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ැවැත්වුනු අප , ස්ත්ංවිධ්යේ ය් පදබල සීම්වලට ස්ත්හ හිරිහැ වලට ලක්කය වූහ. ඡ්ය්රූ ය -ශ්රී ලංේ් රීෆර
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අ. ලං ලංහැඳිනීම
i.

ක්රම වද  ලං්හ ලංඅමිණ

මම ව්දප් වනය බල් ් ්ත්තු වනය නය 2017 වදෂ ම ශ්රී ලංේ් ව විස්ත්ේමුතිය මදදනය
ස්ත්ේබනයධ යනය ස්ත්්ම්නය වි්රහයක්කය ස්ත්හ ඇපැේ ුවවි නරී  සිේධ ස්ත්ේබනයධ යනය දආ අව බ්ධයක්කය ලබ් දීමයි.
පනි ම්පෘේ් 30ක්කය යට ත් ස්ත්ංවිධ්නය ී ඇති ේ ව්දප් වනය, සිේධ 30ේට වඩ් වැඩි ගණනක්කය නව ණය
ව. එ ස්ත්රම ේ ව්දප් වනය උත්ස්ත්්හ ේ නය නය ේ සිේධවල දී නැවප නැවපත් සිදු වන ට්වනය
විනර ලෙෂණය කිරීමට ස්ත්හ 2017 වදෂ ම ජය විස්ත්ේමුතියට හ දීමට ය්ද්ගත් ක්රම වදයනය ගැන
අධයයනය කිරීමටත්ය. එක්කය අපකිනය ක්රිය්ේ්රීනය ස්ත්මග එක්කයව වැඩ කිරීමට ජය ද න දුදවල උත්ස්ත්්හයනය
ස්ත්හ ැහැ ගැනීේ, හ දීේ, පදජන, බය ගැනයීේ, ඳව් ගැනීේ, ප්රනරන කිරීම, අ වක්කයෂණය
(surveillance), උස්ත්්වි නි ය්ග නදිය ස්ත්මග ඇති න්ගැලපීම හුව ේ ගැනීමටත් මම ව්දප්ව උත්ස්ත්්හ
ේ යි.
ේ ව්දප්ව ඉනය ෆ්ේ වප ව්දප් වූ සිේධ, නිරීක්කයෂණ ස්ත්හ ඉනය ෆ්ේ ේ්දය මණ්ඩල ම අත්දැකීේ
මනයම ේයය ස්ත්හ අනයපදජ්තිේ ම්ධයවල ව්දප් වූ සිේධ මනයම ලංේ් ව ස්ත්හ ලංේ්ව ස්ත්ේබනයධ යනය
විවිධ ම්නව හිමිේේ ස්ත්ංවිධ්න වතිනය ප්රේ්නයට ත් ේආ ලෙඛන ය්ද් ගනිමිනය ේ න ලේදකි.
ii.

්නදර්භ  ලං්හ ලංසමධේ ව ලං්ේමේා

 ලං

2017 වස්ත් වි ්ධප්වකනය පිරුණු වස්ත් ක්කය විය. දිවයින පු ් පුළුලෙ ්ස්ත්යේ ගැටළු ස්ත්ේබනයධ යනය බිේ
මට්ටට ේ ේැආඹීේ ඇති වූ අප , බලහත්ේ් යනය අතුරුදහනය කිරීම, හමුද්ව අත් ත් ේ ගත් ඉඩේ ස්ත්හ
ේන ්ලන සි ේරුවනය වැනි යුේධයට ස්ත්ේබනයධ අස්ත්්ධ් ණේේවල සිට, ේ්නයත්ර්ත්තු රමය, ෛවදය
අධය් නය
්ේගකරේ ණය වැනි ස්ත්ම්ජ නදිේ ගැටළු ද ේ වි ්ධප්වලට හරතු විය. යුේධ ම දී
ඝ්පනය වූ දමආ ජනප්ව සිහි කිරීම, විවිධ මට්ටටමිනය සිදුවූ මදදනයනයට ලක්කය වූ අප ම, එකී මදදනයනයට
එ හිව යුේධ ම බල ෑමට, ප්රචණණ්ඩත්වයට ස්ත්හ අස්ත්්ධ් ණයට ලක්කය වූ දමආ ජ්තිේයනය ගනය ැමිණුනු
වැඩි වන වි ්ධය ස්ත්හ අවනප න්ීේ ද ස්ත්ලකුණු ේ ආරය.
2017 වස්ත් සිරි ස්ත්රන - වික්රමසිංහ ජය බලයට ත් ී ගවුනු 3 වැනි වස්ත් වූ අප , ප් තුරු දැන ගැනී ේ
නප ක්රිය්ත්මේ කිරීම, ස්ත්හ ප් තුරු දැන ගැනී ේ ේ්මිස්ත්ම ත් කිරීම, අතුරුදහනය වූවනය ග් ේ්දය්ලය
ස්ත්ේබනයධ නීති ්මුව ස්ත්ේස්ත්් අවස්ත්නය කිරීම, උතු ද හමුද්ව යට ත් තිබූ ඇපැේ සිවිලෙ ඉඩේ නිදහස්ත්ර කිරීම නදී
කුඩ් පියව කිහි යක්කය 2015 වදෂ ම ලබ් දුනය ඡනයද ් ්නයදු ඉටු කිරීමට ගනු ලැබීය.
ජය විසිනය එ ස්ත්රම ම්නව හිමිේේ න ක්කයෂේයනය ස්ත්හ සිවිලෙ ස්ත්ම්ජ ස්ත්ංවිධ්න ස්ත්මග ස්ත්්ේච්ඡ් ස්ත්හ ස්ත්ේබනයධප්
වත්ව් ගැනීම වැඩි යනය සිදු ේ න බවක්කය
නයවූ අප , එය එක්කයස්ත්ත් ජ්තීනය ග් විනරව ේ්ල්නයප
ස්ත්ම් ල්චණනය වැනි ක්රිය්ද්මයනය හි දී ස්ත්හ ඉහප ස්ත්ඳහනය ේආ වි ්ධප් ද ඇතුළුව අ නක්කය ේ් ණ්වලදී ද
අවනය වූ විට සිදු ේ නු ලැුනි. එ ස්ත්ර වුවත් සිදුවූ ස්ත්්ේච්ඡ්වකනය බ් හ්මයක්කය බිේ මට්ටට ේ වනස්ත්ේට
ද්යේ වූ ම නැප. ඇතිව ඇති ගැටළු විස්ත්ඳීමට අවංේ ේැ ීමේ අඩුබව නිස්ත්් වි ්ධප්ේරුවනය විසිනය
ප්රතිලල ලැ බන තුරු වි ්ධප්වය වත්ව් ගන යමිනය, නැවප නැවපත් ස්ත්්ේච්ඡ්වල යදීම සිදු ේ න
බැව නුනි. 2016 වස්ත් ද ජය විසිනය ත් ේ න ලද ස්ත්ංහිඳිය් ය්නයත්රණ ස්ත්ේබනයධ ප්රවිචණ් ණ ේ්දය ස්ත්්ධේ
බලේ් ම ස්ත්්ය් ගැනීේ ස්ත්හ නිද ේනවකනය බ් හ් ඒව් න්ස්ත්ලේ් හැ ඇති බව
නුනු අප , නිල
වන යනය ස්ත්හ ස්ත්ැලකිය යුතු මට්ටටමකිනය ජ ම ප්රතිචණ් යක්කය ම්ස්ත් 16ේට වැඩි ේ්ලයක්කය තිු නය නැප.
ස්ත්මස්ත්රපයක්කය වන යනය, මහජන අදහස්ත්ර විමසීේ
නු නය ේ්ටු ස්ත්ලකුණු ේ න අභය්ස්ත්යක්කය ලස්ත්, එනේ
යමක්කය ේආ යුතු නිස්ත්් ේ න දයක්කය ලස්ත්යි. ඒ අදහස්ත්ර විමසීේවකනය ලැුනු බ් හ් ස්ත්්ය් ගැනීේ ස්ත්හ
නිද ේන න්ස්ත්ලේ් හැරි අප , ඇපැේවිට ස්ත්ඳහනය ේ නය නය වත් නැති විය.
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මයිනය කිසියේ මට්ටටමේට වනස්ත්ර දයක්කය වූ ම නේ ඒ 2016 වස්ත් ද ත් ේආ නණ්ඩුක්රම වයවස්ත්රථ්
ස්ත්ං න්ධන පිළිබද මහජන අදහස්ත්ර විමසී ේ ේමිටුව වූ අප එහි සිවිලෙ ස්ත්ම්ජ ක්රිය්ේ්රීනය, විේවතුනය ස්ත්හ
නීතිඥයනය විසිනය බිේ මට්ටට ේ ප්රජ්වනය ස්ත්මග අදහස්ත්ර විමසීේ වත්වමිනය වයවස්ත්රථ් ස්ත්ං න්ධනයක්කය ස්ත්ඳහ්
ජ්තිේ එේගප්වය ගැන සිදු ේආ මහජන අදහස්ත්ර විමසීම වන අප ,
මය ( ්දක ේනයතු ව)
වයවස්ත්රථ්ද්යේ ස්ත්භ් ව උ ේමිටු ස්ත්හ ම හයුේ ේමිටු ව්දප්වල ස්ත්ඳහනය වුවත්, අලුත් වයවස්ත්රථ්වක්කය ස්ත්ඳහ්
ේටුේ පක්කය ඇති කිරීමට එහි වැඩිහරියක්කය ද්යේ ව යැයි කිසිදු ඇඟීමක්කය නැප.
ස්ත්්ේච්ඡ් ස්ත්හ අදහස්ත්ර විමිසීේ ස්ත්මගම ස්ත්කිනය විස්ත්ේමුතිය මදදනය අඛණ්ඩව ක්රිය්ත්මේ විය. 2017 වදෂ ම
ේ ජය යට ත් ආමු ව ට ප්රසිේධ ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ධ යකු පදජන නිස්ත්් ටහැ ය්ම සිදු වූ අප , ඒ
ේ්ආඹ ම්නව හිමිේේ නීතිඥයකු වන ලක්කයෂ්නය ඩයස්ත්රට ඔහු විසිනය ඉව්නය ජකේ ක්රිස්ත්රතිය්නි ේණ්ඩ්යේ
වප සිදු වන ප්රහ් ගැන ප්රසිේධ ම ේප් කිරීම නිස්ත්් එවේට අධේ ණ අම්පය වි දද්ස්ත් ්ජ ක්කයෂ ග්
පදජනයනයට ලක්කය වූ බැවිනය ප්වේ්කේ ට හැ ය්මට සිදු ීමයි. එ ස්ත්රම 2017 වදෂ ම දකු ණ් පවත්
ස්ත්ැලකිය යුතු ැහැ ගැනීේ දේක්කය සිදු විය: මිනය ආමු වැනයන වනය නය ේේේරු අයිතිව්සිේේ වදජනයේට
න්යේත්වය දුනය වෘත්තීය අයිතිව්සිේේ ස්ත්ංගමයේ න්යේයකු ැහැ ගැනීම; ස්ත්හ දවැනයන වනය නය
්ේගකේ ෛවදය විදය්ල පිහිටුීමට විරුේධව වි ්ධප් දක්කයවන ෂ්ෂය ක්රිය්ේ්රිේයකු ැහැ ගැනීමට
උත්ස්ත්්හ කිරීමයි. එ ස්ත්රම 2017 මැයි ම්ස්ත් ම දී, මුලතිවු හි ේ ප්කේ පූජේව යකුට එ හිව 2009 ැවැති
යුේධ ම අවස්ත්්න අදිය යනයහි දී මියගිය අය සිහි ත් කිරීම වනු වනය මැයි 18 වැනිද් ස්ත්ංවිධ්නය ේආ
උත්ස්ත්වයක්කය නැවැත්ීම ස්ත්ඳහ් උස්ත්්වි නි ය්ගයක්කය නිකුත් ේ න ලදී. ඊට අමප ව ේේේරු ස්ත්හ ෂ්ෂය
ක්රිය්ේ්රීනය විසිනය ේ්ආඹ ස්ත්හ ඒ අවට සිදු ේ න ලද වි ්ධප් මැඩ ැවැත්ීමට ද උස්ත්්වි නි ය්ග භ්විප්
විය. මී ප්ටමුලෙල කුණු ේනයද න්ය ය් මනය ුවව, ේ්ආඹ අවට සිටි දිංචිේරුවනය කුණු දැමීමට එ හිව
වි ්ධප් සිදු ේආ අවස්ත්රථ් ව, ජන්ධ ති සිරි ස්ත්රන විසිනය ගැස්ත්ට්ට ප්රේ්නයක්කය නිකුත් ේ මිනය කුණු බැහැ
කිරීම අපයවනය ස්ත්රව්වක්කය බවට ත් ේආ අප , ේ හ හ් හ්නිද්යි ස්ත්හ විෂස්ත්හිප රවය පම නි වස්ත්ර
නස්ත්නයන ම බැහැ කිරීමට විරුේධ වූ අනතු ට භ්ජනය විය හැකි ප්රජ්වනය ඒ ස්ත්ේබනයධ යනය විරුේධ ීම
ස්ත්් ්ධී ේ න ලදී.
ඒ අප ම ැරැණි, විස්ත්ේමුතිය මදදනය කිරී ේ දී බ් හ් විට ැහැදික උ ක්රම වන හ දීේ, පදජනය කිරීම,
බිය ගැනයනීම, ඳව් පබ් ගැනීම, ප්රනරන කිරීම ස්ත්හ නිප රීක්කයෂ්වට ලක්කය කිරීම නදිය ද දිගටම සිදු වූ අප ,
වි ්ධප් ස්ත්හ වනත් විස්ත්ේමුති ක්රිය්ේ් ේේ සිදු වනයනට
ම වස්ත්් දැ මන රිදි උස්ත්්වි නි ය්ග
භ්විප් කිරීම වැඩි වැඩි යනය දක්කයනට ලැුනි. හප දැක්කය වන සිේධ 6, ට පු ් විවිධ ප්ර ේනවල සිදු වූ ඒව්
වන අප ,
ට්ට අයිතිව්සිේේ ස්ත්හ ස්ත්ම්ජ යුක්කයතිය ස්ත්ේබනයධ ගැටළු ස්ත්ේබනයධ යනය විස්ත්ේමුතිය මදදනය
ී ේ ට්වනය නයනුේ ේ යි.
iii.

ප්රධේන ලංසිද්ධි ලංහ (6)

2017 වස්ත් ද විස්ත්ේමුතිය මදදනය කිරීම ස්ත්ේබනයධ යනය වූ සියලු සිේධ ස්ත්ේබනයධ යනය විස්ත්රප ්ත්මේ
ප් තුරු එක්කයරැස්ත්ර කිරීම එක්කය ේ් දුෂරේ ය, නැතිනේ ේආ න්හැකි ේ්දයයකි. ඉනය ෆ්ේ විසිනය ේ
ේ්ට ස්ත්ර හප ප්රධ්න සිේධ 6 ඉදිරි ත් ේ නය නය ප්රධ්න ගැටළු දැක්කය වන රිදි ය. මයිනය 5ක්කය දනේ ී
ඇත් ත් සිේධයට ්ත්ර වූ පුේගලයනය ස්ත්මග ේ න ලද ස්ත්්ේච්ඡ් තුළිනය වන අප , අ නේ දනේ වනය නය
විනයදිපය් විසිනය පුවත් පේට ස්ත් යන ලද විස්ත්රප ්ත්මේ ස්ත්ේමුඛ ස්ත්්ේච්ඡ්වක්කය තුළිනි. ේව් හ හ්
ැහැ ගැනීේ, හ දීේ, කංගිේ අඩනය ත්ට්ටටේ, වඩි පැබීේ, ජංගම දු ේථන පදජන, ප්රසිේධ ම ේ න ලද
පදජන, ේ ල ජයට ව ් ගැනීම නදියට ස්ත්ේබනයධ ගැටළු ඉස්ත්රමතු ේ යි. එ ස්ත්රම ේ සිේධ 6නය
ේ්නයප්වනය ස්ත්හ පිරිමිනය ද, දමආ ස්ත්හ සිංහල, ට්ට විවිධ ේ්ටස්ත්රවකනය එනේ උතු , නැ ගනහි , දකුණ,
ස්ත්හ ේ්ආඹ ලස්ත් නි ය්ජනය ව. එ ස්ත්රම ඒව් විසිනය මිකටරිේ ණය, හමුද්ව විසිනය ඉඩේ අත් ත් ේ
ගන සිටීම, බලහ්ත්ේ් යනය අතුරුදහනය කිරීම, සි
ගද ස්ත්මූලඝ්පනය, නගමිේ නිදහස්ත්, ේේේරු
අයිතිව්සිේේ නදී විවිධ ගැටළු ස්ත්ේබනයධ යනය ේටයුතු ේ න පුේගලයනයට එ හිව සිදුවන හිරිහැ
නි ය්ජනය ේ යි.
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1. සු ද්ධ  ලං නනිමේල් ලං මහතේ ලං (දකු ේ ලං සිදු ලං වූ ලං සිම ෙදම ලං ්මූක ලං ඝේතන  ලං ්මුතබනධ

්ේේිවරු වේ ලං්හ ලංක්රි ේවේරිව

න ලං ඇසින ලං දුටු ලං

)

ඡ්ය්රූ ය: ුව ේනර නනයදිම්ලෙ ම්ධය හමුවේ ේප් ේ යි. දකු ණනය සිටිනය නය ඔහු ග් නීතිඥ ස්ත්රනේ
ය. ඡ්ය්රූ ය - අද ද ණ

ද ්

නනයදිම්ලෙ වැකේඩ සි ගද හිටපු සි ේරු වක්කය මනයම, 2012 වදෂ ම දී සි ේරුවනය 27 ද නකු
ඝ්පනය ේ මිනය,
්කරසිය, ස්ත්්ලෙද්දුවනය ස්ත්හ සි ගද න ක්කයෂේයකු ඇතුළු, 40 ද නකුට තුව්ල සිදු
ේ මිනය සිදු වූ බිහිුවණු වැකේඩ සි ගද ේැරැලෙ ලෙ ඇසිනය දුටු ස්ත්්ක්කයිේරු වකි. ඔහු සි ේරු අයිතිව්සිේේ
ස්ත්ේබනයධ යනය ප්රබල හකක්කය නැූව වක්කය වන අප , සි ේරු අයිතිව්සිේේ න ක්කයෂ් කිරී ේ ේමිටු ව
ලෙේේ පනතු ද යි. ඔහු පදජන ස්ත්හ බිය ගැනයී ේ ක්රිය් ගණන්වේට ්ත්ර ී ඇප. ූලක 11 වැනි ද්,
නනයදිම්ලෙ ස්ත්හ ඔහු ග් නීතිඥය්ට යන ද දන්ටම බිය ගන දන, නිදන්මිේ දු ේථන ඇමතුේ ලැුනු
අප , ඒව් යනය අනතුරු අගව් සිටි ම ඔහු නඩුව ස්ත්ේබනයධ යනය දිගටම ස්ත්ටන ේ
ගන යනය නය නේ
“ප්රනරන”වලට මුහුණ ෑමට සිදුවනු ඇති බවයි. ස්ත්ැප්පැේබද ම්ස්ත් ම, ඔහු නප ව සිටින නිවස්ත්ට වඩි ප්රහ්
එලෙල වූ අප ,
්කරසියට ඒ ගැන ැමිණික ේආත් ඒ ස්ත්ේබනයධ යනය කිසිවකුට එ හිව නීතිමය ේටයුතු
ේ නැප.
2. සුජීව ලංමාෙක ලංමහතේ ලං( වේළඹ ලංසිටින, ලංවමුතවරු ලං්ාෙමුත ලංනේ ව

))

මංගල යනු ස්ත්මස්ත්රප ලංේ් විදුක ස්ත්ං ේන ස්ත්රවේ ස්ත්ංගම ම උ
ස්ත්භ් ති ය. ඔහු විසිනය ශ්රී ලංේ් විදුක ස්ත්ං ේන මෑනය වද ස්ත්රවේයනයට
ස්ත්ම්න ලස්ත් ස්ත්ැලකීම, වනයදි ස්ත්හ ප්රතිල්භ එේම වගකීේ බද්
ගනයන් පූදණ ේ්කරන ස්ත්රවේයනයට හ් ස්ත්ම්නවම ලබ් දන ලස්ත්
ඉලෙලමිනය සිදු ේආ ප්රධ්න වැඩවදජනයේට ස්ත්ංවිධ්නය කිරීම ස්ත්හ
න්යේත්වය ලබ් දීමට පදිනය ස්ත්ේබනයධ ී ේටයුතු ේ ආරය. මංගල
ජනව්රි 28 වැනි ද්, ස්ත්රවේ ස්ත්ංගේ ේ්දය්ල යනය පිටව ගි ම
රැස්ත්රීමේට ුවව ඔහු ග් යතුරු ැදි යනය නික්කයම ගි ම ්ි ම
ුවභ්ග ම ය. මංගල පමනයව ේලු වෑනය ථයක්කය විසිනය ලුහු බඳින බව
දැේ ඇති අප , ඔවුනය අවස්ත්්න ම මංගලව ුව ේ මග අවහි
ඡ්ය්රූ ය: ස්ත්මස්ත්රප ලංේ් විදුක ස්ත්ං ේන
ේ මිනය ව්හනය නවත්ව් ඇප. වෑනය ථ යනය ැමිණි ස්ත්නයනේද
ස්ත්රවේ ස්ත්ංගම ම උ ස්ත්භ් ති ුවජීව මංගල
පුේගලයනය ති ද නක්කය මංගලව දෑත්වකනය අලෙල් ගන ඇති අප ,
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හිස්ත් නව ණය ේ මිනය බෑගයක්කය දම් ඇප. ටිේ වල්වේට ුවව මංගල දැේ ඇත් ත් පමනය අත් හැ දැමූ
්ළු නිවස්ත්ේ සිටින බවයි. ඔහුව එහි දින 3ක්කය ඳව් ගන ඔහුට කිය් ඇත් ත් වැඩ වදජනය නප ේ න
ලස්ත්යි. ුවව ඔහුව ඇස්ත්ර බැඳ, ් අයි නය දම් ග්ස්ත්ර ඇප.
3. කේෂේන ලංඩ ්ේ ලංමහතේ ලං( වේළඹ ලංසිටින ලංමේනව ලංහිමිවමුත ලංනීයඥ

))

ම්නව හිමිේේ න ක්කයෂේ ලක්කයෂ්නය ඩයස්ත්ර රැස්ත්රීමක්කය අමපමිනය . ඡ්ය්රූ ය ශ්රී ලංේ් ජ්තිේ ක්රිස්ත්රතිය්නි ධදමද්න
ස්ත්නයධ්නය

ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ේ්රී ස්ත්හ ම්නව හිමිේේ නීතිඥ ලක්කයෂ්නය ඩයස්ත්ර, නිනි 14 වැනිද්, ජ්තිේ රූ ව්හිනි
න්කේ්වේ දී ශ්රී ලංේ් ව ේ ප්කේ න්වන ක්රිස්ත්රතිය්නි පුේගලයනයට එ හිව දිගිනය දිගටම සිදු වන
හ දීේ ගැන ේප් ේ ආය. දින කිහි යේට ුවව, එවේට අධේ ණ හ් ුේධ න්ස්ත්න අම්පය වි දද්ස්ත්
්ජ ක්කයෂ ේ චණ්දන්වලට ක ගැනීමක්කය වන යනය, ස්ත්හ ඒව් බ්රු බව ප්රේ්න ේ මිනය, ඩයස්ත්ර මහප් ග්
නීතිඥ වෘත්තිය අහිමි කිරීමට ේටයුතු ේ න බවට ස්ත්ෘනිව පදජනය ේ ආරය. නීතිමය වන යනය එ ස්ත්ර කිරීමට
බලයක්කය ඇමැතිව ය්ට ඇත් ත් නැප. පමනය ග් රැකිය්වට ස්ත්හ පමනයට ඇති ැහැදික පදජනය වටහ් ගත්
ඩයස්ත්ර, පමනයට ුවගිය
ජීමය යට ත් බ පල පදජන තිබියදී ව් ට හැ
න්ගිය නමුත්, මව
ප්වේ්කේව ට හැ ගි මය.
4. එ්ේ. ලංචනරලීලකේ ලංමහත්මි  ලං(උතු ර් ලංඉඩමුත ලංඅයියවේසිවමුත ලංක්රි ේවේරියක ))

චණනයරකරල් ේප් ්පුලවු වි ්ධප්වයක්කය අප තු ස්ත්ේමුඛ ස්ත්්ේච්ඡ්වක්කය ලබ් දමිනය,
ඡ්ය්රූ ය - ෂ් ්නය ඉලනය රුම
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චණනයරකරල් මුලතිවු හි බිේ මට්ටට ේ ක්රිය්ේ්රිේ යක්කය ස්ත්හ ස්ත්ංවිධ්යේ යකි. ක්කයප් ්පුවලවු ්ර්මීය ේ්නයප
ස්ත්ංවදධන ස්ත්මිති ම ස්ත්භ් ති ධූ ය ද න ඇය, හිටපු ගුරුවරියකි. උතු ද ඇය ප්රසිේධ ප්රජ් න්යිේ්වක්කය වන
අප , හමුද් වනය අත් ත් ේ ගත් අවපැනය වූ ක්කයප් ්පුලවු ජනප්ව ග් ඉඩේ අ ගල ම දී වි ්ධප්
ස්ත්ංවිධ්න ම දී වැදගත් භූමිේ්වක්කය ඉටු ේ ආරය.
ේ අ ගලය අප තු , චණනයරකරල් අවස්ත්රථ් ගණනේදී
පුවත් ත් ස්ත්හ විේ්නන ම්ධය විසිනය ස්ත්ේමුඛ ස්ත්්ේච්ඡ්වට ලක්කය ේ න ලදී. ගුවනය හමුද්ව විසිනය අත් ත් ේ
ගන තිබූ පිලකුඩිඉරුප්පු ගේම්නය නිදහස්ත්ර කි ගැනී මනය ටිේ වල්වේට ුවව, චණනයරකරල්ට අයිති ඔප්පු
ස්ත්හිප ේෘිේ්දමිේ ඉඩමක්කය, වන ස්ත්ං ක්කයෂණ ද ්දප ේනයතුව විසිනය න ක්කයිප ප්ර ේනයක්කය ලස්ත් ප්රේ්න ේ
ඇති බවයි. ේ තී ණය ගැන චණනයරකරල් ග් අදහස්ත්ර විමසීමක්කය හ් ේකනය දැනුේ දීමක්කය සිදු න්වූ අප , ඇයට
මය දැන ගනයනට ලැු නය ඇය විසිනය ස්ත්රව ම යදවූ ස්ත්රවේයනයට ඉඩමට ඇතුළු ීම ගුවනය හමුද්
නිලධ්රීනය විසිනය වැලැක්කය වූ අවස්ත්රථ් වය.
5. එමුත. ලංඊ ේවරී ලංමහත්මි  ලං(ඇ  ලංඅතුරුදහන ලංීමුතවකට ලංහඬ ලංනැගූ ලංක්රි ේවේරිව
වූ ලංපුද්ධෙක කු ේ ලංබිරිඳ))

ේ ලං මනම, ලංඋතු ර් ලංඅතුරුදහන ලං

2017 ලංඅ ෙෝ්ේතු ලං4 ලංවැයක ලංින, ලංඅතුරුදහනවූවන ේ ලංමවවරුන ේ ලංිකයවු ලංහි ලංදී ලංසම මෝධතේව ට ලංින ලං150ේ ලං්මුතපූර්ණ ලං
සම . ලං ඡේ ේරූප  ලං- ලංටැමිල් ලංෙේඩි න ලං

ඊනරවරී ග් ස්ත්ැමිය් අතුරුදහනයව ඇත් ත් හමුද්ව විසිනය රැ ගන ය් මනය අනතුරුවය. එපැනය ටනය ඔහුව
ස්ත්්ය් ගැනීමට යක යකත් දැරූ සියලු උත්ස්ත්්හයනය නි දථේ ී ඇප. එපැනය සිට ඊනරවරී විසිනය අතුරුදහනය
වූ අ නකුත් වුලෙ ස්ත්්ම්ජිේයනය ස්ත්මග එක්කයව වි ්ධප් ස්ත්ංවිධ්නය ේ ඇප. 2017 අ ග්ස්ත්රතු 14 වැනි දින,
මුලතිවු හි අතුරුදහනය වූවනය ග් වුලෙ විසිනය ම්ස්ත් 5ක්කය තිස්ත්ර ස්ත්ර ගන ගිය (දැනය ම්ස්ත් 14ේට වැඩි),
වි ්ධප්වයට න්යේත්වය දුනය ඊස්ත්රවරී හට එක්කය දිනක්කය ්ි ම නිවස්ත්ට යමිනය සිටියදී යතුරු ැදිේරුවනය
විසිනය පදජනය ේ ඇප. ව්දප්වලට අනුව, ඇයව අප ප ග් ස්ත්හ ඇ ග් ේනට හ දී, වි ්ධප්වය
පවදු ටත් ේ
ගන න්යන ලස්ත් ඇයට කිය් ඇප. “පමු ස්ත් ේේ නැවැත්තු ව්ත්, අනිත් අයත්
නවත්ප්වි. නැවැත්තු ව නැත්නේ පමනයට දරුණු ප්රතිලලවලට මුහුණ දනයන වවි” කිය් ඇයට කිය්
තිුනි. ුවදින අ ග්ස්ත්රතු 15 වැනි ද්, හ දී මනය වූ තුව්ලවලට ප්රතිේ් ලබ් ගැනීමට ජ ම ්හලට
ගිය අවස්ත්රථ් ව,
්කරසියට ප්රේ්නයක්කය ලබ් දීමට ඇයව ය්මු ේ තිුනි. ේ ස්ත්රවුවත් අ ග්ස්ත්රතු 20
වැනිද්, ඇය හමුීමට ැමිණි
්කස්ත්ර නිලධ්රීනය ද ද නක්කය ප්රේ්නයක්කය ලබ් ගැනීමට ඇය ේැටුව ය්මට
ආඹීමට උත්ස්ත්්හ ේ ඇති නමුත්, පමනය ග් නීතිඥය් න්මැතිව එහි ය්ම ඇය විසිනය ප්රතික්කය ෂර ේ
ඇප.
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6. නැ ෙනහිම ලංමේනව ලංහිමිවමුත ලංක්රි ේවේරීව

ේ

2017 වස්ත් ද ුව භ්ග ම, ජය වි වචණනය ේ න ලද ේප්වක්කය ැවැත්ී මනය ුවව ම්නව හිමිේේ
ක්රිය්ේ්රිේයකු සිය නිවස්ත්ට න ුව යමිනය සිටි මය. ේ ක්රිය්ේ්රිේය් වපට සිවිලෙ ඇමෙ මනය ැමිණි
පුේගලයකු පමනය
්කරසි ම යැයි වස්ත්මිනය ඔහු ගනය ප්රනරන ේ සිටි මය. ඔහු ග් බෑග ම තිබූ ේවලෙ
නයවන ලස්ත් ඉලෙල් සිටි අවස්ත්රථ් ව, ක්රිය්ේ්රිේය් විසිනය අනික්කය පුේගලය් ග් හැමෙනුේ ප දකින පක්කය
එ ස්ත්ර ේආ න්හැකි බව කිය් සිට ඇප. ඉනය ුව ඔහුව වහ් අ නක්කය නිලධ්රීනය විසිනය වට ේ ඇප. ඔහුව
හිරිහැ යට භ්ජනය කිරී මනය අනතුරුව, සිවිලෙ ඇමෙ මනය සිටි නිලධ්රීනය පමනය ස්ත්මග ඇවිද එන ලස්ත් ඔහුට
බල ේ ඇප. ක්රිය්ේ්රිේය් විසිනය පමනය ග් ජංගම දු ේථනය භ්විප් කිරීමට උත්ස්ත්්හ ේ ඇපත්, වහ්
එය ඔහු ගනය උදු ් ගන ඇප. අවස්ත්්න ම ඔහුව ්ළු ස්ත්රථ්නයේ තිබූ ඩි ආක්කය වප රැ ගන ග්ස්ත්ර ඇති
අප , ඔහු ග් බෑග ම තිබූ ේවලෙ නිලධ්රීනය විසිනය බිමට හිස්ත්ර ේ ඇත් ත්, එහි තිබූ ඇපැේ භ්ණ්ඩවලට
හ්නි වන නේ් යටය. නිලධ්රීනය ඔහුට ස්ත්ැ රුෂ භ්ෂ් වනය ේප් ේ , ඔහුට හ දී, ුවව ඔහු ග් සිරු
ස්ත්ීමට ලක්කය ේ ඇති අප , ඒ අවස්ත්රථ් ව නිලධ්රීනය ඔහු ග් කං ග්නයිය අප ප ගෑ බවටත් ක්රිය්ේ්රිේය්
චණ්දන් ේ යි. ුවව ඔහු ේ ගැන ්කරසියට ැමිණික ේ ඇප.
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ආ. ප්රධේන ලංමටේ ලං්හ ලං්ැක)  ලංුතතු ලංම්ට මුත ලංසිද්ධි
i.

උතුම ලං්හ ලංනැ ෙනහිම: පහමදීමුත, ලංතර්ජන, ලංබි  ලංෙැනීමුත, ලංමඳවේ ලංෙැනීමුත, ලංප්ර න
ේ  ලං)රීමුත ලං්හ ලංඅ වේෂණ

උතු ස්ත්හ නැ ගනහි ේකනය යුේධ ම බල ෑමට ලක්කය වූ ප්ර ේනවල ක්රිය්ේ්රීනය විසිනය මුහණ දන පත්වය
ට්ට අනිත් ැතිවලට වඩ් දුෂරේ වන අප , අධේ මිකටරිේ ණය විසිනය නි නයප අ වක්කයෂණය ස්ත්හ බිය
ගැනයීේවලට ය්මු ේ න අප , ජ ම නිලධ්රීනය විසිනය ප්රජ් ේණ්ඩ්යේ විසිනය ක්රිය් ස්ත්ැලුවේ, අයවැය,
ේ්දය මණ්ඩල ම
්ේගකේ විස්ත්රප නදිය ස්ත්ැ යීමට ඇති අවනයප්වයනය බවට ත් ේ ඇප. 2015 දී
ජය බලයට ත්ීමත් ස්ත්මග පත්වය ප මක්කය හුව ී ඇති බව ස්ත්පයයක්කය වුවත්, අඛණ්ඩව හමුද්ව සිටීමත්,
්කරසි ම නි නයප අ වක්කයෂණයත් විසිනය සිවිලෙ වැසියනය ග් ජීවිපයට බ්ධ් ේ න අප , සිවිලෙ
ක්රිය්ේ්රීනය ග් ස්ත්හ ස්ත්ංවිධ්නගප ීේවල ස්ත්්ම්නය ේටයුතු ස්ත්ේබනයධ යනය ජනප්වට එක්කය රැස්ත්රීමට,
ප්රේ්නනයට, ස්ත්ංවිධ්නගප ීමට ස්ත්හ ්ේගකේත්වය නදියට බ්ධ් ඇති ේ යි. ජනම්ධය වදීනයට එ හිව
සිදුව ඇති ේඩීේ වැඩි ප්රම්ණයක්කය, ම්ධයවලට එ හි මදදන යන ේ්ට ස්ත්ර දක්කයවන රිදි උතු නය ව්දප්
ව. හප දැක්කය වනය නය උතු ස්ත්හ නැ ගන හි ස්ත්ේබනයධ යනය ේ ට්වනය ැහැදික ේ න සිේධ කිහි යකි.
1. වවුයක ේ ව ලංතරුණ න ලංසමසින ලංපළ ලංවළ ලං ෆේ්ේුේ ලං පෝ්ේටුවේ ලං්මුතබනධ

රූ ය: සිේධයට ස්ත්ේබනයධ ඡ්ය්රූ ය ස්ත්මග
්රවුනයඩ්වීීවස්ත්ර වතිනය නිකුත් ේආ ට්ටවිටද ණිවුඩය

න ලං පේලි්ේ ලංප්ර ේන ලං)රීම

න්වැේබද ම්ස්ත් ම දී, උතුරු ආ් ත්,
වවුනිය්
දිස්ත්රිේක්කයේ ම
පරුණයනය
ද ද නකු විසිනය වවුනිය් දිස්ත්රික්කය ලෙේේ
ේ්දය්ලය දැක්කයව න ඡ්ය්රූ යක්කය ෆරස්ත්රුක්කය
හි ආ ේ න ලදී. මය ආ කිරී ේ අ මුණ
ලස්ත්
නු නය ගස්ත්ර වැී ේ වැඩස්ත්ටහනක්කය
ස්ත්ේබනයධ
්ස්ත්රට යක්කය ස්ත්හ එය පිටු සිනය
ඇති වින්ල ගස්ත්ක්කය ේ ් දම් ලස්ත්
නන
නේ් ය ගැන අවධ්නය ය්මු කිරීමටයි.
න්වැේබද 24 වැනිද්,
්කසිය මම
ඡ්ය්රූ ය ආ ේආ පරුණයනය ද දන්
ප්රනරන කිරීමට ලක්කය ේ න ලදී.
එහිදී
පරුණයනය ත්රුේ න්ගත් භ්ෂ්වකිනය වූ,
සිංහ ලනය කයූ දිවුරුේ
ත්ස්ත්මක්කය අත්ස්ත්නය
කිරීමට ඔවුනයට සිදු වූ අප , ඔවුනය ග් රැකිය්
අහිමි විය හැකි බවත්, ඔවුනයට ජ ම
නයපනයක්කය ඡ්ය්රූ ගප කිරීමේට ලක්කය
ේආ න්හැකි බවත්, ඒව් ම ක්රිය් ප්රනරන
ේආ න්හැකි බවත් වස්ත්න ලදී. ේ සිේධය
ුවව අනයපදජ්ල එේමුතු වය් ් යේදී1
#justaphotolka හෑෂරටැග් හ හ් මතු විය.
ට්ට වනත් ප්ර ේනවල ජ ම ේ්දය්ලවල
ඡ්ය්රූ ආ ේආ කිසිවකුට විරුේධව ම ස්ත්ර
හිරිහැ සිදු ී නැප. ේ සිේධය විසිනය
භය්නේ
පූදව්දදනයක්කය
ස්ත් යනය නය
්කරසිය විසිනය ග නනු ලබන චණ්දන්වට

http://groundviews.org/2017/12/14/justaphotolka-highlighting-and-pushing-back-against-ongoingsurveillance-in-vavuniya/
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ස්ත්හ්ය ලබ් දීමට කිසිදු ුවවි නරී  නීතියක්කය හ්
ගුල්සියක්කය න් වතින බැවිනි. මහිදී ැහැදිකව
නනය නය
්කරසිය විසිනය ඒේ ්දනරවයිය ලස්ත් ේප් කිරී ේ ස්ත්හ අදහස්ත්ර ප්රේ්නන ම නිදහස්ත්
මැඩකරමට ක්රිය් ේආ බවයි.
2. ිකයවු ලංහි ලංප්රජේ ලංුතද ලං්ැමරුමුත ලං්ාසමධේ ව ේට ලංහිරිහැම ලං)රීම ලං
මැයි 17 වැනිද්, මුලතිවු ්කරසිය වසිනය මුලතිවු ම හරස්ත්රත්ර්ත් උස්ත්්වි යනය නි ය්ගයක්කය ලබ් ගන තිු නය
්ම්නු ේ ප්කේ ේවගැති එකරලෙ ් දනයරනය පියතුම් ස්ත්හ අ නකුත් අය විසිනය යුේධ ම අවස්ත්්න
අදිය ද දී මිය ගිය දමආ විනයදිපයනය වනු වනය, ප්රජ් ව අය විසිනය ස්ත් යන ලද මිය ගිය අය ග් නේ
ේ්ටන ලද ගලෙ එේතුවක්කය නස්ත්නයන ම සිහි ත් කිරී ේ නගමිේ චණ්රිත්ර සිදු කිරීම පහනේ ේ මිනි.2 මැයි 18
වැනිද්, මම නි ය්ගය එකරලෙ පියතුම් ග් නීතිඥය් විසිනය අභි ය්ගයට ලක්කය ේ අප , නඩුව් ය අප තු
්කරසිය විසිනය නිරීක්කයෂේයනයට අඛණ්ඩව බ්ධ්ේආ අප , උස්ත්්වි ම ේටයුතු ව්දප් කිරීමට උත්ස්ත්්හ ේආ
ජනම්ධය වදීනයට ද හිරිහැ ේ න ලදී. උස්ත්්වි යනය යූ  සීම්වනය ස්ත්හිපව සිහි ත් කිරී ේ උත්ස්ත්වය සිදු
වේදී, එකරලෙ පියතුම්ට එ හිව දිගටම ක්රිය්ත්මේ විය. ඔහු ත්රුේ න්ගත් සිංහ ලනය කයූ සිප්සි ද
රැ ගන ්කරසිය විසිනය ඔහු ග් ව්ස්ත්ස්ත්රථ්නයට අමෙ වැටුණ්ට ද ුවව ැමිණි ය්ය. ුවව ්කසිය විසිනය
ගලෙවල ේ්ටන ලද නේවල ස්ත්ේපූදණ ලැයිස්ත්රතුවක්කය ඉලෙල් සිටි ම එයිනය කිසිවකු එලෙටීටීඊ භටයනය ද යනයන
පහවුරු ේ ගැනීමටය.

ඡ්ය්රූ ය: මියගිය පුේගලයනය ග් නේ ේ්ටන ලද ගලෙ. ඡ්ය්රූ ය - ශ්රී ලංේ් රීෆර
ේ සිේධ යනය ස්ත්ලකුණු ේ නය නය, දැනය යුේධය අවස්ත්නයව වස්ත් 8ේට වැඩි ේ්ලයක්කය ගපව ඇපත්, උතු ස්ත්හ
නැ ගනහි ප්ර ේනවල ප්රජ්ව විසිනය ස්ත්ංවිධ්නය ේ න සිහි ත් කිරී ේ උත්ස්ත්ව ස්ත්හ ස්ත්රම් ේ ස්ත්ේබනයධ යනය
දිගිනය දිගටම වතින දුෂරේ ප්ය. මවැනි සිහි ත් කිරී ේ ේටයුතුවල ස්ත්ංවිධ්යේයනයට දිගිනය දිගටම
2

https://roar.media/english/reports/reports/trials-of-memorialisation-continue-in-the-north-east/
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අ වක්කයෂණයටත්, හිරිහැ කිරීේවලටත් ලක්කය ීමට සිදු ව. මය සිදු වනය නය උතු ද, වි නරෂ යනයම
කික න්ච්චි හ් මුලතිවු හි ජය විසිනය නගනයතුේ, මිකටරිමය යුද ස්ත්රම් ේ ගණන්වක්කය ඉදි ේ න අප ස්ත්හ
මීට
පහනේ ේආ ජනප් විමුක්කයති
මුණ (ජවි ) වැනි ස්ත්ංවිධ්නවලට ප්රසිේධ ස්ත්ැමරුේ උත්ස්ත්ව
ැවැත්ීමට අවස්ත් ලබ් දී තිබියදීය. ප්රජ්වනය විසිනය ම හයවන සිහි ත් කිරීේ උත්ස්ත්ව උතු ද ස්ත්හ
නැ ගනහි දී මැඩ ැවැත්ීම ස්ත්ංහිඳිය්වට බ්ධ්වක්කයව වතී.
3. උතු ර් ලංඅතුරුදහනීමුතවකට ලංඑ මහි ලංක්රි ේවේරියක ට ලංවළ ලංපහම ලංදීම ලං
මුලතිවු හි දමආ ජ්තිේ ේ්නයප් ක්රිය්ේ්රිනියක්කය වන, මරියුව දෂර
ඊනරවරී මහත්මිය ග් ස්ත්ැමිය් වන මරියද්ස්ත්ර මරියුව දෂර අතුරුදහනය ී
ඇත් ත් හමුද්ව විසිනය රැ ගන ය් මනය ුවවය. ඔහුව ස්ත්්ය්
ගැනීමට නැවප නැවප ේආ උත්ස්ත්්හයනය නි දථේ ී ඇප. එපැනය
ටනය ඇය අතු දහනයවූවනය ග් අ නකුත් වුලෙ ස්ත්්ම්ජිේයනය ද හ්
එක්කයව වි ්ධප් ස්ත්ංවිධ්නය ේ ඇප. 2017 අ ග්ස්ත්රතු 14 වැනි දින,
මුලතිවු හි අතුරුදහනය වූවනය ග් වුලෙ විසිනය ම්ස්ත් 5ක්කය තිස්ත්ර ස්ත්ර ගන
ගිය (දැනය ම්ස්ත් 14ේට වැඩි), වි ්ධප්වයට න්යේත්වය දුනය ඊස්ත්රවරී
හට එක්කය දිනක්කය ්ි ම නිවස්ත්ට යමිනය සිටියදී යතුරු ැදිේරුවනය
විසිනය පදජනය ේ ඇප. ව්දප්වලට අනුව, ඇයව අප ප ග් ස්ත්හ
ඇ ග් ේනට හ දී, වි ්ධප්වය පවදු ටත් ේ
ගන න්යන
ලස්ත් ඇයට කිය් ඇප. “පමු ස්ත් ේේ නැවැත්තු ව්ත්, අනිත් අයත්
නවත්ප්වි. නැවැත්තු ව නැත්නේ පමනයට දරුණු ප්රතිලලවලට
මුහුණ දනයන වවි” කිය් ඇයට කිය් තිුනි.
ුවදින අ ග්ස්ත්රතු 15 වැනි ද්, හ දී මනය වූ තුව්ලවලට ප්රතිේ්
්හලට ගිය අවස්ත්රථ් ව,
්කරසියට
මරියුව දෂර ඊනරවරී මහත්මිය, ඡ්ය්රූ ය ලබ් ගැනීමට ජ ම
දඩීඑස්ත්ර ලංේ්
ප්රේ්නයක්කය ලබ් දීමට ඇයව ය්මු ේ තිුනි3. ේ ස්ත්රවුවත්
අ ග්ස්ත්රතු 20 වැනිද්, ඇය හමුීමට ැමිණි
්කස්ත්ර නිලධ්රීනය
ද ද නක්කය ප්රේ්නයක්කය ලබ් ගැනීමට ඇය ේැටුව ය්මට
ආඹීමට උත්ස්ත්්හ ේ ඇති නමුත්, පමනය ග්
නීතිඥය් න්මැතිව එහි ය්ම ඇය විසිනය ප්රතික්කය ෂර ේ ඇප.

4. උතු ර් ලංඉඩමුත ලංහිමිවමුත ලංක්රි ේවේරියක

ේ ලංඉඩමුත ලංමජ ට ලංඅත්පත් ලංවම ලංෙැනීම ලං

එස්ත්ර චණනයරකරල් මහත්මිය මුලතිවු හි බිේ මට්ටට ේ ක්රිය්ේ්රිේ යක්කය ස්ත්හ ස්ත්ංවිධ්යේ යකි. ක්කයප් ්පුවලවු
්ර්මීය ේ්නයප ස්ත්ංවදධන ස්ත්මිති ම ස්ත්භ් ති ධූ ය ද න ඇය, හිටපු ගුරුවරියකි. උතු ද ඇය ප්රසිේධ ප්රජ්
න්යිේ්වක්කය වන අප , හමුද් වනය අත් ත් ේ ගත් අවපැනය වූ ක්කයප් ්පුලවු ජනප්ව ග් ඉඩේ අ ගල ම
දී වි ්ධප් ස්ත්ංවිධ්න ම දී වැදගත් භූමිේ්වක්කය ඉටු ේ ආරය.4 ේ අ ගලය අප තු , චණනයරකරල් අවස්ත්රථ්
ගණනේදී පුවත් ත් ස්ත්හ විේ්නන ම්ධය විසිනය ස්ත්ේමුඛ ස්ත්්ේච්ඡ්වට ලක්කය ේ න ලදී. දීදඝ ේ්ලයක්කය තිස්ත්ර ස්ත්ර
ේ ගන ගිය වි ්ධප්වලට ුවව, ගුවනය හමුද්ව විසිනය අත් ත් ේ ගන තිබූ පිලකුඩිඉරුප්පු ගේම්නය
නිදහස්ත්ර ේ ගැනී මනය ටිේ වල්වේට ුවව, චණනයරකරල්ට අයිති ඔප්පු ස්ත්හිප ේෘිේ්දමිේ ඉඩමක්කය, වන
ස්ත්ං ක්කයෂණ ද ්දප ේනයතුව විසිනය න ක්කයිප ප්ර ේනයක්කය ලස්ත් ප්රේ්න ේ ඇති බවයි.5 ේ තී ණය ගැන
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/704-sri-lanka-police-continueharassment-of-tamil-woman-activist
4 https://roar.media/english/life/reports/long-road-home-the-lives-of-mullaitivus-displaced/
5 http://www.tamilguardian.com/content/land-return-activist%E2%80%99s-field-confiscated-srilankan-air-force-apparent-reprisal
3
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චණනයරකරල් ග් අදහස්ත්ර විමසීමක්කය හ් ේකනය දැනුේ දීමක්කය සිදු න්වූ අප , ඇයට මය දැන ගනයනට ලැු නය
ඇය විසිනය ස්ත්රව ම යදවූ ස්ත්රවේයනයට ඉඩමට ඇතුළු ීම ගුවනය හමුද් නිලධ්රීනය විසිනය වැලැක්කය වූ
අවස්ත්රථ් වය.

ක්කයප් ්පුලවු හි ඉඩේ අයිතිව්සිේේ වි ්ධප්වයේ නියැක ේ්නයප්වනය (චණනයරකරල වි
බ ව්රි, 2017. ඡ්ය්රූ ය–ටැමිලෙ ග්ඩියනය

්ධප්ේරුවනය අප සිටී),

චණනයරකරල් ස්ත්හ අ නකුත් ක්රිය්ේ්රීනය දැඩි ලස්ත් ස්ත්ැේ ේ නය නය ඇය බිේ මට්ටට ේ වි ්ධප්වය අඛණ්ඩව
ේ ගන ය්මට ස්ත්හ එයට න්යේත්වය දීමට ේආ ේටයුතු හරතු වනය, මය ජය විසිනය ක ගැනීමට සිදු
ේආ ක්රිය්වක්කය බවයි. චණනයරකරල් ග් ේෘිේ්දමිේ ඉඩම අත් ත් ේ ගැනීම ඇ ග් ජීවිේ්වට, නදිේ
න ක්කයෂ්වට ස්ත්හ ස්ත්රථ්ව භ්වයට එ හිව ේ න ලද ස්ත්ෘනි හ දීමකි.
5. ඉමණයියවු ලංපූජවවම ේට ලංඑ මහිව ලං පේලි්ේ ලංතර්ජන ලං
1992 වදෂ ම දී, වුලෙ 242ේට මණ ඉ ණයිතිවු නේ කුඩ් දිවයි නනය ඉවත් ීමට බල ේ න ලදී6. 2017
වස්ත් ද දී, ේ වුලෙ ේ වුලෙ විසිනය පමනය ග් නිව්ස්ත්වලට ස්ත්හ, පමනය ග් ස්ත්ේප්රද්යිේ ජීවිේ්ව ේ ගන
ගිය ඉඩේවලට න ුව ය්මට ඉඩ දන ලස්ත් ඉලෙලමිනය ඔවුනය දනේ ගණන්වක්කය තිස්ත්ර ස්ත්ර ේ න ඉලෙකරම
අඛණ්ඩව සිදු ේ න ලදී. 2017 මැයි 1 වැනිද් ඔවුනය ේ ගැන අඛණ්ඩ වි ්ධප්වයක්කය න ේභ ේආහ. ේ
වි ්ධප්වලට ස්ත්හ්ය දුනය ේ නක්කය වූ ම ප්රජ් න්යේයකු ස්ත්හ ඉ ණයිමප්නගද ලෙක ම මීස්ත්ම භ්
ේ ප්කේ පූජේව ය් වූ පූජය. අරුලෙ චණලෙවනය පියතුම් ය. ඉ ණයිතිවු හි දිංචිේරුවනය විසිනය 54 වැනි
දිනටත් ස්ත්ංවිධ්නයේ ේආ අඛණ්ඩ වි ්ධප්ව ම දී, වි ්ධප්ේරුවනය විසිනය ම්දගය අවහි ේ න ලදී7.
ේ අවස්ත්රථ් ව දී ප්රජ්වට ස්ත්හ ය්ගය දමිනය එපැන සිටි පූජේව ය් වප ැමිණි ්කස්ත්ර නිලධ්රීනය විසිනය
ඔහුට පදජනය ේ න ලදී.
මනයන් ම දි ය්කීසි ම ේ ප්කේ ස්ත්ංගමය විසිනය මම සිේධය ද,
්කරසිය ස්ත්හ හමුද්ව විසිනය
ක්රිය්ේ්රීනයට ස්ත්හ නගමිේ න්යේයිනයට එ හිව නිප ේ න පදජන ද හආ් දකින ලදී. ේ සිේධය උතු
http://www.tamilguardian.com/content/irainativu-villagers-demand-return-land-sri-lankan-navy
http://www.tamilguardian.com/content/sl-police-threats-against-protesting-mannar-priestcondemned-catholic-diocese
6
7
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ස්ත්හ නැ ගනහි සිදු වන මවැනි බ් හ් සිේධවකනය එේක්කය මණක්කය වන අප , ස්ත්්මේ්මී
වි ්ධප්ේරුවනය ස්ත්හ ඔවුනයට ස්ත්හ ය්ගය දක්කයවනයනනය බිය වැේදීේවලට ලක්කය ේ මිනය
්කරසිය ස්ත්හ
න ක්කයෂේ අංන විසිනය ඔවුනය ග් බලය වැරැදි ලස්ත් භ්විප් ේ න අවස්ත්රථ් එමටය.

6. අභයනතම ලං ක් ලං අවතැන ලං වූ ලං ජනතේව ලං සම මෝධතේව

 ලං ්හභේි  ලං ී මන ලං වැළැේීමට ලං ුද්ධි ලං අා  ලං

යකකධේරීන ලංසිදු ලංවළ ලංතර්ජන
2017
බ ව්රි ම්ස්ත් ම, පිලකුඩිඉරුප්පු ගේම්න ම අවපැනය වූ දිංචිේරුවනය පමනය ග් ඉඩේ හමුද්
්රහණ යනය මුද් හරින ලස්ත් ඉලෙලමිනය වි ්ධප්වයක්කය න ේභ ේ න ලදී. උතු ද අ නකුත් ප්රජ්වනය ද ේ
ේ්ල මම වි ්ධප්වයනය න ේභ ේ න ලදී. දීදඝ ේ්ලයක්කය තිස්ත්ර ස්ත්ර ැවැතුනු ේ වි ්ධප්වයනය බැකරමට
දිවයි නය විවිධ
දස්ත්රවකනය අමුත්පනය ැමිණි අප , වි ්ධප්ේරුවනයට ස්ත්හ ය්ගය ද වැඩි ේ න ලදී.
ජ්තිේ ධීව ස්ත්හ ය්ගිප් වය් ් ය (NAFSO) එවැනි ස්ත්හ ය්ගිප් වි ්ධප්වයක්කය ය් න ම දී ස්ත්ංවිධ්නය
ේ න ලදී. ේ වි ්ධප්වයට ේ්ආඹ, ිකුණ්මලය ස්ත්හ මනයන් ම නදී ප්ර ේනවකනය වනත් ක්රිය්ේ්රි
හු ද ැමිණියහ. වි ්ධප්ේරුවනය ුවව දැන ගත් ත් ුේධ අංන විසිනය වි ්ධප්වයට ැමිණීමට සිටි
ය් න ම අභයනයප
ලස්ත් අවපැනය වූ අය ග් ේඳවු ේට ැමිණ ඇති බවයි8. එක්කය ප්රජ් න්යේයකු අනය
අය ගනය වනය ේ
ස්ත්ේට ගන, නිලධ්රීනය විසිනය අභයනයප ලස්ත් අවපැනය වූ ජනප්ව බය ගනයව් ඇති
අප , වි ්ධප්වයට න් ැමි ණන ලස්ත් ඔවුනයට බල ෑේ ේ ඇප.

7. ශ්රී ලංකාවේ ලංවනවන ලංහිදේව ලංමේනව ලංහිමිවමුත ලංක්රි ේවේරිව ේ ලංනැවත ලංපිා ක ලංවළ ලංෙමුතමේන වට ලං ෑ මුත ලංදී ලංප්ර ේන ලං

)රීමට ලංකේ ලංවමයි ලං

සිේධය ගැන රුකී ප්රන්නයදු ආ ේල ට්ටවිටද ණිවුඩය

2017 මැයි 9 වැනිද්, ේ්ආඹ සිටින ම්නව
හිමිේේ ක්රිය්ේ්රිේ යක්කය වන රුකී ප්රන්නයදු
ඊට දින කිහි යේට
හමුද් ්රහණ යනය
නිදහස්ත්ර ේ න ලද මුලතිවු හි පිලකුඩිඉරුප්පු
ගේම්නයට ය් ේ දී, ඔහුව සිවිලෙ ඇමෙ මනය සිටි
ගුවනය හමුද් නිලධ්රීනය ද ද නකු විසිනය ප්රනරන
ේ න ලදී.9. ප්රන්නයදු ගේ වැසියනය ස්ත්මග ේප්
ේ මිනය සිටින විට පුේගලයනය ද ද නක්කය
එපැනට ැමිණ ඔහු ේව ක්කය ද, ඔහු මහි
ැමිණි ම කුමක්කය නිස්ත්් ද යනයන විමස්ත්් ඇප. ේ
පුේගලයනය ුවව ැවුව ව ඔවුනය ඒ අස්ත්ල ඇති
ගුවනය හමුද් ේඳවු නය බවයි. ේ ගම වස්ත් 8ේ
මණ ේ්ලයක්කය ගුවනය හමුද්ව විසිනය ්රහණයට
ගන තිබූ අප , මය නිදහස්ත්ර ේ න ලේ ේ දිව්
රෑ තිස්ත්ර ස්ත්ර අඛණ්ඩව ම්ස්ත්යක්කය පු ් ගන ගිය
වි ්ධප්වයේට ුවවය. ප්රන්නයදු ඔවුනය ග්

http://groundviews.org/2017/03/10/spiraling-incidents-of-military-intimidation-in-the-north-rukifernando/
9http://groundviews.org/2017/03/10/spiraling-incidents-of-military-intimidation-in-the-north-rukifernando/
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වි ්ධප්වයට කිහි ව ක්කයම ැමිණ ඇති අප , වි
ස්ත්හ කය් ඇප.

්ධප්වයට ස්ත්හ්ය ආ ේ මිනය ම්ධයයට ේප් ේ ,

8. නැ ෙනහිම ලංපළේ ත් ලංක්රි ේවේරිව කුට ලංසිදු ලංවළ ලංඅ වේෂණ , ලංබි  ලංෙැනීම ලං්හ ලංලිාි ව ලංඅඩන ත්්ටමුත ලං
2017 වස්ත් ද ුව භ්ග ම, ජය වි වචණනය ේ න ලද ේප්වක්කය ැවැත්ී මනය ුවව ම්නව හිමිේේ
ක්රිය්ේ්රිේයකු සිය නිවස්ත්ට න ුව යමිනය සිටි මය. ේ ක්රිය්ේ්රිේය් වපට සිවිලෙ ඇමෙ මනය ැමිණි
පුේගලයකු පමනය
්කරසි ම යැයි වස්ත්මිනය ඔහු ගනය ප්රනරන ේ සිටි මය. ඔහු ග් බෑග ම තිබූ ේවලෙ
නයවන ලස්ත් ඉලෙල් සිටි අවස්ත්රථ් ව, ක්රිය්ේ්රිේය් විසිනය අනික්කය පුේගලය් ග් හැමෙනුේ ප දකින පක්කය
එ ස්ත්ර ේආ න්හැකි බව කිය් සිට ඇප. ඉනය ුව ඔහුව වහ් අ නක්කය නිලධ්රීනය විසිනය වට ේ ඇප. ඔහුව
හිරිහැ යට භ්ජනය කිරී මනය අනතුරුව, සිවිලෙ ඇමෙ මනය සිටි නිලධ්රීනය පමනය ස්ත්මග ඇවිද එන ලස්ත් ඔහුට
බල ේ ඇප. ක්රිය්ේ්රිේය් විසිනය පමනය ග් ජංගම දු ේථනය භ්විප් කිරීමට උත්ස්ත්්හ ේ ඇපත්, වහ්
එය ඔහු ගනය උදු ් ගන ඇප. අවස්ත්්න ම ඔහුව ්ළු ස්ත්රථ්නයේ තිබූ ඩි ආක්කය වප රැ ගන ග්ස්ත්ර ඇති
අප , ඔහු ග් බෑග ම තිබූ ේවලෙ නිලධ්රීනය විසිනය බිමට හිස්ත්ර ේ ඇත් ත්, එහි තිබූ ඇපැේ භ්ණ්ඩවලට
හ්නි වන නේ් යටය. නිලධ්රීනය ඔහුට ස්ත්ැ රුෂ භ්ෂ් වනය ේප් ේ , ඔහුට හ දී, ුවව ඔහු ග් සිරු
ස්ත්ීමට ලක්කය ේ ඇති අප , ඒ අවස්ත්රථ් ව නිලධ්රීනය ඔහු ග් කං ග්නයිය අප ප ගෑ බවටත් ක්රිය්ේ්රිේය්
චණ්දන් ේ යි.
ේ සිේධය බ පල මට්ටටමිනය අ වක්කයෂණය, බිය ගැනයීම, කංගිේ ප්රචණණ්ඩත්වය ය්ද් ගනිමිනය ්කරසිය
විසිනය ප්ර් ේයය ක්රිය්ේ්රීනය පමනය ග් අයිතිව්සිේේ වනු වනය ේටයුතු කිරී මනය වැආැක්කයීමට, පදජනය
කිරීමට ස්ත්හ නිහක කිරීමට ය්ද් ගත් අවස්ත්රථ්වකි. ේ සිේධය ුවගිය ජීමය යට ත් සිදු වූ බ් හ් ස්ත්ම්න
සිේධීනය මපක්කය ේ න එේක්කය වන අප , එවැනි සිේධ උතු ස්ත්හ නැ ගනහි ැවැතුනු භීතිය ස්ත්හ මදදන ම
රිස්ත් යට ද්යේත්වය ස්ත්ැ යීය.
9. උතු ර් ලංක්රි ේවේරිව කු ලංඅ වේෂණ  ලං
2017 වස්ත් ද ම්දතු - අ ේලෙ ම්ස්ත්වල, මනයන් ේ මුලෙකකුලේ දිංචිේරු ව් වි ්ධප්වයක්කය ේ මිනය
ඉලෙල් සිටි ම හමුද්ව ්රහණයට ගන ඇති පම ඉඩේ නිදහස්ත්ර ේ න ලස්ත්යි. ේ වි ්ධප්වය ටනය ගත්
දින සිටම, මිකටරි අ වක්කයෂණයට ලක්කය වූ අප , හමුද්ව විසිනය වි ්ධප්ේරුවනය ග් ද එයට ැමි ණන
අමුත්පනය ග් ද ඡ්ය්රූ ගනයන් ලදී. අවපැනය වූවනය ග් ගේම්නයට ලබ් දන මූකේ ස්ත්රව් ේ ් හරින
බවට න්විේ හමුද්ව විසිනය පදජන කිරී මනය ුවව, එක්කය ක්රිය්ේ්රිේ යක්කය ඒ ගැන ම්නව හිමිේේ
ේ්මිස්ත්මට ැමිණික ේ ආරය. ම්නව හිමිේේ ේ්මිස්ත් ේ ේ්ආඹ ප්රධ්න ේ්දය්ලයටත්, වවුනිය්ව
ේල්පීය ේ්දය්ලයටත් ක්රිය්ේ්රිේය් විසිනය න්විේ හමුද්ව විසිනය ඡ්ය්රූ ගප කිරීම, අපවනය ස්ත්රව්
ේ ්හරින බවට ේආ පදජන ස්ත්හ වි ්ධප්ේරුවනය ඉදිරිපිටිනය බ්ධ් ඇති වන ස්ත්ර නබද නගමිනය රිය
ැදීම ගැන ම ස්ත්ර ැමිණික ේ න ලදී.
ේ ැමිණිලෙලට ුවව ම්ස්ත් ගණනක්කය තිස්ත්ර ස්ත්ර පමනයට මුහුණ ෑමට වූ නි නයප න ක්කයෂේ අ වක්කයෂණය
ගැන ක්රිය්ේ්රිේය් විසිනය ව්දප් ේ ඇප.
ේ ක්රිය්ේ්රිේය් විසිනයම ඡ්ය්රූ ේ ණයට ලක්කය ීම, ඔහු ස්ත්හ වනත් වි ්ධප්ේරුවනය ප්රනරන කිරීමට
ලක්කය ීම නදියට ඉ ණයිමප්නගද හි න්විේ හමුද්ව ්රහණ ම ඇති ඉඩේ නිදහස්ත්ර ේ න ලස්ත්ට මැයි ආමු
වැනිද් සිට න ේභය ේආ අඛණ්ඩ වි ්ධප්වයේ දී ද අත් විඳ ඇප.
වස්ත් ද ුවව භ්ග ම, එම ක්රිය්ේ්රිේය් විසිනයම ප්රසිේධ උත්ස්ත්වයක්කය ැවැත්ීමට ජ ම
්දු න්ල්වක්කය
වනය ේ ගැනී ේ දී ඔහු ග් ජංගම දු ේථන අංේය ස්ත්ැ යු වය. ඔහුට ුවව එම වනය කිරීේ භ් නිලධ්රිය්
විසිනය කිය් ඇත් ත් මිකටරි ුේධ අංන විසිනය ඔහු ග් විස්ත්රප ඉලෙූ බවත්, එම නිලධ්රිය් එම ප් තුරු
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ලබ් දුනය බවත්ය. ේ සිේධය වූ දින ම දී, ුේධ අංන නිලධ්රීනය ද ද නකු විසිනය එම ස්ත්රථ්නය පිරිසිදු
ේ මිනය සිටි ස්ත්රවේයනය එම උත්ස්ත්වය ස්ත්ංවිධ්නය ේ න ස්ත්ංවිධ්ේයනය ග් වැඩි විස්ත්රප ස්ත්ඳහ් ප්රනරන ේ
ඇප. එ ස්ත්රම උත්ස්ත්වය ැවැත් වේදී ුේධ අංන නිලධ්රීනය 10-15ක්කය මණ එපැනට ැමිණ ඇති අප ,
ස්ත්හභ්ගිේයනයට ඒ නිස්ත්් පමනය ග් අදහස්ත්ර නිදහ ස්ත්ර ඉදිරි ත් කිරීමට හැකිය්වක්කය තිබී නැප.

10. ත්රිකුණේමක  ලංි්ේත්රිේ ලංවේනතේ ලංජේක  ලංවැටලීලම ලං

ේ්නයප් ක්රිය්ේ්රීනය ස්ත්හ ේ්නයප් ස්ත්ංවිධ්න ේ සිේධය හආ් දකිමිනය වි
2017. ඡ්ය්රූ ය – ටැමිලෙ ග්ඩියනය

්ධප්වයක්කය ස්ත්ංවිධ්නය ේආහ. නිනි,

නිනි 25 වැනි ද්, ිකුණ්මලය දිස්ත්රික්කය ේ්නයප් ජ්ල ම ේ්දය්ලය වටල්, එතුආට බ ලනය ඇතුළු ී ඇප10.
ේ වැටකරම සිදු ේ ඇත් ත් නිදන්මිේ පුේගලයනය විසිනය වන අප , ේ අය විසිනය රිගණේ හ්
ලැප් ට්ප් කිහි යේට හ්නි සිදු ේ ඇප. ඊට අමප ව රිගණේ දෘඪ පැටියක්කය ස්ත්හ ස්ත්ංවිධ්නයට අයිත් යතුරු
ැදියක්කය එදින ්ි මම ස්ත්් ේේ ේ ඇප.
ේ වැටකරම සිදු වන ේ්ල ම, ේ ස්ත්ංවිධ්නය විසිනය මුතූද නග යට නස්ත්නයන ම ්ස්ත්ැලෙ යන වය ස්ත්ර
ගැහැණු ආමයි ති ද නක්කය ූ ෂණය ී යැයි කියන සිේධයක්කය ස්ත්ේබනයධ යනය වැඩ ේ ඇප11 12. ේ සිේධය
නිස්ත්් දමආ ස්ත්හ මුස්ත්රකේ ප්රජ්වනය අප නපතියනය ඇවිකර ඇත් ත්, විනයදිපයනය දමආ අය ීමත්,
වැරැදිේරුවනය මුස්ත්රකේ අය ීමත් නිස්ත්්ය. බලධ්රීනය විසිනය පවමත් කිසිවකු ේ වැටකර ේ සිේධය
ස්ත්ේබනයධ යනය අත්අඩංගුවට ගන හ් ේ ගැන වගකිවයුතු කිසි වක්කය හමෙන් ගන නැප. ේ සිේධය
https://twitter.com/rukitweets/status/879264139146874880
https://twitter.com/Mari_deSilva/status/879240394864603136
12 https://www.colombotelegraph.com/index.php/wan-wants-justice-for-sexually-abused-children-callsfor-due-process-and-justice-over-politics/
10
11

ශ්රී ලංේ් ව විස්ත්ේමුතිය මදදනය -2017

17

ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ධ යනය විසිනය මුහුණ ්න බ්ධ්, වි නරෂ යනයම ේ්නයප් ක්රිය්ේ්රීනය මුහුණ ්න ගැටළු
ස්ත්ේබනයධ උද්හ ණයකි.
11. මඩවකපු ව ලංවේනතේ ලං්ාසමධේන වට ලං පේලීල්ේ ලං්හ ලංමිලිටරි ලංහිරිහැම ලං
2017 ම්දතු ම්ස්ත් ම, මඩේලපු ව යුේධ ම බල ෑමට ලක්කය වූ ේ්නයප්වනය ස්ත්ේබනයධ ස්ත්ංවිධ්නයක්කය විසිනය
වි ්ධප්වයක්කය ස්ත්ංවිධ්න ේආ අප , එයට ්කරස්ත්ර ස්ත්හ ුේධ අංන නිලධ්රීනය ැමිණ, එම වි ්ධප්වයට
ස්ත්හභ්ගි වූ ක්රිය්ේ්රීනය ග් ඡ්ය්රූ ගනයන් ලදී. එදිනම ේ ේ්නයප් ස්ත්ංවිධ්නයට අයත් ව්හනයක්කය ුව
සිනය දිගිනය දිගටම යතුරු ැදිවල නැගුණු පුේගලයනය පිරිස්ත්ක්කය ගමනය ේ ඇප.
ස්ත්ති කිහි යට ුවව, ප්ර ේන ම
්කස්ත්ර ස්ත්රථ්න ම නිලධ්රීනය ද ද නක්කය ේ ස්ත්ංවිධ්නයට ැමිණ, එම
ස්ත්ංවිධ්න ම ද, එහි සිටින සියලු ේ්දය මණ්ඩල ම ද විස්ත්රප ඉලෙල් ඇප. ේ ම් හ් ත් ේ්දය්ල ම සිටි
ේ්නයප්වනය විසිනය ප් පරු ලබ් දීම ප්රතික්කය ෂර ේ ඇති අප , නිලධ්රීනය විසිනය දනයව් ඇත් ත්
ප් තුරු ලෑස්ත්රති ේ පබ් ගනයන් ලස්ත්ත්, පමනය ුව දින ැමි ණන බවත්ය.
ේ නිලධ්රීනය ද දන් ස්ත්ති අනයපයේ ේ ස්ත්ංවිධ්නයට නැවප ැමිණ ඇති අප , ඒ අවස්ත්රථ් ව ේ්දය්ලය
වස්ත්් තිබී ඇප. එබැවිනය ඔවුහු ්ර්ම නිලධ්රි ස්ත්හ ප්ර ේන ම ැවැති වනත් ජ ම ේ්දය්ලවලට ග්ස්ත්ර ේ
ස්ත්ංවිධ්නය ගැන වැඩිදු විස්ත්රප විමස්ත්් ඇප. ඊට අමප ව හමුද් ුේධ අංන විසිනය ස්ත්ංවිධ්න ම වැඩ ේ න
එක්කය ේ්නයප් ක්රිය්ේ්රිනියේ ග් නිවස්ත්ට උදෑස්ත්නේ ග්ස්ත්ර ඇප. ේ වන විට ඇය ්ජේ්රි ස්ත්ඳහ් නිවසිනය
පිටත්ව තිබූ අප , ේ නිලධ්රීනය ඇ ග් වු ලෙ අය ගනය ඇ ග් ජංගම දු ේථනය ලබ් ගන ඇ ග් විස්ත්රප
ඇසීමට දු ේථන ඇමතුේ 7ේට වඩ් වැඩි ගණනක්කය ලබ් දුනයහ. අවස්ත්්න ම නිලධ්රීනය ඇ ගනය ඉලෙල්
සිටි ම ුව දින හවස්ත් හමුද් මු
්ආක්කය වප ැමි ණන ලස්ත්යි.
ඇයට ස්ත්හ වු ලෙ අයට පවත් ේ ද වපැයි බය වූ ඇය, ේ මු
්ල වප ැමිණීමට එේඟ වූ අප ,
එහිදී ඇ ග් ්ජේ්රි ගැන ඇ ගනය ප්රනරන ේ න ලැුනි. ේ හරතු වනය වඩ්ත් බියට ස්ත්හ ේලබලයට ත්
ේ ේ්නයප්ව අවස්ත්්න ම තී ණය ේ ආර ස්ත්ංවිධ්න ම පම් ේආ රැකිය් වනය අස්ත්ර ීමටයි.
ේ සිේධ යනය ැහැදිකව
නනය නය
්කරසිය ස්ත්හ හමුද්ව ක්රිය්ේ්රීනයට වි නරෂ යනයම ේ්නයප්
ක්රිය්ේ්රීනයට හිරිහැ ේ න ස්ත්රවභ්වයයි. ේ අවස්ත්රථ් ව දී සිදු ේ න ලද ේ ද ේ්යි ප ේ පද බල ලස්ත්
දැනු නය ද, බිය ගනයවන ුවළු වූ ම ද කියප හ්ත්, ක්රිය්ේ්රිනියට ඇ ග් ක්රිය්ේ්රීත්වය නවප් දම් ඇය ස්ත්හ
වු ලෙ අය ග් ස්ත්්මය ස්ත්හතිේ කිරීම ස්ත්ඳහ් ගද නැවතීමට සිදු විය. ේව් පනි පුේගල මට්ටටමිනය දුක්කය ගන
දන ේ් ණ් වනව් ස්ත්රම, වඩ් පුළුලෙ මට්ටටමකිනය
නනය නය ක්රම්නුූල අ වක්කයෂණය ස්ත්හ හිරිහැ
ය්ද් ගනිමිනය ප්රජ්පනයත්රව්දී ජීවිපයක්කය ස්ත්ඳහ් වැදගත් වන ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ේ්රීත්වය ස්ත්හ සිවිලෙ
ස්ත්ම්ජ ම ක්රිය්ේ්රීත්වය පිරිමකමේට ලක්කය ේ න නේ් යයි.
12. ත්ර්ේතවේදී ලංසමමර් න ලංකවව  ලංමනනේමම ලංසිසමල් ලං්මේජ ලංනේ ව ේ ලංවැඳවයි ලං
ී. එස්ත්ර. සිව්ේ නය මනයන් ේ ප්රජ් ස්ත්ංවිධ්න එේමුතු ව ප්රධ්නිය් ය. ඔහු විසිනය තතිහ්සිේ
තිරු ක්කයතීස්ත්රව ේ ේ්විල
නන ම්න ම, බ්ේධයනය නැති ප්ර ේනයක්කය ඉදි ේ න නීති වි ්ධී ලස්ත්
ඉදි ේ න ලදැයි කියන බ්ේධ විහ් ස්ත්රථ්නයක්කය ජන්ධ ති සිරි ස්ත්රන මහප් විසිනය විවෘප කිරීමට ැමිණීමට
ඒ ස්ත්ේබනයධ යනය ජන්ධ තිට කපියක්කය ඔහු විසිනය කය් ඇප13. ඔහු ග් කපි ම, සිව්ේ නය ජන්ධ ති ග්
ස්ත්භභ්ගිත්වය වි වචණන ේආ අප , අක්කයේ 10ක්කය වින්ල
්ේගකේ ඉඩමේ ේ න ලද නීති වි ්ධී ඉදි
කිරීමක්කය ලස්ත් එය නේ ේ ආරය. එ ස්ත්රම ඔහු ස්ත්ඳහනය ේ ආර ජන්ධ ති සිරි ස්ත්රන ේ විවෘප කිරී ේ උත්ස්ත්වයට
ැමි ණ ප්ත්, පීඩ්වට ත් ප්ර ේනව්සීනය ග් වි ්ධප්වයනය ද ඒ හ් ස්ත්මග්මීව ස්ත්ංවිධ්නය වනු ඇති
බවයි. සිව්ේ නය ජන්ධ ති හට කිසිදු නිනරචිප පදජනයක්කය ේ න ලේ ේ නැති අප , එහු ස්ත්ඳහනය ේ ආර ඔහුට
http://www.tamilguardian.com/content/mannar-civil-society-slam-sri-lankan-presidents-plan-attendopening-illegally-constructed
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ස්ත්හ ඔහු ග් ප්රජ්වට එක්කය රැස්ත්රී වි ්ධප්වය දැක්කයීමට ඇති අයිතිය ස්ත්ේබනයධ යනය මරණක්කය වුවත්, ත්රස්ත්රපව්දී
විමදනන ඒේේය විසිනය ඔහුට දනයව් සිටි ම ස්ත්ැප්පැේබද 29 වැනි දින ජන්ධ ති ග් ැමිණී මනය දින
කිහි යේට ුවව, ඔක්කය ප්ේබද 3 වැනි දින ේ්ආඹ ේ්දය්ල ම
නී සිටින ලස්ත්යි14. ජන්ධ ති ේ
විවෘප කිරී ේ උත්ස්ත්වයට කිසි ස්ත්රත්ම න් ැමිණි අප , සිව්ේ නය ත්රස්ත්රපව්දී විමදනන ඒේේයට දැනුේ
දුනය නය පමනය ග් අස්ත්නී පත්වය හරතු වනය පමනයට ේ්ආඹ ැමිණීමට න්හැකි බවයි15. ේ ස්ත්ර වුවත්
ඔක්කය ප්ේබද 20 වැනි දින නැවපත් ත්රස්ත්රව්දී විමදනන ඒේේ ම නී සිටින ලස්ත් ඔහුට දැනුේ දන ලදී.
ේ සිේධ යනය මතු ේ න
නයවනය නය උතුරු නැ ගනහි ස්ත්්ේප්රද්යිේ දමආ ප්ර ේන සිංහලේ ණය බ්ේධේ ණය ීම ස්ත්හ එම ප්ර ේනවල ජීවත් වන අයට ේ ගැන පම වි ්ධප්වය ප්රේ්න කිරීමට වතින
දුෂරේ ප්වයයි. වි නරෂ යනයම ම්නව හිමිේේ ේඩීේ ස්ත්ේබනයධ යනය තතිහ්සිේ ලස්ත් චණ්දන්වට ලක්කය ව
ඇති ත්රස්ත්රපව්දී විමදනන ඒේේ ම ස්ත්ේබනයධ ීම බිය ගනයවන ුවළු ේ් ණයකි. පු වැසියකු ස්ත්හ ප්රජ්
න්යේයකු ලස්ත් සිවේ් නය වැනි න්යේයනයට පමනය ග් දුක්කය ගැනවික ස්ත්ේබනයධ යනය ජන්ධ ති වැනි
ඡනයද යනය ත් වන නි ය්ජිපයනය ස්ත්ේබනයධ ේ ගැනීමට ස්ත්හ, අවනය විට, ස්ත්්මේ්මී උේ ඝ්ෂණ
වත්වමිනය වි ්ධප් වත්වන බවට පදජනය කිරීමට ද අයිතියක්කය ඇප.
ii.

පැහැම ලංෙැනීමුත, ලංඅත්අඩාවනවට ලංෙැනීම ලං්හ ලංබි  ලංවැද්ධදීම ලං

ක්රිය්ේ්රීනය, වි ක්කයෂ ේන ්ලනඥයනය ස්ත්හ ජනම්ධය වදීනය නදීනය ැහැ ගැනීම, ස්ත්හ අත්අඩංගුවට ගැනීම
නදිය
ජයට ස්ත්් ප්ක්කයෂව අඩු ී ඇපත්, එවැනි සිේධ කිහි යක්කය 2017 වස්ත් දදී ද ව්දප් විය.
13. වමුතවරු ලංනේ ව කු ලංපැහැම ලංෙැනීම ලං
2016, දස්ත්ැේබද 26 දින, ශ්රී ලංේ් ටක ේ්ේ ස්ත්ම්ගම (ජන්ධ ති සිරි ස්ත්රන ග් ස්ත් හ්ද ය් ස්ත්භ් ති ලස්ත්
වැඩ ේ න)ට අනුබේධ අති දේ නයපනයක්කය වන එස්ත්රඑලෙටී හියුමනය ේැපිටලෙ ස්ත්්කයුෂනයස්ත්ර විසිනය
ස්ත්රව ම ය්දව් ඇති ේ්නයත්ර්ත්තු ස්ත්රවේයනය 800ක්කය විසිනය පමනයව ස්ත්රී ස්ත්රවේයනය ලස්ත් අනුගප ේ
ගනයන් ලස්ත් ඉලෙලමිනය වැඩ වදජනයක්කය න ේභ ේ න ලදී. ස්ත්රවේයනය කියන නේ් යට ඔවුනය ේ න වැඩ
ද පූදණ ේ්කරන ස්ත්රවේයනයට ස්ත්ම්න වන නමුත්, පමනයට ලැ බනය නය අඩු ප්රතිල්භ ස්ත්හ අඩු නදිේ
ුව ක්කයිපභ්වයකි. වි ්ධප්වය 2017 වස්ත් ද ද අඛණ්ඩව ැවැතුනු අප , අ නක්කය ේේේරු ස්ත්ංගේ, ෂ්ෂය
වය් ් ස්ත්හ වනත් සිවිලෙ ස්ත්ම්ජ ක්රිය්ේ්රීනය ග් ස්ත්හ ය්ගය ද ලැුනි.
ේ වි ්ධප්වය උච්චණපම අවස්ත්රථ් ව තිබියදී, 2017 ජනව්රි 28 වැනි ද්, ස්ත්මස්ත්රප ලංේ් විදුක ස්ත්ං ේන
ස්ත්රවේ ස්ත්ංගම ම උ ස්ත්භ් ති ුවජීව මංගල, ්ි ම ගද යමිනය සිටියදී ැහැ ගනයන් ලදී. මංගල කියන
නේ් යට ඔහුව වෑනය ථයක්කය විසිනය ලුහු බැඳ ඇති අප , ඔවුනය අවස්ත්්න ම මංගලව ුව ේ මග අවහි
ේ මිනය ව්හනය නවත්ව් ඉනය පිටපට ැමිණි මුහුණු වස්ත්් ගත් අ පහි තුවක්කයකු තිබී ති ද නක්කය ඔහුව බ ලනය
වෑනය ථය තුආට ටව් ගන ඇප16. මංගල ග් අත් පිටු ස්ත්ට ේ බැඳ දම්, අනතුරුව ඔහු ග් හිස්ත්ට බෑගයක්කය
දම් ඇත් ත් වටපිට් ව කිසිවක්කය න්
නන ලස්ත්යි. ැයි 3ක්කය මණ ගමනය කිරී මනය ුවව ඔහුව
ේ්ම යේට දම් ඇති අප , දින 3ක්කය තිස්ත්ර ස්ත්ර හි ේ ගන පබ් ගන ඇප. ඔහුව ඳව් පබ් ගැනී ේ දී ඔහුට
වද දී නැති නමුත්, මංගල කියන රිදි ැහැ ගත් එක්කය පුේගලයකු විසිනය ඔහුට වි ්ධප්වයට න්යේත්වය
දීම නප ේ න ලස්ත් කිය් ඇප. ුවව දෑස්ත්ර බඳින ලද මංගල,
බ ව්රි 1 වැනිද් ඉංගිරිය ් ක්කය අයි නය
දම් ග්ස්ත්ර ඇප.
http://www.tamilguardian.com/content/terrorism-investigation-department-summon-mannar-civilsociety-leader-over-planned-protest
15 http://www.tamilguardian.com/content/terrorism-investigation-department-reissue-summonsmannar-civil-society-leader
16 http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/662-armed-abductorsthreaten-trade-union-leader-to-give-up-strike-action
14
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ේ සිේධය සිරි ස්ත්රන-වික්රමසිංහ නණ්ඩුව යට ත්, දකු ණ් වෘත්තීය ස්ත්මිති ක්රිය්ේ්රීත්වය ස්ත්ේබධ යනය
ැහැ ගැනීේ ලස්ත් ව්දප් ී ඇති මුලෙම සිේධවකනය එේකි. මය විසිනය බිය ගන දන පූදව්දදනයක්කය
ස්ත් යන අප ,
දනේයනයහි දී ද.නද. ජයවදධන ස්ත්හ ණසිංහ ේමද්ස්ත් නදී එ.ජ්. . ජන්ධ තිවරු
යට ත් ේේේරු න්යේයනය මුහුණ දුනය අම්නුිේ මදදනය සිහි ත් ේ යි.
ජ ම ්දනරව යනය ඇති අඩු පිළිගැනීම ස්ත්හ විමදනනවල මඳභ්වය යනය නනය අදහස්ත්ර වනය නය ජය යට ත්
වගීම ස්ත්ේබනයධ යනය
ැහැ ගැනීේවල විනයදිපයනය
න්ස්ත්ලේ් හැ න බවයි. ජය විසිනය
බලහ්ත්ේ් යනය අතුරුදහනයීේවකනය සියලුම පුේගලයනය න ක්කයෂ් ේ ගැනී ේ අනයපදජ්තිේ ප්රඥප්තිය
ේයය වන යනය නීති ගප ේ ඇපත්, අතුරුදහනය වූවනය ග් ේ්දය්ලය පිහිටවූවත්, ේ සිේධය විසිනය
බලහත්ේ් යනය සිදුවන අතුරුදහනයීේ ැ දීමට ජ ම ේැ ීම ස්ත්ේබනයධ යනය ස්ත්ැේ ස්ත්ංේ් මතු ේ යි.
14. ශිෂය ලංක්රි ේවේරිව ේ ලංපැහැම ලංෙැනීමට ලංඋත්්ේහ ලං)රීම ලං
ූලක 21 වැනි ද්, සිවිලෙ ඇමෙ මනය ස්ත්ැ ුවනු ්කස්ත්ර නිලධ්රීනය ෛවදය ෂ්ෂය ක්රිය් ේමිටු ව ේැඳවුේේරු යනය
ජයලත් ැහැ ගැනීමට ස්ත්හ අත්අඩංගුවට උත්ස්ත්්හ ේ ආර ුවදු වෑනය ථයකිනි17. ජයලත් ස්ත්හ අ නකුත්
ෂ්ෂයයනය විසිනය වෘත්තීය ස්ත්ංගේ පිආබඳ ස්ත්ංවිධ්න ම ග්ඩනැගිලෙල ඉදිරිපිට දී, ප්ක්කයෂණය ස්ත්හ ඖෂධ
පිළිබඳ දකුණු නසිය්නු අධය් න නයපනය (ස්ත්යිටේ) නමැති
්ේගකේ ෛවදය විදය්ලයට විරුේධව
වි ්ධප්ව ම ය දමිනය ිේ් බදමිනය සිටිය දී ේ සිේධය සිදු විය. සිවිලෙ ඇමෙ මනය සිටි
්කස්ත්ර
නිලධ්රීනය ඔහුව බල යනය වෑනය රියේට ටව් ගැනීමට උත්ස්ත්්හ ේආ අවස්ත්රථ් ව ජයලත් යනයපමිනය
බරුනි.

පැත්ේආ ැහැ ගැනීම ස්ත්ඳහ් ය්ද් ගත් වෑනය ථය. ඡ්ය්රූ ය - ශ්රී ලංේ් මි ද

සිේධ යනය ුවව ේ්ආඹ එක්කයස්ත්ත් ජ්තීනය ග් ප්රධ්න ේ්දය්ලය ඉදිරිපිට ෂ්ෂය වි ්ධප් ඇති විය18. අනයපද
විනරව විදය්ල ෂ්ෂය බලමණ්ඩලය විසිනය ශ්රී ලංේ් ම්නව හිමිේේ ේ්මිස්ත්මට ේ සිේධය ගැන
ත්ස්ත්මක්කය
17
18

http://www.sundaytimes.lk/article/1028077/protest-over-alleged-attempt-to-abduct-student-leader
http://www.sundaytimes.lk/article/1028077/protest-over-alleged-attempt-to-abduct-student-leader
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ඉදිරි ත් ේආ අප , ජ්තිේ ේේේරු ස්ත්ංගේ මධයස්ත්රථ්න ම ස්ත්භ් ති
නිලධ්රීනය ග් ේ චණදය්ව හආ් දුටු වය19.

ක්කය.ඩී. ල්ලෙ ේ්නයප

්කස්ත්ර

ුවජීව මංගල ග් ැහැ ගැනී ේදී මනය න්ව, ේ සිේධ ම දී මැති ඇමැතිවරු ඇතුළුව ඉහආ නිලපල ද න
ජ ම නිලධ්රීනය ේ ගැන ප්රේ්න නිකුත් ේ න ලදී. නදිේ ස්ත්හ ජනම්ධය ඇමැති මංගල ස්ත්ම ී මම
පැත්ේආ ැහැ ගැනීම හආ් දුටු අප ,
්කස්ත්ර ති පූජිත් ජයුවනයද හට ේ සිේධය ගැන රීක්කයෂණයක්කය
කිරීමට ද අණ ේ ආරය20. ේ ස්ත්ර වුවත්, ස්ත්ම ී
ේ සිේධ ම දී ජ ම ස්ත්ේබනයධය ප්රේ්න කිරී මනය
වැආැකුණු අප , ඒ වනුවට ජ්තිේ ජයට “ේැආැලක්කය ඇති කිරීමට” සිදු ේ න ලද “කුමනයත්රණයක්කය ලස්ත්”
මය හමෙනයවන ලදී. ්දක ේනයතු මනයී ජ්නයස්ත්රටනය ප්රන්නයදු මහප් මදදනේ්රී උ ්ය ම්දග ය්ද්
ගනයන් බවට ජයට චණ්දන් ේආ අප , එජ් මහ ලෙේේ ේබීද හී ේ මහප් ද නීති ්මුවට පිටිනය වැඩ
කිරීම ස්ත්ේබනයධ යනය ්කරසිය හආ් දුටු වය.
15. ශිෂය ලංක්රි ේවේරීන ලංඅත්අඩාවනවට ලංෙැනීම ලං
2017 වදෂ ම පුළුලෙ ලස්ත්ම ව්දප් ේආ වි ්ධප්වය ලස්ත් ස්ත්ැලකිය හැක්කය ක්කය විනරව විදය්ල ෂ්ෂයයනය
විසිනය සිදු ේආ ්ේගකේ ෛවදය විදය්ල වි ්ධී (ස්ත්යිටේ) වි ්ධප්වයයි. ේ්ආඹ ස්ත්ංවිධ්නය ේආ ේ
වි ්ධප් බ් හ් විට ස්ත්්මේ්මී ලස්ත් සිදු ේආ අප ,
්කරසි යනය ේමෙළු ගෑස්ත්ර, අධ පීඩන ජල ප්රහ් ,
වැආැක්කයී ේ උස්ත්්වි නි ය්ග ඇතුළු අපයනයප බලය ය්දව් නිප
්ලනය ේ නු ලැබිනි. බ් හ්
අවස්ත්රථ්වලදී ෂ්ෂය ක්රිය්ේ්රීනය ස්ත්හ වි ්ධප්ේරුවනය අත් අඩංගුවට ගනු ලැබිනි.
හප දැක්කය වනය නය ස්ත්යිටේ වි
ලැයිස්ත්රතුවකි:

්ධී

ල ්කවල ම්ධයවල ව්දප් වූ අස්ත්ේපූදණ අත්අඩංගුවට ගැනීේ

❖

බ ව්රි 2 වැනිද්, ෂ්ෂයයනය 21 ක්කය අත්අඩංගුවට ගත් ත් උස්ත්්වි නි ය්ගයේට අකීේරු වමිනය
වි ්ධප්ව ම නියැකරම නිස්ත්්ය. ේ වි ්ධප්වය ල්ටස්ත්ර වට වු ේ ැවැත්වුනු අප ේමෙළු ගෑස්ත්ර හ්
ජල ප්රහ් ය්ද් ගනිමිනය විසිරුවනු ලැබිනි21.

❖

බ ව්රි 15 වැනි ද්, අනයපද විනරව විදය්ල ෂ්ෂය බලමණ්ඩල ම ේැඳවුේේරු ලහිරු ී ස්ත්රේ ස්ත්හ
අනයපද විනරව විදය්ල භික්කයබ බලමණ්ඩල ම ේැඳවුේේරු ටැේපිටි ම ුවගප්නනයද අත් අඩංගුවට
ගැනු නය උස්ත්්වි නි ය්ග ේඩ කිරීම ස්ත්හ වි ්ධප්වයක්කය අප තු ම්දග අවහි කිරීම නිස්ත්්ය22

❖ මැයි 17 වැනිද්, බ්ේධ භික්කයබවක්කය ඇතුළු ෂ්ෂයයනය 8 ද නක්කය අත්අඩංගුවට ගැනු නය වි ්ධප්වය
අප තු නීති වි ්ධී හැසිරීම ස්ත්හ උස්ත්්වි නි ය්ගයට අවනප න්ීම යන චණ්දන් යට ත්ය23.
අ නකුත් ව්දප් දක්කයවනය නය අඩුම වන යනය ෂ්ෂයයනය 17 ද නකු ේදුළු ගෑස්ත්රවකනය ස්ත්හ ේැ ක මදදන
්කරසිය විසිනය ේආ හ දීේවකනය තුව්ල ී ඇප24.

http://www.hirunews.lk/166456/two-ministers-accuse-police-for-their-attempt-to-abduct-convenermedical-faculty-student-activists
20 http://www.asianmirror.lk/news/item/24591-mangala-says-white-van-abduction-a-conspiracypromises-police-action
21 http://www.dailymirror.lk/123190/-Update-students-arrested-over-protest
22 http://www.adaderana.lk/news/45968/lahiru-weerasekara-and-ven-tampitiye-sugatananda-theraremanded23 http://www.hirunews.lk/161563/eight-university-students-saitm-protest-arrested-five-policemenhospitalized
24 http://colombogazette.com/2017/05/17/police-fire-tear-gas-to-disperse-anti-saitm-protest/
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❖ නිනි 21 වැනි දින, සිය ගණනේ ෂ්ෂය වි

්ධප්ේරුවනය වි ්ධප්ව ම ේ්ටස්ත්ක්කය ලස්ත් ස්ත්්ඛය
අම්පය්ංනයට ැමිණ එහි නප වූහ. වි නරෂ ේ්දය බලේ්ය ඇතුළුව ේැ ක මදදන ්කරසිය මහිදී
යූ  අප , බැටනය
්ලුවකනය හ දී, ේදුළු ගෑස්ත්ර ගස්ත්් ෂ්ෂයයනය ලව් හරිනු ලැුනි. ගැටුේවල
ප්රතිලලයක්කය ලස්ත් ෂ්ෂයයනය 84-96 අප පිරිස්ත්ේට තුව්ල වූ අප , ඔවුනය සියලෙල ජ්තිේ
්හලට
25
26
ඇතුආත් ේ න ලදී
. අඩුම ගණ නය ෂ්ෂයයනය ද ද නක්කය අත්අඩංගුවට ගනයන් ලදී.

❖ නිනි 23 වැනි ද්, අනයපද විනරව විදය්ල ෂ්ෂයබලමණ්ඩල ම ේැඳවුේේරු ලහිරු ී ස්ත්රේ , ස්ත්හ අනයපද
විනරව විදය්ල භික්කයබ බලමණ්ඩල ම ේැඳවුේේරු ටැේපිටි ම ුවගප්නනයද හිමි ස්ත්හ ෂ්ෂය ක්රිය්ේ්රී
ෆයිස්ත්රදීනය ෆයිස්ත්්නය ම් හ්මඩ්වී නිනි 21 වැනි ද් අම්පය්ංනයට බ ලනය ඇතුළු ීම ස්ත්ංවිධ්නය කිරීම
ස්ත්ේබනයධ යනය අත්අඩංගුවට ගනයන් ලදී27.
❖ ඔක්කය ප්ේබද 12 වැනිද්, අනයපද විනරව විදය්ල ෂ්ෂයබලමණ්ඩල ම ේැඳවුේේරු ලහිරු ී ස්ත්රේ ස්ත්හ
බ්ේධ භික්කයබවක්කය ඔක්කය ප්ේබද 10 වැනි ද් ැවැති වි ්ධප්වයක්කය ස්ත්ේබනයධ යනය අත්අඩංගුවට
ගනයන් ලදී 28.

iii.

සම මෝධතේව නට ලංසීමේ ලං්හ ලංප්රහේම ලං

16. උ්ේසම ලංයක

ෝෙ ලං

විස්ත්ේමුතිය මදදනය කිරී ේ ප්රේට ක්රම 2017 වස්ත් ද දී අඛණ්ඩව ක්රිය්ත්මේ වූ අප , අ වක්කයෂණය, පදජන,
බිය ගැනයීම, අත්අඩංගුවට ගැනීේ, ැහැ ගැනීේ ස්ත්හ එවැනි දෑ ය්ද් ගනිේදී, ජය වැඩි වන යනය උස්ත්්වි
නි ය්ග වැනි නීති ක්රම වදයනය ය්ද් ගනිමිනය ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ේ්රීත්වය මැඩකරමට උත්ස්ත්්හ ේ න
ලදී.
සිේධ කිහි යේ දී, උතු ද ස්ත්හ දකු ණ් ද ේහි දීම, උස්ත්්වි නි ය්ග ය්ද් ගනය මිනිුවනය ග් එක්කයරැස්ත්රී ේ
ස්ත්හ වි ්ධප් දැක්කයී ේ අයිතිය උදු ් ගනු ලැු ව එම වි ්ධප් මහජනප්වට ේ ද යක්කය යන වය්ජ
හරතුව ය්ද් ගනිමිනි. ේ නි ය්ග ේඩ ේ න වි ්ධප්ේරුවනයට එ හිව අධේ
්කස්ත්ර බලය යදවූ
අප ේමෙළු ගෑස්ත්ර ස්ත්හ ජල ප්රහ් එලෙල ේ න ලදී. විනරව විදය්ල සිුවනය ම හය වූ ස්ත්යිටේ වි ්ධප්වය වැනි
ස්ත්මහ ක්කය අ ගලවලදී, ෂ්ෂය ක්රිය්ේ්රීනය ස්ත්හ ස්ත්ංවිධ්යේයනය අත්අඩංගුවට ය්ද් ගත් ප්රධ්න වය්ජ හරතුවක්කය
වූ ම උස්ත්්වි නි ය්ග ේඩ කිරීම බැව
නය. ේ ේ්ට ස්ත්ර බ් හ් සිේධ විසිනය මතුේ දක්කයවනය නය ෂ්ෂය
ක්රිය්ේ්රීනය ග් අත්අඩංගුවට ගැනීේ ය.
මැයි 17 වැනි ද්, මුලතිවු හි,
්කරසිය විසිනය උස්ත්්වි නි ය්ගයක්කය ලබ් ගත් ත් ේ ප්කේ පියතුම් විසිනය
ප්රජ් යුද ස්ත්රම් ේ ස්ත්ැමරුමක්කය ස්ත්ංවිධ්නය කිරීම වැආැක්කයීමටය. උස්ත්්වි නි ය්ගය ුවව අභි ය්ගයට ලක්කය ේ ,
යනයපමිනය ස්ත්ං න්ධනය ේආත්, එම ක්රිය්ව විසිනය ස්ත්ංවිධ්ේයනය බිය ගැනයීමත්, හිරිහැ කිරීමත් සිදු ේ න
ලදී.

http://www.sundaytimes.lk/article/1024057/84-students-injured-as-police-fire-tear-gas-batoncharged-at-health-ministry
26 http://www.dailynews.lk/2017/06/27/local/120175/storming-health-ministry-two-more-suspectsarrested
27 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=167154
28 http://colombogazette.com/2017/10/12/iusf-convener-arrested-and-remanded-over-protest/
25
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17. වඳුළු ලංෙෑ්ේ, ලංජක ලංප්රහේම ලං්හ ලංපහම ලංදීමුත ලං
2017 වස්ත් පු ් නිප විනරව විදය්ල ෂ්ෂයයනය විසිනය
්ේගකේ ෛවදය විදය්ලවලට විරුේධව ුවවිස්ත්ලෙ
වි ්ධප් ස්ත්ංවිධ්නය ේ න ලදී. මවැනි බ් හ් වි ්ධප්වලට ම්ධය ම ව්දප්වූ අනයදමට චණ්දන්
ේ න ලේ ේ ම්දග පදබදය ඇති කිරීමත්, මහජනප්වට ේ ද ේ්රී ලස්ත් හැසිරීමත්ය.
්කරසිය ඊට
ප්රතිචණ් වන යනය අධේ ලස්ත්, ේමෙළු ගෑස්ත්ර, ජල ප්රහ් ස්ත්හ ේ්යිේ ලස්ත් හ දීම තුළිනය වි ්ධප්ේරුවනය
හැසි ීම ස්ත්හ විුවරුව් හැරීම සිදු ේ න ලදී.

්කරසිය විසිනය ේ්ආඹ, විහ් මහ් ේවි උදය්නය ඇතුආප වි ්ධප්ව ම ය දන අනයපද විනරවවිදය්ල
බලමණ්ඩල ම ස්ත්්ම්ජිේයනයට ේමෙළු ගෑස්ත්ර එලෙල ේ න අයුරු. ඡ්ය්රූ ය දමිත් වික්රමසිංහ ( ඩ්වීක මි ද)

හප දැක්කය වනය නය ම්ධය විසිනය ව්දප් ේආ අපයනයප
❖ ජනව්රි 19 වැනිද්,
ේ න ලදී.29.

්කස්ත්ර බලය යදවූ සිේධීනය ග් ලැයිස්ත්රතුවකි:

්කසිය ේ්ලෙලුපිටි ම ෂ්ෂය වි

්ධප්ේරුවනයට එ

හිව ේමෙළු ගෑස්ත්ර එලෙල

❖

බ ව්රි 1 වැනිද්,
්ලසිසිය ජ්තිේ ව ආඳ ස්ත්ංගේ මධයස්ත්රථ්නය විසිනය ස්ත්ංවිධ්නය ේ න ලද
වි ්ධප්වයේට ේමෙළු ගෑස්ත්ර ස්ත්හ ජල ප්රහ් එලෙල ේ න ලදී30. උස්ත්්වි නි ය්ගයක්කය අපැතිව සිටි
්කරසිය විසිනය වි ්ධප්ේරුවනය ජන්ධ ති ලෙේේ ේ්දය්ලය වප ආග් ීම වැආැක්කයීමට උත්ස්ත්්හ
ේ න ලදී. ේ ස්ත්රවුවත් බ්ධේ බිඳ ගන වි ්ධප්ේරුවනය ගමනය කිරීමට උත්ස්ත්්හ ේආ අප , මහිදී
්කරසිය විසිනය ජලප්රහ් ස්ත්හ ේමෙළු ගෑස්ත්ර ය්ද් ගනයන් ලදී.

❖

බ ව්රි 2 වැනිද්, ෛවදය පී ෂ්ෂය ක්රිය්ේ්රී ේමිටුව ේ්ආඹ ෛවදය පී ම සිට ජන්ධ ති
ේ්දය්ලය දක්කයව් වි ්ධප්වයක්කය සිදු ේ ආර මහජන රැස්ත්රීේ ස්ත්හ මහජනප්වට හිරිහැ වන නිස්ත්් එම
වි ්ධප්වය වආේමිනය උස්ත්්වි නි ය්ගයක්කය තිබියදීය31. ්කරසිය විසිනය වි ්ධප්ේරුවනය විසිරුීමට
ේමෙළු ගෑස්ත්ර ස්ත්හ ජල ප්රහ් ය්ද් ගනයන් ලදී.

https://www.newsfirst.lk/2017/01/160101/
https://www.newsfirst.lk/2017/02/police-use-water-cannons-tear-gas/
31 https://www.newsfirst.lk/2017/02/police-fire-tear-gas-water-cannons-disperse-protest-medicalstudents/
29
30
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ෂ්ෂය වි ්ධප්ේරුවනයට හ දීමට
ටක්ර්ෆර)

්කස්ත්ර නිලධ්රීනය යේඩ

්ලු ස්ත්හිපව. ඡ්ය්රූ ය පුුදු ජ් ග්ඩ (ේලේු

❖ ම්දතු 13 වැනිද්, අනයපද විනරව විදය්ල බලමණ්ඩලය විසිනය ස්ත්ංවිධ්නය ේආ වි
වට වු ේ දී ්කරසිය විසිනය ේමෙළු ගෑස්ත්ර ස්ත්හ ජලප්රහ් එලෙල ේ න ලදී32.

්ධප්වයේට ල්ටස්ත්ර

❖ මැයි 18 වැනිද්, අනයපද විනරව විදය්ල ෂ්ෂය බල මණ්ඩලය විසිනය ේ්ටුව දුේරිය ලෙ සිට විනරව විදය්ල
ේ්මිෂනය ස්ත්භ්ව වප වි ්ධප් රැළියක්කය සිදු ේ ආර ද උස්ත්්වි නි ය්ගයේට අවනප න් වමිනි33.
්කරසිය විසිනය ෂ්ෂයයනය වආේන ලද අප , අවස්ත්්න ම ඔවුනයට ේමෙළු ගෑස්ත්ර ගස්ත්් විසිරුීමට උත්ස්ත්්හ
ේ න ලදී. මහිදී ෂ්ෂයයනය කිහි ද නක්කය තුව්ල ී ේ්ආඹ මහ ්හලට ඇතුආත් ේ න ලදී.
❖ මැයි 24 වැනිද්, විනරව විදය්ල ෂ්ෂයයනය ස්ත්හ ඔවුනය ග් දම්පියනය විසිනය ේ්ටුව දුේරිය ් ලෙ සිට
ජන්ධ ති ලෙේේ ේ්දය්ලය දක්කයව් වි ්ධප්
ආ ්කයක්කය ස්ත්ංවිධ්නය ේ න ලදී34. ේ
ල ්කයට ්කරසිය විසිනය ල්ටස්ත්ර වට වු ේ දී බ්ධ් ේආ අප , ේමෙළු ගෑස්ත්ර ස්ත්හ ජල ප්රහ් ය්ද්
ගනිමිනය පිරිස්ත් විුවරුව් හරින ලදී. තුව්ල වූවනය අප ෂ්ෂයයනය, දම්පියනය ස්ත්හ එක්කය ජන ම්ධය වදි යක්කය
සිටියහ.
❖ නිනි 21 වැනිද්, ෂ්ෂය වි ්ධප්ේරුවනය සිය ගණනක්කය ඔවුනය ග් වි ්ධප්ව ම ේ්ටස්ත්ක්කය ලස්ත්
ස්ත්්ඛය අම්පය්ංනයට ඇතුළු ී, එහි නප වූහ. වි නරෂ ේ්දය බලේ්ය ඇතුළුව ේැ ක මදදන

https://www.newsfirst.lk/2017/03/police-fire-tear-gas-university-students-protesting-colombo/
https://www.newsfirst.lk/2017/05/tear-gas-fired-protesting-students-defied-court-orders-video/
34 https://www.newsfirst.lk/2017/05/tear-gas-water-cannons-fired-medical-faculty-students-parents/
32
33

ශ්රී ලංේ් ව විස්ත්ේමුතිය මදදනය -2017

24

්කරසිය බැටනය ප්රහ් ස්ත්හ ේමෙළු ගෑස්ත්ර ය්ද් ගනිමිනය ඔවුනය විුවරුව් හරින ලදී. ේ ගැටු මනය 84 -96
අප ෂ්ෂය පිරිස්ත්ක්කය තුව්ල ලැබූ අප ඔවුනය සියලු දන් ජ්තිේ ්හලට ඇතුළු ේ න ලදී35 36.
❖ ඔක්කය ප්ේබද 10 වැනි ද්, ්කස්ත්ර නිලධ්රීනය විසිනය ෂ්ෂය ක්රිය්ේ්රීනයට හ දීමට යේඩ ්ලු ය්ද්
ගනයන් අයුරු ඡ්ය්රූ ගප ී තිුනි37. ව්දප්වලට අනුව අඩුම ගණ නය ෂ්ෂයයනය 14 ද නක්කය තුව්ල
නිස්ත්් ජ්තිේ ්හලට ඇතුළු ේ න ලදී.
iv.

මේධය ලංමර්දන , ලංසම

ෂ
ේ

නම ලං දමළ ලංජනමේධය වදීන

කිසිදු ජනම්ධය වදියකු ඝ්පනයට හ් ැහැ ගැනීමට 2017 වදෂ ම දී ලක්කය න්වූ නමුත් (එ ස්ත්රම 20152016 දී), උතු ද දමආ ජනම්ධය වදීනයට එ හි පදජන, බිය ගැනයීේ ස්ත්හ සීම්වනය නිප සිදුවන බව
නනයනට ති බ. පවදු ටත් බිය ගන දනය නය 2017 වස්ත් ද ුව භ්ග ම දී වබඅඩවි ව් ණය ද නැවත්
ැමිණීමයි. හප දැක්කය වනය නය ස්ත්මහ ක්කය සිේධීනයය.
18. ේපන  ලංජනමේධය වදීන ලංඅපමේධ ලංපරීේෂණ ලං දපේර්ත මුතනතුව ලංසමසින ලංප්ර ේන ලං)රීමට ලංකේ ලංවම ලංසිාහ කන ලං

ලියූ ලංප්රවේ

ේ ලංඅත්්න ලං)රීමට ලං) යි

ූලක ම්ස්ත් ම, උතු ද දමආ පුවත් ත් ස්ත්හ විේ්නන ජනම්ධය වදී ටී. ප්රදී නය හට අ ්ධ රීක්කයෂණ
ද ්දප ේනයතු වනය කිහි ව ක්කය න්තීසි ලැු නය එහි ේ්ආඹ ේ්දය්ලයට ැමිණ උතුරු ආ්ත් ස්ත්භ්
මනයී එේ. ක්කය. සිව්ජිකංගේ ‘ජනව්දගිේ ගැටුේ ඇති වන නේ් යට38” සිදු ේ න ලද ම්ධය
ස්ත්ේමනයත්රණයක්කය විේ්නනය කිරීම ස්ත්ේබනයධ යනය ප්රේ්නයක්කය ලබ් දීමටයි. ප්රදී නය හට ේ්ආඹට ැමි ණන
ලස්ත් ආමු ව ට දැනුේ දුනය නය ූලක 10 වැනිද්, ඊට හු දක්කය දින 3ක්කය තිබියදීය. ප්රදී නය ඔහු වප අ ්ධ
රීක්කයෂණ ද ්දප ේනයතුව වනු වනය ණිවුඩය ගන්
්කරසියට ඔහු දැනුේ දුනය නය පමනය රිය
අනතු ේට ලක්කයව තුව්ල ී සිටින බැවිනය ඔහුට ේ්ආඹට යෑම ේආ න්හැකි බවයි. ප්රදී නයට දවැනි ව ද
න්තීසි ූලක 12 වැනිද් ලැුණු අප , ඔහුව ේ්ආඹ පිහිටි අ ්ධ රීක්කයෂණ ද ්දප ේනයතු ව ප්රධ්න
ේ්දය්ලයට ූලක 15 වැනිද් ේැඳව් තිුනි. ඒ වන විටත් ඔහු ග් තුව්ල ස්ත්නී ී න්තිබූ බැවිනය ඔහුට ූලක
18 වැනි ද් අ ්ධ රීක්කයෂණ ද ්දප ේනයතු ව නිලධ්රීනය විසිනය ප්රනරන ේ නු ලැබීමට ය් නය
දිස්ත්රික්කයේ ම අවේ වක ්කරසියට ැමි ණන ලස්ත් දනයව් තිුනි.
ූලක 18 වැනි ද්, ම්ධය ස්ත්ේමනයත්රණය ස්ත්ේබනයධ යනය ප්රදී නය ගනය අ ්ධ රීක්කයෂණ ද ්දප ේනයතුව ැය
3ක්කය ප්රනරන ේ න ලද අප , ඔහුට ීඩි ය් ස්ත්්ක්කයි ඉදිරි ත් ේ න ලස්ත්ත් දනයවන ලදී. ඔහු දමළිනය ලබ් දුනය
ප්රේ්නය සිංහ ලනය ස්ත්ටහනය ේ න ලද අප , සිංහල බස්ත් ගැන වැටමකමක්කය ඔහුට නැප. සිංහ ලනය කයන ලද
ේ ප්රේ්නය අත්ස්ත්නය ේ න ලස්ත් ඔහුට බල ේ ආර, එහි අඩංගුව ඇත් ත් ම්නව් දැයි ස්ත්හතිේ ේ දැන
ගැනීමට ඔහුට ක්රමයක්කය න්තිබියදීය39.

http://www.sundaytimes.lk/article/1024057/84-students-injured-as-police-fire-tear-gas-batoncharged-at-health-ministry
36 http://www.dailynews.lk/2017/06/27/local/120175/storming-health-ministry-two-more-suspectsarrested
37 https://www.colombotelegraph.com/index.php/police-brutality-continues-no-more-batons-now-itsiron-bars/
38 http://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalist-issued-multiple-summons-cid-overbroadcast-press-conference
39 http://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalist-interrogated-3-hours-cid-and-pressuredsign-statement-sinhalese
35
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19. දමළ ලංවනවන ලංසමදුලි ලංජනමේධය වි ේට ලං ේපන

 ලංදී ලංවළ ලංප්රහේම

දස්ත්ැේබද 2 වැනිද්, දමආ ගුවනයවිදුක ජනම්ධය වදී නනයමුගන්දනය ම න්හ නය, චණ්වේච් ච්රිහි පිහිටි
පමනය ග් නිවස්ත් වප ගමනය ේ මිනය සිටියදී ි ්ද ථයක්කය විසිනය ඔහු ග් මග අවහි ේ ඇප40. ි ්ද
ථ යනය එළියට ැමිණි පුේගලයනය ති ද නක්කය ඔහුට හ දී ඇති අප , මඟ ගමනය ේ න වනත් අය
ැමි ණේදී හ දුනය අය ල් ග්ස්ත්ර ඇප. ේ ස්ත්ේබනයධ යනය ැමිණිලෙලක්කය චණ්වේච් ච්රි ්කරසියට ේ
ඇති අප , ව්දප් වන අනයදමට ි ්ද ථ ම රියදු ් අත්අඩංගුවට ගන ඇප.
20. ිකයවු ලංහි ලංජනමේධය වදීන ලං  ලං ද නේ ලංමඳවේ ලංතබේ ලංෙැනීම ලං
දස්ත්ැේබද 9 වැනිද්, මුලතිවුහි සිංහලේ ණය ස්ත්ේබනයධ යනය ේරුණු ස්ත්්යමිනය සිටි ජනම්ධය වදීනය 8
ද නක්කය බයිසිේලයේ ගමනය ේ මිනය සිටි ස්ත්්ලෙද්දුවකු විසිනය ප්රනරන ේආ අප , ුවව වනත්
ස්ත්්ලෙද්දුවකුට දැනුේ දී මනය ුවව ේ ේණ්ඩ්යම ඳව් පබ් ගනයන් ලදී41. හැමෙනුේ ත් ස්ත්ැ යූ නමුත්, එය
න්ස්ත්ලේ් ේ ජනම්ධය වදීනය ැය බ්ගයේට වැඩි වල්වක්කය ඳව් ගන, ුවව ්කරසිය ේැඳව් ඇප.
සිවිලෙ ඇමෙ මනය ැමිණි ්කස්ත්ර නිලධ්රීනය පමනය ස්ත්ේබනයධ යනය කිසිදු හැමෙනුේ පක්කය ස්ත්ැ යීම ප්රතික්කය ෂර
ේ න ලදී. ේ නිලධ්රීනය විසිනය ජනම්ධය වදීනය ග් ේැම ් අත්අඩංගුවට ගන, ස්ත්්ලෙද්දුවනයට ස්ත්ැ යූ
අප , ප්ර ේන ම දී ලබ් ගත් සියලු ඡ්ය්රූ හ් ීඩි ය් ඔහු විසිනය මේ් දමන ලදී. නිලධ්රීනය විසිනය
ජනම්ධය වදීනය ග් ඡ්ය්රූ ගත් අප , ඔවුනය ග් හැමෙනුේ ත් අංේ ස්ත්හ ව්හන කය් දිංචි අංේ ඔවුනය පිටව
ය්මට ඉඩ දීමට
ස්ත්ටහනය ේ ගනයන් ලදී.
21. ිකයවු ලංහි ලංජනමේධය වි කුට ලංවළ ලංපහම ලංදීම ලං
දස්ත්ැේබද 9 වැනිද්, දමිආ ජනම්ධය වදී ුව්රමනියේ බ්ස්ත්රේ නය හට අංේ පහඩු හිප යතුරු ැදියකිනය
ැමිණි ති ද නක්කය විසිනය හ දුනය නය මුලතිවු දිස්ත්රික්කයේ ම, ම්නයකුලේ හි ණ්ඩිකුලේ ප්ර ේන ම දීය42.
ප්රහ් ේයනය විසිනය
්ලුවකනය බ්ස්ත්රේ නයට ුව ස්ත් හඹ් යමිනය හ දී ඇති අප , ඔහු ග් හිස්ත්ට ස්ත්හ
අත්වලට තුව්ල ී ඇප. ්කරසිය ැමිණිවිට හ දුනය අය විසි ග්ස්ත්ර ඇති අප , ප්ර ේනව්සීනය විසිනය ඉනය
එක්කය අ යක්කය අලෙල් භ් දී ඇප.
22. මරුතවර්යක ලංසම මෝධතේව  ලංආවමණ  ලංවළ ලංජනමේධය වදීනට ලංවළ ලංබි  ලංෙැනනීමුත ලං
ම්දතු 21 වැනිද්, දමිආ ජනම්ධය වදීනය ති ද නක්කය විසිනය අතුරුදහනය වූවනය ග් වුලෙ විසිනය ය් නය
දිස්ත්රික්කයේ ම මරුපේදනි හි දී සිදු ේආ වි ්ධප්වයක්කය නව ණයට ගිය අවස්ත්රථ් ව, න වක්කයෂණයට ලක්කයවූ
අප , හිරිහැ කිරීමට ස්ත්හ පදජන කිරීේවලට ද භ්ජනය වූහ43. ව්දප්ේරුවනයට අනුව, ඔවුනය ය් නය ස්ත්හ
චණ්වේච් ච්රි ප්ර ේනවලට අයත් වූ අප ස්ත්්ලෙද්දුවනය විසිනය ඔවුනය ග් ඡ්ය්රූ වි ්ධප්වයට ැමි ණේදී
ලබ් ගන තිුනි. න ුව ය් නයට යේදී, යතුරු ැදිවකනය ැමිණි ස්ත්්ලෙද්දු ව් ඔවුනය ුව සිනය ැමිණි
අප , ේැඩුනු දමළිනය ඔවුනයට නවතින ලස්ත් ේෑ ගස්ත්් ැවුවවහ. නැවැත්ී මනය ුවව, ව්දප්ේරුවනය
ප්රනරන ේ න ලද අප , ේ ප්ර ේනයට ැමිණීමට අවස්ත් අවනය බවත් ඔවුනයට වස්ත්න ලදී. ඔවුනය ග් ව්හන
අංේ ස්ත්ටහනය ේ ගත් අප , කිසිම පැනේ න්නැවතී ගවලෙ බල් යන ලස්ත් ස්ත්්ලෙද්දුවනය විසිනය ඔවුනයට
පදජන්ත්මේ ලස්ත් වස්ත්න ලදී. එක්කය ස්ත්්ලෙද්දු වක්කය ව්දප්ේරුවනය වප ැමිණ හ දීමට මනය හඟව්
ඇප.

http://www.tamilguardian.com/content/tamil-radio-journalist-attacked-jaffna
http://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-army-detains-tamil-journalists-documentingsinhalisation-mullaitivu
42 http://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalist-attacked-mullaitivu
43 http://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-threatened-sri-lankan-soldiers
40
41

ශ්රී ලංේ් ව විස්ත්ේමුතිය මදදනය -2017

26

ූලක 18 වැනි ද්, ය් නය දනේ ේ ගත් ජනම්ධය වදියකු වන උදය ්ස්ත්් න්කරනය ්කරසිය විසිනය නවත්ව්
හිරිහැ යට භ්ජනය ේ න ඇත් ත් එම වි ්ධප්වයම නව ණය කිරීමට උත්ස්ත්්හ ේ ේදීය44. න්කරනය මගදී
නවත්වන ලද ස්ත්්ලෙද්දුවනය ද ද නකු විසිනය ඔහු ගනය යන පැන අස්ත්්, වි ්ධප්වය අවස්ත්නය බැව ඔහුට
ඒත්තු ගනයවනයනට උත්ස්ත්්හ ේ ආරය. අනතුරුව ස්ත්්ලෙද්දුවනය විසිනය ඔහු ග් හැමෙනුේ ප රීක්කයෂ් කිරී මනය
අනතුරුව ඔහු උතුරු නැ ගනහි ප්රසිේධ ව්දප්ේරුවකු බවට හමෙන් ගත් අප , බ්රු තුරුවන බවට
ඔහුට චණ්දන් ේ ආරය.
23. පේලීලසි  ලංහමුතබන තේට ලංජනමේධය වි

්කරසිය ජනම්ධය වදිය්ට හ

කුට ලංපහම ලං දයි ලං

දමිනය, ඡ්ය්රූ ය - අද ද ණ

ඔක්කය ප්ේබද 6 වැනිද්, ස්ත්හ්ය ්කස්ත්ර අධේ්රී ්ෂ්නය දළුවත්ප ජනම්ධය වදියකු අත්අඩංගුවට ගනයන්
අප අප තු හ දන අයුරු ීඩි ය් ේ තිුනි45. ේ ීඩි ය් ව දී ේරුණ් ත්න ්කස්ත්ර නිලධ්රීනය
ද ද නකු විසිනය අලෙල් ගන සිටින අප , දළුවත්ප විසිනය ඔහු ග් ේනට හ දයි. එමය අනයපදජ්ලය
පු ් ප්රචණ් ය වූ අප , රූ ව්හිනී න්කේ්වල ද විේ්නය ේ න ලදී. ම්නව හිමිේේ ේ්මිස්ත්ම ේ
ස්ත්ේබනයධ යනය ේටි ේලකිනය විමදනනයක්කය න ේභ ේ න ලදී. ජ්තිේ
්කස්ත්ර ේ්මිස්ත්ම ප්රේ්න ේ ආර
පමනය ඒ ස්ත්ේබනයධ යනය විමදනනයක්කය න ේභ කිරීමට
,
්කස්ත්ර ති අජිත් ජයුවනයද මහප් ගනය
ව්දප්වක්කය එනතුරු බල් සිටින බවයි. ේ ස්ත්රවුවත් ේ කියමන හිටපු ම්නව හිමිේේ ේ්මස්ත්්රිස්ත්රව යකු
විසිනය අභි ය්ගයේට ලක්කය ේ මිනය කිය් සිටි ම නිදහස්ත්ර නයපනයක්කය ලස්ත් ජ්තිේ
්කස්ත්ර ේ්මිස්ත්ම එහි
46
රීක්කයෂේයනය යදීම සිදු ේආ යුත්පක්කය බවයි .
24. ඊ ලංයකවු්ේ ලං්හ ලංඅ නකුත් ලං වබ් ලංඅඩසම ලංඅවහිම ලං)රීම ලං
2017 න්වැේබද 8 වැනිද්, ජය ස්ත්ේබනයධ වි වචණන්ත්මේ ප්රවෘත්ති ල ේ න, මප දදේ්රී ලංේ් ඊ
නිවුස්ත්ර පුවත් වබඅඩවිය ශ්රී ලංේ් විදුක ස්ත්ං ේන නිය්මන අධේ්රිය විසිනය අවහි ේ න ලදී47. සිවිලෙ ස්ත්ම්ජ
නිරීක්කයෂේයනයට අනුව ේ අවහි කිරීම සිදුවනය නය ජ ම ප්රේ්නේ ්ජිප ස්ත්රන් ත්න විසිනය ජන්ධ ති
http://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalist-harassed-sri-lankan-soldiers-en-routedisappearances-protest
45 http://srilankabrief.org/2017/10/journalist-attacked-by-police-officer-in-public-hrc-sl-launch-aninvestigation/
46 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=173012
47 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=174876
44
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සිරි ස්ත්රන ගනය ස්ත්ම්ජ ම්ධයවල ප්රනරනේ්රී ස්ත්හ අස්ත්භය භ්ෂ් වනය යුත් අනයපදගපයනය
අත්අඩංගුවට ගනයන් ලස්ත් ප්රේ්න කිරී මනය ුවළු වල්වේට ුවය48.

ආ ේ න අය

්රවුනයඩ්වීීවස්ත්ර, ම්ත්රේ ස්ත්හ විේලෙ විසිනය ඒ අනුව ේ අවහි කිරීේ ගැන විස්ත්රප දැන ගැනීමට ප් තුරු දැන
ගැනී ේ ඉලෙකරේ ය්මු ේ න ලදී. ප් තුරුවකනය හළි වූ ම සිරි ස්ත්රන-වික්රමසිංහ ජය 2015 වස්ත් ද
බලයට ැමිණී මනය ුවව වබ අඩවි 13ක්කය අවහි ේ ඇති බවත් ඉනය බහුප ය ේන ්ලනිේ වබ අඩවි
වන බවත්ය. ප් තුරු දැන ගැනී ේ ඉලෙකරම හ හ් ලැුණු අමප කයකියැවිකවලට අනුව හළි වුනය නය
අඩුම ගණ නය වබ අඩවි 4ක්කය ස්ත්ඳහ් මුලෙ නි ය්ග ැමිණ ඇත් ත් ජන්ධ ති ලෙේේ ේ්දය්ල යනය
බවයිs49. අවහි කිරීමට ලබ් දුනය හරතු අප ට “ස්ත්්වදය ප් තුරු ආ කිරීම ස්ත්හ ජන්ධ ති ග් කීදති
න්මයට හ්නි කිරීම” අඩංගු ව.
ලංේ් ඊ නිවුස්ත්ර අවහි කිරීම ස්ත්හ ප් තුරු දැනගැනී ේ ඉලෙකරේ යට ත් හළිද වු වූ ේරුණු වැදගත් වනය නය
සිරි ස්ත්රන-වික්රමසිංහ න්යේත්වය ද න යහ ්ලන ජය යට ත්, ේකනය ්ජ ක්කයෂ ජීමය යට ත් භ්විප්
වූ මදදනේ්රී උ ්යම්දගයක්කය වූ අනයපදජ්ල ම ප්රවෘත්ති වබ අඩවි අවහි කිරීම ගැන ව්දප් වූ ආමු
සිේධය වන බැවිනි.
v.

නීයඥ නට ලං්හ ලං්ේේිවරුවනට ලංඑ මහි ලංපලිෙැනීමුත

25. ආෙමිව ලංසුළුතම නට ලංඑ මහිව ලංසිදුවන ලංප්රචේඩත්ව  ලංමේනව ලංහිමිවමුත ලංනීයඥ ේට ලංතර්ජන

ේ්ආඹ සිවිලෙ ස්ත්ම්ජ ේණ්ඩ්යේ ඇමැතිව ය් විසිනය ේආ පදජනවලට වි

්ධය දක්කයවමිනය, ඡ්ය්රූ ය - විේලෙ

ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ේ්රී ස්ත්හ ම්නව හිමිේේ නීතිඥ ලක්කයෂ්නය ඩයස්ත්ර, නිනි 14 වැනිද්, ජ්තිේ රූ ව්හිනි
න්කේ්වේ දී ශ්රී ලංේ් ව ේ ප්කේ න්වන ක්රිස්ත්රතිය්නි පුේගලයනයට එ හිව දිගිනය දිගටම සිදු වන
හ දීේ ගැන ේප් ේ මිනය ශ්රී ලංේ් ජ්තිේ ක්රිස්ත්රතිය්නි ධදමද්න ස්ත්නයධ්න ම ව්දප්වක්කය උපුට් දක්කයවමිනය

නගමිේ ුවළුප යක්කය වන ඉව්නය ජකේ ක්රිස්ත්රතිය්නුවනයට එ

හිව, ප්රධ්න වන යනය ප්ර ේනව්සීනය ස්ත්හ

http://www.cpalanka.org/on-the-blocking-of-lanka-e-news-website-in-sri-lanka/
https://groundviews.org/2017/12/08/blocked-rti-requests-reveal-process-behind-blocking-ofwebsites-in-sri-lanka/
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බ්ේධ භික්කයූනය ඇතුළු බ්ේධ බහුප යක්කය විසිනය සිදුේආ
ස්ත්ේබනයධ යනය ස්ත්ඳහනය ේ ආරය50.

ලෙඛනගප ේ

ඇති

හ දීේ 195ක්කය

එවේට අධේ ණ අම්පය වි දද්ස්ත් ්ජ ක්කයෂ නිනි 17 වැනිද් ස්ත්රව්ධීන රූ ව්හිනී ස්ත්රව ම විේ්නය වූ
ප්රේ්නයකිනය ේ චණ්දන්වලට ප්රතිචණ් දැක්කය වූ අප , ඩයස්ත්ර විසිනය ස්ත්ඳහනය ේආ ස්ත්ංඛය් වැරැදි ලස්ත් උපුට්
දක්කයවමිනය, ඔහු ග් කීම දනේ වි හිප බවත්, ැය 24ක්කය ඇතුආප ඔහු ජ්ති යනය ස්ත්ම්ව න්ගනය නය නේ
නීති වදි වෘත්ති යනය ඔහු ඉවත් ේ න බවට පදජනය ේ ආරය51. ජන්ධ ති සිරි ස්ත්රන ුවව ස්ත්ඳහනය ේ ආර
ඔහු ේ්ආඹ ේ ප්කේ අග දගුරු මැලෙේේ ංජිත් හට ේ හ දීේ ස්ත්ේබනයධ යනය ේප් ේආ බවත්, එවැනි
කිසිවක්කය සිදු ී නැති බවත්ය. ේ ස්ත්රවුවත් ඩයස්ත්ර ඉදිරි ත් ේආ ස්ත්ංඛය් ලෙඛන ේ ප්කේ න්වන ක්රිස්ත්රතිය්නි
අයට නිනරචිප ඒව් විය.
නීති වෘත්ති යනය ඉවත් ේ න බවට ්ජ ක්කයෂ ග් ප්රසිේධ පදජන යනය ුවව, ඩයස්ත්ර අවස්ත්්න ම ඔහු ග්
්ේගකේ න ක්කයෂ්ව ස්ත්ේබනයධ යනය දැනුනු බිය නිස්ත්් ට හැ යනයට සිදු විය. මීට වඩ් දරුණු පදජන
තිුන
ජීමය යට ත් ද ඔහු ම ස්ත්ර ට හැ දම් න්ගිය ේ නකි. දැනය ඔහු නැවප ලංේ්වට
ැමිණ ඇප.
ේ සිේධය විසිනය මතු ේ දක්කයවනය නය ශ්රී ල්ංකීය ේන ්ලනඥයනය විසිනය ක්රිය්ේ්රීනයට පදජනය කිරීම හ්
බිය ගැනයීම ඒේ ්දනරීය ස්ත්හ න්බියව සිදු ේ න නේ් ය යි. ඇත්ප වන යනයම ඩයස්ත්ර නීතිඥ වෘත්ති යනය
ඉවත් කිරීමට අධේ ණ ඇමැතිව ය් විසිනය සිදු ේ න ලද පදජනය ඔහුට ඇති බලපලවල සීම් වනය
පිටස්ත්රප එේක්කය විය. මවැනි පදජනවල ප්රසිේධ ස්ත්හ විවෘප ස්ත්රවභ්වය ස්ත්ැලකිය යුතු ේ් ණයක්කය ස්ත්ර දිගටම
වතින අප , එවැනි බලය වැරැදි ලස්ත් භ්විප් කිරීම ස්ත්ේබනයධ යනය වගීම ගැන ජ ම ේැමැත්පත්,
අවංේව විස්ත්ේමුති ම ේටහකවල නිදහස්ත්ට ඉඩ දීම ස්ත්ේබනයධ යනුත් ප්රනරන ඇති ේ යි.

26. මේනව ලංහිමිවමුත ලංනීයඥ ේට ලංවළ ලංපහම ලංදීම ලං
එච්. ටී. අමිප නරිය ත්න මහප් ේ්ආඹ දිස්ත්රික්කයේ ම ්ගම දිංචි ම්නව හිමිේේ නීතිඥ යක්කය වන අප ,
අවුරුදු 20ක්කය මණ නීති වෘත්ති ම යදී ඇප. ඔහු ලංේ් නීතිඥ ස්ත්ංගම ම ස්ත්්ම්ජිේ යක්කය වන අප ,
රරෂර ්ධේ ණ ම දී නීතිඥයකු ලස්ත් දිවුරුේ දී ඇත් ත් 1997 වස්ත් දදීය.
2017 ූලක 12 වැනි ද්, ්ී 9.20ට, නරිය ත්න ි ්ද ථයේට ග්ඩවූ ම අවනයහලකිනය නහ් ගැනී මනය
අනතුරුව ගවලෙ බල් ය්මටය. ේ ගම නයදී නරිය ත්න මහප්ට සිහි නැති ී ඇති බැව ඔහු කියයි. ඔහුට
සිහිය එනවිට ඔහු සිටි ම වගුරු බිමේට කිට්ටටු වනය තිබූ අත්හැ දැමූ ඉඩමේය. ේැලෑ හමුද් නිල ඇමෙමකිනය
ස්ත්ැ ුවණු මිනිුවනය ද ද නක්කය ඔහු ඉදිරි ම සිටිනු ඔහු දුටු වය. ඔහු ග් ේමිස්ත්ය ඉවත් ේ තිුනු අප , ඒ
වන විට ඔහු හැඳ සිටි ම බැනියම ස්ත්හ ේකස්ත්ම මණි. ඔහු නැගිට ගැනීමට උත්ස්ත්්හ ගනිේදී,
ස්ත්ේ සිටි
ද දන් ඔහු ග් මුහුණටත්, හිස්ත්ටත්, සිරු ටත් හ දුනය නය, ඔහුට ව්චිේවද පදජනය ේ මිනි. ේ
පුේගලයනය නරිය ත්න ැවුව ව ඔහුව මපැනට ගන් ව ඔහු ්කරසියට විරුේධව නඩුවලට නී සිටින
බැවිනය ඔහු ම ් දැමීමට බවයි. නරිය ත්න ඊආඟට දුටු ව ව්හනයක්කය ඒ අස්ත්ල නවප් ඇති බවත් පවත්
පුේගලයනය එහි ඇතුආප සිටින බවයි, ඒ අප ව්හන ම සිටි ේ නක්කය “ඕේව ම නය!” කිය් හක ගෑ වය.
ේ අප නරිය ත්න ග් පුේගලයනය ඇමෙේ ගැලීමට උත්ස්ත්්හ ේ ආර ඔහුට පිරිමිනය හය ද නකු විසිනය ගුද
කංගිේ ස්ත්ංස්ත්දග ම ය දන බවට පදජනය ේ මිනි. පමනය ග් ේකස්ත්ම ගැලීමට උත්ස්ත්්හ ේ ේදී

http://www.thesundayleader.lk/2017/06/25/media-and-christian-organisations-raise-concerns/
https://groundviews.org/2017/06/18/in-support-of-religious-minorities-rule-of-law-and-lakshandias/
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නරිය ත්න එයට වි ්ධය ෑ වය. එවිට එක්කය නිලධ්රි යක්කය පමනය ග් පිස්ත්ර ප්ලය නරිය ත්න වපට දිගු
ේ “දැනය මම උඹට වඩි තියනයන යනය නය. දැනය අනයතිම ප්ර්දථන්ව ගැන හිපනව්” ලස්ත් කී වය. එවිට
නරිය ත්න “මම ේ ල් ති යනය න ම ග් ්ජේ්රිය මිස්ත්ක්කය වන දයක්කය න් වයි. ඔ හලත් ඔ හරල ග්
්ජේ්රිය ේැමැති විදියේට ේ නයන” කිය් පිළිතු දුනය නයය.

අමිප නරිය ත්න මහප්

්හ ලෙ දී

ඉනය ුව නරිය ත්න හට සිහි නැති වන තුරු හ දුනය අප , ඔහුට සිහිය එන විට ඔහු ග් ේකස්ත්ම ඔහු ග්
ේකුලෙ හරියට හපට දම් තිුනි. ඔහු ග් ේමිස්ත්ය, ජංගම දු ේථන දේක්කය, ජ්තිේ හැමෙනුේ ප, නීතිඥ
හැමෙනුේ ප, රුපියලෙ 30,000ක්කය මණ වටින් මුදලෙ, ඔහු ග් නිල ලෙඛන ස්ත්හ බද නිල මුර් ස්ත්හිප කුඩ්
බෑගයක්කය, USB මපේ චිප් 2-3 ක්කය, ේණ්ණ්ඩි කුට්ටටම ස්ත්හ ඔ ල්ුවව යන සියලෙල අතුරුදහනය ී තිුනි.
් දස්ත්ට අ හුව වනය ැමිණි ඔහුට ත්රුේ ගත් ත් පමනය දලුපිටිය හනයදියට නස්ත්නයන ම ඔහු ග් නිව ස්ත්ර
සිට කි ල්මීටද 3 ½ මණ දුරිනය ඇති ප්ර ේනයේ සිටින බවයි. නරිය ත්න ි ්ද ථයක්කය නවප් ගැනීමට
හ් මග යනයනකු ගනය උදවු ලබ් ගැනීමට උත්ස්ත්්හ ේආත් ස්ත්්දථේ න්වූ යනය සිය නිවස්ත් දස්ත්ට යිනයම
ඇවිද යනයනට විය. ්ගම නග යට ැමිණී මනය ුවව කුකර ි ්ද ථයේට නැගි ඔහු නිවස්ත්ට ආඟ් වන
විට ්නයද 2.25 මණ විය.
ඔහු ගද ට ආඟ් ී මනය ුවව, නරිය ත්න ග් බිරිඳ
්කස්ත්ර හදිසි ඇමතුේ අංේය ඇමතූ අප , වින්ඩි
45ේට මණ ුව ැමිණි
්කරසිය විසිනය නරිය ත්නට කී ව
්කස්ත්ර ස්ත්රථ්නයට ැමිණ ේ ගැන
ැමිණිලෙලක්කය ේ න ලස්ත්යි. නමුත් ස්ත්්ඛය පත්වය යහ ත් න්වු යනය ඔහු ්ගම ්හලට ඇතුආත් වූ
අප , ුවදින ඔහු ්හකනය නැවප නිවස්ත්ට ැමිණි මය. ෛවදය ව්දප්වලට අනුව නරිය ත්නට පු ව,
හි ස්ත්ර ස්ත්හ පි ට්ට තුව්ල ඇප.
්කරසිය නරිය ත්න ්හ ලෙ සිටිය දී ප්රේ්නයක්කය ලබ් ගත් ත් නැති අප ,
නරිය ත්න වනු වනය
්කරසියට ප්රේ්නයක්කය ලබ් දීමට ගිය නරිය ත්න ග් ේණිෂර නීතිඥය් ස්ත්හ බිරිඳ
්කරසිය විසිනය න්ස්ත්ලේ් හරින ලදී.
නරිය ත්න පවදු ටත් හි ස්ත්ර ේැක්කයකුේ ස්ත්හ
ගනිමිනය සිටී.

ේ්නය ේ ේැක්කයකුේ අප , ඒ ගැන නයුද වද ප්රතිේ් ලබ්
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27. ්ේනව ලං ප ර්මේ ලං

නීතිඥ ස්ත්රනේ

ද ්. ඡ්ය්රූ ය ඩ්වීක මි ද

ස්ත්රනේ
ද ් සි ේරු අයිතිව්සිේේ න ක්කයෂ් කිරී ේ ේමිටු ව ස්ත්භ් ති වන අප වෘත්ති යනය
නීතිඥ යකි. ඔහු 2012 වදෂ ම දී සි ේරුවනය 27 ද නකු ඝ්පනය ේ මිනය, ්කරසිය, ස්ත්්ලෙද්දුවනය ස්ත්හ
සි ගද න ක්කයෂේයකු ඇතුළු, 40 ද නකුට තුව්ල සිදු ේ මිනය සිදු වූ වැකේඩ සි ගද ේැරැලෙ ලෙ
විනයදිපයනය වනු වනය යුක්කයතිය ලබ් ගැනී ේ වය් ් ම ප්රධ්න පුේගල යකි. ක්රිය්ේ්රීනය ස්ත්හ ඇසිනය දුටු
ස්ත්්ක්කයිේරුවනය චණ්දන් ේ නය නය සි ේරුවනය ස්ත්ැලුවේ ේ ම ් දැමූ බවයි. අ ේලෙ ම්ස්ත් ම දී, හිටපු
සි ේරු වක්කය මනයම, ඇසිනය දුටු ස්ත්්ක්කයිේරුවකු ස්ත්හ ක්රිය්ේ්රිේ යක්කය වන නනයදිම්ලෙ ද සිලෙව් වනු වනය
රිට්ට අයදුේ පක්කය ය්මු කිරීම
ද ් මහප් විසිනය සිදු ේ න ලදී.
ූලක 11 වැනිද් ්ී 7:45 මණ,
ද ්ට න්දනයන් පුේගල යක්කය ගනය ඔහු දිගටම ේ නඩුවට
නී
52
සිටිය හ්ත් ම ් දමන බවට ජීවිප පදජනය ේ මිනය ඇමතුමක්කය ලැුනි .
ද ් ේ ගැන ගේ හ
දිස්ත්රික්කයේ ම නිට්ටටව ව ්කරසි ම ැමිණිලෙලක්කය ේ න ලදී. ම්ධයයට ේප් ේ මිනය,
ද ් ැවුව ව ේ
පදජනය ඊට ස්ත්ති දේේට ුවව ූලක 28 වැනිද් පමනය ේ නඩුව ස්ත්ේබනයධ යනය උස්ත්්වි ම
නී සිටීමට
ස්ත්ැලුවේ ේ තිබීමට ස්ත්ේබනයධ දයක්කය විය හැකි බවයි.
28. සු ද්ධ  ලංනනිමේල් ලංද ලංසිල්වේ ලං
ුව ේන නනයදිම්ලෙ ද සිලෙව් වැකේඩ හි ගද හිටපු සි ේරුවක්කය මනයම, 2011 වස්ත් ද වැකේඩ සි ගද
ේැරැලෙ ලෙ දී ප්රධ්න ස්ත්්ක්කයිේරු වකි. ඔහු නීතිඥ
ද ් ද නි ය්ජනය ේ න සි ේරු අයිතිව්සිේේ
න ක්කයෂ් කිරී ේ ේමිටු ව ලෙේේ ය.
එම දින මම, නස්ත්නයන වන යනය නීතිඥය්ට පදජනය ේආ වල් වම, ද සිලෙව් හටත් පදජන්ත්මේ
ඇමතුමක්කය ලැුනි53. නීතිඥය්ට ස්ත්ම්න නේ් යනයම, ද සිලෙව් හට ද ූලක 11 වැනිද් නඩුවට ඔහු ග්
ස්ත්ේබනයධය අවස්ත්නය ේ න ලස්ත් කිය් ඇප. ඔහු ුවව ේ සිේධය හේබනය ප්ට දිස්ත්රික්කයේ ම තිස්ත්රස්ත්මහ් ්ම
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්කරසියට ව්දප් ේ ඇප. ස්ත්ැප්පැේබ 4 වැනිද්, ඔහු නැවතී සිටින ේ්ආඹ දිස්ත්රික්කයේ ම ම් ටුව පිහිටි
නිවස්ත්ට වඩි ප්රහ් එලෙල විය. ද සිලෙව් ඒ ගැන ද ්කරසියට ැමිණික ේ න ලදී.

ඡ්ය්රූ ය : නනයදිම්ලෙ ග් නිව ස්ත්ර ග්ට්ටටු ව තිබූ වඩි පැබී මනය ඇති වු සිදුරු

2017 වස්ත් ද දී ද සිලෙව් හට වනත් පදජන කිහි යක්කය ද සිදු ී ඇති අප , ඉනය
ද ඔහු පදජනවලට
මුහුණ ් ඇප. ්කරසියට ැමිණික ේආත්, පවමත් වගවිය යුතු කිසි වක්කය ස්ත්්ය් ගන නැප.
vi.

මේනව ලංහිමිවමුත ලංක්රි ේධම න ලංඅපර්ර්ය ට ලංකේ ලං ව මන ලංප්රවේ

2017 වස්ත් පු ්, ජන්ධ ති ෛමී ්ල සිරිස්ත් ස්ත්රන ස්ත්හ හිටපු අධේ ණ අම්පය වි දද්ස්ත් ්ජ ක්කයෂ ඇතුළුව
ජ ම ඉහආ නිලපල ද න නිලධ්රීනය විසිනය ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ධ යනයට, ස්ත්හ ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න
ස්ත්හ ේයය ස්ත්හ අනයපදජ්තිේ ම්නව හිමිේේ වය් ් වලට එ හිව ප්රේ්න නිකුත් ේ ඇප. සිරි ස්ත්රන ග්
ස්ත්ංහිඳිය්ව ගනැ අනයපදජ්තිේ ව්ග්ලංේ් ය, යුේධ මදී සිදු වූ අ ්ධ ස්ත්හ ම්නව හිමිේේ ේඩීේ
ස්ත්ේබනයධ යනය වගීම ගැන ඔහු ග් ප්රේ්න ශ්රී ලංේ්ව 2015 වස්ත් ද දී ස්ත්ම-අත්ස්ත්නය ේ න ලද එක්කයස්ත්ත්
ජ්තීනය ග් ම්නව හිමිේේ ේවුනයසිල ම අංේ 30/1 ප්රඥප්ති ම ් ්නයදු ස්ත්මග අතිනයිනය ස්ත්ර වි ්ධී
ව.
ේ ප්රේ්න තිබියදී වුවත්, ජය තුආ ජ්තිේ ස්ත්හජීවනය ස්ත්හ ස්ත්ංව්ද අම්පය ම න් ග නයස්ත්නය වැනි ප්රගපයක
ේටහකවලෙ ද කිහි යක්කය ඇප. ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න නිය්මනය ස්ත්ේබනයධ යනය ්ජ ක්කයෂ ග් අදහස්ත්රවලට
ුවව, ග නයෂනය කී ව ඔහු “ හුවේේ ස්ත්ැ යීම” යන වචණනය ්විච්චි කිරීමට වඩ් ේැමැති බවයි 54.
්ජ ක්කයෂ ග් අදහස්ත්රවලට උත්ප දමිනය ඔහු කී ව: “ මම දකින විදියට ජ්තිේ ස්ත්හජීවනයට වඩ්ත්ම බ්ධ්
ඇති වනය නය නගමිේ ස්ත්හ ේන ්ලනිේ බල ෑේවකනය … බ් හ් ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න ජයට ස්ත්හ
ස්ත්ංහිඳිය්වට විරුේධ යැයි වැනි අදහස්ත්ක්කය ස්ත්්ම්නයේ ණය ේ නයන බැහැ” යනු වනි. ග නයෂනය ග්
ධන්ත්මේ අදහස්ත්ර ජන්ධ ති සිරි ස්ත්රන ස්ත්හ හිටපු අම්පය ්ජ ක්කයෂ විසිනය ේ න ලද මදදනේ්රී ප්රේ්නයනයහි
විෂ නස්ත්න, ුවබව්දී අදහස්ත්ර වන අප ම, ඒව්යිනය ඒ අප ම
නයවනය නය ම්නව හිමිේේ ස්ත්ේබනයධ යනය
ජ ම එේඟප්වය ගැන ස්ත්්මූහිේ දැක්කයමක්කය න්මැති බවයි. ජ්තිේ නණ්ඩු ව ස්ත්්ම්ජිේයනය ගනය ලැ බන
මවැනි
ස්ත්ර
වි ්ධී ප්රේ්න තුළිනය, යහ ්ලනය ස්ත්හ ඡනයද මදී දුනය
් ්නයදු ඉටු කිරීමට ඇති
ේැමැත්ප ස්ත්ේබනයධ යනය ස්ත්ැේ ස්ත්ංේ් මතු ේ යි.
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29. ජනේිපය ලංමමත්රීපේක ලංසිරි ්ේන ලංසමසින ලංවළ ලංප්රවේ  ලං
2017 වස්ත් දදී ජන්ධ ති සිරි ස්ත්රන විසිනය වගීේ ක්රිය්ද්ම ම දී වි දස්ත්ර විනිුව නය අඩංගු කිරීමට ඔහු විරුේධ
බව ස්ත්හ එවැනි නඩුවලදී “යුද විරුවනය න ක්කයෂ් කිරී ේ” ඔහු ග් ච්පන්ව ස්ත්ේබනයධ යනය කිහි වප්වක්කයම
ප්රේ්න නිකුත් ේ ඇප. ම්දතු 3 වැනිද්, යුද ේ්ල ම අ ්ධ ස්ත්ේබනයධ යනය වන නඩුවලදී වි ේන විනිුව නය
අඩංගු කිරීමට එක්කයස්ත්ත් ජ්තීනය ග් ස්ත්ංවිධ්නය විසිනය ේ න ලද ඉලෙකරේ ප්රතික්කය ෂර ේ මිනය ජන්ධ ති
සිරි ස්ත්රන ග් ේ්දය්ලය විසිනය ප්රේ්නයක්කය නිකුත් ේ න ලදී. ඔහු ග් ප්රේ්න ම දී, සිරි ස්ත්රන ප්රේ්න ේ ආර
“ ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්නවලට ම ග් ජය ේ ලස්ත් ේටයුතු ේආ යුතු ද යනයන තී ණය ේආ න්හැකි
බවයි”. ්ජ ක්කයෂ
ජීමය යට ත් ැවැති, යුද ේ්ල ම ස්ත්හ ඉනය ුවව ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ේ්රීත්වයට
අවමනය කිරීම ස්ත්හ එය මදදනය කිරීමට ය්ද් ගත් ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න වි ්ධී ේතිේ්ව මයිනය මපක්කය
ේ ආරය.
ස්ත්ැප්පැේබද 3 වැනිද්, ශ්රී ලංේ් නිදහස්ත්ර ක්කයෂ ම 66 වැනි ස්ත්ංවත්ස්ත් මදී සිරි ස්ත්රන ප්රතිඥ් දුනය නය හමුද්
න්යේයනය
්දු ව න ක්කයෂ් ේ න බවත්, හිටපු හමුද් අණ දන නිලධ්රී ජන ්ලෙ ජගත් ජයසූරිය
වි නරෂ යනයම “අනයපදජ්තිේ ප්රජ් වනය” න ක්කයෂ් ේ න බවත්ය55. ේ අදහස්ත්ර මතු ේ න ලේ ේ ්රසීල ම
ස්ත්හ ේ්ලේබිය් ව ම්නව හිමිේේ ේණ්ඩ්යමක්කය විසිනය ජයසූරිය (එවේට ්රසීලයට ස්ත්හ පවත් ලතිනය
ඇ මරිේ්නු ටවලෙ කිහි යේ ප්න් ති) ශ්රී ලංේ් යුද හමුද්ව විසිනය සිදු ේආ චණ්දිප යුද අ ්ධවලට පදිනය
ස්ත්ේබනයධ බවට චණ්දන් ේ මිනය ව න ලද නඩුවේට ප්රතිචණ් ලස්ත් ය56. ේ ේප් වදීම, ජන්ධ ති විසිනය
පුේ්න ේ ආර ඔහු ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්නවල “ප්ලයට නටනය නය නැති බවයි”. මය සිවිලෙ ස්ත්ංවිධ්න දැනය
ක්රිය්ත්මේ න්වන එලෙටීටීඊය ස්ත්මග ස්ත්ේබනයධප් දක්කයවන බවත්, එයිනය මුදලෙ ලබ් ගනයන් බවත් කියමිනය
සිවිලෙ ස්ත්ංවිධ්නවට අ හ්ස්ත් කිරී ේ ැරැණි උ ්ය ම්දග ම ම ය්ද් ගැනීමකි.
ේ සිේධ දකිනය ුවව, ස්ත්ැප්පැේබද ම්ස්ත් ම ේයය ම්ධයවල ආ වූ
්කස්ත්ර ති පූජිත් ජයුවනයද ග්
ප්රේ්නයේට අනුව ජන්ධ ති සිරි ස්ත්රන ස්ත්හ අගමැති නිලෙ වික්රමසිංහ “වි ේන නධ් මප ස්ත්හ
ජ්ව් ේේරුවනය මප යැ න ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න” ඉවස්ත්නය නය නැති බැව කියන ලදී. ේ අදහස්ත්රවකනය
නනය නය ඉහආ නිලපල ද න ්ජය ේන ්ලනඥයනය විසිනය ේ න මදදනේ්රී ව්ග්ල් යනය විසිනය
්කස්ත්ර ති ජයුවනයද වැනි වනත් නිලධ්රීනයට ද එවැනි ප්රේ්න කිරීමට ෛධදයය ලබ් දිය හැක්කය ක්කය
ේ ස්ත්රද යනයනයි57.
නැවපත් දස්ත්ැේබද 19 වැනිද්, ේ්ආඹ, ගලද්රි හ්ටල ම ැවැති, අධේ ණ නිලධ්රීනය ග් ව්දිේ
ස්ත්මුළුවක්කය අමපමිනය, සිරි ස්ත්රන අවධ් ණය ේ ආර නරචණ්ත්-යුද වගීේ ක්රිය්ද්ම ම දී වි ේන විනිුව නය ඇතුළු
කිරීමට ඔහු ග් විරුේධත්වයයි58. ඩ්වීක එෆර ටී පුවත් ප ව්දප්ේආ රිදි “පිට ට සිටින ඇපැේ එලෙටීටීඊ
ස්ත්්ම්ජිේයනය ස්ත්හ ස්ත්මහ ස්ත්ංවිධ්නවල ස්ත්්ම්ජිේයනය මනයම එලෙටීටීඊය ස්ත්මග ස්ත්ේබනයධේේ ඇති ්ජය
න්වන ස්ත්ංවිධ්න ේ ගැන විවිධ ප්රේ්න සිදු ේ න අය ස්ත්හ ේ් ණය (වගීම) අත් න්හැ සිටිනයනනය”
බවයි.”

http://www.adaderana.lk/news/42829/president-vows-to-protect-sri-lankas-military-commanderswar-heroes56 http://www.aljazeera.com/amp/news/2017/08/brazil-lawsuit-accuses-jagath-jayasuriya-war-cimes170829055025990.html
57 http://www.dailymirror.lk/article/Prez-PM-won-t-tolerate-NGOs-surviving-on-foreign-aid-IGP140297.html
58 http://tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-blames-ngos-calling-foreign-judges
55
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30. මේජය ලං නේවන ලං්ාසමධේන ලං්හ LGBTIQ ලංප්රජේවට ලංසමරුද්ධධව ලංහිටපු ලංඅිවමණ ලංඅමේතය ලංමේජපේෂ ලංසමසින ලංවමන ලං

කද ලංප්රවේ  ලං
නිනි 22 වැනිද් සි ල්නය ටු ඩ්වී පුවත් ත් ආ වූ ස්ත්ේමුඛ ස්ත්්ේච්ඡ්වේ දී, අධේ ණ අම්පය වි දද්ස්ත්
්ජ ක්කයෂ විසිනය චණ්දන් ේ ආර ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න විසිනය ට අස්ත්රථ්ව කිරීමට උත්ස්ත්්හ ේ න බවත්,
ප්රජ්වනය අප ේලබල ඇති ේ නධ් ලබ් ගැනීමට උත්ස්ත්්හ ේ න බවත් ය. මහිදී කිසිදු නිනරචිප
උද්හ ණයක්කය ස්ත්ැ යු ව නැප59. මහිදී ්ජ ක්කයෂ උත්ස්ත්්හ ේ නය නය ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න ක්රිය්ේ්රීනය
්ව් දනයනනය ලස්ත් ස්ත්ලකුණු කිරීමටත්, ුවළුප යනය වනු වනය වැඩේ න ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න සිංහල
බ්ේධ වි ්ධී ප්රචණ් ේ ේටයුතුවල ය දන බවට චණ්දන් කිරීමටත්ය.
්ජ ක්කයෂ විසිනය මීට ස්ත්ම්න අදහස්ත්රම නිනි 29 වැනිද් ඩ්වීක මි ද පුවත් ත් ආ වූ ස්ත්ම්න ස්ත්්ේච්ඡ්වේ දී ආ
ේආ අප , එහිදී ඔහු ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න නිය්මනය කිරීමට පද නීතිරීති ගන න යුතු බව ද කී වය.
වස්ත් 3ේට
්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න ලෙේේ ේ්දය්ලය න ක්කයෂේ අම්පය්ංන ම නිරීක්කයෂණය යට ත්
තිුනු ටේ මය ඉප් ේනස්ත්රස්ත්ළු ස්ත්හගප ප්රේ්නයකි60. ස්ත්්ේච්ඡ් ව දී ්ජ ක්කයෂ පවදු ටත් චණ්දන් ේ ආර
“ ්ජය න්වන ස්ත්ංවිධ්න බ් හ්මයේ අ මුණු ජ්තිේ අභිල්ෂයනයට ඉප් දරුණු ලස්ත් හ්නිේ ” වන
බවයි.”
2017 අ ග්ස්ත්රතු වන විට, ්ජ ක්කයෂ ඔහු ග් අධේ ණ අම්පය ධූ යනය ඉලෙල් අස්ත්ර වූ අප , ුවව ඔහු ස්ත්ඳහනය
ේ ආර පමනයව එයිනය හ ේආ බවයි61. ේ තී ණය ගත් ත් අම්පයව ය් විසිනය ීනනය ස්ත්මග ැවැති
හේබනය ප්ට ව ්ය ගිවිුවම වි වචණනය කිරීමට ප්රතිචණ් යක්කය වන යනය ීම ස්ත්ඳහනය ේආ යුතුය. එබැවිනය
්ජ ක්කයෂට ඔහු විසිනය ම්නව හිමිේේ ක්රිය්ධ යනයට මුස්ත්රකේ, ස්ත්හ LGBTIQ ප්රජ්ව වැනි ුවළුප
ේණ්ඩ්යේවලට එ හිව ඔහු සිදු ේ න ලද ප්රේ්නයනයට විරුේධ කිසි ස්ත්රත්ම නිල වන යනය පියව යක්කය
ගත් ත් නැප.
ජනව්රි 22 වැනිද්, ්ජ ක්කයෂ ශ්රී ලංේ් ව ස්ත්මකංගිේ, ේවිකංගිේ, ස්ත්ංක්ර්නයති ස්ත්ම්ජභ්ී, අනයපදකංගිේ, කුයද
ස්ත්හ අවිනිනරවිප (LGBTIQ) ප්රජ්වට විරුේධව ප්රේ්න සිදු ේ ආර, ට්ට වතින නීතිමය පත්වය නිස්ත්් බි යනය
ස්ත්හ ස්ත්ැඟී ජීවත් වන, පමනය ග් අනනයප්වය ප්රේ්න ේආ න්හැකි පත්වයක්කය ඔවුනට තිබිය දීය62.
තිස්ත්රස්ත්මහ් ්ම ම ැවැති දිස්ත්රික්කය උස්ත්්වියක්කය විවෘප කිරී ේ උත්ස්ත්වයේට ස්ත්හභ්ගි වමිනය ඔහු ප්රේ්න ේ ආර
ස්ත්මකංගිේත්වය යනු “ස්ත්ංස්ත්රේෘතියට න්ගැල න දයක්කය” බවත්, එය “ම්නසිේ
්ගයක්කය” බවත්ය.
මවැනි ප්රේ්නයක්කය LGBTIQ ක්රිය්ේ්රීත්වය පදබල මදදනයේට මුහුණ ්න ටේ නීතිය භ් ඉහආ
පනතු ක්කය ද න අම්පයව යකු ගනය ැමිණීම ගැව රිනය විමස්ත්් බැකය යුතුය.

http://www.ceylontoday.lk/print20170401CT20170630.php?id=23826
http://www.dailymirror.lk/article/Laws-needed-to-regulate-NGOs--131852.html
61 https://www.colombotelegraph.com/index.php/i-did-not-resign-i-was-sacked-double-doctorwijeyadasa-rajapakshe/
62 https://www.colombotelegraph.com/index.php/homophobic-justice-minister-wijeyadasa-shouldresign-right-activists/
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