැවතීම ගැනය. බලහත්තකාරවයන් අතුරුදහන් ිරීේ, පාවපාච්චාරණ 

සාක්ි වලස පිළිගැනීම සහ මානව හිමිකේ ආරක්ෂකයන්ට ත්ර්කජනය ිරීේ ගැනද එක්සත්ත 

ජාතීන්වේ විවශ්ෂඥවයෝ ප්රශ්න මතු කළහ. 

 

ශ්රී ලංකා රජවේ ප්රිචාරය “මගහැර යාවේ රඟමඬලක්”11 බව ආසියානු මානව හිමිකේ 

වකාමිසම සඳහන් කර ිබුණි. ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක අමාත්යාංශ වවේ අඩවිය විසින් ඇත්ැේ 

නීිඥයන් වරෝහීන් වලස වහලා දැකීම ගැන විමසූ කල්හි වමාහාන් පීරිස් කමිටුව හමුවේ ප්රකාශ 

කවළ් එවස් පළිරීවමන් ිසිදු හානියක් වනාවන බවය. මානව හිමිකේ නීිඥ වේ. සී 

වැලඅමුණ වේ නිවසට අත්ත වබෝේබ ගැසීම ගැන ප්රශ්නයකට පිළිතුරු වශවයන් පීරිස් ප්රකාශ 

කවළ් වබෝේබය ගැසුවේ කවුදැයි ියන්නට ප්රහාරයට ලක්වූ ත්ැනැත්තත්ා අසමත්ත වූ වහයින් 

වරදකරු කවුදැයි හඳුනාගැනීම අසීරු බවයි.12   

 

මොධයජේදී ප්රගීත් එක්නැලිජ ොඩ  

 

කාටුන් ශිල්පී ප්රගීත්ත එක්නැලවගාඩ අතුරුදහන් වීම ශ්රී ලංකාවේ සංවක්ත්ාත්තමක නුකරයක් 

වලසින් පවතී. ඔහු අතුරුදහන් වූවේ ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපි මැිවරණයට වදදිනකට වපර 2010 

ජනවාරි 24 දා ඔහුවේ කාර්කයාලවයන් පිටව යාවමන් අනතුරුවය. එක්නැලවගාඩවේ බිරිඳ 

සන්ධයා ප්රකාශ වකාට සිටිවේ ත්ම සැමියා “ආණ්ඩුව විවේචනය කළ නිසා ආණ්ඩුවේ 

නිවයෝගවයන් පැහැර ගන්නා ලදැයි”13 විශ්වාස කරන බවයි. ඇය හබයාස් වකෝපුස් වපත්තසමක් 

වගානු කළාය. 

 

 
8 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/06/Sri-Lanka-mass-detention-LTTE-analysis-brief-2010.pdf 
9 https://mfa.gov.lk/foreign-minister-speaks-in-parliament-on-removal-of-mohan-peiris-from-cjs-office-2/ 

Hansard: https://www.parliament.lk/uploads/documents/hansard/1423457395025390.pdf 
10 http://archives.dailynews.lk/2011/09/01/news60.asp, 1 SEPTEMBER 2011, Daily News Lanka. New post for former AG. 
11 https://www.omct.org/files/2011/12/21543/omctcat_eng2.pdf accessed Nov. 13, 2020. 
12 https://reliefweb.int/report/sri-lanka/reality-there-may-be-torture-our-law-against-torture-fine accessed Nov. 13, 2020. 

§13, CAT/C/LKA/CO/3-4, Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the Convention 
Concluding observations of the Committee against Torture, 8 Dec. 2011. 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fLKA%2fCO%2f3-4&Lang=en 
13 https://cpj.org/2011/11/sri-lankas-savage-smokescreen/ 

https://mfa.gov.lk/foreign-minister-speaks-in-parliament-on-removal-of-mohan-peiris-from-cjs-office-2/
http://archives.dailynews.lk/2011/09/01/news60.asp
https://www.omct.org/files/2011/12/21543/omctcat_eng2.pdf
https://reliefweb.int/report/sri-lanka/reality-there-may-be-torture-our-law-against-torture-fine


 

 

එක්නැලවගාඩවේ ඉරණම ගැන වධහිංසාවට එවරහි එක්සත්ත ජාතීන්වේ කමිටුවේදී ශ්රී ලංකාවේ 

ආණ්ඩුවවන් විමසන ලදී. 2011 දී ලඛිත් ප්රිචාරයක් වදමින් ආණ්ඩුව ප්රකාශ කවළ් අතුරුදහන් 

වීම වපාලසිය විසින් විමර්කශනය වකවරමින් පවින බවයි.14 එවහත්ත, ප්රශ්න ිරීවේදී වමාහාන් 

පීරිස් වධහිංසාවට එවරහි එක්සත්ත ජාතීන්වේ කමිටුවට ියා සිටිවේ මහත්ත ප්රසිද්ධියක් ලත්ත එම 

අතුරුදහන් වීම රැවටිල්ලක් බවයි.   

 

“... අපට දැනට ිවයන වත්ාරතුර ත්මයි ... එක්නැලවගාඩ මහත්තත්යා ...විවද්ශ රටක රැකවරණ 

ලබා සිටින බව... ඒ ගැන අපිට සෑවහන සහිකයක් ිවයනවා.”15   

 

වේ සේබන්ධවයන් විමසූ කළ එක්සත්ත ජනපදය විසින් ‘දිරිය කත්'16 වලස 2017 දී සේමානයට 

පාත්ර කරන ලද සන්ධයා එක්නැලවගාඩ වමවස් ප්රකාශ කර ිබුණි:  

 

“පීරිස් ිේව විදියට මවේ මහත්තත්යා හැංගිලා ඉන්නවා නේ, එයා කවදාවත්ත මට කත්ා කරන්වන් 

නැිව ඉන්වන් නෑ. එයා අවේ දරුවන්ට ආදවරයි. එයා අපිට වේ ත්රේ දුකක් වදන්වන් නෑ. 

වමාහාන් පීරිස් ියනවා මවේ මහත්තත්යා ඉන්වන් වකාවහද ියලා එයා දන්නවා ියලා. ඒ 

කත්ාව ඇත්තත්නේ, මං ියන්වන් මට එයාව වගනත්ත වදන්න ියලයි.”17   

 

ශ්රී ලංකාවේ මාධයවේදීන් සහ මානව හිමිකේ ක්රියාධරයන් වකෝප ගන්වන්නට වහ්තුවූ ඔහුවේ 

ප්රකාශය සේබන්ධවයන් සන්ධයා එක්නැලවගාඩ UNCAT වල්කේ වජාආවවෝ නත්ාෆ් හට 

වමවස් ලයුවාය: 

 

"මට, මවේ දරුවන්ට සහ ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණයට වේ ිසිදු වත්ාරතුරක් ඉදිරිපත්ත වනාකර එම 

කරුණු අපවගන් වසං ිරීම නිසා වමාහාන් පීරිස් මහත්ා ඔවේ කමිටුව හමුවේ කරන ලද 

ප්රකාශය වගකීේ විරහිත්ව සහ වංක වච්ත්නාවවන් යුතුව කරන ලද ක්රියාවක් බව මවේ 

විශ්වාසයයි.”18   

 

ස්වකීය ප්රකාශය සේබන්ධවයන් මවහ්ස්ත්රාත්ත අධිකරණවේ සාක්ි දීම සඳහා 2012 දී කැඳවන 

ලද සිත්ාසියට එවරහිව අභියාචනා ිරීවේ නිෂ්පල උත්තසාහයක පීරිස් නිරත් වූ අයුරු ඇේනස්ටි 

ජාත්යන්ත්රය 2013 දී පලකළ ශ්රී ලංකාවේ විසේමුියට බැට දීම ප්රකාශනවේ විස්ත්ර වකවර්ක.19 

ඉදිරිපත්ත වූ පසු ඔහු අධිකරණයට වමවස් ියා සිටි බව වාර්කත්ා විය: 

 

“ඔහු ජීවතුන් අත්ර ඉන්නවාද නැද්ද මා දන්වන් නෑ. ඔහු ගැන මට ලැබුණු වත්ාරතුරු ඇත්තත්දැයි 

දන්වන් වදවියන් පමණයි. ඔහු ජීවත්ත වන්වන්ද ියා ආණ්ඩුව වත්ත දන්නවා ඇත්ැයි මම 

හිත්න්වන් නැහැ,’ යි කී ඔහු ප්රගීත්ත විවද්ශ ගත්වූ බව අසන්නට ලැබුවණ්ඩ වකාවහදීදැයි මත්ක 

නැි බවද පැවසුවේය”.20 

 

මොධයජේදී ජේ එස් තිස්සනොය ම්  

නධර්කය සහගත් හා සදාචාර සේපන්න මාධයවේදය21  සඳහා වන පීටර්ක මැක්ලර්ක සේමානවයන් 

පුද ලද වදමළ මාධයවේදී වේ එස් ිස්සනායගේ22 හා සේබන්ධ ත්වත්ත ප්රකට සිද්ධියක් ිවේ.  

 
14 “117. An investigation into the abduction of Prageeth Ekneligoda is being conducted by the Homagama Police and by the CCD. Facts have been 

reported to the Magistrate’s court of Homagama under case No: B/7417/10. Investigation is being continued. So far no one has been arrested in this 
connection. Further progress reports will be filed in Court on 24 October 2011”. https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/63/PDF/G1612163.pdf?OpenElement List of issues in relation to the third and fourth periodic report of Sri Lanka. 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fLKA%2fQ%2f3-4%2fAdd.1&Lang=en 
Addendum, Replies of Sri Lanka to the list of issues, received October 2021. 
15 Transcript on file.  

Also https://cpj.org/2011/11/sri-lankas-savage-smokescreen/ accessed Nov. 13, 2020 and http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-
171-2011/ 
16 https://www.dailynews.lk/2017/03/29/local/111890/sandya-eknaligoda-recipient-international-women-courage-award 
17 https://cpj.org/2011/11/sri-lankas-savage-smokescreen/ 
18 https://www.scoop.co.nz/stories/WO1112/S00158/sri-lanka-letter-to-un-cat-over-mohan-peiris-claim.htm accessed Nov. 13, 2020 
19 https://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-18332987 

“Under cross-examination, he said he could not recall which government department gave him the information that Mr Ekneligoda was alive”. 
20 https://www.scoop.co.nz/stories/WO1112/S00158/sri-lanka-letter-to-un-cat-over-mohan-peiris-claim.htm accessed Nov. 13, 2020,“Peiris had told 

the U.N. Committee Against Torture that Eknelygoda took refuge in a foreign country and that the campaign to solve his disappearance is a hoax–
although he failed, then and ever since, to provide information about where Eknelygoda has supposedly fled. The government’s attorney, appearing 
before the magistrate, argued that because Peiris had been speaking on behalf of the government at the U.N., he cannot be held responsible for his 
remarks and need not appear in court. The attorney said officials are not required to disclose communications where “the public interest would suffer,” 
according to a person monitoring the court’s hearings”. https://cpj.org/2013/01/in-sri-lanka-justice-for-eknelygoda-is-a-waiting-g/ 
21 https://rsf.org/en/news/j-s-tissainayagam-named-first-winner-peter-mackler-award-courageous-and-ethical-journalism 
https://blog.amnestyusa.org/asia/obama-salutes-tissainayagam/ 
22 https://www.amnestyusa.org/files/asa370032013en.pdf accessed Nov. 13, 2020 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/63/PDF/G1612163.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/63/PDF/G1612163.pdf?OpenElement
https://cpj.org/2011/11/sri-lankas-savage-smokescreen/
http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-171-2011/
http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-171-2011/
https://www.scoop.co.nz/stories/WO1112/S00158/sri-lanka-letter-to-un-cat-over-mohan-peiris-claim.htm
https://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-18332987
https://www.scoop.co.nz/stories/WO1112/S00158/sri-lanka-letter-to-un-cat-over-mohan-peiris-claim.htm
https://rsf.org/en/news/j-s-tissainayagam-named-first-winner-peter-mackler-award-courageous-and-ethical-journalism
https://www.amnestyusa.org/files/asa370032013en.pdf


 

 

2008 දී අත්ත අඩංගුවට ගන්නා ලද ිස්සනායගේට, ඔහු විසින් සංස්කරණය කරන ලද 

වනෝර්කත්තඊස්ටර්කන් මන්ත්තල සඟරාවට 2006 දී  ලයන ලද ලපි වදකක් ඔස්වස් වාර්කගික හා ආගමික 

ආත්ිය ඇවිස්සු බවට ත්රස්ත්වාදය වැළක්වීවේ පනත් (PTA) යටවත්ත නු පවරන ලදී. සඟරාවේ 

ප්රකාශක වී. ජසිකරන් සහ ඔහුවේ සහකාරියද අත්තත්වනෝමික වලස රඳවා ත්බාවගන කුරිරු 

වලස වධබන්ධනයට පමුණුවා නු පැවරීමින් වත්ාරවම 2009 ඔක්වත්ෝබරවේ දී නිදහස් කර 

යවන ලදී. ිස්සනායගේ එම ලපි ලයුවේ ත්රස්ත්වාදය වැලැක්වීවේ පනත් අත්තහිටුවා සටන් 

විරාමයක් ක්රියාත්තමක වකරුණු 2006 දීය. නනික වශවයන් ගත්තකල, 2006 දී ලයූ ලපියක් 

සේබන්ධවයන් 2008 දී නු පැවරීම නීිය අතීත්යට බලපාන ආකාරවයන් නීිවිවරෝධී වලස 

වයාදා ගැනීමි. අත්තත්වනෝමික වලස මාස පහක් රඳවා ත්බා ගැනීවමන් අනතුරුව නීිපි 

විසින් වගානු කරන ලද අධිවචෝදනා පදනේ වූවේ බලහත්තකාරවයන් ලබාගත්ත 

පාවපෝච්චාරණයක් මත් පදනේව බවට වචෝදනා වකවර්ක. “ත්මන් මානසික වධයට පාත්ර කළ 

වපාලසිය පාවපෝච්චාරණය ලබා ගත්තවත්ත බලහත්තකාරවයන් බව ිස්සනායගේ ත්රවේ 

පවසයි,”23   යන්න ඇේනස්ටි ජාත්යන්ත්රවේ නිරීක්ෂණය විය. එවස් ිබියදී, පාවපෝච්චාරණය 

පිළිගත් හැි එකක් වස් භාරගත්ත වකාළඹ මහාධිකරණය විසින්  මාධයවේදියා විසි අවුරුද්දකට 

සිරවගට නියම කරන ලදී. ජාත්යන්ත්ර බලපෑම නිසා 2010 දී ජනාධිපි මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් 

සමාව වදන ලදුව ිස්සනායගේ රටහැර පලා ගිවේය.   

 

අත්තත්වනෝමික වලස රඳවා ත්බාවගන වධහිංසා පමුණුවනු ලැබූ ිස්සනායගේට ඇප දීම 

ප්රික්වෂප් ිරීමට දායක වූ නීිපි පීරිස් බිය වැද්දීේ යටවත්ත ලබාගන්නා ලද 

පාවපෝච්චාරණයක් මත් පදනේ වී අධිවචෝදනා වගානු ිරීම ගැනද වචෝදනා ලබයි.  

 

මාධයවේදී ිස්සනායගේ අත්තඅඩංගුවට ගැනීම, රඳවා ත්බා ගැනීම සහ ඔහුට දඬුවේ පැමිණවීම 

සේබන්ධවයන් ආණ්ඩුවේ හැසිරීම ද පීරිස් විසින් UNCAT සැසිවාරවේදී ආරක්ෂා කරන ලදී. 

ජනාධිපි රාජපක්ෂට ලයන ලද ලපියින් ිස්සනායගේ විසින් සිය ක්රියා සේබන්ධවයන් 

“පසුත්ැවිල්ල” පල කළ බව පීරිස් ියා පෑවේය. ඔහු වමවස් පැවසීය: “ඔහු වරදකරු වකාට 

දඬුවේ පනවන ලදී. එවහත්ත ඔහුවේ නීිඥවරුන් මාර්කගවයන් යවන ලද ලපිවයන් ඔහු කළ 

කටයුත්තවත්ත වරදකාරී බව ත්හවුරු කරන ලදී. ඔහුට සමාවක් වදන ලදී.” වමම ප්රකාශය 

වධහිංසාවට එවරහි එක්සත්ත ජාතීන්වේ කමිටුවට ලයන ලද ලපියින්  ිස්සනායගේ විසින් දැඩි 

වලස ප්රික්වෂප් කරන ලදී.  

 

“මවේ වරදකාරිත්තවයක් පිළිගත්ත බවට ිසියේම වහෝ  ඇඟවීමක් වේ නේ එය මුළුමනින්ම 

අසත්යයක් බව සඳහන් කරනු කැමැත්තවත්මි.” 

 

සමාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ජනාධිපිට ලයූ බව වැඩිදුරටත්ත සඳහන් කළ ඔහු, එයද ත්ම 

වල්ඛ්නවයන් ිසිවකු වහෝ අපහසුවට පත්තවී නේ, ඊට කනගාටුව පලිරීම සඳහා පමණක් බව 

ියා සිටිවේය.  

 

“ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපිවරයා වහෝ ආණ්ඩුව වහෝ අපහසුත්ාවට පත්ත ිරීම අපරාධයක් වන බවට 

මවේ දැනුවත්ත කමක් නැි අත්ර මට වචෝදනා නගා ිබුවන් එවන් අපරාධයක් සේබන්ධවයන් 

වනාවේ.”24 

 

සමොප්තයි 

 
 

 
23 Ibid. 
24 http://jdsrilanka.blogspot.com/2011/11/tissainayagam-denies-former-attorney.html accessed Nov. 13, 2020 

http://jdsrilanka.blogspot.com/2011/11/tissainayagam-denies-former-attorney.html


 

 

 


