මාධ්ය නිවේදනය
2016/2017 ත් නනොනැවතුනු ශ්රී ලංකොනේ රොජ්ය වධහංසො සහ ලංගික
ප්රචණ්ඩත්වය
2017 ජූලි 14
ව ාහැන්නස්බර්ග්: ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ විසින් වදමළ නතාව පැහැරවෙන
යාම සහ වධ්හංසා කිරීම දිෙටම ආයතනෙතව පවතී. ඊට වේතුව වන්වන්
‘රහසිෙත රා යවේ’ කිියාකාරී ාලය මුලිනුපුටා දැමීමට ආණ්ඩුව පියවර
වනාෙැනීමයි. රවේ විශාලතම හමුදා කඳවුරක ඇති වධ්කාොර, ආණ්ඩුවේ
හවුල්කාරයන් විසින් සිදුකරනු ලබන විෙමන වංචා, මිනිස් ාවාරම් සහ කප්පම්
ෙැනීම් මීට ඇතුලත් වවයි.

“අතීතවේ දී ආයතනෙත අපරාධ් සිදුකළ’වුන්ට වම් ආණ්ඩුව විසින් උසස් වීම්
ලබා දී වරදාන පරදානය කිරීම මගින් අපරාධ් කරැවන් වෙකීවමන් වනාබැවඳන බව
නැවත වතාවක් සහතික කර දීම නිසා ශ්රී ලංකාවේ සුදු වෑන් පැහැරෙැනීම්
දිෙටම සිදුවීම පුදුමයට කරැණක් වනාවන්වන් ය,” යි සතයය හා යුක්තිය සඳහා
වන ාතයන්තර වයාපෘතිවේ (ITJP) අධ්යක්ෂිකා යැස්මින් සූකා පැවසුවාය. “මීට
අමතරව, වදමළ නයාට වධ්හංසා කිරීම ඉතාම ලාභදායී ාවාරමක් වී තිවේ.”
ාතයන්තර විනිශ්චය සභා, එක්සත් ාතීන්වග් වකාමිසම් සහ ාතයන්තර අපරාධ්
අධිකරණවේ වස්වය කළ අභිවචෝදකයන් සහ නීතිවේදීන්වෙන් ITJP සමන්විත
වවයි. එම සංවිධ්ානය විසින් වසායා ෙනු ලබන වතාරතුරැ, වධ් බන්ධ්නවයන්
ජීවිත වේරාවෙන පැමිණි වින්දිතයන්වග් තුවාල කැළැල් සම්බන්ධ්වයන් දුක්
මහන්සි වී වවෝහාරික පරීක්ෂණ පවත්වන වවද්යවරැන් සහ රා ය වනාවන
සංවිධ්ාන විසින් ද තහවුරැ කර තිවේ.
සිරිවස්න පාලනය යටවත් නීති විවරෝධී වලස රඳවා තබාවෙන වධ්බන්ධ්න
පමුණුවනු ලැබූ වදමළ වින්දිතයන් 57 වදනකුවග් පරකාශන සිය අලුත්ම වාර්තාව
සඳහා ITJP විසින් ලබාවෙන තිවේ. එයින් 24 වදනකුට වධ්හංසා පමුණුවා
ඇත්වත් 2016 වහෝ 2017 දීය. එවැනි වද දීම් සම්බන්ධ්වයන් කිසිදු නිලධ්ාරියකුට
එවරහව පරීක්ෂණ පවත්වා වහෝ වෙවීවමන් බැඳ තබා වහෝ නැත. “වනානවතින
වදතිස් වධ්” නම් ITJP වාර්තාවවන් වපන්නුම් වකවරන්වන් දිෙටම වධ්හංසා
සිදුකවරන්වන් ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදා වල “අපතයන්” කිහප වදනකු අතින්
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පමණක් වනාවන බවයි. ආයතනෙතව පවතින හා ඉඩ දී සිටිනු ලබන වදතිස්
වධ් පැමිණවීමට ව යෂ්ඨ නිලධ්ාරීන්ද සහභාගි වී තිවේ.
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ව යෂ්ඨ නිලධ්ාරීන් 2016/ 2017 කාල වකවානුවේ වධ්කාොරයට ඇතුළු වී
තිවබන බව සිද්ධි අතරින් තුවනන් පංගුවක දී විස්තර වකාට ඇත. එයින්
වපනී යන්වන් විධ්ාන වෙකීමක් ඇති අය ඒ පිළිබඳව දැන සිටි බවයි.
2016/17 කාලවේ රඳවා සිටි වින්දිතයන් 12 වදනකුට වවනත් සිරකරැවන්
කෑ වමාර වදනු ඇසී තිවේ. එමගින් වපනී යන්වන්, (අ) තවත් අයට වධ්
වදනු ලැබූ බව සහ (ආ) එම අඩවිවේ සිටි සියලුම ආරක්ෂක නිලධ්ාරීන්
පාවේ වධ්බන්ධ්න පිළිබඳව දැන සිටි බවයි.
වධ්කාොර වලදී ව වමිතික (Biometric) තාක්ෂණය භාවිතවයන් ඇඟිලි
සලකුණු ලබාවෙන තිවේ. වමය ඉතා මෑතදී විවද්ශ ෙමන් බලපතර සඳහා
හඳුන්වා වදන ලද්දකි. සංවිධිත අපරාධ් කල්ලි වමම තාක්ෂණය වයාදා ෙනු
ඇතැයි වහෝ කිසිවිවටකත් ඇඟිලි සලකුණු ලබාෙනු ඇතැයි වහෝ සිතීම
අසීරැය.
කලින් පරශ්න කරනු ලැබූ අවස්ථාවලදී වදනු ලැබූ, වැඩි වදනා වනාදන්නා
වතාරතුරැ සම්බන්ධ්වයන් නැවත පරශ්න කරනු ලැබූ අයුරැ වින්දිතයන්
විසින් විස්තර කර තිවේ. එයින් වපනී යන්වන් දැන් වධ්ක කාරිවේ නිරත
අයට අතීත පරශ්න කිරීම් වාර්තා ඇතුලත් මධ්යම දත්ත ෙබඩාවකට
පරවේශ වීවම් හැකියාව ඇති බවයි.
තමන්ට අපරාධ් කළ’වුන්වෙන් ඇතැමකු හමුදා නිල ඇඳුමින් සිටි බව
වින්දිතයන් 8 වදනකු පවසා තිවේ.
සිද්ධි හතකදී වින්දිතයන්ට වධ් දී තිබුවන් කලින් හඳුනාවෙන තිබූ
ස්ථානයකදීය. ඒ “ව ෝසප් කෑම්ප්” යනුවවන්ද හැඳින්වවන වන්නි ආරක්ෂක
වස්නා මුලස්ථානවේ දීය.
ඒ වවනුවවන්ම ඉදිකරන ලද සිරකුටි වල රඳවා සිටි වින්දිතයන්ට වද දී
තිබුවන් වධ්බන්ධ්න සඳහා වූ වමවලම් වලින් යුත් කාමර වලදීය.
පැහැරෙැනීම, රඳවා තැබීම හා මුදා හැරීම සිදු වකරැවන් රා පක්ෂ පාලන
සමවේ විධිකිමයම අනුෙමනය කරමිනි.
වින්දිතයා රටින් පලා ගිය පසු පවුවල් සාමාජිකයන්ට එවරහ පලිෙැනීම්
දිෙටම සිදුවී තිවේ.

2016/17 කාල වකවානුවේ වදන ලද වදතිස් වධ් පිළිබඳ සවිස්තර වතාරතුරැ ITJP
වාර්තාවේ ඇතුලත් වවයි. කිිකේ විකේ සහ බට වලින් පහර දීම, සිෙරේ වකාට
වලින් පිළිස්සීම සහ ගිනියම් යකඩින් හංවඩු ෙැසීම, හුස්ම හර කිරීම සහ
වදකකුලින් එල්ලා තැබීම ඒ අතර වවයි. ඊට අමතරව පිරිමි 15ක් ඇතුළු
වින්දිතයන් 18ක් ලිංගික වධ්යට වොදුරැ වූ ආකාරයත් විස්තර කර තිවේ.

“අපරාධ්කරැවන්වග් ලිංගික දුෂ්චරිතය සහ කෘරත්වවේ තරම කියාපෑම ඉතා
දුෂ්කර කටයුත්තකි,” යි යැස්මින් සූකා පැවසුවාය. “පැහැදිලි කාරණය නම්, ශ්රී
ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශ සම්බන්ධ්වයන් වකවරන කවර පරතිසංස්කරණයකදී වහෝ
වේවා, වම් සාහසික අපරාධ් සඳහා වෙ කිව යුතු නිලධ්ාරීන් සාපරාධී වෙවීවමන්
බැඳ තැබිය යුතු බවයි.”
සමාප්තයි

