මාධ්ය නිවේදනය: එකම දිනක් තුල ශ්රී ලංකාවේ අතුරුදහන් කරන ලද 280 ක
නම් ලුයිස්තුවක් නව ITJP වවබ් අඩවිය විසින් ප්රකාශයට ප්ත් වකවේ.
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ජ ොහැන්නස්බර්ග්: අතුරැදහන් වූවන් පිළිබඳ සත්යය ජහළිදරව් කරගැනීජේ
අවශ්යත්ොවක් ජව් නේ 2009 සිවිල් යුද්ධජේ අවසොන දිනජේ බලහත්කොරජයන්
අතුරැදහන් කරනු ලැබූ සිය ගණනකට අධික සිදුවීේ සේබන්ධජයන් ඒ සමජේ
හමුදා නොයකයන්ජගන් ප්රශ්න කිරීජේ වගකීජමන් ශ්රී ලංකොජව් අතුරැදහන් වූවන්
පිළිබඳ කොර්යොලය (OMP) බැඳී සිටී. ජේ අතුරැදහන් වූවන් අත්ර අඩුම වශ්ජයන්
ජදමළ ළමයින් 29ක් ජවයි. අවසන් වරට දකින විට 2009 මැයි 18 ජහෝ ඒ
ආසන්න දිනකදී ඔවුන් සිටිජේ ත්ම ප්වුජල් ඥාතීන් සමග ශ්රී ලංකො යුද හමුදාව
භොරජේය. ොත්යන්ත්ර නීතිය අනුව ගත්කල ජේවො බලහත්කොර අතුරැදහන් කිරීේ
පිළිබඳ නියමොකොර සිද්ධිය.

“එකම වර පුද්ගලයන් සිය ගණනක් එකම ස්ථොනජයන් අතුරැදහන් වනු, රට
තුලත්, ඉන් පිටත්ත් සොක්ෂිකරැවන් ගණනොවක් විසින් සියැසින් දකින ලද, ශ්රී
ලංකොජව් බලහත්කොරජයන් අතුරැදහන් කරවන ලද විශ්ොලත්ම ත්නි කණ්ඩොයම
ජමයයි,” යනුජවන් ශ්රී ලංකොජව් සත්යය හො යුක්තිය සඳහො වන ොත්යන්ත්ර
වයොප්ෘතිජේ (ITJP) අධයක්ෂිකො යැස්මින් සූකො ප්ැවසුවොය.

“බලහත්කොරජයන් අතුරැදහන් කිරීේ පිළිබඳ සොප්රොධී වගකීම ගැන බරප්ත්ල
ජලස සලකන්ජන් නේ, විමර්ශ්නයට ලක් කළ යුතු ප්රථම සිද්ධිය ජමය බව අපි
OMP කොර්යොලයට ලියො දන්වො යවො ඇත්ජත්මු. භොර වන්නන් සහ ඔවුන් භොරගත්
යුද හමුදා නිලධොරීන් පුද්ගලිකව ම අධීක්ෂණය කළ බව ඇසින් දුටු සොක්ෂිකරැවන්
ප්වසන ජේ ර් ජ නරොල් ශ්ජව්න්ද්ර සිල්වො සහ නරොල් ගත් යසූරිය ජගන්
ප්රශ්න කිරීම මගින් ජේ කටයුත්ත් ආරේභ කළ හැකිය.”
යුද්ධජේ අවසන් දිනජේදී භොරවුවන්ජග් නොම ජල්ඛනයක් ශ්රී ලංකොජව්දී හබයොස්
ජකෝප්ස් නඩු ප්ැවරූ ඥාතීන් හට භොර දීම ශ්රී ලංකො යුද හමුදාජව් 58 වැනි
ජස්නොංකය විසින් දිගින් දිගටම ප්රතික්ජේප් කර ඇත්1. භොරවූවන් භොරගත් හමුදා
ඒකකය ජලස එක්සත් ොතීන්ජග් විමර්ශ්නය විසින් නේ ජකොට ඇති 58 වැනි
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See CHRD’s excellent report Enforced Disappearance in Sri Lanka, Lessons from CHRD’s Advocacy, 2015,http://srilankachrd.org/assets/book-a.pdf, which at P. 31 cites the army alleging
“A substantial number of LTTE cadres and civilians fled to India by sea and later illegally migrated to West a[re] presently domiciled in Western countries. However their relatives pretend
that they were abducted and killed by the Army.’
Also OISL (437) says the disappeared were last seen in the custody of the 58 Division.

ජස්නොංකයට එකල අණ දුන්ජන් යුද අප්රොධ චූදිත් ජේ ර් නරොල් ශ්ජව්න්ද්ර
සිල්වොයි. ඔහු වර්ත්මොන ර ය විසින් යුද හමුදාජව් විධොයක නරොල් ධුරයට උසස්
ජකොට ඇත්. නඩු ජනොඅසො ඝොත්නය කර තිබුනු එල්ටීටීඊ නොයකයන් හට
වට්ටුවොක්කල් ප්ොලම මත් මැයි 18 දා සිටි ශ්ජව්න්ද්ර සිල්වො අත්ට අත් ජදනු ප්වො
ඇසින් දුටු බව සොක්ෂිකරැවන් විසින් දැනුේ දී තිජේ. ඔහු වොර්ත්ො කළ ඉහළ
නිලධොරියො වන ජ නරොල් යසූරිය ද, ප්සුව ආරක්ෂක හමුදා අත්අඩංගුජව් දී
අතුරැදහන් වූ, එල්ටීටීඊ සොමොජිකයන් කණ්ඩොයමක් කජත්ෝලික පූ කවරයකු සමග
භොරවන අවස්ථොජව් වට්ට්ටුවොක්කල් ප්ොලම මත් සිටි බව ඇසින් දුටුජවෝ ප්වසති.
යුද අප්රොධ ජ ෝදනො රැගත් නඩු 4 ක් ITJP විසින් ප්වරන ලද ලතින් ඇමරිකොජව්,
යුක්තිය මගහැර ප්ලොයන තුරැ ජ නරොල් යසූරිය ත්ොනොප්ති ධුරය දැරැජව්ය.
ශ්රී ලංකො යුද හමුදාව ජහළි ජනොකර සිටින නේ ලැයිස්තුව ITJP සංවිධොනජේ
අතුරැදහන් ජවේ අඩවිය විසින් නැවත් සකස් කරනු ලැජේ. එහි දැනට නේ 280
ක් ඇති අත්ර ජදමජළන් සහ ඉංග්රීසිජයන් ප්හත් සබැඳිජයන් බලොගත් හැකිය.
http://itjp.bong.international/#lang=english

“ජත්ොරතුරැ ජහෝ ඡොයොරූප් ඇති කිසිවකු ජහෝ ජව් නේ, ඉංග්රීසිජයන් ජහෝ ජදමජළන්
අප් සමග ඊ ජේල් මගින් සේබන්ධ වන ජලස උදක්ම ඉල්ලො සිටිමු,” යි ITJP
විධොයක අධයක්ෂිකො යැස්මින් සූකො ප්ැවසුවොය. “ජමය කිසිජස්ත්ම අංග සේපූර්ණ
ජහෝ ජෝෂ රහිත් ලැයිස්තුවක් ජනොජව්. එජහත් එය ආරේභයකි. එයින් ජහළිදරව්
වන්ජන් අප්රොධජේ ප්රිමොණය කලින් දැන සිටි ත්රමට වඩො අතිශ්යින් විශ්ොල
බවයි.”
ආගිය අත්ක් නැති සිය ආදරණීයයන් සේබන්ධජයන් ප්ැමිණිලි කිරීජේදී ඥාතීන්
විසින් උප්න් නම ජයොදා ගනු ලබන අත්ර හිටපු සටන් සගයන් විසින් සංවිධොන
නොමය ජයොදා ගැනීම නිසො එකම පුද්ගලයො නේ ජදකකින් දක්වො තිබීමට ඉඩ
තිජබන බව ITJP පිළිගනී. ඒ නිසො ඡොයොරූප් එක් කිරීම වැදගත් වන බව ප්වසන
සංවිධොනය, කිසියේ නිවැරදි කිරීමක් ජව් නේ ත්මන් හො සේබන්ධ වන ජලස මහ
නත්ොවජගන් ඉල්ලො සිටියි. ජවේ අඩවිජේ අඳුරැ හිස් ජකොටු ත්බො ඇත්ජත් ජමය
අවසන් ලැයිස්තුවක් ජනොව, ජකජරමින් ප්වතින කටයුත්ත්ක් බව දැක්වීම සඳහොය.
සූම නමක්ම බලහත්කොරජයන් අතුරැදහන් කිරීේ විසින් ජශ්ෂ ජකොට යන මනුස්ස
ජව්දනොව ජදස අංශුමොත්ර ද වශ්ජයන් එබී බැලීමකි. වී බොලකුමොරන් පිළිබඳ පිටුජව්
ඇතුලත් කිරීම සඳහො ඔහුජග් දියණිය විසින් ජේ සටහන එවො තිබුනි.

“අප්ප්ො, මට හැමදාම ඕනූ වුජන් ඔබ සමග ඉන්නටයි. 2009 අජප්රල් සිට අපි ජීවත්
වන්ජන් ඔබ නැතිකමින් තුවොල වූ හදකින් යුතුවයි. ඔබ ඉත්ොම වැදගත් ජදමළ
නොයකයකු බව කිසිවකුටත් ප්රතික්ජේප් කළ ජනොහැකි කොරණයක්. ඒ වොජග්ම,
නොයකයකු ජහෝ පුද්ගලයකු ජහෝ ජකොයිත්රේ ප්රසිද්ධ ජකජනක් වුනත්, එය
ජනොත්කො සොමොනය ජීවිත්යක් ගත්කරන ආකොරය ඔබ ජීවිත්ජයන්ම අප්ට ජප්න්නො
දුන්නො. ඔබට හැමවිටම අවශ්ය වුජන් මම ස්වොධීන, ධධර්ය සේප්න්න සහ
ශ්ක්තිමත් ගැහැණු ළමජයක් වීමටයි. කවර වොත්ොවරණයක දී වුවද ප්සු ජනොබසින
සියලු ශ්ක්තිය අප්ට ලබො ජදන එකම සොධකය ඔබයි. අපි ඔබ අත්හරින්ජන් නූ,
අප්ප්ො. ඔබ නැති ප්ොඩුව ව නජයන් කියො නිම කරන්න බූ. දවසක ඔබ අප්
ඉදිරියට ඇවිත් අජප් දූස් සතුටු කඳුලින් පුරවොවි කියො අපි ත්දින්ම විශ්වොස
කරනවො. ඒ එක්කම, ත්මන්ජග් ත්ොත්ත්ො, පුත්ො, දුව ජහෝ සජහෝදර සජහෝදරියන්
අතුරැදහන් වූ සූම ප්වුලකටම ඉක්මනින්ම නැවත් එකතු වීජේ අවස්ථොව උදා
ජව්වො කියො අපි බලොජප්ොජරොත්තු සහගත්ව යොඥා කරනවො.
ඔජේ සදාදරණීය දුව”.
ITJP ලැයිස්තුජව් නේ සඳහන් අය අතුරැදහන් වීමට ජප්ර ශ්රී ලංකො යුද හමුදා
භොරයට ගන්නො ලද්ජද් 2009 මැයි 18 ජහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී බවට විශ්වොස
ජකජර්. ඇත්ැමකු අතුරැදහන් වූ බව ශ්රී ලංකොජව් ඔවුන්ජග් ඥාතීන් විසින් වොර්ත්ො
කර තිජේ. විජද්ශ්රය රටවල් කිහිප්යක සිටින සොක්ෂි කරැවන්ද, ත්මන් දුටු

ආරක්ෂක හමුදා ජවත් භොරවූ අය පිළිබඳව ITJP ජවත් දිවුරැේ ප්රකොශ් ලබො දී
තිජේ2.
ITJP ජවේ අඩවිය මූලික වශ්ජයන් සකස් වී ඇත්ජත් විවිධ ලැයිස්තු ප්හක් ප්දනේ
කරජගනය. ජදකක් ශ්රී ලංකොව තුලිනි. ජදකක් විජද්ශ් වලිනි. අජනක ප්රසිද්ධියට
ප්ත් කර ඇති අතුරැදහන් වීේ පිළිබඳ එක්සත් ොතීන්ජග් කිි යොකොරී කමිටුවට
ලැබුණු ප්ැමිණිලි ලැයිස්තුවයි3. සැලකිල්ලට ගත් යුතු කරැණ වන්ජන් ලැයිස්තු
අත්ර අතිපිහිත් වීමක් ඇත්ත් එය සුවිශ්ොල ජනොවන බවයි. එයින් සමහරවිට
ජප්න්නුේ ජකජරන්ජන් ඇත්ැේ එල්ටීටීඊ කොඩර් වරැන්ජග් ඥාතීන් අතුරැදහන් වීේ
ගැන වොර්ත්ො කිරීමට ත්වමත් බිජයන් සිටින බවය. නැත්ජහොත්, ප්ැමිණිලි කිරීම
සඳහො ප්වුජල් සොමොජිකයන් ත්ව දුරටත් ජීවතුන් අත්ර නැති බවය.
විජශ්ෂජයන්ම, කනස්සල්ලට ජේතුවන කරැණක් වන්ජන් මැයි 18 ජහෝ ඊට
ආසන්න දිනකදී ත්ම ජදමොපියන් සමග භොරවී අතුරැදහන් වූ දරැවන් 29 ජදනකු
ගැන එහි සඳහන් වීමයි. ඉන් කිහිප් ජදනකුම වයස අවුරැදු 5 ට අඩු අයයි.

“ජේ දරැවන්ජග් ඉරණම කුමක්දැයි දැනගැනීමට ශ්රී ලංකොජව් සිවිල් සමො ය එක
හඬින් නැග්ර සිටිය යුතුය. අවුරැදු නමයක් ගත්වී තිජේ. ඔවුන්ජග් ආච්චිලොට සහ
අේමලොට ආරක්ෂක හමුදා වල අඩන්ජත්ට්ටේ වලට සහ ත්ර් න වලට මුහුණ
ජදමින්4 සත්යය ජහළි කරන ජලස ඉල්ලීම සඳහො ප්ොරවල් අද්දර ත්නිව සිටජගන
ඉන්නට ඉඩ හැරිය යුතු නැත්,” යි යැස්මින් සූකො ප්ැවසුවොය.
යුද්ධජේ ඒ අවසන් දවස්වලදී ශ්රී ලංකො යුද හමුදාව කජේ ජප්ොදු සමොවක් ජදන
බවට ජප්ොජරොන්දු ජවමින් ජදමළ නත්ොවට භොරවන ජලස ශ්ේද විකොශ්න යන්ත්ර
මගින් ප්ර ොරය කිරීමය5. එක්සත් ොතීන්ජග් වොර්ත්ොව6 සඳහන් කරන ප්රිදි,
අතුරැදහන් වූ සමහරකු එල්ටීටීඊ සටන් කරැවන් ද නැද්ද යන්න අදාළ නැත්. මන්ද
ඔවුන් ඒ වනවිට සන්නද්ධ හමුදා භොරයට ප්ත්වී සිටීම නිසො යුද සිරකරැවන්
ගනජේ ලො සැලජකන බැවිනි. ශ්රී ලංකොව සේබන්ධ එක්සත් ොතීන්ජග් වොර්ත්ොජව්
අදාළ ජකොටස ප්හත් නැවත් ප්ල ජකජර්.

ප්සුබිම
ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්වේ සංවිධ්ානවේ (OISL) වාේතාවවන් (A/HRC/30/CRP.2)

“සන්නද්ධ් ගුටුම අවසානවේ බලහත්කාරවයන් අතුරුදහන් කිරීම්
429. ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම ප්රතික්ජේප් කළත්7, ප්රධොන වශ්ජයන්ම ආයුධ බිම ත්ැබූ එල්ටීටීඊ සටන්කරැවන්ද,
එල්ටීටීඊ සංවිධොනජේ සන්නද්ධ ජනොවන ජක්ඩරයන්ද, ඔවුන්ජග් සහොයකයන් සහ ප්වුජල් සොමොජිකයන්ද ඇතුළු
සැලකිය යුතු සංඛයොවක් 2009 මැයි 18 දින වට්ටුවොක්කල් ප්ොලමින් එජගොඩවී ශ්රී ලංකො යුද හමුදාවට8
“භොරවීජමන්”9 ප්සු අතුරැදහන් වූ බවට නැජගන ජ ෝදනො වලට ආධොරක වන විශ්වසනීය ජත්ොරතුරැ ජහළිදරව්
වී තිජේ.

2See

also http://www.white-flags.org produced by the ITJP in May 2014.
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CHRD reports that almost all the 14 families bringing habeus corpus cases have been threatened to drop their cases. P. 32. Enforced Disappearance in Sri Lanka
Corroborated by CHRD in Colombo whose report says:
” On May 18, 2009, Sri Lankan security forces made public announcements calling all LTTE cadres to surrender, with a promise to grant general amnesty to those who did. The
announcements stated that those who served for even one day should surrender into Army custody. Thereafter, each of the missing persons in the cases listed above surrendered into
custody of the 58th Division of the Sri Lankan Army.”
6 OISL, 2015, para 286, A/HRC/30/CRP.2.
7 In January 2013, the then Defence Secretary, Gotabaya Rajapaksa, stated that none of the LTTE cadres who had surrendered to the security forces at the end of the war went missing.
All of them, he said, underwent a proper rehabilitation programme and were reintegrated into society; Sri Lanka Brief, No LTTE surrendee went missing – Gotabaya Rajapaksa, 25 January
2013, http://srilankabrief.blogspot.ch/2013/01/no-ltte-surrendee-went-missing-gotabaya.html
8 These cases may also be linked to the alleged extrajudicial executions described in the previous chapter.
9 The term « surrender » is only applicable to members of an armed group that hand themselves over. It has been used here even though it is unclear who the LTTE cadres were, whether
military or political.
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430. ජේ ඇත්ැේ සිද්ධි බලහත්කොරජයන් ජහෝ ජනොකැමැත්ජත්න් ජහෝ අතුරැදහන් කිරීම පිළිබඳ
එක්සත් ොතීන්ජග් කිියොකොරී කමිටුවට (WGEID) වොර්ත්ො කර ඇති අත්ර ඔවුන්ජග් 2012 සහ 2014 වොර්ත්ොවල 10 ඒ
බව සඳහන් කර තිජේ. ජේ වනතුරැ දැකගන්නට ලැබී නැති එල්ටීටීඊ සොමොජිකයන් ජහෝ සොමොනය වැසියන් භොර
වනු දුටු බව ප්වසන පුද්ගලයන්ජග් ප්රකොශ් සහ ජවනත් සොක්ෂිද OISL කමිටුවට ලැබී තිජේ11. යුද්ධජේ
අවසොනජේ භොරවී අතුරැදහන් වූ බව ප්වසන එල්ටීටීඊ සොමොජිකයන් 53 ජදනකු ගැනද උගත් ප්ොඩේ හො
ප්රතිසන්ධොන (LLRC) ජකොමිසමත් සිය වොර්ත්ොජව් සඳහන් කර තිජේ12. 2009 මැයි 18 ජහෝ ඒ ආසන්න දිනකදී යුද
හමුදා “අත්අඩංගුවට භොරවූ” බව දකිනු ලැබූ පුද්ගලයන් 110 ක නේ ලැයිස්තුවක් ශ්රී ලංකොජව් සත්යය හො
යුක්තිය සඳහො වන ොත්යන්ත්ර වයොප්ෘතිය (ITJP) විසින් 2015 මැයි මොසජේදී ප්ල කර තිජේ13.
431. මූලික ජසෝදිසිජයන් ප්සු මුලතිව් හි වැටකින් වටජකොට තිබුනු රැඳවුේ ස්ථොනයක සිටියදී ජසොල්දාදුවන් ජහෝ
ජදමළ ඔත්තුකරැවන් ප්ැමිණ ත්මන්ජග් සමහර ප්වුජල් සොමොජිකයන් රැජගන ගිය බව සොක්ෂිකරැවන් OISL සමග
ප්වසො තිජේ. එල්ටීටීඊය සමග සේබන්ධත්ො ඇති බව පිළිගත් පුද්ගලයන් ඥාතීන්ජගන් ජවන් කර ජවනම
ජප්ෝලිේ වලට යවන ලද බවද OISL සමග ප්රකොශ් කරන ලදී.
432. ත්මන් ජහෝ ත්මන්ජගන් ජවන් කරන ලද අය ජහෝ ජකොහි ජගනයන්ජන්ද
යන්න පිළිබඳව ආරක්ෂක හමුදාව කිසිම ජත්ොරතුරක් ජනොදුන් බව සොක්ෂිකරැජවෝ
OISL සමග කියො සිටියහ. වයස අවුරැදු ජදකත් දහයත් අත්ර ළමයින් ප්ස් ජදනකුද
ඇතුළු ත්මන්ජග් ආදරණීයයන් රැජගන යන ආකොරය ඒ සොක්ෂිකරැවන්
(භොර්යොවන්, මව්වරැන්, මුත්ත්නුවන් හො මිත්ත්නියන්) දැක තිජේ.
433. වඩොත් පුළුල් ජලස ජල්ඛනගත් කර ඇති සිද්ධිය වන්ජන් ෆ්රැන්සිස් ජ ෝසප්
කජත්ෝලික පියතුමො සමග ගිය කණ්ඩොයමක් මැයි 18 වැනිදා භොරවීමයි.
වට්ටුවොක්කල් වලදී යුද හමුදාවට ත්මුන් හඳුන්වො දුන්14 ෆ්රැන්සිස් පියතුමො
යුද්ධජයන් තුවොල වූ එල්ටීටීඊ සටන්කරැවන් සහ හමුදා කටයුතු ජනොකරන
එල්ටීටීඊ සොමොජිකයන්15 කණ්ඩොයමක් සමග16 එදා උදූසන රැඳවුේ ස්ථොනජේ සිටිනු
සොක්ෂිකරැවන් ගණනොවක් විසින් දැක තිජේ.
434. එල්ටීටීඊ සොමොජිකයන් “භොරවීම” ඔහු විසින් සෘජුවම ආරක්ෂක හමුදා සොමොජිකයන් සමග
සේබන්ධීකරණය කරනු දැක තිබුනි. එහි සිටි එක් අජයක් “ඔහු වටො විශ්ොල ආරක්ෂොවක් ජයොදවො සිටි සහ
ප්දක්කේ විශ්ොල සංඛයොවක් ප්ැළඳ සිටි” ඉහල නිලයක් දරන නිලධොරියකු බව විශ්වොස ජකජර්.
435. මඳ ජව්ලොවකට ප්සු, ෆ්රැන්සිස් පියතුමො සහ පිරිස මුලතිව්හි ප්රථමොධොර මධයස්ථොනය අසල ජසෝදිසි
මුරජප්ොලට වේ ප්ැත්ජත් ප්ොර දිජග් කැඳවොජගන ජගොස්, දකුණු දිසොවට යන ප්ොරට රැජගන යනු සොක්ෂි
කරැවන් විසින් දැක තිජේ17. ෆ්රැන්සිස් පියතුමො සහ එල්ටීටීඊ සොමොජිකයන් අවසන් රැඳවුේ ස්ථොනජයන්
නැජගනහිර දිසොවට ජවන්නට තිබුනු බස් රථවලට නංවො ගනු 18 ඇත්ැේ සොක්ෂිකරැවන් දැක තිජේ. එදා ප්ටන්
ෆ්රැන්සිස් පියතුමො ඇතුළු කණ්ඩොයජේ කිසිවකු ගැන අසන්නට දකින්නට නැත්.
436. ළමුන් ප්ස් ජදනකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 22 ක් ගැන ඉන් ප්සු හබයොස් ජකෝපුස් ජප්ත්සේ 14 ක් ජගොනු කර
තිජේ. එයින් 13ක් වවුනියොව මහොධිකරණජේය. (2013 මොර්තු 20 වැනිදා ප්හක්, 2013 අජගෝස්තු 7 හත්ක්, 2014
මැයි 23 එකක්). අනික මන්නොරම මහොධිකරණජේය. ඒ 22 නේ: ෆ්රැන්සිස් ජ ෝසප් පියතුමො; මුරලිදරන් නජේසු,
ඔහුජග් භොර්යොව මුරලිදරන් කිිේණකුමොරි සහ ජප්ොඩි දරැවන් ජදජදනො; මහොලිංගේ සින්නත්ේබි (ජහවත්
ඉලේප්රිදි), ඔහුජග් භොර්යොව මහොලිංගේ සිවන් නී සහ ඒ වනවිට අවුරැදු 10, 8 සහ 3 වයස්වල සිටි ඔවුන්ජග්
දරැවන් තුන්ජදනො; සින්නදුජරයි සසිදරන් (එලිලන්); ජසල්ලයියො විශ්වනොදන්; ජප්ොන්නේබලේ කන්දසොමි; රැද්රමුර්ති
කිිේණකුමොර්; කන්දසොමි දුෂයන්කර්; ත්යොගරො ො දිජන්ේ; නජේසමූර්ති විේණුකුමොර්; මජේන්ද්රන් මුරැගදාස්;
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WGEID Annual report 2012, A/HRC/19/58/Rev.1 pages1pages 111-113.
WS on file. OISL also received a large number of submissions.
12 LLRC Report, para. 1.49: According to the Commissioner General of Rehabilitation, the Commission understands that there were 11,954 former LTTE combatants undergoing
rehabilitation after they surrendered or who were otherwise taken into custody.
13 International Truth & Justice Project Sri Lanka, Sri Lanka : Disappearances in Custody Six Years Ago Today, 18 May 2015, http://tamilsforum.co.uk/wpcontent/uploads/2015/05/Statement-18-May-2015-ITJP-SL-Disappearances.pdf
14 WS on file
15 WS on file
16 WS on file
17 WS on file
18 WS on file
11

ත්නබොලසිංහේ වි යබොස්කර්; සිවඥානේ ජගෝප්ොලරත්නේ සහ ඔහුජග් භොර්යොව සිවලිංගේ ප්ත්මජලෝසිනී;
කොලිමුත්තු සජීවන්; සහ වී බොලකුමොර්.
437. අවස්ථො ජදකකදී හැරැනුජකොට ජේ පුද්ගලයන් මැයි 18 මුලතිව් රැඳවුේ කලොප්ජේ සිටියවුන් අත්ර අවසොන
වත්ොවට දකින්නට ලැබුනු අයයි. එක් පුද්ගලයකු දකින්නට ලැබුජන් මැයි 18 වැනිදා ඕමන්ජත්න් ජගනියන
අවස්ථොජව්දීය. අනික් ත්ැනැත්ත්ො මුලතිව් රැඳවුේ ස්ථොනජයන් දින ජදකකට ජප්ර ටරැ ක්ටරයකින් ජගනයනු
ලැබුජව් ඔහු තුවොල ලබො සිටි නිසොය. අතුරැදහන් වූවන් අවසොන වත්ොවට දකිනු ලැබුජව් ශ්රී ලංකො යුද හමුදාජව්
58 වැනි ජස්නොංකජේ අත් අඩංගුජව් සිටියදී බව සියලුම ජප්ත්සේ වල සඳහන් ජවයි.
438. ජප්ත්සේ වලට පිළිතුරැ වශ්ජයන් ශ්රී ලංකො යුද හමුදාව ප්වසො ඇත්ජත් ඒ පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට
ගත්ජත් ජහෝ රඳවො ත්බො ගත්ජත් ජහෝ නැති බවයි. ඇත්ැේ සිද්ධි සේබන්ධජයන් ප්වසො ඇත්ජත් “යුද හමුදාව
විසින් මුදා ගන්නො ලද ප්රජද්ශ් වලට ප්ැමිණි සිවිල් වැසියන් සේබන්ධජයන් නීති ගරැකව කටයුතු ජකොට ඔවුන්ජග්
ආරක්ෂොව සහ සුබසොධනය සහතික කළ,” බවයි. ත්වත් සිද්ධි සේබන්ධජයන් එය ප්වසො සිටිජේ “සූම
අවස්ථොවකදීම, ශ්රී ලංකො යුද හමුදාව යුද කටයුතු සේබන්ධජයන් ජයොදාගත් හැකි ොත්යන්ත්ර ප්රතිමොන
අනුගමනය කර තිජේ,” යනුජවනි. ආගිය අත්ක් නැති ජබොජහෝ ජදනො යුද හමුදාව සමග සටජන්දී මියගිය ජහෝ
නීති විජරෝධී ජලස රට හැර ප්ලො ජගොස් බටහිර රටවල ජීවත් වන ජහෝ බවද ඔවුහු ප්රකොශ් කරති.
439. “විජශ්ෂජයන්ම, යුද්ධජේ අවසොන දවස්වලදී ශ්රී ලංකො යුද හමුදාවට භොරවූ ජහෝ අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ
එල්ටීටීඊ ජක්ඩරයන් ජග් අතුරැදහන් වීේ පිලිබඳ කියැජවන ඉදිරිප්ත් කිරීේ සංඛයොව” පිළිබඳව LLRC ත්ම
වොර්ත්ොජව් “බරප්ත්ල අවධොනයක්” ජයොමුකර තිජේ. “ප්වුජල් සොමොජිකයන් විසින් කියන ලද ප්රිදි, ඔවුන්
ත්මන්ජග් ස්වොමි පුරැෂයන් සමග හමුදා මුරජප්ොලට වොර්ත්ො කළ විට, ඔවුන්ජග් ස්වොමි පුරැෂයන් විමර්ශ්න සඳහො
අවශ්ය නිසො රඳවො ගන්නො බව කියො, ඥාතීන්ට අනොථ කඳවුරට යන ජලස ප්වසො තිජේ. සමහර අවස්ථො වලදී
ත්ම ස්වොමිපුරැෂයන් යුද හමුදාවට භොර ජවනු භොර්යොවන් විසින් දැක තිජේ. ප්වුල් පිටින් භොරවූ අවස්ථො
පිළිබඳවද ජකොමිසමට දැනගන්නට ලැබුනි. ජේ සියලු ඉදිරිප්ත් කිරීේ වලින් මතුවන ස්ථිරසොර ජත්මොව වන්ජන්,
ශ්රී ලංකො යුද හමුදාවට භොර වන අවස්ථොජව් අවසොන වත්ොවට දැක ගන්නට ලැබුනු ත්ම ස්වොමි පුරැෂයන් ගැන
ඉන් ප්සුව අසන්නට, දකින්නට ලැබී නැත් යන්නයි.”
440. LLRC විසින් ජමජස් අවධොරණය කරන ලදී: “රො යජේ ප්ැහැදිලි වගකීම වන්ජන් එවැනි නිශ්චිත් ජ ෝදනො
සේබන්ධජයන් අවශ්ය ප්රීක්ෂණ ප්වත්වො, එවැනි ප්රීක්ෂණ වලින් ජහළිවන ප්රිදි යුද හමුදාජව් පුද්ගලයන් විසින්
කිසියේ නීති විජරෝධී කටයුත්ත්ක් කර තිජේ නේ, නඩු ප්වරො වරදකරැවන්ට දඬුවේ කිරීමයි.” එමනිසො, එය
සඳහන් කළ ප්රිදි, “ජේ සිදුවීේ සේබන්ධජයන් පූර්ණ විමර්ශ්නයක් කිරීම අත්යොවශ්යය.19”
441. රැජගන යන ලද පුද්ගලයන්ජග් ඉරණම සහ ඉන්නො ත්ැනක් ජසොයොගැනීම සඳහො ජේ සිද්ධි සේබන්ධජයන්
ආණ්ඩුව කිසිම විශ්වසනීය, අංග සේපූර්ණ සහ ස්වොධීන ප්රීක්ෂණයක් කළ බවක් දැනගන්නට නැත්. ඇත්ැේ
සිද්ධි සේබන්ධජයන් ආණ්ඩුව ප්රකොශ් කජේ වින්දිත්යන් යුද්ධජයන් මළ බවයි. ඒ ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගන්නො
ලද බව සොක්ෂිකරැවන් දැක තිබියදීය.
442. යුද ගැටුම අවසොනජේ කී ජදජනක් අතුරැදහන් වූජේදැයි ප්ැහැදිලි නැත්. ප්ොරදෘශ්ය භොවයක් නැති
වීමත් ගැටුේ ප්ැවතුනු ප්රජද්ශ් වලින් පිටත්ට ප්ැමිජණන්නන්, වර්ග්රකරණයක් අනුව ජවන් කිරීම (විජශ්ෂජයන්
එල්ටීටීඊ ජක්ඩරයන් සහ සොමොනය වැසියන්) අතුරැදහන් වීේ සඳහො මග ප්ූදූ ත්වත් අමත්ර සොධකයකි. මූලික
ජසෝදිසි කිරීම සහ ඉන් ප්සු සිදුවූ රඳවො ත්බො ගැනීේ අඛණ්ඩව ස්වොධීන වශ්ජයන් අධීක්ෂණය ජකරැජන් නැත්.
එහි ප්රතිප්ලය වූජේ, සංඛයොව ප්ැහැදිලි නැති වීමත්, යුද්ධජේ අවසොන භොගජේ අත් අඩංගුවට ගන්නො ලද අය
පිළිබඳව සංඛයොජල්ඛන නැතිද යන්න ගැන නිශ්චිත් නිගමනයකට ඒමට ජනොහැකිවීමත් ය.
443. OISL ජවත් ලැබී ඇති ජත්ොරතුරැ සැලකිල්ලට ගත් කල, යුද්ධය අවසොනජේ භොරවූ එල්ටීටීඊ ජක්ඩර්වරැන්
සැලකිය යුතු සංඛයොවකජග් ඉරණම ගැන දැනගන්නට නැත්. සොක්ෂිකරැවන් ගණනොවක් විසින් දුන් සොක්ෂිවො ක
අනුව ඔවුන්ජග් ආදරණීයයන් අතුරැදහන් වී ඇත්. එමනිසො, “භොරවූවන්” ජලස ලියොප්දිංචි වූ එක්, එක්
පුද්ගලයන්ජග් ඉරණම ප්ැහැදිලි කිරීම සඳහො, එම ලැයිස්තු පිළිබඳ ස්වොධීන විමර්ශ්නයක් අනිවොර්ය බව OISL
විශ්වොස කරයි.
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LLRC report, paras 4.318-4.319.

2009 මුයි 18 අත් අඩංගුවට භාරවීම් වලට අදාළ ITJP කාල නිේණය
2011: සිද්ධි 20ක් ගැන හියුමන් රයිට්ස් ජවොච් (HRW) වොර්ත්ො කරයි20.
2011: යුද්ධජේ අවසන් දවස්වලදී භොරවී අතුරැදහන් වූ බව ප්ැවජසන එල්ටීටීඊ ජක්ඩරජේ 53 ක් ගැන LLRC

නොධිප්ති ජකොමිසම ලියොප්දිංචි කරගනී.

2014: 2009 මැයි 18 ජහෝ ඒ අවට දිනකදී ශ්රී ලංකො යුද හමුදාවට “භොරවූ” බව සොක්ෂිකරැවන් විසින් ඇසින් දුටු
පුද්ගලයන් 110 ක ලැයිස්තුවක් ITJP විසින් ප්ල ජකජර්.
2018: නේ 280 ක් ඇතුලත් ජවේ අඩවියක් ITJP විසින් ප්ල ජකජර්.

-----

ශ්රී ලංකාවේ ආගිය අතක් නුති/ අතුරුදහන් පිරිස පිළිබඳ විවිධ් සංඛ්යා වේඛ්න
1994: බලහත්කොරජයන් අතුරැදහන් කරනු ලැබුවන්ජග් සංඛයොව 16,800 ක් බව ශ්රී ලංකොජව් ජකොමිසේ තුනක්
සනොථ කරයි.
2015: ජනොවිසඳුනු සිද්ධි 5,750ක් ඇති බව (කලින් 12,341) බලහත්කොරජයන් හො ජනොකැමැත්ජත්න් අතුරැදහන්
කිරීේ පිළිබඳ එක්සත් ොතීන්ජග් කිියොකොරී කමිටුව (WGEID) ප්වසයි21.
2017: යුද්ධය අවසොන වූ ප්සු 20,000 ක් ආගිය අත්ක් නැති බව ආණ්ඩුජව් ඇස්ත්ජේන්තු වල දැක්ජවයි. 22
2018: සංහිඳියො යොන්ත්රණ පිළිබද සේබන්ධීකරණ ජල්කේ කොර්යොලය ප්වසන ප්රිදි 16, 000 ක් අතුරැදහන්ය.
ජමයින් 5,100 ක් ආරක්ෂක හමුදා වලට අයත්ය23.
ජේ ොත්යන්ත්ර රතු කුරැස සංවිධොනයට ලැබුනු ප්ැමිණිලි සංඛයොව බව ජප්නී යයි24.
2016: ප්රණගම ජකොමිසමට ප්ැමිණිලි 24,000 කට වඩො ලැබුනු බව ප්රකොශ් වී තිජේ25.
2016: 1994 සිට අතුරැදහන් වුවන්ජග් සංඛයොව 65,000 ක් බව ොතික සමගිය හො සංහිඳියො කොර්යොංශ්ජේ
(ONUR) සභොප්තිනිය ප්රකොශ් කරයි26.
2018: අතුරැදහන් සංඛයොව 100,000 ක් බව ඇේනස්ටි ොත්යන්ත්රය ප්රකොශ් කරයි27.

(සමොප්ත්යි)
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Sri Lanka: Account for Wartime Disappearances: More Than 20 People Last Seen in Army Custody Remain Missing, 7 April 2011,
https://www.hrw.org/news/2011/04/07/sri-lanka-account-wartime-disappearances
21 A/HRC/30/38, 10 August 2015l
22 New Indian Express, 20 July 2017, http://www.newindianexpress.com/world/2017/jul/20/sri-lankan-president-signs-office-on-missing-persons-act-1631327.html
23 tweet @officialscrmsl Apr 18
24 “The International Committee of the Red Cross (ICRC) claims to have received over 16,000 tracing requests since 1990, including approximately 5,200 from the families of missing
military and police personnel”, IMADR submitted a written statement on “Enforced and Involuntary Disappearances in Sri Lanka” at the 33rd session of the Human Rights Council,
http://imadr.org/enforced-and-involuntary-disappearances-in-srilanka-hrc33-2016-ws/
Also Sri Lanka: Report released on needs of families of missing persons, 26 July 2016, ICRC
https://www.icrc.org/en/document/sri-lanka-families-missing-persons
25 IMADR as above. Also media: http://www.dailynews.lk/2016/08/26/local/91521
26 Reuters: Sri Lanka admits 65,000 missing from war, insurrection, 8 June 2016, https://in.reuters.com/article/sri-lanka-rights-idINKCN0YU277
27 Mothers of Sri Lanka's 100,000 'disappeared' desperately looking for answers, 27 March 2018, ITV,
http://www.itv.com/news/2018-03-27/sri-lanka-civil-war-missing-tamil-president-sirisena-colombo-disappearing-amnesty-international-united-nations/ and Amnesty “Since the 1980s,
Amnesty International estimates there have been at least 60,000 and as many as 100,000 cases of enforced disappearance in Sri Lanka.”
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/sri-lanka-victims-of-disappearance-cannot-wait-any-longer-for-justice/

