විකිලීක්ස් ප්රකාශක ජූලියන් අසාන්ජ් ම්යේල්ච්ඡ යේලස
අත්අඩංගුවට ගැනීයේම් සිට හය මසක්
Six months since the brutal arrest of WikiLeaks’ publisher Julian Assange
ව්යාජ ඇප අපරාධ මත ඔහුට පැනවූ හිර අඩස්සි
2019 ඔක්ත ෝබර් 12
කාලය සැප්තැම්බර් 22 ා අවසන් වුව “පලායායේම්
කිලීක්ස් ප්රකාශක ජූලියන් අසාන්ජ් ලන්ඩනයේ
අන්තරාය” යේ•තුයේවන් ඔහු දිගට ම බන්ධනාගාරයේ
ඉක්වයේ ෝර තානාපති කාර්යාලයේයන් යේනරපා රඳවා තබන යේලස ඔක්යේතෝබර් 11 ා පැවති පරිපාලන
බ්රිතාන්ය යේපාලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගැනීයේමන්
නඩු විමසීමක දී බ්රිතාන්ය විනිසුරුයේවක් නියේයෝග කයේල්
ඔක්යේතෝබර් 11 වැනි ාට මාස හයක් සම්පූර්න විය. ය.
ප්රජාතන්ත්රවාදී යයි උපකල්පනය කරන රටක අගනුවර දී
යේවනත් වචනවලින් කියයේතාත් විකිලීක්ස්
තරබාරු යේපාලිස් නිලධාරීන් පස්යේ යේනකු විසින් චූදිත
ආරම්භකයා
විවෘත යේPශපාලන සිරකරුයේවකු යේලස
ජනමාධ්යයේAදියාට අඩන්යේත්ට්ටම් කිරීයේම් ර්ශනය
යේලාවපුරා මිලියන ගනන් ජනයාව තිගැස්මට පත්කයේල් රඳවා ගනු ලැයේ|. ඔහුව දිගට ම රඳවා ගැනීම සඳහා වන
සියලු ව්යාජ -නෛනතික වටාපිටාවන් නියාමනය කරනු
ය.
ලැබ ඇත. සත්යය ප්රසිPධ කිරීයේම් “අපරාධයට” ඔහුව
ප්රචන්ඩ අත්අඩංගුවට ගැනීම ම එක්සත් ජනප , යේබාරු නඩුවකට පටලා, වසර 175 ක් ක්වා ජීවිතකාලීන
බ්රිතාන්ය, ස්වීඩන හා ඕස්යේJලියානු ආන්ඩු සම්බන්ධ වූ සිර ඬුවමකට යටත් කිරීම පිනිස උ ර්පනය කරගැනීමට
අසාන්ජ්ට එයේරහි යේපර නුවූ විරූ යේPශපාලන
උත්සාහ රන එක්සත් ජනප ආන්ඩුයේA නියේයෝගය පරිදි,
කුමන්ත්රනයක කූටප්රාප්තිය විය. යේවාෂින්ටනය හා එහි බ්රිතාන්යය විසින් ඔහුව බන්ධනාගාරගත යේකාට සිටී.
සගයන් තමන්යේT යු අපරාධ හා රාජ්යතාන්ත්රික
ඔක්යේතෝබර් 11 ා පරිපාලනමය නඩු ඇසීමට වීඩියේයෝ
කුමන්ත්රන යේහලි රවු කිරීම නිසා අසාන්ජ්ව යේවයේහස
යේනා තකා ලුහුබැන්යේP, 2012 ජුනි මාසයේ දී ඉක්වයේ ෝර සබැඳියක් හරහා යේපනී සිටි අසාන්ජ් “පිරිහුනු උරහිස්
පසුපසට හා ඉදිරියට පP මින්, ඇන හිටවුනු හා තරමක්
තානාපති කාර්යාලයේ රැකවරන පැතීමට ඔහුට
රලු හඬින් ඔහුයේT නම හා වයස සඳහන් කයේල්” යි ඒඑෆ්පී
බලකරමිනි.
වාර්තාකරුයේවක් සඳහන් කයේල් ය . “විනිසුරුවරයා
කුඩා තානාපති කාර්යාලය තුල වසර හතක් යේකාටු වී මිනිත්තු කිහිපයක නඩු විභාගයක් පවත්වPදී , අසාන්ජ්
සිටි අසාන්ජ්ට හිරු එලිය අහිමි යේකාට බ්රිතාන්ය ආන්ඩුව සවන් යේ න අතරතුර කකුල් හරහට තබායේගන ලා නිල්
විසින් ඔහු ප්රමානවත් යේසෞඛ්ය රැකවරනවලට ප්රයේAශ
පැහැ ජම්පරයේ අත් ඇදීම ඇරඹුයේA ය” යි ඔහු තවදුරටත්
වීයේමන් වලකනු ලැබිනි . ඔහුයේT රැකවරනය අවලංගු වාර්තා කයේල් ය.
කිරීමට යේපර මාස 18 තුල, ඉක්වයේ ෝර බලධාරීන් ඔහුව
යේමම යේ‹ නීය සිPධිය සිදුවන්යේන්, අසාන්ජ්යේT පියා
පාවාදී ඔහුයේT කුඩා කාමරය තථ්ය සීඅයිඒ
වන
යේජෝන් ෂිප්ටන් තම පුත්රයා බන්ධනාගාරය තුල මිය
බන්ධනාගාරයකට පරිවර්තනය කයේල්, නීතිඥයන් සමග
යා හැකි යයි තමන් බිය වන බව පසුගිය සතියේ අනතුරු
ඔහුයේT හමුවීම් මත ඔත්තු බලමින් හා ඇමරිකානු
යේචෝ කයන් යේවත ඕස්යේJලියානු ජනමාධ්යයේAදියායේගන් ඇඟවීයේමන් පසුව ය. “ක්රමක්රමයේයන් කෲර, අමානුෂික හා
යේනායේහාබිනා සැලකිල්ලට භාජනය කිරීයේම්” ප්රතිඵලය
ඍජු ව ගලා එන සජීවී වීඩියේයෝ පටයක් පවා අටවමිනි.
යේලස අසාන්ජ් “මානසික වධබන්ධනයට” ලක්කිරීමට
බ්රිතාන්ය බලධාරීන් අසාන්ජ්ට මානුෂික යේලස
යේගාදුරු වී ඇත්යේතකැයි එක්සත් ජාතීන්යේT වධබන්ධන
සලකාවි යයි යම් මිථ්යාවක් පැවතුයේන් නම් එය පහයේකරී පැමිනවීම පිලිබඳ වියේ•ෂ වාර්තාකාර නිල්ස් යේමල්ට්සර්
ඇත. වර කාරී යයි ඔප්පු වන මිනීමරුවන් හා පසුගිය මැයි මාසයේ කල යේසායාගැනීම එමගින් සනාථ
ත්රස්තවාදීන් සඳහා සැලසුම් කර ඇති උපරිම -ආරක්ෂිත කරයි.
යේබල්මාෂ් බන්ධනාගාරයේ , තථ්ය හු කලා හිර අඩස්සියේ
අසාන්ජ්ව
බ්රිතාන්ය බන්ධනාගාරයක් තුල
ඔහුව තබා ඇත. මාසයකට බැහැ ැකීම් යේ කකට පමනක්
අසාන්ජ්ට අවසර දී ඇත්යේත්, ඔහුයේT රැකවරනය සඳහා වධබන්ධනයට භාජනය කරPදී, ඔහු විසින් යේහලි රවු කල
සූ ානම් වීමට අවශ්ය පරිඝනක හා නෛනතික යේල්ඛන යු අපරාධකරුවන් නි ැල්යේල් ඇවිදී . පසුගිය සතියේ
පලකල ට්විටර් පනිවුඩයක හා ඔක්යේතෝබර් 11 ා කල
යේවත ප්රයේAශය අහිමි කරමිනි.
ෆැසිස්ට්වාදී උPයේඝෝෂන කතායේA දී , එක්සත් ජනප
අසාන්ජ්ව
එක් අධිකරනමය
විකාරරූපී ජනාධිපති යේඩානල්ඩ් ට්රම්ප්, පසුගිය ශක යේ ක පුරා මැ
ක්රියාවලියකට පසු තයේවකකට භාජනය කරනු ලැබ
යේපරදිග තුල එක්සත් ජනප ය යේගන ගිය යුPධ යේබාරු
තියේ|.

වි

මත ප නම් වී ඇති බවත් ජීවිත මිලියන ගනනක්
බිලියේගන ඇති බවත් පිලිගත්යේත් ය.
එයේහත් බ්රිතාන්යය හා එක්සත් ජනප ය තුල ඉරාකයේ
හා ඇෆ්ගනිස්තානයේ යුPධ සම්බන්ධයේයන් සිරගත
යේකාට ඇති එකම පුPගලයන් වන්යේන් ඒවායේ
අපරාධකාරීත්වය යේහලි රවු කිරීමට අන් කිසියේවකුට වඩා
කටයුතු කල තැනැත්තන් ය : එනම්, අසාන්ජ් හා නිර්භීත
යේතාරතුරු යේහලි රවු කරන්නියක වන යේචල්සී මැනිං ය.
ඇමරිකානු ආන්ඩුව මැනිංව මාස හතකට වැඩි
කාලයක් සිරගත යේකාට තියේබන්යේන්, අසාන්ජ්ට එයේරහි ව
කලින් සැකසූ සාක්ෂියක් දීම ප්රතික්යේෂ්ප කිරීම
යේ•තුයේවනි. ඇය විකිලීක්ස් යේවත කාන්දු කල යේල්ඛන ,
එක්සත් ජනප ය විසින් ආවරනය කල ඉරාකයේ හා
ඇෆ්ගනිස්තානයේ
ස හස් ගනනක් වන සිවිල්
වැසියන්යේT මරන යේමන් ම ඇමරිකානු මිලිටරිය ඇතුලත
පවතින රහසිගත ඝාතක ඒකක හා මහා පරිමානයේයන්
වධබන්ධන යේයා ාගැනීම යේහලි රවු කයේල් ය.
යේමම ඓතිහාසික අපරාධ යේලෝකයේ ජනතාවට
යේහලි රවු කිරීම නිසා අසාන්ජ්ට යේචෝ නා නැගීමට
උත්සාහ කිරීම ප්ර ර්ශනය කරන්යේන්, චීනය හා රුසියාව
සමග ඇතුලු ව ඇමරිකානු අධිරාජ්යවා ය නව හා වඩා
විනාශකාරී මිලිටරි ගැටුම් සූ ානම් කරPදී , ඔහුට යේචෝ නා
නැගීයේම් ඉලක්කය යුPධයට විරුPධ වීම අපරාධකරනය
කිරීම වන බව යි.
එක්සත් ජනප පාලක ප්රභූව ඇතුලත පවතින තිත්ත
කන්ඩායමික ගැටුයේම් යේකාටසක් යේලස ට්රම්ප්ව
යේ ෝෂාභියේයෝගයට ලක්කිරීමට උත්සාහ කරන අතර ම
ඩියේමාක්රටිකයේයෝ ඔහුයේT ආන්ඩුව අසාන්ජ් නි•ශ|
කිරීමට රන ප්රයත්නයට සහයේයෝගය යේ ති. මිලිටරියේ
හා ඔත්තු යේස්වා ඒජන්සිවල ප්රමුඛ පක්ෂය යේලස ඔවුන්යේT
භූමිකාව ප්ර ර්ශනය කරමින්, ඔබාමා පරිපාලනය යටයේත්
ආරම්භ කරන ල අසාන්ජ් ලුහුබැඳීමට නායකත්වය දී
ඇත්යේත් ඩියේමාක්රටිකයන් ය.
එක්සත් ජනප යේ , බ්රිතාන්යයේ හා ජාත්යන්තර
සංගත මාධ්ය, යේමම උPයේඝෝෂනයේ ප්රචාරකයන් යේලස
ක්රියායේකාට ඇත්යේත්, අසාන්ජ්ට යේවයේහස යේනා තකා
මඩගසමින් හා මහජන මතයට ඔහුට එයේරහි විෂ මිශ්ර
කිරීමට උත්සාහ රමිනි. ඔත්තු බැලීයේම් පනත යටයේත්
අසාන්ජ්ට එයේරහි ව යේචෝ නා නැගීමට ඔවුන් යේනා
ඉවසිල්ලක හඬක් නගා ඇත්නම්, එයට යේ•තුව වන්යේන්
අනාගතයේ දී ඔවුන්ට එයේරහි ව
ඒ හා සමාන
පියවරයන් ගත හැකි ය යයි පවතින භීතිය පමනි.
යේවාෂින්ටන් යේපෝස්ට් පුවත්පත මැයි මාසයේ දී ඔත්තු
බැලීයේම් පනයේත් යේචෝ නා නැගීමක් හරහා “පලමු
සංයේශෝධනයට අභියේයෝග යේනා කර අසාන්ජ් මහතාව
සිරගත කිරීම මධ්යම ආන්ඩුවට කල හැකි” යි සඳහන් කල

විට, නිA යේයෝක් ටයිම්ස් සිට ගාඩියන් ක්වා වන සීඅයිඒ
හා යේපන්ටගනයේ සංස්ථාපිත ලඝුයේල්ඛකයන්
යේවනුයේවන් කතා කයේල් ය.
බ්රිතාන්යය තුල යේජරමි යේකෝබින්යේT යේල්බර් පක්ෂය
ඇතුලු සියලු නිල පක්ෂ , අසාන්ජ්යේT ජීවිතයට ම
තර්ජනය කරමින් ඔහුව රඳවාගැනීමට වර කාරී යේA .
ඕස්යේJලියායේA යේල්බර් හා යේකාන්සර්වැටිA යන
යේ වර්ගයේ
ම අනුප්රාප්තික ආන්ඩු , අසාන්ජ්
ඕස්යේJලියානු පුරවැසියේයක් ය යන කරුන යේනා තකා
ඔහු ආරක්ෂා කිරීම ප්රතික්යේෂ්ප යේකාට ඇත. ඒ යේවනුවට
ඕස්යේJලියානු සංස්ථාපිතය
එක්සත් ජනප ය
නායකත්වය යේ න අසාන්ජ්ට එයේරහි නෛවරය සමග බPධ
වී ඇත.
ව්යාජ-වම්මු, වෘත්තීය සමිති හා ස්වයං-පන්න “සිවිල්
විමුක්ති” සංවිධාන යේරාත්තක්, අධිරාජ්යවාදී යුPධය හා
මර් නය සමග යේපලගැයේසPදී අසාන්ජ්ව බිල්ලට යේ මින්
අත්හැර මා තියේ|.
යේමම වාර්තාව ප්ර ර්ශනය කරන්යේන් නිල යේPශපාලන
හා මාධ්ය සංස්ථාපිතයේ කිසිදු යේකාටසක් අසාන්ජ් යේහෝ
ප්රජාතන්ත්රවාදී අයිතීන් ආරක්ෂා යේනා කරන බව යි.
අසාන්ජ් හා මැනිං වැනි පන්ති යු සිරකරුවන්
නි හස් කරගැනීයේම් හා ආඥා ායකත්වය යේ සට හැරීම
පරාජය කිරීයේම් බලයේAගය වන්යේන් ජාත්යන්තර කම්කරු
පන්තිය යි. ැනට වර්ජනයේ යේයයේ න එක්සත් ජනප
යේමෝටර් රථ කම්කරුවන් 48,000 සිට අසාන්ජ්ව ඔහුයේT
යේචෝ කයන්ට භාර දුන් දූෂිත ඉක්වයේ ෝර තන්ත්රයට එයේරහි
ව ලක්ෂ ගනනක් නිරත වන කැරැල්ල ක්වා යේලාව පුරා
කම්කරුවන් ප්රධාන අරගලවලට පිවියේසමින් සිටී.
අසාන්ජ්ව ආරක්ෂා කිරීම, කම්කරු පන්තියේ සියලු
සමාජ හා යේPශපාලන අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීයේම් යේක්න්ද්රීය
සංරචකයකි. ඔහුට එයේරහි උPයේඝෝෂනය සෑමවිට ම
ආන්ඩුයේA අපරාධ හා නීති-වියේරෝධී භාවයට විරුPධ වන
හා බලයේ සිටින්නන්ට එයේරහි ව ආස්ථානයක් ගන්නා
ඕනෑම අයේයක් ඩයම් කිරීයේම් පූර්ව නි ර්ශනය ස්ථාපිත
කිරීයේම් ඉලක්කය සහිත එකකි. ඔහුව එක්සත් ජනප යට
උ ර්පනය යේකාට යේචෝ නාවට ලක්කල යේහාත්, සියල්ලට
ඉහලින් කම්කරු පන්තියට එයේරහි ව යේයාමු වූ
ප්රජාතන්ත්රවාදී අයිතීන් මත වඩා විශාල ප්රහාරවල
දියයේ ාර විවෘත කරනු ඇත.
යේලෝසයේවඅ කම්කරුවන්, ශිෂ්යයන්, තරුන ජනයා හා
සිවිල් අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්නන්ට කැඳවුම් කරන්යේන් ,
අසාන්ජ්, මැනිං හා සියලු පන්ති යු සිරකරුවන් වහා ම
හා යේකාන්යේPසි විරහිත ව නි හස් කරගැනීයේම් අපයේT
ජාත්යන්තර උPයේඝෝෂනය හා එක්වන යේලස යි.
ඔස්කා ත න්ත ල්
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