මාධ්ය නිවේදනය: ශ්රී ලංකාවේ වධ්කවයෝ ආණ්ඩු මාරුවේදීත් වේවරති
2019 සැප්තැම්බර් 18
ජිනීවා: වධ හිංසාවලට සම්බන්ධ බවට ච ෝදනා ලබන බව තමන්ද දන්නා
ච ාලිස් නිලධාරීන්ට වර්තමාන රජයද ඇතුළුව ශ්රී ලිංකාචේ දිගටම ැවති ආණ්ඩු
විසින් පිට පිටම උසස්වීම් ලබා දී තිචේ. ශ්රී ලිංකා ච ාලිසිචේ තරස්තවාදී විමර්ශන
චද ාර්තචම්න්තුචේ (TID) අණචදන තනතුරැ ච ාබවන්නන් ද ඇතුළුව වධකයන්
චලසින් ච ෝදනා ලබන 58 චදනකු ශ්රී ලිංකාචේ සතයය ා යුක්තිය සඳ ා වන
ජාතයන්තර වයා ෘතිය (ITJP) විසින් කරන ලද නව අධයයනයකින් ඳුනාගනු ලැබ
සිටී. ඔවුන් නම් කරන ලද්චද් සම්මුඛ සාකච්ඡා ලබා දුන් වධබන්ධනයට ාතර වූ
73 චදනකු විසිනි. එක්සත් ජාතීන්චේ සිංවිධානචේ දශකයකට වඩා ැරණි වාර්තා
වලින් නම් කර තිචබන ච ාලිස් නිලධාරීන්ද ඒ අතර චවයි. ඉන් අයකු එක්සත්
ජාතීන්චේ සාමසාධක නිලධාරියකු චලස වා රාජකාරි කර ඇත්චතකි.

“ච ාලිස් වධහිංසා පිළිබඳව පුන පුනා නැචගන ච ෝදනා සම්බන්ධචයන් දක්වන
චනාසැලකිල්ල කම් ා කරවන සුළු අතර, සිංකරාන්ති යුක්තිය චසක තිබිචේවා, ශ්රී
ලිංකාව විසින් ආරක්ෂක අිංශ රතිසිංස්කරණය සඳ ා රකාශිත ච ාචරාන්දු
විහලුවක් බවට ත් කරයි,” යනුචවන් ITJP විධායක අධයක්ෂිකා යස්මින් සූකා
ැවසුවාය. වධහිංසාවලට සම්බන්ධ බවට ච ෝදනා ලබන TID නිලධාරීන් 2007 දී
එජා විචේෂඥයකු විසින්ද, දශක ගණනාවක් තිස්චස් ශ්රී ලාිංකික රාජය චනාවන
සිංවිධාන ස මානව හමිකම් නීතිඥයන් විසින් ද, දැන් වධහිංසාචවන්
වින්දිතයන් ආරක්ෂා කරගැනීචම් නත යටචත් හටපු ආරක්ෂක චල්කම්
චගෝඨාභය රාජ ක්ෂ ට එචරහව වරා ඇති නඩුවට ආධාර පිණිස ITJP විසින්
කැලිච ෝනියාචේ අධිකරණයට භාර දී ඇති ලියවිලි වලින්ද නම් චකාට තිචේ.
එච ත්, කවදාවත් කිසිදු පියවරක් චගන චනාමැත. චූදිත වධකචයෝ සෑම ආණ්ඩු
මාරැවකදීම ගැලවීම ලබති.
තරස්ත විමර්ශන ඒකකය විසින් සුගිය දශකය පුරා රඳවාචගන සිටි ගැ ැනුන්ට
ස මිනිසුන්ට සිංවිධිතව මුණුවන ලද කුරිරැ වධබන්ධන ස ලිිංගික
ර ණ්ඩතා අලුත්ම ITJP වාර්තාචවන් විස්තර චකචර්. එහදී චකාළඹ TID
කාර්යාලය ස බූස්ස රැඳවුම් කඳවුර චකචර් වැඩි අවධානයක් චයාමු චේ. එම
වාර්තාව සමග නිකුත් කර ඇති වින්දිතයන් විසින් නම් කරන ලද ච ාලිස්
නිලධාරීන් 24 චදනකුචේ විස්තර ඇතුලත් ලිපිචගානු එක්සත් ජන දචේ
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වුස්ච ල්ඩ් නීතිඥ සමාගම විසින් චගෝඨාභය රාජ ක්ෂට විරැද්ධව එක්සත්
ජන දචේ වරා ඇති නඩුකරචේ චකාටසක් චවයි1.

“වධහිංසාව චකායි තරම් දුරට තරස්ත විමර්ශන චද ාර්තචම්න්තුචේ ආචේනික
ලක්ෂණයක් වී ඇතිද කියචතාත්, එම ඒකකචේ වැඩ කරන කිසිවකුටත්
වගකීචමන් ගැලවී යාම අසීරැ කරැණක් චවයි,” යනුචවන් යස්මින් සූකා
ැවසුවාය. “චුදිත අ රාධකරැවන්ට නඩු වරන තුරැ, ජාතයන්තර පුහුණු වැඩ
සට න්, එක්සත් ජාතීන්චේ සාමසාධනය ස චවනත් ආකාරචේ ජාතයන්තර
ආධාර TID සාමාජිකයන්ට සලසා දීම ත නම් කළ යුතුය. ආරක්ෂක අිංශචේ චම්
ඒකකචේ කුණුවීම පුහුණු වැඩ සට න් මගින් මණක් විසඳා ගත චනා ැකිය.”
දම්වැලින් එකට ගැටගසා TID රිශී කරා බස්වලින් චගනයාම ච ෝ සුදු වෑන්
වලින් ැ ැරචගන යාම, නිරැවත් කිරීම, ගුද මාර්ගය රීක්ෂා කිරීම, වධක
චමවලම් වලින් සමන්විත චල් ැල්ලම් සහත බිත්තිචයන් යුත් කාමර වලදී
රේන කරනු ලැබීම, චනාකළ චද්වල් කළ බවට බල ත්කාරචයන් ාච ාච් ාරණ
ලබාගැනීම ස වධහිංසා පිළිබඳව රීක්ෂකයන්ට චනාකියන චලස අනතුරැ
ඇඟවීම සම්බන්ධචයන් රැඳවියන් විස්තර කර තිචේ.
රදීම්, යින් ගැසීම්,
මුෂ්ටි ර ාර, කස ර ාර, චේදනාකාරී ඉරියේචවන් එල්ලා තැබීම, ැචටරෝල් ස
මිරිස් කුඩු දැමූ ප්ලාස්ටික් මලු වලින් හුස්ම හර කිරීම, වතුර චයාදාචගන වද දීම,
සිගරට් වලින් පිච්චීම, ගිනියම් යකඩින් ිංවඩු ගැසීම ස ලිිංගික දූෂණය ඇතුළු
චවනත් ආකාර ලිිංගික හිංසනයට චගාදුරැ කරනු ලැබීම ගැන වාර්තාචේ එන
සාමානය වැසියන් විසි එක් චදනකු ඇතුළු ැත්තෑ තුන් චදනා විස්තර කරති.
ඇතැමුන් විවිධ ආරක්ෂක ඒකක මගින් වසර ගණනක් තිස්චස් රැඳවුම් ස්ථාන
ගණනාවක සිර කරචගන සිටි අයය. සම රැන් සිරභාරචයන් ච ෝ හටපු
සටන්කාමීන් සඳ ා වන “පුනරැත්ථා න” වැඩසට චනන් නිද ස් කරන ලද සු
TID විසින් ැ ැරචගන යන ලද්දවුන්ය. සම්මුඛ රීක්ෂා චකරැණු විසි චදනකු වත්
වධහිංසාචවන් සු සියදිවි නසාගන්නට තැත් කර තිචේ.

“ ‘අහිංසක' ගනචේ ලා සැලචකන සාමානය වැසියන් භුක්ති විඳින මානව
අයිතිවාසිකම් ම චූදිත තරස්තවාදීන් ද භුක්ති විඳිය යුතු නැතැයි ඇතැම් අිංශ තුල
ැතිර වත්නා අද සක් තිචේ. චමය, අසමමිතික යුද්ධයක සටන් වැදී සිටි
ච යින් අහිංසක සාමානය වැසියන් ඉලක්ක කරගැනීචම්දී යුද නීති අත්හටුවීම
යුක්ති ස ගත කිරීමට ශ්රී ලිංකාව මීට ඉ ත 2009 දී කළ රකාශ රතිරාව
නැිංවීමකි. චමය නීති විචරෝධී මණක් චනාව සදා ාරාත්මක වශචයන් පිළිකුල්
ස ගත ද චවයි. චම් වාර්තාචේ විස්තර චකචරන සිංවිධානාත්මක චකචලසීම්වලට
එචරහව සකල ශ්රී ලාිංකිකයන් ම ත්චස් තම ඬ නැගිය යුතුය. චකචස් චවතත්,
චම් දශකයක නි ැඬියාව බිහරි කරවන සුළුය,” යි සූකා ම ත්මිය ැවසුවාය.
ව ාම වැඩ ත නම් චකාට විභාග කළ යුතු අ රාධ චූදිතයන් අතර චම් අයද චවති:
නන්දන මුණසංහ: උතුරැ මැද ස වයඹ ළාත් සඳ ා වර්තමාන චජයෂ්ඨ නිචයෝජය
ච ාලිස් ති වන චමාහු වධහිංසාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්චේ විචේෂ නිචයෝජිත
විසින් වධහිංසාවට සම්බන්ධ චුදිතයකු චලසින් 2008 දී නම් කර තිචේ; ( ද
ර ර්ශක
භාණ්ඩය B, නිර්නාමිකත්ව රකාශනය, ITJP චවේ අඩවිය, පිටු අිංක 89-93)
ආඩම්බරවේ රුවන් ප්රසන්න ජයක් ද අල්විස්: හටපු TID අධයක්ෂ ස දැන් චකාළඹ
අ රාධ විමර්ශන ඒකකචේ. චම් වාර්තාචේ වින්දිතයන් 10 චදනකු විසින්
ඳුනාචගන ඇති අතර 1998 දී රාජය චනාවන සිංවිධාන වාර්තාවකින් නම් කර
තිචේ. ( රදර්ශක භාණ්ඩය A, නිර්නාමිකත්ව රකාශනය, ITJP චවේ අඩවිය, පිටු අිංක

43-56)

http://www.itjpsl.com/assets/press/ECF-No.-0066-3-Exhibit-B-to-Sooka-Decl.pdf චමය http://www.itjpsl.com/reports/gotabayarajapaksa-complaint හ B රදර්ශක භාණ්ඩය චවයි
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ලාල් ගමවේ: කලින් බූස්ස රැඳවුම් කඳවුචර් ස්ථානාධි ති, වර්තමානචේ යා නචේ
චස්වචේ චයාදවා සිටින චමාහු වද දීමට සෘජුවම සම්බන්ධ අයකු චලස චම්
වාර්තාචේ එන වින්දිතයන් 9 චදනකු විසින් නම් කර තිචේ.

