ශී ලංකාෙව් විසම්මුතිය මර්දනය
2014 අෙගෝස්තු

අෙගෝස්තු 14 වන දින ෙකොළඹදී පැවැත්වුණු අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල් වල හමුවක් ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් විසින් ෙමෙහවන ලද මැර කණ්ඩායමක් ආකමණය කළ
අතර එහිදී ඔවුන් ෛවරී සහගත සටන්පාට කියමින්, අසතE ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරමින් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන් ෙවත තර්ජනාත්මක
ස්වරූපයක් ෙපන්වමින් හැසිරුණු ආකාරය ( © Malani Manel Perera)
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ආවරණය කළ සිදුවීම්
A.

රජය විෙව්චනය කරන සහ රජයට අභිෙයෝගයක් විය හැකි පුද්ගලයන්
ෙවත මරණ තර්ජන, හිරිහැර,
හිරිහැර, බිය ගැන්වීම්, සහ සීමා පැනවීම

B.

මානව
මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින්ව පශ්
පශ්ණ කිරීම

C.

අදහස් පකාශකිරීෙම්
පකාශකිරීෙම් නිදහස උල්ලංඝණය කිරීම

D.

සමාගමෙය්
සමාගමෙය් නිදහස උල්ලංඝණය කිරීම්

E.

සංවිධාන
සංවිධාන ගත වීෙම් නිදහස උල්ලංඝණය කිරීම ( රාජE ෙනොවන
සංවිධාන බිය වැද්දවීම සහ සීමා පැනවීම)

F.

ශිෂE කියාකාරකම්
කියාකාරකම් මර්දනය

G.

විපක්ෂ ෙද්ශපාලන පක්ෂ මර්දනය

ඉන්ෙෆෝම් ආයතනය 1990 දී ආරම්භ කරන ලද්ෙද් විෙශේෂෙයන්ම වාර්ගික ගැටුම සහ යුද්ධය
සන්දර්භෙයහි ශී ලංකාෙව් මානව හිමිකම් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් කරුණු ෙගොනු කිරීමටත් එම
කරුණු ලිඛිත සහ වාචික මැදිහත්වීම් හරහා පාෙද්ශීයව, ජාතිකව සහ ජාතEන්තරව වාර්තා කිරීමටත්
ය. එෙසේම සිය අයිතීන් නිරන්තරෙයන් සහ කම
k වත් ෙලස ෙකෙළසීමට ලක්වන අෙනක් ජන පජාවන්
සමග ද ඉන්ෙෆෝම් ආයතනය කටයුතු කරයි. වර්තමානෙය් දී ඉන්ෙෆෝම් ආයතනය මැතිවරණ
නිරීක්ෂණය, මාධE නිදහස සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සම්බන්ධෙයන් සිය අවධානය ෙයොමු
කර තිෙබ්. ශී ලංකාෙව් ෙකොළඹ පිහිටා ඇති ඉන්ෙෆෝම් ආයතනය ෙද්ශීය කියාධරයින්, කණ්ඩායම්
සහ ජාලයන් සමඟ ෙමන්ම කලාපීය සහ ජාතEන්තර මානව හිමිකම් ජාලයන් සමග සහෙයෝගෙයන්
කටයුතු කරයි.

ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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සාරාංශය
සාරාංශය
බලහත්කාර අතුරුදහන්කිරීම්හි වින්දිතයන් පිළිබද ජාතEන්තර දිනය අෙගෝස්තු 30වන දිනට ෙයදී තිබුණි. ෙකෙසේ වුවත්
ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් විසින් ෙමෙයවන ලද මැර කණ්ඩායම්, ෙපොලීසිය සහ රාජE පාලිත මාධE විසින් එල්ල කළ තර්ජන, බිය
ගැන්වීම්, සීමා සහ අසතE ෙචෝදනා වලට ශී ලංකාෙව් අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල් වල සාමාජිකයන් සහ ඔවුන්ට සහය දක්වන
පුද්ගලයන් මුහුණ දුන්ෙන්ද එම මාසෙය්දීය. එම දිනය සැමරීම සදහා වවුනියාෙව්දී පැවැත්වුණූ සාමකාමී රැළියකට ෙපොලීසිය
විසින් බාධා කරන ලදී. අතුරදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබද ජනාධිපති ෙකොමිසම ෙවත පකාශ ලබා ෙනොෙදන ෙලසට
මන්නාරෙම් ෙදමළ අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන් ෙවත තර්ජන එල්ල විය. අෙගෝස්තු මාසය මුල ෙකොළඹ දී
පැවැත්වුණු අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයන්ෙග් ෙපෞද්ගලික හමුවකට ෙබෞද්ධ භික්ෂුන් විසින් ෙමෙහයවනු ලැබූ
මැර කණ්ඩායමක් කඩා වැදුණි. ෙමම හමුව පැවැත්වුෙණ් කෙතෝලික රැස්වීම් මධEස්ථානයකදීය. සංවිධායකයන් විසින් ෙම්
සිදුවීම ෙපොලීසිය ෙවත දැනුම් දුන්නද හමුවට සහභාගී වූ පුද්ගලයන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ෙපොලීසිය විසින් පතික්ෙෂේක
ලද අතර ආරක්ෂාව ලබා දීම ෙවනුවට හමුව නවත්වා උතුෙර් සිට පැමිණ සිටි පුද්ගලයන් නිෙවස් බලා යවන ෙලසට බලපෑම්
කරන ලදී. ආරම්භෙය්දී මැර කණ්ඩායම විසුරුවා හැරීමද ෙපොලීසිය විසින් පතික්ෙෂේප කළ අතර ඔවුන් පසුව කියාත්මක වූෙය්
සංවිධායකයින්ෙග් සහ සහභාගීවුවන්ෙග් දැඩි ඉල්ලීම මත පමණි. ෙමම සිදුවීම තවත් සිදුවීම් දාමයක ආරම්භය විය. අනතුරුව
සහභාගීවූවන් සහ සංවිධායකයින් ෙවත සිංහල පුවත්පත් සහ මැර කණ්ඩායම විසින් සාවදE ෙදෝෂාෙරෝපණ ගණනාවක් එල්ල
කරන ලදී. එම සාවදE ෙදෝෂාෙරෝපණ අතර සහභාගිවූ පිරිස තස්තවාදීන්ට සම්බන්ධ බවද කියැවිණ. ෙම් සදහා සහභාගිවූ ගරු
සතEෙව්ල් පියතුමාට තර්ජන ගණනාවක් එල්ල විය. ෙමවැනි වැඩසටහන් සදහා සහභාගී ෙනොවන ෙලස විෙද්ශ කටයුතු පිළිබද
අමාතEංශය විසින් රාජE තාන්ත්රික නිලධාරීන් ෙවත අනතුරු හගවමින් පුකහයක් නිකුත් කරන ලද අතර එහිලා අදාල හමුව
කඩාකප්පල් කිරීම ෙහළා ෙනොදකින ලදී,
2014 ජූනි මාසෙය් ඇතිවූ මුස්ලිම් විෙරෝධී ෙකෝලාහලෙය් සැකකරුවන් නිදහස් කිරීම පතික්ෙෂේප කළ නිෙයෝජE
ෙපොලිස්පතිවරෙයකුට සහ රජෙය් ෙද්ශපාලඥෙයකුට විරුද්ධව නඩුවක් ෙගොනු කර ඇති පාසල් ගුරුවරියකට මරණ තර්ජන
වලට මුහුණ දීමට සිදුවිය. මානව හිමිකම් පිළිබද පමුඛ කියාකාරිකෙයකු වන උතුෙර් ෙදමළ පළාත් සභා නිෙයෝජිතෙයකු ද
පරීක්ෂා කිරීම් සහ තර්ජන පිළිබද පැමිණිළි කර ඇත. අදහස් පකාශ කිරීෙම් නිදහස උල්ලංඝණයවීම් දිගටම සිදු විය.
වවුනියාෙව් ෙදමළ ජනමාධEෙව්දිෙයකුට මරණ තර්ජන එල්ල විය. ෙපොලීසිය විසින් යාපනය මාධE සංගමෙය්
සම්බන්ධීකාරකවරයාෙගන් පශ්ණ කරන ලද අතර සිංහල පුවත් පතක් විසින් ඔහු එල්.ටී.ටී.ඊ යට සම්බන්ධ බවට ෙචෝදනා
කරන ලදී. පශ්චාත් යුධකාලෙය් සංවර්ධනය පිළිබද ජාතEන්තර සම්මන්තණයක් සදහා පැමිණි ඉන්දීය විද්වත්
කියාකාරිකෙයකු සම්මන්තණයට ෙපර නැෙගනහිර පළෙත් සංචාරයක ෙයදීමට සූදානම් වූ අවස්ථාෙව්දී පශ්ණ කිරීම වලට
සහ රදවා තබා ගැනීමට ලක් විය. මුස්ලිම් ජනමාධEෙව්දීන් “ සිංහල විෙරෝධී සහ ෙබෞද්ධ විෙරෝධී ජිහාඩ්වරු“ යනුෙවන්
හදුන්වමින් යැවුණු ඊෙම්ල් පිළිබද වාර්තාවක් පල විය. පසුගිය ජූනි මාසෙය් සිට තමන්ට වීසා නිකුත් කිරීම ශී ලංකාන්ඩුව
විසින් පමාකර ඇති බව New Yor k Ti mes වාර්තාකරු පකාශ කෙළේය. ආරක්ෂක අමාතEංශ ෙල්කම්වරයාෙගන් හරස් පශ්න
අසන අවස්ථාෙව්දී අධිකරණ කටයුතු වාර්තාකිරීෙමන් ජනමාධEෙව්දීන් වලක්වන ලදී. ෙකොළඹ පිහිටි පාසලක ෙදමළ
භාෂාෙවන් ජාතික ගීය ගායනා කිරීම පිළිබද පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට නිෙයෝගයක් නිකුත් විණ.
සමාගමෙය් නිදහස සහ සංවිධාන ගතවීෙම් නිදහසටද පහාර එල්ල විය. අන්තර් ආගමික සමගිය පිළිබද වූ වැඩසටහන් 4ක්
පරීක්ෂාවට ලක් වූ බව ජාතික සාම මණ්ඩලය වාර්තා කෙළේය. ජාතික සාම මණ්ඩය විසින් දකුණු සහ මධEම පළාත් වල
සංවිධානය කළ වැඩසටහන් ෙදකක් ෙපොලීසිෙය් සහ නැෙගනහිර පළාෙත් පැවැත් වූ වැඩසටහන් ෙදකක් ආරක්ෂක හමුදාෙව්
නිරීක්ෂණයට ලක් විය. වෘත්තීය සමිති රැස්වීම් සහ කියාකාරකම්ද විවිධ දුෂ්කරතා වලට ලක් විය. රාජE ෙනොවන සංවිධාන
ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බවත් ඒවා නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට නව නීති ඉදිරිෙය්දී සම්පාදනය වනු ඇති බවත්
රජෙය් ෙජEේෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු පකාශ කෙළේය.
විශ්ව විදEාල ෙදකක ශිෂE කියාකාරිකයින්ෙග් පංති තහනම් කර අත්තංඩංගුවට ගන්නා ලදී. ෙදමළ විශ්ව විදEාල ශිෂEයන්
ෙදෙදෙනකු (එක් ශිෂEෙයකු අත්තඩංගුවට ෙගන ඇත්ෙත් මැර කණ්ඩායමකෙග් පහරදීමට ලක්වී තුවාල ලැබීෙමන් පසුය)
තස්ත විෙරෝධී නීති යටෙත් අත්අඩංගුවට ෙගන රදවා ෙගන සිටීම පිළිබදව ශිෂE කියාකාරීන් විෙරෝධය දැක්වූ අවස්ථාෙව්දී
උසස් අධEාපන අමාතEවරයා විසින් මහා ශිෂE සංගමය වාර්ගික අසමගිය අවුළුවන බවට ෙචෝදනා කෙළේය. විපක්ෂ
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ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය දිනය දක්වාම නිරන්තර සහ කමානුකූල බිය ගැන්වීම වලට සහ පහාර වලට
ලක් විය.
සිදුවීම් ගණනවකදීම විසම්මුතිය මර්දනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය, ආරක්ෂක හමුදා සහ රජය ඍජුවම වගකිව යුතු බව
ෙපෙනන්නට තිබුණි. රජෙයන් බාහිර කණ්ඩායම් විසින් විසම්මුතිය පාගා දමන අවස්ථාවලදී ෙපොලීසිය නීතිය කියාත්මක
කරනවා ෙවනුවට සහය දැක්වූෙය් එවැනි කළහකාරී කන්ඩායම් ෙවතය.
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A. රජය විෙව්චනය කරන සහ අභිෙයෝගයක් විය හැකි පුද්ගලයන් ෙවත මරණ තර්ජන,
හිරිහැර, බිය ගැන්වීම්, සහ සීමා පැනවීම්
1. රජෙය් ෙද්ශපාලඥෙයකුට
ෙද්ශපාලඥෙයකුට විරුද්ධව නඩුවක් ෙගොනු කර ඇති ගුරුවරියට මරණ තර්ජන

නවග!ෙ!ගම නෙවද"ා ද"ාලෙ# $%ව&ය' වන ()ලා ෙහ+ර! මහ!-ය තමට එවා 0 මරණ ත ජන ඇ ළ! 56ය ෙපව-
(Photo: Ada Derana)

එස ජනතා දහස් සධානෙ ට පළා සභා ම" ආනද සර %මාර මහතාට එෙර ව න&ව ජය'හණය කළ
නවගෙගම නෙවද*ා +ද*ාලෙ -.ව/යක වන 01ලා ෙහ2ර මහ ය 3ෂණය කර මරා දමන බවට ත6ජනය කර 
2014 අෙගස්< 05 වන >න ?@ය එවා ABC බව වා6තා +ය. තමා ඇ<F 1ය පGෙH සාමාIකයෙJ K+ත අන<ෙ6 බව
ෙහ2ර මහ ය මාධ* ෙවත Lකාශ කර ABN. ‘මම සාPක.වව මැ.වා....උෙS ෙර> ගලවලා 3ෂණය කරලා
මරනවා,මෙJ ෙUශපාන ගමන නැA කරාට ෙත මරලා කෑ? කරනවා.’ යWෙව ?@ෙ සදහ X ABC බව වා6තා +ය.
http://www.adaderana.lk/news/-death-threat-on-navagattegama-teacher (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

2. උතුෙර් ෙදමළ
ෙදමළ මන්තීවරුන්ට
මන්තීවරුන්ට තර්ජන සහ හිරිහැර
උතුරු පළාත් සභා මන්තී ආනන්දි සසිදරන් මහත්මිය විසින් සුදු වෑන් රථයක් සහ යතුරුපැදි කණ්ඩායමක් තමා පසුපස
නිරන්තරෙයන් හඹා එමින් තමන්ෙග් සෑම කටයුත්තක්ම නිරීක්ෂණය කරන බවට වඩ්ඩුෙකොෛඩ ෙපොලීසිය ෙවත
පැමිණිල්ලක් සටහන් කර ඇති බවට වාර්තා විය. ඇය ජීවත් වන ප්රෙද්ශෙය් කිසිදු සුදු වෑන් රථයක ෙහෝ ෙමෝටර් රථ
කණ්ඩායමක් පිළිබද කිසිදු වාර්ථාවක් ෙනොමැති බව ෙපොලීසිය විසින් පවසා ඇති බව ද වාර්තා විය. ඇතැම් උතුරු පළාත් සභා
මන්තීවරුන්ට ලබා දී තිබුණු ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීම පිටුපස ආරක්ෂක අමාතEංශය සිටින බව වාර්තා වී ඇති බව
උතුරු පළාත්සභා සභාපති C. V. K.සිවඥානම් මහතා පකාශ කෙළේය.
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=37330 (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14.)

3. මන්නාරම අවට අතුරුදහන් වූවන්ෙග්
වූවන්ෙග් පවුල් වල වලට තර්ජන
ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

5

ඉෙෆ වා තාව :

ලංකාෙ සය ම දනය

2014 අෙගස්

මන්නාරෙමහි ශී ලංකා ෙපොලීසිය සහ ආරක්ෂක හමුදාෙව් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් විසින් අතුරුදහන්වූවන් පිළිබද ජනාධිපති
ෙකොමිසම ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටීමට සූදානමින් සිටි අතුරුදහන්වූ පුද්ගලයන්ෙග් ඥාතීන්ට සහ පවුල්වලට තර්ජනය කර ඔවුන්ට
හිරිහැර පමුණුවා ඇති බව මාධE වාර්තා කෙළේය. අතුරුදහන්වූවන් පිළිබද ජනාධිපති ෙකොමිසම මන්නාරම දිස්තික්කෙය්
පුද්ගලයන්ෙගන් පකාශ ලබා ගැනීම අෙගෝස්තු 08 සිට 11 වන දින දක්වා සිදු කරන ලදී. ෙමම ෙකොමිසම හමුෙව් ෙපනී
සිටීෙමන් කිසිදු ඵලක් ෙනොමැතියැයි ආරක්ෂක හමුදාෙව් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් විසින් පවසා ඇති බව මන්නාරෙම් පුරවැසි
කමිටුෙව් සභාපතිවරයා විසින් මාධE වලට පකාශ කර සිටිෙය්ය.
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37339 (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

4. බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් විසින් නීතීඥ
නීතීඥ සංගමෙය් සභාපතිවරයා ලුහුබැඳී
ලුහුබැඳීම
ඳීම
නීතීඥ සංගමෙය් සභාපති උපුල් ජයසූරිය මහතාෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සදහා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ෙයොදවා ඇති බව
ජයසුරිය මහතාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබද නඩුව අධිකරණෙය් විභාග වන අවස්ථාෙව්දී බස්නාහිර පළාෙත් ෙජEේෂඨ
් නිෙයෝජE
ෙපොලිස් පරීක්ෂ අනුර ෙසේනානායක මහතා විසින් අධිකරණයට පවසා තිබුණි. ෙමම වැරදි වැටහීම පැහැදිළි කර ගැනීම සදහා
ආරක්ෂාව සදහා ෙයොදවා ඇති නිලධාරීන්ෙග් අනනEතාවය ෙපොලීසිය විසින් අනාවරණය කළ යුතු බව ජයසූරිය මහතා
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි නීතීඥවරු කියා සිටියහ.
http://www.asianmirror.lk/news/item/2649-senior-dig-says-27-intelligence-officers-are-behind-basl-president
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

5. කියාකාරී
කියාකාරී ෙද්වගැතිවරයකු බිය ගැන්වීම
ගැන්වීම
2014 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී පකට මානව හිමිකම් ආරක්ෂකෙයකු සහ ෙදමළ කිස්තියානි (ඇන්ග්ලිකානු) ෙද්වගැතිවරයකු වන
පූජE සතිෙව්ල් පියතුමා බිය ගැන්ෙවන සහ සැක කටයුතු ආකාරෙය් සිදුවීම් ගණනාවකට මුහුණ දුන්ෙන්ය. සතිෙව්ල් පියතුමා
අෙගෝස්තු 09වන දින ෙව්යන්ෙගොඩ සිය ෙද්වස්ථානෙය් සිට ෙකොළඹ බලා බසයකින් පැමිෙණමින් සිටිෙයදී බස් රථෙය් ෙවනත්
ආසන තිබිෙයදීත් පුද්ගලෙයකු පැමිණ සතිෙවල් පියතුමා අසලින් අසුන් ෙගන ඇත. පසුව ඔහු විසින් සතිෙව්ල් පියතුමාට සුළු
සුළු ශාරීරික පීඩා කරමින් (අෙතන් අනිමින් සහ තද කරමින්) බිය ගන්වන ආකාරෙයන් හැසිරී ඇත. තමාව ගැටුමකට
ෙපොළඹවා ගැනීමට දරන උත්සාහයක් බව ෙත්රුම් ගත් සතිෙව්ල් පියතුමා ෙවනත් ආසනයකට මාරුවී ඊළඟ නැවතුෙම්දී
බසෙයන් බැස ෙවනත් බසයක නැගී ෙව්යන්ෙගොඩ බලා ෙගොස් ඇත. ෙමම සිදුවීම සිදුවූ දිනෙය් සැක කටයුතු පුද්ගලයන් කිහිප
ෙදෙනක් ෙද්වස්ථාන භූමිෙය් ගැවෙසන දුටු බව ෙද්වස්ථාන සාමාජිකෙයකු විසින් සතිෙවල් පියතුමාට දැනුම් දී ඇත. අෙගෝස්තු
09 වන දින රාතී 8ට පමණ ෙද්වස්ථානෙය් නාන කාමරෙය් සිටිෙයදී කිසියම් පුද්ගලෙයකු විසින් තමාව ජංගම දුරකථනයකින්
රෑප ගත කිරීමට උත්සහ කළ බව තවත් පුද්ගලෙයකු විසින් වාර්තා කර තිබුණි. වීදුරු ආවරණය කළ සුදු වෑන් රථයක්
අෙගෝස්තු 14 වන දින ෙද්වස්ථානෙය් ෙග්ට්ටුව ඉදිරිපිට නවත්වා තිබූ බව සහ ෙවනත් ෙද්වගැතිවරෙයක් ෙග්ට්ටුව අසලට ගිය
විට වෑන් රථය ෙව්ගෙයන් පිටත්ව ෙගොස් ඇත. සතිෙව්ල් පියතුමා රජය විසින් මෑතකදී ෙයෝජනා කළ බීජ පණෙතහි ස්වභාවය
සහ ආදීනව පිළිබදව ෙගොවියන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට අෙග්ස්තු 16 වන දින ෙව්යන්ෙගොඩ සිය ෙද්වස්ථාවයට ෙගොස් ඇත.
ෙකෙසේවුවත් සතිෙවල් පියතුමාට කිසියම් හානියක් විය හැකි බවට ආරංචි වීම නිසා නැවත ෙකොළඹ බලා යන ෙලස ඔහුෙග්
ෙජEේෂ්ට ෙද්වගැතිවරුන් විසින් දැනුම් දී ඇත. සතිෙව්ල් පියතුමා අෙගෝස්තු 22 වන දින උදෑසන 6ට පමණ විහාරමහා ෙද්වී
උදEානෙය් වEායාම කිරීමට ෙගොස් සිටි අවස්ථාෙව්දී ආරක්ෂක හමුදා භටෙයකු විසින් ඔහුෙග් ජංගම දුරකතනෙයන් විනාඩි
තුනක් පමණ සතිෙව්ල් පියතුමාව රූප ගත කර ඇත. ෙමම තර්ජන ආරම්භ වී ඇත්ෙත් 2014 අෙගෝස්තු 04 වන දින ෙකොළඹදී
පැවති අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල්වල හමුව කඩාකප්පල් කළ මැර කණ්ඩායම ෙමෙහයවූ ෙබෞද්ධ භික්ෂූන විසින් සතිෙව්ල්
පියතුමා ඔහුෙග් ෙද්වස්ථානෙයන් පන්නා දමා ඇති බවට ෙචෝදනා කිරීෙමන් අනතුරුවය. සතිෙවල් පියතුමාද එම හමුවට
සහභාගී වි සිටි අතර මැර කණ්ඩායම රැස්වීම් ශාලාවට ඇතුළු වීමට උත්සාහ දැරූ අවස්ථාෙව් ඔවුන් නැවැත්වීමට සහ අදාළ
ස්ථානෙයන් මැර පිරිස ඉවත් කිරීම සදහා ෙපොලීසියට බල කිරීමට ෙපරමුණ ෙගන කටයුතු කෙළේය.

ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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6. අතුරුදහන්වූවන්ෙග්
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල් සහ අතුරුදහන්කිරීම්
අතුරුදහන්කිරීම් විෙරෝධී කියාකාරීන්
කියාකාරීන් පිළිබද අසතE ෙදෝෂාෙරෝපණ
“මිය ගිය සහ අතුරුදහන් වූවන්ෙග් ෙදමාපිය ෙපරමුණ” විසින් අෙගෝස්තු 14 වන දින පැවති ෙදමළ අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල්
වල රැස්වීමක් කඩාකප්පල් කරන ලදී. එම සිදුවීෙමන් පසු දින (අෙගෝස්තු 5) එම ෙපරමුණ විසින් මාධE සාකච්ඡාවක් කැදවා
අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල් සහ අතුරුදහන්කිරීම් විෙරෝධී කියාකාරීන් ෙකෙරහි අසතE ෙචෝදනා එල්ල කරමින් ඔවුන්ව
අපකීර්තියට ලක් කරන ලදී. රදගුරු රායප්පු ෙජෝසෆ් හිමිපාණන් (මන්නාරෙම් කෙතෝලික සභාෙව් රදගුරු), ෙසබාමෛල
පියතුමා (මන්නාරෙම් පුරවුසි කමිටුෙව් සභාපති) , සතිෙව්ල් පියතුමා, ආචාර්ය නිමල්කා පනාන්දු, බිෙටෝ පනාන්දු සහ රුකී
පනාන්දු යන අය ෙග් නම් ෙමහිදී පකාශයට පත් කළ අතර ඔවුන් අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල්හි සතE සහ යුක්තික ෙසොයා
යන අරගලයට නිරන්තරෙයන් සහය දැක් වූ පුද්ගලයන් ෙව්. නිමල්කා පනාන්දු සහ බිෙටෝ පනාන්දු රෙට් ස්වාධිපතEයට
විරුද්ධව කටයුතු කරන අය වන බව, රුකී පනාන්දු නැවත හිස ඔසවන ඒල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානෙය් සාමාජිකයන්ට ආරක්ෂාව
ලබා දී ඇති බව, සතිෙව්ලි පියතුමා කිස්තියානි පල්ලිෙයන් ඉවත් කර ඇති බව සහ ඔහුට නවාතැන් ගැනීමටවත් ස්ථානයක්
ෙනොමැති බව, සතිෙව්ල් පියතුමා අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල් හමුෙව්දී ෙබෞද්ධ භික්ෂුවකට පහර දී ඇති බව සහ එහිදී තත්වය
උණුසුම් අතට හැරීම සම්බන්ධෙයන් ඔහු පධාන වගකීම ගත යුතු බව, ෙපරටුගාමී ෙද්ශපාලන පක්ෂය එහි ආරම්භෙය් පටන්ම
එල්.ටී.ටී.ඊ හිතවාදී සහ ෙදමල ඩයස්ෙපෝරාවට හිතවාදී බව, රදගුරු රායප්පු ෙජෝසප් පියතුමා දශක ගණනාවක් මුළුල්ෙල්ම
එල්.ටී.ටී.යට සහය දී ඇති බව, ඔහුෙග් සහායක ෙසබාමෛල පියතුමා ෙමවැනි වැඩසටහන් සංවිධානය කර දිගින් දිගමට
ඒවාට ජනතාව සහභාගී කරවූ බව සහ නීතීඥ J . C. වැලිඅමුණ මහතා ජාතිෙදෝහිෙයක් සහ ඔහු සිය වෘත්තිය පාවා ෙදන්ෙනක්
බව ෙමම ෙචෝදනා අතර විය. උතුෙර් සිට පැමිණි සියළුම පුද්ගලයන්ෙගන් පශ්ණ කළ යුතු බවද ෙබෞද්ධ භික්ෂුව කියා
සිටිෙය්ය.
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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ඉෙෆ වා තාව :

ලංකාෙ සය ම දනය

2014 අෙගස්

7. “මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින්ට ෙවඩි තබා නරින්ට කෑමට කැෙල්ට වීසි කළ යුතුයි”

–

පුවත්පතක්

වාර්තා කරයි
2014 අෙගෝස්තු 10 වන දින දිවයින පුවත්පෙතහි පළ වූ ලිපියක "නරි ගතිය" ජානගතව බිහිවූවාක් ෙමන් රඟන අමන රැලක්
වන මානව හිමිකම් කියාකාරී ෙල්බලය අලවා ගත් එවුන්ට ෙවඩි තබා සැබෑ නරින්ට අනුභව කරන්නට කැෙල්ට වීසි කළ යුතු
බව දැක්විණි. “ විලි වසා ගැනීමට ඇති අමුඩ ෙලන්සුව ෙගන "මානව හිමිකම් කියාකාරී" ෙලස ෙල්බලයක් අලවා කරට
දමාෙගන ඇති බව එම පුවත්පෙත් තව දුරටත් වාර්තා විය. “විජාතික ෙඩොලර් ෙපොට්ටනි ෙදස බලා රාජE ෙනොවන සංවිධාන
ෙලසින් ෙපනී සිට රඟන නිරුවත් නරි නාඩගමද සුළුපටු එකක් ෙනොෙවති.” යාපනය පුවත්පත්කරුවන්ෙග් සංගමෙය්
සම්බන්ධීකාරක දයාබරන් මහතා තස්තවාදිෙයකු සහ 5ෙදෙනකුට මරණට කැදවූ ෙබෝම්බ පහාරයට වගකිව යුතු බවට ෙම්
ලිපිෙයන් ෙචෝදනා කෙළේය. (දයාබරන් මහතා 2014 ජූලි මාසෙය්දී ෙදමල ජනමාධEෙව්දීන් ෙවනුෙවන් පැවැත්වුණු පුහුණු
වැඩමුළුවක් සංවිධානය කිරීමට සහය ලබා දී ඇති අතර මැර කණ්ඩායමක් විසින් එය කඩාකප්පල් කිරීෙමන් පසු යාපනය
ඇතුළු උතරු පළාත් වල අදහස් පකාශ කිරීෙම් නිදහස් පිළිබද

පසිද්ධ නිෙව්දනයක් නිකුත් කෙළේය.) මානව හිමිකම්

ආරක්ෂකෙයකු වන ආචාර්ය නිමල්කා පනාන්දු මහත්මිය අපකීර්තියට පත් කිරීම අරමුණු කර ගත් ෙමම ලිපිය ජීනීවා නුවරට
ෙතොරතුරු යවන බවට නීතීඥ J . C. වැලඅමුණ, රුකී පනාන්දු, බිෙටෝ පනාන්දු සහ සතිෙව්ල් පියතුමා වැනි මානව හිමිකම්
ආරක්ෂකයින් ට ෙචෝදනා කෙළේය. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් පිළිබද හිටපු මහෙකොමසාරිස්වරිය එල්.ටී.ටී.ඊ
සංවිධානෙය් ෙගෞරවයට පාත වූ බව සහ රාජE ෙනොවන සංවිධාන වලට ෙඩොලර් සල්ලි ලබා ෙදමින් “ ඇමරිකානු තානාපති
කාර්යාලය සමග තවත් බටහිර රටවල් ෙදක තුනක තානාපති කාර්යාල රාජපක්ෂ රජය ෙපරලා දැමීෙම්

ෙමෙහයුෙම්

ෙකොටස්කරුවන් වී සිටින” බව ලිපිය මගින් තව දුරටත් ෙචෝදනා කෙළේය.
http://www.divaina.com/2014/08/10/feature21.html (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

8. රට අප8 යට අර9 කර ග! ජනමාධ" ;<9 - ;ව!පත'
ෙදමළ ඩයසෙපෝරාව සහ බටහිර තානාපති කාර්යාල විශාල මුදලක් වැය කරමින් යාපන පෙද්ශෙය් සිටින ෙතෝරාගත් ෙදමළ
තරුණයන්ට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන පවා ලබා ෙදමින් සමාජ ෙවබ් අඩවි උපෙයෝගී කර ගනිමින් ශී ලංකාව අපකීර්තියට පත්
කරන බව ජාතික සමගිය ෙගොඩනැගීෙම් සංසදය නම් සංවිධානයක් විසින් ෙචෝදනා කළ බව 2014 අෙගෝස්තු 1 වන දින රිවිර
පුවත් පෙත් පවෘත්තියක් වාර්තා කෙළේය. ෙමවැනි වැඩසටහනකට සහභාගී වූ යාපනය පුවත්පත්කරුවන්ෙග් සංගමෙය්
සම්බන්ධීකාරක දයබරන් මහතා ෙකොටි සාමාජිකෙයකු බව සහ ෙකොටින්ෙග් ෙවබ් අඩවියක ඔහු ෙසේවය කර ඇත බව එම
පුවත්පත් වැඩිදුරටත් ෙචෝදනා කෙළේය.
http://www.rivira.lk/epaper/daily/fri/2014/08/01/index.html#3/z (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

9. විෙද්ශ කටයුතු අමාතEංශෙයන්
අමාතEංශෙයන් සහ ෙබෞද්ධ භික්ෂුවකෙගන් රාජE තාන්තිකයන්ට
තාන්තිකයන්ට අනතුරු හැගවීම්
ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් විසින් ෙමෙහයවන ලද මැර කණ්ඩායමක් විසින් කඩාකප්පල් කරන ලද අෙගෝස්තු 04 වන පැවැත්වුණූ
උතුෙර් ෙදමළ අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල් වල හමුව සදහා රාජEතාන්තික නිලධාරීන් කිහිපෙදෙනක් සහභාගී විය. තානාපති
කාර්යාල කිහිපයක් ෙමම සිදුවීම ෙහලා දකිමින් පසිද්ධ නිෙව්දනයක් ද නිකුත් කළහ. ශී ලකාෙව් විෙද්ශ කටයුතු පිළිබද
අමාතEංශය විසින් නිකුත් කළ නිල මාධE නිෙව්දනය ෙමම සිදුවීම ෙහලා දැකීෙමන් වැළකී සිටි අතර ඇතැම් රාජE තාන්ත්රික
නිලධාරීන් මධEස්ථභාවෙයන් ෙතොරව යම් යම් පජාවන්ට අදාල වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වන බවට ෙචෝදනා කෙළේය.
ඔවුන්ෙග් ෙමම කියාකාරකම් රෙට් වැදගත් සනංධිස්ථානයක් වන ෙම් කාලෙය්දී ජාතීන් අතර විශ්වාසය කඩෙතොළුවී යමට
ෙහේතු වූ බව ද එහි සදහන් විය. ෙමය, මානව හිමකම් කඩ වූ පුද්ගලයන්ට සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින්ට සහය දීෙමන්
වළකින ෙලස අමාතEංශය රාජE තාන්තික පජාවට කළ අනතුරු හැගවීමක් බව ෙපෙනන්නට තිබුණි. “ රාජE තාන්තික පජාව
ෙමවැනි චිත්තෙව්ගාත්මක ස්වරූපයක් ගන්නා වැඩසටහන්වලට සහභාගී වීෙම්දී ෙද්ශීය සංෙව්දීතා පිළිබද දැනුවත්ව කටයුතු
කළ යුතු බව අමාතEංශය තරෙය් අවධාරණය කර සිටී” යනුෙවන් එම නිෙව්දනෙය් සදහන් විය. හමුව කඩාකප්පල් කළ මැර
කණ්ඩායම විසින් පුවත්පත් සාකච්ජාවක් පවත්වා එම හමුවට සහභාගී වූ රාජE තාන්තික නිෙයෝජිතයන්ෙගන් පශ්න කරන
ෙලස බල කළහ.

ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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http://www.mea.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/5065-external-affairs-ministry-statement-on-the-meetingat-csr-on-4th-august (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

10. අන්තවාදී ෙබෞද්ධ කණ්ඩායමක් විසින් පාප්තුමාෙග් සංචාරයට විෙරෝධය දක්වයි
2015 ජනවාරි මාසෙය්දී සිදු වීමට නියමිතව ඇති ෆැන්සිස් පාප් වහන්ෙසේෙග් ශී ලංකා සංචාරය පිළිබද අන්තවාදී ෙබෞද්ධ
කණ්ඩායමක් විසින් විෙරෝධය දක්වා ඇත. එතුමා, මානව හිමිකම් කඩ වූ පුද්ගලයන් ෙවත සිය සහෙයෝගය පල කිරීමට සහ
මානව හිමිකම් ක්ෙෂේතෙය් කියාකාරී කෙතෝලික ආගමික නායකයන් ඝාතන කිරීම් සහ අතුරුදහන් කිරීම් ෙමන්ම ඔවුන්
ෙවත එල්ල වූ, තර්ජන සහ පහාර ඇතුළු ශී ලංකාෙව් මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබද අවධානය ෙයොමු කිරීමට පවණත්වයක්
පැවතීම ෙමම විෙරෝධතා වලට ෙහේතු වී ඇති බව විශ්වාස ෙකෙර්.
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/sri-lanka-sri-lanka-sri-lanka-35681/ (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

11. ජාතිවාදී ෙකොළහලෙය් සැකකරුවන්
ෂට
් ෙපොලිස් නිලධාරියාට
සැකකරුවන් නිදහස්කිරීම පතික්ෙෂේ
පතික්ෙෂේප කළ ෙජEේෂ්
මරණ තර්ජන
2014 ජූනි මාසෙය්දී අළුත්ගම පෙද්ශෙය්දී ඇති වූ මුස්ලිම් විෙරෝධී ෙකෝළහලය සම්බන්ධෙයන් අත්අඩංගුවට ගත් සිංහල ජාතික
සැක කරුවන් 13 ෙදනා නිදහස් කිරීම පකිත්ෙෂේප කළ නිෙයෝජE ෙපොලිස්පති ඉන්දන් මහතාෙග් ජීවිතයට දරුණු තර්ජන
එල්ල වී ඇති බව බීබීසි සිංහල ෙසේවය වාර්තා කෙළේය. කළුතර සහ පානදුර ෙපොලිස් වසෙම් පධානියා ෙලස කටයුතු කළ
නිෙයෝජE ෙපොලිස්පති ඉන්දාන් මහතා ෙමම ෙකෝලහල වලින් පසුව අෙගෝස්තු මාසෙය් සිට ෙපොලිස් මූලස්ථානෙය් සුභ සාධක
කටයුතු පිළිබද පධානියා ෙලස මාරු කර යවා ඇත.
http://srilankabrief.org/2014/08/dig-who-opposed-releasing-anti-muslim-rioters-received-death-threats/
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

12. ෙපෝස්ටර් වEාපාරයක්
වEාපාරයක් හරහා පධාන
පධානෙපෙළේ
ධානෙපෙළේ මානව හිමිකම් ආරෂකයින් ෙදෙදෙනකුට තර්ජන
ශී ලංකාෙව් පමුඛ ෙපෙළේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයන් ෙදෙදෙනකු වන ආචාර්ය නිමල්කා පනාන්දු සහ සුනිල් ජයෙසේකර
මහතාෙග් දුරකතන අංක ඇතුළත් බලු පැටවුන් විකිණීමට ඇති බව දැක්ෙවන ෙපොස්ටර් ෙකොටුව දුම්රිය ස්ථානය අවට
ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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2014 අෙගස්

පෙද්ශවල අලවා තිබුණි. ආචාර්ය නිමල්කා පනාන්දු මහත්මිය ජපානෙයහි පදනම් වී ඇති ‘සියළු ආකාරෙය් ෙවනස් ෙකොට
සැළකීම් සහ වර්වාදය පිටු දැකීෙම් වEාපාරෙය්’ (I MADR) සභාපතිනිය වන අතර සුනිල් ජයාස්කර මහතා මාධE නිදහෙසේ
මුරපල්ලා වන නිදහස් මාධE වEාපාරෙය් කැදවුම්කරු ෙව්. ෙම් ෙදෙදනාම ඍජුව කතා කරන පකට මානව හිමිකම්
ආරක්ෂකයින් වන අතර ඔවුන්ෙග් කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් ෙම් ෙදෙදනාම ෙනොෙයකුත් තර්ජන සහ අපකීර්තියට ලක් කිරීම්
වලට ලක් වූහ.
http://srilankabrief.org/2014/08/puppies-for-sale-poster-campaign-to-intimidate-hrds/ (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

මානව

ක ආරෂකc වන ආචා6ය මHකා Lනාe සහ 0H ජයෙස2කර මහතාෙJ eරකතන අංක ඇ<ළ ෙපස්ටරය

(Photo: SriLanka Brief)

B. මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් පශ්
පශ්ණ කිරීම
13. පශ්චාත් යුධ සංවර්ධනය
සංවර්ධනය පිළිබද වූ ජාතEන්තර
ජාතEන්තර සමුළුවක
සමුළුවකට සහභාගී වූ පුද්ගලෙයකුෙගන්
පුද්ගලෙයකුෙගන් පශ්
පශ්ණ කිරීම
නැෙගනහිර පළාෙත් මඩකළපුව පෙද්ශෙය් සංචාරය කරමින් සිටි විද්වත් - කියාකාරිකෙයකු ෙපොලීසිෙය් තස්ත විමර්ශන
ඒකකය විසින් රදවා තබා ෙගන පශ්න කරන ලදී. පථම වතාවට ඔහුෙගන් පශ්න කර ඇත්ෙත් 2014 අෙගෝස්තු 28 වන දින ඔහු
ගම්මානයක් බෑලීමට ගිය අතරතුෙර්ය. අෙගෝස්තු 29 වන දා මඩකළපුෙව්දී නැවත ඔහුෙගන් පශ්න කර ඇත. පසුව ෙකොළඹට
කැදවා ෙගන විත් අෙගොස්තු 30 වන දා දක්වා පශ්න කර ඇත. ෙමොහු ශී ලංකාවට පැමිණ සිටිෙය් පශ්චාත් යුළ සංවර්ධවය
පිළීබද වූ ජාතEන්තර සමුළුවකට සහභාගී වීමට වූ අතර ඒ සදහා වූ නිල වීසා පතක්ද ඔහු සතුව විය. ඔහු මඩකළපුවට ෙගොස්
ඇත්ෙත් සමුළුවට ෙපර පශ්චාත් යුධ සමෙය් සැබෑ තත්ත්වය පිළිබද දැන ගැනීමටයි. ඔහුට මඩකළපුෙව්දී සහය දුන් පාෙද්ශීය
කියාකාරිකෙයකුෙග් නිවසට පැමිණි ෙපොලිසි නිලධාරීන් ඔහුෙග් කියාකාරකම් පිළිබද පශ්න කර ඇත.

14. යාපනය ජනමාධE සමාජෙය්
මාජෙය් සම්බන්ධීකාරක
සම්බන්ධීකාරක වරයාෙගන් පශ්
පශ්න කරයි
2014 අෙගෝස්තු 04 වන දා යාපනය ජනමාධE සමාජෙය් සම්බන්ධීකාරකවරයා වන දයාබරන් මහතාෙ◌ ආරක්ෂක
අමාතEංශෙය් නිලධාරීන් විසින් පශ්න කරන ලදී. ෙදමළ ජනමාධE ෙව්දීන් සදහා 2014 ජූලි මාසෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිතව
තිබූ පුහුණු වැඩමුළුවක් සංවිධානය කිරීෙමහිලා ෙපරමුණ ගත්ෙත් යාපනය ජනමාධE සමාජය සහ දයාබරන් මහතාය. එම
වැඩමුළුව කිසියම් කණ්ඩායමකෙග් තර්ජන හමුෙව් අවලංගු කිරීමට සිදු විය. ෙම් සම්බන්ධෙයන් යාපනෙය්දී විෙරෝධතාවයක්
සංවිධානය කිරීමටද දයාබරන් මහතා මැදිහත් විය. ඔහුෙගන් ඇසූ පශ්න අතර මීට ෙපර මැර කණ්ඩායමකෙග් බලපෑම් මත
නවතා දැමීමට සිදුවූ ෙකොළඹ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වැඩමුළුව, ෙපොලීසිය හා හමුදාව විසින් ඔහු ඇතුළු තවත්
ජනමාධEෙව්දීන් මුර ෙපොළකදී නතර කළ සිදුවීමක්, 2014 ජූලි 31 වන දා යාපනෙය්දී පැවති මාධE නිදහස සදහා වූ
විෙරෝධතාවයක් ෙමන්ම 1998 යාපනෙය් පුපුරා ගිය ෙබෝම්බයක් පිළිබද පශ්න විය.
ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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ඉෙෆ වා තාව :

ලංකාෙ සය ම දනය

2014 අෙගස්

C. අදහස් පකාශකිරීෙම්
පකාශකිරීෙම් නිදහස උල්ලංඝණය කිරීම්
15. ජනමාධEෙව්දීන්
ජනමාධEෙව්දීන් සයෙදෙනක් ජිහාඩ් වරුන් ෙලස නම් කිරීම
ශී ලංකාෙව් ජනමාධE ෙව්දීන් සය ෙදෙනකුෙ◌ “ වැදගත් මාධE ෙව්දීන් සහ ෙල්ඛකයන්” වශෙයන් ෙපනී සිටින “ සිංහල
විෙරෝධී සහ ෙබෞද්ධ විෙරෝධී ජිහිඩ් වරුන්

”

ෙලස නම් කරමින් ෙබදා හැරුණු නම් රහිත ඉ ෙම්ල් පණිවුඩයක් පිළීබදව

ජනමාධE වාර්තා කෙළේය. ෙමහි සදහන් වූ සියළුම ජනමාධE ෙව්දීන් මුස්ලිම් ජාතියන් වන අතර ඒ අතර පමුඛ ඉංගීසි පුවත්
පත් වන ෙඩ්ලි මිරර් සහ සිෙලෝන් ටුෙඩ් ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන ජනමාධEෙව්දියන් සහ නීතීඥවරියක් ද විය. මාධE
වාර්තාවට අනුව ෙමම ජනමාධEෙව්දීන් දරා ගැනීමට අපහසු සතE වසන් කරමින් ෙබොරු කියන බවත්, සිංහල ෙබෞද්ධයන්
නිෙයෝජනය කරන සංවිධාන සහ ඒවාෙය් නායකන් පිළීබද තීන්දු ෙදන කැන්ගරු උසාවි විනිසුරුවරුන්ෙග් භූමිකාව අතට
ගැනීමට තරම් දුර යන බවත් එම ඉ ෙම්ල් පණිවුඩය ෙචෝදනා කර ඇත. ෙම පුද්ගලයන් ෙයොදා ගන්නා කමෙව්දය වන්ෙන්
ඔවුන්ට අවශE ෙද් පමණක් මහජනයා ෙවතට යැමට සැළැස්වීමත් එය සතEයක් වන තුරු නැවත නැවත පකාශ කිරීමය
යනුෙවන් ද එහි සඳහන් වී තිබුණි. (නැවත නැවත පකාශ කිරීම සදහා ප්රතිස්ථම්භණය කිරීම, නාසි මාධE අමාතEවරයා වූ
ෙජෝසෆ් ෙගොෙබල් ඉතා සාර්ථකය ෙයොදා ගත් කුපකට පචාරණ කමයයි. )
http://www.nation.lk/edition/lens/item/31677-the-jihadi-journalists-of-sri-lanka.html (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

16. වවුනියාෙව් ෙදමල ජනමාධEෙව්දිෙයකුට මරණ තර්ජන
මාධE වාර්තාවලට අනුව වවුනියාෙව් ජනමාධEෙව්දිෙයකු වන නවරත්තිනම්
කපිලනාත් මහතාට 2014 අෙගෝස්තු 2 වන දින දුරකතනය ඔස්ෙසේ මරණ
තර්ජන එල්ල වි තිෙබ්.

එහිදී ඔහු සහ යාපනෙය් ඔහුෙග් ජනමාධE

සගයන්ව මරා දමන බවට තර්ජනය කර ඇත. ෙපොලීසිය ෙවත පැමිණිළි
කරන බව කපිලනාත් පැවසූ පසු

“

උඹ අපිව දන්ෙන් නෑ, ෙපොලීසියට අපි

ගැන පැමිණිළි කෙළොත් උඹ ජීවත් ෙවන්ෙන් නෑ” යනුෙවන් නිර්නාමික
අමතන්නා පවසා ඇත.
නවරත්නම් කපිලනාත් (Face book photo)
http://www.tamilguardian.com/print.asp?articleid=11724
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

17. නිව්ෙයෝක් ටයිමිස් ජනමාධEෙව්දියාට
ජනමාධEෙව්දියාට වීසා නිකුත් කිරීම පමාද කරයි
2014 ජූනි මාසෙය්දී මුස්ලිම් විෙරෝධී කැරලි හටගත් අළුත්ගම හා සම්බන්ධ සිදුවීම් ඇතුළු ඇතැම් ෙද්ශීය සිදුවීම පිළිබදව වාර්තා
කිරීමට ශී ලංකාවට පැමිණීමට වීසා ඉල්ලා සිටි නිව්ෙයෝක් ටයිම්ස් හි දකුණු ආසියානු වාර්තාකරු වන ගාඩිනර් හැරිස් හට වීසා
නිකුත් කිරීම ලංකාන්ඩුව පමාද කර ඇත. “ ඔහුෙග් පැමිණීම අනුමත කිරීමට ෙමය කාලය ෙනොෙව්” යනුෙවන් ෙමම වීසා
පතික්ෙෂේප කිරීම විෙද්ශ කටයුතු පිළිබද අමාතEංශ පකාශක විසින් තහවුරු කර ඇති බව 2014 අෙගෝස්තු මස 24 වන දා මාධE
වාර්තා කෙළේය. තමා ශී ලංකාවට පැමිණීමට වීසා අයදුම් කර ඇති බව ගාඩිනර් 2014 ජූනි මාසෙය් ට්විටර් පණ්වුඩයක් මගින්
පකාශ කෙළේය.
http://www.thesundayleader.lk/2014/08/24/visa-on-hold-for-us-journo/ (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

18. ෙදමළ බසින් ජාතික ගීය ගායනා කිරීම පිළිබද පරීක්ෂණයක්
ෙදමටෙගොඩ විපුලානන්ද ෙදමළ පාසෙල්දී ජාතික ගීය ෙදමළ බසින් ගායනා කර ඇති බව වාර්තා වීෙමන් පසුව ඒ සම්බන්ධ
පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලසටත් නිසි පියවර ගන්නා ෙලසටත් ෙකොළඹ දිසා ෙල්කම් වරයා විසින් ෙකොළඹ පළාත් අධEාපන
ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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ඉෙෆ වා තාව :

ලංකාෙ සය ම දනය

2014 අෙගස්

අධEක්ෂවරයාට ලිපියක් මගින් නිෙයෝග කර ඇත. ශී ලංකා ගුරු සංගමයට අනුව පෙද්ශෙය් සිවිල් ආරක්ෂ කමිටුවකදී ජාතික
ගීය ගායනා කිරීම පිළිබද පශ්නය පැණ නැගී ඇත. ජාතික ගීය ෙදමළ බසින් ගායනා කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙදමළ පාසල්හි
විදුහල්පතිවරුන්ට අඩත්ෙත්ට්ටම් කිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා ෙලස ශී ලංකා ගුරු සංගමය විසින් ජාතික භාෂා සහ
ඒකාබද්ධතා අමාතEවරයාෙගන් ඉල්ලා ඇත. සිංහල සහ ෙදමල භාෂා ෙදකම ශී ලංකාෙව් රාජE භාෂා බවත් ජාතික ගීෙය්
ෙදමළ අනුවාදය ආණ්ඩුකව වEවස්ථාෙව් ඇතුළත් වන බවත් ෙදමළ බසින් ජාතික ගීය ගායනා කිරීම ෙදමළ පාසල් වල
සිරිතක් බවත් ශී ලංකා ගුරු සංගමය ෙපන්වා දී ඇත.
http://sinhala.lankanewsweb.net/news/13578-2014-08-24-09-21-41 (Sinhalese) (අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැප් 14)

19. අධිකරණ පටිපාටි වාර්ථා කිරීමට මාධEයට
මාධEයට අවහිරතා
ෙපොලීසිය විසින් ගල්කිස්ස දිස්තික් අධිකරණය වාර්තා කිරීම නැවත වතාවක් මාධEයට තහනම් කරන ලදී. ඒ ආරක්ෂක
අමාතEංශ ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධ නඩුවකදී ඔහුෙගන් හරස් පශ්න විමසන අවස්ථාෙව්දීය. 2007 වසෙර්
ආරක්ෂක අමාතEාංශය විසින් සිදු කළ මතෙභ්දයට තුඩු දුන් මිග් 29 යානාවක් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙහළදරව්
කළ ලිපියක් පිළිබදව ද සන්ෙඩ් ලීඩර් පුවත් පතට විරුද්ධව රාජපක්ෂ මහා විසින් ෙම් නඩුව ෙගොනු කර ඇත. අධිකරණ
පටිපාටි මහජනයාට විවෘත වන අතර එවන් නඩු විභාග වාර්තා කිරීමට ජනමාධEෙව්දීන් දිනපතාම අධිකරණය ෙවත පැමිෙණ්.
පසුගිය මැයි මාසෙය්දී අදාල නඩුව සදහා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සාක්ෂි දුන් අවස්ථාෙව්දී ද අධිකරණය වාර්තා කිරීම
ජනමාධEෙව්දීන්ට තහනම් කරන ලදී.
https://www.colombotelegraph.com/index.php/press-barred-again-from-covering-gotabayas-cross-examination-in-court/
(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැප් 14)

D.

සමාගමෙය් නිදහස උල්ලංඝණය කිරීම

20. අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල් වල හමුවකට ෙබෞද්ධ භික්ෂවක් විසින් ෙමෙහයවූ මැරකණ්ඩායමක්
මැරකණ්ඩායමක්
කඩාවදී
මිය ගිය සහ අතුරුදහන්වූවන්ෙග් ෙදමාපිය ෙපරමුණ යන නමින් පසුව තමන්ව හදුන්වා ගත් ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් විසින්
ෙමෙහයවනු ලැබූ මැර කණ්ඩායමක් උතුරු පළාෙත් සිට පැමිණි ෙදමළ අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල්හි හමුවකට කඩා වැදී
සාකච්ඡාව නවත්වන ෙලස බල කර සිටිෙය්ය. ෙම් අවස්ථාෙව්දී සංවිධායකයින් විසින් ෙපොලීසිය කැදවූවද හමුව සහ එයට
සහභාගී වූවන් ෙවත

ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ෙපොලීසිය පතික්ෙෂේප කරන ලදී. මුලදී මැර කණ්ඩායම විසුරුවා හැරීම

ෙපොලීසිය පතික්ෙෂේප කර ඇති අතර ෙපොලීසිය කියාත්ම වී ඇත්ෙත් සංවිධායකයින්ෙග් සහ සහභාගීවූවන්ෙග් දැඩි ඉල්ලීම මත
පමණි. එහි මැර කණ්ඩායම ෙමහි සංවිධායකයින් සහ සහභාගී වූවන් එල්.ටී.ටී.ඊ හවුල් කරුවන් බවට හංවඩු ගසමින්
ජාතEන්තර යුධ අපරාධ පරීක්ෂණයක් සදහා සහය දීම මගින් රජය අපකීර්තියට පත් කිරීමට ෙමොවුන් උත්සහ කරන බවට
අසභE සහ අසතE ෙදෝෂාෙරෝපණ එල්ල කෙළේය. සහභාගීවූ පිරිස මිය ගිය එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයන්ෙග් පවුල් බව සමාජ හා
සාමයික ෙක්න්දෙය් පැවති ෙමම හමුවට කඩා වැදි මැර කණ්ඩායෙම් සිටි ෙබෞද්ධ භික්ෂුවක් පකාශ කෙළේය. ෙමම හමුව
සංවිධානය කළ සහ එහි මූලිකත්වය ගන්නා පුද්ගලයන් තස්තවාදීන් බව ද ෙමය රහසිගත තිත්ෙපොළක පැවති නීති විෙරෝධී
හමුවක් බවද ෙහෙතම තව දුරටත් පකාශ කෙළේය. රටට විරුද්ධ වන පුද්ගලයන්ට පහර දී එළවා දැමීමට ඉන්පසු ඔහු
මහජනතාවට ආරාධනා කෙළේය. රාජE ෙදෝහීන්ට ජීවත් වීමට ඉඩ ෙනොතැබිය යුතු බවත් ෙදෝහීන්ට දිය යුතු දඩුවම එල්ලා
මැරීම නම් එය නීති ගත කිරීමට පියවර ගන්නා ෙලස රජයට දැනුම් දන්ෙන්ය.
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
(අවසන් පිවිසුම් දිනය 2014 සැප් 14)

21. ෙකොළඹ පැවැත්ෙවන රැස්වීම් වලට සභභාගී ෙනොවන ෙලස උතුෙර් ෙදමල අතුරුදහන් වූ
පුද්ගලයන්ෙග් පවුල් වලට තර්ජන
අෙගෝස්තු 03 වන දින නාදුනන පුද්ගලෙයකුෙගන් තමන්ට තර්ජනාත්මක දුරකතන ඇමතුමක් ලැබුණු බව සහ තමා රැස්වීමක්
සදහා ෙකොළඹ බලා යාමට නියමිත බව ඔවුන් දන්නා බව පැවසූ බව දක්වමින් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලෙයකුෙග් මවක් පැවසීය.
රැස්වීමට දින කිහිපයකට ෙපර තවත් මව් වරුන් කිහිප ෙදෙනක් ෙවතද එවැනි නාදුනන දුරකතන ඇමතුම් ලැබී තිබුණි. ඇතැම්
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දුරකතන ඇමතුම් වලින් කියැවී ඇත්ෙත් ඔවුන් අපරාධ පරීක්ෂණ අංශෙයන් බවත්, ඔවුන් යන එන ස්ථාන පිළිබද විමසීම
සදහා ෙම් ඇමතුම් ලබා දුන් බවත්, දැනුම් ෙදන ලද ස්ථානයකදී ඔවුන්ව හමු වීමට පැමිෙණන ෙලසත් ය. රැස්වීමට දින
කිහිපයකට ෙපර තවත් මවකෙග් නිවස ඉදිරිපිට බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ගැවසී ඇති අතර ඇය රැස්වීම සදහා පිටත් වීමට ෙපර
ඔවුන් ඇයට තර්ජනය කර ඇත. රැස්වීමට දින කිහිපයකට ෙපර ඇයට ද නාදුනන පුද්ගලයන්ෙගන් දුරකතන ඇමතුම් ලැබී
ඇත. අෙගෝස්තු 4 වන දින ෙකොළඹදී පැවැත්වුණු අතුරුදහන්වූවන්ෙග් පවුල් හමුව

සංවිධානය කිරීමට දායක වූ උතුරු

පළාෙත් ජීවත් වන පුද්ගලෙයකුට ද අෙගෝස්තු 03 වන දා නාදුනන පුද්ගලෙයකුෙගන් තර්ජනාත්මක දුරකතන ඇමතුමක් ලැබී
ඇත. ෙකොළඹ පැවැත්ෙවන රැස්වීමට අෙගෝස්තු 03 වන දින රාතිෙය් අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයින් රැෙගන
යනවාදැයි ඔහුෙගන් ඔවුන් පශ්න කර ඇත.

ෙබ?@ධ A'B ) ෙමෙහයC මැර කEඩායම' ) අසරණ කළ ෙදමළ සහභාHවන (©Melani Manel Perera)

අෙගෝස්තු 4 වන දින තමා ෙකොළඹ පැමිණි අවස්ථාෙව් උතුෙර් පිහිටි තමන්ෙග් නිවස ට බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් පැමිණ තමා
පිළීබද පශ්ණ කර ඇතැයි තවත් මවක් පැමිණිළි කෙළේය. රැස්වීම පැවැත්වීමට මාසයකට පමණ ෙපර සිටම ෙම් මව්වරුන්ට
නාදුනන දුරකතන ඇමතුම් ලැබී ඇත.
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

22.

හ\ව +0.වා හැgෙම ප0ව අ<.දහ [වෙJ පGH ෙපhi1ෙ gෂණයට

ඉහත සදහ කළ හ\ව +0.වා හැgෙම ප0ව, ෙදමළ අ<.දහ[වෙJ පGH සාමාIකය එම ස්ථානෙ තව eරට
kl 1mනවාදැc ෙසhයා බැiමට එ>න රාnෙ ෙපhi1ය එම ස්ථානයට පැ ණ ඇත. උ<ෙ6 1ට පැ N ෙදමළ පGHවලට රා"
නවාතැ ගැoමට pදාන කර Aq rස්Aයා මධ*ස්ථානෙ කා6ය මsඩලෙයද ෙපhi1ය Lශ්න කර ඇත. ෙකෙස2 Gව
හ\ව සදහා පැමැN @/ස ව6ධනය [ tයජනක ප/සරය <ළ 1ය ආරෂාව තහG. කර ගැoම සදහා එ>න සවසම 1ය
ෙවස් බලා @ට Xමට uරණය කළහ.
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)
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23. බලහත්කාරෙයන් සිදු කරන ලද අතුරුදහන් කිරීම් වල වින්දිතයින් පිළිබද ජාතEන්තර දිනය
ෙවනුෙවන් පැවත් විෙරෝධතා වEාපාරයට ෙපොලීසිෙයන් අවහිරතා

2014 අෙගස්< 30 වන >න පැවA සාමකාw k?ය ෙපhi1ය +1 අව ර xgම (© Melani Manel Perera)

අෙගෝස්තු 14 වන දින අතුරුදහන් වූවන්ෙග් පවුල් වල සාමාජිකයන්, විපක්ෂ ෙද්ශපාඥයින්, මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සහ
පූජE පක්ෂය එක්ව රජෙය් නිෙයෝජිතෙයකු ෙවත ෙපත්සමක් භාර දීමට ගමන් කරමින් සිටි රැළිය ෙපොලීසිය විසින් අවහිර කළ
බව වාර්තා විය. වවුනියාව නගර සභා ශාලාෙව් පැවති මහජන හමුවකින් අනතුරුව ෙමම සාමකාමී රැළිය ආරම්භ වී ඇත.
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37363 (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

24. අන්තර් ආගමික
ආගමික සහෙයෝගීතා වැඩසටහන්
වැඩසටහන් හමුදාෙව් පරීක්ෂාවට
ජාතික සාම මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කළ අන්තර් ආගමික සංහෙයෝගීතා වැඩසටහන් ආරක්ෂ හමුදාවන්ෙග් සහ
ෙපොලීසිෙය් පරීක්ෂණයට ලක් වී ඇති බව එහි විධායක අධEක්ෂ ආචාර්ය ෙජහාන් ෙපෙර්රා වාර්තා කෙළේය. යුද්ධය පැවති
පෙද්ශ වලින් පිටත පැවැත්වුණු වැඩසටහන් ෙදකක් ද ෙමෙලස පරීක්ෂාවට ලක් වී ඇති අතර මර්දනය කිරීෙම් සම්පදාය රෙට්
සියළුම පළාත් ගිල ෙගන ඇති බව ආචාර්ය ෙපෙර්රා තවදුරටත් කියා සිටිෙය්ය. මහනුවර පමුඛ ෙපෙළේ කියාකාරී සිවිල් සමාජ
සංවිධානයකට අයත් ශාලාවක් තුළ පැවැත්ෙවමින් තිබුණු අන්තර් ආගමික සාකච්ඡාවට ඇතුළු වූ සිවිල් ඇදුමින් සැරසුණු
බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් සාකච්ඡාව සටහන් කර ෙගන ඇත. සියළුම් පජාවන්ට අයත් දරුවන් සහ ෙදමාපියන් ඒකරාශී ෙකොට
ගාල්ෙල්දී පැවැත්වුණු වැඩසටහනට පෙද්ශෙය් ෙපොලිස් නිලධාරීන්ට ද ආරාධනා කර තිබුණි. ෙකෙසේ ෙවතත් වැඩසටහන
පරීක්ෂා කිරීමට තවත් ෙපොලිසි කණ්ඩායමක් පැමිණ ඇත. නැෙගනහිර පළාෙත් අඩලච්ෙච්ෛනහිදී පැවැත්වුණු තරුණ කදවුර
පිළිබද පෙද්ශෙය් ෙපොලීසිය සහ රජෙය් නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබුණ අතර ඔවුන් ආරම්භක උත්සවයටද සහභාගී වී ඇත.
ඔවුනෙග් පැමිණීම ෙනොසලකා නිල ඇදුම් රහිත අවි ගත් ආරක්ෂක හමුදා නිලධාරීන් දින ෙදකක් තුළු

අවස්ථා තුනකදී

වැඩසටහෙන් සංවිධායකයන් ෙගන් පශ්න කර තිෙබ්. අෙගෝස්තු 25 වන සදුදා මඩකළපුෙව්දී තරුණයන් විසින් සංවිධානය කළ
සංස්කෘතික වටිනාකම් පවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහන පිළිබඳව ආරක්ෂක හමුදා නිලධාරීන් ෙදෙදෙනකු විසින් පශ්න කර
ඇත. යනුෙවන් ආචාර්ය ෙපෙර්රා පකාශ කෙළේය.
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=109117
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

25. විෙරෝධතා පවත්වන ෙදමළ
ෙදමළ ෙද්ශපාලන සිරකරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට අනතුරු හැගවීම්
ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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ඉෙෆ වා තාව :

ලංකාෙ සය ම දනය

2014 අෙගස්

උපවාසයක නිරත වී සිටින ෙදමළ ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් තිෙදෙනකුෙග් ෙදමාපියන්ට ඔවුන්ව බැලීමට යාමට ඉඩ ලබා දී
ෙනොමැති අතර උපවාෙසයන් ඔවුන් මියගිය ෙහොත් ඔවුන්ෙග් මළසිරුරු පමණක් දැක ගත හැකි වනු ඇති බවට අනතුරු හගවා
ඇති බව “Gobal Tamil News” වාර්තාකර තිබුණි. ෙමම ෙදමල ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් වසර 6ක් තිස්ෙසේ අනුරාධපුරෙය්
රඳවා ඇති අතර ඔවුන් පිළීබද කිසිදු ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීමක් ෙමෙතක් සිදු කර ෙනොමැත. ෙසසු ෙදමළ සිර කරුවන් රදවා
සිටින සිර කදවුරට තමන්ව මාරු කර යවන ෙලසට බල කරමින් ෙමොවුන් ෙමම උපවාසය ආරම්භ කර ඇත. සිංහල
සිරකරුවන් තමන්ට හිරිහර කරන බවත් කෑම සලාකය පවා පැහැර ගන්නා බවත් ෙම් සිරකරුවන් තිෙදනා පැමිණිළි කර ඇත.
http://srilankabrief.org/2014/08/parents-told-to-wait-to-see-the-dead-bodies-of-3-tamil-prisoners/#more-19696
(අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

26. රජයට සහය ෙදන කණ්ඩායමක් විසින් වෘත්තීය සමිති රැස්වීම් කඩාකප්පල්
කඩාකප්පල් කරයි
රජයට පක්ෂපාතී වෘත්තීය සමිතියක් වන නිදහස් ෙසේවක සංගමය විසින් වෘත්තීය සමිති එකමුතුව මගින් 2014 අෙගෝස්තු 27
වන දින සංවිධානය කළ දැනුවත් කිරීෙම් රැස්වීමක් කඩාකප්පල් කර සහභාගී වූවන්ට පහර දුන් බව රජෙය් මුදණාල වෘත්තීය
සමිතිෙය් පකාශක කියා සිටිෙය්ය. මාධE වාර්තා වලට අනුව වෘත්තී සමිති එකමුතුෙව් සාමාජිකයින් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිතවතුන්ය. රජෙය් මුදණාලයට ෙද්ශපාලන පත්වීම් ලබා දී ඇති අතර ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය සදහා අවශE පචාරණ මුදණ කටයුතු ෙම් හරහා සිදු කර ගන්නා බවට ඔව්හු ෙචෝදනා කළහ.
http://www.hirunews.lk/90491/tense-situation-at-government-press (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

27. වැඩ වර්ජනයට වාරණ නිෙයෝගයක්
රජෙය් ෙරෝහල් වල කියාකාරිත්වයට බලපෑම් ඇති කළ ෙසෞඛE අනධEන කාර්ය මණ්ඩල වැඩ වර්ජනය සම්බන්ධෙයන්
ෙරෝගිෙයකු විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙපත්සමක් ෙහේතුෙවන් 2014 අෙගෝස්තු 29 වන දින ෙකොළඹ දිස්තික් අධිකරණය විසින්
තහනම් නිෙයෝගයක් නිකුත් කළ බව මාධE වාර්තා කෙළේය.
http://www.hirunews.lk/90700/enjoining-order-issued-on-paramedics-strike (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

E. සංවිධාන ගත වීෙම් නිදහස උල්ලංඝණය කිරීම් (රාජE ෙනොවන සංවිධාන
වලට තර්ජන සහ සීමා)
28. රාජE ෙනොවන සංවිධාන වලින් එල්ල වන තර්ජන රජය හදුනා ගනී
නියාමනයකින් ෙතොරව කියාත්මක වන රාජE ෙනොවන සංවිධාන සංවර්ධනය, නීතිය සහ සාමය ඇතුළු

රෙට් මූලE

කළමණාකරණයට තර්ජනයක් වී ඇති බව ආරක්ෂාව පිළිබද ෙද්ශනයක් පවත්වමින් මුදල් අමාතEංශ ෙල්කම් P.B. ජයසුන්දර
මහතා පකාශ කෙළේය.
http://colombogazette.com/2014/08/18/government-notes-threat-from-ngos/ (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

29. පදනම් සහ ලාභ ෙනොලබන ආයතන නිරීක්ෂණයට සහ පාලනයට නව නීති
ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන අමාතEංශය මගින් ෙකටුම්පත් ෙකෙරමින් පවතින නව නීති හරහා රාජE ෙනොවන සංවිධාන
පිළිබද ෙල්කම් කාර්යාලය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙකටුම්පත් හරහා ලියාපදිංචි කර ඇති පදනම් නිරීක්ෂණය
ෙකෙරනු ඇති බව සන්ෙඩ් ටයිමිස් පුවත්පත වාර්තා කෙළේය. ෙමම නීති, ලියා පදිංචි කරන සමාගම්, භාරකාර මණ්ඩල සහ
ඇතැම් සමිති ආකාරෙයන් ලියාපදිංචි වී සිටින ලාබ ෙනොලබන ආයතන පාලනය කිරීමටද ෙයොදා ගනු ඇති බව වාර්තා විය.
ෙයෝජනා වී ඇති නව නීති වලට අනුව රාජE ෙනොවන සංවිධාන පිළිබද ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ලිංයාපදිංචි ෙනොකරන සංවිධාන
වලට විෙද්ශ ආධාර ලබා ගැනීමට සහ ෙද්ශීය වශෙයන් මුදල් හුවමාරු කිරීමට ඇති අයිතිය අහිමි වන බව රාජE ෙනොවන
සංවිධාන සදහා වූ ජාතික ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අධEක්ෂ සමන් දිසානායක මහතා කියා සිටිෙය්ය. “ඔවුන්ෙග් කියාකාරකම්
පිළීබදව සෑම මාස 3කට වරක්ම අපි ෙවත වාර්ථාවක් ලබා දිය යුතුය. එෙසේම ඔවුන්ටද එන්ජීඕ ෙමන් අප සමග අවෙබෝධතා
ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට සිදු වනු ඇත. එෙමන්ම ෙමම ආයතන වල ලිංයාපදිංචිය සෑම වසරකදීම අළුත් කිරීමට සිදු වනු ඇත.

ඉෙෆ මානව
ක දත ෙය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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ඉෙෆ වා තාව :

ලංකාෙ සය ම දනය

2014 අෙගස්

http://sundaytimes.lk/140831/news/after-ngos-foundations-to-come-under-watch-115994.html (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)

30. ලිංගික ෙසේවය නීතිගත කිරීමට ජාතEන්තර සංවිධාන බල කරන බවට අමාතEවරයා ෙචෝදනා කරයි
විෙද්ශීය රටවල් මත යැෙපන ජාතEන්තර සංවිධාන ලිංගික වෘත්තිය නීතිගතකිරීමට බලකරන බව ළමා සංවර්ධන සහ
කාන්තා කටයුතු අමාතE තිස්ස කරලියද්ද මහතා පකාශ කර ඇති බව වාර්තා ෙව්. “ කාන්තාවන් පිළිබද කතා කිරීෙම්දී කුඩා
ගැටළුවක් ඇත. ජාතEන්තර සංවිධාන ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන කාන්තාවන් සුළු පමාණයක් සිටිනවා. ඔවුන් තානාපති
කාර්යාල වලින් අසන්ෙන් ෙමම තනතුරු ලබා දීමට ඔවුන්ෙග් රටවල් වල කන්තාවන් නැද්ද යන්නයි.” යනුෙවන් ෙහෙතම
තව දුරටත් පැවසීය.
http://www.lankasrinews.com/view.php?22IMM303lOo4e2BmAca25YAdd3Y5fac3mBJe43Oln0236A43 (අවස @+0 >නය 2014 සැY
14)

F. ශිෂE කියාකාරකම්
කියාකාරකම් මර්දනය
31. වාර්ගික අසමගිය අවුළුවන බවට ශිෂE සංගමයට සහ ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට ෙචෝදනා
අන්තර් විශ්ව විදEාලයීය ශිෂE බල මණ්ඩලය සහ ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් ශිෂEයන් අතර වාර්ගිත අසමගිය
අවුළුවන බව උසස් අධEාපන අමාතE S. B. දිසානායක මහතා ෙචෝදනා කළ බව මානව හිමිකම් සුරුකීෙම් ශිෂE වEාපාරය
පකාශ කෙළේය. අමාතE වරයා ෙමම පකාශය සිදු කර ඇතිෙත් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් නීති යටෙත් සබරගමුව විශ්ව
විදEාලෙය් ශිෂEයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධෙයන් මතු වූ සිදුවීෙම්දීය. එක් ශිෂEෙයයකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුෙව් මැර
පහාරයකින් තුවාල ලබා සිටි අතරතුරය.
IලාJය: “Monthly Update on Repression of Students in Sri Lanka – August 2014”, by Students for Human Rights

32. ෙප්රාෙදණිය විශ්ව විදEාලෙය්
විදEාලෙය් ශිෂEයන්
ශිෂEයන් පස් ෙදෙනකු අත්අ
අත්අඩංගුවට
පීඨ කළමණාකාරීත්වය පිහිටුවන ෙලස බල කරමින් 2014 අෙගෝස්තු 21 වන දින ෙප්රාෙදණිය විශ්ව විදEාලෙය් ශිෂEශිෂEාවන්
උපවාසයක් ආරම්භ කළහ. 2014 අෙග්ස්තු 20 වන දින උපවාසය සදහා ශිෂEයන් විසින් කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටි
අතරතුෙර්දී එම ස්ථානයට පැමිණි ෙපොලීසිය වාචික පකාශ ලබා ගැනීම සදහා පසු දින උදෑසන ෙපොලීසියට පැමිෙණන ෙලස
ශිෂEයන්ට දැනුම් දී ඇත. ෙපොලීසියට පැමිණ වාචික පකාශ ලබා ෙදන ෙමන් අෙගෝස්තු 21 වන දින ශිෂE නායකයින් 5
ෙදෙනකුට දැනුම් දී තිබුණි. අෙග්ස්තු 22 වන දින පකාශ ලබා දීමට ෙපොලීසිය ෙවත ගිය ශිෂE නායකයින් තිෙදෙනක්
අත්අඩංගුවට ෙගන මහනුවර මෙහේස්තාත් අධිකරණයට ඉදරිපත් කර ඇත. ඔවුන්ට ඉදිරිපත් කළ ෙචෝදනා වූෙව් නීති විෙරෝධී
ඉදිරිකිරීම් සහ නීති විෙරෝධී ඇතුළු වීම්ය. දින 14ක් ශිෂEයන් රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීමට නිෙයෝග ෙකරුණි. අෙගෝස්තු 25
වන දින ෙපොලීසිය ෙවත ගිය තවත් ශිෂEයන් ෙදෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ෙගන ඔවුන්ද රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කර ඇත.
IලාJය : “Monthly Update on Repression of Students in Sri Lanka – August 2014”, by Students for Human Rights

33. විවෘත විශ්ව විදEාල
විදEාල ශිෂE නායකයින් සිවු ෙදෙනකු ෙග් පංති තහනම්
ශිෂE සංගම් ගත වීමට ඇති අයිතිය ඉල්ලමින් 2014 අෙගෝස්තු 12 වන දින විවෘත විශ්ව විදEාලය ඉදිරිපිට විෙරෝධතා
වEපාරයක මූලිකත්වය ගැනීම ෙහේතුෙවන් එම විශ්ව විදEාලෙය් ශිෂE නායකයින් සිවු ෙදෙනකුෙග් පංති තහනම් කර ඇත. ෙම්
සමග විවෘත විශ්ව විදEාලෙය් පංති තහනමට ලක් වූ ශිෂEයන්ෙග් සංඛEංව 16 දක්වා ඉහළ ෙගොස් ඇත.
IලාJය: “Monthly Update on Repression of Students in Sri Lanka – August 2014”, by Students for Human Rights

G. විපක්ෂ ෙද්ශපාලන පක්ෂ මර්දනය
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ඉෙෆ වා තාව :

ලංකාෙ සය ම දනය

2014 අෙගස්

34. ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී විපක්ෂ
විපක්ෂ ෙද්ශපාලන පක්ෂ වලට සමාන
සමාන අවස්ථා අහිමි කිරීම
2014 සැප්තැම්බර් 20 වන දි ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විණි. පළ වූ විවිධ වාර්ථා වලට අනුව විපක්ෂෙය් මැතිවරණ
පචාරණ කාර්යාල 50කට පමණ පහාර එල්ල වී ඇත. "විපක්ෂ කාර්යාල වලට ගිණි තබා අවි ගත් මැර කණ්ඩායම් ඒවායින්
පිටවී ගිය බව" වාර්ථා වූ බව කැෙෆේ ආයතනෙය් විධායක අධEක්ෂ කීර්ති ෙතන්නෙකෝන් මහතා ප්රකාශ කෙළේය. රාතී
කාලෙය් ගැවසුණු අවි ගත් කණ්ඩායම් ෙහේතුෙවන් පෙද්ශෙය් ආතතිය වර්ධනය වූ බව ඇතැම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙචෝදනා
කෙළේය. විපක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන කාර්යාල වලට එල්ල වූ පහාර වලටද ෙමම කණ්ඩායම වගකිය යුතු බවට ෙචෝදනා එල්ල වූ
අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සහ පජාතන්තවාදී පක්ෂෙය් කාර්යාල ගණනාවට ෙම් ආකාරෙය්
පහාර එල්ල විය. සිය කාර්යාල 30ක් (සැප් 12 වන විට) පහාරයට ලක් වී ඇති බව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට පකාශ කෙළේය.
“ ෙමම

පහරදීම් සදහා රජE බලය ඍජුවම ෙයොදා ෙගන ඇත. ෙවඩි තැබීෙම් සිදුවීම් 4ක් වාර්තා වී ඇත. ෙකෙසේ වුවත් ෙම්

සම්බන්ධෙයන් කිසිදු පුද්ගලෙයකු අත්තඩංගුවට ෙගන ෙනොමැත.
“ එක්සත්

”

යනුෙවන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පකාශ කෙළේය.

ජනතා සන්ධානයට ෙමොනරාගල දිස්තික්කය තුළ මැතිවරණ කාර්යාල 219 ෙයදවීමට මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

විසින් අවසර ලබා දී ඇති නමුත් පාලක පක්ෂය විසින් කාර්යාල 970ක් පවත්වාෙගන යනු ලැබූ බවත් ඉන් ෙබොෙහොමයක්
හුෙදක් මැතිවරණ පචාරණය සදහා පමණක් ආරම්භ කළ ඒවා බවත් කැෙෆේ ආයතනය පකාශ කෙළේය.

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මැතිවරණ පචාරක
පචාරක කාර්යාල ගණනාවක් පහාරයන්ට
පහාරයන්ට ලක් වී විනාශ විය (Phot o: Lanka Tr ut h)

ෙකෙසේ ෙවතත් එල්ල වූ පහාර නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට අවසර ලත් කාර්යාල ගණනවත්
(එජාප 163 , ජවිෙප 73 ) පවත්වාෙගන යාමට ෙනොහැකි විය” .
http://www.colombopage.com/archive_14B/Sep08_1410153162CH.php (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-08/27/c_133590700.htm (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)
http://cmev.wordpress.com/ (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7591:president-is-the-biggest-obstacle-for-freeand-fair-election--jvp-&catid=36:top-stories&Itemid=124 (අවස @+0 >නය 2014 සැY 14)
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