
শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতিকক তলখনু:
 িাকক স্মরণ কতরক়ে তিন যে, রাতিহার মকনাহরকণর 

পতরবাকরর ন্া়েতবচার পাও়োর অতিকার রক়েকে এবং  

িাকির সন্াকনর যষেকরে ো ঘকেতেল যসই সি্ জানার 

অতিকার িাকির রক়েকে। 
 রাতিহার মকনাহরণ হি্ার ঘেনা িিকন্ ২০০৬ 

সাকলর নকেম্বকর িঠিি িিন্ কতমশকনর প্রতিকবিন 

প্রকাকশর জন্ আহ্ান জানান। 

 শ্রীলংকার এই ঘেনা ও অন্ান্ মানবাতিকার 

লংঘকনর ঘেনার প্রকৃি িিন্ করার আহ্ান জানান। 

আকবিনপরে পাঠান:
President Mahinda Rajapaksa

Presidential Secretariat 

Colombo 1 

Sri Lanka

ফ্াক্স: 00-94 11 244 6657

ইকমইল: prsec@presidentsoffice.lk /  

lalith@icta.lk

সকম্বািন: মহামান্ রাষ্ট্রপতি মতহন্দ রাজাপাককস /  

His Excellency the President, Mahinda 

Rajapaksa

সংহতি জাতনক়ে বাি্া তলখনু: 
অ্ামকনতটি ইন্ারন্াশনাকলর ঠিকানা়ে রাতিহার 

মকনাহরকণর পতরবারকক সংহতি জাতনক়ে বাি্া পাঠাকি 

পাকরন। অনগু্রহপূবক্ যকান িমমী়ে কার্ পাঠাকবন না। 

Dr K. Manoharan and his family

c/o Sri Lanka Team,

Amnesty International

1 Easton Street

London

WC1X 0DW

United Kingdom

www.amnesty.org /individuals-at-riskযসকটেম্বর ২০১১ 
সতূচ নাম্বার: ASA 37/011/2011
Bengali

Amnesty International 
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street 
London WC1X ODW
United Kingdom

রাতিহার মকনাহরণ    

শ্রীলংকা    

এখনই পিকষেপ তনন

অতিকাকরর জন্ তলখনু
৩-১৭ তরকসম্বর ২০১১

অসািারণ তকেু করনু



রাতিহার মকনাহরণ এবং আকরা চারজন তশষোর্মী ২০০৬ সাকলর ২ 

জান়ুোতর শ্রীলংকার তনরাপত্া বাতহনীর িতুলকি মারা ো়ে। রাতিহার 

মকনাহরকণর বাবা িতুলর শব্দ শকুনকেন। তিতন িার যেকলর হি্ার 

িিন্কারীকির সাষে্প্রমাণ যিও়োর কারকণ িাকক মিুৃ্র হুমতক যি়ো হ়ে।

ঘেনার তিন ২ জান়ুোতর সন্্া ৭ো নািাি রাতিহার মকনাহরণ একিল 

োকরের সকগে তরেনককামাকলর সািরিীকর আড্া তিতছিল। কসসমক়ে একটি 

িাবমান অকোতরকশা যর্কক আড্ারি োরেকির উপর যগ্রকনর েুক়ে মারকল 

যগ্রকনর তবক্ারকণ কক়েকজন োরে জখম হ়ে এবং অকনককই েুকে পালা়ে। 

ঘেনার পরপরই উতি্ পরা ১০ যর্কক ১৫ জন কমক্ি্া উপতথিি হন। 

িারণা করা হ়ে িারা তবকশষ বাতহনীর পতুলশ সিস্। িারা আহি 

োরেকির িাকির তজকপ িুকল যন়ে এবং রাইকফকলর বাে তিক়ে যপোকনার 

পর িাকিরকক িাক্া যমকর িাত়ে যর্কক রাস্া়ে যফকল যি়ে। প্রি্ষেিশমীরা 

জাতনক়েকেন যে, রাস্া়ে যফলার পর িারা িতুল ককর পাঁচজনকক যমকর 

যফকল; োকির মকি্ রাতিহার মকনাহরণ রক়েকেন।

মিুৃ্র অল্প তকেু সম়ে আকি রাতিহার মকনাহরণ যেতলকফাকন িার 

বাবাকক জানান যে িাকক তনরাপত্া বাতহনী তঘকর যফকলকে। িার বাবা 

র. কাতসতপল্াই মকনাহরণ ঘেনাথিকল উপতথিি হক়ে শনুকি পান োরেরা 

িাকির জীবনতেষো চাকছি এবং অস্ত্র যর্কক িতুল করা হক়েকে। কপাটিমকে্ম 

প্রতিকবিকন জানাকনা হ়ে যে তশষোর্মীরা িতুলকি মারা তিক়েকে তকন্তু 

তনরাপত্া বাতহনী িাবী ককর যে িারা যগ্রকনর হামলা়ে মারা তিক়েকে।

িিন্কারীকির ২০০৬ সাকলর ১০ জান়ুোতর সাষে্প্রমাণ যিও়োর পর 

র. কাতসতপল্াই মকনাহরণ এবং পতরবাকরর সিস্রা হুমতক ও হ়েরাতনর 

তশকার হন, িাকিরকক মিুৃ্র হুমতকও যিও়ো হ়ে। কশষ পেন্্ িারা 

যিশ ো়েকি বাি্ হন এবং তবকিকশ শরনার্মী তহকসকব আশ্র়ে প্রার্ন্া 

ককরন। হি্ার সকগে েকু্ত র্াকার অতেকোকি তনরাপত্া বাতহনীর যিকরাজন 

সিস্কক আেক করা হকলও পরবিমীকি িাকিরকক মতুক্ত যিও়ো হ়ে। 

এই ঘেনা ও অন্ ১১টি মিুৃ্র ঘেনা িিন্ করকি একটি িিন্ 

কতমশন িঠন করা হ়ে। িকব, কতমশকনর প্রতিকবিন সরাসতর রাষ্ট্রপতির 

কাকে জমা যিও়ো হ়ে এবং যসটি কখকনাই প্রকাশ করা হ়েতন। ঘেনার 

তবস্াতরি িিন্ কখকনা হ়েতন এবং রাতিহার হি্ার জন্ কাউকক 

ন্া়েতবচাকরর মকুখামতুখ করা হ়েতন।

এই ঘেনার পর রাতিহাকরর বাবা র. মকনাহরণ সতরি়ে আকন্দালন শরু ু

ককরন এবং িখন যর্কক তিতন িার যেকলর হি্াকাকডের ন্া়েতবচাকরর 

িাবী জানাকছিন।

রাতিহার মকনাহরণ-  
এখনই পিকষেপ তনন  

এর জন্ 

অতিকাকরর জন্ তলখনু
৩-১৭ তরকসম্বর ২০১১

অসািারণ তকেু করনু


