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ව ාහැන්නස්බර්ග්: 1989 වසදර්දී මාතදේදීත්, 2009 වසදර්දී මුේිවයික්කාේිදීත් සිිංහල හා
දෙමළ ජනයා සිය ගණනක් 'ආගිය අතක් දනාමැති වූදේ' දකදසේෙැයි ජනාධිපති දගෝඨාභය
රාජපක්ෂ හා ඔහුදේ හමුොපති ලුතිනන් දජනරාේ ශදේන්ර සිේවා අධිකරණය හමුදේ පැහැදිි
කළ යුතුව තිදේ. ඔවුන්දේ විධානය සහ පාලනය යටදත් සිදු වූ බලහත්කාරී අතුරුෙහන් වීම්
සම්බන්ධදයන් ජාතික සහ ජාතයන්තර නීතිය යටදත් ඔවුන් දෙදෙනාම සාපරාධී වගකීමට බැඳී
සිටිති. 2009දී දගෝඨාභය රාපක්ෂ ආරක්ෂක දේකම් වශදයන් කටයුතු කදළේය; ප්රධාන දසේනා
විධායකයකු වූ ශදේන්ර, බරපතල මානව ිමිකම් උේලිංඝණයන් පිළිබඳ විශේවසනීය ද ෝෙනා
සම්බන්ධදයන් එක්සත් ජනපෙ ආණ්ඩුව විසින් ෙැන් නම් කරනු ලැබ තිදේ.1.
සමසේත රටම ආණ්ඩුදේ පාලනය යටදත් පැවැති යුද්ධදේ අවසාන ෙවසේවලදි2 දෙමළ ජාතිකයන්
330 දෙනකු 'ආගිය අතක් දනාමැති බව' ශ්රී ලිංකාදේ අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ
කාර්යාලය3 විසින් දනාදබෝො නිකුත් කළ ෙත්ත මගින් දපන්නුම් කර තිදේ. දගෝඨාභය රාජපක්ෂ
දිසේික් හමුො සම්බන්ධීකාරකයා වශදයනුත්, ශදේන්ර සිේවා ඔහුදේ කණිෂේඨ නිලධාරියකු
වශදයනුත් ක්රියාකරමින් සිටි 1989 වසදර් අවසන් භාගදේදී මාතදේ දිසේික්කදේ සිිංහල
ජාතිකයන් 154 දෙනකු ෙ 'ආගිය අතක් දනාමැති' දසේ සැළදකන බව ෙ දමම ෙත්ත මගින්
දපන්නුම් කරයි. අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ෙක්වන සිංඛ්යාවන්
අතිශයින් විශාල බව පිළිගන්නා නමුත් ඒවා බරපතල අවතක්දසේරු තිරීම් බව ජාතයන්තර සතයය
හා යුක්තිය පිළිබඳ වයාපෘතිය (ITJP) විශේවාස කරයි.
"සිය සමීපතමයන්දේ ඉරණම හා ආගිය තැන් පිළිබඳ ඇත්ත ෙැනගැනීදම් අයිතියක් පවුේවල
සාමාජිකයන්ට ඇති අතර, බලහත්කාරී අතුරුෙහන්ිරීම තවදුරටත් දනානැවතුණු අපරාධයක්
වශදයන් පවතින තත්ත්වයක් තුළ යටත් වූ දෙමළ ජාතිකයන් සිය ගණනක් 'ආගිය අතක් නැති
වූදේ ' දකදසේෙ යන්න පැහැදිි ිරීදම් නීතිමය බැඳීමක් යටත්වූවන් භාරගත්, යුද්ධාවසානදේ
වන්නිදේ ආඥා වගකීම් ෙැරූ හමුො නිලධාරීන්ට ඇතැ'යි ITJP සිංවිධානදේ විධායක අධයක්ිකා

යැසේමින් සූකා ප්රකාශ කළාය.

1

https://www.state.gov/public-designation-due-to-gross-violations-of-human-rights-of-shavendra-silva-of-sri-lanka-under-section-7031c-of-the-department-ofstate-foreign-operations-and-related-programs-appropriations-a/
2 මැයි 16-20 කාලය තුළ ියාපදිිංචි සිංඛ්යාවන් අප විසින් එකට එකතු කර තිදේ. මඩකළපු සිංඛ්යාවන් නිකුත් කර නැති බව අවධානයට ගතයුතුය.
3
http://www.ompsrilanka.org/omp-documents/omp-publications

"ඒ වදේම, තමන් මාතදේ ප්රදද්ශය භාරව කටයුතු කළ 1989දී ඒ සා සිිංහල තරුණයන්

ප්රමාණයක් ආගිය අතක් දනාමැති වූදේ දකදසේෙැයි දගෝඨාභය රාපක්ෂ විසින් ශ්රී ලාිංකීය
මහජනයාට පැහැදිි කර දෙනවාෙැ"යි ඇය විමසා සිටියාය.
"යම් ෙවසක ඔවුන් සිය නිල තල අත්හළ දිනක ශ්රී ලිංකාදේ හමුොපතිවරයාට දමන්ම

ජනාධිපතිවරයාටත් එදරිව සිය ගණනක් අතුරුෙහන්වීම් සම්බන්ධදයන් අභිද ෝෙනා
දගාණුකළ හැි බව ආණ්ඩුදේ දමම අතුරුෙහන්වීම් පිළිබඳ නවතම ලැයිසේතුවින් දපන්නුම්
කරතැ" යි ඇය තවදුරටත් කීය.
ආ ගිය අතක් නැිද? අතුරුදහන්ද?
අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති ලැයිසේතු මගින් ආගිය
අතක් දනාමැති වූවන් (missing) හා බලහත්කාරී අතුරුෙහන්ිරීම්වලට පාත්රවූවන් (enforced
disappearances) අතර පවතින නනතික දබදුම් දර්ඛ්ාව දබාඳ කරනු ලබයි. දමමගින්, හමුො
අඩසේසිදේදී අතුරුෙහන් වූවන් සමග, ක්රියාන්විතයන්ිදි ආගිය අතක් දනාමැති වූ සටන්කරුවන්
හා 2009 අවසාන යුද්ධදේදී දෂේ ප්රහාර හා සම්බන්ධ සිදුවීම්වින් මියගිය නමුත් දබාදහෝදුරට
මෘතදද්හ හඳුනාගත දනාහැි වූ ජනයා මිශ්රදකාට තිදේ. දම් ආකාරදයන්ම, මාතදේදී ෙ සිය
ගණනක් තරුණ-තරුණියන් අවසාන වරට දපාිසේ දහෝ හමුො අඩසේසිදේ දුටු බව ෙැක්දවන
සවිසේතරාත්මක සාක්ි ප්රකාශ තිදේ. යුද්ධයකදී සෑම පුද්ගලයකුම අිමිවීම දේෙනීය කරුණක්
වන නමුත් බලහත්කාරී අතුරුෙහන්ිරීම් වූ කලී ජාතයන්තර නීතිය යටදත් කාලසීමායන
වයවසේථාවක් (statute of limitation) දනාමැති අඛ්ණ්ඩඩව සිදුදවමින් පවතින අපරාධයි. ඊට
එදරිව ඕනෑම දවලාවකදී අභිද ෝෙනා දගාණුකළ හැි අතර ප්රකාශයට පත්කර ඇති
ලැයිසේතුවින් දමකී වැෙගත් දබදුම් දර්ඛ්ාව දනාපැහැදිි කර තිදේ.

අතුරුදහන් වූ ස්ථානය
අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති ලැයිසේතු, යම්
දකදනකු අතුරුෙහන් වූ සේථානය ෙ නිරවෙයව නිශේචිත දකාට ෙක්වනු දනාලබයි. දම් මගින්
නිශේචිත කාල වකවානු හා සේථානවල සිදු වූ දපාකුරු අතුරුෙහන්වීම්වලට වගිව යුත්තන්
හඳුනාගැනීමට උපකාරී විය හැි රටාවන් දනාපැහැදිි කරයි4.2009 මැයි මාසය වනවිට
වන්නිදේ සිටින්නට ඉඩ ඇති උතුරු - නැදගනිර පළාත්වල සියළුම දිසේික්කවින් ආ දෙමළ
ජනයා යුද්ධදේ අවසාන දිනවල අතුරුෙහන් වූවා වියහැි නමුත් අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන්
පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් අොළ අයදේ මුේ දිසේික්ක අනුව වගුගත කර තිබීම දහේතුදවන්
යුද්ධදේ අවසාන දිනවල ආගිය අතක් දනාමැති දහෝ අතුරුෙහන් වූ සිංඛ්යාවන් දුරවදබෝධී කරයි.

අවතක්වස්රු කිරීම් හා වවනත්ත ලැයිස්තු සමග සැසඳීම්
උතුරු සහ නැදගනිරට අයත් දිසේික් සම්බන්ධදයන් වන අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ
කාර්යාලදේ ලැයිසේතු මගින් 2009 මැයි මාසදේ 16-20 අතර කාලය තුළ 335 දෙනකු5 'ආගිය
අතක් දනාමැති' බව දපන්වා දෙයි. එයින් බහුතරයක් දෙනා වට්ටටුවාකේ දහෝ ඕමන්නෙිදී
අතුරුෙහන්වූ අය වන්නට ඉඩ තිදේ. අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ෙක්වා
ඇති සිංඛ්යාවන්, එම ියන කාල වකවානුදේදීම ඕමන්නෙ දහෝ වට්ටටුවාකේිදී හමුො අඩසේසියට
පත්ව අවසාන වරට ජීවතුන් අතර සිටිනු දුටු 390 දෙදනක් ඇතුළත්, 2018 වසදර්දී ITJP සිංවිධානය
විසින් එක්ැසේ දකාට එි දවේ අඩවිය6 ඔසේදසේ ප්රකාශයට පත්කළ සිංඛ්යාවන්ට වඩා අු අගයක්
ගනියි.
එදමන්ම, අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් එළිෙක්වා ඇති ෙත්තවලට,
උොහරණයක් වශදයන් ජනතා විමුක්ති දපරමුදණ්ඩ දෙවැනි නැගිටීම සමදේ7 මාතදේ දිසේික්කය
තුළ 'ආ ගිය අතක් දනාමැති' 235 දෙනකුදේ නම් ඇතුළත්ව ඇති අතර, මීට දපර පත් කළ
අතුරුෙහන් වූවන් පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ දකාමිසම් සභාවන්දේ ෙත්තවල දම් සිංඛ්යාව
දමන් සිේ ගුණයක් - 1178ක් - 8 ඇතුළත්ව තිබූ බව සැළිේලට ගැනීම වැෙගත් ය. ඉකුත් තතිසේ
උොහරණයක් වශදයන්, යුද්ධාවසානදේ (මැයි 16-20, 2009) අතුරුහන් වූ ිිදනාච්චචි දිසේික්කයට අයත් 95 දෙනකු
ිිදනාච්චචිදේ ඔවුන්දේ අවසානයට ෙැනසිටි ිපිනයට අනුව ියාපදිිංචි කර තිදේ. දමය අතාර්ික දෙයක් වන්දන් 2009 ජනවාරි
මාසදේදී හමුො පාලනයට යටත්ව තිබූ ිිදනාච්චචිදේ එම වසදර් මැයි මාසය වන විට ඔවුන් සිටියා වීමට ඉඩ නැති දහයිනි. වඩා
වියහැි කරුණ වන්දන්, ඔවුන් ශ්රී ලිංකා යුෙ හමුොව විසින් යුද්ධදේ අවසාන දිනවල දී මුේිවයික්කාේි බලහත්කාරී
අතුරුෙහන්වීම්වලට ලක්කළා විය හැි බව ය.
5 අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබබඳ කාර්යාලය විසින් ප්රකාශයට පත් කර නැති මඩකළපු සිංඛ්යාවන් මීට අයත් දනාදේ.
6 https://disappearance.itjpsl.com/#filter=date:16-052009&lang=english
7 1984 සිට 2016 ෙක්වා = නම් 289ි. නමුත් නම් 54ක් දම් කාල පරිච්චදේෙදයන් දනාදේ.
8
මධයම කලාපය - මාතදේ දිසේික්කදේ තීන්දු දනාකළ පැමිණිි සිංඛ්යාව 1042ි. නම් 136ක් ඇතුළත් වන්දන් විමර්ශනය කළ පැමිණිි වලට ය.
4

වසර තුළ ඇතැම් පැමිණිිකරුවන් දවනත් දිසේික්කවලට මාරුවීමට දහෝ මියදගාසේ තිදබන්නට
ඇති නමුත් දම් සා විශාල දවනසේකමක් තිබීමට දහේතු එම කරුණු විසින් පැහැදිි දනාකරයි.
දමිදීෙ, අතුරුෙහන් වූ සේථානය අනුව ෙත්ත ෙැක්වීදම්ත්, පූර්වදයි බලදේ සිටි ආණ්ඩු විසින්
සම්පාදිත ලැයිසේතු සමග සැසඳීම් ිරීදම්ත් අවශයතාව දමමගින් නැවතත් ඉසේමතු දකාට
දපන්වයි.

"මාතදේ සම්බන්ධදයන් වන පාලනය කරන ලෙ සීමිත දතාරතුරු වනාහී හුදෙක් ිමකුලක මුදුන
පමණකැ'යි ශ්රී ලිංකාදේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය සඳහා වූ මාධයදේදිදයෝ සිංවිධානදේ භාෂණ
අදේවර්ධන ප්රකාශ කදළේය. "අතීත අපරාධවල සැබෑ පරිමාණය දබාදහෝදෙනා සිතනවාට වඩා
අති විශාල එකි. පසුකාලීනව තවත් ක්රෑරකම් අධීක්ෂණය කළ බවට ද ෝෙනා එේල වූ අතීත
අපරාධවලට අොළ චූදිතයන් මුළුමහත් දිවයිදන්ම පාලකයන් බවට පත්වීම විසින් දපන්නුම්
කරන්දන් ශ්රී ලිංකාව තුළ ෙණ්ඩඩ මුක්තිදේ සිංසේකෘතිය දකතරම් මුේබැස ඇත්දත්ෙ යන්නයි."
වතාරතුරු අතුරුදහන් වීම
අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලදේ ලැයිසේතුවල බලවත් මඟහැර යාම් තිදේ. ඔවුන්දේ
දතාරතුරුවලට අනුව, 2009 යුද්ධදේ අවසාන දිනවල ිකුණාමලදේ අතුරුෙහන් දසේ සැළදකන
ිසිවකු දනාමැති අතර දමය දබාදහාදුරට දනාවිය හැක්කි. සමසේත යුෙ වකවානුව තුළම
ිකුණාමල දිසේික්කදේ අතුරුෙහන්ව බවට ඔවුන් ලැයිසේතුගත කර ඇත්දත් 17 දෙනකු පමණි.
අවදශේෂ දිසේික්කවල ඇත්දත් නම් සේවේපයක් වන අතර බදුේදේ සිංඛ්යාව හය දෙදනි.
ඉදිරිපත්වීමට පවුේවල ඇති දනාකැමැත්ත මීට දහේතුව විය හැි නමුත් එය අවධානයට ලක්ිරීම
වැෙගත් දේ.
මානව ිමිකම් කණ්ඩඩායම් විසින් විශාල සිදුවීම් ගණනාවක් වාර්තා කර තිබියදීත්9, 2008-9
කාලයට අොළව අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ලැයිසේතුගත කර ඇති
දකාළඹ දිසේික්කදේ අතුරුෙහන් වූ සිංඛ්යාව 5 දෙදනි. නාවික හමුොව විසින් සිදුකරන ලෙ,
බලහත්කාරී අතුරුෙහන්වීම් පිළිබඳ වැෙගත් සිංදක්තාත්මක සිද්ධිය වශදයන් සැළදකන
ිකුණාමලදේ 11 දෙනාදේ නාම දේඛ්නය, දමිදී මඟහැරුණු අය අතර තිබීම මහත් කම්පනීය
දේ. රජදේ දවනත් වුහයන්ට තමන් විසින් වාර්තා කළ දතාරතුරු අතුරුෙහන් වූ තැනැත්තන්
පිළිබඳ කාර්යාලයට සේවයිංක්රීයව ලැදබනු ඇතැයි උපකේපනය කළ එක් ඥාතිදයක් සිය
සමීපතමයාදේ නම ලැයිසේතුවට ඇතුළත්ව නැති බව පසක් කරගැනීදමන් පසු ඉමහත් කම්පාව
පළකර සිටිදේය.

කල් මැරීම?
අතුරුෙහන්වූවන්දේ ඥාතීන් 73 දෙනකු 2017 සිට දම් ෙක්වා මියදගාසේ ඇති බව ශ්රී ලිංකාව තුළ
ප්රකාශයට පත්ිරීමට නියමිත ග්රන්ථයක්10 විසින් ෙක්වා ඇති අතර අතුරුෙහන්ව ඇති සිය
සමීපතමයා පිළිබඳ දතාරතුරක් ලැදබන තුරු බලා සිටිමින් මියගිය සෑම මවක් හා පියකු ගැනම
ජීවන සටහනක් එි ඉදිරිපත් දකදර්. මවක දහෝ පියකු මියයන සෑම අවසේථාවකම බලහත්කාරී
අතුරුෙහන්වීම් පිළිබඳ වටිනා සාක්ෂි මැකී යන බව එම කෘතිය විසින් දපන්වා දෙයි.
"විජදයෝන්මාෙය දමාළවාලමින් මාතදේ සිට මුේිවයික්කාේ ෙක්වා වන අපරාධකරුවන්

ිසිදිනක වගඋත්තරොයක දනාදකාට පූර්ණ ෙණ්ඩඩ මුක්තිය ඇතිව උසසේ තනතුරුවලට
පත්දකදරද්දී යුක්තිය සඳහා තවදුරටත් බලාසිටීමට වින්දිතයන්දේ පවුේවලට දනාහැි"යැයි
සූකා මහත්මිය ප්රකාශ කළාය. "ජවිදප නැගිටීම සැහැසි දලස මර්ෙනය ිරීදමන් පසු ෙණ්ඩඩ
මුක්තිය දිරිමත් කරමින් යුක්තිය සඳහා වූ ඉේලීම යටපත් ිරීදම් ප්රතිඵලය වූදේ තවත් සමූහ
අපරාධයි. ජීවිතය දගනයාමට නම් පවුේවලට සමාප්තතියක් ෙ, සමාජයට සතයය ෙ අවශය
දේ."

9

“A large number of cases have also been reported in Colombo”.
https://www.hrw.org/report/2008/03/05/recurring-nightmare/state-responsibility-disappearances-and-abductions-sri-lanka
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THE DEPARTED: While searching for their Forcibly disappeared loved ones. Association for the Relatives of the Enforced Disappearances North & East Provinces.

