ශ්රී ලංකාවේ

2009 යුද්ධවේ

මියගිය
සංඛ්යාවන්

ශ්රී ලංකාවේ 2009 යුද්ධවයන්
හානිපත්වූවන්වේ සංඛ්යා

2009ෙ ගපර ෙරණයෙ පත් දස දෙස් සංඛ්යාත ෙමුදා ගසබළුන්,
එේීීඊ සාොජිකයන් සෙ සිවිේ වැසියන්ගේ සංඛ්යාවන් ගෙහි
ඇතුළත් ගනාගව්.

2009 යුද්ධවයන් හානිපත් වූවන් පිළිබඳ ඇස්තවේන්ු සඳහා මූලාශ්ර1

මරණ

ුවාල ලත්2

එකුව;

7,737

18,479

26,216*

17,810

36,905

54,715

2009 ජනවාරි - අවේල් එක්සත් ජාතීන්වේ යථාකාල සමීක්ෂණය
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානගේ අර්බුද ගෙගෙයුම් කණ්ඩායගම් ත්රිගකෝණික දත්ත3
(“ගාෂ් ගෙගෙක්ස්" පණිවිඩවෙ උපුො දක්වා ඇති)
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානගේ අර්බුද ගෙගෙයුම් කණ්ඩායගම් (COG) සෙස්ත දත්ත4
යුද්ධවේ අවසන් සතිය - 2009 එක්සත් ජාතීන්වේ ඇස්තවේන්ුව
2009 ෙැයි 10 - 18 චක්වා කාෙය තුළ එක්සත් ජාතීන්ගේ වාසස්ථාන විශ්ගේෂණ දත්ත
උපුො දක්වන එක්සත් ජනපද රජය5

717,000

වැඩිගකාෙ දක්වා ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් කේපනා කරන එේීීඊ
සංවිධානය විසින් ගෙළිකළ ොනිපත්ූවන් පිළිබඳ සංඛ්යා උපුො දක්වන එක්සත් ජනපද
රජය6

25,000

2009 ජනවාරි - මැයි අවසාන යුද්ධය - එක්සත් ජාතීන්වේ ඇස්තවේන්ුව
2009 යුද්ධගේදී ජන සංඛ්යා ගණන් හිෙව්වෙෙ ඇතුළත් ගනාකළවුන් පිළිබඳ (ගපට්රි
වාර්බතාගව්) ඇස්තගම්න්තුව7

70,000

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානගේ විගශ්ෂඥ ෙඩුේෙ ඇස්තගම්න්තු කළ සිවිේ වැසියන්ගේ
ෙරණ

40,000

'සාක්ිකරුවන් ගනාෙැති යුද්ධය' විසින් එළිදැක්ූ වාර්බතාව - ඇතැමුන්ගේ ගස්යා රූ ද
ඇතුළත්ව නම් කරන ෙද සියළු පුද්ගෙයන්8

19,700

ශ්රී ෙංකා ආණ්ඩුගව් ගණනය කිරීම් - ආගිය අතක් ගනාෙැති සිවිේ
වැසියන් සෙ සෙන්කරුවන්;9

7,000

යුද්ධයට වපර වන්නි ජනගහණවයන් යුද්ධයට පසු ජනගහණ සංඛ්යා අඩු
කිරීවමන් සිදුකළ ඇස්තවේන්ු

ගණනය ගනාකළ
සංඛ්යා

2009 ජනවාරි 22 වැනිදා යුද මුක්ත කොපගේ සිටි 360,000න් දිවි ගළවාගත් 272,380
අඩුකිරීෙ - ගදෙළ ජාතික සන්ධානය

87,620

ගපබරවාරි මුේ භාගගේ යුද මුක්ත කොපගේ සිටි 330,00010 සෙ පිෙත කඳවුරුවෙ සිටි
35,000න් දිවි ගළවාගත් 272,380 අඩුකිරීෙ;

83,000

0

2008 ඔක්ගතෝබර්බ වනවිෙ 429,000ක් 11 වන්නි ජනගෙණගයන් දිවි
ගළවාගත් 282,000 අඩුකිරීෙ (ෙන්නාරගම් රදගුරු)

147,000

0

ගෙෝක බැංකුගව් ගෘොශ්රිත දත්ත ගණනයන්;12

169,796

0

කිලිගනාච්චි සෙ මුෙතිවු ආගිය අතක් ගනාෙැති ජනගෙණ සංඛ්යා පිළිබඳ ජාතයන්තර අර්බුද
කණ්ඩායෙ (ICG)13

100,000

2,500

9,500

පාද සටහන්

කවරගේ ගස්යා රූ War Without Witness වාර්බතාගව්
අනුග්රෙගයනි.
http://www.warwithoutwitness.com/victims-of-srilankan-governments-genocidalwar-20000identities-cases-confirmed-by-war-withoutwitness/

1. සෙස්ත යුද කාෙයෙ අදාළව ආගිය අතක් ගනාෙැති යැයි පරණගෙ ගකාමිසෙ විසින් දක්වන 23,586 මීෙ ඇතුළත් ගනාගව්.
http://nirmin.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=127:office-on-missingpersonsomp&catid=9&Itemid=208&lang=en.
2. තුවාෙ ෙැබූවන්ගගන් මියගිය සංඛ්යාගව් පුොණය අපැෙැදිලිය; යුද මුක්ත කොපයන් තුළ ගරෝෙේ, ශෙයගව්දීන් ො ඖෂධ හිඟයක් තිුණු
අතර යුද්ධගේ අවසාන ොස කිහිපය තුළ බරපතෙ තුවාෙ ෙැබූවන්ෙ යුද කොපගයන් බැෙැරව ප්රතිකාර ෙබාගැනීෙ සඳො දුෂ්කර සාගර
චාරිකාවක ගයගදන්නෙ සිදුවිය. එගස් ඉවත්කරන ෙද්ගද් වාර්බතා ූ තුවාෙකරුවන්ගේ සෙස්ත සංඛ්යාවෙ වඩා අඩු සංඛ්යාවක් ූ 14,000ක
ප්රොණයකි.
3.COG දත්ත උපුො දක්වන ගපට්රි වාර්බතාගව් ඇමිණුෙ (§211)
එක්සත් ජාතීන්ගේ අර්බුද ගෙගෙයුම් කණ්ඩායෙ (COG) ස්ථාපිත කරන ෙද්ගද් දුරකථන ඔස්ගස් ොනිපත් සංඛ්යාවන් පිළිබඳ ගතාරතුරු දුරස්ථව
රැස්කිරීෙ සඳො ය. අදාළ ගණනයන් එෙ කණ්ඩායෙ විසින් අතිශය සාම්ප්රදායිකව සිදුකරන ෙද්ගද් ොනිපත් ූවන් පිළිබඳ ස්වාධීන මූොශ්ර
තුනකින් තෙවුරු කරන ෙද දත්ත (ත්රිගකෝණික තෙවුරු කිරීම්) පෙණක් උපුො දක්වමිනි. ොනියෙ පත්වන්නන්ගේ සංඛ්යාවන් ඉතාෙත් අයෙපත්
ූ යුද්ධගේ අවසාන සති තුන තුළදී ඔවුහු ගතාරතුරු රැස්කිරීෙ නැවැත්ූෙ.
ගකගස්වුවද, තෙන්ෙ ෙැගබන්ගන් ොනිපත්ූවන් පිළිබඳ යථා සංඛ්යා දත්තවලින් කුඩා පංගුවක් පෙණක් බව එක්සත් ජාතීන්ගේ අර්බුද ගෙගෙයුම්
කණ්ඩායෙ දැන සිටිගේයැයි ගපට්රි වාර්බතාව කියා සිටියි. මීෙ අෙතරව, කාෙයත් සෙග ොනිපත්ූවන්ගේ සංඛ්යාවන් බරපතෙ ගෙස ඉෙළ යාගම්දී
සෑෙ ජීවිත ොනියක්ෙ තෙවුරු කරගැනීෙ සඳො ස්වාධීන මූොශ්ර තුනක් සපයාගැනීගම් ෙැකියාව COG ෙ වඩාත් දුෂ්කර විය. අවසාන සති කිහිපය
තුළ සෙන්වෙ තීව්රතාව ඉෙළ යාෙ ෙමුගව් දත්ත රැස්කිරීෙ අතිශය අසීරු විය.
4. ගපට්රි වාර්බතාව.
5. https://wikileaks.org/plusd/cables/09COLOMBO539_a.html
2009 එක්සත් ජනපද රාජය ගදපාර්බතගම්න්තු වාර්බතාව: “සිවිල් වැසියන් සහ සිවිල් වද්පළවලට සිදු වූ හානි - වාර්බතා ගකගරන සෙස්ත කාෙය
සම්ූර්බණගයන් ආවරණය වන පරිදි ොනිපත්ූවන් පිළිබඳ ඇස්තගම්න්තු රාජය ගදපාර්බතගම්න්තුවෙ ෙැබී නැත; ප්රොරයන් සිදුවන ගොගොගත්දී
සිදු ූ ෙරණ ො තුවාෙ ෙැබූවන් පිළිබඳ බරපතෙ සංඛ්යාවන් ගබාගෙෝදුරෙ කිසිවිෙක වාර්බතා ගනාකරන ෙද බවෙ මූොශ්ර විසින් ගචෝදනා කරනු
ෙබයි....මීෙ ගේතුව, ොනිපත්ූවන් පිළිබඳ සංඛ්යාගේඛ්න බහුතරයක් පදනම් වී ඇත්ගත් ප්රතිකාර ෙධයස්ථානවෙෙ ොරුකරන ෙද ජනයා අතරින්
මියගියවුන් ගෙෝ ප්රොරයන් ඇසින් දුටුවන් විසින් කරන ෙද වාර්බතාකිරීම් ෙත ය. ප්රොරයන් සිදුවන ගොගොගත්දී සිදු ූ ෙරණ ො තුවාෙ ෙැබූවන්
පිළිබඳ බරපතෙ සංඛ්යාවන් ගබාගෙෝදුරෙ කිසිවිෙක වාර්බතා ගනාකරන ෙද බවෙ මූොශ්ර විසින් ගචෝදනා කරනු ෙබයි.
6. https://wikileaks.org/plusd/cables/09COLOMBO539_a.html
7. ගපට්රි වාර්බතාව §34.
8.http://www.warwithoutwitness.com/victims-of-sri-lankan-governments-genocidal-war-20000identitiescases-confirmed-by-war-without-witness/
ෙරණයත් පත් සෙ තුවාෙ ෙැබූවන්ගේ සංඛ්යාවන්ගගන් තෙන් විසින් ෙඳුනාගන්නා ෙද්ගද් 25.7%ක් පෙණක් බැව් එක්සත් ජාතීන්ගේ අර්බුද
ගෙගෙයුම් කණ්ඩායෙ පවසයි. ඒ නිසාෙ, සාක්ිකරුවන් ගනාෙැති යුද්ධය ( War Without Witness) වාර්බතාගව් ෙැයිස්තුගත පුද්ගෙ
නාෙගේඛ්නයන් ද සෙස්තගයන් කුඩා පංගුවක් පෙණක් ද යන ප්රශ්නය ෙතු ගව්.
9.https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lankas-dead-and-missing-needaccounting
10.සෙකාර
රජගේ
ඒජන්තවරයාගේ
සංඛ්යාව:
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/srilanka/srilankas-dead-and-missing-need-accounting සෙ රජගේ ඒජන්තවරයා විසින් දක්වන 365,000
11. ICG වාර්බතාව බෙන්න - කිලිගනාච්චි සෙ මුෙතිවු පළාත් පාෙන කාර්බයාෙවෙ 2008 සැප්තැම්බර්බ 30 සෙ ඔක්ගතෝබර්බ 01 දා යන දාතමින්
යුතු ගේඛ්නවලින් ෙබාගත් සංඛ්යාවන්
http://www.jdslanka.org/images/ documents/tna_response_llrc_report.pdf.
12.
ගෙෝක බැංකු
දත්ත

2007 රජවේ ගෘහාශ්රිත
දත්ත

නැවත පදංචි කිරීේ සේූර්ණ කළ
පසු ගෘහාශ්රිත දත්ත

ආගිය අතක් ගනාෙැති
ගෘොශ්රිතයන්

ආගිය අතක් ගනාෙැති අය

මුෙතිවු

54,336

28,889

25,447

101,788

කිලිගනාච්චි

53,04912

36,047

17,002

68,008
169,796

13.https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/sri-lankas-dead-and-missing-need-accounting
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