2017 මාර්තු

“මම නරකම වද වින්දේ ්�ෝසප් කෑම්ප්
එ්කයි හතරවැනි තට්ටු්වයි. ප්රශන අහපු
අයයි, පරිවර්තකයි, වද ්දන ්වලා්ේ හරි
සන්තෝ්සන, හයි්යන කතා කරකර
හිටි්ේ.”

සාක්ෂිකරැ්වක්, 2009 දී

“වවුනියා්ේ ්�ෝසප් හමුදා කඳවුර (වනනි
ආරක්්ෂක ්ේනා මුලේ්ානය) ්හෝ ්කාළඹ
CID “හතරවැනි තට්ටු්ේ” රඳවා ගැනීම්
අංශය තුළ වධහිංසාවට ්යාදා ගනනා
්මවලම් වලින සමනවිතය. එයින ්පනනුම්
්ක්රන්න ශරී ලංකා්ේ ආරක්්ෂක අංශ
විසින වධහිංසාව ්යාදාගනනා සැලසුම්
සහගත සහ ආයතනගත ේවභාවයයි.”

එක්සත් �ාතීන
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"මම නරකම වද වින්දේ ද ෝසප් කෑම්ප් එදකයි හතරවැනි තට්ටුදවයි. ප්රeශ්නන හහු  හයයි,
ප්රරිවර්තකයි, වද දදන දවලාදේ හරි සන්දතෝදසන්, හයිදයන් කතා කරකර හිටිදේ."
සාක්ෂිකරැදවක්, 2009 දී

"...වවුනියාදේ ද ෝසප් හමුදා කඳවුර (වන්නි ආරක්ෂක දේනා මුලේථානය) දහෝ දකාළඹ CID
"හතරවැනි තට්ටුදේ" රඳවා ගැනීම් හංශය තුළ වධහිංසාවට දයාදා ගන්නා දමවලම් වලින්
සමන්විතය. එයින් දප්රන්නුම් දකදරන්දන් ශ්රීය ලංකාදේ ආරක්ෂක හංශ වින්න් වධහිංසාව දයාදාගන්නා
සැලසුම් සහගත සහ ආයතනගත ේවභාවයයි."
එක්සත්
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පටුන
දප්රරවදන
හැඳින්වීම
කිමදේදය
සාක්ෂිකරැවන්දේ ප්රැතිකඩ

ද ෝසප් කඳවුර
ප්රeශ්නන ිරීමම්
වධබන්ධන සහ ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩත්වය
රඳවා තැබීම සහ ඉන් ඉවත් කරගැනීම හා බැඳුනු හල්ලේ සහ කප්ප්රම්
හප්රරාධ කරැදවෝ

සමාප්තිය හා නිර්දේශ

3

JOSEPH CAMP
COMMANDERS

2016-PRESENT:
MAJOR GENERAL
JEEWAKA RUWAN
KULATUNGA

He took part in all major
offensives in Northern Sri Lanka.
From 2005-7 he was an Infantry
Brigade Commander in Muhamalei,
Jaffna. After the war he ran the
military academy until in 2012
becoming the Commander of the 55th
Infantry Division, in Jaffna. He
received a gallantry award three
times for his role in the “Counter
Terrorist Operation”.

2012-16:
MAJOR GENERAL
BONIFACE PERERA

He took part in almost all major
offensives against the LTTE and was
the commander of the East during
the war and then the Competent
Authority for displaced war
survivors in the northern region.

2009-2011
MAJOR GENERAL
KAMAL GUNARATNE

Sources: Sri Lankan SFHQ(W) website, http://www.
army.lk/sfhqwanni/ and Sri Lanka Army site, 8
November 2016, http://www.army.lk/news/majorgeneral-jr-kulatunga-assumes-oﬃce-commandersecurity-force-wanni
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In charge of the 53 Division during
the last phase of fighting. In 2012
he was sent as deputy Ambassador
to Brazil. He is part of the Gajaba
Regiment and also Special Forces.

2011-12
MAJOR GENERAL
SUMEDHA PERERA

Appointed Deputy Chief of Staff in
the Army (February 2016). He served
under the former defence secretary
in the Gajaba Regiment in Matale
in 1989 (alongside Shavendra Silva
and Jagath Dias). He was Brigadier
General Staff SFHQ-W in 2009.
He was a member of the Military
Court of Inquiry set up to
investigate allegations raised by
Channel 4 news.

2007-2009
MAJOR GENERAL
JAGATH

After the war he became the
Commander of the Army and and then
the Chief of Defence Staff. He is
currently Ambassador to Brazil,
Columbia, Peru, Chile, Argentina
and Suriname.

ජපරවදන
දම් ශ්රීය ලංකාදේ හඳුනාගත් වධකේථාන2 දබාදහාමයක් හතරින් එකක් පිළිබඳ කරැණු හධායනයිර.
එය ප්රදනම් වී ඇත්දත් ගැලවී ආ 46 දදනකුදේ සවිේතර ප්රeකාශ සහ ආධාරක ලිපි දල්නන
සම්භාරයක් මතය. දම් වාර්තාදේ දැක්දවන දකදලසීම් බිය නක වුවද, ද ෝසප් කඳවුර තුල
වධබන්ධන වලින් දදනලද විඳවීම මුළුමනින් විදහා දැක්වීමට එය සමත් දනාදේ. ද ෝසප් කඳවුදර්
වධහිංසාවට දගාදුරැවූ තවත් දබාදහෝදදනා හප්ර වින්න් හඳුනා දගන තිබුනත්, කාලය සහ සම්ප්රත්
මදකම නිසා ඒ න්යලුදදනාදගන් ප්රeකාශ ගැනීමට හැිරවූදේ නැත.
වවුනියාව නගර මධාදේ පිහිටි දම් දැවැන්ත හමුදා බලදකාටුව ඉකුත් දශක තුනක කාලයක් තිේදේ
වධහිංසා දීම සම්බන්ධදයන් මැනවින් දල්නනගත දකාට ඇති ේථානයක් වන හතර හඩුම තරමින්
දදමළ

නතාවට දහෝ ද්ඩඩ මුක්තිය පිළිබඳ ප්රeබල සංදක්තයිර. චණන්ද්රිිකා කුමාරතුංග, රනිල්

විකිමන්ංහ, මහින්ද රා ප්රක්ෂ සහ මමතියප්රාල න්රිදේන යන හයදේද ඇතුළුව ප්රැවති ආ්ඩඩු ිරන්වක්
හතීත උල්ලංඝන විභාග දකාට හනාගතදේ න්දුවීම වලක්වා ලන්නට පියවර දගන නැත. ITJP වින්න්
දල්නනගත දකාට ඇති ද ෝසප් කඳවුදර් මෑතම වධහිංසා සහ දූෂණ න්ේධිය විදුවී ඇත්දත් 2016
දදසැම්බර් වලදීය. දේශප්රාලන නායකත්වදේ දේශප්රාලන හකර්මණා බදේත්, න්දුවීම් ප්රeතික්දපප්ර
ිරීමදම්ත් ප්රeතිප්රලය වී ඇත්දත් වධහිංසනයට සහ ලිංගික හප්රරාධ ිරීමමට බලප්රතයයක් තමන්ට ඇති
බවට හමුදා දසන්ප්රතියන් තුල විශ්නවාසයක්

නිත වීමයි.

වධහිංසාදේ ප්රරිමාණයත්, විලංගු, දම්වැල්, කප්පි ඇතුළු දවනත් වධක දමවලම් වලින් සමන්විත
ප්රeශ්නන ිරීමදම් කාමර තිබීමත්, දනාතකා හැරිය හැිර දහෝ ඇහැකණ පියාදගන න්ටිය හැිර දහෝ
දදයක් දනාදේ. දමම වධක සහ රැඳවුම් භූමිදේ විේතීර්ණ ආකාරදයන් න්දුවූ දකදලසීම් දනාදැන
න්ටි බවක් කලින් කලට ප්රත්වූ හමුදා ආඥාප්රතිවරැන් ට කීම හසීරැය. 2009 මැයි මාසදේ න්විල්
යුේධය හවසානදේ කඳවුර දයාදා ගැනුදන් එල්ටීටීඊ සංවිධානදේ සාමාජිකයන් බවට සැකදකදරන
විශාල පිරිසකට වද දදමින් ප්රeශ්නන ිරීමමටය. දම් දකදලසීම් වලට ආ්ඩඩුව සමාව දුන් හතර ඉන්
ිරහිප්රයක්ම න්දු දකරැදන් ද නරාල්

ගත්

යසූරිය කඳවුදර් ආඥාප්රති දලන්න් න්ටි සමදේය. දම්

බරප්රතල හප්රරාධ වල වගවීදමන් බැඳ තබනු දවනුවට ඔහුට උසේවීම් ලබාදී 2009 ජූලිදේ හමුදාප්රති
දලන්න් වරදානයක්ද දදන ලදී. 2015 ආ්ඩඩු මාරැදවන් ප්රසු බයසීලදේ තානාප්රති දලන්න් ප්රත් කර
යවන ලද ඔහු ආ න්ටිනා, චිලී, දප්රැ, දකාදලාම්බියා සහ සුරිනාම් රටවලද ශ්රීය ලංකාදේ රා

දූතයා

දවයි. යුේධය හවසානදේ ද ෝසප් කඳවුදර් යුද හමුදා බුේධි හංශය භාරව න්ටි නිලධාරියාද එක්සත්
ාතීන්දේ සංවිධානදේ සාම සාධක හමුදාදේ නම් දැරෑ නිලයකට 2015 දී ප්රත්කර යවන ලද බව
දහළි දකදරන දතාරතුරැ ITJP සතුව ඇත. දම් තරදම් ද්ඩඩ මුක්තියක් ප්රවත්වාදගන යාම ශ්රීය
ලංකාදේ වගවීම සම්බන්ධදයන් සුබ දප්රර නිමිති දනාදේ.
ද ෝසප් කඳවුර තුල නිරන්තරදයන් කරන ලද කෘර හප්රරාධ සම්බන්ධදයන් දමවැනි වාර්තාවිරන්
යුක්තිය ඉපට ිරීමම දුපකර කටයුත්තිර. දිවි ගලවාගත් ප්රසු විදේශ ගතවූවන් ප්රවා තම ජීවිත
නැවත දගාඩනගා ගැනීදම් සටනක නිරත වී න්ටින්දන් ශාීමරික හා මානන්ක ක්ෂතිදයන් දප්රදළමින්,
දරිද්රොතාදේ ගිලී, ප්රාළුදේ සහ දබාදහෝවිට දිවි නසා ගන්නා තරදම් දේදනාවිරනි. ඔවුන් ගතකළ
හන්ධකාරතම දවේ නැවත න්හිප්රත් ිරීමදම් සුවිදශ්නෂ මධර්යයට හදප් ප්රeණාමය හිමිදවයි. ඔවුන්
එදේ කදේ එළිපිට කතා ිරීමම මගින් හනාගතදේ ඒ දේදනාවටම තවත් පිරිේ දගාදුරැ වීම වලක්වා
ගැනීමට හැිරදේය යන බලාදප්රාදරාත්තුදවනි.
යැස්මින් සූකා
ද ාහැන්නේබර්ේ
2017 මාර්තු
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TIMELINE

KEY FOR TIMELINE
ITJP CASES
UK ASYLUM BUNDLES
HOME FOR
HUMAN RIGHTS CASES
CHRD CASES
FREEDOM FROM TORTURE
CASES

6

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

OTHER CASES

7

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

ITJP WITNESSES

8

40

6

40

MEN

WOMEN

LTTE

9

15

42

FORCED RECRUITS
TO LTTE

WHITE VANNED TO
JOSEPH CAMP

TORTURED IN
JOSEPH CAMP

24

32

10

RAPED/SEXUALLY
VIOLATED
IN JOSEPH CAMP

MILITARY
INTERROGATORS

POLICE
INTERROGATORS

හැඳින්වීම
ශ්රීය ලංකාදේ න්විල් යුේධදේ හවසාන භාගදේ සහ ඉන් ප්රසුව3 ර දේ ආරක්ෂක හමුදා වින්න් න්දු
කරන ලද සාප්රරාධී දකදලසීම් වල හන්ඩඩ සහ මුල් බැසගත් ේවභාවය පිළිබඳ ප්රැතිකඩක්
දැක්දවන ITJP වාර්තා මාලාවක හලුත්ම වාර්තාවයි දම්. ආරක්ෂක හංශ වල ප්රeශ්නන ිරීමදම්
හප්රරාධකාීම බවත්, රැඳවියන්ට එදරහිව කරන ලද හප්රචණාර සහ උල්ලංඝන ගැනත් දම් වාර්තාව
දප්රන්වා දදයි. දමහිදී වධබන්ධන සහ ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා සුවිදශ්නෂය. දමහි ප්රeතිප්රලය වී ඇත්දත්
හප්රරාධකරැවන් දමන්ම විධාන වගකීම උසුලන්නන්ද ආරක්ෂා දකදරන ආයතනගත ද්ඩඩ
මුක්තියිරන් සවි ගැන්වුනු වනහගත "වධක සංේකෘතියිර".
ශ්රීය ලංකාදේ යුද කාලීන හතීතදේ දමන්ම නාධිප්රති මමතියප්රාල න්රිදේනදේ ප්රාලනය ප්රැවති ප්රසුගිය
හවුරැදු දදක තුලදීද කරන ලද උල්ලංඝන සහ හප්රචණාර ගැනත් දමම වාර්තාව හවධානය දයාමු
කරයි. දමම වාර්තාදේ දල්නනගත උල්ලංඝන සහ හප්රචණාර, හන්ඩඩ දකදලසීම් සහ ප්රැතිර ප්රවත්නා
ද්ඩඩ මුක්තිය එක්සත් ාතීන් වින්න් සංගෘහිත මෑත වාර්තාවල4 එන හලුත්ම දචණෝදනා වලින්ද
තහවුරැ දකීම ඇත.

කුමජදදය
සම්මුඛ පරීක්ෂණ: බියතානාදේ සහ ේවිට්සර්ලන්තදේ ප්රදිංචි ශ්රීය ලාංිරක දදමළ 46 දදනකු සමග
ITJP ගදේෂකයන් හය දදනකු වින්න් දින කීප්රයක් තිේදේ සවිේතර රහන්ගත සම්මුන සාකච්ඡා
ප්රවත්වන ලදී. කලින් කරන ලද දල්නනගත ිරීමම් දවනුදවන් ITJP වින්න් සම්මුන සාකච්ඡා ප්රවත්වන
ලද හවේථාවලදී ද ෝසප් කඳවුර ගැන සඳහන් වුවත් ගැඹුරින් ඒ ගැන විමසා නැති විට, එම හඩවිය
දක්න්ද්රො කරගනිමින් නැවතත් සම්මුන සාකච්ඡා ප්රවත්වන ලදී. ඊට හමතරව ද ෝසප් කඳවුදර්
හත්දැකීම් සම්බන්ධදයන් හලුත් සාක්ෂිකරැවන් සම්මුන ප්රීමක්ෂණ වලට සහභාගි කර ගන්නා ලදී.
එයින් 14 දදදනක් තමන් රඳවාදගන ප්රeශ්නන කරන ලද ේථාන පිළිබඳව රෑප්ර සටහන් ඇඳ දුන්හ.
ලිඛිත ප්රeකාශ හා සැසදඳන දහයින් දම් රෑප්ර සටහන් හතිශයින් වැදගත් දවයි.
ඉලක්කය: සාක්ෂිකරැවන් දතෝරාගැනීදම්දී ITJP දයාදාගත් ප්රeධාන නිර්ණායකය වූදේ ඒකාබේධ
දමදහයුම් ආරක්ෂක දේනා මුලේථානය (JOSFH) දහෝ දප්රාදුදේ "ද ෝසප් කෑම්ප්" දලස හඳුන්වන
වන්නි ආරක්ෂක දේවා මුලේථානදේ හඩුම වශදයන් දින තුනක් රඳවාදගන න්ටියවුන්ය. දතෝරාගත්
සාක්ෂිකරැවන් ද ෝසප් කඳවුදර් රඳවාදගන න්ටින ලේදේ යුේධදේ හවසාන භාගදේදී දහෝ 2009 න්ට
2016 හවසානය දක්වාය.
ආරක්ෂාව: ශ්රීය ලංකාදේ ජීවත්වන ඥාතීන්දගන් ප්රළිගනු ලැබීම සම්බන්ධදයන් විදේශගතව න්ටින
සාක්ෂිකරැවන් තුල ඇත්දත් හප්රeමාණ බියිර. එමනිසා, ු ේගලයන් හඳුනාගත දනාහැිර වීම සහතික
කරනු පිණිස දතාරතුරැ සංේකරණය කර ඇත.
රහසපභාාවය: ITJP ගදේෂකයන්, ප්රරිවර්තකයන් සහ කාර්ය ම්ඩඩලය රහන්ගතභාවය රැකීම
සඳහා වන ගිවිසුම් වලින් බැඳී න්ටී. සම්මුන සාකච්ඡා ආරම්භ ිරීමමට ප්රළමු ඒ බව වින්දිතයන්ට
දැනුම් දදනු ලැදේ.
සුරක්ෂිත ඉඩකඩ: සම්මුන සාකච්ඡා ප්රවත්වන ගදේෂකයන්, ප්රරිවර්තකයන් සහ ඒ සඳහා දයාදා
ගන්නා ේථාන සම්බන්ධදයන් වධහිංසාවට සහ ලිංගික හිංසනයට ප්රාතයවූ ීඩිතතයන්ට සුරක්ෂිත
භාවයක් සලසා දීම ITJP ගදේෂකයන් වින්න් මහත් සැලිරල්දලන් යුතුව කරන ලදී.
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සැලකිල්ලට ගන්නා ලද ජවනත් ජේ:
සාක්ෂිකරැවන්දේ හවසරය ඇතිව, ITJP ගදේෂකයන් වින්න් මවද්යය මනතික වාර්තා (MLR) ඇතුළු
සවිේතර මවද්යය සහ මදනෝමවද්යය වාර්තා ලබාගන්නා ලදී. ඊට හමතරව ප්රහත දැක්දවන දෑද
විමර්ශනය කරන ලදී.
-

ද ෝසප් කඳවුදරන් දිවි ගලවාගත් 8 දදනකු එක්සත් රා ධානිදේ දේශප්රාලන රැකවරණ
ඉල්ලුම් ිරීමදම්දී දුන් ලිපි දගාණු;

-

1987 න්ට 2014 දක්වා ද ෝසප් කඳවුදර් වධහිංසාවට දගාදුරැවූ 28 ක් පිළිබඳව මානව
හිමිකම් නිවහන නම් ශ්රීය ලංකාදේ රා ා දනාවන සංවිධානය වින්න් රට තුලදී දල්නන ගත
කරන ලදුව ඔවුන්දේ සංරක්ෂණාගාරදයන් දදන ලද දතාරතුරැ සටහනක්. තවත් න්ේධි 59 ක්
දන්නා බව එම සංවිධානය වින්න් දක්වා ඇති හතර ඒ හතරින් ද ෝසප් කඳවුදර් න්ටි රැඳවියකු
පිළිබඳවද දන්නා නුමුත් එහිදී වද දුන්දන්දැයි නිශ්නචිතවම සඳහන් දකාට නැත;
- 2009 ද ෝසප් කඳවුදර් වධ දීම් සම්බන්ධදයන් දකාළඹ ප්රදනම් දකාටගත් මානව හිමිකම්
සංවර්ධන මධාේථානය (CHRD) වින්න් ලබා දුන් දිවුරැම් ප්රeකාශ 4 ක්;

-

එක්සත් ාතීන්, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ හධිකරණ තීන්දු වාර්තා5 වල 1984 න්ට
2015 දක්වා ද ෝසප් කඳවුදර් වධහිංසා පිළිබඳව දකදරන දචණෝදනා 51ක් ගැන ප්රළවූ
ඓතිහාන්ක මුලාශය 1 ඇමුණුමට (ඉංග්රී න්) එකතු කර ඇත.

-

ද ෝසප් කඳවුදර් මෑතදී වධහිංසා ප්රමුණුවන ලද ශ්රීය ලාංිරකයන් 9 දදනකු සම්බන්ධ න්ේධි
තමන් සතුව ඇති බව වධහිංසාදවන් නිදහස (Freedom From Torture) රා ා දනාවන
සංවිධානය වාර්තා කර ඇත.

සමේතයක් වශදයන් ගත් කල, 1984 න්ට 2016 දක්වා හවුරැදු 32 ක කාලය තුල ද ෝසප් කඳවුදර්දී
වධබන්ධනයට දගාදුරැ වූ බවට දචණෝදනා කරන 138 දදනකු දමයින් නිදයෝ නය දේ.
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MALE WITNESS
DETAINED IN 2009

“I was held in one
of three large
cells that each
held 10-20 men.
Each of the cells
had an iron bar
door with a metal
sheet partially
covering it and no
windows. It was
always quite dark.
The walls were
cement and
felt like they had
been painted.”
TWO OTHER MALE WITNESSES,
DETAINED IN 2009 AND 2013,
DESCRIBED SIMILAR CELLS.

12

13

සාක්ෂිකරැවන්ජේ පැතිකඩ
දම් වාර්තාව ප්රදනම් වී ඇත්දත් නීති විදරෝධී දලන්න් ද ෝසප් කඳවුදර් න්රදකාට තබාගන්නා ලද
සාක්ෂිකරැවන් 46 කදේ ප්රeකාශන ය. වයස 22ත් 55ත් හතර ඔවුන්දගන් 40ක් පිරිමිය, 6ක්
කාන්තාවන්ය; වැිත දදනකු දැන් ප්රසුවන්දන් තිේ ගණන් වලය. සාක්ෂිකාර 46 දදනා වින්න්ම ද ෝසප්
කඳවුර නිශ්නචිතව හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒ හතරින් දබාදහෝ දදනකුට වද දදන ලද ේථාන ිරහිප්රය
හතරින් එකක් වී ඇත්දත් ද ෝසප් කඳවුරයි. න්ේධි විශාල සංනාාවක් හදාලවන්දන්, රඳවා දගන න්ටින
සංනාාව වැිතදවමින් ඔත්තු දසවීම ඉහළම හදියරකට ළඟාවූ යුේධදේ හවසන් හදියර හා එහි
ප්රසුභාගය වූ 2009 ට හා 2010 ටය. දම් කාලය තුල ද ෝසප් කඳවුදර් න්රදකාට න්ටි හය හතරින්
හත් දදනකුම 2012 සහ 2016 කාලය හතරතුර දම් කඳවුදර්දී නීතිවිදරෝධී න්ර හඩේන්ය, වධහිංසාව
සහ හප්රචණාර වලට දගාදුරැ වී තිබීම කම්ප්රා කරවන සුළුය.
LTTE සාමාජිකත්වය/ සම්බන්ධය
දදදදනකු හැර හන් සෑම දදනාම එල්ටීටීඊය සමග දහෝ එහි ප්රරිප්රාලනය සමග දහෝ යම්
හවේථාවකදී සම්බන්ධතා ප්රැවති දහෝ ශ්රීය ලංකාදේ ආරක්ෂක හංශ වලට හනුව සම්බන්ධතා තිබුනු
දහෝ හයයි. එයින් සමහරක් හවුරැදු ගණනාවකට දප්රර හතීතදේය. වැිත දදනකු (සාක්ෂිකරැවන්
40ක්) සෘජුවම එල්ටීටීඊය දහෝ එහි ප්රරිප්රාලනය හා සම්බන්ධය. ඒ හතරින් පිරිමි 33ක් හා
කාන්තාවන් 6ක් යුද දහෝ ඒ ආශ්රියත වනහ හා සම්බන්ධිතය. ඇතැම් ද ාපනයන් ද ඇතුලත් ඒ පිරිදේ
බුේධි, මාධා, කාර්ය සම්ප්රාදනය, ද ාපන නායකයන්දේ ශීමරාරක්ෂාව දමන්ම රියැදුරැ, ප්රරිප්රාලන
කාර්ය ම්ඩඩල සහ මවද්යය දේවා යන ප්රරිප්රාලන දේවා වල නිරත වූ හයද දවති. තවත් හය
එල්ටීටීඊ දේ න්විල් ප්රරිප්රාලන දේවා වල නිරත වූවන්ය. මූලා, හධිකරණ සහ ප්රරිගනක ආදී හංශ
වල හය ඊට ඇතුලත්ය. එක් හයකු ද ාපන දප්රාලිේ නිලධාරියකුව න්ට ප්රසුව යුද දප්රරමුණට යවන
ලේදදිර. සාක්ෂිකරැවන් ිරහිප්රදදනකුම භාරවන හවේථාදේදී දහෝ කාඩර්වරැන්ට ඉදිරිප්රත් වන
දලසට යුද හනාථ කඳවුදර් කරන ලද තර් නය කරන ලද හවේථාවලදී දහෝ තම සාමාජිකත්වය
දහළි කළ හයයි. දබාදහෝ දදනකු හඳුනාදගන ඇත්දත් හල්ලාගන්නා ලද දවනත් කාඩර්වරැන් මගිනි.
සාක්ෂිකරැවන් නම දදනකු ප්රැවසුදේ තමන් බලහත්කාරදයන් එල්ටීටීඊයට බඳවා ගන්නා ලද බවයි;
වැිතදදනකු යුේධදේ හවසාන මාසවල 2008 හා 2009 මුලදීය.
එල්ටීටීඊ සංවිධානය තුල විවිධාකාරදේ හත්දැකීම් දමන්ම යුේධදේ හවසන් මාස හා දින පිළිබඳ
ීඩඩාකාීම විේතරද, 2009 මැයි මාසදේ මැද හවසාන භාරවීම6 ගැන දතාරතුරැද සාක්ෂිකරැවන් වින්න්
ලබා දදන ලදී. දම් වාර්තාදේ විගී හ කර දනාමැති දවනත් යුද හප්රරාධ සහ මානව හිමිකම්
උල්ලංඝන සම්බන්ධ ඇතැම් ප්රeබල සාක්ෂිද ඒවාට ඇතුලත්ය.
සාක්ෂිකරැවන් තුන් දදනකු ඉලක්ක දකාටදගන ඇත්දත් එල්ටීටීඊ දේ ඔවුන්දේ ඥාතීන් න්ටි නිසාය.
එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ආධාර කළ බවට එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් දනාවන තුන් දදනකුට දචණෝදනා කර
ඇති හතර, 2015 දී තවත් දදදදනකු රඳවා තබා ඇත්දත් ආ්ඩඩුවට විරැේධ සාමකාමී ප්රe ාතන්තයවාදී
දේශප්රාලන උේදඝෝෂණ වලට සම්බන්ධ වීම නිසාය.
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1

MALE INTERROGATION
ROOMS

2

FEMALE INTERROGATION
ROOMS

3

MILITARY INTELLIGENCE
COMMANDER OFFICE

4

CELLS FOR
MALE DETAINEES HELD
BY MILITARY
INTELLIGENCE

5

MILITARY INTELLIGENCE
QUARTERS

6

MAJOR GAMAGE’S
OFFICE

7

CELLS FOR
FEMALE DETAINEES HELD
BY MILITARY
INTELLIGENCE

8

GENERAL
JEGATH JAYASURIYA’S
OFFICE

9

QUARTERS FOR INFORMERS
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ජ ෝසප් කඳවුර
හමුදා ජක්න්ද්රෂස්ාානය
ද ෝසප් කඳවුර ශ්රීය ලංකාදේ උතුදර් දිේතියක්ක වල යුද හමුදා සහ තයේත විදරෝධී දමදහයුම් වල
ප්රeධාන දක්න්ද්රොේථානයිර. යුේධදේ උච්චණතම හවදිදේ හමුදාව දමන්ම දප්රාලින්යත් දම් කඳවුදර් න්ට
ිරියාත්මක විය. යුද හමුදා බුේධි බලකාය සහ ශ්රීය ලංකා ගුවන් හමුදාව ඇතුළු දවනත් හමුදා ඒකක
දමන්ම තයේත මර්දන කටයුතු හා හභාන්තර ආරක්ෂාවට එදරහි තර් න සම්බන්ධදයන් වගිරයන
තයේතවාදී විමර්ශන හංශය (TID) වැනි දප්රාලිේ ඒකක ද7 ඊට ඇතුලත්ය. 2015 සහ 2016 දී ද ෝසප්
කඳවුදර් න්රදකාට දගන න්ටි සාක්ෂිකරැවන් 6 දදනකුදගන් ITJP වින්න් ප්රeකාශ ලබා ගන්නා ලදී. ශ්රීය
ලංකා යුද හමුදාව සහ TID වින්න් රඳවා තබාදගන වදදීම පිළිබඳව ඔවුන් වාර්තාකර ඇත.
හඳුනාගැනීම න්දුවී ඇත්දත් නිලධාීමන් තමන් හඳුන්වා දුන් ආකාරය සහ හැඳ න්ටි ඇඳුම් හා නිල
ඇඳුම් හනුවය.
හල්ලාගන්නා ලද එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් ගණනාවක්ම ආරක්ෂක හංශ සමග වැඩ ිරීමමට සහ
දවනත් ඔත්තු කරැවන් හසුරැවා ගැනීමට දයාදාගැනීමත් සම්බන්ධදයන් වගිරව යුත්දත් ද ෝසප්
කඳවුදර් හමුදා බුේධි හංශයයි. එල්ටීටීඊදේ විධාන සහ සම්ප්රත් යටිතල වනහය වින්ඩඩනය ිරීමදම්
හමුදා උත්සාහය සඳහා දම් ඔත්තුකරැවන් ප්රeදයෝ නවත් සම්ප්රතක් විය. ඔවුන්ට කඳවුර තුල නිවාස
සහ ආරක්ෂක හමුදා හැඳුනුම්ප්රත් ද, ඇතැම් හවේථාවලදී ආයුධද සප්රයා තිබුනි.
කඳවුර සහ එහි දමදහයුම් පිලිබඳ ප්රeන්ේධ විේතර සීමිතය. ප්රසුබිම සහ ඉතිහාසය පිළිබඳව ශ්රීය
ලංකා යුද හමුදා දවේ හඩවිය වින්න් දදනු ලබන දතාරතුරැ ඉතා හල්ප්ර වුවද, කඳවුදර් භට න්ඩඩ,
දේනාංක සහ බලඇණි වල සංවිධාන වනහය ගැන මූලික දළ හදහසක් ප්රල දකාට තිදේ8. කඳවුදර්
න්ටින දවනත් ආරක්ෂක හංශ වල ඒකක දහෝ හතිපිහිත වන රා කාරි දහෝ සම්බන්ධදයන් දම්
ක්ඩඩායම් කටයුතු කදේ නැතදහාත් තවමත් කරන්දන් දකදේද යන්න පිළිබඳ දතාරතුරැ ප්රeන්ේධියට
ප්රත් කර දනාමැත.
නීති විජරෝධී රැඳවුම් අඩවිය
ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩත්වය ඇතුළු වධබන්ධන දහෝ දනාමනා සැලිරලි සඳහා ද ෝසප් කඳවුර දයාදාදගන
ඇති බව ශ්රීය ලංකාව සම්බන්ධ එක්සත් ාතීන්දේ OHCHR විමර්ශනදයන්ද9, මානව හිමිකම්
සංවිධාන වින්න්ද දශක ගණනක් තිේදේ මැනවින් වාර්තා කර ඇත. ද ෝසප් කඳවුර නිල වශදයන්
ගැසට් කර ඇති රැඳවුම් ේථානයක් දනාවන බව 2002-11 කාල ප්රරිච්දේදය ආවරණය කරන OHCHR
විමර්ශනය ප්රැහැදිලිව ිරයා තිදේ10. එම තත්වය දවනේ වූ බවක් දක්වා නැති නුමුත් එය බුේධි
දතාරතුරැ රැේ ිරීමම, ප්රeශ්නන ිරීමම, විමර්ශන සහ ඊට හදාළ නිල දනාවන න්රදකාට තබා ගැනීම්
සඳහා දිගටම දයාදා ගනු ලැදේ.
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MALE WITNESS
DETAINED IN 2009

“When the blindfold was removed I saw
metal chains with manacles hanging from
the ceiling. I also saw pipes, wooden
batons and there was blood splattered
on the old cement wall. The room had no
windows but there was a small table and
a chair. I was on the floor on all fours
after I was kicked. Someone came and
stood on my hands and stamped on them
with their boots.”

22

23

වධහිංසාව පිළිබඳ එක්සත්

ාතීන්ජේ විජේෂ නිජයෝජිතයාජේ පැමිණීම

2016 මැයි මාසදේදී එක්සත් ාතීන්දේ සංවිධානයට ද ෝසප් කඳවුරට ඇතුල්වීමට ඉඩ සැලසීම ගැන
ITJP සතුට ප්රල කරයි. වධහිංසාව සහ හදනකුත් කුරිරැ, හමානුෂික හා හවමාන සහගත හප්රරාධ
සම්බන්ධ එක්සත් ාතින්දේ එවක විදශ්නෂ නිදයෝජිත මහාචණාර්ය හුවාන් දමන්දදේ ඇතුළු
ක්ඩඩායමක් කඳවුරට දගාේ එහි නිලධාීමන් මුණ ගැසුණහ. කඳවුදර් ප්රeමාණය සහ එහි ගත කළ
සීමිත කාලය සැලිරල්ලට ගත් කල ප්රරිපූර්ණ දසවිල්ලක් න්දු ිරීමදම් හැිරයාවක් දහෝ එදේ ිරීමදම්
හරමුණක් දනාතිබුනු බව ප්රැහැදිලිය. කඳවුදර් සැලසුම සහ එහි හංදගෝප්රාංග පිළිබඳ වැිතදුර විේතර
ඉන් හනතුරැව ලබාදගන තිදබන හතර, එමගින් වඩාත් විේතරාත්මක විමර්ශනයක් ිරීමම කිතනම්
ිරීමමට හැිරදවයි. දමය තවමත් හවශාතාවක් දලන්න් ප්රවතින හතර, විදශ්නෂ නිදයෝජිතදේ ප්රැමිණීම
ඒ සම්බන්ධ හවසාන නිගමනය දලස සැලකීම දනාකළ හැිර හා දනාකළ යුතුවාක් දමන්ම ද ෝසප්
කඳවුර රැඳවුම් හා වධකේථානයක් දනාදවතැයි තහවුරැ කරන්නක් වන්දන්ද නැත.
කඳවුරැ සැලැස්ම
ද ෝසප් කඳවුර සුවිශාල ප්රeදේශයක් ු රා ප්රැතිරැනු ගුවන් ප්රථයිරන්ද යුත් දැවැන්ත භූමි භාගයිර. දම්
වාර්තාව සමග ලබා දී ඇති න්තියදම් එහි නැදගනහිර මායිදම් නිශ්නචිත දේශාංශ හා හක්ෂාංශ
ප්රැහැදිලි නැත. 'කඳවුර' පිහිටා ඇත්දත් වවුනියාදේ නගරය ආසන්නදේ ප්රeදේශවාසීන්දේ දගවල්
දදාරවලින් වටවී දගනය. කඳවුදර් නිල පිවිසුම් කීප්රයක් ප්රැහැදිලිව දැක ගත හැක.
ඇතුලත දතාරතුරැ දන්නා හයකු වින්න් දදන ලද යුද හමුදා බුේධි බලකාදේ (MIC) හංදගෝප්රාංග
පිළිබඳ න්තියමකට හනුව න්රදකාට තබාගන්නා ේථාන ප්රහක් තිදේ. හතරක් පිරිමි සඳහාය, හදනක
කාන්තාවන්ටය. ප්රeශ්නන ිරීමම් සඳහා දවනම ේථාන ප්රහක් තිදේ. ඒවාද පිරිමින්ට හතරයි,
කාන්තාවන්ට එකයි වශදයනි. MIC කාර්යාල සහ නිවේනත් ඒ හතර ඇති සමීප්රතාවත් න්තියදම්
ප්රැහැදිලිව දැක්දේ. දම් න්තුවම් සටහන ගූගල් ප්රෘථිවි න්තියම් හා සමප්රාත කරන්නට ITJP වීරිය දරා
තිදේ.
රඳවා තබාගැනීම සහ ප.ේන කිරීම
විවිධ හවේථා වලදී න්රදකාට දගන න්ටි රැඳවියන්දේ සංනාාව විචණලාය. යුේධදේ හවසාන කාල
ප්රරිච්දේදදේ සහ භාරවීම් න්දුවූ වහාම කඳවුර තුල රැඳවියන් ඔබ දමාබ යාම ඉහල දගාේ ඇත.
ද ෝසප් කඳවුර පිහිටි ේථානය පිලිබඳ විේතර හත් හඩංගුදේ ඉන්නා හයදගන් සහ ප්රැහැරදගන ආ
හයදගන් වසන් කරන්නට එහි බලධාීමන් යම් පියවර දගන තිදේ. කඳවුරට ඇතුල් වීදම්දී හා
පිටවීදම්දී දමන්ම වාහන වලින් කාමර වලට දගනයාදම්දී සහ න්රකුටි හතරත් ප්රeශ්නන කරන කාමර
වලටත් දගනයාදම්දීත් න්රකරැවන්දේ දෑේ බැඳ දහෝ ඔලුව ආවරණය කර ඇත. ප්රීමක්ෂණ කදප්රාලු
හරහාත් දේග ප්රාලන ගැටි උිතනුත් වාහනවලින් න්රකුටි කරා දගනයනු ලැබූ ආකාරය ඔවුන් වින්න්
විේතර කර තිදේ. කඳවුර පිටතින් දප්රදනන ආකාරය පිළිබඳ සැලිරය යුතු විේතරයක් ිරන්වකුත්
ලබා දී නැත. එදහත්, දෑේ බඳිනු දනාලැබූ ඇතැදමක් විශාල ගේ, දදාරටුව හසල ප්රේ දගාඩැල්ලක්.
විශාල යකඩ දේට්ටුවක් සහ න්ංහ රෑප්ර දුටු හයුරැ විේතර කළහ.
ජ ෝසප් කඳවුරට ජගනයාම
දබාදහෝ සාක්ෂි කරැවන් ද ෝසප් කඳවුරට දගනයනු ලැබුදේ එක්දකෝ දකලින්ම තමන් හත්
හඩංගුවට ගන්නා ලද දහෝ ශ්රීය ලංකා ර දේ හමුදා දවත භාරවූ දහෝ ේථානදේ න්ටය. නැතිනම් යුද
හනාථ කඳවුරැ, "ු නරැත්ථාප්රන කඳවුරැ" දහෝ දවනත් රැඳවුම් ේථාන වල න්ටය; ඒ හමුදාව සමග
වැඩ කරන ඔත්තු කරැවන් වින්න් හඳුනාදගන දප්රන්වා දීදමන් හනතුරැවය. දවනත් රැඳවුම් ේථාන
වල න්ට වරින් වර ද ෝසප් කඳවුර දවත දගන එනු ලැබූ හයුරැද සාක්ෂිකරැවන් ිරහිප්ර දදනකු වින්න්
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විේතර කරන ලදී. වැිත දදනකු සම්බන්ධදයන් ගත් කල ද ෝසප් කඳවුර න්රගත ිරීමම් මාලාවක
තවත් හවේථාවක් ප්රමණි. දබාදහෝ දදනා දගන එනු ලැබුදේ තනි තනිවය. ඇතැමුන් කුඩා
ක්ඩඩායම් දලන්නි. 2009 මැයි මාසදේ තවත් එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් 90 දදනකු සමග එතනට මාරැ
කර එවනු එක් සාක්ෂිකරැවකු වින්න් විේතර කරන ලදී; තදවකකු කී ප්රරිදි ඒ හවුරැේදේ
හදගෝේතුදේ 30 දදනකු සමගින් එහි දගනවිත් ඇත්දත් රම්දබයිකුලම් කඳවුදර් න්ටය.

"හපිව දගනියනදකාට ඇේ බැඳලා දනාතිබුණත් මුකුත් දප්රනුදන් නෑ. ඒ කළු වීදුරැ හින්දයි, හපිට
සීට් වල ඉඳදගන වාහදන් බිම දිහා බලාදගන ඉන්න ිරයලා තිබුනු හින්දයි. ප්රැය බාගයකටත් හඩු
කාලයක් ගිය ගමදන්දී මට තවත් වාහන වලයි, ලවුඩ්ේීඩකර් වලයි සේදේ ඇහුනා. හපි හරි
දේගදයන් ගිදේ වල දගාඩැලි නැති ප්රාරක. ගැටි කීප්රයක් උිතන් යනදකාට වාහදන් දේදේ හඩු
කරලා ගියා. වාහදන් දේගය හඩුකරලා, නැතිනම් නවත්තලා දේට්ටුවක් හරින සේදේ ඇහුනා.
දේට්ටුව ප්රහු කරලා විනාිත දදකිරන් විතර වාහදන් නැවැත්තුවා. හපි වාහදනන් බැේසහම දැක්කා
ඒක හමුදා කඳවුරක් ිරයලා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
පැහැරගැනීම
15 දදනකුම ද ෝසප් කඳවුරට දගදනනු ලැබුදේ දගදරදී, මුරකදප්රාලු වලදී දහෝ මහමගදී ප්රැහැරගනු
ලැබීදමන් ප්රසුවය. 2014 දී ප්රැහැර ගනු ලැබූ දම් ු ේගලයාදේ කතාව ඒ හැමටම ප්රාදේ දප්රාදුය.

"මම මුලතිේ වලදී කකා ඉන්නදකාට දදාරට තට්ටු කරනවා ඇහුනා. හම්මා ගිහින් දදාර ඇරියාම
න්විල් ඇඳගත්තු ප්රේ දදදනක් දගට ඇතුල්දවලා හම්මාවත් ප්රැත්තකට තල්ලු කරලා දාල ඇවිත් මාව
හල්ලගත්තා. ඒ දමාකද ිරයලා හම්මා ඇහුවාම හපිට ිරන්ම සේදයක් කරන්න එප්රා ිරයල හනතුරැ
ඇඟවුවා. කවුරැත් කෑ ගැහුදවාත් දවිත තියනවා ිරයලා මිනිදහක් මදේ ඔලුවට පිේදතෝලයක්
තියලා තර් නය කළා. උන් කතා කදේ කැිතච්චි දදමදළන්. මදේ හම්මා හඬ හඬා පින්දසන්ඩු උනත්
උන් මාව ඇදදගන ගිහිං එළිදේ නවත්තලා තිබුනු සුදු දටාදයෝටා හයි ඒේ දඩාල්පින් වෑන් එකකට
දාගත්තා. ඒ මිනිේසු මදේ නම හරි හයිදඩන්ටි කාඩ් එක හරි දකායි දවලාදවවත් ඇහුදේ නෑ. මාව
වාහදන්ට දාලා සීට් හතර මුනින් දිගා දකදරේවා. කේදෝ මදේ හත් දදක පිටිප්රේසට කරලා දරදි
ප්රටියිරන් බැන්දා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2014 දී
ITJP වින්න් සම්මුන ප්රීමක්ෂිත සාක්ෂිකාරියක් දදවතාවක් "සුදු වෑන් ඉේසීමිරන්" දම් කඳවුරට දගන
දගාේ තිදේ; වරක් 2009 දීය, නැවත ඊට ප්රසු හවුරැේදකදීය.
සිර කුටි
න්රකුටි පිලිබඳ විේතර විවිධාකාරය. දබාදහෝදදනා යම් විේතරයක් ලබා දුන් හතර 14 දදදනක්
මතකදයන් සටහන් ඇඳ දුන්හ. න්යලු විේතරවල දප්රාදු කාරණය වූදේ කුටි වලට දනල්
දනාතිබීමත්, ආදලෝකයක් ලබා දනාදීමත්ය. බිම් මට්ටදම් සහ දප්රාදළාව යට න්රකුටි පිළිබඳව
සාක්ෂිකරැවන් විේතර කරන හතර ටික දදනකු රඳවා තබා ඇත්දත් මහල් දදකක
දගාඩනැගිල්ලකය. දබාදහෝ කාමර රඳවා තබාගැනීම පිණිසම යකඩ දප්රාලු දහෝ දදාරවල් දමා ඉදිකර
තිබුනු ඒවාය. ප්රිත 10 ක් 15 ක් යට භූගත කුටි දප්රළකට රැදගන යනු සාක්ෂිකරැවන් 10 දදනකු
වින්න් විේතර කර තිදේ. ඇතැම් කුටි විශාල වන හතර 20 දදනකු ප්රමණ රඳවා තැබිය හැිරය11.
හනික්වා සෑදහන්න කුඩාය12.

"කාමදර් හරිම ු ංචියි. කකුල් දික්කරලා ඇල දවන්න බෑ. මම හිත ප්රහමාරක් විතර උස ඇති.
කාමදර් මීටරයක් විතර ප්රළලයි. හිට ගත්තහම ඔළුවයි සීලිමයි හතදර් හඟල් 10ක් විතර ඉඩ ඇති.

17

සාමානා කක්කුේන්යකුයි න්න්ක් එකකුයි එක දකානක තිබුනා.හනික් දකලවදර් මට ඉඳදගන ඉන්න
න්ේධ උනා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2010 දී
"ඒක හරිම ු ංචි කාමරයක්. මට හරියට ඇලදවලා ඉන්න බෑ. ඒ තරමට ු ංචියි. ඒදගාල්දලෝ
දප්රාදළාවට වතුරත් වක්කරන හින්දා මට හරියට නිදාගන්නත් විදියක් නැති උනා."
සාක්ෂිකාරියක් 2013 දී
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MALE WITNESSES
DETAINED IN
2014 AND 2009

“They took me down about 10-15 steps.
I was put in a cell. They removed my
blindfold and the handcuffs. Everything
in the room was bare cement; the
door had metals bars and metal sheeting.
There was a small hole at the top
of the door where the guards could peek
through. There were no windows
and no lights inside. The cell smelled
of urine and dirt.”

“I walked down about 10-15 steps and was
made to turn left inside a cell.
I heard the creaking sound of iron
gates. Inside the cell a person removed
my blindfold. The cell was about small
the walls and floor made of cement. The
door was made of iron.”

26

TEN WITNESSES DESCRIBED GOING DOWN STEPS TO
UNDERGROUND CELLS.

27

MALE WITNESS
DETAINED IN 2009

“He asked me to sign the document he had
written by hand in Sinhala. I saw there
was a video camera in front of me;
I don’t know if it was filming me. I also
saw a voice recorder. He ordered the
others to take my photo and fingerprints.
Another soldier told me to sign
on several blank pieces of paper.”

28
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පැවති තත්වය
දින ිරහිප්රයක් සහ මාස ගණනක් හතර වන කාල ප්රරිච්දේද තුල ද ෝසප් කඳවුදර් රැඳවියන්
න්රදකාට තබා ඇත. සාක්ෂිකරැවන් තුන්දදනකු මාස දහ හටක් කඳවුදර් න්රදකාට තබා තිබුනි. ඒ
ිරන්වකුත් බලන්නට ාතාන්තර රතු කුරැස සංවිධානය දහෝ ප්රවුදල් සාමාජිකයන් දහෝ ප්රැමිණ නැත.
කුටිදේ න්ටියදී දෑතට මාංචු දමා දකාන්කීිට් දප්රාදළාදේ සවිකර තිදබන යකඩ වළලු දදකකට ා
තිබූ ආකාරය සාක්ෂිකරැවන් දදදදනකු වින්න් විේතර කරන ලදී. හැමදදනාදේම විඳවීම් එක සමාන
දනාවන හතර න්රගත දකාට න්ටියදී යට ඇඳුමින් ප්රමණක් ඉන්නට න්දුවූ බව දබාදහෝ රැඳවියන්
වින්න් ප්රවසා තිදේ. ටික දදනකුට තමන්දේ ඇඳුම් තබාගන්නට ඉඩ දී තිදේ.
හපිරින්දු බව දප්රාදු තත්වය වූ හතර දසෝදා ප්රවිතය කර ගැනීදම් ප්රහසුකම් න්රකුටි වල තිබී නැත.
කුටිදේ දදාරට තට්ටු කර දබාදහෝ දවලාවක් යාදමන් හනතුරැව දදාරක් නැති වැන්ිරළියකට
කැඳවාදගන යනු ලැබූ හයුරැ දප්රාදලාව යට න්රදකාට න්ටි ඇතැම් සාක්ෂිකරැදවෝ ප්රැවසූහ13. දබාදහෝ
හවේථාවලදී මුතයා ිරීමමට දබෝතලයක් සහ මල ප්රහ ිරීමමට ප්ලාේටික් මල්ලක් දී කලින් කලට ඒවා
හිේ ිරීමමට ඉවතට දගන යනු ලැදේ. න්රැර දසෝදා ප්රවිතය කර ගැනීම සඳහා සමහරැන් නිතිප්රතා
දගනයනු ලැබුවත්, හනික් හය ිරන් විදටකත් දගනදගාේ නැත. ඇඟප්රත ශුේධ ප්රවිතය කරගැනීමට
ඉඩක් දනාලබා එක සාක්ෂි කරැවකු ගත දකාට ඇති කාලය මාස තුනකට ආසන්නය.
කුටිදේ දදාර යටින් කෑම පිඟානක් තල්ලු කරනු දබාදහෝ රැඳවියන් වින්න් විේතර කරන ලදී. එය
සීතල වී හප්රතා වන තරමට ගුණදයන් පිරිහී දගාන්නි14. ටික දදනකුට ප්රeාථමික මවද්යය ප්රeතිකාර
ලැබුනු (එක් හයකු දරෝහල් ගත කර තිදේ) නමුත්, ප්රeශ්නන ිරීමදම්දී හා යුේධදේ හවසානදේදී තුවාල
ලබා න්ටි දබාදහෝ දදනාට ඒ සැලිරල්ල ලැබී නැත15.
රැඳවියන් හතර සන්නිදේදනය සීමිත වූ හතර, දවනත් හය ඉන්නා බව දැනගන්නට ලැබුදන් ප්රeශ්නන
කරන කාමර දහෝ යාබද න්රකුටි වලින් ඇසුනු කෑදමාර දීම් වලින් ප්රමණිර16. ද ෝසප් කඳවුදර් රඳවා
න්ටි කාන්තාවන්ද ඇතුළු දබාදහෝ රැඳවියන් හුදදකලාව න්රදකාට තිබුනු හතර දවනත් න්රකරැවන්
සමග ගනුදදනු කරන්නට ලැබී ඇත්දත් ඉතා සීමිත ආකාරදයනි. ඇතැමුන් දකටි කාලයකට දවනත්
හය සමග රඳවා තබා ඇත. හවුරැදු 16 ක් 17 ක් ප්රමණ වයසැති ගැහැණු ළමුන් හතර දදනකු සමග
2010 දී කූඩු කර තිබූ ආකාරය එක් කාන්තාවක් වින්න් විේතර කරන ලදී. හත් ප්රා බඳින ලද ඔවුන්
න්යලු දදනාටම න්දුවී ඇත්දත් නිරැවතින් හිඳදගන න්ටීමටය.

ප.ේන කිරීම
එල්ටීටීඊ ප්රාලිත ප්රeදේශදයන් 2009 මැයි මාසදේ 282,000 ක් දදනා ගලා ඒම සමග එල්ටීටීඊ භට
පිරිේ සහ ඔවුන්දේ යටිතල වනහය පිළිබඳව වඩා ප්රැහැදිලි චිතයයක් ලබාගැනීමට හමුදා සහ දප්රාලිේ
බුේධි හංශ වලට දප්රර දනාවූ විරෑ හවේථාවක් උදාවිය. ද ෝසප් කඳවුදර් ක්ඩඩායම් වලට හමතරව
ආරක්ෂක සහ ඔත්තු දේවා නිලධාීමන් සමූහයිරන් යුත් දැවැන්ත බුේධි දතාරතුරැ රැේ ිරීමදම් සහ
තක්දේරැ ිරීමදම් කාර්යාවලියක් ඒ සමග දියත් විය. වංචණා දුෂණ නිසා එහි ප්රලදායීත්වයට ඇතැම්
විට බාධා ප්රැමිණිදේය. ආ්ඩඩුවට ඕනෑකර තිබූ එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්දගන් ඇතැමකු සහ ප්රවුදල්
සමීප්ර සාමාජිකයන් රට හැර ප්රලා ගිදේ ඔවුන් දඩයම් ිරීමම භාරව න්ටි ර දේ ආරක්ෂක හමුදා
සාමාජිකයන්ටම හල්ලේ දදමිනි.
කාඩර්වරැන් සහ වලලා ඇති ආයුධ දසායාගැනීමට ප්රeමුනේථානය දදමින් තිදබන බුේධි දතාරතුරැ
තහවුරැ ිරීමමට වඩාත් සම්බන්ධීකරණදයන් යුත් කිමානුකූල ප්රeදේශයක් 2009 න්ට ගතවූ කාල
වකවානුව තුල වැිත වැිතදයන් දයාදා ගන්නා ලදී. යුේධය හවසන් වී හවුරැදු හටකට ආසන්න
කාලයක් දගවී ඇති හද දවදේ මුළුමනින්ම යටත් කර ගැනීදම් හභාාසය එකලේ වී තිදේ.
වින්දිතයන් රටින් ප්රලවා හරින රහන්ගත ප්රැහැරගැනීම් හා වධහිංසා ිරීමදම් හන්ඩඩ ිරියාදාමදේ
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දැන් ඉලක්කය වන්දන් ිරන්දු හමුදාමය තර් නයක් එල්ල දනාකරන එල්ටීටීඊ ආධාරකරැවන්,
දේශප්රාලන ිරියාධාීමන් දහෝ ප්රහල මට්ටදම් දක්ඩර්වරැන් සහ බලහත්කාර/ ළමා සාමාජිකයන්ය.
දප්රාදුදේ ගත්කල, ද ෝසප් කඳවුදර් ප්රeශ්නන ිරීමම හිංසනදයන් සහ බියගැන්වීදමන් පිීම ගත්තිර.
දවිත තබනු ලැබීදම් බිදයන් නිරන්තරදයන් දප්රලුනු බව ප්රැවසු සාක්ෂිකරැවන් ිරහිප්ර දදනකුටම
ිරහිප්ර වාරයක් හනතුරැ හඟවා ඇත්දත් සහාය දක්වන දලසය. ඒ ආකාරගත ප්රeශ්නන ිරීමම් වලදී
ප්රමණක් දනාදේ; හමුදා බුේධි හංශ සමග කටයුතු කරන එල්ටීටීඊ ඔත්තුකරැවන් වින්න් එයින්
පිටතදීත් එම ඉල්ලීමම ඉදිරිප්රත් කර තිදේ.
කිමදේදය හා තීවර්තාව සම්බන්ධදයන් ගත් කල ප්රeශ්නන ිරීමම් වල ේවභාවය විවිධාකාර වී ඇත.
දකලින්ම ප්රeශ්නන දනාඇසූ විමසන්නන් කදේ ප්රeකාශන ඉදිරිප්රත් දකාට ඒවා තහවුරැ කරන දලස
රැඳවියන්ට ප්රැවසීමයි. එහි හරමුණ හැමවිටම ප්රැහැදිලි දනාවූවත්, ප්රeශ්නන කරන්නන් ඉලක්ක කළ
දක්න්ද්රීටය කරැණු පිළිබඳ දළ හදහසකට එළඹීමට සාක්ෂිකරැවන්දේ ප්රeකාශන ඉවහල් දේ.
එල්ටීටීඊ සාමාජික භාවය සහ සම්බන්ධතාව පිළිගැනීම දක්න්ද්රොදකාටදගන ජීව දත්ත ලබා
දීම සහ/ දහෝ තහවුරැ ිරීමම; ප්රවුදල් සාමාජිකයන්දේ සහ මිතයයන්දේ භූමිකාවද ඊට
ඇතුලත්ය. රැඳවියන් ිරහිප්ර දදනකුදේ ඥාතීහු එල්ටීටීඊ ධුරාවලිදේ ද ාපන තනතුරැ
ඉන්ලුදවෝය. එදේත් නැතදහාත්, සදහෝදර සදහෝදරියන්, ඥාති සදහෝදරයන් දහෝ නැන්දලා/
මාමලා එල්ටීටීඊදේ මර්මේථාන වල කටයුතු කළහ. දබාදහෝ හවේථාවලදී ආරක්ෂක හමුදා
සමග කටයුතු කරමින් න්ටි හල්ලාගන්නා ලද හිටු  එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් වින්න්
සාක්ෂිකරැවන් හඳුනා ගන්නා ලදී. කර්නල් කරැණා වින්න් ද ෝසප් කඳවුදර් දයාදවා න්ටි
කාඩර්වරැන් වින්න්ද ඒ හඳුනා ගැනීම් න්දු කරන ලදී.
එල්ටීටීඊ කාඩර්වරැන් දැක බලා ගැනීදමන් දහෝ ඡායාරෑප්ර මගින් හඳුනා ගැනීම17. භාරවූ
හවේථාදේදී, රැඳවුම් මධාේථාන වලදී, හනාථ කඳවුරැ වලදී සහ ද ෝසප් කඳවුදර්දී (එක්
ප්රැත්තිරන් විනිවිද දප්රදනන කැඩප්රතක් දයාදාගත් හවේථාවක් ගැන එක් ප්රeකාශයක සඳහන්
දේ) ශාීමරික වශදයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඇතැම් සාක්ෂිකරැවන් දායක වී ඇත. මරා
දනාදමන ලද දහෝ හත් හඩංගුවට දනාගත් ු ේගලයන් හඳුනා ගැනීම සුවිදශ්නෂතාවක් උසුලයි.
මළ න්රැරැ වල ඡායාරෑප්රද හඳුනාගැනීම සඳහා දප්රන්වා තිදේ.
යුේදධෝප්රකරණ ඔබදමාබ දගනයාම සහ ආයුධ ගබඩා, සන්නිදේදන උප්රකරණ සහ එල්ටීටීඊ
ලියිරයැවිලි පිළිබඳ විේතර. යුේධය ප්රැවති භූමිදේ ආයුධ වලලා ඇති තැන් හඳුනාගැනීම
සඳහා රැඳවියන් ිරහිප්රදදනකුම යුේධය හවසානදේ දගනදගාේ තිදේ. දබාදහෝ හය
වධහිංසාදවන් දේීමම සඳහා තමන් එවැනි ේථාන දන්නා බව කීවත්, වලලා ඇති තැන්
හරියට හඳුනා ගත දනාහැිර වීම නිසා නැවතත් දකදලසීම් වලට දගාදුරැ කරගන්නා ලදී.
"එල්ටීටීඊය නැවත ප්රනගැන්වීම" සඳහා දයාදාගත හැිර බවට බිය ප්රල දකදරන සඟවා ඇති
දනාපිපිරෑ ද්රොවා, මරාදගන මැදරන කබා සහ ප්රටි දහෝ බිම් දබෝම්බ සම්බන්ධදයන් ප්රසුගිය
වසර ිරහිප්රදේ වැිත හවධානයක් දයාමු කර තිබුනි.
යටිතල වනහය සහ කාර්ය සම්ප්රාදනය, ඊට හදාළව එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන්දේ භූමිකාව සහ
වගකීම.
සඟවා ඇති රන් සහ මුදල් වැනි වටිනා දේ පිළිබඳ දතාරතුරැ.
එල්ටීටීඊය නැවත දගාඩනැග්රම සම්බන්ධ දචණෝදනා සහ දදමළ ඩයේදප්රෝරාව සමග
සම්බන්ධය.
යුේධදේ හවසාන භාගදේදීත්, ඉන් ප්රසු සමදේත් ආයුධ දතාග දසායා ගැනීමට දරන ලද උත්සාහය
තීේර දකරැනු ආකාරයක් ප්රeකාශ වලින් පිළිබිඹු දවයි. සමාදලෝචණනයට ලක් දකදරන කාල
ප්රරිච්දේදය තුලත් දම් ඉලක්කය එදලසම ප්රවත්වාදගන යන ලද හතර ඊට සම්බන්ධ මෑත න්ේධි
2016 න් හමුවී තිදේ. එල්ටීටීඊය නැවත නැගිටින බවට ආරක්ෂක හමුදා වින්න් දකදරන ප්රeකාශ
සමගත්, හමුදාකරණය හන්ඩඩව ප්රවත්වාදගන යාම යුක්තිසහගත ිරීමම සඳහා න්දුදකදරන සැලසුම්
සහ මුලා සම්ප්රාදනය සමගත් එය සෘජුව බැඳී ප්රවතී. ඒ න්ේධි, දම්තාක් දනාවිසඳුනු හතුරැදහන් වීම්
සහ දිගටම ප්රවත්වාදගන යන හමුදාකරණයට එදරහිව විදරෝධතා සහ උේදඝෝෂණ ප්රැවැත්වීම නිසා
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හල්ලා ගනු ලැබූ රැඳවියන් හා සම්බන්ධ ිරීමමට ප්රeශ්නනකරැවන් ගන්නා උත්සාහයක්ද ප්රැහැදිලිව
දැකගත හැිරය.
ද ෝසප් කඳවුර තුළදී රැඳවියන් ේථාන ිරහිප්රයකදී ප්රeශ්නන කරනු ලැබූ හතර ඒ හවේථාවලදී ඔවුන්
දබාදහෝ විට තබා ඇත්දත් නිරැවතිනි18. දබාදහෝ ප්රeශ්නන කරන කාමර ආම්ප්රන්න වලින් මැනවින්
සමන්විත වූ හතර කලින් දගදනනු ලැබූ වින්දිතයන්දේ දල් ප්රැල්ලම් වලින් යුතු විය.
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“One person came to my cell in the night,
I don’t remember exactly what time and I
don’t know what he was wearing because it
was dark, but he raped me from behind.
He put his penis in my anus and he raped
me for about five minutes, I think, I
was lying face down on the floor, he
held my hands tight and pressed his body
on top of me. I was screaming because
it was painful. After he finished with
ejaculation – I could feel it inside
me, he made me take his penis into my
mouth. He didn’t speak to me, he smelled
of cigarette smoke but not of alcohol
although I think he must have been drunk
because he was so aggressive.”
MALE WITNESS (2015)
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“During my two/three weeks in detention
I was subjected to 6 or 7 gang rape
sessions. I was naked almost all the
time. Two or three different men came to
my room each time. They would rotate.
They did not wear uniforms. Sometimes
during the interrogations they would
wear army uniforms - light and dark green
mix - but not during the rapes. After a
couple of days they had moved me to an
even smaller room where I would sleep.
They raped me in that room by penetrating
my vagina with their penises. They also
penetrated the rear passageway, my anus,
with their penises. The room is very
small so only one man could fit in it at
a time. They used to take turns to rape
me, one after the other. Usually each man
would rape me at least once. Usually
one would have his penis in my mouth
while the other one raped me with his
penis below. One day while interrogating
me they also put a baton into my vagina.”
FEMALE WITNESS (2013)

XX
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MALE WITNESS
DETAINED IN 2011
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“They tied me to the pillar by my hand
and legs. They punched me in the face
and my nose started bleeding. After
this they released me from the pillar
and I fell on the ground and here they
stamped on me with their boots. While I
was in this room another man was tied to
a pillar. He was facing it and his back
exposed. They kicked him and beat him
with sticks and rods.”

“I was tied upside down and they put
a plastic bottle in front of my face.
The bottle emanated fumes and caused
a burning sensation in my throat
and I started coughing and my eyes and
head hurt. They also had a bag soaked
in petrol that they tied around my head
while I was upside down. It became
unbearable and my body started shaking.
Then they took me down and said,
‘Now you will start talking’”.

ANOTHER DETAINEE ALSO
DESCRIBED BEING TIED TO
PILLARS IN JOSEPH CAMP.
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"රැඳවියා දගන එන්නට ඉේසරම වද දීමට ඕනෑ කරන න්යලුම ආම්ප්රන්න කාමරයට දගනැවිත්
තියනවා. ගුද මාර්ගයට ඇතුල් ිරීමම සඳහා බටයක රිංගවූ කටුකම්බි, මිටි සහ හදත් ප්රදේ
නියදප්රාතු ගලවන හඬු ඒවාට ඇතුලත් දවනවා. ු ටුවක් සහ දම්සයක්, මාංචු සහ දම්වැල්, මිනිේසු
සීලිදම් එල්ලන්න දබාදලාක්ක සහ කඹ කාමරදේ තිදයනවා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
වාර්තා තබාගැනීම
තමන් භාරදේ න්ටි රැඳවියන් සම්බන්ධ සැලිරය යුතු වාර්තා ප්රeමාණයක් ඒ සඳහා වගිරව යුතු
බලධාීමන් සතුව තිබූ බව උප්රකල්ප්රනය ිරීමම සාධාරණය. දබාදහෝ ප්රeශ්නන ිරීමම් වල හවසාන
ප්රeතිප්රලය වූදේ "ප්රාදප්රාච්චණාරණ" වලට හත්සන් ගැනීමයි.
ඇතැම් රැඳවියන්ට හිේ කඩදාන් වලට හත්සන් කරන්නට න්දුවූ හතර තමන්ට දනාදත්දරන න්ංහදලන්
ලියා දහෝ ටයිප් ගසා තිබු ලියවිල්ලකට දබාදහෝ දදනාදගන් බදලන් හත්සන් ලබාගන්නා ලදී. ිරන්ම
ප්රරිවර්තනයක් ලබා දී තිබුදන් නැත. තමන් දේ පින්තූර සහ ඇඟිලි සලකුණු ගනු ලැබූ බව
සාක්ෂිකරැවන් ගණනාවක්ම ප්රැවසූ හතර වීිතදයෝ සහ හඬ ප්රටිගත ිරීමදම් යන්තය ගැන එක් හයකු
වින්න් සඳහන් කරන ලදී. ප්රරිප්රාලන කටයුතු ඇතැම් විට න්දු දකරැදන් ප්රeශ්නන කරන කාමර වලට
දවනේ කාමර වලය. දම් හවේථාවලදී රැඳවියන්ට ඇතැම්විට ප්රහරදදන ලදී.
වසර ගණනක් ගතවී යාම සමගම, ප්රeශ්නනකරැදවෝ සටහන් තබා ගත්දතෝය; නැතදහාත්
සැකකරැවාට හදාළ ලිපි දගානු රැදගන ආදවෝය. උදාහරණයක් වශදයන්, 2011 දී දවනත් හමුදා
කඳවුරක තබාදගන න්ටියදී වද දීදමන් දේීමම සඳහා තමන් දනාකළ කටයුතු සම්බන්ධදයන්
බලහත්කාරය නිසා ප්රාදප්රෝච්චණාරණයක් කළ එක් සාක්ෂිකරැවකු ප්රසුව ද ෝසප් කඳවුදර් න්ටියදී
ප්රැමිනි ප්රeශ්නනකරැවා කලින් ප්රeශ්නන ිරීමම නැවතුනු තැනින් විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇති හතර
ඔහුදේ දබාරැ ප්රාදප්රාච්චණාරණදේ හඩංගු දතාරතුරැ පිළිබඳ න්යලු විේතර ප්රeශ්නනකරැවා දැන න්ට ඇත.
ිරන්දු සතාතාවක් නැති ඒ දතාරතුරැ ලැබීදම් එකම මාර්ගය දම් නීති විදරෝධී රැඳවුම් කඳවුරැ වල
නිලධාීමන් වින්න් ප්රeශ්නන ිරීමම පිලිබඳ වාර්තා දබදාහදා ගැනීම ප්රමණිර.
යුේධදයන් වසර කීප්රයකට ප්රසු න්ංහල ප්රeශ්නනකරැවන්, චණතුර දලස දනාවුනත්, දදමදළන් වැිතු ර
කතා කරන්නට ප්රටන් ගැනීම නිසා ප්රරිවර්තකයන්දේ සහාය ලබා ගැනීම හඩු වී දගාේ තිදේ19.

වධහිංසාව සහ ලිංගික ප.චණ්ඩඩතා
වධහිංසාව සහ කුරිරැ, අමානුෂික හා අවමාන සහගත සැලකීම් ජහෝ දඬුවම්
ශ්රීය ලංකාදේ ආරක්ෂක හංශ වින්න් වධහිංසා ප්රැමිණවීම ITJP සහ දවනත් සංවිධාන වින්න් මැනවින්
දල්නනගත දකාට තිදේ. ඉහල නිලධාීමන්ද ඇතුළු ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන් වින්න් ගැහැණු සහ
පිරිමි දදප්රාර්ශවදේම න්රකරැවන්ට එදරහිව ලිංගික හප්රරාධ න්දුිරීමම ගැන කලින් කරන ලද
දචණෝදනා ද ෝසප් කඳවුදර් රැඳවියන්දේ ප්රeකාශ වලින්ද සනාථ දකදර්20. දම් හධායනදේ සඳහන්
සාක්ෂිකරැවන් හතලිේ දදදදදනක් (න්යලුම කාන්තාවන් සහ පිරිමි 35ක්) ද ෝසප් කඳවුදර් තමන්ට
දදනලද වදහිංසා පිළිබඳව සවිේතරාත්මකව දතාරතුරැ ලබාදී ඇත; දබාදහෝ දදනකු වාරයකට වඩා
වධයට දගාදුරැවී ඇත. ද ෝසප් කඳවුදර්දී වධයට ලක් දනාවූ හනික් හයට දවනත් තැන්වලදී හත්
හඩංගුදේ වද දී ඇත. දම් හධායනය සඳහා සාක්ෂි දුන් දබාදහෝ දදනාට ිරහිප්රවර ලිංගික දූෂණය,
ලිංගික ේවභාවදේ වධහිංසා සහ දවනත් ආකාර ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා විඳවන්නට න්දුවී තිදේ.
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කලින් සඳහන් කළ ආකාරදේ දතාරතුරැ ලබා ගැනීම සඳහා දතාරතුරැ එක් රැේ ිරීමමට හමතරව
ප්රහත දැක්දවන හරමුණු ඉපන කර ගැනීමටත් වධහිංසාව කිමානුකූලව දයාදවාදගන තිදේ.
දතාරතුරැ ලබාදී සහායකයන් වීමට එල්ටීටීඊ දක්ඩරයන්ට බල ිරීමම සඳහා;
එල්ටීටීඊ සාමාජිකත්වය දැීමම හා ඒ සමග සම්බන්ධවීමට දඬුවමක් වශදයන් සහ
සංවිධානය පිළිබඳ දතාරතුරැ දහළි දනාිරීමම;
හතුරැදහන් වූවන්, ඉඩම් හයිතිය ආදී නීතාානුකකූල උේදඝෝෂණ වාාප්රාර සහ විදරෝධතා
ඇතුළු "එල්ටීටීඊය නැවත ප්රන ගැන්වීදම්" ිරියාකාරකම් වල නිරත වී න්ටීමට දඬුවමක්
වශදයන්.
වධහිංසා ප්රැමිණවීමට හමතරව න්රැරැ වලට මුතයා ිරීමම, නිරැවතින් තබා උසුලු විසුළු ිරීමම ආදී
හවමාන සහගත සැලකීම් වලටද රැඳවියන් ලක් කර තිදේ. "දදමළ බල්ලන්" සහ "දදමළ වහලුන්"
යනාදී වාර්ගික වශදයන් හවමාන සහගත භාෂාවද වධකයන් වින්න් භාවිතා කර තිදේ.
ඇතැම් හවේථාවලදී දවනත් හය වද විඳිනු බලා ඉන්නට රැඳවියන්ට න්දුවී තිදේ.

"මිනිදහක්දේ ඔලුව ප්ලාේටික් බෑේ එකක දාලා එයාදේ හුේම හිර දවනවා මම දැක්කා. වයර්
වලින් ගහලා එයාදේ පිට ු රාම දල් ගලන තුවාල තිබුනා. එයාදේ හුේම හිර දවනකල් ඔලුව
වතුදර් ඔබාදගන හිටියා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
දින කීප්රයක න්ට මාස 21ක් දක්වා වන කාල ප්රරාස තුලදී වින්දිතයන් ද ෝසප් කඳවුදර් රඳවා න්ටි
කාලය මුළුල්දල්ම දප්රාදුදේ ඔවුන්ට නැවත නැවතත් වධහිංසා කරන ලදී. ITJP වින්න් වාර්තා කර
ඇති දවනත් ආරක්ෂක හංශ යටදත් වන ේථාන වල වධහිංසා විධිකිම වලට සමාන වුවත්
විදශ්නෂදයන්ම ද ෝසප් කඳවුදර්දී න්හිසුන් වනතුරැ කුරිරැ දලස ප්රහර දීම් ගැන දිවි දේරා ගත්තවුන්
ිරයති.
යටි ප්රතුලට බැට දීම, හුේම හිර ිරීමම (දබාදහෝවිට ප්රැදටරෝල්21 නැතිනම් මිරිේ කුඩු22 දැමූ ප්ලාේටික්
බෑේ එකක ඔලුව එබීම), ප්රයින් ගැසීම, හත්දලන් ප්රහර දීම, බැටන් දප්රාලු සහ ප්ලාේටික් බට වලින්
ප්රහර දීම, දලෝහ කම්බි සහ විදුලි රැහැන් වලින් ප්රහර දීම, කප්පි දහෝ දකාකු දයාදා වහදල් එල්ලීම
සහ ලය භාවිතා කර දදන විවිධාකාරදේ වද වධක කිම හතර විය. රත්කළ යකඩ වලින් හංවඩු
ගැසීම, න්ගරට් සහ ලයිටර් වලින් පිළිේසීම, හඬුවලින් නියදප්රාතු ගැලවීම සහ කන් ු ු රා දල් ගලන
තුරැ හත්දලන් ප්රහර දීම ද කරන ලදී.
තමන්දේ ලිංදේන්ද්රිිය හා පියයුරැ ආශ්රියතව කරන ලද වධ හිංසා ගැන වින් තුන් දදදනක් (ගැහැණු
4යි, පිරිමි 19යි) විේතර කළහ. විවිධාකාරදේ බැට දීම්, සහ පිළිේසීම් මීට ඇතුලත් වූ හතර ඒවා
දබාදහෝ විට ප්රeශ්නන ිරීමදම් ිරියාදාමදේ හංගයක් විය23. දමය දේදනා දීදම්ත්, නිගී හ ිරීමදම්ත්
හනිවාර්ය හංගයක් විය.
ප්රයිප්ප්ර, යකඩ දප්රාලු සහ ිරිකට් විකට් දයාදාදගන ගුද මාර්ගය දූෂණය ිරීමම ගැන සාක්ෂිකරැවන්
ිරහිප්ර දදනකුම විේතර කර ඇත.

"දදප්රාරක්ම මම දම්වැදලන් සීලිදම් එල්ලලා ඉන්දදී උන් මදේ ගුද මාර්ගයට බටයක් රිංදගේවා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2016 දී
"මුල් මාස තුදන්දී මට හැමදාම දරැණු විදියට වද දුන්නා. මදේ මූණට ඇන්නා, යකඩ දප්රාල්ලිරන්
ගැහුවා, දප්රාල්ලිරන් යටිප්රතුල් වලට ගැහුවා, ගුද මාර්ගදේ දබෝතලයක් යැේවා, කරන්ට් ඇල්ලුවා,
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හැමදාම වදේ ලිංගික හප්රචණාර කළා. සමහර ඉහල හමුදා නිලධාීමන් ප්රවා එකා ප්රේදේ එකා මට
ලිංගික හප්රචණාර කළා. දවේ ගානක් කල්ලි ගැහිලා දූෂණය කළා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
හවේථා දදකකදී කටුකම්බි රිංගවූ බටයක් ගුද මාර්ගයට යවා බටය ප්රමණක් ඉවතට ඇද
ීඩිතතයාදේ ගුදය තුවාල වනදේ කටුකම්බිය කරකවා තිදේ. ඔහුට දම් ආකාරදයන් වද දදනු
ලැබුදේ ඔහු වයස හවුරැදු 13 ප්රසුදවේදී න්දුවූ නිසා ිරන්දු සම්බන්ධයක් තිබිය දනාහැිර එල්ටීටීඊ
ප්රeහාරයක් ගැන ප්රාදප්රාච්චණාරණයක් කරවා ගැනීදම් සඳහායි.

"කකුල් උඩු හතට හරවු  දම්සයක මාව මුණින් හතට දැම්මා. මදේ දකාට කලිසම ගලවලා දම්ස
කකුල් හතදර් ගැට ගැහුවා. ඒදගාල්දලෝ ිරයන දකනා මමයි ිරයලා පිළිගත්දත් නැතිනම්, ඒක මං
ලවා ිරයවගන්නවා ිරයලා එක හතක ප්රයිප්දප්රකුයි තවත් හතිරන් කටු කම්බියකුයි හරදගන ආ
දසාල්දාදුදවක් ිරේවා. දදන්දනක් මදේ තට්ටම් ප්රළල් කරලා එක්දකදනක් බදට් රිංගවනවා මට
දැනුනා. ඒක හරියට රිදුනා. මම හඬනදකාට එක මිනිදහක් මදේ ඔලුදවන් උේසලා ඒ ිරයන
එක්දකනා මමද ිරයා මදගන් ආදයත් ඇහුවා. මම ඔලුව දහාලවලා 'නෑ, නෑ, නෑ' ිරේවා. එතදකාට
ප්රයිප්දප්ර හදිනවත් එක්කම මට දරන්න බැරි දේදනාවක් ඇවිල්ලා න්හි නැති උනා. ඒ කටුකම්බිය
හින්දා ිරයලා මම එතදකාට දැනදගන හිටිදේ නෑ. මම හිතුදේ උන් මට ඒදකන් ගහන්න යනවා
ිරයලා. ගුදය ඇතුදල් දමාකක්ද කරකවනවා මට දැනුනා. ඒත් ඒ දමාකක්ද ිරයලා මම එතදකාට
දැනදගන හිටිදේ නෑ. මට ඒක දත්රැදන් ප්රහු දවලායි. මට ආප්රහු න්හිය එනදකාට මම හිටිදේ
කාමරයක බිම දාලා. හැම තැනම දල් තිබුනා. මට දහල්දලන්න ු ළුවන්කමක් තිබුදන් නෑ. ප්රහුවදා
මට දප්රාඩ්ඩක් එදහ දමදහ දවන්න ු ළුවන් කමක් ලැබුනාම මම ප්රේස ප්රැත්ත හතගාලා බැලුවාම
මේ කෑලි එලියට එනවා, දබයායිලර් කුකුදලක්දේ වදේ"
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
ලිංගික ප.චණ්ඩඩත්වය
ද ෝසප් කඳවුදර් රැඳවියන්ට දදන ලද වධහිංසා දරැණු දේදනාව සහ මානන්ක කම්ප්රනය
කාවේදන්නට හිතාමතා, සැලසුම් සහගතව කරන ලේදිර. ශාීමරික දේදනාවට හා මානන්ක
කම්ප්රනයට දගාදුරැ කරදගන හවමානයට සහ නිගී හයට ලක් දකාට ආත්ම ගරැත්වය දකදලසීම
හරමුණු දකාටදගන ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා න්දු ිරීමම ද මීට ඇතුලත්ය.
පිරිමින් සහ ගැහැනුන් දූෂණය, ලී දප්රාලු, විකට් දප්රාලු හා දකාකා දකෝලා දබෝතල් දයෝනියට දහෝ
ගුද මාර්ගයට ඇතුල් ිරීමම, බලහත්කාර මුන සංසර්ගය, ු රැෂ ලිංග තැලීම සහ කාන්තාවන්දේ
පියයුරැ සහ ලිංදේන්ද්රිිය හැීඩම, සීීමම සහ න්ගරට් වලින් පිළිේසීම න්දුකරන ලද ලිංගික වධහිංසා
වලට ඇතුලත්ය. ශාීමරික හිංසාවටත් එහා ගිය හරමුණ වූදේ රැඳවියන් තව දුරටත් බිඳ දැමීමය.
සාක්ෂිකාරියන් හය දදනාමත්, සාක්ෂිකරැවන් දහ හට දදනකුත් වාර්තා කළ ප්රරිදි කඳවුදර්
රඳවාදගන න්ටියදී ඔවුන් ිරහිප්ර වතාවක් දූෂණයට සහ ලිංගික හප්රචණාරයට දගාදුරැ කරදගන තිදේ.
දම් සම්බන්ධ මුල්ම වාර්තා ඇති 2007 න්ට මෑතම න්ේධිය වාර්තා වන 2016 දදසැම්බර් දක්වා
කාලය තුලදීය.
රඳවාදගන න්ටි දබාදහෝ කාන්තාවන් සහ පිරිමින් ිරහිප්ර වාරයක් ලිංගික දුෂණයට හා දකදලසීම්
වලට දගාදුරැ වී තිදබන හතර දබාදහෝ විට සමූහ දුෂණයට ලක්වී ඇත. කාන්තාවක් ු ටුවකට බැඳ
තබා දූෂකයන් ිරහිප්ර දදනකු වින්න් දූෂණය කරමින් ලිංගික වශදයන් දකදලසන ආකාරයත් ඇදේ
පියයුරැ සප්රා කා න්රැර ු රා සීීමම් ප්රහරවල් තිබුණු ආකාරයත් යුේධදයන් ප්රසු ද ෝසප් කඳවුදර් න්ටි
ඔත්තුකරැවන් 60 දදනාදගන් එක් හයකු දැක තිදේ. ඔහු ප්රැවසූ ප්රරිදි ඔහුදේ රේසාව වුදන් තම
හිටු  සටන් සගයන් හඳුනා ගැනීම ප්රමණක් දනාව හමුදා දසබළුන් රාතියයට මත්ප්රැන් දබාේදී ඔවුන්ට
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දූෂණය ිරීමම සඳහා "ලේසන ගැහැණු ළමයි" දසායා දීමයි. එකකු හඩුම වශදයන් දදමළ
කාන්තාවන් 15 දදනකුවත් දූෂණය කළ බවට කටමැත දදාඩනු ඔහුට ඇසී තිදේ.
න්රකුටි වලදීද ප්රeශ්නන කරන කාමර වලදීද ලිංගික හිංසනය න්දු වී තිදේ. දබාදහෝ විට ඒ සම්බන්ධ
හප්රරාධකරැවන් වූදේ ප්රeශ්නන කරන්නන් සහ/ දහෝ රැකවලුන් වුණත් ඇතැම්විට හඳුර නිසා
නිශ්නචිතවම කීමට හැිරයාවක් ලැබුදන් නැත.
ඇතැමුන් සම්බන්ධදයන් ප්රeශ්නන ිරීමම් නැවතුනත්, වද දීමත් විදශ්නෂදයන්ම ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතාත්
හන්ඩඩව ප්රවත්වාදගන යන ලදී. කලින්ද සඳහන් කළ ප්රරිදි සාමානාදයන් පිරිමි රැඳවියන් න්ටිදේ
කාන්තාවන් දවන්දකාටය. ගැහැනුන් සහ පිරිමින් එිරදනකාට සමීප්ර තැන්වල තබාදගන ප්රeශ්නන කරන
එක ප්රeදේශයක් හමුදා බුේධි ප්රරිශය න්තියදම් දැක්දේ. දකදලසනු ලබන කාන්තාවන් කෑ දමාර දදනු
සාක්ෂිකරැවන් ිරහිප්ර දදනකුටම ඇසී තිදේ. හතිශයින් කම්ප්රා කරවන සුළු දර්ශනයක් එක්
හයකුදේ ඇස ගැටී තිදේ.

"හපි කාමදර් ඉඳලා ශාලාවට යනදකාට මට ඇවිද ගන්නවත් බෑ. ගෑනු කට්ටිය හිටු  දිහාවට යන
දදාර තිබුදන් හඩවල් දවලා. සදහෝදරියක් උඩුබැලි හතට ඉන්නවා මම දැක්කා. එයා සම්පූර්ණදයන්ම
නිරැවතින්. මම ප්රැහැදිලිවම දැක්කා ලිංගය ඇතුලට දසෝඩා දබෝතලයක් ඇතුල් කරලා තිදයනවා.
හත් දදකයි කකුල් දදකයි තිබුදන් දිගෑරලා. හනික් ගෑනු ළමයි දදන්නා ඉන්නවාද ිරයා දැකගන්න
ු ළුවන් තරමට දදාර ඇරිලා තිබුදන් නෑ. ඒ ගෑනු ළමයා හරි හනික් හය හරි ප්රණපිටින් හිටියද
ිරයන්න හමාරැයි."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
රඳවා න්ටි කාන්තාවක් පිරිමි රැඳවියකු ලවා දූෂණය කරවන්නට තවත් හවේථාවකදී දසාල්දාදුවන්
උත්සාහ කර තිබුනි.

"ඒ කාන්තාවටයි, මටයි උන් ඇඳුම් ගලවන්න බල කළා. මම බැහැයි ිරේවාම මට ගහලා ප්රයින්
ගැහුවා. ආමි කාරදයෝ හදප් ඇඳුම් ගැදලේවා. ඒ ගෑනු දකනා දඟලලා කෑ ගහලා උන්ට යන්න
ිරයලා පින්දසන්ඩු වුනා. මට එයාදේ ඇඟ හල්ලන්න ිරයලා බල කරලා හපිට හිනාදවලා පින්තූර
ගත්තා. දදන්දනක් එයාදේ හත් දදදකන් හල්ලාදගන මට ගිහිල්ලා බදාදගන දූෂණය කරන්න ිරයලා
ිරේවා; ඒ වචණදන් ිරේදේ කැිතච්චි දදමදළන්. මම බෑ ිරේවාම මට දරැණු ේදියට ගැහැේවා.
එයාටත් මං ඉේසරහා දරැණු විදියට ගැහුවා. එයාදේ නාදහන් කටින් දල් ගලනවා. මදේ කන්
දදදකන් දල් ගලනවා. මම හිටිදේ හරිම දුර්වල දවලා, දතදහට්ටුදවන් කරිරයා ගන්න දදයක්
නැතිව. ගෑනු දකනා බිම ඇදදගන වැටුනාම උන් එයාව හහකට ඇදදගන ගියා. මාව ආප්රහු දසල්
එකට දගනිච්චණා. දම් හත්දැකීම මට ඉතා නරක විදියට බලප්රෑවා. දදමළ කාන්තාවක් දකදලසීමත්,
දදමළ සදහෝදරියක් දකදලසන්න ිරයා මට බලකරන එකත් හරිම ීඩඩාකාීමයි. මට ඒ ගැන හරිම
දක්න්තියි, දුකයි. මම ඒ ගැන මටම දදාේ ිරයා ගන්නවා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2010 දී
ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා නිසා ඇතිවන බරප්රතල ලැ්ජ ාව සහ හප්රකීර්තිය නිසා තමන්දේ හත්දැකීම්
පිළිබඳ විේතර දහළි කරන්නට මැලිවීම දේතුදවන් ප්රශ්නචණාත් ක්ෂති ආතති සහ මවද්යය ප්රeතිකාර ලබා
ගැනීම දුපකර කටයුත්තක් දවයි. ඔවුන්දේ ප්රe ාව තුල ප්රවතින ගර්හාවට ඇති බිය නිසා තමන්
විඳවූ ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩත්වය ගැන දහළි වනවාට ඔවුන්දේ කැමැත්තක් නැත.
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MALE WITNESS
DETAINED IN 2010 — 11

“These were underground cells down about
10-12 steps. There were 15 men kept in
each cell. I didn’t know any of the
other detainees but they were mostly
former LTTE members; I could tell just
by looking at them. We were not allowed
to speak to each other.”
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රඳවා තැබීම සහ ඉන් ඉවත් කරගැනීම සමග බැඳුනු අල්ලස් සහ කප්පම්
රඳවා තබාගැනීම ාවාරමක් බවට ප්රත් කරගැනීමත් නිදහේ ිරීමමට හා ශ්රීය ලංකාදවන් පිට ිරීමමට
කප්ප්රම් ගැනීමත් පිළිබඳව සාක්ෂිකරැවන්දේ ප්රeකාශ වැිතදුර විේතර සප්රයයි. දමය ඇතැම්
නිලධාීමන්ට "ේවිතීයික වාාප්රාරයක්" සහ සැලිරය යුතු ආදායම් මාර්ගයක් වී ඇති බව දප්රනී යයි.
ITJP සාක්ෂි සංචිතදේ න්ටින තිේ හතර දදනකුම ද ෝසප් කඳවුදරන් නිදහස ලබා ගැනීම සඳහා
හල්ලේ දගවා තිදේ. දම් සෑම න්ේධියක ප්රාදේ ඒ දතාරතුරැ ලැබුදන් හතරමැදියකු හරහා යුද
හමුදාවට මුදල් දගවූ ඥාතීන්දගනි. මුේලිම් හතරමැදියන් දහෝ නාඳුනන බුේධි හංශ නිලධාීමන් ගැන
දබාදහෝ දදනා සඳහන් කළත්, සම්බන්ධ වී න්ටිදේ කේදැයි ඇතැමුන් දන්දන් නැත. න්ේධි නමයකදී
ප්රහසුකම් සප්රයන්නා දලස නම් දකීම ඇත්දත් EPDP සංවිධානයයි. න්ේධි ිරහිප්රයකදීම ශ්රීය ලංකාදවන්
පිටවීමට ප්රහසුකම් සලසා ඇත්දත් හත් හඩංගුදවන් නිදහස ලබා ගැනීමට මැදිහත් වූ ඒ න්තමය.
රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳ වාර්තාවක් ඇති විදටක රැඳවියන් හතුරැදහන් වීම පිළිබඳව ආරක්ෂක
හමුදා වින්න් කරැණු දැක්වූදේ දකදේදැයි ප්රැහැදිලි නැත. හතුරැදහන් වීම් සම්බන්ධ දප්රාදු ආකල්ප්රය
සහ ආරක්ෂක හමුදා වල දෝෂ සහගත භාවය සැලිරල්ලට ගත් කල ිරන්දු හභාන්තර ප්රීමක්ෂණයක්
දියත් දකදරන්නට ඉඩක් නැත. දකදේ දවතත්, හඩුම වශදයන් න්ේධි 30ක් සම්බන්ධදයන් "ආගිය
හතක් නැති" රැඳවියා දසායා ආරක්ෂක හංශ වල සාමාජිකයන් සාක්ෂිකරැවන්දේ ඥාතීන් හමුවීමට
ප්රැමිණ තිදේ. දබාදහෝ දදනා තර් නයට ලක්වී ඇති හතර, හවේථා ිරහිප්රයකදී ශාීමරික
හඩන්දත්ට්ටමටත්, සමහරවිට වධහිංසාවටත් ලක් වී තිදේ. දමය ශ්රීය ලංකාදේ ආරක්ෂක
ප්රරිප්රාලනදේ විවිධ හංශ හතර කුමන්තයනකාීම හවුල්කම් වසං කරන්නට දරන උත්සාහයක්ද,
නැතදහාත් 'ප්රලායන්නකු' දලස ලියාප්රදිංචි හයකු දසායාගැනීදම් සැබෑ උවමනාවිරන් දකදරන්නක්ද
යන්න ප්රැහැදිලි නැත. එයද, ශ්රීය ලංකාදේ ආරක්ෂක ක්දපතයය වසා ප්රවතින ප්රාරාන්ධතාව තව දුරටත්
විදහා දක්වන්නිර. එය වධබන්ධන සම්බන්ධදයන් ප්රවුදල් සාමාජිකයන් ිරන්දා කතා දනාකරනු
පිණිස ගනු ලබන උත්සාහයක්ද විය හැිරය.

අපරාධකරැජවෝ
නිේචිත පුේගලයන් හඳුනාගැනීම
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දදනකුදේත්, එහි න්ට කටයුතු කළ ඔත්තුකරැවන් 40 කදේත් නම් වලට හමතරව, ඡායාරෑප්ර 25ක්,
දුරකථන හංක ිරහිප්රයක් සහ ඇතැම් හයදේ නිලතල, දේවා හංක සහ දේවා ඉතිහාසය ITJP සතුව
තිදේ24.
දම් ඡායාරෑප්ර දවනත් ඡායාරෑප්ර 24ක් සමග මිශය කර ද ෝසප් කඳවුදර් දහෝ වවුනියා ප්රeදේශදේ දහෝ
න්රදකාට න්ටි බවට විශ්නවාස දකදරන සාක්ෂිකරැවන්ට දප්රන්වන ලදී. පින්තූර වල ඉන්නා හය
සාක්ෂිකරැවන් ිරහිප්ර දදනකු වින්න්ම හඳුනා ගන්නා ලද හතර, ඇතැමුන් තමන්ට හප්රරාධ කළ බවට
දචණෝදනා ලබන්නවුන් එයින් හඳුනාදගන තිදේ:
(හ) දම් සාක්ෂිකරැවා ද ෝසප් කඳවුදර්දී තමන්ට වද දුන් යුද හමුදා දම් ර් වරයකු හඳුනා ගත් ිරහිප්ර
දදනා හතරින් එක් හදයිර:

" මම එයාව වද කාමදර්දී කීප්ර වතාවක්ම දැකලා තිබුනා. එයා හිටිදේ න්විල් ඇඳලද යුනිද ෝම්
එදකන්ද ිරයලා මට මතක නෑ. එයා පිේදතෝදල් හරදගන දකාකා ඇදලා බදට් මදේ ඇේ දදක
මැේදදන් නළලට තිේබා. දවසකට දදතුන් සැරයක් කීප්ර දවසක්ම දම් වැදඩ් කළා"
සාක්ෂිකරැදවක් 2010 දී
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දම් දම් ර් යුේධදයන් ප්රසු ද ෝසප් කඳවුදර් න්ටි බවත් වධ දුන් බව දහෝ ඊට හනුබල දුන් බවත්
තවත් සාක්ෂිකරැවන් ිරහිප්රදදදනක්ම25 සනාථ කරති; එම නිලධාරියාම ද ෝසප් කඳවුදර් තමන්දගන්
2010 දී ප්රeශ්නන කරන හවේථාදේ එතැන න්ටි බවත්, ඇදේ ඔලුදේ දප්රටරල් සහිත ප්ලාේටික් මල්ලක්
ගැට ගසා තිබියදී එතැන න්ටි බවත් එක් සාක්ෂිකාරියක් ප්රeකාශ කර තිදේ.
(ආ) හමුදා බුේධි හංශදේ බවට සැකදකදරන 2009 ද ෝසප් කඳවුදර් දේවය කළ තවත් දම් ර්
වරයකු තමන් දූෂණය කළ බවට දචණෝදනා ලබන්නා දලස දවනත් සාක්ෂිකාරියක් වින්න් හඳුනාදගන
තිදේ. ඔහුදේ නම, 2015 දී ඔහු දැරෑ නිලය සහ ඔහුදේ සමේත දේවා ඉතිහාසයම ITJP සතුව
තිදේ. ඔහු ද ෝසප් කඳවුදර් න්ටි බව තවත් සාක්ෂිකරැවන් දදදදනකු වින්න් තහවුරැ කර ඇත.
(ඇ) යුේධදයන් ප්රසු ද ෝසප් කඳවුදර් න්ටි බව ප්රැවදසන හමුදා නිලධාීමන් ිරහිප්ර දදනකුම යුේධය
හවසන් වීමට දප්රර දවනත් හමුදා කඳවුරකදී තමන් ිරහිප්ර වර දූෂණය කළ බවට දචණෝදනා ලබන හය
දලස තවත් කාන්තාවක් වින්න් හඳුනාදගන තිදේ. ඒ හතර න්ටින එක් චූදිත හප්රරාධකරැවකු වන
ද ාපන නිලධාරියකුදේ නම සහ නිලය ITJP වින්න් හඳුනාදගන ඇත.
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ජපාදු හඳුනාගැනීම්
දබාදහෝ වින්දිතයන්ට තමන්දේ වධකයන් නමින් හඳුනාගත දනාහැිර වුවද, තවත් චූදිත
හප්රරාධකරැවන්දේ ිරහිප්රදදනකුදේ නම් ITJP වින්න් සාක්ෂිවාචණක වලින් හඳුනාදගන තිදේ. න්ේධි 32
කදී සාක්ෂිකරැවන් වින්න් හමුදා ප්රeශ්නනකරැවන් දප්රාදුදේ හඳුනාගනු ලැබුදේ හැඳ න්ටි නිල ඇඳුමිනි.
දම් හතර ඉහල නිලධාීමන්ද දවයි:

"දකාමාන්ඩර්ලා කැලෑ යුනිද ෝම් ඇඳලා හිටියත්, උරහිදේ තරැ, ප්රටි සහ බැ්ජ වදේම උරහිදේ
ඉඳලා බාහුව දක්වා දරදි ප්රටියකුත් තිබුනා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
වධබන්ධන ප්රැමිණවීදම්ත්, ලිංගික හප්රචණාර ිරීමදම්ත් ශාීමරික වශදයන් දයදී න්ටි රැකවලුන්දේ න්ට
ද ාපන නිලධාීමන් දක්වා හැමදදනාම ප්රාදේ නිල දැරෑ පිරිමිය. ප්රeශ්නන කරන, ප්රහර දදන සහ
ලිංගික හඩන්දත්ට්ටම් කරන ඇතැම් හවේථාවලදී ආරක්ෂක නිලධාරිනියන්ද හිඳ තිදේ. ප්රහර දීම
සඳහාත් ඒ සමහරක් සහභාගි වී තිදේ.
දබාදහෝ රඳවා තබා ගැනීම් දීර්ඝ කාලයක් තිේදේ ිරහිප්ර ේථානයක න්දුවූ දහයින් හප්රරාධකරැවන්
හඳුනාගැනීම ඇතැම් සාක්ෂිකරැවන්ට වාාකුල කටයුත්තක් විය. දප්රාලින්ය සහ හමුදාව දවන්දකාට
හඳුනාගැනීම සැමවිටම ප්රහසු කටයුත්තක් දනාවීය. සමහර ප්රeශ්නනකරැවන් සාමානා ඇඳුමින් න්ටි
හතර, න්විල් ඇඳුම් හැඳ න්ටි හදනක් හය කටයුතු කදේ ප්රරිවර්තකයන් දහෝ ලියන්නන් දලසය.

"හලුත් ඔෆිසරැත් හිටිදේ න්විල් ඇඳලා. එයා දහාඳට දදමළ කතා කළා. මං හිතුදේ එයා CID ිරයලා.
ඒත් TID ද, හමුදා බුේධි හංශදේද ිරයන්න දන්දන් නෑ. න්විල් ඇඳලා එන හය කාට උනත් හපි
සාමානාදයන් ිරයන්දන් CID ිරයලා තමයි."
සාක්ෂිකරැදවක් 2013 දී
න්ේධි 10 කදී දප්රාලින්දේ හය නම් කර තිදේ. වැිත දදනකු TID ය. න්ේධි දදකකදී TID හැඳුනුම්ප්රත්
දප්රන්වන ලද බව සාක්ෂිකරැදවෝ ප්රeකාශ කරති. මෑත න්දුවීම් වලදී එවැනි දෑ වඩා ඉහල යාම
දප්රන්නුම් කරන්දන් තයේත-විදරෝධී කටයුතු වඩාත් නිශ්නචිත ිරීමමක් විය හැිරය. ආරක්ෂක හංශ
හතර යම් සහදයෝගිතාවක් ප්රැවති හතර, එය දකතරම් දුරට සහදයෝගිතා විධිනියාම සහ ඊට
සම්බන්ධ විධාන වගකීම දක්වා විහිදදන්දන්දැයි දැනට දැනගන්නට නැත. න්ේධි ිරහිප්රයකදී,
සාක්ෂිකරැවන් හමුදා රැඳවුම සහ දකාළඹ පිහිටි කුප්රeකට 6 වැනි තට්ටුදේ තයේත විමර්ශන ඒකකදේ
(TID) මූලේථානය හතර එහා දමහා දගනදගාේ තිදේ.
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ජදමළ ඔත්තුකරැවන්
සම්මුන ප්රීමක්ෂිත ඔත්තුකරැවන් ප්රeකාශ කදේ බලහත්කාරය නිසා ශ්රීය ලංකා ආරක්ෂක හංශ වලට
සහදයෝගය දදන්නට න්දුවූ ඔවුන් දකදර් විවිධ මට්ටමින් විශ්නවාසය තබා න්ටි බවයි.
එල්ටීටීඊ ඔත්තුකරැවන් න්ටි ප්රeශ්නන ිරීමදම් සමහර හවේථා තිදේ. ඇතැම් විට මුහුණු වසාදගනය.
ඇතැම් විට එදේ දනාදේ. එය තීන්දු වන්දන් ඔත්තුකරැවා කවුදැයි රැඳවියාට දැනුම් දීමට හවශාද
නැේද යන ප්රeශ්නනකරැවන්දේ තීරණය හනුවය. දවනත් වාර්තාවලද විේතර කර ඇති ප්රරිදි
ප්රැහැරගන්නන් සහ ප්රeශ්නනකරැවන් තම හනනාතාව වසන් කදේ කලාතුරිරනි. එය ඔවුන් ද්ඩඩ
මුක්තිය භුක්ති විඳිමින් ිරියාත්මක වූ ආකාරය පිලිබඳ හැඟීම තවත් තහවුරැ කර ලයි.

"හමුදා බුේධි නිලධාීමන් වත් හපිවත් දකායි දවලාදේ වත් දවේමූණු දාදගන හිටිදේ නෑ. හපි කරු 
දේවල් වලට හඳුනා ගනියි ිරයලා වත්, ඒකට නඩු දායි ිරයලාවත් හපිට බයක් තිබුදන් නෑ. බලදේ
හිටිදේ හපි. කවුරැත් හපිව හත් හඩංගුවට ගන්දන් නෑ. හත් හඩංගුවට ගැනීම් කදේ හපි."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
"මාව තියාදගන හිටිදේ කෑම්ප් එදක් වෑන් එකක. මාව හඳුරගන්න බැරි දවන විදියට වෑන් එදක්
වීදුරැ ටින්ටඩ් කරලයි තිබුදන්. කලින් හඳුනගත්ත හිටු  එල්ටීටීඊ දක්ඩර් ලා දනල් වීදුරැව ළඟට
දගනල්ලා ඒ හය ගැන මදගන් ඒදගාල්දලා තවත් විේතර ඇහුවා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
හමුදා බුේධි හංශදේ ඔත්තුකරැවන් දලස කටයුතු කළ හිටු  එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් ශ්රීය ලංකා යුද
හමුදාව සමග වැඩ ිරීමදම් හත්දැකීම් පිළිබඳ වැදගත් සූක්ෂම දැක්මක් ලබා දදයි. හල්ලාගනු ලැබූ
එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් දබාදහෝ දදනකුට හැදරන්නට දප්රාළඹවා ඇත්දත් වධබන්ධනදයන් සහ
ප්රවුදල් සාමාජිකයන්ට කරන ලද තර් නදයනි. ද ෝසප් කඳවුදර් රඳවාදගන න්ටි හිටු  එල්ටීටීඊ
සාමාජිකාවන් ිරහිප්ර දදනකුද බඳවාගැනීමට කටයුතු කර තිබුනි.

"න්රකාරියන් රඳවාදගන හිටිදේ කෑම්ප් එක මැද හමුදා බුේධි හංශදේ බැරැක්ක ළඟින් පිරිමින්දගන්
ාත් කරලයි. මම ඒ දගාල්දලෝ හිටු  ප්රලාතට නිතර යැවුදන් නෑ. න්රකාරියන් තුන් දදදනක් දිරනවා
මට මතකයි. ඒ හයට වද දුන්නාට ප්රේදේ ඒ හයත් හපිත් එක්ක එකතු දවලා හමුදාවට වැඩ කරන්න
ගත්තා."
සාක්ෂිකරැදවක් 2009 දී
එල්ටීටීඊ සංවිධානදේ විමධාගත සහ හතිශය රහන්ගත වනහය නිසා එහි න්යලු සාමාජික
සාමාජිකාවන් හඳුනා ගන්නට නම්, හමුදා බුේධි හංශය වින්න් කාන්තා හංශය ඇතුළු සෑම
ඒකකයිරන්ම ඔත්තුකරැවන් දසායාගත යුතුව තිබුනි. එිරදනකා ප්රාවා දදන්නට තරැණ තරැණියන්ට
බල කරනු ලැබීම වින්න් දදමළ සමා ය දකදර් ඇති කර තිදබන බලප්රෑම මහත් වාසනකාීමය.
සාමුහික හනනාතාව සහ හදනාානා විශ්නවාසය බිඳ දහීමම සඳහා එමගින් කර ඇත්දත් මහත්
හානිකර බලප්රෑමිර.
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නිගමන සහ නිර්ජේශ
නිගමන
ශ්රීය ලංකාදේ ආරක්ෂක යටිතල වනහදේ දක්න්ද්රීටය ේථානයක් උසුලන ද ෝසප් කඳවුර යනු ු ර්ණ
ද්ඩඩ මුක්තිය භුක්ති විඳිමින්, එදත් හදත් වධහිංසාව සහ ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩත්වය ප්රවත්වාදගන යන
නීති විදරෝධී රඳවා ගැනීදම් සහ ප්රeශ්නන ිරීමදම් හඩවියක් බවට දීර්ඝ කාලයක් තිේදේ නැගුනු
දචණෝදනා දම් වාර්තාව මගින් සනාථ දකදරයි. ආසන්නම න්ේධිය වාර්තා වන්දන් 2016
දදසැම්බරදයනි.
ද ෝසප් කඳවුර යනු, බුේධි දතාරතුරැ දසායාගැනීදම් හවශාතාව සඳහා ප්රමණක් දනාව, රැඳවියන්
හවමානයට ප්රත් දකාට ඔවුන් බිඳ දහලීම සහ ආරක්ෂක හංශ සාමාජිකයන්දේ විකෘති ලිංගික
හප්රචණාර මාලාවක් සංතෘප්ත කරමින් වධහිංසාව සහ ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා ඇතුළු දවනත් මානව
හිමිකම් උල්ලංඝන න්දුිරීමම සඳහාද, සැලිරල්දලන් සැලසුම් කරන ලද ප්රeතිප්රත්තියක හතාාවශා
සංරචණකයක් බව සාක්ෂිකරැවන් වින්න් තහවුරැ කර තිදේ.
ශ්රීය ලංකාදේ හමුදාදේ ඉහලම නායකත්වය දැරෑ ද ෝසප් කඳවුර භාරව න්ටි දබාදහෝ දදනකු එහි න්දු
කළ නීති විදරෝධී රඳවා ගැනීම් සහ දකදලසීම් ගැන දනාදැන න්ටියා විය දනාහැිරය. සාක්ෂිකරැවන්
නිදහේ කර යැවීම පිණිස හල්ලේ සහ කප්ප්රම් ගැනීම පිළිබඳව දිගින් දිගටම දකදරන දචණෝදනා
වලින් තහවුරැ දකදරන්දන් ශ්රීය ලංකාදේ ආරක්ෂක හංශ හභාන්තරදේ සංවිධිත හප්රරාධ රටාවක්
ේථාපිත වී ඇති ආකාරයයි. දමය "යහප්රාලනය" දවනුදවන් ඡන්දදයන් දතෝරා ප්රත් කරගන්නා ලද
ආ්ඩඩුවක් බරප්රතල ප්රeශ්නනයක් දලස හවධානය දයාමු කළ යුත්තිර.
යුද සමදේත් ඉන් ප්රසුවත් ශ්රීය ලංකාදේ ආරක්ෂක හංශ වින්න් විදශ්නෂදයන් දදමළ නතාව
සම්බන්ධදයන් ආයතනගතව ප්රවත්වාදගන යනු ලබන වධහිංසා සහ ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා න්දුිරීමදම්
සංේකෘතියක් පිළිබඳ දචණෝදනා ITJP සහ දවනත් හය වින්න් දගානු කරන ලද දල්නන සහ විමර්ශන
වලින් තහවුරැ දවයි. විභාග ප්රවත්වා නඩු ප්රවරන බවට ශ්රීය ලංකා ර ය වින්න් දේශ්රීය හා
ාතාන්තර වශදයන් දී ඇති දප්රාදරාන්දු තිබියදීත්, දකදලසීම් සහ ඒ සමග එක්ව යන ද්ඩඩ
මුක්තිදේ උරැමය මුල් බැස ප්රවතී.
වධහිංසාව සහ දනාමනා සැලකීම තහනම් දකදරන එක්සත් ාතීන්දේ මානව හිමිකම් සම්මුති සහ
හංදගෝප්රාංග වල ශ්රීය ලංකාවද ප්රාර්ශව කරැදවිර26. "ිරන්ම තැනැත්තකු වධහිංසා වලට දහෝ කෲර
හමානුෂික දහෝ හවමන් සහගත සැලිරල්ලකට නැතදහාත් දඬුවමකට යටත් දනාකළ යුත්දත්ය,"
යනුදවන් ශ්රීය ලංකාදේ ආ්ඩඩුකිම වාවේථාදේ 3 වැනි ප්රරිච්දේදදේ 11 වැනි වගන්තිදේ සඳහන්
දවයි27. වධහිංසාවට එදරහි එක්සත් ාතීන්දේ කමිටුව යටදත් තමන්දේ වගකීම් ශ්රීය ලංකාදේ
ආ්ඩඩුව වින්න් 1994 හංක 22 දරන වධදීමට සහ හනිකුත් කෲර, හමානුෂික දහෝ නින්දිත සැලකීමට
දහෝ දඩුවම්වලට එදරහිවූ සම්මුතිය ප්රනත යටදත් දේශ්රීය වශදයන් නීතිගත කර ඇත. එහි 2
වගන්තිය යටදත් වධදීම දමන්ම ඊට සහාය දැක්වීම, ආධාර හා හනුබල දීම, තැත් ිරීමම, සහ න්දු
ිරීමමට කුමන්තයණය ිරීමම හවුරැදු 7-10 හතර න්ර දඬුවමිරන් සහ රැපියල් දසදහසකට දනාහඩු
සහ ප්රනේදහසකට දනාවැිත දඩයකට යටත් වන වරදිර. ද්ඩඩ නීති සංගී හදේ (1887 හංක 11
ආඥාප්රනත සහ ඉන් ප්රසු සංදශෝධන) 321 හා 322 වගන්ති ද සම්මුතිදේ විෂය ප්රථය යටතට
ගැදනන වරද ිරයා ප්රෑමක් දහෝ වරදක් දහෝ විෂමාචණාරයක් දැන ගැනීමට ඉවහල් වන යම්
දතාරතුරක් බලහත්කාර ප්රාදප්රාච්චණාරණයක් මගින් ලබා ගැනීම හරමුණු දකාටදගන හානි දහෝ
බරප්රතල ශාීමරික තුවාල න්දුිරීමම හප්රරාධයක් දලස දක්වා තිදේ. දම් හප්රරාධ සම්බන්ධදයන්
වරදකරැ වන ඕනෑම තැනැත්තකුට හවුරැදු දහයක උප්රරිම න්ර දඬුවමක් සහ දඩයක් ප්රැනවිය
හැිරය.
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දූෂණය, භාරකාර ේතීය දූෂණය, රංචු ගැසී දුෂණය දහෝ බරප්රතල ලිංගික හප්රදයෝ නය යටදත්
වර්තමාන නීති රාමුව යටදත් ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩ ිරියා වලට දඬුවම් ිරීමමට විධිවිධාන සලසා තිදේ.
නිල හත් හඩංගුදේ දහෝ නිරප්රරාදේ දහෝ රඳවා දගන න්ටින කාන්තාවකට එදරහිව ර දේ
නිලධාරියකු දහෝ බලධාරියකු ේතීා දූෂණයක් න්දු ිරීමම භාරකාර ේතීය දූෂණය දලස නිර්වචණනය
දකාට ඇත. තමන්දේ භාරදේ රඳවාදගන න්ටි හයට එදරහිව එවැනි හප්රරාධ න්දුකළ ආරක්ෂක හංශ
සාමාජිකයන්ට නඩු ප්රැවීමමට එය දයාදාගත හැිරය.
ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා සම්බන්ධදයන් පියවර ගැනීමට ශ්රීය ලංකාදේ ර ය දේශප්රාලන වශදයන් කැප්රවී
න්ටී නම්, ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා සම්බන්ධදයන් නඩු ප්රැවීමම සඳහා වධහිංසාවට එදරහි සම්ම්තිය
ප්රනත දයාදාගත හැිරය. යුේධය හා බැඳුනු ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා ඇතුළු ශ්රීය ලංකාදේ ලිංගික
ප්රeචණ්ඩඩතාදේ බැරරරැම් කම සැලිරල්ලට ගත් කල, දූෂණය සහ ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා බරප්රතල
ාතාන්තර හප්රරාධ ගනදේ ලා සැලිරය යුතුය. දයෝජිත යුක්තිය ප්රන්ඳලීදම් යාන්තයනය ේථාපිත
ිරීමමට දප්රර දමය කළ යුතුව තිබුනු බව මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ාතීන්දේ මහ
දකාමසාරිේ වරයා න්ය මෑත වාර්තාදවන් නිර්දේශ කර තිබුනද28, ශ්රීය ලංකාව දරෝම ප්රeඥපප්තියට
හත්සන් තබා දහෝ විධාන වගකීම දේශ්රීය නීති ප්රේධතියට ඇතුලත් කර දහෝ නැත. එදේ දනාිරීමම
නිසා න්දුවන්දන් දනාප්රනත්කම් චිරේථායී කරන ද්ඩඩමුක්ති කදප්රාල්ලක් නිර්මාණය වීමයි. ආරක්ෂක
හමුදාව ිරියාත්මක වන්දන් ඒ ද්ඩඩ මුක්තිය යටදත්යි.
ප්රeමාණවත් බාධකයක් ප්රැනවීමට දහෝ පිලියමක් දයදීමට දම් වලක්වාලීදම් නීති රාමුව සමත් වී
නැති බව ප්රැහැදිලිය; වධහිංසාව සහ ලිංගික ප්රeචණ්ඩඩතා සම්බන්ධදයන් විමර්ශනයට ලක් කරන ලද
දහෝ වගවීදමන් බැඳ තබන ලද දහෝ ආරක්ෂක හමුදා සාමාජික සංනාාව හතදලාේසිර. ඒ එක්
හයකුවත් ද ෝසප් කඳවුර සම්බධදයන් දනාදේ. දමයින් මතු වන්දන් ශ්රීය ලංකාදේ හප්රරාධ යුක්ති
විනිශ්නචණය ප්රේධතිදේ විශ්නවසනීයත්වය පිළිබඳ බරප්රතල ගැටලුවිර.
ද ෝසප් කඳවුර සහ දවනත් ේථාන පිළිබඳව දිගින් දිගටම නැදගන දචණෝදනා සම්බන්ධදයන්
සතුටුදායක දලස ප්රeතිචණාර දැක්වීමට ශ්රීය ලංකාදේ ර ය හසමත් දවදතාත් එයින් න්දු වන්දන් ආ්ඩඩුව
සම්බන්ධදයන් ඇති පිළිගැනීමට හානි ප්රැමිණීමයි. "ිරන්දු වධහිංසාවක් දනාඉවසා න්ටින
පිළිදවතක්"29 ශ්රීය ලංකාදේ ර ය වින්න් හනුගමනය කරනු ලබන බවට ශ්රීය ලංකාදේ විදේශ
හමාතාවරයා එක්සත් ාතීන්දේ මානව හිමිකම් දකාමිසදම් 34 වැනි සැන් වාරය හමුදේ කළ
ප්රeකාශය මහ දප්රාදළාදේ යතාර්ථය සම්බන්ධදයන් සතායක් දනාදේ. එවැනි හප්රචණාර සම්බන්ධදයන්
පියවර ගැනීමට කැප්රදවන බවට ශ්රීය ලංකාව වින්න් ප්රeකාශ්රිත දප්රාදරාන්දු වල විශ්නවසනීයත්වය
හන්ඩඩව න්දුදකදරන දූෂණ සහ හප්රචණාර මගින් හභිදයෝගයට ලක් දකදරන හතර30, එහිම දිගුවක්
දලන්න් ආ්ඩඩුදේ සංකිාන්ති යුක්ති ිරියාදාමය සම්බන්ධදයන් විශ්නවාසයක් දගාඩ නගා ගැනීම
සම්බන්ධදයන්ද මූලික හභිදයෝගයක් එල්ල කරයි. නින් පිළියම් දයදීදම් දනාහැිරයාව හා එක්ව ගත්
කල එමගින් මැනවින් දප්රන්නුම් දකදරන්දන් න්රිදේන ර දේ දේශප්රාලන හභිලාෂයක් නැති කමයි.
තවත් දබාදහෝ දේ කළ හැිරවාක් දමන්ම කළ යුතුවද ඇත.
නිර්ජේශ
එ ා මානව හමිකම් ම්ඩඩලජේ සාමාජික රටවලට
-

ද ෝසප් කඳවුරත්, CID හතරවැනි තට්ටුවත්31 නිීමක්ෂණය සඳහා ඒකාබේධව ශ්රීය
ලංකාවට යන දලස (හ) වධහිංසාව සහ හදනකුත් කුරිරැ, හමානුෂික හා
හවමාන සහගත හප්රරාධ සම්බන්ධ එක්සත් ාතින්දේ විදශ්නෂ නිදයෝජිතයාදගන්
සහ (ආ) වධහිංසාවට එදරහි එක්සත් ාතීන්දේ කමිටුදේ ශ්රීය ලංකාව සම්බන්ධ
වගකීම දරන නිදයෝජිතයාදගන් ඉල්ලා න්ටීම. ඒ ේථාන වලට දගාේ විේතීර්ණ
විමර්ශනයක දයදීම, න්යලු ඉදිිරීමම් න්තියම් ගත ිරීමම, දවෝහාරික ප්රීමක්ෂණ,
වර්තමාන සහ හතීත චණන්ද්රිිකා ඡායාරෑප්ර ලබා ගැනීම, ප්රeවාහන දලාේ සටහන්
හා සම්මුන ප්රීමක්ෂණ සටහන් ඇතුළු හමුදා වාර්තා සහ ගිණුම් දල්නන
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මැනවින් ප්රීමක්ෂා ිරීමම ඊට ඇතුලත් විය යුතුය. දම් වාර්තා සඳහා නිර්බාධිතව
ප්රeදේශ වීදම් ඉඩකඩ ශ්රීය ලංකා ආරක්ෂක හංශ වින්න් සප්රයාදිය යුතුය. මීට
හමතරව ශ්රීය ලංකාව තුලත් ඉන් පිටතත් න්ටින දිවි ගලවාගත්තවුන් සමග
සවිේතර සම්මුන ප්රීමක්ෂණ ප්රැවැත්විය යුතුය.
-

මානව හිමිකම් හප්රරාධ සම්බන්ධදයන් හප්රරාධකරැවන් වන බවට කලින් න්ටි
විදශ්නෂ නිදයෝජිත වාර්තා ද ඇතුළුව එක්සත් ාතීන්දේ වාර්තාවල දචණෝදනා
ලබන හයදේ ලැයිේතුවක් ඒ නිීමක්ෂණ චණාරිකාදවන් ප්රසු ඒකාබේධව සකේ
දකාට, ඒ ු ේගලයන්දේ වැඩ තහනම් දකාට වහාම ප්රීමක්ෂණ ප්රැවැත්වීම
මගින් වගවීම දකදර් ඇති කැප්රවීම විදහා දක්වා එහි ප්රeගතිය පිළිබඳව
හවුරැේදිරන් මානව හිමිකම් ම්ඩඩලයට වාර්තා කරන දලස ආ්ඩඩුවට
දයෝ නා කරන දමන් (හ) වධහිංසාව සහ හදනකුත් කුරිරැ, හමානුෂික හා
හවමාන සහගත හප්රරාධ සම්බන්ධ එක්සත් ාතින්දේ විදශ්නෂ නිදයෝජිතයාදගන්
සහ (ආ) වධහිංසාවට එදරහි එක්සත් ාතීන්දේ කමිටුදේ ශ්රීය ලංකාව සම්බන්ධ
වගකීම දරන නිදයෝජිතයාදගන් ඉල්ලා න්ටීම.

ශ්රීම ලිංකාජද ර යට
-

ද ෝසප් කඳවුර දශක ගණනාවක් තිේදේ නීති විදරෝධී න්රගත ිරීමම් සඳහා
දයාදාගන්නා ලද බව ප්රeන්ේධිදේ පිළිදගන, (වධහිංසාව සහ හදනකුත් කුරිරැ,
හමානුෂික හා හවමාන සහගත හප්රරාධ සම්බන්ධ එක්සත් ාතින්දේ විදශ්නෂ
නිදයෝජිතයා වින්න් දැනටමත් නිර්දේශ කර ඇති ප්රරිදි32) එහි තවමත් ිරියාත්මක
වන නිල දනාවන රැඳවුම් ේථාන වහාම වසා දමා ප්රහත දැක්දවන
වළක්වාලීදම් පියවර වහාම ගැනීම.

(හ) කඳවුදර් න්යලු පිවිසුම් වලද, කඳවුර තුලද, ගෘහේථව සහ එළිමහදන්ද ප්රeධාන ේථාන
හැදමකකම වීිතදයෝ කැමරා සවිකර (වධහිංසාව පිළිබඳ විදශ්නෂ නිදයෝජිතයා වින්න් නම් කරනු
ලබන දම් ක්දපතයදේ ප්රeවීණයකු වින්න් සවි කරන ේථාන හා දකෝණ හඳුනාගනු ඇත), සජීවී දුරේථ
හධීක්ෂණය සහ ප්රටිගත ිරීමම් ශ්රීය ලංකා මානව හිමිකම් දකාමිසම මගින් න්දු ිරීමම. වීිතදයෝ
ප්රටිගත ිරීමම් සහ මානව හිමිකම් දකාමිසදම් හධීක්ෂණ ප්රeතිප්රල වධහිංසාවට එදරහි එක්සත්
ාතීන්දේ කමිටුවට ලබා දීම. දම් හඩවිදයන් දකදරන නීතාානුකූල ආරක්ෂක දමදහයුම් වලට
හගතියක් දනාවන දලස ඒ සඳහා මාස තුනක කල් ප්රමාවක් ලබා දදන්න.
(ආ) ද ෝසප් කඳවුදර් සවිේතර සැලසුම සහ න්තියම්, ඉඩදම් මුල් හිමිකාරත්වය පිලිබඳ වාර්තා, දැන්
සහ ප්රසුගිය දශකය ු රා දම් කඳවුරින් ිරියාත්මක වූ ඒකක පිලිබඳ විේතර, විදශ්නෂදයන්ම, හමුදා
බුේධි හංශදේ සහ දප්රාලිේ තයේත විමර්ශන ඒකකදේ තයේත විදරෝධී කටයුතු වල නිරත වුවන්,
ඔවුන්දේ වරම සහ විධාන දාමදේ ු ේගලයන් සහ ඔවුන්දේ හන්තර් සම්බන්ධතාව ඇතුළු විධාන
වගකීම, වධහිංසාවට එදරහි එක්සත් ාතීන්දේ කමිටුවටත්, වධහිංසාව සම්බන්ධ එක්සත්
ාතීන්දේ විදශ්නෂ නිදයෝජිතයාටත් ලබා දීම.
-

ද ෝසප් කඳවුදර් රඳවා න්ටි සහ මුදා හරින ලද රැඳවියන්, ඔවුන් දකාප්රමණ
කලක් රඳවා න්ටිදේද යන වග සහ ඔවුන් රඳවාගත් ඒකක භාරව න්ටි
නිලධාීමන් කවුද යන්නත් පිලිබඳ විේතර වධහිංසාවට එදරහි එක්සත්
ාතීන්දේ කමිටුවටත්, වධහිංසාව සම්බන්ධ එක්සත් ාතීන්දේ විදශ්නෂ
නිදයෝජිතයාටත් ලබා දීම.

-

ජ නරාල් ගත් යසූරිය බයසීලදේ තානාප්රති ධුරදයන් වහාම ආප්රසු කැඳවා
2007-2009 කාලය තුල ද ෝසප් කඳවුදර් ප්රැතිර ප්රැවති වධහිංසාවලට හදාලව
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ඔහුදේ කාර්යභාරය සම්බන්ධදයන් ේවාධීන සහ විශ්නවසනීය න්විල්
විමර්ශනයක් වහා ආරම්භ ිරීමම.
-

යුේධදේ හවසාන භාගදේ 53 බලකාදේ ආඥාප්රති දලස කටයුතු කළ බවට
එක්සත් ාතීන් වින්න් නම් කර තිදබන33 බයසීලදේ හිටු  නිදයෝ ා තානාප්රති
ජම් ර් ජ නරාල් කමල් ගුණරත්න ඇතුළු, විදශ්නෂදයන්ම ප්රශ්නචණාත් යුද
වකවානුදේ ද ෝසප් කඳවුදර් හණදදන තනතුරැ දැරෑ දේවදේ නියුතු සහ
විශයාමික නිලධාීමන්දේ වැඩ හත් හිටුවා ප්රීමක්ෂණ ප්රැවැත්වීම. යුද හමුදාවට
භාරවූ දදමළ රෑප්රවාහිනී නිදේදිකා ඉදසයිපිeයාදේ ඝාතනයට34 සම්බන්ධ බවට
එක්සත් ාතීන්දේ සංවිධානය වින්න් දචණෝදනා නගා ඇත්දත් 53 බලකායටයි.
වධබන්ධන න්දුකළ හමුදා බලකා තුදනන් එකක් දලස එක්සත් ාතීන්දේ
වාර්තාව වින්න් 53 බලකාය නම් දකාට තිදේ. එදමන්ම, එම බලකාය න්ටි
ේථානදේ න්ට පියේ ඇසට දැක ගැනීදම් හැිරයාව තිබු දරෝහල්වලට සහ
එක්සත් ාතීන්දේ මධාේථානයකට ආ්ඩඩුදේ හමුදා වින්න් දෂල් ප්රeහාර
එල්ලකරන ලද බව ඔවුන් දැනුවත්ව න්ටින්නට ඇති බවද එම වාර්තාදේ
සඳහන් දවයි.

සටහන: දම් වාර්තාවට හදාළ ද ෝසප් කඳවුදර් වධහිංසා පිළිබඳවත්, වධහිංසාව සහ ලිංගික
ප්රeචණ්ඩඩතා සම්බන්ධ ද්ඩඩ මුක්තිය පිළිබඳවත් විේතර සහිත න්ංහලට නගා නැති ඇමුණුම් දදකක්
ඉංග්රී න් වාර්තාව සමග ඇත.
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“I still wake up screaming. Sometimes
I feel so angry I hit the wall with my
fists. I also feel very alone and sad.
I don’t want to eat. I don’t want to come
out of my room.”
MALE SURVIVOR TORTURED IN 2013 IN JOSEPH CAMP
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