ඩියේ ොක්රටි යේයෝ යුයේක්රේනය ගැන සීඅයිඒ රහස් යේහලි රන්නොට
ප්රශංසො රති, ැනිං, අසොන්ජ් සහ ස්යේනෝඩන්ට හිංසො රති
Democrats praise CIA whistleblower on Ukraine, persecute Manning, Assange and Snowden

ප

2019 සැප්තැම්බර් 30
සුගිය
සතියේ ,
යේ ොන්ග්රස්
ඩියේ ොක්රටි යින් හදිසියේ
රහස් යේහලි
රන්නන් සඳහො වන ත සහයේයෝගය අනොවරනය ර
ඇත. ජූලි ොසයේ දී යුයේක්රේන ජනොධිපතිවරයො ස ග
පැවති ට්රම්ප්යේ- දුර තන සො ච්ඡොව සම්බන්ධයේයන්
ආන්ඩුව තුල ගැටුම්වල යේ8න්ද්රයේ සිටින ධවල
න්දිරයට අනුයු8ත සීඅයිඒ ඒජන්තවරයොයේ- ආර8ෂොව
පිලිබඳව උත්සු විය.
බ්රහස්පතින්දො, නියේයෝජිත
න්ත්රී න්ඩල
ඔත්තුයේස්වො
මිටුව, 2020 එ8සත් ජනපද
ැතිවරනයේ දී ට්රම්ප් “වියේOශ රට ඇඟිලි ගැසීම්
යේපලඹවී ට”
උත්සොහ
ල
බව
පවසමින්
ඔත්තු රුවොයේ- පැමිනිල්ල නිකුත් යේල් ය.
ට්රම්ප් වොර්තොයේY තුවරයො “ඔත්තු රුයේවකු” යේලස
යේහලො දුටු විට , නියේයෝජිත න්ත්රී න්ඩල ඔත්තුයේස්වො
මිටුයේY සභොපති ඇඩම් ෂිෆ් , වොර්තොයේY
තුවරයොට
ප්රශංසො යේල්, “යේ රහසිගත යේතොරතුරු යේහලි රන්නො
යේපන්වො ඇති ආ ොරයේ ධෛධර්යය හො යේOශොනුරොගය
යේපන්වන යේලස” අන් අයයේගන් ඉල්ලො සිටිමිනි.
“යේ
අයථො ක්රියො දැනුම් යේදන්නො සහ සියලු
අයථො
ක්රියො දැනුම් යේදන්නන් ආර8ෂො
කිරී ට
යේ ොන්ග්රසය හැකි සෑ යේදය8
ල යුතුයි, ” ඔහු ප්ර ොශ
යේල් ය .
සියලු රහස් යේහලි රන්නන් ? ජොති ආර8ෂ
ඒජන්සිය (එන්එස්ඒ) හො අයේනකුත් ඔත්තුයේස්වො ඒජන්සි
විසින් එ8සත් ජනපද ආන්ඩුක්ර
ව්යවස්ථොව
උල්ලංඝනය රමින්, සෑ ඇ රි ොනුයේවකු විසින්
සම්යේnෂනය රන සෑ විද්යුත් සන්නියේYදනය8 ගැන
ඔත්තු බැලූ බව යේපන්වන ලියකියවිලි 2013 දී නිකුත්
ල එන්එස්ඒ යේ ොන්ත්රොත් රු එඩ්වඩ් ස්යේනෝඩන් ගැන
ඔහුට කී ට තිබූ යේO යේ යේනකුට ෂිෆ්ට ත8 ර දිය හැකි
ය.
“අයේප් ජොතියේ ඉතිහොසයේ විශොල හො වඩොත්
හොනි ර රොජ්ය රහස් යේහලිදරY කිරී සිදු ල එඩ්වඩ්
ස්යේනෝඩන්ට ස ොව යේනො යේදනු යි” ඉල්ලො සිටිමින්, 2016
දී ෂිෆ් ජනොධිපති බර8 ඔබො ොට ලිපිය8 ලිYයේY ය.
ඔහු නිග නය යේල්, “ඔහුයේ- ක්රියොවන්ට එ8සත්
ජනපද ආන්ඩුව ඔහුට වගකී පැවරිය යුතු” බව යි.

එව ට රොජ්ය යේල් ම් යේජෝන් යේ රී යේ
යේනෝගතීන් ප්රතිරොවය රමින් , ස්යේනෝඩන් “ත රටට
සැලකිය යුතු යේලස හොනි ල” බවත් “ත රට පොවො දුන්”
බවත් ප්ර ොශ යේල් ය.
ඔහු ල යේහලිදරY කිරීම්වලට පලිගැනී 8
වශයේයන්, ඔහු ස ඟ වැඩ ල ොධ්යයේYදීන්ට පුලිට්සර්
ත්යොග පිරිනැමූ අතර, ස්යේනෝඩන් රනීය දන්ඩනය නිය
ල හැකි ඔත්තු බැලීයේම් යේ•ෝදනොවලට මුහුන යේදයි . ඔහු
වසර හය8 තිස්යේස් බලහත් ොරයේයන් රුසියොයේY
පිටුවහල් වී සිටී.
වධහිංසොවට ස ොන යේ ොන්යේOසි යටයේත් යේ•ල්සි
ැනිං සිරගත කිරී ට ඔබො ො යටයේත් ඩියේ ොක්රටි යේයෝ ද
මුලසුන ගත්හ. ඉරො යේ සහ ඇෆ්ගනිස්ථොනයේ එ8සත්
ජනපද හමුදො විසින් සිදු රන ලද සමූහඝොතන යේහලිදරY
කිරී ට උදY කිරීයේම් “අපරොධය” සම්බන්ධයේයන් ඇයයේහදිසි මිලිටරි 8යේƒත්ර නඩු විභොගය හො දඬුවම් පැ නවී
ඔබො ො පරිපොලනය විසින් අධී8ෂනය රන ලදී.
ැනිංයේ- වඩොත් පුපුරන සුලු යේහලිදරY කිරීම් අතර
විකිලී8ස් විසින් “අනුෂංගි ඝොතන” යන ොතෘ ොව
යටයේත් නිකුත් රන ලද වීඩියේයෝව , එ8සත් ජනපද
ප්රහොර
යේහලියේ ොප්ටරයකින් බැ-ඩෑඩ් හි සිවිල්
වැසියන්ට යේවඩි තබො, ඝොතනය කිරී , යේරොයිටර් ඡොයොරූප
ශිල්පීන් යේදයේදයේනකු ඇතුලු දුසි ට අධි පිරිස8
ඝොතනය කිරී සහ ලමුන් යේදයේදයේනකු ඇතුලු නිරොයුධ
සිවිල් වැසියන් තුවොල කිරී විය.
2016 අවසොනයේ ඔබො ො විසින් ඇයයේ- දඬුව
අවලංගු කිරීයේ න් පසු , අපරොධ යේ•ෝදනො යේනො ැතිව
ැනින් යේම් වසයේර්දී නැවත සිරගත රනු ලැබුයේY ,
ඇයයේ- යේහලිදරY කිරීම් ප්ර ොශයට පත් ල විකිලී8ස්
ොධ්යයේYදියො වන ජූලියන් අසොන්ජ්ට එයේරහිව සො8ෂි
දී ට බල කිරී සඳහො ය. ඇය දැන් ොස හය ට වැඩි
ොලය8 සිරගත ර ඇත.
අසොන්ජ් සම්බන්ධයේයන් ගත් ල, ඔහු බ්රිතොන්යයේ
යේබල් ොර්ƒ බන්ධනොගොරයේ සිරගත ව සිටී . එ8සත්
ජනපදයේ දැවැන්ත යුද අපරොධ යේහලිදරY කිරී ට
අ තර ව, අසොන්ජ් හො විකිලී8ස් යේලොව පුරො ආන්ඩු ස ග
යේවොෂිංටනයේ රොජ්යතොන්ත්රි කු න්ත්රන සහ දූෂිත
සබඳතො ප්රසිOධියට පත් යේල් , 2011 ඊජිප්තුයේY හො
ටියුනීසියොයේY හජන නැගිටීම් අවුලුවොලී ට උප ොරී
යේවමිනි.

ට්රම්ප් පොලනොධි ොරයේ නියේයෝගය පරිදි පසුගිය
අයේnල් ොසයේ ලන්ඩනයේ ඉ8වයේදෝර තොනොපති
ොර්යොලයේයන් අසොන්ජ්යේ- සරනොගතභොවය නීති
වියේරෝධී යේලස අයේහෝසි කිරී හො පැහැර ගැනී
යේඩයේ ොක්රටි යන් විසින් පැසසු ට ල8 යේල් , 2016
ප8ෂයේ ජනොධිපති අයේප්8ෂි ො හිලරි 8ලින්ටන් ,
"පතුයේල් සී ොව වන්යේන් ත න් යේල් කු 8 ද යන්නට
ඔහුට උත්තර දී ට තිබී යි" යනුයේවන් යේ ර ගොමිනි.
ඇය නින්නොද යේල් ධෛධර්ය
සම්පන්න
ොධ්යයේYදියොට ත න් යේ•ෝදනො රමින් සිටියේ පරිගන
හැ8 කිරී සම්බන්ධයේයන් ප න8 ය යන ට්රම්ප්
පරිපොලනයේ යේබොරුව යි. "
හිතන්යේන් එය පැමිනි
අධියේ•ෝදනො පත්රයේයන් පැහැදිලි වන්යේන් එය පුවත්පත්
ලොවට දඬුවම් කිරී ගැන යේනොයේY," යැයි ඇය පැවසුවො
ය.
ඔහුයේ- ප්ර ොශන ටයුතු පැහැදිලි ව ඉල8
රමින් හො,
ොධ්ය නිදහස පිලිබඳ (එ8සත්
ජනපද ව්යවස්ථොයේY)පලමු සංයේශෝධනයේ ඇපවී ට
පහර යේදමින්, අධි රන යේදපොර්තයේම්න්තුව අසොන්ජ්ට
එයේරහිව ඔත්තු බැලීයේම් යේ•ෝදනො ඉදිරිපත් කිරීයේ න් පසු
ව, ඇය කිසිදු ඉල්ලො අස් ර ගැනී 8 ඉදිරිපත් යේල්
නැත.
යේඩයේ ොක්රටි8 ප8ෂයේ කුහ
ට සී ොව8 නැත,
එයේහත් එය යේOශපොලනි
වශයේයන් අභියේnරිත
කුහ
කි. රහස් යේහලි රන්නන්
යේ යේරහි
ඩියේ ොක්රටි යන්යේ- ආ ල්පය තීරනය වන්යේන් , ඔවුන්
රන සෑ යේදය8 යේ න් , ඇ රි ොනු අධිරොජ්
යවොදයේ හො පොල පන්තියේ උත්සු තොවන් අනුව ය.
ජුලි ොසයේ දී යුයේක්රේන ජනොධිපතිවරයො ස ඟ ට්
රම්ප් ල ඇ තු පිලිබඳ යේතොරතුරු ොන්දු ල සීඅයිඒ
ඒජන්තවරයොයේ- සිOධිය සම්බන්ධයේයන් ගත් ල , යේ
වොර්තොව ට්රම්ප් පරිපොලනය පුරො දිගින් දිගට පැවතී ඇති
පොල ප්රභූව අතර ඇති දරුනු ගැටු
යේ ොටසකි.
යේ
ගැටු සියල්ලට ත් වඩො යේපොලඹවනු
ලබන්යේන් වියේOශ ප්රතිපත්තිය
ත යේබදීම්වලිනි .
වියේ±ෂයේයන්, රිපබ්ලි ොනුවන් යේ න් යේඩයේ ොක්රටි8
පො8ෂි යින් ද ඇතුලුව ආන්ඩුයේY ප්රමුඛ යේ ොටස් , ට්රම්ප්
රුසියොව ස ඟ ගැටු ඇතුලු ප්රධොන භූ -මූයේලෝපොයි
අත්යවශ්යතො ත යේපෞOගලි අවශ්යතො සඳහො යටත්
කිරී සම්බන්ධයේයන් උත්සු ය.

ස්යේනෝඩන්, ැනිං සහ අසොන්ජ් යන අය සම්බන්ධ
සිදුවීම්වල දී, සම්බන්ධ
වන්යේන්
ඇ රි ොනු
අධිරොජ්යවොදයේ
අපරොධ යේහලිදරY ල පුOගලයින්යේොන්දු කිරීම් ය . පොල පන්තියේ කිසිදු න්ඩොය ට
යේ ය දරොගත යේනො හැකි ය . යේම් නිස යි යේ
පුOගලයන්ට දරුනු යේලස හිංසො පීඩො කිරී සඳහො ඉතො
ප්රබල Oවි පොර්±වීය සහයේයෝගය8 ඇත්යේත්.
ඇ රි ොනු මූල්ය තිපයොධි ොරයේ ෆැසිස්ට්
තොලයේ නියේයෝජිතයේයකු යේලස මිලියන ගනන8
ම් රුයේවෝ හො තරුනයේයෝ නිවරැදි යේලස ට්රම්ප්ට ධෛවර
රති: සංක්ර නි ලමුන්ට වධහිංසො පමුවන්නො සහ
ගොල් ඳවුරු ඉදි රන්නො . නමුත් කිසියේවකුත් ැනිං සහ
අසොන්ජ්යේ- යේජ්ලර්ලො හො ස්යේනෝඩන් පසුපස හඹො
යන්නන් වි±වොස යේනො ල යුතු ය.
යේඩයේ ොක්රටි යින් හුයේද8 නියේයෝජනය රන්යේන්
ට්රම්ප් බිහි ල දූෂිත මූල්ය තිපයොධි ොරයේ
යේවනස්
න්ඩොය කි. ධවල න්දිරයේ ෆැසිස්ට්වොදයට එයේරහි
අරගලය ඩියේ ොක්රටි යින් ස ඟ බැඳී ඇති තො8 දුරට ,
ට්රම්ප් එ8සත් ජනපදය පුOගලවොදී අඥොදොය ත්වය8
බවට පත්කිරී ට උත්සොහ රන අතර
“යේඝෝර
රොජ්යයේ ” විරුOධවොදියේයකු යේලස යේපනී සිටී ට ඉඩ
යේදයි.
භයොන
යේOශපොලන අර්බුදයේයන් ගැලවී ට
ඇත්යේත් එ8 ොර්ගය8 ප නී: එනම්, ට්රම්ප් පරිපොලනයට
එයේරහිව ම් රු පන්තිය ඩියේ ොක්රටි8 ප8ෂයේයන්
ස්වොධීන ව බලමුලු ගැන්වී
යි . ප්රජොතන්ත්රවොදී
අයිතිවොසි ම් ආර8ෂො කිරී පොල පන්තියේ කිසිදු
න්ඩොය ට යටත් ල යේනො හැකි ය . එය පදනම් විය
යුත්යේත් ධනවොදයට එයේරහිව හො ස ොජවොදය සඳහො
ම් රු පන්තිය ස්වොධීන ව බලමුලු ගැන්වී ත ය.
ැනිං, අසොන්ජ්, ස්යේනෝඩන් සහ, ධයේන්±වර පොල
පන්තිය හො එහි යේOශපොලන යේහොරනෑවන්යේගන් පීඩො විඳි
සියල්ලන් ආර8ෂො කිරීයේම් සටයේනන් යේ ය යේවන් ල
යේනො හැකි ය.

ට්රම්ප් ඉවත් කිරී යේහෝ ඔවුන් යේපනී සිටින බුOධි
අංශවලට අනුකූලව වියේOශ ප්රතිපත්තිය8 අනුග නය
රන යේලස ඔහුට බලපෑම් කිරී යන යේදයේ න් එ 8
සඳහො යේඩයේ ොක්රටි යින් දැන් සීඅයිඒ “රහස් යේහලි
රන්නො” යේ- ප්ර ොශ භොවිතො ර ඇත්යේත් යේම් යේ·තුව
නිසො ය.
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