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ඳුදා ලන්ඩනයේ යේ ස්ට්මිනිස්ටර් මයේ ස්ත්රාත්
අධිකරනයේ ජූලියන් අසාන්ජ්යේ නඩු විභාගය
නින්දිත යේ&ාර නඩු විභාගයකි . යේමය යේකයේස් යේ&ෝ යේ* ා ,
නීතිය බලාත්මක කිරීම ස& චූදිතයන්යේ අයිති ාසිකම් ලට
ගරු කිරීම අරමුනු කර ගත් නෛනතික ක්රියාමාර්ගයක් ය යන්න
පිලිබඳ යේමානයම්ම යේ&ෝ ම ාපෑමක්, අත&ැර දමනු ලැබිනි.
යේලෝකයේ ම&ජනතා ඉදිරියේ යුද අපරාධ ස& දූෂන
යේ&ලිකිරිම මගින් යේලා බල ත්ම ආන්ඩු ලට එයේරහි
කටයුතු කල අසාන්ජ් , එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රමුඛ යේපයේO
වියේPෂඥයේයකු විස්තර කල පරිදි ධහිංසා පැමින වීම නිසා ,
දැඩි යේලස පීඩා විඳ &ා කෘෂවී යේගාස් ඇති බ යේපනුනි.
හිටපු බ්රිතාන්ය රාජ්ය තාන්ත්රිකයේයකු &ා ර්තමාන
මාන හිමිකම් ක්රියාකාරිකයේයකු න යේ]ේ මයේර් යේමයේස්
ලිවීය. “මයේ මිතුරායේ බර යේකතරම් අඩු වී ඇත්ද , යේකාන්ඩය
අඩු වී ඇති යේ*ගය ස& අකO &ා ඉතා ඉක්මනින් යස්ගත
වීයේම් යේපනුම නිසා මම කම්පනයට පත් වීමි . මම මීට යේපර
ක දා ත් දැක නැති ආකාරයේ පැ&ැදිලි යේනාන්ඩි ගතියක්
ඔහුට තිබුනා. ඔහු අත්අඩංගු ට ගත් දා සිට ඔහුයේ බර
කියේලෝග්රෑම්15 කට ඩා අඩු වී ඇත.”
මයේර් ප්රකාශ කයේO , අසාන්ජ්යේ “ශාරීරික යේපනුම
ඔහුයේ මානසික පිරිහීම තරම් කම්පන ස&ගත යේනාවිය .
ඔහුයේ නම ස& උපන්දිනය ප්රකාශ කරන යේලස ඉOලා සිටි
විට, ඔහු ඒ යේදකම සිහිපත් කිරීමට තත්පර කිහිපයක් පුරා
යේපාර බැදූ බ යේපනී ගියා.”
බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් සහිත මයේර් යේමයේස් ලිවීය:
“අයේp කාලයේ සිටි යේqෂ්ඨතම පු ත්පත් කලායේ*දීන්යේගන්ද
ස& ඩාත්ම ැදගත් වියේරෝධාකOප ාදීන්යේගන්ද යේකයේනකු
අප ඇස් පනාපිටම රාජ්යය විසින් ධහිංසාකර මරා දැමනු
ලැයේබමින් සිටින බ එම අධිකරනයේ සිටි සෑම යේකයේනක්ම
ඊයේ දුටු ා.”
බ්රිතාන්ය පාලක ප්රභූ පැලැන්තියේ සියලු පලිගන්නා සුලු
ස් භා ය දරාගත් මුලසුයේන සිටි විනිසුරු ැයේන්සා
බරයිට්සර්, අසාන්ජ්ට ද ඔහුයේ නීති කන්ඩායමට ද ස&
ආධාරකරු න්ට ද ඇති තම සතුරුකම සැඟවීමට ත්
උත්සා& කයේO නැත.
බරයිට්සර් විසින්ගසා බසා දැමූ අසාන්ජ්යේ
නීතිඥයින්යේ තර්ක ල ප්රතිඵලය විය යුතු තිබුයේන් අසාන්ජ්
බ්රිතාන්යයේයන් එක්සත් ජනපදයට උදර්පනය කිරීම සඳ&ා වූ
නඩු කටයුතු &ාම ඉ ත් කිරීම ස& ඔහු සියේරන් නිද&ස්
කිරීමය. ප ත්නා ගිවිසුම් මගින් යේ~ශපාලන
ැරදි

සම්බන්ධයේයන් බ්රිතාන්යයේයන් එක්සත් ජනපදයට පිටු &O
කිරීම පැ&ැදිලි ම ත&නම් කිරීම &ා එක්සත් ජනපද මධ්යම
බු~ධි ඒජන්සිය (සීඅයිඒ) ඉක් යේදෝරයේ ලන්ඩන් තානාපති
කාර්යාලයේ යේ~ශපාලන රැක රන ලින් ආරක්ෂා යේ මින්
සිටියදී අසාන්ජ්ට එයේරහි නීති වියේරෝධී ඔත්තු බැලීම් කර
තිබීමත් යේමම තර්ක ලට ඇතුලත් යේ* . යේමම (සීඅයිඒ)
නිරීක්ෂනයට අසාන්ජ්යේ ර&ස්ය (පු~ගලික) රැස්වීම් ල ශ්ර ්ය
&ා දෘශ්ය පටිගත කිරීම් ස& ඔහුයේ නීතිමය යේOඛන යේසාරකම්
කිරීම ඇතුලත් ය.
අධිකරනය විසින් ගවිභාග විභාගයට ලක් කිරීම
යේකයේස් යේ තත් , සීඅයිඒ යේ&ංචයියන් නඩු විභාගය සඵල
යේලස යේමයේ&ය මින්, වි ෘත ම බ්රිතාන්ය අභියේචෝදකයින්ට
උපයේදස් යේදන ලදී . ගයේ*ෂනාත්මක-පු ත්පත් කලායේ*දී
යේජෝන් පිOජර් ලියූ පරිදි , අධිකරනය “එය තුල යේරාඳ බැඳ ගත්
එක්සත් ජනපද නිලධාරීන්යේ දෘෂ්යමාන උපයේදස් අනුයමින්
සිටියේ ය.”
අ සාන
ශයේයන්, අසාන්ජ් උදර්පනය සද&ා
යේපබර ාරි මාසයට නියමිත පූර්න නඩු විභාගය සඳ&ා මාස
තුනක කO ගැනීමක් සඳ&ා වූ ඉOලීම බරයිට්සර් විසින්
ප්රතික්යේෂ්ප යේකරින. කතා කිරීමට ඇති අප&සුතා ය සමග
යේපාර බදමින් අසාන්ජ් යේමයේස් පැ සීය : “යේමම සුපිරි
බල තාට යේමම නඩු සඳ&ා සූදානම් වීමට සර 10 ක්
ලැබුනි… මට මයේ කිසිදු ලිඛිත යේOඛන ලට ප්රයේ*ශ විය
යේනා&ැක… ඔවුන්ට යේOඛන සමඟ කටයුතු කිරීයේම්දී
අසාධාරන ාසියක් ඇත… යේමහි සිදුයේ මින් ප තින යේදය
යුක්ති ස&ගත යේනායේ*.”
බරයිට්සර් අ ඥායේ න් යුතු කියා සිටියේ නඩු විභාගය
යේත්රුම් යේනාගත්යේත් නම් අසාන්ජ්ට පසු තම නීතිඥයින්
සමඟ කතා කල &ැකි බ යි. ්යාජ ඇප යේචෝදනා ක් මත ඔහු
රැඳවුම් භාරයේ තබනු ලැබීම සැpතැම්බර් මාසයේ දී කO
ඉකුත්වී තිබියදීත් , ඔහු අධි ආරක්ෂිත යේබOමාර්ෂ්
බන්ධනාගාරයේ සිරගතකර සිටින්යේන් මන්දැයි විනිසුරු රිය
යේ&ෝ දූෂිත බ්රිතාන්ය අධිකරනයේ යේ නත් නියේයෝජිතයේයකු
පැ&ැදිලි කර නැත.
කාලකන්නි යේ&ාර නඩු විභාගය යේලෝකයේ කිසිදු ප්රධාන
සංගත ප්රකාශනයකින් බරපතල යේලස ආ රනය යේනාවීය .
ඔවුන් සියOයේලෝම එයින් අනා රනය කරන ලද යේදය සන්
කිරීමට උත්සා& කර ඇත: අසාන්ජ්ට එයේරහි න අවුරුදු
එක්සත් ජනපද පලිගැනීම මුල පටන්ම නීති වියේරෝධී
යේ~ශපාලන හිංසනයකි
එහි සෑම පිය රකදීම , ගාඩියන්, නි* යේයෝර්ක් ටයිම්ස්
ස& ත ත් සංගත යේ&ාරනෑ රාශියක්ම , විකිලීක්ස්

නිර්මාතෘ රයා විනාශ කිරීයේම් උත්සා&යේ දී එක්සත් ජනපද
ආන්ඩුයේ* ස&චරයන් යේලස ක්රියා කර ඇත.
2010 දී බ්රිතාන්ය යේපාලිසිය විසින් ඔහු අත්අඩංගු ට
ගැනීම සඳ&ා වූ ංචනික පදනම වූ ස& 2012 ජුනි මාසයේ දී
ඉක් යේදෝර තානාපති කාර්යාලයේ සරනාගත භා ය ලබා
ගැනීමට අසාන්ජ්ට බලයේකරුනාවු ලිංගික විෂමාචාරය පිලිබඳ
ඔහුට එයේරහි ්යාජ ස්වීඩන් විමර්ශනය ඉ&ත සඳ&න්
ප්රකාශන මාධ්යයන් විසින් දිගින් දිගටම ප්ර ර්ධනය යේකරුනි.
යේමම ඉසුරුමත් පු ත්පත් කලායේ*දියේයෝ කියා සිටියේ
අසාන්ජ් “යුක්තියේයන් සැඟවී සිටින” බ යි . අසාන්ජ්ට කිසි
වියේටකත් අපරාධයක් සම්බන්ධයේයන් ස්වීඩනයේ යේචෝදනා
එOල යේනාවූ බ ත් , ඊට සම්බන්ධ එක් කාන්තා ක ල ා
පැමිනිOලක් කරවීමට “යේපාලිසිය තමන් දක්කන” ලද බ
ප්රකාශ කල බ ත් ඔවූහු සැඟවූ& . තම නම කැත කිරීමත්,
විකිලීක්ස් විසින් ඇමරිකානු යුද අපරාධ යේ&ලිදර* කිරීම
යේ තුයේ න් එක්සත් ජනපදයට තමන් උදර්පනය කිරීම සඳ&ා
විකOප මාර්ගයක් සැපයීමත්, ස්වීඩන් යේචෝදනා ල අරමුනවූ
බ පිලිබඳ අසාන්ජ්යේ අ ධාරනය සංගත පු ත්පත්
කලායේ*දීන් විසින් අ මානයට ලක් යේකරින.
අසාන්ජ්යේ සියලු අනතුරු ඇඟවීම් සනාථවී ඇත .
ස්වීඩන ්යාජ නඩු යේගතීම ඇතුලු ඔහුට එයේරහි
උ~යේ-ෝෂනයේ සමස්ත ්යාජ - නෛනතික ක රය ංචා ක්
යේලස යේ&ලිදර* වී තියේ® . ඔහු එක්සත් ජනපදයට පිටු &O
කිරීමට යේපරදීම අසාන්ජ් බ්රිතාන්යයේ නීති වියේරෝධී යේ&ාර නඩු
විභාගයකට මුහුන දී සිටී.
එයේ&ත් සංගත ප්රකාශන ඔවුන්යේ
&ර ායේගන නැත. යේම් ා, අසාන්ජ්යේ
ඇඟවුම් ගැන ම&ජනතා අඳුයේර් තබා
කරන අතර, අප&ාසයේ ධාරා දිගටම ප

ස්ථා රය ආපසු
හිංසනයේ දරුනු
ගැනීමට උත්සා&
ත් ායේගන යති.

ඔවුන්යේ පැත්යේතන් , බ්රිතාන්ය සමාජ ාදී කම්කරු
පක්ෂයේ සිට දැන් අක්රිය වී ඇති එක්සත් ජනපද ජාත්යන්තර
සමාජ ාදී සංවිධානය දක් ා වූ දූෂිත ්යාජ ාම සංවිධාන ,
ස්වීඩන් යේචෝදනා ලට අසාන්ජ් පිලිතුරු දිය යුතු බ ට සීඅයිඒ
සංවිධානය විසින් යේගාතන ලද මුසා න් අනුමත කල& .
එක්සත් ජනපදයේ ජැයේකාබින් සඟරායේ* සිට ඕස්යේ±ලියායේ*
සමාජ ාදී විකOපය (සංවිධානය) දක් ා ඔවුන් යේගාලු
සිටින්යේන් අසාන්ජ්යේ මන්දගාමක -ාතන උත්සා&ය යේම්
සයේර් ඉදිරියට සිදු යේකරී යේගන ය~දී ය . ඉඳහිට තමා
සමාජ ාදියේයකු යැයි කියාගන්නා බ්රිතාන්ය කම්කරු පක්ෂයේ
නායක යේජරමි යේකෝබින් විකිලීක්ස් නිර්මාතෘ රයා ආරක්ෂා
කිරීම ප්රතික්යේෂ්ප කර තියේ®.
යේමම නඩු සෑම නිල ආයතනයකම-එනම් උසාවි ල
සිට මාධ්යය ද, එහි ්යාජ ාමාංශික පාර්P ය ඇතුලු
යේ~ශපාලන සංස්ථාපිතය දඇතුලු-කුනු වූ ස් භා ය පිලිබඳ
ආන්තික පාඩමකි. 1930 ගනන් ල සිට ධන ාදයේ
ගැඹුරුතම අර්බුදය ස& පන්ති අරගලයේ පුනර්ජී නයක්
මධ්යයේ ඔවුන් සියOයේලෝම ඒකාධිපති ාදය යේදසට
යේ*ගයේයන් කඩා යේගන යැයේ මින් ප තී.

අසාන්ජ් නිද&ස් නු ඇත්යේත් ප්රජාතන්ත්ර ාදී
අයිති ාසිකම් ආරක්ෂා කිරීයේම් යේකාට්ඨාශය න කම්කරු
පන්තියේ ම&ජන යේ~ශපාලන ්යාපාරයකින් පමනි . ැඩ
ර්ජනයේය යේයදී සිටින 48,000 ක එක්සත් ජනපද යේමෝටර්
රථ කම්කරු න් සිට චිලියේ ස& ඉක් යේදෝරයේ වියේරෝධතා
දක් න ලක්ෂ සංඛ්යාත කම්කරු න් දක් ා යේලා පුරා
කම්කරු න් මිලියන ගනනින් පුපුරන සුලු අරගල ලට
අ තීර්න යේ මින් සිටිති.
යේලෝක සමාජ ාදී යේ ® අඩවිය කම්කරු න්යේගන් ඉOලා
සිටින්යේන් අසාන්ජ් ස& යේචOසි මැනිං (අසාන්ජ්ට එයේරහි
යේබාරු සාක්ෂි දීම ප්රතික්යේෂ්ප කිරීම නිසා ට්රම්p පරිපාලනය
විසින් සිරගත කරන ලද නෛධර්ය සම්පන්න ර&ස් යේ&ලි
කරන්නිය) ඇතුලු සියලු පන්ති යුද සිරකරු න්යේ ක්ෂනික
නිද&ස සඳ&ා අරගලයට උර යේදන යේලසයි.
මීට
සර 90 කට පමන යේපර, යේ~ශපාලන
ක්රියාකාරිත් යේ නිරතවීම නිසා එක්සත් ජනපද රජයේ
යේබාරු යේචෝදනා ලට ලක්වූ නියේකාලා සායේකෝ ස&
බාර්යේටාලමියේයෝ ැන්යේසට්ටි ආරක්ෂා කිරීම සඳ&ා සමාජ ාදී
කම්කරු ්යාපාරය උ~යේ-ෝෂනයක්
දියත්
කයේOය .
ජාත්යන්තර මිලියන සංඛ්යාත කම්කරු න් බලමුලු ගැන්වූ
එම සටන යේලෝක යේ~ශපාලනයේ තීරනාත්මක කාර්යභාරයක්
ඉටු කල අතර රාජ්ය හිංසනයට එයේරහි ම&ා අරගලයක් යේලස
ඉති&ාසයේ සට&න්විය. යේමම පරම්පරා ට අසාන්ජ් පිලිබද
නඩු 1920 ගනන් ලට සායේකෝ ස& ැන්යේසට්ටි නඩු
යේමන් යේ*.
විකිලීක්ස් නිර්මාතෘ රයා ලුහුබැඳීම අරමුනු කර යේගන
ඇත්යේත් මිලිටරි ාදයට , ඒකාධිපති ාදයට ස& රජයේ නීති
වියේරෝධී භා යට එයේරහි සියලු වියේරෝධතා මැඬ පැ ැත්වීම
සඳ&ා පූර් ාදර්ශයක් නිර්මානය කිරීමටය. ඔහු ආරක්ෂා කිරීම
කම්කරු පන්තියේ සියලුම සමාජ &ා ප්රජාතන්ත්ර ාදී
අයිති ාසිකම් සඳ&ා ස& අධිරාජ්ය ාදී යු~ධයට එයේරහි
ප්රතිප්ර&ාරයක යේපරමුන විය යුතුය.
නාස්ති කිරීමට කාලයක් යේනාමැත . “ජූලියන් ලඟදීම
නිද&ස් යේනාකලයේ&ාත් ඔහු විනාශ නු ඇත” යන යේ]ේ
මයේර්යේ අනතුරු ඇඟවීමට අසාන්ජ්යේ ක්ෂනික නිද&ස
සඳ&ා ක්රියාකාරී ්යාපාරයක් &ර&ා ප්රජාතන්ත්ර ාදී
අයිති ාසිකම් ආරක්ෂා කරන සියලු යේදනා විසින් පිලිතුරු දිය
යුතුය. නගරාසන්න කම්කරු පංතික ප්රයේ~ශ ල ,
කර්මාන්තශාලා ල ස& විP
විද්යාල ල, සියලුම
කම්කරු න් &ා තරුනයින් අසාන්ජ්යේ දුක්ඛිත තත් ය
පිලිබඳ දැනු ත් කරනු ලැබිය යුතු අතර රැස්වීම්, උ~යේ-ෝෂන
ස& යේපලපාලි ඇතුලු ඔහුයේ නිද&ස යේ නුයේ න් බලමුලු
ගැන්විය යුතුය.
යේමම තීරනාත්මක අරගලයට ස&භාගී වීමට අදම අප &ා
සම්බන්ධ න්න.
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