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මාධ්ය නිපේදනය: වධ්හිංසා කිරීම සම්බන්ධ්පයන් ප ෝදනා ලබන නම් දැරූ
අෙරාධ්කරැවන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලිංකාවට කාලයයි
ප ාහැන්නස්බර්ග්: තවමත් සිදුකෙකෙන වධබන්ධන ගැන පියවෙ ගැනීම පිළිබඳව
බෙපතල කෙොට සලෙන්කන් නම්, ශ්රී ලංෙොව විසින් ෙළ යුත්කත් වධහංසොවට
සම්බන්ධ බවට එක්සත් ජොතීන්කේ වොර්තො වල නම් කෙොට ඇති පර ෙට ආෙක්ෂෙ
නිලධොරීන් ගණනොවෙකේම කේවය අත්හටුවො විමර්ශන ආෙම්භ කිරීමයි. අතීතකේ
සිදුවූ කමන්ම දිගටම සිදුකවමින් පවතින වධහංසොව ද,
වොර්තො කිහපයකින්ම
වධෙයන් කලස ක ෝදනො ලබො සිටින්නන් දණ්ඩ මුක්තිය භුක්ති විඳීමද සැලකිල්ලට
ගත් ෙල, වධහංසොව “කිසිකේත් කනොඉවසන” පරතිපත්තියක් අනුගමනය ෙෙන බවට
ශ්රී ලංෙොකේ කමකතක් පැවති ආණ්ඩු ෙෙන
කනොපැහැදිලි පරෙොශ අර්ථ විෙහත කවයි.
අතිශයින් කුරිෙැ වධබන්ධන පැමිණවීම සම්බන්ධකයන් ක ෝදනො ලබන 47
කදනකුකේ නම් එෙ ආෙක්ෂෙ ඒෙෙයකින් පමණක් ශ්රී ලංෙොකේ සතයය සහ
යුක්තිය සඳහො වන ජොතයන්තෙ වයොපෘතිය (ITJP) විසින් හඳුනොකගන තිකේ. කම්,
කදමළ ෙැඳවියන් ලිංගිෙ වශකයන් දූෂණය ෙළ බවට ක ෝදනො ලබන (විකේශයෙ
පුහුණුව සඳහො මෑතදී යවන ලේදකුද ඇතුළුව) ශ්රී ලංෙො යුද හමුදාකේ ගණනොවෙට
ද, ශ්රී ලංෙො නොවිෙ හමුදාකේ වධෙයන් කලස ක ෝදනො ලබන්නන්ට ද අමතෙවය.
චූදිත එෙ අපෙොධෙෙැවකු දැනට විකේශ්රය තොනොපති ෙොර්යොලයෙ කේවකයහ
කයොදවො සිටින අතෙ තවත් කදකදනකු මෑත ෙොලකේ වොසය ෙකේ ඕේකරේලියොකේය.

“පිටෙටෙ ඉඳකගන ඉන්නො අපට කම්සො විශොල සොක්ෂි පරමොණයක් එෙතු ෙෙ ගත
හැකි නම්, ෙට තුල හඳිමින් නිසි විමර්ශන බලතල සහතව ේවොධීන අධිෙොරියෙට
වොර්තො ෙෙන විශ්වසනීය ෙණ්ඩොයමෙට සොක්ෂොත් ෙෙගත හැකි දෑ කෙතෙම් කේ
දැයි සිතො බලන්න. කගෝතමොලොකේ තිකබන්නොක් වැනි ේවොධීන ජොතයන්තෙ විමර්ශන
ඒෙෙයක් පිහටුවීම සඳහො ආණ්ඩුවට උපෙොෙ කිරීමට අප ආෙම්භකේ පටන්ම
ඉදිරිපත් වුනත්, කිසිවිකටෙත් අපට ඔවුන්කගන් පිළිතුෙක් ලැබුකන් නැත. ගැඹුෙට
කිඳා බැස ඇති කම් පීඩෙ වුහයන් ගලවො දැමීම අතිශයින් තීෙණොත්මෙය. එකේ
නැතකහොත් සිදුවන්කන් කම් ෙැබලි වී, කුරිෙැ බවට කගොදුෙැ වුනු පීඩිතයන් ගණනින්
වැඩිවීම පමණකි,” යි ITJP විධොයෙ අධයක්ෂිෙො යැේමින් සූෙො පැවසුවොය,
වධ්හිංසාව දිගටම
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පුනෙැත්ථොපන ෙටයුතු පිළිබඳ බ්රිතොනයකේ පරධොනතම ේකේච්ඡො සංවිධොනය වන
වධහංසොකවන් නිදහස (Freedom From Torture) එළිදක්වො ඇති ශ්රී ලංෙොකේ කපොලිසිය
හො යුද හමුදාව විසින් දිගටම වධහංසො පැමිණවීම පිළිබඳ
අලුත්ම වොර්තොවට
පදනම් වී ඇත්කත් 2015-17 අතෙ ෙොලකේ වධබන්ධන ගැන වින්දිතයන් 16 කදනකු
නගන ක ෝදනොය. 2015-17 ෙොලකේ ඒ හො සමොන සිදුවීම් 76ක් ITJP විසින් මීට ඉහතදී
කල්ඛනගත ෙෙ තිකේ. දිගින් දිගටම සිදුවන වධහංසො සහ පුෙැෂ ලිංගිෙ දූෂණ
පිළිබඳ සම්මුඛ සොෙච්ඡො 20 ක් සහ වවද්ය වොර්තො 32ක් ඇසුරින් ඇකසෝෂිකේටඩ්
කපරේ පුවත් කේවොව විසින් 2017 දී මුල් කපකල් ගකේෂණොත්මෙ වොර්තොවක් පල
ෙෙන ලදී.

“ආෙක්ෂෙ අංශ විසින් සිදුෙෙනු ලබන සංවිධොනොත්මෙ වධබන්ධන විේතෙ ෙෙන
ශ්රී ලංෙොව පිලිබඳ එක්සත් ජොතීන්කේ වොර්තොව පවසන පරිදි ලිංගිෙ පර ණ්ඩතොව
“ආයතනිෙ පරතිපත්තියකි1”. බන්ධනොගොෙයට කිහප වොෙයක් ගිය පමණින් නීති
විකෙෝධී ෙඳවො තබො ගැනීම් සහ වධබන්ධන ඔකේ නැතිව යන්කන් නැත. චූදිත
අපෙොධෙෙැවන් සහ අණකදන නිලධොරීන්කේ වැඩ අත් හටුවො, විමර්ශන සිදුකෙොට,
නඩු පැවරිය යුතුය,” යි සූෙො මහත්මිය පැවසුවොය.
වහාම ගත යුතු පියවර
වධහංසොව වලක්වොලීම සම්බන්ධකයන් ශ්රී ලංෙොව බෙපතල කලස සලෙන්කන් නම්,
අනික් කබොකහෝ කදනකු සමගින්, පහත දැක්කවන නම් දැෙෑ පුේගලයන්කේද වැඩ
අත්හටුවො, වහොම විමර්ශන ආෙම්භ ෙළ යුතුය:
1.

නන්දන මුණසිංහ: කපොලිේ වධහංසොවට අදාලව ඔහු ඇතුළු නමින් සඳහන්
ෙෙන ලද තරේතවොදී විමර්ශන ඒෙෙකේ (TID) නිලධොරීන් සම්බන්ධකයන්
වහොම පරීක්ෂණ ආෙම්භ ෙෙන කලස වධහංසොව පිළිබඳ එක්සත් ජොතීන්කේ
විකශ්ෂ නිකයෝජිත මැන්ෆ්රඩ් කනොවැක් 2007 දී ඉල්ලො තිබුනි2. ඒ කනොතෙො
නැවත නැවතත් උසේ ෙෙනු ලැබූ ඔහු දැන් කජයෂ්ඨ නිකයෝජය
කපොලිේපතිවෙකයකි. ශ්රී ලංෙොකේ සොක්ෂිෙෙැවන්කේ ආෙක්ෂොව කවනුකවන්
පිහටුවො ඇති ආයතනයට ඔහු 2016 දී පත් ෙෙනු ලැබීමත්, සුදු වෑන්
පැහැෙගැනීකම් උත්සොහයක් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ භොෙව 2017 දී ඔහු පත්
කිරීමත් විේමය දනවයි.

2. සසර පමන්ඩිස්3: කුපරෙට හතෙවැනි තරටුව භොෙව සිටි තැනැත්තො කලස
කමොහු මොනව හමිෙම් පිළිබඳ
එක්සත් ජොතීන්කේ මහකෙොමසොරිේ
4
ෙොර්යොලකේ 2015 වොර්තොකේ නම් ෙෙ තිකේ. කමය කවනත් අය කමන්ම,
පරෙට මොධයකේදීන් ගණනොවක්ද ෙඳවො තබොකගන වධහංසො ෙෙන ලද
ේථොනයකි. විශීොම කගොේ සිටි කමන්ඩිේ මහතො ආපසු ෙැඳවූ හවුල් ආණ්ඩුව
විසින්
ඔහු ආෙක්ෂෙ අමොතයංශය යටකත් පිහටි ජොතිෙ බුේධි
මධයේථොනකේ අධයක්ෂ වෙයො කලස පත් ෙෙ, වධහංසොවට එකෙහ එක්සත්
ජොතීන්කේ ෙමිටුව හමුවට 2017 පැමිණි ෙජකේ නිකයෝජිත මණ්ඩලකේ
සොමොජිෙයකු ෙෙ
එවන ලදී. “බ්රහසුණු සිේධි ගණනොවක්ම සිදුවූ
වෙවොනුවක් වන සිවිල් යුේධය අවසොනකේ කෙකලසීම් සම්බන්ධකයන් ෙකර
වඩොත් කුපරෙට මධයේථොනකේ විධොන වගකීම දැෙැකේ ඔහුය,” යි එජො
ෙමිටුකේ කෆ්ලීේ කගයර් නිේකයෝර්ක් ටයිම්ේ පුවත්පතට පවසො තිබුනි.
කමන්ඩිේ මහතොකේ ෙොර්ය භොෙය සම්බන්ධකයන් එක්සත් ජොතීන්කේ
1

Para 591 OISL 2015.

2

“The Special Rapporteur recommended that prompt and independent investigations of all allegations of torture and

ill-treatment be carried out in order to bring those responsible to justice (i.e. the alleged perpetrators, Inspector of
Police Saman, Police Constable Perera, and the management of TID, including the Director of TID, Senior
Superintendent of Police, Nandana Munasinghe, as well as the CID officers allegedly responsible for the ill-treatment of
Nicholas Stephen).” http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.3.Add.6_ch.pdf
3

The Case Against Sisira Mendis, ITJP, Nov 2016, http://www.itjpsl.com/assets/press/The-case-against-Sisira-Mendis-final.pdf

4

A/HRC/30/CRP.2, Para 553.

ෙමිටුව නිල වශකයන් විමසන ලද පරශ්න වලට ශ්රී ලංෙොව තවමත් උත්තෙ
දී නැත.
3.

ගත්
යසුරිය: කජෝසප් ෙඳවුකර් අණකදන නිලධොරියො කලස ඔහු 2007
අකගෝේතු 7 දා සිට 2009 ජූලි 14 දා දක්වො ෙකර වඩොත් කුපරෙට
වධෙොගොෙයක් භොෙව සිටිකේය. වධබන්ධන සහ කවනත් බෙපතල
කෙකලසීම් සම්බන්ධකයන් ඔහුට එකෙහව ITJP විසින් 2017 දී ලතින්
ඇමරිෙොකේ ජොතයන්තෙ නඩු කිහපයක් පවෙන ලදී.

4. ශපේන්ද්ර සල්වා: යුේධය අවසොනකේ ඔහුකේ භටයන් විසින් කදමළ
ෙැඳවියන්ට වධහංසො කිරීම අනුමත ෙළ බවට ක ෝදනො ලබන්කනකි. යුද
අපෙොධ පිළිබඳව දිගින් දිගටම නැගී තිබූ ක ෝදනො කනොතෙො 2019 දී යුද
හමුදා මොණ්ඩලිෙ පරධොනී තනතුෙට උසේ ෙෙන ලදී.

