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අළුත්ගම ලංඇතිවූ ලංජේතිවේදී ලං වෝකහ ේ ලංවිපේව ලංවේර්තේ ලංකිරීමට ලංගිය ලංඅල් ලංජසීරේ ලංහි ලංමේධ්ය ලංව්ඩාේයම ලංවහහවේරී ලංිරිසසව   ලං්රහේරයට ලංක්  ලංවූ ලංකවේරය ලංඅල් ලංජසීරේහි ලං ව හ  ලං
වේර්තේවේිසණිය ලංවිසින් ලංවිස්තර ලංවරන ලංකවේරය. ලංඔවුන්   ලංහේනියට ලංපත් ලංවේහනයද ලංපසුබි ම් ලංදිස්  . ලං(ඡේයේරූපය ලං- ලංඅල් ලංජසීරේ ලංවීඩි යෝ ලංපටය) ලං 
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ඉන්  ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රය ලං– informcolombo@gmail.com 2 

ආවරණය වළ සිදුවීම්  

 

A. අදහස් ප්රව   ිරීමෆම් නිදහස ල්ලකාණණය ිරීමම්  

B. සම ගමෆේ නිදහස ල්ලකාණණය ිරීමම්  

C. එක්සත් ජ තීන්ෆේ යුධ අපර ධ විමර් න මණ්ඩකය ෆවත ස ක්ෂි කබ  ෆදන පුද්ගකයන් 

සම්බන්ධෆයන් ක්රිය ම ර්ග ගන්න  බවත තර්ජනය ිරීමම   

D. වි ්ව විදය ක ආර ර්යවන්න්ත මරණ තර්ජන, ලද්ෆණෝෂණය වළ ගුන්වන්න්ත සහ 

ෆදම පියන්ත ප්රහ ර  

E. ශිෂය ක්රිය ව රවම් මර්දනය ිරීමම  

F. ආගමිව නිදහස ප්රවර්ධනය වරන ම නව ිමමිවම් ආරක්ෂවෆයකුත තර්ජන  

G. ජ තිව දී ෆවෝකහකෆයන් අනතුරත කක් පුද්ගකයන්ත සහය වූ විපක්ෂෆේ ෆද් ප කඥෆයකුත 

පහර දීම  

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්ෆ ෝම්ආයතනය1990දීආරම්භකරනලද්ෆද්විෆ ේෂෆයන්මවාර්ගිකගැටුමසහයුද්ධයස
න්දර්භෆයහිශ්රීලංකාෆේමානවහිමිකම්තත්ත්වයනිරීක්ෂණයකරමින්කරුණුෆගොනුකිරීමටත්

එමකරුණුලිඛිතසහවාචිකමැදිහත්වීම්හරහාප්රාෆද්ශීයව, 
ජාතිකවසහජාතයන්තරවවාර්තාකිරීමටත්ය. ලං

එෆසේමසියඅයිතීන්නිරන්තරෆයන්සහක්රමවත්ෆලසෆකෆෙසීමටලක්වනඅෆනක්ජන ලං
්රජාවන්සමගදඉන්ෆ ෝම්ආයතනයකටයුතුකරයි.වර්තමානෆේදීඉන්ෆ ෝම්ආයතනයමැතිව
රණනිරීක්ෂණය,මාධයනිදහසසහමානවහිමිකම්ආරක්ෂකයින්සම්බන්ධෆයන්සියඅවධානය
ෆයොමුකරතිෆේ. ලංශ්රීලංකාෆේෆකොෙඹපිහිටාඇතිඉන්ෆ ෝම්ආයතනයෆද්ශීයක්රියාධරයින්, 

කණ්ඩායම්සහජාලයන්සමඟෆමන්මකලාපීයසහජාතයන්තරමානවහිමිකම්ජාලයන්සමගස
හෆයෝගෆයන්කටයුතුකරයි. 
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ස ර ා ය: 

 

2014 ජූනි ම සය ශ්රී කාව ෆේ ජනය ෆේ මතවෆේ රැෆදන්ෆන් අලුත්ගම සහ ෆේන්ෆවක ප්රෆද් ෆේ ඇති 

වූ ජ තිව දී ප්රරණ්ඩත්වයන් නිස ය. ෆම් සිදුවීෆමන් මුස්ලිම් ජ තිවයන් තිෆදෆනක් සහ එක් දමික 

ජ තිවෆයක් මරණයත පත් වී 80ෆදනනකුත වැඩි ප්රම ණයක් තුව ක කැූ  අතර  වි  ක ව ෆයන් ෆද්පක 

හ නි සිදු විය. ෆමම සිදුවීෆමන් වැඩි හ නියවත මුහුණ දුන්ෆන් මුස්ලිම් ප්රජ වයි.ෆමම ෆවෝකහකයත 

වගිරව යුත්ෆත් ෆබෞද්ධ අන්තව දී වණ්ඩ යමක් වන ෆබොදු බක ෆසේන ව බව ෆපොදු පිළිගැනීම වූ අතර 

අධිවරණ අම තයවරය  සහ රජෆේ ෆවනත් අම තයවන් ිරිමප ෆදෆනක්ද   බව ප්රව   වර සිියෆේය. 

එයත ෆහේතු වූෆේ විෆ ේෂෆයන්ම ෆබොදු බක ෆසේන ෆේ න යවත්වය ෆහොබවන ගකෆබොඩඅත්ෆත් 

ඥ නස ර ිමමියන් විසින් “ෆම් රෆේ තවමක් තිෆයන්ෆන් සිාහක ෆපොලිසියක්, අපිත තවමත් තිෆයන්ෆන් 

සිාහක හමුද වක්, අදින් පස්ෆසේ එව මරක්වකෆයක් හරි, ෆවන පරෆයක් හරි එව සිාහකෆයකුත අත 

තියක  තිබුෆනොත්   ලන්ෆේ අවස නයයි.” යනුෆවන් වරන කද ජනත ව කුපිත වරවන ආව රෆේ 

වත වයි. ප්රරණ්ඩක්රිය වන්ත ෆහේතු විය හැිර නිස  මුස්ලිම් ආගමිව න යවයන්ෆේ සහ 

ෆද් ප කඥයින්ෆේ ඉ්ලලීම් ෆනොසකව  ෆමම වත ව පවත්වන කද මහජන රැලිය, ඉදිරියත 

පවත්ව ෆගන ය මත ෆපොලීසිය විසින් ඉඩ කබ  දුන්ෆන්ය. දින ිරිමපයවත ෆපර මුස්ලිම් තන්ණයන් 

ිරිමප ෆදෆනක් විසින් ෆබෞද්ධ භික්ෂුවවත එ්ලක වරන කදැයි ිරයන පහර දීමක් ෆමම ෆවෝලහකයත 

ෆහේතු වූ බව ෆබොදු බක ෆසේන ව සහ ඇතැම් රජෆේ නිකධ ීමන් ප්රව   වර සිියයහ.  ෆබෞද්ධ භික්ෂුවත 

ෆනොව ඔහුෆේ රියදුන්ත පහර දී ඇති බව තවත් පිරිසක් ිරය  සිියෆේය.ෆම් සිදුවීම සම්බන්ධෆයන් මුස්ලිම් 

තන්ණයන් තිෆදෆනක් අත්තඩාගුවත ෆගන තිබුණි. අව ය නීතිමය ක්රිය ම ර්ග ෆනොගැනීම පිළිබදව 

ෆමම ප්රරණ්ඩක්රිය වන් ෆගන් අනතුරත පත් වූ ජනත ව සහ  ඇසින් දුටු ස ක්ෂිවන්වන් රජයත ෆරෝදන  

වළහ.  

 

ෆමම ජ තිව දී ෆවෝකහකය ව ර්ත  ිරීමමත ගිය ජනම ධයෆේදීන් සහ විපක්ෂෆේ ෆද් ප කඥෆයක් බිය 

ගැන්වීම් වකත සහ ප්රහ රයන්ත කක් විය. ර ජය ප ලිත පුවත්පතව වර්තවවරෆයතු විසින් ශ්රී කාව ෆේ 

ප්රමු  ෆපෆළේ ජනම ධයෆේදිෆයක් සහ ප්රමු  ෆපෆළේ පුරවැසි ජනම ධය ෆවේ අඩවියක්  “ේවිතර්/සම ජ 

ජ ක මිනී මන්වන්” ෆකස හදුන්වන කදී. ෆමයත ෆහේතු වූෆේ ජ තිව දී ෆවෝකහකය පිළිබද ප්රධ න ධ ර ෆේ 

ජනම ධය හරහ  ස්ව ීනන පුවත් ආවරණයක් ෆනොමැති තත්ත්වයක් තුළ ෆතොරතුන් ෆහළිදරේ ිරීමමත 

ෆමොවුන් ලත්සහ ිරීමමයි. ෆම් අතර ම ධය ආයතන ව රණයත කක් ිරීමම තැත් දැන්ෆේ යැයි විපක්ෂ 

න යව වරය  විසින් ආරක්ෂව අම තයා යත ෆරෝදන  වෆළේය.  

 

ශ්රී කාව ෆේ ක්රිය ත්මව වන ප්රමු  ෆපෆළේ ර ජය ෆනොවන සාවිධ නයක් විසින් දමික ජනම ධයෆේදීන් 

ෆවනුෆවන් සාවිධ නය වර තිූ  පුහුණු වැඩමුළුව ිරසියම් න දුනන වණ්ඩ යමවෆේ විෆරෝධත වක් සහ 

ෆපොලීසිය විසින් වැඩසතහනත ආරක්ෂ ව සැපයීම ප්රතික්ෆෂේප ිරීමම නිස  ෆදවැනි වත වතත් අවකාගු 

ිරීමමත සිදු විය.  ආරක්ෂ ව සදහ  ෆවොළඹ ප්රධ න ෆපෆළේ ෆහෝතකයව රදව  තැබුණු පුහුණුවත සහභ ගී 

වීමත පැමිණි ජනම ධයෆේදීන්ව  ෆහෝත්ල වළමණ ව රිත්වය විසින් මධයම ර ්රිෆේදී ඉන් ඉවත් වරන 

කදී. යම්ිරසි බකගතු පිරිසවෆේ තර්ජනයක් එයත ෆහේතු වූ බව ප්රව   විය. ර ජය ෆනොවන සාවිධ න 
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මගින් සාවිධ නය වරනු කබන වැඩසතහන් පිළිබද සවිස්තර ෆතොරතුන් ව්ල තබ  කබ  දිය යුතු බවතත්, 

විෆද්ශීය නිෆයෝජිතයන්ෆේ වීස  ආරක්ෂව අම තයා ය සහ ෆස අ අධිව ීමන් විසින් විසින් ප කනය 

වළයුතු බවතත්, විෆද්  වතයුතු පිළිබද ආම තයා ය විසින් ෆයෝජන වක් ෆගනවැත් ඇතැයි ම ධය 

ව ර්ත  වෆළෝය. දමික ෆද් ප කඥයින් සහ ලතුෆර් අතුන්දහන් වූවන්ෆේ පවු්ල විසින් පවත්වන කද 

විෆරෝධත  වය ප රයක් මැඩ පැවැත්වීමත ෆපොලීසය සහ ආරක්ෂව හමුද වන් විසින් ලත්සහ දරන කදී. 

 

රජය විවිෆවරනය වරන ආර ර්යවන්න්ත මරණ තර්ජන එ්ලක විය. අත්තඩාගුවත ගැනීම සහ 

විෆරෝධත වයන්ත පහර දීම් හරහ  ශිෂය මර්දනය දිගින් දිගතම ක්රිය ත්මව විය. ලසස් අධයපන 

අම තයවරය  විසින් ශිෂය ක්රිය ව ීමන් පිස්සන්, ෆමෝඩයන් සහ නරියන් ෆකස හදුන්ව ෆදමින් වළ 

වත වක් ප්රධ න ෆපෆළේ රූපව ිමනී න ලිව  ප්රර රය වළහ. ෆවොළඹ ප සකව තත්ත්වය පිළිබද 

ලද්ෆණෝසණය වළ ගුන්වන්වන් සහ ෆදම පියන්ද ප්රහ රයක්ත කක් විය. එවතර  මෆහේස්් ත් වරෆයක් 

ශිෂය ක්රිය ව ීමන්ෆේ ෆබ්ලක වැඩිය යුතු බව නිර්ෆද්  වළ බවත් තවත් මෆහේස්් ත් වරෆයක් ව න්ත  

ශිෂය ක්රිය ව රිනියවත ඇය ව න්ත වක් නිස  ෆද් ප නෆයන් වැළකී සිියන ෆකස ෆයෝජන  වළ බවත් 

“ම නව ිමමිවම්  අරැකීෆම් ශිෂය සාවිධ නය” සිය ව ර්ත වව දක්ව  සිියෆේය.  

 

පහරදීම්, බිය ගැන්වීම් සහ තර්ජන ිරිමපයවත කක් වූ ෆබෞද්ධ භික්ෂුවවත කබ  දී තිබුණු ෆපොලිස ්

ආරක්ෂ ව හදිසිෆේම ඉවත් වරනු කැූ  අතර  ප අව ඔහුව තුව ක සිමතව ම ර්ගයක් අයිෆන් සිියෆයදී 

ෆසොය  ගන්න  කදී.  පැහැර ගැනීම සහ තුව ක  අද ක භික්ෂුව විසින්ම සිදු වර ගත්  ව  බව ිරයමින් 

ෆපොලීසිය විසින් ඔහුව අත්තඩාගුවත ගන්න  කදී.  

 

සමස්තයක් ව ෆයන් ජූනි ම සය, දඩුවම් ෆනොකබන වතපිත වක් තුළ  අළුතර වණ්ඩ යම් සහ රජය 

විෆේරනය වර පුද්ගකයන් විවිධ ආව රෆේ පහරදීම්, බිය ගැන්වීම් , අපකීර්තියත පත් ිරීමම් දිගින් 

දිගතම සිදුවුණු තවත් එක් ම සයක් ෆකස සැළිරය හැිරය.  
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ඉන්  ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රය ලං– informcolombo@gmail.com 5 

A.අදහස් ප්රව   ිරීමෆම් නිදහස ල්ලකාණනය ිරීමම 

1. රජය විසින් නික ෆනොකත් ව රණයක් පැනවීම  

ජූනි ලං15 ලංසහ ලං16 ලංදිනවකදී ලංඅලුත්ගම ලංසහ ලං ේරු වහ ලං්ර ශයයන්හි ලංඇති ලංවූ ලංජේතිවේදී ලං වෝකහකය ලංවේර්තේ ලංකිරීම ලං

සම්බන්ධ් යන් ලංවේරණ ලංලිිරය්  ලංසියළුම ලංමේධ්ය ලංකයතන ලංවකට ලංකබේ ලංදී ලංඇති ලංබව ලංවිප් ෂ ලංනේයව ලංරනිල් ලං

වික්රමසිාහ ලංමහතේ ලං්රවේය ලංවර ලංසිටි ේය. ලංද් වේ ලංඇති ලංකවේරයට ලංක්රියේ ලංවරන ලං කසත් ලංේ ස  ලං න වහ ලං හ ත් ලං

විදුත් ලංමේධ්ය ලංබකපත්ර ලංඅ හෝසි ලංකිරීමවැනි ලංනීතිමය ලං්රතිවිපේව ලංවකට ලංමුහුණ ලංදීමට ලංසිදු ලංවිය ලංහැකි ලංබවත් ලංේම ලං

ලිිර ේ ලංසදහන්ව ලංතිබූ ලංබව ලංවිප් ෂ ලංනේයවයේ ලංද් වේ ලංසිටි ේය1.  

 

 

අලුත්ගම ලංනගර ේ ලංපනවේ ලංතිබූ ලං ප ලිස් ලංඇදිිසනීතිය ලං න සකවේ ලං ලංමුස්ලිම් ලං්රජේව ලංකර් ෂේ ලංවරන ලංබවට ලං දෝදනේ ලංවරමින් ලං බ දු ලං

බක ලං ස නේ ලංසහයවයින් ලංකර් ෂව ලංහමුදේ ලං වත ලංවි රෝධ්ය ලංපහ ලංවරන ලං ලංකවේරය(ඡේයේරූපය ලං: දිනු්  ලං ව හ    ලං/ අල් ලංජසීරේ) 

 

2. සම ජ ජ ක මර්දනය ිරීමමත ලත්සහයන්  

අන්තර්ජේක ේ ලංක්රියේත්මව ලංවන ලංසමේජ ලං වේ ලංඅාවි ලංමර්දනය ලංකිරීම ලංසදහේ ලංවි ය ෂ ලංනීති ලංසම්පේදන ලංකිරීමට ලං

සැහසුම් ලංවර ලංඇති ලංබව ලංකියමින් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංනීඥ ස ලංසාගමය ලංරජයට ලං දෝදනේ ලංව හ ය. ලංජේතිව ලංසහ ලංකගමිව ලං

සාහිදියේව ලංබිද ලංදැමීමට ලංලිඛිතව ලංසහ ලංදේචිවව ලංජේතිවේදී ලංසහ ලංකගම් ලංවේදී ලං්රවේය ලංනිුතත් ලංවරන ලංුදශගකයින්ට ලං

ේ රහිව ලං නීතිය ලං බකේත්මව ලං වරන ලං  ස  ලං කර් ෂව ලං සහ ලං නේගිසව ලං සාවර්ධ්න ලං අමේතයාය ේ ලං  ල්වම් ලං

 ගෝඨේබය ලං රේජප් ෂ ලංමහතේ ලංවහ ලංනි යෝගය ලං  ගන ලංහැර ලං පේමින් ලංනීඥ ස ලංසාගම ේ ලංනීති ේ ලංකධිපතය ලං

ිරළිබද ලංස්ථේවර ලංවමිටු   ලංසභේපති ලංසහ ලං්රජේතන්ත්රවේදය ලංසදහේ ලංනීඥ ස යෝ ලංසාවිධ්ේන ේ ලං්රවේයව ලංකේල් ලං

වි ේනේයව ලංමහතේ ලං්රවේය ලංව හ  ලං මය ලංසමේජ ලංජේක ලංහරහේ ලං ත රුරු ලංගකේ ලංඒම ලංවැහැ් වීමට ලංගන්නේ ලංකද ලං

උත්සහය්  ලංබවයි. ලංශ  ය ලංසහගත ලං්රවේය ලංනිසි ලංකවේර යන් ලංනිර්වදනය ලං න වර ලංේවැනි ලං්රවේය ලංවකට ලං

විරුශධ් ලංනීති ලංපැනවීම ලංනිෂඵ්ක ලංක්රියේව්  ලංබව ලංවි ේනේයව ලංමහතේ ලංතව ලංදුරටත් ලංපැවසීය2. 

 

                                                 
1http://www.adaderana.lk/news/video-govt-imposed-unofficial-censorship-to-cover-up-its-sins-ranil-(Last 
accessed on 12th July 2014) 
2 http://www.ceylontoday.lk/51-67271-news-detail-laws-to-suppress-social-media-planned-basl-
alleges.html (Last accessed on 12th July 2014) 

mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.adaderana.lk/news/video-govt-imposed-unofficial-censorship-to-cover-up-its-sins-ranil-
http://www.ceylontoday.lk/51-67271-news-detail-laws-to-suppress-social-media-planned-basl-alleges.html
http://www.ceylontoday.lk/51-67271-news-detail-laws-to-suppress-social-media-planned-basl-alleges.html


ඉන්ෆ ෝම්                                                                     ශ්රී කාව ෆේවිසම්මුතිය මර්දනය, 2014ජූනි  

ඉන්  ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රය ලං– informcolombo@gmail.com 6 

3. ‘ග්රවුන්්  වීේස්, ෆවොළඹෆේ ආදී වූ ේවිතර් මන්වන් අත්අඩාගුවත ගනු - ර ජය ප ලිත ම ධය  

අලුත්ගම ලංසහ ලං ේරු වක ලං්ර ශය ේ ලංඇති ලංවූ ලං බෞශධ් ලංමුස්ලිම් ලං වෝකහකය ලංවේර්තේ ලංකිරීම ලංමගින් ලංඅල් ලංජසීරේ ලං

හි ලං ව හ  ලංවේර්තේවරු ලංදි න ්  ලං ව හ    ලංමහතේ ලංකගමිව ලංකතතිය ලංවර්ධ්නය ලංවරන ලංබවට ලං දෝදනේ ලං

වරමින් ලං  ේලි ලංනිවුස්ුදවත් ලං ප ත් ලංවර්තෘ ලං රේේපේල් ලං අ ේනේයව ලං මහතේ ලං විසින්බිය ලං ගන්වන ලංකවේර ේ ලං

ටිවිටර් ලංපණිවුා ලංකිහිපය්  ලංමුදේ ලංහිසන ලංකද ලංඅතර ලංේමගින් ලං ව හ    ලංමහතේ ලංසිදුවීම ලංඅති යෝ් ති යන් ලං

වර්තේ ලංවරන ලංබවට ලංසහ ලං ලංඔහු ලංසමේජ ලංජේක ලංමිනී ලංමරු ව්  ලංබවට ලං දෝදනේ ලංවරන ලංකදී. ලං ලං ලං ලංඅලුත්ගම ලං්ර ශය ේ ලං

ඇති ලංවූ ලං මම ලං වෝකහක යන් ලං ලංසිවු ලං ද නුත ලංමරණයට ලංපත් ලංවූ අතර ලං ලං80 ලං ද නුත ලංපමණ ලංුවේක ලංකැබූහ. ලං

 ව හ    ලං මහතේ ලං ශ්රී ලං කාවේ   ලං අත්දැම්ම් ලං බහුක ලං ජනමේධ්ය  දි යුත ලං සහ ලං හන්න්ටන් ලං  පෝස්  ලං ඥ රු ලං

රදව යුත ලං ලංද ලං  . ලං“ග්රවුන්ේවී ස්3, ලං ව හ    ලංවැනි ලං විටර් ලංමරුවන් ලංඅත්තාාගුවට ලංගනු” යනු වන් ලංේ්  ලං

  ටර් ලංපණිවුාය්  ලංමගින් ලංඅ ේනේයව ලංමහතේ ලංඉල්කේ ලංසිටි ේය. ලං මවැනි ලං විටර් ලංපණිවුා ලංකිහිපය් ම ලං

ජනේධිපති ලංමහින්ද ලංරේජප් ෂ ලංමහතේ   ලංසහ ලංපේකව ලංප් ෂ ේ ලංපේර්ලි ම්න්ු ලංමන්ත්රීවර යුත ලංවන ලංඔහු   ලං

ුදත් ලං   ලංනික ලං විටර් ලංගිණුමට ලංිරටපත් ලංවර ලංතිබුණි4. 

 

4. ජ තිව දී ෆවෝකහකය වර්ත ිරීමමත ගිය ජනම ධයෆේදීන්ත තර්ජනය වර සහ රියදුන්ත පහර 

දීම  

ජූනි ලං 16 ලංවන ලං දින ලං අලුත්ගම ලං ්ර ශය ේදී ලං සන් ේ ලංලීාර් ලං ුදවත්ප ත් ලං ජනමේධ්ය  දි යුත ලංවන ලං බි න යි ලං

සූිසකරච්චි ලංමහතේට ලංවකහවේරී ලංිරිසස්  ලංවිසින් ලංතර්ජනය ලංවරන ලංකද ලංඅතර ලංඔහු   ලංිසයදුරුට ලංපහර ලං දන ලංකදී. ලං

ඔහු ලංතවත් ලංජනමේධ්ය  දීන් ලං ද ද නුත ලංසමග ලංඅලුත්ගම ලං්ර ශයයට ලං ග ස් ලංඇත් ත් ලංජූනි15 ලංවන ලංදින ලංහට ලං

ගත් ලංජේතිවේදී ලං වෝකහකය ලංවේර්තේ ලංකිරීමටය. ලංේහි ලංයන ලංඅතරුර ලං ප ලු ලංරැගත් ලංවකහවේරී ලංිරිසස්  ලංවිසින් ලං

ජනමේධ්ය ලංව්ඩාේයම ලං ලංවට ලංවර ලංසූිසකරච්චි ලංමහතේ ලංයරීර ලංඇපවරු වුත ලං කස ලංරදවේ ලංඇත. ලංඔහු   ලංසගයන් ලං

වකහවේරී ලංිරිසස ලංසමග ලංසේවච්ඡේ ලංවර ලංපසුව ලංඔහුව ලංනිදහස් ලංවර ලංගන්නේ ලංකදී. ලං ලංිසයදුරු ලංමහතේ ලං රෝහල් ලංගත ලං

 වරුණි5. ලං ේදිනම ලං සූිසකරච්චි ලං මහතේ   ලං සහ ය්  ලං සහ ලං ිසයදුරු ලං විසින් ලං ුතරුදු ලං වත්ත ලං  ප ලීසි ේ ලං

පැමිණිල්ක්  ලං  ග නු ලං වරනු ලං කැබූ ලං අතර ලං ජූලි ලං 11 ලං දින ලං වන ලං විටත් ලං ඒ ලං ිරළිබද ලං කිසිදු ලං විභේගය්  ලං පවත්වේ ලං

 න තිබිණ. ලං 

 

5. ජ තිව දී ෆවෝකහකය ව ර්ත  ිරීමමත ගිය ජනම ධයෆේදීන්ත මරණ තර්ජන ; පහරදීම් වලින් 

බරපතක තුව ක  

“ේදේ ලං රෑ ලං මම ලං මැ රයි ලං කියකේ ලං හිුවේ” ලං යනු වන් ලං සන් ේ ලං ටයිම්ස් ලං සහ ලං කාවේදීප ලං ුදවත් ලං ප ත් ලං

ජනමේධ්ය  දි යුත ලංවන ලංසරත් ලංසිිසවර්ධ්න ලංමහතේ ලංකියේ ලංසිටි ේ6. ලංඒ ලංමහතේ ලංේ ස  ලං්රවේය ලංව හ  ලං ලංජූනි ලං15 ලං

වන ලංදේ ලංඅලුත්ගම ලං්ර ශය ේ ලංඇති ලංවූ ලංජේතිවේදී ලං වෝකහකය ලංවේර්තේ ලංකිරීමට ලංයේ මන් ලංඅනුරුවය. ලං ලං“සිාහක ලං

සහ ලංමුස්ලිම් ලංමිනිස්සු ලංසීය්  ලංවිතර ලංමේව ලංවට ලංවර ලං ගන ලංපහර ලංදුන්නේ. ලංම   ලංවැමරේව ලංපැහැර ලං ගන ලං ප ඩි ලං

වරේ. ලංමම ලං්රද්ඩාව ලංහැසිරුණු ලංසිාහක ලංසහ ලංමුස්ලිම් ලං ද ග ල්කන්  ම ලං ලංිරන්ූරර ලංගත්තේ. ලංඒ ලංනිසේ ලංඔවුන් ලං

                                                 
3An online citizen journalism website that regularly publishes contents critical of the present 
government. (http://groundviews.org/) 
4http://www.theaustralian.com.au/news/world/sri-lanka-call-to-arrest-reporter/story-e6frg6so-
1226965565934?nk=886e7a60410784c6ae132b150b70b3d8(Last accessed on 12th July 2014) 
5http://colombogazette.com/2014/06/16/journalist-held-hostage-and-released(Last accessed on 12th 
July 2014) 
6http://www.sundaytimes.lk/140622/news/need-for-calm-say-both-sides-104377.html (Last accessed on 
12th July 2014) 
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ඉන්ෆ ෝම්                                                                     ශ්රී කාව ෆේවිසම්මුතිය මර්දනය, 2014ජූනි  

ඉන්  ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රය ලං– informcolombo@gmail.com 7 

මට ලංපහර ලංදුන්නේ.“ ලංයනු වන් ලංඔහු ලංපැවසු  ය. ලං“ම   ලංහිසට ලංහයි යන් ලංයම්  ලංවැදුණේ, ලංඒ ලංසමගම ලංකිහිප ලං

 ද න්  ලංමට ලංිරටුපසින් ලංපහර ලංදුන්නේ. ලංමම ලංබිම ලංඇද ලංවැටුනේ, ලංඒ ලංිරිසස ලංදිගටම ලංපහර ලංදුන්නේ. ලං ලංම   ලංඇදුම් ලංඉරේ ලං

දමේ ලංදිගින් ලංදිගටම ලංපහරදුන්නේ. ලංමේව ලංමරේ ලංදැමිය ලංයුු ලංබව ලංඔවුන් ලංකිවුවේ.”අවට ලං වඩි ලංහා ලංඇසී ලංපහරදුන් ලංිරිසස ලං

විසිරී ලං ග ස් ලංඇති ලංඅතර ලංවකහවරුවන් ලංඉවත් ලංවී ලංයන ලංුර ලංසිිසවර්ධ්න ලංමහතේ ලංඅසක ලංතිබූ ලංවත්තව ලංසැගවී ලංසිට ලං

ඇත. ලංඉන් ලංපසු ලංඔහු ලං රෝහල් ලංගත ලංගත ලංවී ලංඇත. ලං 

 

6. බීබීසි සාෆද් ය ව ර්ත වන්, අ්ල ජසීර  සහ ෆද්ශීය රූපව ිමනී න ලිව වව ජනම ධය 

වණ්ඩ යම් වකත පහර දීම  

ජූනි ලං15 ලංවන ලංදින ලංබීබීසී ලංසන් ශය යහි ලංවේර්තේවරුව ලංවකහවේරී ලංිරිසස ලංවිසින් ලංතල්ලු ලංවර ලංදමේ ලංජේතිවේදී ලං

 වෝකහකය ලංවේර්තේ ලං න වරන ලං මන් ලංතර්ජනය ලංවර ලංඇත. ලංජූනි ලං16 ලංවන ලංදේ ලංඅදේක ලං්ර ශය ේ ලංගමන් ලංවරමින් ලං

සිටි ලං ශශීය ලංරූපවේහිනී ලංනේලිවේවව ලංමේධ්ය  දීන් ලංව්ඩාේයමවට ලංබධ්ේ ලංේල්ක ලංවහ ලංඅතර ලං ලංපහර ලංදීමකින් ලං

ඔවුන් ලං ේරු න් ලංයේන්තමිනි. ලංුවේක ලං න කබේ ලං්රද්ඩා ලංිරිසස ලංමග ලංහැර ලංයේමට ලංඔවුන්ට ලංහැකි ලංවූ ලංනමුත් ලං

වැමරේ ලංකම්පන්න ලංවකට ලංහේනි ලංසිදු ලංවිය7. ලංජූනි17 ලංවන ලංදේ ලංමුගම ලංසහ ලංඅලුත්ගම ලං්ර ශය ේ ලංගමන් ලංවරමින් ලං

සිටි යදී ලංඅල් ලංජසීරේ ලංරූපවේහිනී ලංජේක ේ ලංජනමේධ්ය ලංව්ඩාේයමද ලංපහර ලංදීමවට ලංක්  ලංවූ ලංඅතර ලංවැරලි ලංවරුවන් ලං

විසින් ලංේහි ලංවැමරේවරු ලංඅාත් ත් ටම් ලංවකට ලංභේජන ලං ව ට ලංවේහනයට ලංහේනි ලංසිදු ලංවරන ලංකදී8. 

 

7. ජනම ධයෆේදී පුහුණු වැඩමුළුව අෆහෝසි ිරීමම    

මීගමුව ලං ගෝල්ේ ලංසෑන්ේ ලං හෝටක ේදී ලංට්රේන්ස් නරන්සි ලංඉන්ටර්නැෂනල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංකයතනය ලංවිසින් ලංදමික ලං

ජනමේ ධ්ය දීන් ලං වනු වන් ලංසාවිධ්ේනය ලංවහ ලංුදහුණු ලංවැාමුළුවට ලංජූනි ලං07 ලංවන ලංදේ ලංකිසියම් ලංසාවිධ්ේනේත්මව ලං

ව්ඩාේයම්  ලං විසින් ලං සිදු ලං වහ ලං වි රෝධ්ේවය්  ලං  හ ු වන් ලං බේධ්ේ ලං ේල්ක ලං විය. ලං ට්රේන්ස් නරන්සි ලං

ඉන්ටර්නැෂනල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංකයතනය ලංත්රස්තවේදීන්ට ලංසහය ලංද් වන ලංබව ලංසහ ලං මම ලංුදහුණු ලංවැාමුළුව ලංමගින් ලං

යුධ් ලංඅපරේධ් ලංසම්බන්ධ් යන් ලංපැවැත් වන ලංජේතයන්තර ලංවිමර්යනය ලංසදහේ ලංසේ් ි  ලංකබේ ලංදීමට ලංුදහුණු ලංවරන ලං

බවට ලං මම ලංවි රෝධ්තේ ලංවරුවන් ලං දෝදනේ ලංව හ ය. ලං මම ලංවැාමුළුව ලංනීති ලංවි රෝධී ලං හෝ ලංරේජය ලංවි රෝධී ලං

ේව්  ලං න වන ලංබවට ලංබවට ලංට්රේන්ස් නරන්සි ලංඉන්ටර්නැෂනල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංකයතන ේ ලංනිකධ්ේරීන් ලං්රවේය ලං

වර ලං සිටියද ලං වි රෝධ්තේවරුවන් ලං විසුරුවේ ලං හැරීමට ලං කිසිදු ලං ිරයවර්  ලං  න ගත් ලං  ප ලීසිය ලං ඒ ලං  වනුවට ලං

වැාමුළුව ලංඅවකාගු ලංවරන ලං කස ලංඋප දස් ලං දන ලංකදී. ලං ම් ලංස්ථේනයට ලංපැමණි ලං ප ලිස් ලංඅධිවේරී ලං ේ. ් .ේච්. ලං

ලියන   ලංමහතේ ලංවැාමුළු ලංසාවිධ්ේයවයින්ට ලංකියේ ලංසිටි ේ ලංවැාමුළුව ලංනවතේ ලංදමේ ලංසහභේගීවන්නන් ලංමීගමුව ලං

්ර ශය යන් ලංඉවත් ලංවන් න් ලංනම් ලංපමණ්  ලං ප ලිස් ලංකර් ෂේ ලංකබේ ලං දිය ලංහැකි ලංබවයි. ලං  මම ලංවැාමුළුවට ලං

සහභේගීවීමට ලංපැමිණි ලංජනමේධ්ය  දීන් ලංසියළුම ලං දනේ ලංජනමේධ්ය ලංඅමේතයායය ලංයට ත් ලංලිායේපදිාචි ලංවී ලංේහි ලං

අනුමැතිය ලං කබේ ලං  ගන ලං ති ේ. ලං ේබැවින් ලං වි රෝධ්තේවරුවන් ලං කියේ ලං සිටි ලං කවේරයට ලං  මම ලං වැාසටහන ලං

ත්රස්තවේදීන්ට ලංසහය ලංද් වන්න්  ලංනම් ලංඒ ලංසදහේ ලංජනමේධ්ය ලංඅමේතයායයද ලංවගකිව ලංයුු ලංබව ලංට්රේන්ස් නරන්සි ලං

ඉන්ටර්නැෂනල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංකයතනය ලංකියේ ලංසිටි ලං ේය. ලං මම ලංජනමේධ්ය  දීන් ලංත්රස්තවේදීන් ලං කස ලංහාවු ලං

ගසේ ලංඇත් ත් ලංඔවුන් ලංදමික ලංජේතිවයන් ලංවන ලංනිසේ ලංසහ ලංඔවුන් ලංදමික ලංභේෂේ වන් ලංජනමේධ්යවරණ ේ ලංනිරත ලං

                                                 
7http://www.ft.lk/2014/06/18/death-toll-rises-to-4-from-aluthgama-riots/ (Last accessed on 12th July 
2014) 
8Watch video from 0.58 – 1.20 minshttp://www.aljazeera.com/news/asia/2014/06/sri-lanka-riots-prompt-
international-concern-201461752248175495.html(Last accessed on 12th July 2014) 
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ඉන්ෆ ෝම්                                                                     ශ්රී කාව ෆේවිසම්මුතිය මර්දනය, 2014ජූනි  

ඉන්  ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රය ලං– informcolombo@gmail.com 8 

වන ලංනිසේ ලං බව ලං සාවිධ්ේයවයන් ලං අවධ්ේරණය ලංවර ලං සිටි ේය. ලං පසුගිය ලං මැයි ලං මේස ේදී ලං ද ලං ට්රේන්ස් නරන්සි ලං

ඉන්ටර්නැෂනල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංකයතනය ලංවිසින් ලං ප  හ න්නරු  දී ලංසාවිධ්ේනය ලංවහ ලං මවැනි ලංවැාමුළුව්  ලං

අත් ලංහැර ලංදැමීමට ලංසිදු ලංවිය. ලංේයට ලං හ ු ලංවූ ේ ලං ලංකර් ෂව ලංහමුදේවන් ලංවිසින් ලං හෝටල් ලංවහමණේවේරීත්වට ලං

ේල්ක ලංවහ ලංතර්ජනයන්ය. ලං ව ස  ලංවුවත් ලංසිාහක ලංජනමේධ්ය  දීන් ලං වනු වන් ලංසාවිධ්ේනය ලංවහ ලං ම් ලංහේ ලං

සමේන ලංුදහුණූ ලංවැාමුළු ලංබේධ්ේවකින් ලං ත රව ලංපවත්වේ ගන ලංයේමට ලංහැකි ලංවී ලංති ේ. ලං දවැනි ලංවරටත් ලංසිදු ලංවූ ලං

 මම ලංවාේවනපල්වේරී ලංක්රියේව ලංට්රේන්ස් නරන්සි ලංඉන්ටර්නැෂනල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංකතනය ලංවිසින් ලංතදබක ලං කස ලං

 හකේ ලංදකින ලංකද ලංඅතර ලංවගකිව ලංයුු ලංුදශගකයන් ලංිරළිබද ලංනීතිමය ලංක්රියේමේර්ග ලංගන්නේ ලං කස ලංරජයට ලංබක ලංවහ ලං

සිටි ේය9. 

 

 

මීගමු  දී ලංපැවැත්වීමට ලංනියමිත්ව ලංතිබුණු ලං ලංට්රේන්ස් නරන්සි ලංඉන්ටර් ලංනැෂනල් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංකයතනය ලංවිසින් ලං
සාවිධ්ේනය ලංවහ ලංජනමේධ්ය ලංවැාමුළුව ලංකක්රමණය ලංවහ ලංවහහවේරී ලංව්ඩාේය ම් ලංසේමේිකව ය්  ලං

ජනමේ ධ්ය දි යුතට ලංබැණ ලංවදි ලංකවේරය. ලංවහහවේරී ලංව්ඩාේයම ලංකර් ෂේ ලංවරමින් ලං ලං ජය ෂ්ට ලං ප ලිස් ලං
නිකධ්ේිස ය්  ලංසිට ලං ගන ලංසිටී. (ඡේයේරූපය: TISL) 

 

8.  ෆහෝලසිම් ආයතනෆේ ම ධය ස ව්ඡා ව ජනම ධයෆේදීන්ත තහනම් ිරීමම  

 හ ල්සිම් ලංකාවේ ලංකයතනය ලංවිසින් ලංපසුගිය ලංසති යහි ලංපවත්වනු ලංකැබූ ලංසහ ලංේහිදී  ලංේහි ලංවිධ්ේයව ලංනිකධ්ේරී ලං

බර්නේේ ලං   න්ටේනේ ලං අදහස් ලං දැ්  ලංවූ ලං  ලංමේධ්ය ලංසේවච්ඡේවට ලංසහභේගී ලංවීමට ලං  ලංසන් ේ ලංලීාර් ලංසහ ලංඉරුදින ලං

ුදවත්පත් ලංවක ලංජනමේධ්ය  දීන්ට ලංතහනම් ලංවරන ලංකදී. ලංසන් ේ ලංලීාර් ලංුදවත්පත ලංමෑතවදී ලංස්විස් ලංසි මන්ති ලං

සමේගම්  ලං වන ලං  හ ල්සිම් ලං සමේග ම් ලං අනු ලං සමේගම්  ලං වන ලං  හ ල්සිම් ලං කාවේ ලං කයතන ේ ලං

වහමණේවේරීත්වය ලංිරළිබද ලංවි  දනේත්මව ලංලිිර ලංකිහිපය්  ලංපක ලංවරන ලංකදී. ලංසන් ේ ලංලීාර් ලංුදවත්පත ලංකියේ ලං

සිටි ේ ලං  හ ල්සිම් ලං හි ලං විධ්ේයව ලං නිකධ්ේරී ලං බර්නේේ ලං    න්ටේනේ ලං මහතේ ගන් ලං ‘අමේරු ලං ්රය්න’ ලං අසන ලං

ජනමේධ්ය  දීන් ලං ලං ලං ම් ලංමේධ්ය ලංසේවච්ඡේවට ලං න වැදවීමට ලං හ ල්සිම් ලංවහමේණේවේිසත්වය ලංඥ රණය ලංවර ලං

                                                 
9http://www.tisrilanka.org/?p=11979(Last accessed on 12th July 2014) 
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ඉන්ෆ ෝම්                                                                     ශ්රී කාව ෆේවිසම්මුතිය මර්දනය, 2014ජූනි  

ඉන්  ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රය ලං– informcolombo@gmail.com 9 

ඇති ලංබවයි. ලං ම් ලංමේධ්ය ලංසාවච්ඡේව ලං තෝරේගත් ලංමේධ්ය  දීන්ට ලංපමණ්  ලංවිවෘත් ලංේව්  ලංබව ලං ලං හ ල්සිම්හි ලං

සන්නි  දන ලංවහමනේවරු ලංවිසින් ලංිරළිගන්නේ ලංකදී10.  

 

9. දමික ජනම ධයෆේදීන් ෆවොළඹ ෆහෝතකයිරන් මහ රෑ එළියත 

ජූනි ලං07 ලංවන ලංදේ ලංමීගමු  දී ලංේල්ක ලංවූ ලංබේධ්ේකිරීම ලං හ ු වන් ලංට්රේන්ස් නරන්සි ලංඉන්ටර්නැෂනල් ලංකයතනය ලං

විසින් ලංවැාමුළුවට ලංසහභේගීවීමට ලංනියමිතව ලංසිටි ලංජනමේධ්ය  දීන් ලංව ලං ව හ  ලංගකධ්ේරී ලං හෝටකයට ලංරැ ගන ලං

යන ලංකදී. ලංගකධ්ේරී ලං හෝටකය ලං තෝරේ ලං ලංගන්නේ ලංකශ ශ ලංදැඩි ලංකර් ෂේව්  ලංසහිත ලංවටිරටේවව ලංිරහිටේ ලංේය ලංිරහිටේ ලං

ඇති ලං නිසේ ලං ය. ලං ේනමුත් ලං ජනමේධ්ය  දීන් ලං වේමර ලං වකට ලං ඇුලු ලං වර ලං පැයව ලං තරම් ලං  ලං වේකය්  ලං යත්ම ලං

 හෝටක යන් ලංඉවත්ව ලංයන ලං කස ලං හෝටල් ලංවහමණේවේිසත්වය ලංජනමේධ්ය  දීන්ට ලංදැනුම් ලංදී ලංඇත. ලංබකගු ලං

සාවිධ්ේනය්  ලංවිසින් ලංවරන ලංකද ලංබකකිරීමවට ලංඅනුව ලං ම ස  ලංජනමේධ්ය  දීන්ට ලංඉවත්ව ලංයන ලං කස ලංදැනුම් ලං

දුන් ලං බව ලං ට්රේන්ස් නරන්සි ලං ඉන්ටර්නැෂනල් ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං කයතනය ලං පසුව ලං වහ ලං ්රය්න ලං කිරීමවදී ලං  හෝටල් ලං

වහමණේවේිසත්වය ලංවිසින් ලං්රවේර ලංවර ලංඇත. ලංජනමේධ්ය  දීන්ව ලංඉවත් ලං න වහ ලං හ ත් ලං ලංතර්ජනය ලංවරනු ලං

කැබූ ලං ව්ඩාේය ම් ලං සේමේිකවයන් ලං පැමිණ ලං ඔවුන්ව ලං ඉවත් ලං වරන ලං බවට ලං තර්ජනය ලං  ලං වහ ලං බව ලං  ලං  හෝටල් ලං

වහමණේවේිසත්වය ලංකියේ ලංසිටි ේය11.  

 

10. ර ජය ප ලිත පුවත්පතක් බර්ෆරෝ්ල ෆරෙෂ්ේෆේ ෆේදිව  න තය වක ඇති ෆද් ප කන යිය අදහස් 

පිළිබද ලිපියක් ව රණය ිරීමම  

රේජය ලංපේලිත ලංසති ලංඅන්ත ලංුදවත්පත්  ලංවන ලංසිළුමිණ ලංුදවත් ලංප ත් ලංජූනි ලං15 ලං්රවේය ේ ලංයේස්ත්රීය ලංඅති ර්වය ලංඅත් ලං

හිටවූ ලංබවට ලංවේර්තේ ලංවිය. ලංේයට ලං හ ුව ලං කස ලංදැ්  ලංවූ ේ ලංබර් ට්රෝල් ලං රෙෂ්  ලං   ලං  දිවේ ලංනේටය ලංවක ලංඇුහත් ලං

වන ලං්රබක ලං ශයපේකන ලංසාවේද ලංිරළිබද ලංලියැවුණු ලංලිිරයකි. ලංයේස්ත්රීය ලංඅති ර්ව ේ ලං ලංවවර ේ ලංවතේව ලං කස ලං

පහ ලංවීමට ලංනියමිතව ලංතිබුණු ලං මම ලංලිිරය ලං ලංුතහවත්වය, ලංමර්ධ්නය ලංසහ ලංදූෂණය ලංසහිත ලං ශයපේකන ලංවුහයන් ලං

සහිත ලං සමේජ ලං සම්බන්ධ් යන් ලං  රෙෂ්    ලං   දිවේ ලං නේටය ලං වක ලං ඇති ලං අදේකතේවය ලං ිරළිබද ලං සේවච්ඡේ ලං

වරන්නකි. ලං ව ස  ලංවුවත් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංරජය ලංිරළිබද ලං මම ලංලිිර ේ ලංකිසිදු ලංසටහන්  ලං න තිබුණු ලංනමුත් ලංසමස්ථ ලං

වුහ ේම ලංවුහේත්මව ලංවාේ ලංවැටීම්  ලං කස ලංද් වමින් ලංුදළුල් ලංසන්ධ්ර්භය්  ලංුහ ලංශ්රී ලංකාවේ   ලං ශයපේකන ලං

යථේර්ථයන් ලංසේවච්ඡේ ලංවරනු ලංකැබීය12. 

 

11. ප ්ර ත් යුධ සමය පිළිබද සැව අණූ චි්පතයක් ඉන්දිය ෆේ දමික ෆද් ෆප්රේමීන්න්ෆේ තර්ජනයත   

ශ්රී ලං කාවේ   ලං පය්දේත් ලං යුධ් ලං සමය ලං ිරළිබද ලං සැවසුණු ලං ‘ඔබ ලංනැුව, ඔබ ලං ේ් ව’ ලං විත්රපටය ලං තමිල්නේු   ලං

දර්යනය ලංකිරී මන් ලංපසුව ලං  ලංදමික ලං ශය ්ර මී ලංව්ඩාේයම් ලංවලින් ලංේල්ක ලංවූවේ ලංයැයි ලංකියන ලං ලංතර්ජනේත්මව ලං

දුරවතන ලං ඇමුම් ලං  හ ු වන් ලං චිත්රපට ලං යේකේ ලං වලින් ලං ඉවත් ලං වරන ලං කදී13. ලං  ලං ඉන්දු ලං කාවේ ලං  ලං සහ යෝගී ලං

නිෂප්ේදනය්  ලංවන ලං මම ලංචිත්රපටය ලංඅධ්ය් ෂනය ලංවර ලංඇත් ත් ලං්රමු  ලං ප හ  ලංකේාකිව ලංචිත්රපටවරු වුත ලං

වන ලං්රසන්න ලංවිතේන   ලංවිසිනි. ලං මම ලංචිත්රපටය ලංනැවත ලංදර්යනය ලංකිරීම ලංසදහේ ලංමැදිහත් ලංවන ලං කස ලංඉල්කමින් ලං

අධ්ය් ෂවරයේ ලංසහ ලංනිෂප්ේදවවරුන් ලංවිසින් ලංතමිල්නේු ලංමහ ලංඇමති ලංවරයේ ලං වත ලං ලංලිිරය්  ලං ය මු ලංවර ලංඇත. ලං

                                                 
10http://www.asianmirror.lk/news/item/1563-holcim-bars-sunday-leader-swiss-giant-blatantly-violates-
media-freedom(Last accessed on 12th July 2014) 
11http://www.tisrilanka.org/?p=11979(Last accessed on 12th July 2014) 
12http://www.asianmirror.lk/news/item/1550-silumina-bans-bertolt-brecht-for-damaging-government-
propaganda(Last accessed on 12th July 2014) 
13http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/31048 (Last accessed on 12th July 2014) 
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“ මම ලංචිත්රපටය ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංපය්දේත් ලංයුධ් ලංසමය ලංසහ ලං ලංදමික ලංජනතේවට ලංයු් තිය ලංඅහිමිකිරී ම් ලං්රති ලංවිපේව ලං

ිරළිබද ලංසා  දී ලංනිරූපණය්  ලං  . ලංහැකි ලංතරම් ලංඉන්දියේනු ලං්රදර්යන ලංඅවවේයය්  ලංකබේ ලංදීම ලං වනුවට ලං ලංඅද ලංඅිර ලං

ඉන් ලං්රතිවිරුශධ් ලං ශ ලංඅත්දකිමින් ලංසිටිමු. ලං ම් ලංසියල්කට ලං හ ුව ලංමා ලංමුකේ ලංවූ ලංසුළු ලංිරිසස්  ලංවිසින් ලං ලංචිත්රපටය ලං

 න බකේ ලං ේය ලං දමික ලං  ද්රෝහී එ ලං ේව්  ලං බව ලං ඥ රණය ලං කිරීමයි.”චිත්රපටය ලං දර්යනය ලං කිරීම ලං සදහේ ලං  ප ලිස් ලං

කර් ෂේවඉල්කමින් ලං ය මු ලංවහ ලං ම් ලංලිිරය ලංඅදේක ලංනිකධ්ේරීන් ලංවිසින් ලංකියවූ ලංබව ලංවේර්තේ ලංවිය. ලංජූනි ලං20 ලංවන ලං

දේ ලං දන්නේයි ලංසිනමේ ලංයේකේ ලං දවවදී ලං මම ලංචිත්රපටය ලංදර්යනවේර ලංකරම්භ ලංවහ ලංබවත් ලංපසු ලංදින ලංචිත්රපටයේකේ ලං

වකට ලංකිසියම් ලංව්ඩාේයම්  ලංවිසින් ලංතර්ජනේත්මව ලංදුරවතන ලංඇමුම් ලංකබේ ලංදුන් ලංබවත් ලං ම් ලංසිදු ලංවීම ලංිරළිබද ලං

 ප ලීසියට ලං දැනුම් ලං දුන්නත් ලං ඔවුන් ගන් ලං කිසිදු ලං සහ යෝගය්  ලං  න කැබුණු ලං බවත් ලං චිත්රපට ේ ලං ේ්  ලං

නිෂප්ේදවවර යුත ලංවන ලංරේහුල් ලං රෝයි ලං ලංපැවසූ ලංබව ලංවේර්තේ ලංවිය. ලං්ර ශය ේ ලංදමික ලංව්ඩාේයම්  ලංවිසින් ලංේල්ක ලං

වරන ලංකද ලංතර්ජන ලං හ ු වන් ලංචිත්රපට ේ ලංදර්යන ලංවේර ලංඅත්හිටුවේ ලංඇති ලංබව ලංී..වී.කර් ලංසිනමේ ලංහි ලංිලකේධිතය ලං

 භෝරේ ලං විටර් ලංපණිවුාය්  ලං ය මු ලංවර ලංතිබුණු ලංබව ලංවේර්තේවිය. ලං ලංඅනුග්රහය ලං න මැතිවම ලං හ ු වන් ලං මම ලං

චිත්රපට ේ ලංදර්යනවේර ලංස් වච්ඡේ වන් ලංඅත් ලංහිටවූ ලංබව ලංඅ න්  ලංසිනමේ ලංයේකේව ලං්රවේය ලංවර ලංසිටි ලංබව ලංවේර්තේ ලං

විය. ලංඒ ලංඅතරම ලං ප ලීසිය ලංපවසේ ලංඇත් ත් ලංඔවුන්ට ලංකිසිදු ලංවිධිමත් ලංපැමිණිල්ක්  ලං න කැබුණු ලංබවයි. ලං 

 

 

තමිල්නේු   ලංතහනමට: With You, Without You (ඡේයේරූපය ලං- ලං්රසන්න ලංවිතේන  ) 
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B. සම ගමෆේ නිදහස ල්ලකාණණය ිරීමම්  

 

12. ර ජය ෆනොවන සාවිධ නවක වැඩසතහන් වකත පැමිෆණන විෆද්ශීය ආර ධිතයන්ත වන වීස  

ෆරගුක සි 

රේජය ලං න වන ලංසාවිධ්ේන ලංවිසින් ලංපවත්වන ලංකබන ලංවැාසටහන් ලංවකට ලංපැමි ණන ලංවි ශශීය ලංකරේධිතයන්ට ලං

වීසේ ලංනිුතත් ලංකිරී ම්දී ලංඅදේක ලංවන ලංනව ලං රගුකේසි ලංඇුහත් ලංකසේ ලංපත්රය්  ලංවැබින  ලංම්ඩාකය ලං වත ලංඉදිිසපත් ලං

වර ලංඇති ලංබව ලංවේර්තේ ලංවිය. ලං මම ලංකසේපත්රයට ලංඅනුව ලං“ ලංවැාසටහන් ලංසාවිධ්ේනය ලංකිරීම ලංසදහේරේජය ලං න වන ලං

සාවිධ්ේන ලංවක ලංඉල්ලීම ලංසකවේ ලංබැලීම ලංසහ ලංවි ශශීය ලංකරේධිතයන්   ලංවීසේ ලංසම්බන්ධ් යන් ලංක්රියේ ලංකිරීම“ ලං

කර් ෂව ලංසහ ලංනේගිසව ලංසාවර්ධ්න ලංඅමේතයාය ේ ලංරේ. න .සා ලංිරළිබද ලං ල්වම් ලංවේර්යේකයට ලංසහ ලංසමේගම් ලං

ලියේපදිාචි ලංකිරී ම් ලං ල්වම් ලංවේර්යේකයට ලංපැව රනු ලංඇත. ලංඒ ලංඅනුව ලංවි ශශීය ලංකරේධින්ට ලංවීසේ ලංකබේ ලංගැනීම ලං

සදහේ ලං සාවිධ්ේන ේ ලං ලියේපදිාචි ලං සහතිවය ලං සහ ලං මුදල් ලං කධ්ේර ලං කැ බන ලං මූකයන් ලං ිරළිබද ලං විස්තරේත්මව ලං

 ත රුරු ලං මන්ම ලංසේවච්ඡේවට ලංබදුන් ලංවන ලං ත්මේ ලංිරළිබද ලං වටි ලංවිස්තරය් , ලංවැාසටහ න් ලංඅරමුණු ලංසහ ලං ලං

සහභේගීවන්නන්   ලංකැයිස්ුව්  ලංඉදිිසපත් ලංවහ ලංයුුය14. 

 

13. ෆදමළ අතුන්දහන්වූවන්ෆේ ඥ ති පිරිස්  විෆරෝධත වයවත සහභ ගී වීෆමන් වළක්ව  ෆදමළ  

පළ ත්සභ  මන්ත්රීවරෆයක් අත්අඩාගුවත ගැනීම   

 
මුකතිවු ලංදිස්ත්රි්  ලං ල්වම් ලංවේර්යේකය ලංඉදිිසිරටදී ලංජූනි ලං5 ලංවන ලංදින ලංදමික ලංජේතිව ලංසන්ධ්ේනය ලං(TNA) සහ ලංදමික ලං

ජේතිව ලං මහජන ලං  පරමුණ ලං (TNPF) විසින් ලං ඒවේබශධ් ලං වි රෝධ්තේවය්  ලං සාවිධ්ේනය ලං වරන ලං කදී. ලං  මම ලං

වි රෝධ්තේවය ලං මගින්, ලං යුශධ් ේ ලං අවසන් ලං දින ලං කිහිපය ලං ුහදී ලං කර් ෂව ලං හමුදේවන්ට ලං භේර ලං දී මන් ලං පසු ලං

අුරුදහන් ලංවී ලංඇති ලංබව ලංසැහ වන ලංුදශගකයන් ලංිරළිබද ලංඔවුන්   ලංපවුල්වක ලංසේමේිකවයන් ලංවිසින් ලං ග නු ලං

වරන ලං කද ලං හබයේස් ලං  වෝුදස ්ලං නු ලං  පත්සම් ලං විභේගයට ලං ගන්නේ ලං  කස ලං ඉල්කමින් ලං  මම ලං වි රෝධ්තේවය ලං

පැවැත්විණි. ලං මම ලංවි රෝධ්තේවයට ලංසහභේගීවීමට ලංපැමිණි ලංඅුරුදහන්වූවන්   ලංපවුල් ලංවක ලංසේමේිකවයන්ව ලං

කර් ෂව ලංහමුදේවන් ලංවිසින් ලංවි රෝධ්තේවයට ලංසහභේගීවීම ලංවැහ් වේ ලංලීමට ලං ලංඋත්සහ ලංදැරූ ලංබව ලංවේර්තේ ලංවිය15. ලං

අධිවරණයට ලං අපහේස ලං කිරීම ලං මත ලං  ලං දමික ලං ජේතිව ලං සන්ධ්ේන ේ ලං උුරු ලං පහේත ලං සභේ   ලං මන්ත්රීවර යුත ලං

අත්අාාගුවට ලංගත් ලංබව ලංමේධ්ය ලංවේර්තේ ලංවහ ලංඅතර ලංවි රෝධ්තේවය ලංපැවැත් වන ලංස්ථේනය ලං වනස් ලංකිරී මන් ලං

පසුව ලංඔහුව ලංනිදහස් ලංවර ලංඇත. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14http://www.sundaytimes.lk/140629/columns/five-star-wonder-of-asia-dream-or-nightmare-
105246.html(Last accessed on 12th July 2014) 
15http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37247(Last accessed on 12th July 2014) 
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C. එක්සත් ජ තීන්ෆේ යුධ අපර ධ විමර් න මණ්ඩකය ෆවත ස ක්ෂි කබ  ෆදන පුද්ගකයන් 

සම්බන්ධෆයන් ක්රිය ම ර්ග ගන්න  බවත තර්ජනය ිරීමම   

 

14. එක්සත් ජ තීන්ෆේ යුධ අපර ධ විමර් න මණ්ඩකය ෆවත ස ක්ෂි කබ  ෆදන පුද්ගකයන් 

සම්බන්ධෆයන් ක්රිය ම ර්ග ගන්න  ෆකස තර්ජනය ිරීමම  

අනේගත ලංයුධ් ලංඅපරේධ් ලංවිභේගයවදී ලංේම් පරී් ෂන ලංවමිටුව ලං ලංඉදිිස ේ ලංරජයට ලංවිරුශධ්ව ලංසේ් ි  ලංකබේ ලං දන ලං

ුදශගකයන් ලංිරළිබද ලං ලංසුදුසු ලංක්රියේමේර්ග ලංගන්නේ ලංබවට ලංරජය ලංතර්ජනය ලංවහ ලංබව ලංජනමේධ්ය ලංවේර්තේ ලංව හ ය16. 

“ මම ලංඉතේම ලංබරපතක ලංතත්ත්වය්  ලංසහ ලංඅප ලංේය ලංඉතේ ලංහගින් ලංනිරී් ෂණය ලංවරනවේ. ලං්රතිවේදීන් ලංවිසින් ලං දනු ලං

කබන ලංසේ් ි  ලංමත ලංඒ ලංිරළිබද ලංසුදුසු ලංක්රියේමේර්ග ලංගැනීමට ලංඅප ලංසූදේනම්.” ලංයනු වන් ලංරජ ේ ලංමේධ්ය ලං්රවේයව ලං

සහ ලංජනමේධ්ය ලංඅමේතය ලං ව හලිය ලංරුක් වැල්ක ලංමහතේ ලංසි කෝන් ලංටු ේ ලංුදවත් ලංපතට ලංපවසේ ලංතිබුණි. ලංරජය ලං

අපම්ර්තියට ලං පත් ලං කිරීමට ලං සූදේනම් ලං වන ලං කාවේව ලං ුහ ලං සහ ලං ඉන් ලං ිරටත ලං දමික ලං ායස් පෝරේව ලං සහ ලං  සසු ලං

ුදශගකයන් ලං මන්ම ලං්රධ්ේන ලංදමික ශයපේකන ලංප් ෂය ලංවන ලං ලංදමික ලංජේතිව ලංසන්ධ්ේනය ලංිරළිබදවද ලං ලංරජය ලංදන්නේ ලං

බව ලංඅමේතයවරයේ ලංපැවසූ ලංබව ලංතව ලංදුරටත් ලංවේර්තේ ලංවිය. ලං 

 

D. වි ්වවිදය ක ආර ර්යවන්න්ත මරණ තර්ජන, විෆරොධත  දැක්වූ ෆදම පියන්ත සහ 

ගුන්වන්න්ත පහර දීම්  

 

15. ආර ර්ය නිර්ම ්ල රාජිත් ෆද්වසිරි මහත ත මරණ තර්ජන  

විය්ව ලංවිදයේක ලංකදේරවරුන්   ලංසාගම ේ ලංහිටුද ලංසභේපති ලංකදේර්ය ලංනිර්මේල් ලංරාිකත් ලං ශවසිිස ලංමහතේ ලංවිසින් ලං

ජූනි ලං16 ලංවන ලංදින ලංසිට ලංතමන්ට ලංේල්ක ලංවූ ලංමරණ ලංතර්ජනය්  ලංිරළීබද ලංමහරගම ලං ප ලීසියට ලංපැමිණිල්ක්  ලං

 ග නු ලංවහ ලංබව ලංවේර්තේ ලංවිය. ලංඒ ලංමහතේ   ලංබිිසදටද ලංතර්ජන ලංේල්ක ලංවී ලංඇති ලංඅතර ලංජූනි ලං17 ලංවන ලංදේ ලංකැබුණු ලං

දුරවතන ලංඇමුම්  ලංමගින් ලං ලං ශවසිිස ලංමහතේ   ලංදියණියට ලංඇසිේ ලං්රහේරය්  ලංේල්ක ලංවරන ලංබවට ලංතර්ජන ලං

වර ලංඇත17. ලං  ලංකදේර්ය ලං ශවසිිස ලංමහතේ ලංවසර ලංගණනේව්  ලංතිස් ස  ලං වත්මන් ලංරජය ලං්රසිශධි ේ ලංවි  දනය ලං

වරයි. 

 

16. න්හුණ වි ්ව විදයවකෆේ ආර ර්යවන්න්ත මරණ තර්ජන  

රුහුණු ලංවිය්ව ලංවිදයේක ේ ලං ලංකදේර්යවරුන්ට ලංේල්ක ලංවූ ලංමරණ ලංතර්ජන ලංිරටුපස ලංරජය ලංසිටින ලංබව ලංජූනි ලං6 ලංවන ලංදින ලං

 ව හ දී ලං පැවති ලං මේධ්ය ලං හමුවවදී ලං විය්ව ලං විදයේක ලං කදේර්යවරුන්   ලං සාගම ේ ලං සභේපතිවරයේ ලං  දෝදනේ ලං

ව හ ය18.විය්ව ලං විදයේකය ලං ුහ ලං ිලෂය ලං ිලෂයේවන්ට ලං පහර ලං දීම ලං ිරළිබදව ලං  ද ස් ලං පැවරී මන් ලං පසුව ලං ඔවුන්ට ලං

තර්ජනය ලංවහ ලංබව ලංපැව ස . ලංිලෂයයන්ට ලං්රහේර ලංේල්ක ලංවහ ලංමැරයන්ව ලං ප ලීසිය ලංවිසින් ලංකර් ෂේ ලංවහ ලංබව ලං

                                                 
16http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/30626(Last accessed on 15th July 2014) 
17http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7119:death-threats-
to-dr-nirmal-ranjith-devasiri-&catid=42:smartphones&Itemid=74 (Last accessed on 12th July 2014) 
18https://www.srilankamirror.com/news/15324-death-threats-to-ruhuna-university-lecturers and 
http://www.sundaytimes.lk/140608/news/ruhuna-uni-undergrads-to-continue-agitating-for-reopening-of-
their-campus-102887.html (Last accessed on 12th July 2014) 
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http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7119:death-threats-to-dr-nirmal-ranjith-devasiri-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7119:death-threats-to-dr-nirmal-ranjith-devasiri-&catid=42:smartphones&Itemid=74
https://www.srilankamirror.com/news/15324-death-threats-to-ruhuna-university-lecturers
http://www.sundaytimes.lk/140608/news/ruhuna-uni-undergrads-to-continue-agitating-for-reopening-of-their-campus-102887.html
http://www.sundaytimes.lk/140608/news/ruhuna-uni-undergrads-to-continue-agitating-for-reopening-of-their-campus-102887.html


ඉන්ෆ ෝම්                                                                     ශ්රී කාව ෆේවිසම්මුතිය මර්දනය, 2014ජූනි  

ඉන්  ෝම් ලංමේනව ලංහිමිවම් ලංදත්ත ලං ් න්ද්රය ලං– informcolombo@gmail.com 13 

 ම කස ලංතර්ජනයට ලංක්  ලංවූ ලංතවත් ලංවිය්වවිදයේක ලං ශයව යුත ලංවන ලංකදේර්ය ලංඋුදල් ලංඅ ේරත්න ලංමහතේ ලංමේධ්ය ලං

 වත ලං්රවේය ලංව හ ය19. ලං ලං 

 

 

පේකව ලංප් ෂ ේ ලං ශයපේකසයින්   ලංසහය ලංකබන ලංවහහවේරී ලංවණාේයම් ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලං   ටුව ලංඅසක ලංරැස් ලංවී ලංේහි ලං
කදේර්යවරුන්ට ලංසහ ලංිලෂයයන්ට ලංතර්ජනය ලංවරන ලංකවේරය ලං ( ඡේයේරූපය: බීබීසී ලංසා ශයය) 

 

17. විෆරෝධත  දැක්වූ ගුන්වන්න් සහ ෆදම පියන්ත තර්ජන 

 ව හ  ලං අ යෝව ලං විදයේක ේ ලං පවතින ලං  ශයපේකන ලං අත ලං  පවීම් ලං ිරළිබදව ලං වි රෝධ්තේවය ලං පහ ලංවහ ලං ේය ලං

විදුහ ල් ලංගුරුවරුන් ලංසහ ලං දමේිරයන් ලංජූනි ලං05 ලංවන ලංදේ ලංනේදුනන ලංිරිසසව   ලං්රහේරයට ලංක්  ලංවූ ලංබව ලංවේර්තේ ලං

විය. ලං්රහේර ේ ලං්රතිඵකය්  ලං කස ලංවි රෝධ්තේවයට ලංසහභේගී ලංවූ ලංමව්  ලං ව හ  ලංජේතිව ලං රෝහකට ලංඇුහත් ලං

වරන ලංකදී. ලං වත්මන් ලං විදුහල්පති ලං වරයේ ලං විසින් ලං පේසක ලං සහ ලං ේහි ලං අධ්යේපන ලංවටයුු ලං විනේය ලංවරන ලං බවට ලං

වි රෝධ්තේවරු වෝ ලං  දෝදනේ ලං වහහ. ලං ර   ලං අනේගත ලං ිලෂය ලං පරුදරට ලං වාේ ලං රජය ලං සිය ලං  හාදයියන්ට ලං

්රමු තේවය ලං දන ලංබව ලං ම් ලං්රහේරය ලංිරළිබද ලංඅදහස් ලංද් වමින් ලංකාවේ ලංගුරු ලංසාගම ේ ලංමහ ලං ල්වම් ලං ජෝසන ලං

ස්ටේලින් ලංමහතේ ලං්රවේය ව හ ය. ලං ම් ලං්රහේරය ලංසම්බන්ධ් යන් ලංවතේ ලංකිරීම ලංිරළිබද ලංබස්නේහිර ලංපහේ ත් ලංමහ ලං

ඇමති ලංවරයේ ලං දෝදනේවට ලංක්  ලංවිය20. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19https://www.srilankamirror.com/news/15324-death-threats-to-ruhuna-university-lecturers (Last 
accessed on 12th July 2014) 
20http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11677:minister-
prasanna-attacks-parents&catid=35:local&Itemid=48(Last accessed on 12th July 2014) 
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E. ශිෂය ක්රිය ව රවම් මර්දනය  

 

18. රජරත වි ්ව විදය ක ශිෂයයන්ෆේ සතයග්රහයත ප්රහ ර  

ිලෂයයන්   ලංතේවතේලිව ලංඋපවේස ලංුතටිය ලංගිනි ලංගන්නේ ලංකවේරය ලං ලං(ඡේයේරූපය: කාවේ ලංටෘත්) 

 
ිලෂයයන් ලං27  ද නුත   ලංඅසේධ්ේරණ ලංපාති ලංතහනම ලංඉවත් ලංවරන ලං කස ලංඉල්කමින් ලංරජරට ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලං

ිලෂයයන් ලංවිසින් ලංසාවිධ්ේනය ලංවහ ලංසතයග්රහය ලං ිරළි වළින් ලංජූනි ලං 1821 ලං සහ ලං ජූනි ලං 29 22 ලං යන ලං  දදින ලංුහ ලං

නේදුනන ලංමැර ලංව්ඩාේමව   ලං්රහේරයට ලංක්  ලංවිය. ලංමැර ලංවර යෝ ලං මදින ලංඋදෑසන ලංිලෂයයන් ලංසතයග්රහය ලං

සදහේ ලං ය දේ ලංගත්තේවවේලිව ලංුතටියට ලංගිනි ලංතැබූහ. ලං ම ලංසිදුවී මන් ලංේ්  ලංිලෂය යුත ලංුවේක ලංකැබු  ය. ලං

සිදුවීම ලංසම්බන්ධ් යන් ලංපැමිණිල්ක්  ලං ග නු ලංවහද ලං ලං ප ලීසිය ලංවිසින් ලංතවමත් ලංකිසිදු ලංක්රියේමේර්ගය්  ලං ගන ලං

 න මැති ලංබව ලං“මේනව ලංහිමිවම් ලංසුරැම් ම් ලංිලෂය ලංසාවිධ්ේනය” ලංකියේ ලංසිටි ේය. ලං 

 

19. ශිෂය න යවයින් අත්තඩාගුවත  

අන්තර් ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලංිලෂය ලංබක ලංම්ඩාක ේ ලංවැදවුම්වරු ලං්රවේය ලංවහ ලංකවේරයට ලංේහි ලංහිටුද ලංවැදවුම්වරු ලං

සාජීව ලංබ්ඩාේර ලංමහතේ ලංසහ ලංතවත් ලංිලෂය ලංනේයවයින් ලංති ද න්  ලංමහනුවර ලං ප ලීසිය ලංවිසින් ලංජූනි ලං23 ලංවන ලං

දේ ලංඅත්අාාගුවට ලං ගන ලංඇත23. ලං ම වුන් ලංමහනුවර ලංම හ ස්ත්රේත් ලංඉදිිසයට ලංපමුණුවනු ලංකැබූ ලංඅතර ලංජූලි ලං23වන ලං

දේ ලංද් වේ ලංසාජීව ලංබ්ඩාේර ලංමහතේ ලංිසමේන්ේ ලංබේරයට ලංපත් ලංවරන ලංකද ලංඅතර ලං සසු ලංති දනේ ලංඇප ලංමත ලංමුදේ ලංහිසන ලං

කදී. ලංඅන්තර් ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලංිලෂය ලංබක ලංම්ඩාකය ලංදැ් වූ ලංකවේරයට ලං ම වුන්ව ලංඅත්තාාගුවට ලං ගන ලංඇත් ත් ලං

විය්ව ලංවිදයේක ලංකර් ෂව ලංනිකධ්ේරීන් ලංවිසින් ලං ග නු ලංවරන ලංකද ලංඅසතය ලංපැමිණිල්ක්  ලං හ ු වන් ලංබව ලංිලෂය ලං

ක්රියේවේිසව යුත ලංඉන්  ෝම් ලං වත ලංපැවසීය. ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලංමිමියට ලංඇුළු ලංවීමට ලංබ්ඩාේර ලංමහතේට ලංපනවේ ලං

තිබුණු ලංතහනම ලංවා ලංකිරීම ලං වනු වන් ලංපසුව ලංඔහුට ලං දෝදනේ ලංපවරන ලංකදී. ලං ලංසාජීව ලංබ්ඩාේර ලංමහතේ ලංනිදහස් ලං

                                                 
21http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7125:thugs-attack-
students-sathyagraha-&catid=42:smartphones&Itemid=74(Last accessed on 12th July 2014) 
22http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article& id=11694:sathyagraha-
of-rajarata-students-attacked-by- thugs&catid=35:local&Itemid=48 (Last accessed on 18th June 2014) 
23http://www.dailymirror.lk/news/48838-bandaras-arrest-part-of-witch-hunt-iusf.html(Last accessed on 
12th July 2014) 
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අධ්යේපන ලංඅයිඥ න් ලං වනු වන් ලං්රබක ලංහඬ්  ලං ලංනගන් නුත ලංවන ලංඅතර ලං ලංකිහිපවර්  ලංතර්ජන ලංවකට ලංමුහුණ ලංදී ලං

අත්අාාගුවට ලංද ලංපත් ලංවී ලංඇත. ලං ලං 

 

20. රජෆේ ප්රදර් නයක් පිළිබදව විෆරෝධත වය දැක්වූ න්හුණ වි ්ව විදය කෆේ ශිෂයයන්ත ප්රහ ර 

 ප ලීසිය ලංබකේ ලංසිටි යදී ලංනි යෝජය ලංඅමේතය ලංසනත් ලංජයසූිසය ලංමහතේ   ලංනේයවත්ව යන් ලං ම හය ලංවුණූ ලං

වහහවේරී ලංව්ඩාේයම්  ලංවිසින් ලංිලෂයයන් ලං වත ලංේල්ක ලංවහ ලං්රහේරය ලංශ්රී ලංකාවේ ලංනීඥ සවරුන්   ලංසාගම ේ ලං

ස්ථේවර ලං වමිටුව ලං විසින් ලං  හකේ ලං දකින ලං කදී24. ලං ජයසූිසය ලං මහතේ ලං සහ ලං රජ ේ ලං  ශයපේකසයින් ලං ්රහේරයට ලං

සම්බන්ධ් ලංවී ලංසිටින ලංකවේරය ලංදැ්  වන ලංඡේයේරූප ලංඉදිිසපත් ලංවරමින් ලං  ලංජනතේ ලංවිමු් ති ලං පරමුණද ලං මම ලං

පහරදීම ලං හහේ ලංදකින ලංකදී25. ලංරුහුණු ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලංමිමි ේ ලංපැවැත්වීමට ලංසූදේනම් ලංවර ලංඇති ලංරජය ලංමගින් ලං

වේර්ි වව ලංසාවිධ්ේනය ලංවරනදැයට ලංකිරුක ලං්රදර්යණය ලංිරළිබද ලංිලෂයයින් ලංදැ් වූ ලංවි රෝධ්තේවය ලංජූනි ලං02 ලංවන ලං

දින ලංේල්ක ලංවූ ලං මම ලං්රහේරයට ලං හ ු ලංවූ ලංබව ලංකියැවුණි26. ලංිලෂයයන්ට ලංපහර ලංදීම ලංසම්බන්ධ් යන් ලංවූ ලං දෝදනේව ලං

නි යෝජය ලංඅමේතයවරයේ ලංවිසින් ලං්රති්  ෂ ප ලංවරන ලංකද ලංනමුත් ලංිලෂයයන්ට ලංේ රහිව ලං්ර ශයවේසීන් ලංවිසින් ලංසිදු ලං

වහ ලංවි රෝධ්තේවයවට ලංතමන් ලංසම්බන්ධ් ලංවූ ලංබව ලංකියේ ලංසිටි ේය27. ලං 

 

21. ශිෂය ක්රිය ව රිණියවත එෆරිමව විනය පීමක්ෂණ සහ වි ්ව විදය ක මිමියත ඇතුළු වීමත 

තහනමක්  

වැහණි ලංසරසවි ේ ලං්රමු  ලං ප හ  ලංිලෂය ලංක්රියේවේිසණිය්  ලංවන ලංයයේමලී ලංලියනේරච්චි ලං ම නවිය ලංජූනි ලං26 ලංවන ලං

දින ලංවිනය ලංපරී් ෂණය්  ලංසදහේ ලංවැවනු ලංකැබූ ලංඅතර ලංපරී් ෂණය ලංඅවසන්වන ලංුරු ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලංමිමියට ලං

ඇුළු ලංවීම ලංතහනම් ලංවරන ලංකදී28. ලං 

 

ිලෂයේවන් ලංඅතර ලං න සන්සුන්තේවය ලංඅවුළුවන ලංබවට ලංවූ  ලං දෝදනේව ලංඇයට ලංේල්ක ලංවරන ලංකශ ශ ලංතනිවරම ලං

ිලෂයේවන් ලංවිසින් ලංදියත් ලංවහ ලං ලංඒවේබශධ් ලංක්රියේමේර්ගය්  ලංහරහේ ලංනව ලංනව ලංවේන්තේ ලං න්වේසිවේගේරය්  ලංදිනේ ලං

ගැනීමට ලං වැහණිය ලං විය්ව ලං විදයේක ලං ිලෂයේ වෝ ලං සමත්වී මන් ලං පසුය. ලං ඊට ලං  පර ලං පැවති ලං වේන්තේ ලං

 න්වේසිවේගේරය ලංඉතේමත් ලංඅු ලංපහසුවම් ලංසහිත ලංවූව්  ලංඅතර ලංේ්  ලංවේමරයව ලංිලෂයේවන් ලං25 ලං ද නුතට ලං

පමණ ලංකැගුම් ලංගැනීමට ලංසිදු ලංව ලංතිබුණි. ලං 

 

මීට ලංඉහදී ලං ලංයයේමලී ලං ම නවිය ලංසහ ලංතවත් ලංිලෂය ලංක්රියේවේිසණියන් ලං ද ද නුත ලංඅධිවරණ ේ ලංවැහැ් වී ම් ලං

නි යෝග ලං න වතේ ලංපැවැත්වුණූ ලංිලෂය ලංවි රෝධ්තේ ලංවයේපේරයවට ලංසහභේගී ලංවීම ලං හ ු වන් ලංඅත්අාාගුවට ලං

ගන්නේ ලංකදී29. ලංයයේමලී ලං ම නවිය ලංඅධිවරණයට ලංඉදිිසපත් ලංවහ ලංඅවස්ථේ  දී ලංඅනේගත ේදී ලං ශයපේකන ලං

ක්රියේවේරවම් ලංවකට ලංසම්බන්ධ් ලං න වන ලං කස ලංමහරම හ ස්ත්රේත් ලංවිසින් ලංඅවවේද ලංවරන ලංකදී. ලංවි ය ෂ යන්ම ලං

                                                 
24https://www.colombotelegraph.com/index.php/bar-association-condemns-police-inaction-during-
ruhuna-university-attack/ (Last accessed on 12th July 2014) 
25http://www.srilankanews.lk/index.php/news/general-news/3538-master-blaster-blasts-students-jvp  
(Last accessed on 12th July 2014) 
26http://www.srilankanews.lk/index.php/news/general-news/3538-master-blaster-blasts-students-jvp 
(Last accessed on 12th July 2014)  
27http://www.samachar.com/Jayasuriya-accused-of-attacking-students-ogfmMTagfcd.html (Last 
accessed on 12th July 2014) 
28 “Monthly update on repression of students in Sri Lanka” – June edition, by “Students for Human 
Rights” 
29 “Monthly update on repression of students in Sri Lanka” – June edition, by “Students for Human 
Rights” 
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ඇය ලංවේන්තේව්  ලංවන ලංබැවින් ලංේවැනි ලංවටයුු ලංනුසුදුසු ලංබව ලං්රවේය ලංවිය. ලංවේන්තේ ලං  න්වේසිවේගේර ලංවටේ ලං

ිලෂයේවන් ලංබිය ලංගැන්වීමට ලං ප ල්ක්  ලංරැ ගන ලංයන ලං ලංබවට ලං ලංඇයට ලංේ රහිව ලංපදනම් ලංවිරහිත ලං දෝදනේව්  ලංද ලං ලං

ේල්ක ලංවරන ලංකදී. ලං 

 

22. ශිෂය ක්රිය ව ීමන්ෆේ ෆගක වැඩීමත මෆහේස්් ත් නිර්ෆද්  වරයි  

අධිවරණය ලංඉදිිසයට ලංපමුණුවනු ලංකැබූ ලංිලෂය ලංක්රියේවේරීන් ලං ද ද නුත   ලං ගක ලංවාේ ලංදැමිම ලංයුුව ලංතිබුණු ලං

බව ලං ව ටුව ලංම හ ස්ත්රේත් ලංතිලිණ ලංගම   ලංවිසින් ලංජූනි ලං 16 ලං වන ලං දේ ලං්රවේය ලංවරන ලංකදී30. ලං  මම ලංිලෂයයන් ලං

අධිවරණයට ලං ඉදිිසපත් ලං වරනු ලං කැබු   ලං ිලෂය ලං ක්රියේවේරීන් ලං අත්අාාගුඅවට ලං  ගන ලං පහර ලං දී ම් ලං සිදුවීම්  ලං

සම්බන්ධ් යනි. ලංපහරදී මන් ලංමින් ලංේ්  ලංිලෂය යුත   ලංඇසට ලංබරපතක ලංුවේක ලංසිදු ලංවී ලංතිබුණි. ලං ලං 

 

23. ශිෂයක්රිය ව ීමන්ෆේ පාති තහනම් ිරීමම  

නිකධ්ේරීන්   ලංරේජවේිසයට ලංබේධ්ේ ලංවහේ ලංයැයි ලංකියමින් ලංරජරට ලංවිය්ව ලංවිදයේක ේ ලංවයවහේිසව ලංී.ඨ ේ ලංඅවසන් ලං

වස ර් ලංිලෂය යුත ලංවන ලංසී.ේම්. ලංඅමරරත්න ලංමහතේ ලංජූනි ලං05 ලංවන ලංදින ලංපාති ලංතහනමවට ලංක්  ලංවරන ලංකදී31. ලං

ගම් ලංවේසීන්   ලං්රහේරයට ලංක්  ලංවී මන් ලංපසුව ලංකර් ෂේව ලංඉල්කේ ලංසිටි ලංිලෂය ලංව්ඩාේයමවට ලංකර් ෂේව ලංකබේ ලං

දීමට ලංඔවුන් ලංඅ ප  හ සත් ලංවන් න් ලංමන්දැයි ලංතමන් ලංකර් ෂව ලංනිකධ්ේරීන් ගන් ලංවිමසූ ලංබව පාති ලංතහනමට ලං

ක්  ලංවූ ලංිලෂයයේ ලංපැවසු  ය. ලං  ලංවිනය ලංපරී් ෂණය ලංිරළිබද ලංදැනුම් ලං දන ලංලිිරය ලංතමන් ලං වත ලංකැබු ්ඩ ලං ම් ලං

සිදුවී මන් ලංමේස ලං4වට ලංපසුව ලංබවත් ලංතමන්ට ලංවිරුශධ්ව ලංනිය්චිත ලං දෝදනේ ලංකිසිව්  ලංලිිර ේ ලංසදහන් ලං න වුණු ලං

බවත් ලං හ තම ලංවැඩිදුරටත් ලංකියේ ලංසිටි ේය. ලං මම ලංවිනය ලංපරී් ෂණය ලංසිදු ලංවරන් න් ලංමීට ලංමේස ලං4වට ලං පර ලං

සිදු ලං වූ ලං අදේක ලං සිදුවීම ලං සම්බන්ධ් යන් ලං බව ලං පරී් ෂණය ලං අතරුර ලං ඔහුට ලං දැනුම් ලං දී ලං ඇත. ලං ඔහු ලං ඉදිිසපත් ලං

වහ වරුණු ලං න තවේ ලංඔහු   ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලංජීවිත ේ ලංඅවසේන ලං ස මස්තයට ලංඅදේක ලංවන ලංමේස ලං6ව ලංපාති ලං

තහනම්  ලං සහ ලං විභේග ලං තහනම්  ලං පනවන ලං කදී. ලං  මම ලං සිදුවී ම්දී ලං විය්ව ලං විදයේක ලං බකධ්ේරීන් ලං විනය ලං

පරී් ෂණය්  ලංපැවැත්විය ලංයුු ලංනියමිත ලංිරළි වහ ලංඅනුගමනය ලංවර ලං න මැති ලංබව ලං“මේනව ලංහිමිවම් ලංසුරැම් ම් ලං

ිලෂය ලංසාවිධ්ේනය” ලං්රවේය ලංව හ ය. ලං 

 

24. ශිෂය ක්රිය ව ීමන් අපකීර්තියත පත් ිරීමම  

උසස් ලංඅධ්යේපන ලංඅමේතයවරයේ ලංවිසින් ලංිලෂය ලංක්රියේවේරීන් ලංිරස්සන්, ලං මෝායන් ලංසහ ලංහිවකන් ලං කස ලංහදුන්වන ලං

කද32 ලං අතර ලං ඔවුන් ලංවිසින් ලංඉදිිසපත් ලංවරන ලංකිසිදු ලං ඉල්ලීමවට ලංඇහුම්වන් ලං න  දන ලංබවත් ලංඔහු ලං ්රතිදේර ලං

ද් වන් න් ලංිලෂයයන්ට ලංමිස ලංහිවලුන්ට ලං න වන ලංබවත් ලං ලං්රවේය ලංවරන ලංකදී. ලංඅමේතයවරයේ   ලං මම ලංවතේවට ලං

තර ේම ලංවිරුශධ්ත්වය ලංපේන ලංබව ලංවිය්ව ලංවිදයේක ලංකදේර්ය ලංවරුන්   ලංසාගම ේ ලංසභේපති ලංකදේර්ය ලංදන්ද්රගුනත ලං

 ත්නුවර ලංමහතේ ලංමේධ්යයට ලං්රවේය ලංවර ලංසිටි ේය33. ලං 

                                                 
30 “Monthly update on repression of students in Sri Lanka” – June edition, by “Students for Human 
Rights” 
31 “Monthly update on repression of students in Sri Lanka” – June edition, by “Students for Human 
Rights” 
32 Original speech in Sinhalese is available at http://www.col4neg.net/newspage/sirasa-news-1st/sirasa-
news-1st-7pm-05-06-2014.html (minutes 17.56 to 18.13 of the news broadcast) while the English 
translation (text and video) which is slight edited, is at http://newsfirst.lk/english/2014/06/allied-health-
science-students-issue-will-provide-answers-foxes-s-b-dissanayake/38708 (Last accessed on 12th July 
2014) 
33https://www.srilankamirror.com/news/15324-death-threats-to-ruhuna-university-lecturers (Last 
accessed on 12th July 2014) 
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F. ආගමිව නිදහස ප්රවර්ධනය වරන ම නව ිමමිවම් ආරක්ෂවෆයකුත තර්ජන 

 

25. වතරැව විජිත ිමමියන්ත කබ  දී තිබුණු ෆපොලිස ්ආරක්ෂ ව ඉවත් ිරීමම සහ සිදු වරන කදැයි 

ිරයන පහර දීම  

 

විිකත ලංහිමි:  පැහැර ගන ලංයේම ලංසහ ලංපහර ලංදීම ලං?(ඡේයේරූපය:  නත් ලංේ ් ලංේම් ලං) 

 

2013 ලංවස ර් ලංසිට ලංවි ය ෂ යන්ම ලංසුළුතර ලංව්ඩාේයම් ලංවක ලංකගමිව ලංනිදහස ලං වනු වන් ලං පනී ලංසිටින ලංවිිකත ලං

හිමියන් ලං බ දු ලංබක ලං ස නේ   ලංක්රියේවේරවම් ලංදැඩිව ලංවි  දනය ලංවහ ලං බෞශධ් ලංක්් වකවකි. ලං මම ලංහිමි ලංනම් ලංපසු ලං

ගිය ලංවේකය ලංුහ ලංපහරදීම් ලංවලින් ලංුවේක ලංකැබූ ලංඅතර, ලංබිය ලංවැශදවීම්, ලංඅපම්ර්තියට ලංපත්කිරීම් ලංවකටද ලං ලංමුහුණ ලං

දුන් න්ය. ලංතවද ලංඔහුට ලං්රේ ශශීය ලංසභේ ලංසැසිවේර ලංවකට ලංසහභේගී ලංවීමට ලංබධ්ේ ලංේල්ක ලං වරුණු ලංඅතර ලං ලංසහ ලංඔහු ලං

විසින් ලං සාවිධ්ේනය ලංවහ ලං මේධ්ය ලං හමුවවටද ලං  ප ලීසිය ලං ඉදිිසිරටදී ලං බේධ්ේ ලං ේල්ක ලංවරන ලං කදී. ලං  මම ලං සිදුවීම් ලං

සියල්කම ලංසම්බන්ධ් යන් ලං බ දු ලංබක ලං ස නේව ලංවග ලංකිව ලංයුු ලංබව ලංසේ් ි  ලංවලින් ලං ප නන්නට ලංතිබුණි34. ලං

ජනේධිපතිවරයේ ලංඇුළු ලං ශයපේකසයන් ලංරේිලයවට ලංසහ ලං ප ලිස්පති ලංවරයේ ලංඇුළු ලං ප ලීසිය ලං වත ලං ලංවරන ලං

කද ලංපැමිණිළි ලංසහ ලංඉල්ලීම් ලංගණනවව ගන් ලංඅනුරුව ලංඔහුට ලං ප ලිස් ලංකර් ෂේව ලංකබේ ලං දන ලංකදී. ලං ව ස  ලං

 වතත් ලංකිසිදු ලංදැනුම් ලංදීමකින් ලං ත රව ලංජූනි ලං07 ලංවන ලංදින ලංඔහුට ලංකබේ ලංදී ලංතිබුණු ලං ප ලිස් ලංකර් ෂේව ලංඉවත් ලං

වරන ලංකදී. ලංඔහු ලංවිසින් ලංසාවිධ්ේනය ලංවරන ලංකද ලංමේධ්ය ලංහමුවට ලංබේධ්ේ ලංේල්ක ලංකිරීම ලංසම්බන්ධ් යන් ලං ග නු ලංවර ලං

තිබූ ලංනුව ලං  ව ටුව ලං ම හ ස්ත්රේත් ලං ඉදිිස ේ ලං සකවේ ලං බැලුණු ලං අවස්ථේ  දී  බ දු ලං බක ලං  ස නේ   ලං නේයව ලං

සේනසේර ලංහිමියන් ලං“ ම් ලංබල්කේ ලං වෝ” ලංයනු වන් ලංඅසේ ලංසිටි ේය. ලං  ලං “ඌව ලංමරකේ ලංහි ර් ලංගියේනම් ලං හ දයි” 

යනු වන් ලංඔහු ලංතවදුරත් ලංපැවසු  ය. ලං බ දු ලංබක ලං ස නේ   ලංනේයවයේ ලංවිසින් ලංවිිකත ලංහිමියන් ලං වනු වන් ලං

                                                 
34 See http://groundviews.org/2014/06/20/did-the-bbs-attack-vijitha-thero-again/ and 
http://groundviews.org/2013/10/09/buddhist-monk-attacked-by-bodu-bala-sena-and-police-inaction/ 
(Last accessed on 13th July 2014) 

mailto:informcolombo@gmail.com
http://groundviews.org/2014/06/20/did-the-bbs-attack-vijitha-thero-again/
http://groundviews.org/2013/10/09/buddhist-monk-attacked-by-bodu-bala-sena-and-police-inaction/
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 පනී ලංසිටින ලංනීඥ සවරයේටද ලං “බල්කේ”යනු වන් ලංඅමතන ලංකදී35. ලංජූනි ලං19 ලංවන ලංදේ ලංඋදැසන ලංදරුණු ලංුවේක ලං

සහිතව ලංවිිකත ලංහිමියන්ව ලංමේර්ගය්  ලංඅසකදී ලං ස යේ ලංගන්නේ ලංවිට ලංඔහු   ලංඇදුම් ලංඉරේ ලංදමේ ලංඅත ලංපය ලංගැට ලංගසේ ලං

තිබුණි. ලං රෝහක ලංගත ලංකිරී මන් ලංපසුව ලංසිය ලංහිත ලංමිුරන් ලං මන්ම ලංනීඥ සවරයේ ලංපවේ ලංනිදහ ස  ලංමුණ ලංගැසීමට ලං

විිකත ලංහිමියන්ට ලංඅවසර ලං න  දන ලංකදී. ලංඔහු   ලංගිකන් ලංඇද ලංඅසක ලං ප ලිස් ලංනිකධ්ේරීන් ලංරදවේ ලංතබන ලංකදී. ලං

 මම ලංසිදුවීම ලංිරළිබද ලංඅසතය ලංපැමිණිල්ක්  ලංතමේ ලංවිසින්ම ලංසිදු ලංවහ ලංබවත් ලං ලංුවේක ලංතමන් ලංවිසින්ම ලංසිදු ලංවර ලං

ගත් ලංබවත් ලං ලංවිිකත ලංහිමියන් ලංිරළිගත් ලංබව ලං ප ලීසිය ලංපසුව ලං්රවේය ලංව හ ය36. ලං ම් ලංසදහේ ලංසේ් ි  ලංතමන් ලංසුව ලං

ඇති ලංබව ලං ප ලීසිය ලං්රවේය ලංවහ ලංඅතර ලං රෝහ කන් ලංනිදහස් ලංවූ ලංවහේම ලංඒ ලංහිමියන්ව ලංඅත්තාාගුවට ලංගන්නේ ලං

කදී. ලංඉදිිසපත් ලංවර ලංතිබුණු ලං දෝදනේ ලංඇප ලංකබේ ලංදිය ලංහැකි ලංඒවේ ලංවුවත් ලංවිිකත ලංහිමියන්ව ලංඇප ලංමත ලංමුදේ ලංහැරීම ලං

පේනදුර ලංම හ ස්ත්රේත් ලංවරයේ ලංවිසින් ලං දවර්  ලං්රති්  ෂ ප ලංව හ ය. ලං ලංජූලි ලං10 ලංවන ලංදින ලංවිිකත් ලංහිමියන්ව ලංඇප ලංමත ලං

මුදේ ලංහිසන ලංකද ලංඅතර ලංතමන්ට ලංපැහැර ගන ලං ග ස් ලංපහර ලංදුන් ලංබව ලංඅසතයය්  ලං න වන ලංබව ලංඔහු ලංජනමේධ්යයට ලං

කියේ ලංසිටි ේය37. ලං 

 

 

G. ජ තිව දී ෆවෝකහකෆයන් අනතුරත කක් වූ පුද්ගකයන්ත සහය වූ පක්ෂෆේ 

ෆද් ප කඥෆයකුත ප්රහ ර  

 

26. වින්ද්ධ පක්ෂෆේ ප ර්ලිෆම්න්තු මන්ත්රීවරෆයකු වන ප ලිත ෆතවරප්ෆපන්ම මහත ත තුව ක, 

ව හනයත දැඩි හ නි  

 

ජූනි ලං16 ලංවන ලංදේ ලං දර්ගේ ලංනගර ේදී ලංකිසියම් ලංවකහවේරී ලංිරිසස්  ලංතමන්ට ලංපහර ලංදුන් ලංබව ලං  ලංේ් සත් ලංජේතිව ලං

ප් ෂ ේ ලං පේර්ලි ම්න්ු ලං මන්ත්රීවර යුත ලං වන ලං පේලිත ලං  තවරන පරුම ලං මහතේ ලං කියේ ලං සිටි ේය38. ලං  මම ලං

සිදුවීම ලංසිදුවූ ේ ලංඇදිිසනීතිය ලංපනවේ ලංතිබූ ලංවේකය ලංඅතර ලංුර ලංබව ලං්රවේය ලංවහ ලංඒ ලංමහතේ ලං ප ලීසිය ලංසහ ලංවි ය ෂ ලං

වේර්ය ලංබකවේය ලංබකේ ලංසිටි යදී ලංසිය ලංවේහනයද ලං ලංඔවුන් ලංවිසින් ලංවිනේය ලංවහ ලංබව ලංතව ලංදුරටත් ලංකියේ ලංසිටි ේය. ලං 

අනේථ ලංවූ ලංජනතේව ලංිරළිබද ලං ස යේ ලංබැලීමට ලංතමන් ලංදර්ගේ ලංනගරයට ලංපැමිණි ලංඅවස්ථේ  දී ලංවු ලංසහ ලං ප ලු ලං

රැගත් ලං ිරිසස්  ලංවේන්තේවන් ලංසහ ලංුතාේ ලං දරුවන් ලංව්ඩාේයම්  ලංමරේ ලං දැමීමට ලංඋත්සහ ලං දරමින් ලංසිටි ලං බවත් ලං ලං

ඔවුන්ව ලංකර් ෂේ ලංකිරීම ලංසදහේ ලංවේහන යන් ලංබැස ලංේම ලංිරිසස ලංවේහනයට ලංනාවේ ලංගත් ලංබවත් ලංමන්ත්රී ලංවරයේ ලං

මේධ්යවකට ලංපවසේ ලංතිබුණි. ලං ලංේම ලංඅවස්ථේ  දී ලංමැරයන් ලංතමන්ට ලංපහර ලංදී ලංුවේකසි ලංදු ලංවහ ලංබවත් ලං ලංසිය ලංවේහනය ලං

විනේය ලංවහ ලංබවත් ලංඔහු ලංපවසේ ලංඇත. ලං 

                                                 
35http://www.dailymirror.lk/news/48186-counsel-says-vengnanasara-thera-insulted-him.html and 
http://www.srilankanews.lk/index.php/news/general-news/3585-bbs-insulted-me-lawyer-complaints- 
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