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වොපමාෙ වබොහැරීම සඳහා
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ISIS වෙත ව ෞතික සහය ලබාදීමට කුමන්ත්රණය කිරීම සම්බන්ත්ධවයන්ත් විවේශිකයින්ත් තිවෙවෙකුට
එවෙහිෙ වලාස් ඇන්ත්ජලීස් වෙඩෙල් අධිකෙණවේ ව ෝෙො ව ානුවකවේ
වමම තැෙැත්තන්ත්, 268 වෙවෙකුට මරු කැඳෙමින්ත් 2019 පාස්කු දිෙ ශ්රී ලංකාවේ දී රස්තොදී ප්රහාෙ සිදුකළ
ISIS ආධාෙකරුෙන්ත් කණ්ඩායමක සාමාජිකයින්ත් වූ බෙ කියැවේ.
වලාස් ඇන්ත්ජලීස් හි දී - විවේශ රස්තොදී සංවිධාෙයක් ෙශවයන්ත් ෙම්කෙෙ ලෙ සංවිධාෙයකට (ISIS)
ව ෞතික සහය ලබදීමට කුමන්ත්රණය කිරීම ඇතුළු රස්තොෙය සම්බන්ත්ධ ෙෙෙෙල් සඳහා ශ්රී ලාංකික
පුෙෙැසියන්ත් තිවෙවෙකුට එවෙහිෙ නිල ෙශවයන්ත් ව ෝෙො එල්ල කෙ ඇති බෙ අධිකෙණ වෙපාේතවම්න්ත්තුෙ
අෙදිෙ නිවේෙෙය කවළ් ය. අෙ දිෙ මුද්රා විෙෘත කෙෙ ලෙ වෙඩෙල් අපොධ පැමිණිල්ලකට අනුෙ, වමම
තැෙැත්තන්ත් "ශ්රී ලංකාවේ ISIS" (ISIS in Sri Lanka) යනුවෙන්ත් හඳුන්ත්ො නු ලැබූ ISIS ආධාෙක කණ්ඩායමක
වකාටසක් ෙෙ අතෙ, එක්සත් ජෙපෙ පුෙෙැසියන්ත් පස් වෙවෙකු ඇතුළුෙ 268 වෙවෙකුට මරු කැඳෙමින්ත්, තෙත්
500 ඉක්මෙෙ පිරිසකට තුොල කෙමින්ත් 2019 පාස්කු දිෙවේ දී, ෙකුණු ආසියානු ෙටක් ෙෙ ශ්රී ලංකාවේ සිදුකළ
ප්රහාෙ සඳහා එම කණ්ඩායම ෙ කිෙයුතු බෙට ව ෝෙො වකවේ.
2019 අවේල් 21 ෙැනි දිෙ ශ්රී ලංකාවේ වකාළඹ, මී මුෙ සහ මඩකලපුෙ යෙ ෙ ෙෙල එක ම විටක
පාවහ් සිදුකෙෙ ලෙ මොව ෙ මැවෙෙ වබෝම්බ ප්රහාෙ ෙක්ො ම පාෙෙ ලෙ සිදුවීම් සහ එම කුමන්ත්රණය සඳහා
වමම විත්තිකරුෙන්ත් නිරූපණය කළ භූමිකා පැමිණිල්වල් සැවකවින්ත් ෙක්ො තිවේ. මියගිය එක්සත් ජෙපෙ
පුෙෙැසියන්ත් අතරින්ත් එක් අවයක්, ොජකාරි කටයුතු සඳහා ශ්රී ලංකාෙට ව ාස් සිටි ොණිජ වෙපාේතවම්න්ත්තු
වස්ෙකයකු වේ.
ප්රහාෙෙලින්ත් දිෙ වෙකකට පසුෙ, එම මොෙැමීම් "Islamic State සටන්ත්කරුෙන්ත්" විසින්ත් සිදුකෙෙ ලෙැයි
ෙක්ෙමින්ත් එම රස්තොදී ක්රියාෙන්ත් තමන්ත් විසින්ත් සිදුකෙෙ ලෙැයි ISIS විසින්ත් ප්රකාශ කෙෙ ලදී. 2019 අවේල් අ
ා වේදී, සිරියාවේ බගුස් හි ඊට වපෙ මාසවේ දී ISIS පොජය කිරීම වෙනුවෙන්ත් "බටහිෙ" ට එවෙහිෙ කල
පලි ැනීමක් ෙශවයන්ත් හඳුන්ත්ෙමින්ත්, එකල ISIS ොයකයා වමම ප්රහාෙය සිදුකළ පුේ ලයින්ත් ෙේණො කවළ් ය.
“වලෝකවේ කුමෙ වහෝ ස්ථාෙයක දී ඇමරිකානු පුෙෙැසියන්ත් ඉලක්ක කෙෙ රස්තොදීන්ත් යුක්තිය
ඉදිරියට පමුණුෙෙ බෙ සහතික කෙ ැනීමට එක්සත් ජෙපෙය ඒකාන්ත්ත ක්රියාමාේ
න්ත්ො බෙ වමයින්ත්
පැහැදිලිෙ ම වපන්ත්නුම් කෙෙො” යනුවෙන්ත් එක්සත් ජෙපෙ ඇවටෝේනි නික් හැො පැෙසී ය. “ෙෙෙකරුෙන්ත්
යුක්තිය ඉදිරියට පැමිණවීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ බලධාරීන්ත්ට ඇති හැකියාෙ සම්බන්ත්ධවයන්ත් එක්සත් ජෙපෙය
විශ්ොසවයන්ත් සිටිෙො - විත්තිකරුෙන්ත් යුක්තිය ම හැෙ යන්ත්ෙට ෙෑයම් ෙැරුෙවහාත්, අප වමම ව ෝෙො
සමගින්ත් ඊට සූොෙම්ෙ සිටිෙ බෙ වමම පැමිණිල්වලන්ත් පැහැදිලිෙ වපන්ත්නුම් කෙෙො.”
“ශ්රී ලංකාවේ සිදුවූ ISIS පාස්කු ප්රහාෙෙලින්ත් ඇමරිකානු ජාතිකයින්ත් පස් වෙවෙකු ඇතුළුෙ 268වෙවෙක්
මොෙමනු ලැබුො, ඉන්ත් වබාවහෝවෙො ෙන්ත්ෙොමාෙ කෙමින්ත් සිටිෙ අතවේයි වමය සිදුවුවන්ත්” යනුවෙන්ත් ජාතික
ආෙක්ෂාෙ පිළිබඳ සහකාෙ නීතිපති වජෝන්ත් සී. ඩීමේස් සඳහන්ත් කවළ් ය. “එම මෙණෙල ෙ කීවමහි ඔවුන්ත් ෙැරූ
වකාටස වෙනුවෙන්ත් අෙ අපි වමම විත්තිකරුෙන්ත්ට ව ෝෙො එල්ල කෙෙො. එම ව ෝෙොෙලට අනුෙ වමම
විත්තිකරුෙන්ත් ISIS වෙනුවෙන්ත් කැපවූ ආධාෙකරුෙන්ත්, ISIS හි ප්ර ණ්ඩ අභිප්රායන්ත් සඳහා අවෙකුත් අය
බඳොව ෙ තිවබෙො, IED සඳහා අමුද්රෙය මිලට ව ෙ ඒො සාො තිවබෙො, ප්රහාෙෙලට සහ ාගි වූ අවෙකුත්
අය සූොෙම් කිරීමටත් පුහුණු කිරීමටත් උෙවු කෙ තිවබෙො, වමම යාෙ විවේශ රස්ත සංවිධාෙවේ
ොමවයන්ත් මිනීමැරීම් සිදුකෙ තිවබෙො. ඔවුන්ත් ශ්රී ලංකාවේ අත් අඩංගුවේ පසුෙෙො. වම් රස්තොදීන්ත්
සම්බන්ත්ධවයන්ත් ශ්රී ලංකාවේ සිදුවකවෙෙ විමේශෙය සහ ෙඩුපැෙරීම සඳහා අප සම්ූේණවයන්ත් ම සහය

ලබාවෙෙ අතෙ වමම විත්තිකරුෙන්ත් ඔවුන්ත්වේ අපොධ සඳහා ෙ ෙෙ බෙ සහතික කෙ ැනීවම් අපවේ වපාදු
පෙමාේථය හඹායාම සඳහා අපි එෙට බලධාරීන්ත් සමගින්ත් තෙදුෙටත් ෙැඩ කෙෙො. ඒ සම , විවේශ ෙටෙල දී
අපවේ පුෙෙැසියන්ත්ට හානිකෙෙ තැෙැත්තන්ත්ට එවෙහිෙ ක්රියාමාේ
ැනීම සඳහා එක්සත් ජෙපෙ අධිකෙණ
පේධතිය තෙදුෙටත් බලෙත් වමෙලමක් ෙෙ බෙ වමම ව ෝෙොෙලින්ත් පිළිබිඹු වකවෙෙො. වමම සාහසික
ප්රහාෙෙල වින්ත්දිතයින්ත් වෙනුවෙන්ත් සහ රස්තොෙවේ වින්ත්දිතයින්ත් වූ සියළුම ඇමරිකානු ජාතිකයින්ත් වෙනුවෙන්ත්
අපි වොෙැෙතී යුක්තිය වසායා යෙො.”
වලාස් ඇන්ත්ජලීස් නුෙෙ එක්සත් ජෙපෙ දිස්ි ක් අධිකෙණවේ වෙසැම්බේ 11ෙැනි දිෙ ව ානුකෙෙ ලෙ
අපොධ ෙඩුකෙය, ක්රිස්තියානි පල්ලි සහ බටහිෙ ෙටෙල පුෙෙැසියන්ත් නිතෙ යෙ එෙ සුව ෝපව ෝගී වහෝටල්
ඉලක්ක කෙ නිමින්ත් සිදුකළ මොව ෙ මැවෙෙ වබෝම්බ ප්රහාෙ සිදුවීවමන්ත් අෙතුරුෙ ශ්රී ලංකාවේ බලධාරීන්ත්ට
සහවයෝ ය ලබාදුන්ත් FBI ආයතෙය විසින්ත් වෙෙසෙකට ආසන්ත්ෙ කාලයක් සිදුකෙෙ ලෙ විමේශෙයක
ප්රතිඵලයයි.
"විවේශ ෙටක සිදු වූ ප්රහාෙයක් සම්බන්ත්ධවයන්ත් වේශීයෙ අෙ නිවේෙෙය කළ වමම ව ෝෙො, සං ාෙය
කෙෙ ඇමරිකානු වින්ත්දිතයින්ත් වෙනුවෙන්ත් යුක්තිය ලබාදීමටත් වමෙට සහ විවේශයන්ත් හි ඇමරිකානු ලැදියාෙන්ත්
ආෙක්ෂා කිරීමටත් FBI ෙක්ෙෙ කැපවීම නිවයෝජෙය කෙෙො" යනුවෙන්ත් වලාස් ඇන්ත්ජලීස් නුෙෙ FBI ක්වෂ්ර
කාේයාලය ාෙ සහකාෙ අධයක්ෂ ක්රිස්ටි වක්. වජාන්ත්සන්ත් පැෙසුො ය. "ෙශක ණොෙක සිට, සහ
විවශ්ෂවයන්ත්ම 9/11 සිදුවූ පසුෙ, ව ෝලීය ෙශවයන්ත් රස්තොෙයට එවෙහිෙ සටන්ත්ෙැදීම සඳහා ෙෙ වපාදු අෙමුණ
වෙනුවෙන්ත්, විමේශෙමය අෙකාශයන්ත් ඇතිකෙ ැනීමටත් ඒ ඒ ෙටෙල අොළ පාේශෙ සමගින්ත්
සම්බන්ත්ීකෙණය කිරීමටත් FBI ආයතෙය වලෝකවේ විවිධ ෙටෙලට නිවයෝජිතයින්ත් වයාෙො තිවබෙො. අප
දිගින්ත්දි ටම බලාවපාවොත්තු ෙන්ත්වන්ත් වේශීයෙ වහෝ විවේශීයෙ සිදුවකවෙෙ සාපොී ෙඩුපැෙරීම් ඔස්ව ස් වම්
යංකෙ ප්රහාෙය වහ්තුවෙන්ත් ශ්රී ලංකාවේ දී මියගිය වහෝ තුොල ලැබූ සිය ණෙක් වින්ත්දිතයින්ත් වෙනුවෙන්ත් යම්
වහෝ අන්ත්ෙමක සාමයක් ලැවබනු ඇතැයි යන්ත්ෙයි."
වමම ප්රහාෙ හා සම්බන්ත්ධ යැයි සැක වකවෙෙ අවෙකුත් පුේ ලයින්ත් ෙ සමගින්ත්, වමම පැමිණිල්වල්
ෙම් කෙ ඇති විත්තිකරුෙන්ත් ෙැෙට ශ්රී ලංකාවේ රැඳවුම් ාෙවේ සිටිෙ අතෙ වම් සම්බන්ත්ධවයන්ත් එහි ෙැෙට
අපොධ විමේශෙයක් සිදුවකවෙමින්ත් පෙතියි.
පැමිණිල්ලට අනුෙ, චූදිත විත්තිකරුෙන්ත් තිවෙො සහ මොව ෙ මැවෙෙ වබෝම්බ ප්රහාෙවේදී මියගිය
රස්තොදීන්ත් අට වෙො ඇතුළුෙ වමම කුමන්ත්රණයට සම්බන්ත්ධ අවෙකුත් අය, (1) ISIS වකවෙහි, එහි ෙෘෂ්ටිොෙය
වකවෙහි සහ ISIS අෙමුණු ඉදිරියට ව ෙයෑමට ප්ර ණ්ඩ ප්රහාෙ සැලසුම් කිරීම හා දිරි ැන්ත්වීම වකවෙහි
කැපවුණු ISIS ආධාෙකරුෙන්ත් කණ්ඩායමක් ශ්රී ලංකාවේ නිේමාණය කිරීම, පෙත්ොව ෙ යාම සහ එහි
සාමාජිකයින්ත් ෙශවයන්ත් කටයුතු කිරීම; (2) පුපුෙෙ ද්රෙය සහ IED සංඝටක ලබා ැනීම; (3) අෙසාෙවේ දී
ප්රහාෙයට වයාො ත් ෙේ වේ IED ෙ ඇතුළුෙ IED නිපෙවීම සහ පරීක්ෂා සිදුකිරීම; (4) ශ්රී ලංකාවේ ISIS
කණ්ඩායම සඳහා තෙත් සාමාජිකයින්ත් බඳො ැනීම; (5) ප්රහාෙය සිදුකළ අයට සහ ඒ අයවේ සමකුමන්ත්රණකරුෙන්ත්ට ගිනි අවි සහ පුපුෙෙ ද්රෙය පරිහෙණය සම්බන්ත්ධවයන්ත් උපවෙස්දීම හා පුහුණු කිරීම සඳහා
ISIS විසින්ත් නිේමිත පුහුණු ද්රෙය වයාො ැනීම; (6) නීතිය ක්රියාත්මක කෙෙ නිලධාරීන්ත් අතින්ත් අොෙෙණය වීම
ම හැෙ යමින්ත් පාස්කු ප්රහාෙ ඇතුළුෙ ISIS ොමවයන්ත් ප්රහාෙ සඳහා සූොෙම් වීමට කණ්ඩායමට රැකෙෙණ
ස්ථාෙ ප්රසම්පාෙෙය කිරීම; (7) සාපොී කුමන්ත්රණ සඟො තබා ැනීම පිණිස end-to-end encrypted
තාක්ෂණය සහිත විවශ්ෂිත පණිවුඩ වයදුම් (messaging applications) ාවිතය සඳහා ISIS විසින්ත් ලබා දී ඇති
විධාෙ පිළිපැදීම; (8) එම නිලධාරීන්ත්වේ ගිනිඅවි ලබා ැනීම සඳහා ශ්රී ලාංකික වපාලිස් නිලධාරීන්ත් වෙවෙවෙකු
මො ෙැමීම; සහ (9) වපාලිස් ඔත්තුකරුෙකු ෙශවයන්ත් සැකකළ තැෙැත්තකු මො ෙැමීම ඇතුළු විවිධ ක්රියා
ඔස්ව ස් ISIS වෙත වස්ොෙන්ත් සහ පුේ ලයින්ත් ඇතුළුෙ ව ෞතික සහය ලබාදීමට කුමන්ත්රණය කිරීම, ඒො
ලබාදීම සහ ලබාදීමට ෙෑයම් කිරීම සිදුකෙ තිවේ.
සාපොී පැමිණිල්වල් ෙම් කෙ ඇති විත්තිකරුෙන්ත් තිවෙො පහත ෙැක්වේ. වම් සියළු වෙො ISIS
වකවෙහි පක්ෂපාතීවීමට ප්රතිඥාදුන්ත් අය වේ:
•
වමාවහාමඩ් ෙවුෙේ, “ශ්රී ලංකාවේ ISIS” (ISIS in Sri Lanka) යනුවෙන්ත් හඳුන්ත්ො ත්
ISIS ආධාෙකරුෙන්ත් කණ්ඩායවම් “වෙෙෙ එමිේෙෙයා” වේ. කණ්ඩායවම් ප්ර ාෙක ෙෑයම් සඳහා
ොයකත්ෙය දීම, ISIS සමගින්ත් සම්බන්ත්ධවීමට තෙත් අය බඳො ැනීම සහ මිලිටරි-ෙේ වේ බහු-දිෙ
පුහුණු මාලාෙක් පැෙැත්වීම සම්බන්ත්ධවයන්ත් ව ෝෙො ඇත;

•
වමාවහාමඩ් අන්ත්ෙේ වමාවහාමඩ් රිස්කාන්ත්, පාස්කු ප්රහාෙෙලට වයාො ත් IED
නිෂ්පාෙෙය සඳහා සහය දුන්ත් බෙට ව ෝෙො ඇත;
•
අහමඩ් මිල්හාන්ත් හයාතු වමාවහාමඩ්, වපාලිස් නිලධාරියකුවේ ගිනිඅවිය ලබා ැනීම
සඳහා එම වපාලිස් නිලධාරියා මොෙැමීම, වපාලිස් ඔත්තුකරුෙකු බෙට සැකකළ තැෙැත්තකුට වෙඩි
තැබීම සහ වෙෙත් රස්ත ප්රහාෙයක් සඳහා සුදුසු ස්ථාෙයක් සම්බන්ත්ධවයන්ත් වසායාබැලීම සිදුකළ බෙට
ව ෝෙො ඇත.
විවේශ රස්තොදී සංවිධාෙයක් ෙශවයන්ත් ෙම් කෙෙ ලෙ සංවිධාෙයකට ව ෞතික සහය ලබාදීමට
කුමන්ත්රණය කිරීම, ලබාදීම සහ ලබාදීමට ෙෑයම් කිරීම සම්බන්ත්ධවයන්ත් වම් විත්තිකරුෙන්ත් තිවෙොට ම
ව ෝෙො ව ානුකෙ තිවේ. තෙෙ, ISIS වෙතින්ත් මිලිටරි-ෙේ වේ පුහුණු ලැබීමට ආධාෙදීම සහ අනුබලදීම
සම්බන්ත්ධවයන්ත් ෙවුෙේ සහ මිල්හාන්ත් වෙත ව ෝෙො එල්ල කෙ තිවේ.
භූමිප්රවේශවයන්ත් බැහැෙ කරුණු සඳහා ෙ කීම් පෙො ඇති කාේයමණ්ඩලය ඇතුළුෙ වලාස් ඇන්ත්ජලීස්
නුෙෙ පිහිටා ඇති FBI ොයකත්ෙවයන්ත් යුත් ඒකාබේධ රස්තොෙ කාේයසාධක බලකාය (Joint Terrorism Task
Force) වමම විමේශෙය සඳහා ොයකත්ෙය නියි.
සහකාෙ එක්සත් ජෙපෙ ඇවටෝේනිෙරුන්ත් ෙෙ ඇොමාේටීන්ත් සැලික්, වජෝේ් ඊ. වපන්ත්ස් IV සහ
රස්තොෙය සහ අපෙයෙ අපොධ අංශවේ ක්රිස්ටීන්ත් වෙෝ, සහ ජාතික ආෙක්ෂක වකාට්ඨාසවේ ප්රතිරස්ත
අංශවේ ෙඩුවි ා ඇවටෝේනි ඇලිෂියා කුක් විසින්ත් වමම ෙඩුකටයුත්ත ව ෙයනු ලැවේ.
අපොධ වකාට්ඨාසවේ ජාතයන්ත්තෙ කටයුතු කාේයාලය සහ වලාස් ඇන්ත්ජලීස් හි County Sheriff’s
Department වමහිදී අ ො සහවයෝ යක් ලබා දී ඇත.
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