ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුතිය ම ලං්දනය ම
2014 සැප්තැම්බර්

ප්රwකට ානව ිමිකකටම් රක්ෂකකටෙකු  ූ  රානර්ක කනිණී  ිරකනගමා සැාුමා ස සනාකටනී  ාන මාව කනාවෙ බධානීන්  ිසින්  ත වම් කටකව ධී. ිසශ්
ිසද්යානධ රානර්ක යකකකට ූ  කනිණී  ිරකනගමා 1989 සැප්තැම්බර් 21 ව දිව එල්ටීටීඊ සංිසානව ක ිසින්  ෙ ඩි තබන ඝනතවක කටකව ධී
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කය සිදුවීමු

A. රජමට සමරුද්ධ බව ෙ

පුද්ගකමන්ට ්රණ තදනජ , හිරිහැර, බිම ගැනිවී් ්හ සී්ේ

B. අයහ්් ලංප්රsවේ  ලංිරීම මු ලංනියහ් ලංල්ලකාණණම ලංිරීම් ලං
C. ලතුර ්හ ැ ග හිර ෙළේත් වක ෙැවැත්වී්ට නිමමිතව ය බූ ගැණ ්ැ්රුමු ්හ මේඥේ ් හමට
බේධේ ්හ තදනජ

D. රැසිවී මු ලංනියහ්් ලංල්ලකාණණම ලංිරීම් ලං
E. ශිෂ්යී ලං්රි්මේවේරවමු ලං්දනය ම ලං
F.  ලංසමෙක්ෂ්ය ලං ද් ෙේක  ලංෙක්ෂ්ය ලං්දනය ම ලං

ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය 1990දී ආරම්භ කරන ලද්ෆද් විෆ ේෂෆයන්ම වාර්ගික ගැටුම සහ යුද්ධය
සන්දර්භෆයහි ශ්රී ලාකාෆේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරමින් කරුණු ෆගොනු කිරීමටත් එම
කරුණු ලිඛිත සහ වාචික මැදිහත් වීම් හරහා ප්රාෆද්ශීයව, ජාතිකව සහ ජාතයන්තරව වාර්තා කිරීමටත්ය.
එෆසේම සිය අයිතීන් නිරන්තරෆයන් සහ ක්රදමවත් ෆලස ෆකෆෙසීමට ලක්වන අෆනක් ජන ප්රwජාවන් සමග ද
ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය කටයුතු කරයි. වර්තමානෆේදී ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය මැතිවරණ නිරීක්ෂණය, මාධය
නිදහස සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් සම්බන්ධෆයන් සිය අවධානය ෆයොමු කර තිෆේ. ශ්රී ලාකාෆේ
ෆකොෙඹ පිහිටා ඇති ඉන්ෆ ෝම් ආයතනය ෆද්ශීය ක්රිඉයාධරයින්, කණ්ඩායම් සහ ජාලයන් සමඟ ෆමන්ම
කලාපීය සහ ජාතයන්තර මානව හිමිකම් ජාලයන් සමග සහෆයෝගෆයන් කටයුතු කරයි.
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්ේරේා ම
සැප්තැම්බකක, දද්යනිකට ිසසම්මුිරක ාර්ද්යවක කිීනෙම් ිනදුවීම් නර්තන ූ  ත ත් ානසක්ෂ ිසක. ප්රwකට ානව ිමිකකටම් රක්ෂකකටෙකු 
ස ශනස්ත්රයඥයෙකු  ූ  රානර්ක කනිණී  ිරකනගමා ෙ ුවෙ ්  සැසුමම් කටක ිරුණු  ුණග සැාුමම් තත්ස ක ාැ ැත්වීා ෙ ්  කටක ිරූ
ස්ථනව අිමම් කිීනෝ  එක බනාන එල්ධ කටක අතක ොොලිසීක ිසින්  ිසෙකෝාතන ාන මාව ත වම් කටකව ධී. කනාවක දිස්ත්රය්ෂකටෙ
අ තැ්  ූ  ෙද්යාස පුක ැිනක්  ෙ ුවෙ ්  සූද්යනවම් කටක ිරූ කනඥයන ොෙ ක ත වම් කටකව ධද්ය අතක ඝනතවක කටකව ධද්ය පුද්මධක් 
ිනිමකිීනෙම් සැාුමම් තත්ස ත වම් කිීනා

සිර ෙද්යකට්ෂ තුස ෙද්ය තන කටී ාඩකටධපු ොොලීිනක ිසින්  අධිකගෙක්  නිෙකෝම ධබන

ම් වන ධී.
ානව ිමිකකටම් ී තීඥය ුම්  ෙද්යෙද්යෙව්ෂ

ෙකටොසඹී ාකග තර්ජව එල්ධ ිසක. ිසුමද්ා ාන්ෂෂිකට ෘත්තීක සිකිර ක්රිනකනකටනීන්  ා ක

ෙද්යව ධී. ජූනි ානසෙ ී මුස්ලිම් ිසෙකෝධී ෙකටෝධ ධ ාැ ැිර අළුත්මා ප්රwෙද්ශෙ

තිර ූ  ිනදුවීා්ෂ

නර්තන කිීනා

ියක

ජවානාාෙදී්  රක්ෂකකට මුද්යන ් ෙම්  බනාන එල්ධ ිසක . ඌ ාසනෙත් ාශ්ානත් ාැිර කග ප්රwා්ඩඩ ක්රිනකන නර්තන කටකික්  ිනටි
ජවානාාෙදී්  ා ක ෙද්යව ධද්ය අතක එ්ෂ ජවානාා ෙදදිෙකු  බකාධත තු නධ ධබන ෙකෝ ල් මත කටකව ධී. තතුෙර් ෙද්යාස
ජවානාාෙදදිෙකු  අූ  වාෙක්  ාකගෙක්  ෙරුමු  අතක කනාවෙ ෙද්යාස ජවානාා ක්රිනකනකටනීන්  නික් තක ප්රwශ්ව කිීනම්, බික
මැ් වීම් ස

ිමයක ැක

ධ

ධ්ෂ ිසක. යුා කටනධෙ

ිනක අත්ද්යැකීම් අධධන කටිස ොොත්ෂ ලියූ කනාවෙ

ෙද්යාස කටෙතෝලිකට

පූජකට කෙකු  ප්රwශ්ග කිීනම් ධ ධ්ෂ ිසක. අද්යනධ ොොත තැාෑෙධ්  ධැුණු  ානසල් ිසදු ල්ාිර ුම්  කිිමා ෙද්යෙව්ෂ ද්ය ප්රwශ්ග කටකව
ධී. ිනක ෙද්ශානධව ාත නද්ය ස

කජක ිසෙදාව කිීනා ෙ ේතුෙ ්  ජීිසතක

එල්ධ ූ  තර්ජව නිසන කටි්  පිටු

ධ වී ජී ත් ව

ෙල්ඛකටෙකු  ිසින්  කචිත ග්රා් තක ිමික වීා නිකම්ත ිරුණු  සනිමතා සම්ානවක අ් ත නී කට්ඩඩනකම් ධ බධාෑම් ෙ තු
ේ ෙ ් 
ඉ ත් කටක ම් වන ධී. ිසනිශ්ා ා්ඩඩධෙ ිනටි ිසනිශ්ාකටුම ්  ාස් ෙද්යවනෙම්  ිනද ෙද්යෙවු  ොා ග්රා් තක සම්ානවක සද්ය න ෙත්කන
මත් අතක කජක මැිර අ් ත නී ෙල්ඛකටෙකු  ිසින්  ඔවු්  ද්ය අාකීර්ිරක ාත් කටකව ධී.
අ් තර්ජනධ ජවානාාෙදී්  සද්ය න ී මමුෙදී ාැ ැත්වීා

නිකිකත

ිරුණු  පුුණු 

ැඩමුුව

බනාන එල්ධ කටකව ධී.

ත්රිරු ගනාධෙ ී ිනිසල් සානජ ක්රිනකනකටනීන්  ිසින්  සංිසානවක කටකව ධද්ය ස්ස්වීා්ෂ සද්ය න ෙ ්  තක ිරූ ස්ථනවක ෙද්ය ක්ෂා අිමික
කිීනා ාිය්  එක බනාන එල්ධ ෙකටුමග අතක නිීන්ෂකගක ද්ය ධ්ෂ කටකව ධී. ඕස්ෙලලිකනුව ිසශ් ිසද්යානධක්ෂ ිසින්  ජනතා් තක
සම්ා් ත්රයගක්ෂ සද්ය න ්රී  ධංකටනෙද ප්රwමුඛ ානව ිමිකකටම් රක්ෂකකටින්  ෙද්යෙද්යෙවු  ෙ ත ධබන ී ිරුණු  රකනාවන
අානතාංශෙ

රක්ෂකකට

බධාෑා ාත අ ධංුණ කටස බ අද්යනධ ිසශ් ිසද්යානධක ාිය්  පිගනම් වන ධී. පිගනාක්ෂ සම්බ් ාෙක්  කටෙතෝලිකට

ප්රwජන ිසින්  ිනදු කටකව ධද්ය සනාකටනී  ිසෙකෝාතන ක ොොලීිනක ිසින්  ජධ ප්රw නක ස කටදුළු මෑස් ප්රw නක එල්ධ කටක එක ාැඩා ත් ව
ධී. අතුුමද්ය ් වීම් පිගනබද්ය ප්රwමුඛ ොෙසේ ක්රිනකනකටනයකනික්ෂ නිද්ය ස් කටකව ෝ  ඉල්ධන ෙකටොසඹී ිසෙකෝාතන ක්ෂ ාැ ැිර අ ස්ථනෙද
ප්රwිරිසුමද්ා කට්ඩඩනකා්ෂ ිසින්  ඊ සාමනී  ිසෙකෝාතන ක්ෂ ා ත් ික්  තක ත්රයස්ත නී්  ස ක ෙද්ය් නිකකට බ කිකෙ ව අත්
ාත්රිරකටන ෙබද්යන යකව ධී. අද්යනධ ක්රිනකනකටනයකනිකෙප පුත්රයකන අතුුමද්ය ්  වී ිනටිව අතක කිිනදු ොෝද්යවන ෙමුව කිීනාකි්  ෙතොක තක දිව
200්ෂ පුකන ස්ද්යවුම් භනකෙ කද්ය න ෙමව තත. ොා ප්රwිරිසුමද්ා ිසෙකෝාතන ානානකෙ ී ානව ිමිකකටම් රක්ෂකකටින්  8 ෙද්යෙවු ෙප
ඡනකනරූා ෙකොද්යන ඔවු්  ෙද්ශෙෝෝහීන්්  ෙධස ෝ  ව බැවකක්ෂ ප්රwද්යර්ශවක කටකව ධී.
ශිකා ක්රිනකනකටනීන් ද්ය ාර්ද්යවක මුුණග දු්  . ොොවකනමධ ප්රwනෙද්ය ක සභනෙද සභනාිර කකන ිසින්  ිසෙකෝාන ෙ
තර්ජවක කටක බැවර් පු ුම ිසවනශ කටක ද්යාව ධී. ිසශ්

ිසද්යානධ මිිකක ාීන්ෂකන කිීනා

ස

ොොලීිනක ෙ ත භනක ෙද්යව ෙධස බධ කටකික්  ෙබෞද්ා ස

ානලි ිසශ් ිසද්යානධක ොොලීිනක ිසින් 

නිකත ූ  ශිකාක් 

ශිකා නිෙකෝිණතින්  ිනද ෙද්යෙවු 
කටකව ධී. ඌ ාසනත් සභන

ාැිර කගක කටනධක තුස ිසා්ෂක ෙද්ශානධව ා්ෂක ෙ ත ප්රw නක ස බික මැ් වීම් මගවන ්ෂ එල්ධ ිසක. ිසා්ෂක ෙද්ශානධව ා්ෂක
ධ ක්රිනකනකටනීන කට යුතු කටකව කජෙ ෙසේ කටක් ෙප ධැිනස්තු ඉල්ධන ිනටි අතක එක ෙද්ශානධව සම්බ් ාතන ෙ ේතුෙ ්  ඔවු් 
ිමංසන ාැවවීා මත් මූලිකට පික ක්ෂ බ ොණිනි. රකවුල් තිරකටකව ස ෙබදුම් නී් ෙප ැගීම් දාර්කාත් කටකව බ

රක්ෂක

අානතාංශ ෙල්කටම් කකන ිසින්  ප්රwානව ෙද්යාස ෙද්ශානධව ා්ෂකක්ෂ ෙ ත ොෝද්යවන එල්ධ කටකව ධී. බ්රිකතනවා නිෙකෝජා ා
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ෙකටොාසනයකස් යකකෙප වැෙමවිමක ාසනෙත් සංානකක ී ීන්ෂකගක ධ්ෂ කටස අතක තක මුග මැුමු  පුද්මධක්  ාුම ප්රwශ්ව කටකව
ධී. බ්රිකතනවා ා ෙකටොාසනයකස් කකන මුග මැුමු  තතුෙර් ාවුධ්ෂද්ය ප්රwශ්ග කිීනම් ධ බඳු්  කටකව ධී.
දිිය්  දිම ා ිනදු ව ිසසම්මුිරක ාර්ද්යවක කිීනෙම් ිනදුවීම් රා් ත්රයගක කිීනා
තිර බ

ොෙව් ව

ෙවොාැත.

සැප්තැම්බර් ානසෙ ී

නර්තන ූ 

මකි යුතු පුද්මධක්  ිසින්  කිිනදු පික ක්ෂ ෙමව

ෙබොෙ ෝ ිනදුවීම්

ධ , කජෙ

ෙද්ශානධඥයින් , කජෙ

නිධානීන් , ොොලීිනක, රක්ෂකකට මුද්යන ් , කනජා ානලිත ජවානාා ස ජවානාාෙදී්  මකි යුතු බ ොණිනි. ොොලීිනක ැනි
මකික යුතු රකතව ධ ෙම් ිනදුවීම් පිගනබද්ය ාැිකණිගන කටසත් ඔවු්  ොා ිනදුවීම් පිගනබද්ය ක්රිනකනත්ාත වීා ාැගන ිසක.
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ශ්රී: ලංකාවේ ව ලංසම්මුති්ය ම ලං්දනය ම ලං- ලං2014 ලං්ැප්තැමුබදන ලංසිදුවීමු ලංකැයි්්තුව
සිදු ලංවූ ලං
සිදු ලංවූ ලංප්රs ද් ම ලං
සිදුවී මු ලං්්වභේවම
මූකේශ්රිම
දි ම
(දි්්ත්රිවක්වම)
A. රජමට ලංසමරුද්ධ ලංබව ලං්ැළ ව  ලංපුද්ගකමන්ට ලං්රණ ලංතදනජ  ලංඑ්ලක ලංිරීම්, ලංහිරිහැර ලංෙැමිණවී්, ලංබිම ලංගැන්වී්
1.

2014
සැප් 2

පුතුු ඩිඉයකප්පු
(මුධිරද
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

බ්රිකතනවා ා ෙකටොාසනයකස් මුවීා
ෙ ේතුෙ ්  මුධිරවුිම ෙද්යාස ාවුධකට
තර්ජවක කිීනා

http://tamilguardian.com/print.asp?articleid=1
2073

2.

2014
සැප් 3

කනාවක
දිස්ත්රිර්ෂකටක

ිනක කටිස සම්බ් ාෙක්  ත්රයස්ත ාර්ද්යව
ඒකටකටක ිසින්  කටෙතෝලිකට පූජකට කෙකු 
ප්රwශ්ව කිීනා

http://www.jdslanka.org/index.php/newsfeatures/human-rights/475-sri-lankas-antiterror-squad-grills-priest-school-teachersover-tamil-poetry-book

3.

2014
සැප් 4

කිලිෙවොච්චි
දිස්ත්රිර්ෂකටක

තිනර්ාිරවු වම් ූ  කටිස ොොත තැාෑෙධ් 
ධැබීා නිසන ිසදු ල්ාිර ුම්  ද්ය ිමංසන
ාැිකගවීා

http://www.jdslanka.org/index.php/newsfeatures/human-rights/475-sri-lankas-antiterror-squad-grills-priest-school-teachersover-tamil-poetry-book

4.

2014
සැප් 13

ෙකටොසඹ
(ෙකටොසඹ
දිස්ත්රිර්ෂකටක)
ෙකටොසඹ
(ෙකටොසඹ
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ානව ිමිකකටම් ී තීඥය ුම්  ෙද්යෙද්යෙවු 
බික ැද්ද්යවීා
ෘත්තීක සිකිර සනානිණකටින්  ස
වනකකටින්  ා ක ීා

http://www.ft.lk/2014/09/16/lawyerscollective-condemns-death-threats-toattorneys/
https://www.facebook.com/lankaenews/posts
/787788224619678

5.

6.

2014
සැප් 30

වැෙමවිමක ාසනත

නිෙකෝජා බ්රිකතනවා ා ෙකටොාසනයකස් යකක
ාුම ාස කනා ස නිීන්ෂකගක කිීනා

http://blogs.fco.gov.uk/lauradavies/2014/09/3
0/looking-over-my-shoulder/

7.

2014
සැප් 29

ෙකටොසඹ
(ෙකටොසඹ
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ොෝද්යවන ිසකිමත කද්ය න තබන ෙමව තිර
අතුුමද්ය ් වීම් පිගනබද්ය ක්රිනකනකටනයකනික්ෂ
ෙද්ශ ෙෝෝහීන්ෙකු  ෙධස ෝ වීා

http://www.lankasrinews.com/view.php?220R
T403dRX4e2GmEcb284Edd378qbc3tGge42
TgJ023dBm3

8.

2014
සැප් 29

ෙකටොසඹ
(ෙකටොසඹ
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ානව ිමිකකටම් රක්ෂකකටින්  ෙෝෝහීන්් 
කැින ොෝද්යවන කිීනා

http://srilankabrief.org/2014/09/pro-govt-mobmocks-leading-civil-society-activists-in-srilanka/

B. අයහ්් ලංප්රsවේ  ලංිරීම මු ලංනියහ් ලංල්ලකාණණම ලංිරීම්

9.

10.

2014
සැප් 14
2014
සැප් 25

11.

අළුත්ා
(කටළුතක
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

අ් ත නී ිසෙකෝාතන නිසන ස් ර්ග පුස්තකට
සනිමතා සම්ානවක අිමික කිීනා

http://srilankabrief.org/2014/09/religiousextremists-threatened-not-to-select-mageadaraneeya-yakshni-my-beloved-demonessfor-best-novel-award-2014/

ස් ර්ග පුස්තකට සනිමතා සම්ානව
ෙත්ීනෙම් ිසනිශ්ා ා්ඩඩධක ෙඩොධර්
කටන්ෂෙකටෝ, සනා කටන්ෂෙකටෝ ෙධස ෙල්බල්
කිීනා

http://srilankabrief.org/2014/09/religiousextremists-threatened-not-to-select-mageadaraneeya-yakshni-my-beloved-demonessfor-best-novel- award-2014/

අළුත්මා ජනිර නී ෙකටෝධ ධ ලි්  ාුම
එිම තිර තත්ත් ක නර්තන කිීනා ියක
ජවානාාෙදී්  රක්ෂක මුද්යන බනාන
කිීනා

https://www.youtube.com/watch?v=rqOOIIjivi
g#t=163

INFORM Human Rights Documentation Centre
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12.

2014
සැප් 20

ාක් ත්  ස
කටකඩිොෝෂු  අතක
(කිලිේ ච්චි
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ෙද්යාස
ජවානාාෙදදිෙකු 
ඝනතව
ප්රwකත්වකකි්  අූ වාෙක්  මැධවීා

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=3
7389

13.

2014
සැප්

කනාවක
(කනාවක
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

කනාවක ජවානාා නිද්ය ස පිගනබද්ය
ක්රිනකනකටනයකකටෙකු ෙම්  ප්රwශ්ග කිීනා ස
බික මැ් වීා

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&a
rtid=37400

14.

2014
සැප් 22

නලිතධ
(බදුල්ධ
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ඌ ාසනත් සභන ාැිර කගෙක්  ාුම
ජවානාාෙදී්  ා ක ීා

http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lankajournalists-assaulted-in-north-andsouth/#more-20280

C. ලතුරු ලං්හ ලං ැ ග  ලංහිර ලංෙළේත් ලංවක ලංසිහිිරීමමු ලං්හ ලංමේඥේ ලං ් හමමන් ලංට ලංබේධේ ලං්හ ලංතදනජ

15.

2014
සැප් 15

ලිකටනාම් තතුක
(කනාවක
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

අතුුමද්ය ්  ූ  ්  ෙ ුවෙ ්  ාැ ිර කනඥයන
ොෙ ක මුද්යන බික මැ් වීම් නිසන ෙද්ය ැනි
තන ත් අ ධංුණ කිීනා

http://www.tamilguardian.com/article.asp?arti
cleid=12108

16.

2014
සැප් 2021?

කනාවක
(කනාවක
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

කනිණී  ිරකනගමා සැාුමම් තත්ස
කනාවෙ ී බනාන

http://www.thehindu.com/news/international/s
outh-asia/revisiting-a-tamil-democratslegacy/article6436119.ece

17.

2014
සැප් 21

ාඩකටධපු
(ාඩකටධපු
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ඝනතවක කටකව ධද්ය ිනිසල් ැිනක් 
ෙ ුවෙ ්  ූ  ිනිමකිීනෙම් තත්ස ක
අධිකටකගක ිසින්  සිර ෙද්යකට්ෂ තුස
ෙද්ය තන ්ෂ ත වම් කිීනා

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=3
7392

18.

2014
සැප් 9

සෙතොකෙකටෝ ඩන් 
(ාඩකටධපු
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

සෙතොකෙකටෝ ඩන්  ිමී ඝනතවක කටකව
ධද්ය ිනිසල් ැිනක්  ෙ ුවෙ ්  ූ  ිනිමකිීනා
අධිකටකගක ිසින්  ත වම් කිීනා

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=3
7375

D. ්්ේග් ේ නියහ් ල්ලකාණණම ිරීමමු

19.

2014
සැප් 15
– 17

ෙකටොසඹ /
බැංෙකටෝෂ

ජනතා් තක සම්ා් ත්රයගක්ෂ සද්ය න ානව
ිමිකකටම් රක්ෂකකටින්  ෙද්යෙද්යෙවු  එ න
ිරූ රකනාවන අ ධංුණ කටකව ෙධස
ිනඩිනි ිසශ් ිසද්යානධක රක්ෂක
අානතාංශෙක්  බධාෑම්

http://www.smh.com.au/world/academic-tellsconference-delegates-not-to-upset-sri-lankaover-human-rights-20140912-10fzdq.html

20.

2014
සැප් 27

ී මමු
(මම්ා
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ත ත් ජවානාා ැඩමුළු ්ෂ ොොලීිනෙ
බික මැ් වීම් නිසන අඩනධ වීා

http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lankapolice-together-with-pro-govt-mob-disruptsone-more-media-workshop/

21.

2014
සැප්

ත්රිරු ගනාධක
දිස්ත්රිර්ෂකටක

ිනිසල් සානජ සම්ා් ත්රයගකකට බාන එල්ධ
වීා ස නිීන්ෂකගක ධ්ෂ වීා

ජවානාා ධ නර්තන වී වැත

22.

2014
සැප් 16

අුවකනාපුක
දිස්ත්රිර්ෂකටක

ොොලීිනක ිසින්  ිනිසල් සානජ පුුණු  ්ෂ
අ ධංුණ කිීනා

ජවානාා ධ නර්තන වී වැත

23.

2014
සැප් 21

කටටුු ුම් ද්ය
(කටළුතක
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ිසෙකෝාතන කකට නිකත ූ  කටෙතෝලිකට
පියකස කටදුළු මෑස් ස ජධ ප්රw නක

http://www.ucanews.com/news/tear-gaswater-canons-used-on-protesting-sri-lankancatholics/72006

INFORM Human Rights Documentation Centre
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E. ශිෂ්යී ලං්රි්මේවේරවමු ලං්දනය ම

24.

2014 සැප්
14

ොොවකනමධ
(ොොවකනමධ
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ශිකා කිකනකටනකකටම් ධ ෙකදුු  ිසශ්
ිසද්යානධ ශිකාින්  ොොවකනමධී තර්ජව

http://www.lankatruth.com/home/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=7601:sa
baragamuwa-students-threatened-atmonaragala&catid=42:smartphones&Itemid=74

25.
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ෙ ෝානමා
(ෙකටොසඹ
දිස්ත්රිර්ෂකටක)

ශිකා වනකකටින්  ෙසොකන ොොලීිනක ිසින් 
ෙබෞද්ා ස ානලි ිසශ් ිසද්යානධක ැ ලීා

http://www.lankaviews.com/en/index.php?opt
ion=com_content&view=article&id=11835:pol
ice-surround-buddhist-and-pali-universitysearch-for-iusfrepresentatives&catid=150:leadnews&Itemid=113

ිසා්ෂක ෙද්ශානධව ා්ෂක වනකකටෙකු ෙප
නි ෙසේ පිිමටි කටනර්කනධක ියණි තැබීා

http://www.lankatruth.com/home/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=7626:vi
dyaratnas-office-at-his-residencetorched&catid=42:smartphones&Itemid=74

ඉධංෙමින තිකල් අකුම කටච්චි තර්ජවක
තද්යනසීව කිීනා රක්ෂක අානතාජශ
ෙල්කටම් අ ශා ෙද

http://www.island.lk/index.php?page_cat=arti
cle-details&page=articledetails&code_title=110143

අානතා කෙකු  ිසින්  ිසුමද්ා
ාන්ෂෂිකටක් ෙප වම් ධැිනස්තු ්ෂ ඉල්ධින

http://www.lankatruth.com/home/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=7623:au
dio-siripala-wants-a-list-jvp-goes-tohrc&catid=42:smartphones&Itemid=74

F. සමෙක්ෂ්ය ලං ද් ෙේක  ලංෙක්ෂ්ය ලං්දනය ම
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INFORM Report: Repression of Dissent in Sri Lanka

A. රජමට ලංසමරුද්ධ බව ලං ෙ
1.

September 2014

 ලංපුද්ගකමන්ට ලං්දනණ ලංතදනජ , ලංහිරිහැර, ලංබිම ලංගැන්වීමු ලං්හ ලංසී්ේ ලං ලං

බ්රි තීේ ී ලං්හ ව ්්ේරි්් ලංහති ලංවී් ලං හතු වන් ලංතිකය ව ලංහි ලං ය්ළ ලංෙවුකවට ලංතදනජ  ලං

බ්රිකතනවා ා

ෙකටොාසනයකස් ෙජෝ්  ස්් කි්  ා තන මුධිරදිම ෙද්යාස ාවුධ්ෂ ඔවු් ෙප නි ෙසේී මුග මැසීෝ  අවතුුම ්රී 

ධංකටන යුා මුද්යන රක්ෂකකට අංශ නිධානීන්  ිසින්  අද්යනධ ාවුෙල් සනානිණකටින්  තර්ජවක කටක ිරුණණි. ා ෙකටොාසනයකස් කකන
මුධිරද දිස්ත්රිර්ෂකටෙ

පුදුු ඩියකප්පු ප්රwෙද්ශෙ

ෙද්යාස ාවුල් මුුණග ෙද්යව මැ ළු පිගනබද්ය ඔවු්  සාම සනකටච්ඡන කිීනා

එිම

සංානකකකට නිකත ිසක. ඔුණෙප ාැිකී ෝ  ාුම අද්යනධ නි ස ෙ ත ාැිකණි ුණද්ධි අංශ නිධානීන්  නි ැිනක්  තර්ජවක කටක
තිර බ කනාවෙ තද්යක්  පු ත්ාත නර්තන කටෙසේක.
http://tamilguardian.com/print.asp?articleid=12073

2.

ත්න් ලංලියූ ලංවසම ලංපිළිබයව ලංව තෝලිව ලංපූජවවර මකු ගන් ලංත්ර ්්ත ලංසම්දන

 ලංඅා ම ලංප්රs ්ණ ලංවරයි. ලං

යුද්ාෙ අ සනව අදිකෙර්ී අූ  වාෙක්  දිිස මධ න මත් කටෙතෝලිකට පූජකට කෙකු  ිසින් 
ලිකව ධද්ය තිසර්ාත්ිරද වම් ූ  කටන ා ග්රා් තක පිගනබද්ය
පූජකට කකනෙම්  ප්රwශ්ග කටක තත. ොා ග්රා් තෙ

ත්රයස්ත ිසාර්ශව අංශක අද්යනධ

වොිම ෙත්ුමා “ජීිසත ස

් ”

ක් වින. කනාවෙ කටෙතෝලිකට අමකද්යුණුම තුානෙප නි ෙසේී සැප්තුම්බර් 03 ව දිව ත්රයස්ත
ිසාර්ශව අංශෙ

නිධානීන්  ිරෙද්යෙවු  ිසින්  රද්යනධ පූජකට කකන ෙම්  ප්රwශ්ග කටක තත.

ප්රwශ්ග කිීනා ාද්යවම් වී තත්ෙත් යුද්ාෙ
අත්ද්යකිව ධද්ය ාල්ලි ස

අ සනව ානසෙ ී අද්යනධ පූජකට කකන ිසින් 

ානසල් ධ අ ින්  එල්ධ ූ  ෙබෝම්බ ප්රw නක පිගනබද්ය ඔුණ ිසින් 

ලිකව ධද්ය කටන ාින. තතුක ද්ය්ෂ න දිෙ ව A9 ා න ානර්මක අසධ ඉදි ව ව

ුණදු පිගනා

පිගනබද්ය ඔුණ ලිකව ධද්ය කටිසද්ය ප්රwශ්ව කිීනම් ධ භනජවක ිසක.
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-antiterror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book

3.

ලයිදනෙත්ය වු ලං මු ලංවූ ලංවසම ලං ෙ ත ලංතැෙෑ කන් ලංකැබී් ලං හතු වන් ලංසමදුහ්ලෙය වරුන් ලංවය ලංහිා්ේ ලංවකට ලංකක් ලං ව. ලං

කටිස ොොත තැාෑෙධ්  ධැබීා ෙ ේතුෙ ්  ඔ්ෂෙතෝබර් ානසෙ ාසමු සිරෙ ී අ ා ශෙක්  කිලිෙවොච්චිෙ ිසදු ල්ාිර ුම් 
ිරෙද්යෙව්ෂ ත් ත්රයස්ත ිසාර්ශව ඒකටකටෙ ප්රwශ්ග කිීනම් ධ

ධ්ෂ ිසක. සැප්තැම්බර් 4 ව දිව ානාා ෙ ත අද්ය ස් ද්ය්ෂ ික්  ්රී 

ධංකටන ුණුම සංමාක ොක ද්යුමග තත්ත් ක්ෂ බ කිකික්  ිනදුවීා තකෙ ෙ ධන ද්යකිව ධී. ිසදු ල්ාිර ුම්  කිිමාෙද්යෙවු 
ොා ොොත ප්රwෙද්ශෙ ෙද්යාස ෙද්ශානධඥයෙකු  ිසින්  තැාෑෙධ්  එ න තිර බ කිකැිසණි. “එක සනානවා කටිස ොොත්ෂ. කටිස
කිකවීා නිසන පුද්මධක්  ප්රwශ්ව කටක් ව ත් ොොලීිනක ෙ ත කටැද්ය ් ව ත්

ැකි වම් එාිය්  අද්ය ස් ප්රwකටනශ කිීනා පිගනබද්ය

තතුෙර් ා ිරව තත්ත් ක ොෙවව න.” ඔුණ කිකන ිනටිෙ ක.
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-schoolteachers-over-tamil-poetry-book

4.

්ේ ව ලංහිමිවමු ලංනීතීඥවරුන් ලං ලං ය ය

කුට ලංතදනජ

ී තීඥය සනමූිමකටෙ ප්රwභධ සනානිණකටින්  ෙද්යෙද්යෙව්ෂ ව වනාල් කනජා්ෂක ස ාංජුධ ාිරකනජ කව අක ාකග තර්ජව එල්ධ
ිසක. කටැසණික ෙතොකග ාං ස් ධික අසධ පිිම න තිර කනජා්ෂක ා තනෙප ී තීඥය කටනර්කනධක
ෙද්යෙද්යෙවු  ිසින්  2014 සැප්තැම්බර් 13 ව දිව ොා තර්ජවක කිීනා ිනදු කටක තත.
ොෙසේ ානව

ිමිකකටම් රක්ෂකකටින් 

ව අතක ානව

තතුළු ූ  පුද්මධක් 

ොා ී තීඥය ුම ෙද්යෙද්යවනා ප්රwමුඛ

ිමිකකටම් කටඩ ූ  ්  ෙ ුවෙ ්  ොී  ිනටිව අක ෙ ිර. ොොවු් 

රක්ෂකකට අධිකටනීන්  තතුළු කජෙ ිනකළු රකතව ධ අත්තෙවෝාිරකට ක්රිනකන ්  අයෝෙකෝමක ධ්ෂ කටකික්  ිස නද්යනත්ාකට ව
මගවන ්ෂ ෙ ුවෙ ්  ොී  ිනටික . කටනර්කනධක අව සෙක්  තතුළු ූ  ෙම් පුද්මධක් ෙම්  එ්ෂ අෙකු  රයුා සම්ා් ව

INFORM Human Rights Documentation Centre
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

8

INFORM Report: Repression of Dissent in Sri Lanka

September 2014

ින තිර අතක කනජා්ෂක ා තන ෙකටොවකට තද්යෙමව ෙමොස් අව ශා ව ෙ ුවෙ ්  ොී  ිනටික ෙ ොත් ඔවු්  ාකන ද්යාව
බ

තර්ජවක කටක තත. කනජා්ෂක ස ාිරකනජ කව ා ත් ුම්  ොී  ිනටි ිස නද්යක බඳු්  ූ  ෙබෞද්ා යෝ්ෂෂු කට ිසුමද්ා

තිර ව කිිමාක්ෂ ොොවු්  ොිමී සද්ය ්  කටක තත. තර්ජවක කිීනෝ  අවතුම ොා පුද්මධක්  ෙද්යෙද්යවන දුවන ෙවොමත්
ොෝ ර් සිනධකටකකට වැගී ාධන ෙමොස් තත. කනජා්ෂක ා තන ිසින්  ෙම් ිනදුවීා පිගනබද්ය

CIB/III – 230/123 ක ෙත්

ාෑලිකෙමොඩ ොොලීිනෙ ාැිකණිල්ධ්ෂ ෙමොුව කටක තත.
http://www.ft.lk/2014/09/16/lawyers-collective-condemns-death-threats-to-attorneys/

5.

වෘත්තීම ්මිය  ්ේ්ේජිවමන් ්හ

කජෙ මුෝගනධෙ

ේමවයි ට ෙහර දී්

ෘත්තීක සිකිරක ිසින්  ා ක ීා සම්බ් ද්යෙක්  ිසෙකෝාතන කකට නිකත ෙ ික්  [Photo: Daily Mirror]

ෙද්ශානධව ාත්වීා්ෂ ක න ාත් වුු  කජෙ මුෝගකටුම ධලිත් ද්ය ිනල් න ා තන ිසින්  ොෙ ක ව ධද්ය කට්ඩඩනකා්ෂ ිසින් 
ිසා්ෂක ෙද්ශානධව ා්ෂක න බැදුු  ෘත්තීක සිකිර ධ සනානිණකටක්  ස වනකකටින්  ා ක දු්  බ
ොෝද්යවන කටස . කජෙ

මුෝගනධක

ෘත්තී සිකිර වනකකටෙකෝ

ාත්ූ  ප්රwථා බනිමක පුද්මධකන ොොුණ කිකික් , ෙද්ශානධව ෙ තු
ේ ාත ධලිත් ද්ය ිනධ න

ා තන කජෙ මුෝගකටුම ෙධස ාත් කිීනා පිගනබද්ය අද්යනධ ෘත්තීක සිකිරක ිනක ිසෙකෝාක ාධ කටක ිරුණණි. ා කීා ෙ තු
ේ ෙ ් 
ෘත්තී සිකිර වනකකටින්  මගවන ්ෂ ෙකටොසඹ ජනිරකට ෙකෝ ධ තතුසත් කටකව ධී.
https://www.facebook.com/lankaenews/posts/787788224619678

6.

බ්රි තේ ී ලංනි මෝජී ලං්හ ලං ව ්්ේරි්් ලංෙසු ලංේ ලංමේ් ලං්හ ලංනිීමක්ෂ්යණමට ලංබඳුන් ලං ලංිරීම්

තා්  නිීන්ෂකගක ධ්ෂ කටස බ ස

තාන

මුූ  පුද්මධක්  ද්ය ිසිසා ප්රwශ්ව කිීනම් ධ බඳු්  වී තිර බ

බ්රිකතනවා

නිෙකෝජා ා ෙකටොාසනයකස් ෙධෝකන ෙේිසස් ා ත්ිකක ප්රwකටනශ කටෙසේක. ෙම් අතයක්  තතැම් ිනදුවීම් ිසකට ිනදුවීම් බ ත් තතැම්
ඒ න පුද්මධක්  ස

ාවුල් ධ

බිකජවකට ඒ න බ ත් ෙේිසස් ා ත්ිකක කිකන ිනටිෙ ක. තතැම් පුද්මධක්  තාන මුග

මැසීා බිෙක්  ාුම ව බ තක ත දුක ත් කිකන ිනටිෙ ක.
http://blogs.fco.gov.uk/lauradavies/2014/09/30/looking-over-my-shoulder/
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රැයවුමු භේරි ේ සිටි

September 2014

අතුරුයහන් වීමු පිළිබය ක්රිමේවේරිනිම ද් රෝහි මකු ක් ්ලබ්ල ිරීම්
2014 සැප්තැම්බර් 29

ව දිව ෙකටොටු

දුම්යකක ාස

ාැ ිර “ෙජකු ානයක නිද්ය ස් කටකුව” වම් ූ 

ඉදියකපි
ානානකක

ිසුමද්ා

30කටෙම් 

ොොලීිනෙ

ාාග

සැදුම්

රක්ෂකන

ධත්

ර්ඩ

ධද්ය

ාන්ෂෂිකට

කට්ඩඩනකා්ෂ ිසින්  ිසෙකෝාන ්ෂ ා ත් ව ධද්ය බ
“ෙජකු ානයක නිද්ය ස් කටකුව”
ානව

ිමිකකටම්

අතුුමද්ය ් වීා

ධ

ානානකක

රක්ෂකකටින් 
ිසුමද්ා ප්රwකට

සම්බ් ා ූ 

ප්රwකටනශ

කටස .

ක්රිනකනකටනයකනික්ෂ ව

බනෙල්් ෝ්  ෙජකු ානයක ා ත්ිකක නිද්ය ස් කටකව ෝ 
ඉල්ධන ොා තද්ෙඝෝකග

ානානකක සංිසානවක කටක

ිරුණණි. තක අතුුමද්ය ්  ූ  ්  පිගනබද්ය සතා ස යු්ෂිරක
ෙ ුවෙ ් 
මුද්යන ් 

ඩවම් නිකකි. තෙප පුත්රයකනද්ය රක්ෂකකට
භනක ීෝ  ාුම අතුුමද්ය ්  වී ිනටී.

ෙම්

ිසෙකෝාතනකටුම ්  ිසින්  ෙජකු ානයක ා ත්ිකක එල්ටීටීඊ
සංිසානවක වැ ත ාග මැ් වීා
පුද්මධක් 

ස්කට කගක සැායූ බ

තත්ස
ස

ද්යකව

තක නිද්ය ස්

කිීනා බධ කිීනා ප්රwශ්ව කටකික්  අත්ාත්රිරකටන ෙබද්යන යකව
ධී. තක අතුුමද්ය්  වීම් පිගනබද්ය ක්රිනකනකටක් නික්ෂ බ ස
ොෝද්යවන ෙමොුව ෙවොකටක දිව 200්ෂ ස්ද්යවුම් භනකෙ තබන
මැී ා පිගනබද්ය

අත් ාත්රිරකටනෙද සද්ය ්  ූ ෙ වැත.

ර්ඩ ාන්ෂකකටින්  ිසින්  ෙබද්යන ැක ිරූ අත් ාත්රිරකටන

8.

්ේ ව හිමිවමු ආරක්ෂ්යවයින් රෝහීන්න් ලංමැයි ලං

ෙජකු ානයක

ානානකක අතකතුක ාැ ිර ඊ

රක්ෂකකටින්  අා නසක
ප්රwද්යර්ශවක කටස .
ජනතා් තක

ාත් කටකික්  ස

(බැවකෙ

ානානකෙ

ිසුමද්ා

සංිසානවෙ

නිකතු වුු  පුද්මධක්  ිසින්  ්රී  ධංකටනෙද ානව

ිමිකකටම්

කෙේ ෙෝෝහීන්්  ෙධස ෙල්බල් කටකික්  ඔවු් ෙප ඡනකනරූා තතුසත් බැවර් පු ුම

ද්යු ේඩ ින

ා ද්ය්ෂ න:ිනකළු රකටනකෙ

ෙ වස්ෙකටො

සැසකීම් ස

(IMADR) සභනාිරනි රානර්ක නිාල්කටන ප්රwවන් දු, ී තීඥය ස

අාා්ෂක ුමද්යර්ශග ුණග ර්ාව, ජවානාා ෙදී ස
ඉ් ෙ ෝම් ානව

ෝය ේ ලංිරීම් ලං

ානාකෙ

ිමිකකටම් ද්යත්ත ේෂ් ෙෝෙ

කිනටිස් වද සංිසානවෙ

අ් තර්ජනධ ජවානාාකටුම ් ෙප සංමාෙ

තාෙද්ශකට ස

සභනාිර බ්රිකෙ ෝ ප්රwවන් දු, ිසකටල්ා ප්රwිරාත්ිර ේෂ් ෝෙ

ර් නද්යක පිටු ද්යැකීෙම්
ිසානකකට

කටැද්යවුම්කටුම ෙරෙරඩී ග මාෙප,

ෙල්ඛකට ුමකී ප්රwවන් දු, “අතුුමද්ය ්  ූ  ් ෙප ාවුල්”
ිසානකකට අාා්ෂක රානර්ක ානකටාෙසෝිර සක වමුත්තු ,

ත් පලිකටනුව පූජකට කෙකු  ව සිරෙදල් පිකතුාන ස නිද්ය ස් ානාා ානානකෙ කටැද්යවුම් කටුම ුමනිල් ජකෙසේකටක)
http://srilankabrief.org/2014/09/pro-govt-mob-mocks-leading-civil-society-activists-in-sri-lanka/
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්ේ ව ලංහිමිවමු ලංආරක්ෂ්යවයින් ලංඅෙහේ්මට ලංෙත් ලංවරමින් ලංප්රsයදන

ම ලංවළ ලංබැ රම [Photo: twitter]

B. අයහ්් ලංප්රsවේ  ලංිරීම මු ලංනියහ් ලංල්ලකාණණම ලංිරීම් ලං
9.

අන්තවේදී ලංසම රෝධතේ ලං හතු වන් ලං හ ය් ලං ව ලංවතේවට ලංහිමි ලංවී්ට ලංය බුණු ලං්ේහිතී ලං්මු්ේ ම ලංඅහිමි ලංවී් ලං

ිසනිශ්ා ා්ඩඩධෙ

ිනටි ිසනිශ්ාකටුම ් ෙම්  5 ෙද්යවන ෙම්  4 ෙද්යෙව්ෂ 2014 ෙ ොද්යා ව කටතන

ෙ ඩි ර්ාවෙප ාෙප රද්යකී ක ක්ෂකී  ව කටතන

ෙධස

ාංජුධ

ස් ර්ග පුස්ථකට සනිමතා සම්ානවක ෙ ුවෙ ්  ෙතෝකන ම් වන ධී.

ඔවු් ෙප තීකගක ිසනිශ්ාකටුම ්  සතක ෙද්යවන ිසින්  සංිසානකකටක්  ෙ ත ද්යැුවම් ී තත. ෙකටෙසේ වු ත් ිනං ධ ෙබෞද්ා
අ් ත නී කට්ඩඩනකම්

ධ බධාෑම් ෙ තු
ේ ෙ ්  සනිමතා සම්ානවක ෙ වත් ව කටතන ්ෂ ෙ ත පියකවාව ධී. අ් ත නී

ෙල්ඛකටක්  ිසින්  ෙම්ා ව කටතන ජනිර ිසෙකෝී එකට්ෂ ෙධස ෙල්බධ කටස අතක ප්රwානව ානකනෙද ජවානාා ාස කටස ලිපි ාිය් 
එිම ෙල්ඛකට ාංජුධ ෙ ඩි ර්ාව ෙෝෝිමෙකු  ෙධස
ස
පිටු

සම්ානවධනභී ෙල්ඛකටෙකු 

දු්  න ී ිරුණණි. ජවානාාෙදදිෙකු , ානව ිමිකකටම් රක්ෂකකටෙකු 

ව ාංජුධ ෙ ඩි ර්ාව ජීිසතක

ල් වී ජී ත් ෙ ින. ෙ ඩි ර්ාවෙප ග්රා් තක

එල්ධ ූ  තර්ජව ෙ ේතුෙ ්  2009 ර්කෙ

සම්ානවක පියකවැමු ෙ ොත් සම්ානව තත්ස ක

ින

කටි් 

කටඩන ාවනි බ

අ් ත නී කට්ඩඩනකා ිසින්  තර්ජවක කටක ිරුණණි.
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloveddemoness-for-best-novel-award-2014/
ුණගද්යනස අාකෙසේකටක ිසින්  ලිකව ධද්ය ිනං ධ ලිපික http://www.lakbima.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=39610:2014-09-12-12-32-43&catid=48:201204-02-08-50-52&Itemid=75
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[Photo; Manjula Wediwardana Face Book]

10.

්්වදනණ ලං පු්්තව ලං ්ේහිතී ලං ්මු්ේ ම ලං ත්ීම මු ලං සමනි ්  ලං ්්ඩලකම ලං “ ල කදන ලං වේක්වන් ලං ්හ ලං ්ේ් ලං

වේක්වන් ලං” ලං ක් ලංහාවඩු ලංගැසී් ලං
“ිසනිශ්ා ා්ඩඩධක ාත් කටකව ැඩි ෙද්යෙව්ෂ එ් ජීඕ ධ අක. ඔවු්  ෙඩොධර් කටන්ෂෙකටෝ, සනා කටන්ෂෙකටෝ. ඒ අක අිමංසකට වෑ.
ඒ අක

ෙ වා වානකාත්ක ිරෙකව න.ාෑතකටී ාැ ිර සනිමතා සම්ානව තෙසධකටී ෙම් බ

ෙ ොදි්  ාැ ැදිගන වුගන.

ෙකටොටි් ෙප ඒජ් ත කෙකු  ලිකධන ිරෙකව ොොත්ෂ එ් ිණඕ ිසනිශ්ා ා ල්ධ ිසින්  සම්ානව ෙතොකනෙමව තිර බ ා
ද්යැවම් ව ධැුණගන. අපි ොක

ඉඩ ෙද්ය් ව බැ ැ. ොක භකනවකටින” කුවෙ ්  2014 සැප්තැම්බර් 14 ව දිව ධ්ෂබිා

ඉයකද්යන සංග්රා ක ලිපික්ෂ ලිකික්  වානක නදිෙකු  ස ිනං ධ ෙද්ශෙප්රwේිකෙකු  ෙධස ොී  ිනටිව රානර්ක ුණගද්යනස අාකෙසේකටක
ප්රwකටනශ කටක ිරුණණි. ොෙසේ ොොද්යවන

ධ

ධ්ෂ ූ  ිසනිශ්ාකටුම ්  ූ ෙ

රානර්ක ුමනිල් ිසෙේිනයක ර්ාව, රානර්ක

ර්කග

කඹු්ෂ ැල්ධ, ධකවල් ප්රwවන් දු ස සා්  ිසක්රකානකච්චි කව ා ත් ුමින.
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloveddemoness-for-best-novel-award-2014/

ිනං ධ ජනිර නී ෙල්ඛකටෙකු  ව ෙසේව ෙතෝකෙද්යනික ා තන ිසින්  දි ිනව දිවාතන පු ත්ාෙත් ාස කටස ලිපික්ෂ ාිය්  ාංජුධ
ෙ ඩි ර්ාව ස ිසනිශ්ා ා්ඩඩෙල්ෙ සනානිණකටින්  ෙබදුම් නී්  ෙධස දු්  න ිරුණණි.
http://www.divaina.com/2014/09/25/sarasavi%204.html

11.

අළුත්ග් ලංජේය වේදී ලං වෝකහක ලංවලින් ලංෙසු ලංඑහි ලංත්තත්වම ලංවේදනතේිරීම්ට ලංගිම ලංජ ්ේධී වදීන්ට ලංආරක්ෂ්ය ලං

හතියේවන් ේ ලං ලංඅවහිරතේ ලං
ධංකටන ඉයකද්යන වම් ූ  සිරාතන පු ත් ාෙත් ජවානාාෙදී්  අළුත්මා මුස්ලිම් ප්රwෙද්ශෙ
අද්යධන ප්රwෙද්ශක

මුද්යන ෙජවකනල් ස

මුද්යන ී ිරක ක ෙත් ා ිරව බ

කද්ය න තිර රක්ෂකකට මුද්යන ිසින් ,

කිකික්  අ ිමක කටක ිරුණණි. “ොක ිනිසල් ානධව

ප්රwෙද්ශක්ෂ ෙවොෙ ින, ඒ නිසන පූර් අ සකකකි්  ෙතොක ෙම් ප්රwෙද්ශක තතුළු ් ව බැ ැ” කැින රක්ෂකකට මුද්යන ොොලීිනෙ
ස රක්ෂකකට මුද්යනෙද සනානිණකටින්  ිසින්  ා සව රකටනකක ද්යැ්ෂෙ ව වීඩිෙකෝ ා ක්ෂ ධංකටන ෘත් ෙ ේ අඩිසෙ ාස ිසක.
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloveddemoness-for-best-novel-award-2014/
අ ිමක කිීනා ද්යැ්ෂෙ ්  වීඩිෙකෝ ොතැනි්  https://www.youtube.com/watch?v=rqOOIIjivig#t=163 (ිකනිත්තු 2.12 - 2.45)
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“ොක මුද්යන ානධවක ක ෙත් තිර ප්රwෙද්ශක්ෂ, පූර් අ සකකකි්  ෙතො ජවානාාී්  තතුළුවීා ත වම්” නිධානයකෙකු  ිසින් 
ජවානාාෙදී්  ා සව අයුුම [Photo: screen shot of the Lanka Irida video]

ලතු දන ලං ය්ළ ලංජ ්ේධී වදි මක් ලංණේත  ලංතැතිරන් ලං ර රයි ලං

12.

රක්ෂකකට අංශ

ධ

සම්බ් ා කැින සැසෙකටව පුද්මධක්  ෙද්යෙද්යෙවු  ිසින්  33

ැිසයකදි ින් වකනසන ින ් ිරකම් වැාිර

ජවානාාෙදදිකන ඝනතවක කිීනා තත්ස කටසැින සැකට ෙකටෙර්. ඔුණ කනාවෙප දිවාතන පු ත්ාත්ෂ ව තද්යක්  පු ත්ාෙත්
ප්රwනෙද්ය ක නර්තනකටුමෙ කි. පු ත්ාත් කටනර්කනධෙ ෙසේ ක අ ස්  වී ිනක බිනිනකටධෙක්  A9 ානර්මක ඔස්ෙසේ නි ස බධන කික් 
ිනටි ින ් ිරකම් ා තන

මුුණු  ර කග ාැසද්ය මත් පුද්මධක්  ෙද්යෙද්යෙවු  ිසින්  ව ත් න තත. ඔවු්  ොොලිස් අාකනා

ිසාර්ශග අංශෙක්  බ ා සික්  ඔුණෙම්  ිකනිත්තු 10්ෂ ාාග ප්රwශ්ව කටක තත. ින ් ිරකම් ා තන ා කීෝ  ාුම ඔුණ
ානර්මෙ ාන වක ව බස් කථකකට තද්ය ද්යාන ඝනතවක ෙකටො එක සනානවා ානර්ම අවතුක්ෂ ෙධස ෝ වීා තත්ස ෙකටො
ිරුණණි. ෙකටෙසේ ෙ තත් ඊධම ර න වෙ
නිසන ඔවු් ෙප තත්ස
ිනටි ජවතන

යකකැදුුම ානර්මක ාැද්ය ිනටි ින ් ිරකම් ා තන

ාම ැක න වක ාන වක කටීනා

ානර්ථ වී තත. අසධ ිරූ රාව ශනධන ්ෂ ෙ ත දි කනා ින ් ිරකම් ා තන

ඔුණ ාුමාස ඹන එව මුුණු  ර කග ාැසද්යමත් පුද්මධක්  ෙද්යෙද්යවන

ැකි වී තිර අතක එිම

අල්ධන මැී ා සූද්යනවම් වී තත. ික්  එ්ෂ

අෙක්ෂ තාන න වක තල්ලු කිීනා ප්රwථාෙක්  මුුණග ර කගක මැධූ  බ ත් ඒ පුද්මධකන තාන

ඳුවනමත ැකි බ ත්

ින ් ිරකම් ා තන ිනක ොොලිස් ාැිකණිල්ෙල් සද්ය ්  කටක තත.
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37389

මේෙ
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ේ ලං්ේධී ලංනියහ් ලංපිළිබය ලං්රි්මේවේරිව මකු ලංප්රs ්ණ ලංිරීම් ලං්හ ලංබිම ලංගැන්වී් ලං

කනාවෙ ානාා නිද්ය ස පිගනබද්ය ක්රිනකනකටනයකකටෙකු  ව තානාක්  කත්වම් ා තන ත්රයස්ත ිසාර්ශව ඒකටකටක ස අාකනා ාීන්ෂකග
ෙද්යානර්තෙම්් තු

ැනි රක්ෂකකට අානතාංශ ක ෙත් තිර ිසාර්ශව අංශ

ධ ප්රwශ්ව කිීනා

ධ , බිකමැ් වීම් ධ

ස

ිමයක ැක ධ ෙවොකටඩ න ධ්ෂ වී තිර බ ානාා නර්තන කටෙසේක. තතුෙර් ෙද්යාස ජවානාාෙදී්  ෙකටොසඹ ස ෙ වත් ාසනත්
ධ ාැ ැත්වීා නිකිකත ිරූ ජවානාා ැඩමුළු ධ ස භනගී වීා තත්ස ද්යැීනෝ  ාුම ෙම් ප්රwශ්ග කිීනම්, බිකමැ් වීම්
ස ිමයක ැක රකම්භ වී තත. ත්කනාක්  ා තන ජවානාා ැඩමුළු කට ස භනගී වීා ෙකටොසඹ බධන කික්  ිනටිෙකී ොොලීිනක
ස

මුද්යන

ිසින්  ව ත් ව ධද්ය ජවානාාෙදී්  අතුයක්  එ්ෂ අෙකකි. කජක

කට්ඩඩනකාකට ිසෙකෝාතන ස

තර්ජව ෙ ේතුෙ ්  ොා පුුණු 

ැඩමුළු

ස ක ෙද්යව කැින සැසෙකටව කටස කටනීන

අ ධංුණ කටකව ධී. ජානතා් තක ජවානාා මුක

ාල්ධ්  , ද්යු ේඩ ජවානාාෙදී්  සාම ාැ ැත්ෙ ව පුුණු  ැඩමුළු ස ානාා නිද්ය ස ෙ ුවෙ ්  කනාවෙ ී ාැ ැත්වුු 
ිසෙකෝාතන ක්ෂ පිගනබද්ය

තානාක්  ා තනෙම්  ප්රwශ්ග කටක තිර බ

ානාා

නර්තන කටෙසේක. තානාක්  ා තන කනාවක
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ජවානාා සංසද්යක

න සම්බ් ා

September 2014

කට යුතු කටකින. එල්ටීටීඊ සංිසානවක

සම්බ් ා

කට යුතු කටක තතැින කටකව ධද්ය අසතා

ොෝද්යවන ්ෂ සම්බ් ාෙක් ද්ය ප්රwශ්ග කටස බ ද්ය නර්තන ිසක.
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400

බදු්ලක ලංෙළේත් ලං්භේ ලං්ැය වරණ මන් ලංෙසු ලංජ ්ේධී වදීන්ට ලංප්රsහේර ලං

14.

්රී  ධංකටන නිද්ය ස් ානාා ානානකක අුව 2014 සැප්තැම්බර් 22 ව දිව කජෙ ෙද්ශානධඥයින්  ිසින්  ොෙ ක ව ධද්ය ාැක
කට්ඩඩනකා්ෂ ිසින් 

බදුල්ධ

නලිතධ ප්රwෙද්ශෙ ී ජවානාාෙදී්  ෙද්යෙද්යෙවු 

ා ක ී තත. එම්ටීවී ිම ා් ද්යව

ු ුමප්පුරකච්චි ස ස් ර්ග නිමණිෙ ස බදුල්ධ දිවාතන ධංකටනීා නර්තනකටුම ානලිත රයකක ංශ ොෙසේ ා කකටෑා

ධ්ෂ වී

තත. ොා ිනදුවීා ත ාසනත් සභන ාැිර කගෙක්  (2014 සැප් 20) ාුම කජක ස ක ෙද්යව ාැක පියකස් ිසින්  ිසුමද්ා ාන්ෂෂිකට
ෙද්ශානධඥයින්  ෙ ත මුද්යන

යකව ධද්ය ාශ්ානත් ාැිර කග ප්රwා්ඩඩ ක්රිනකන ් ිම ෙකටො ස්ෂ බ

බ

නිද්ය ස් ානාා

ානානකක

ොෝද්යවන කටෙසේක. ා කකටෑෝ  ධද්ය බධාතධ තු නධ ෙ ේතුෙ ්  ානාාෙදී ා් ද්යව ු ුමප්පුරකච්චි ා තන බදුල්ධ ෙකෝ ධ
තතුසත් කටස අතක ැඩිදුක ප්රwිරකටනක සද්ය න ොෞද්මලිකට ෙකෝ ධකට තතුසත් කටකව ධී.
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-journalists-assaulted-in-north-and-south/#more-20280

C. ලතුර ලං ්හ ලං ැ ග හිර ලං ෙළේත් ලං වක ලං ෙැවැත්වී්ට ලං නිමමිතව ලං ය බූ ලං ගුණ ලං ්ැ්රුමු ලං ්හ ලං මේඥේ ලං
් හමමන්ට ලංබේධේ ලං්හ ලංතදනජ  ලං
 ලංආරක්ෂ්යව ලං හතියේ ලං බිමගැන්වී් ලං නි්ේ ලං අවතැන් ලං වූවන් ලං වනු වන් ලං ෙැවැත්වී්ට ලං ය බූ ලං මේඥේ ලං ් හම ලං

15.

යවැනි ලංවතේවටත් ලංඅවකාගු ලං ව දන ලං
කනාවක දිස්ත්රිර්ෂකටෙ

ලිකටනාම් තතුක ප්රwෙද්ශෙ

අ තැ්  ූ  ්  ෙ ුවෙ ්  ාැ ැත්වීා

ිරූ කනඥයන ොෙ ක රකත්කකට

මුද්යන ් ෙප බික මැ් වීම් ෙ තු
ේ ෙ ්  ෙද්ය ැනි තන

ත් අ ධංුණ කිීනා ිනදු ිසක. ලිකටනාම් තතුුම ප්රwෙද්ශෙ අ තැ් ූ  ් 

ෙ ුවෙ ්  2014 සැප්තුම්බර් 5 ව දිව ාැ ැත්වීා

ෙකොද්යන ිරූ කනඥයන ොෙ ක ාැ ැත්වු ෙ ොත් එිම ප්රwිරිසානකට ධැෙබුව

තතැින රක්ෂකකට
ේෂ් ෝෙ

මුද්යන ිසින්  එිම සංිසානකකටක් 

ාැ ැත්වීා

නිකිකත

ෙ ුවෙ ්  සකටස් කටක ිරූ ා

තර්ජවක කටක ිරෙර. ොා කනඥයන ොෙ ක සබාිරපිදධ ුමභ සනාව

ිරුණු  අතක රක්ෂක

මුද්යන ුණද්ධි අංශ ිසින්  අද්යනධ ස්ථනවක

ාැිකග කනඥයන ොෙ ක

ඉ ත් කටකව ොව අග කටක තත. ඒ ව ිස ත් කනඥයන ොෙ ක සද්ය න කට යුතු සූද්යනවම් ෙ ික් 

ාැ ිරණි.
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12108

මේෙ
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ේදී ලංරේජිණී ලංය රේණග් ලං්ැ්රුමු ලංලත්්වමට ලංබේධේ ලං

රානර්ක කනිණී  ිරකනගමා ෙප ුණග සැාීනා සද්ය න තෙප ස නකකටක් , සංිසානව ස ාවුෙල් සනානිණකටක්  ිසින්  සංිසානවක
කටස ැඩස

ව ධබන ෙමව ිරූ ස්ථනව අිමික කටකව ධද්ය අතක ැඩස

ේ  ෙකටො ස්ෂ ෙධස ාැ ැත්වීා නිකිකත ිරුණු 

සනාකටනී  ානමාව කනාවක ොොලීිනක ිසින්  ත වම් කටකව ධී. රානර්ක කනිණී  ිරකනගකා කනාවක ානව ිමිකකටම් සද්ය න ව
ිසශ්

ිසද්යානධ රානර්ක ුම වම් ූ  එකටමුතුෙද රකම්භකට සනානිණකටන කි. සක 25කට ොක 1989 සැප්තැම්බර් 21 ව දිව

එල්ටීටීඊ සංිසානවක ිසින්  තක ෙ ඩි තබන ඝනතවක කටකව ධී. තෙප ුණග සැාුමම් තත්ස ක සද්ය න එිම සංිසානකකටින් 
ිසින්  රානර්ක ිරකනගමා ෙසේ ක කටස කනාවක ිසශ් ිසද්යානධෙ

ශනධන ්ෂ ෙ ්  කටක ිරබී තිර අතක ාන මාව ාැ ැත්වීා

සද්ය න ොොලීිනක ිසින්  අ සක ධබන ෙමව ිරූ තත. ෙකටෙසේ වු ද්ය ැඩස

ව දිව කිිමාකකට ොක ෙම් අ සකක්  ෙද්යකටා

අ ධංුණ කටක ිරුණණි. ාුම , කනාවක ා ජව පුස්තකටනධෙ ී ාැ ැත්වීා සූද්යනවම් කටක ිරූ ෙද්ශවක සද්ය න ධබන ෙමව ිරූ
අ සකකද්ය වමකසභන බධානීන්  ිසින්  අ ධංුණ කටකව ධී. අ සනවෙ ී අද්යනධ ැඩස

්  ාල්ලිකකට ාැ ැත්වීා කට යුතු කටක

ිරුණණි. එිමී දි අාකනා ාීන්ෂකග ෙද්යානර්තෙම්් තුෙ ්  කැින කිකන මත් පුද්මධක්  ෙද්යෙද්යෙවු  එිම ාැිකග අද්යනධ ැඩස
INFORM Human Rights Documentation Centre
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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්  කටක ෙමව ෙමොස් තත. රානර්ක ිරකනගමාෙප සැිකකන ව ද්යකනානධ ිරකනගමා ා තන කනාවෙ

මුද්යන අගෙද්යව නිධානීන ිසින්  ප්රwශ්ග කිීනා සද්ය න කටැද්ය න ිරුණණි.
http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/revisiting-a-tamil-democrats-legacy/article6436119.ece

17.

්ලවළපු වදී ණේත ම වළ සිසම්ල වැසිමන් ේ ගුණ ්ැ්රු් අධිවරණම සමසින් ්ය  යවක් තුළ
යවතේවක් අත්හිටුවයි

ා ජව සනාක බනාන තිර ිසක ැකික කව ාද්යවෝ  අධිකටකග ත වම් නිෙකෝමක්ෂ ධබන ෙමව 2014 සැප් 21 දිව ෙකී
ිරුණු  ුණග සැාුමම් තත් ක ාඩකටසපු ොොලීිනක ිසින්  සිර ෙද්යකට්ෂ තුස ෙද්ය ැනි නතන ත් ව තන ද්යැමූ බ

නර්තන ිසක.

(ාධමු ිනදුවීා සද්ය න ා ත බධ් ව) 1990 පුදුු ඩිඉයකප්පු සමූධ ඝනතවෙ ී ිකක ියක පුද්මධක්  17 ෙද්යෙවොෙප පිගනුම අසධ
ාැ ිර ිනිමකිීනෙම් තත්ස ක ස භනගී ූ  එිම ිස් දිතක්  ෙප ාවුල් ධ සනානිණකටක්  ිමයක ැක ධ මු ග ීා ිනදු වී තත.
ෙම් ිනිසල් ැිනක්  17, 1990 ී ග්රානානක්ෂකකට භන ක්  ිසින්  ෙ ඩි තබන ඝනතවක ෙකටුමු  බ

නර්තන ිසක. අද්යනධ ිනිමකිීනා

ස භනගී ූ  ්  ඉටිා් ද්යම් ද්යැල්වීා රකම්භ කටස අ ස්ථනෙද ොොලිස් නිධානීන්  ිසින්  ඔවු්  ධබනමත් අධිකටකග නිෙකෝමක
ෝ  ික්  මැග සැාුමා බනාන එල්ධ කටක තත. ඝනතවක කටකව ධද්ය පුද්මධක්  ෙ ුවෙ ්  ා් ද්යම් ද්යැල්වීා ෙකටෝිසධ්ෂ
ෙසොකන ම් වන ෙමව ස භනගී ූ  ්  ොොලීිනක ිසින්  ද්යැුවම් ී තත. ාුම , ස්ස් ිනටි පියකස අසධ ිරූ ෙකටෝිසධ්ෂ ෙ ත ෙමොස්
තිර අතක එිමී ඔවු්  බික මැ් වීා සද්ය න කටැකලි ාර්ාව ොොලීිනක ෙකොද්ය න ිරුණණි.
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37392

්තර ව න්ලේන් හිදී ණේත ම වරුණු සිසම්ල වැසිමන් සිහිෙත් ිරීම මු ලත්්වම තහ මු ිරීම්ට
අධිවරණ නි මෝග

18.

ප්රwෙද්ශෙ සනාක බනාන ිසක ැකි ක කව ාද්යවෝ  ොොලීිනක ිසින්  අධිකටකග ත වම් නිෙකෝමක්ෂ ධබන ෙමව ිරුණණි (Photo:
BBC Sandeshaya)

ාඩකටධපු සතකෙකටෝ ඩන්  ිමී ඝනතවක ෙකටුමු  ිනිසල්

ැිනක්  ෙ ුවෙ ්  සැප්තැම්ර් 09 ව දිව ාැ ැත්වීා

ිරුණණූ ුණග සැාුමම් තත්ස ක අධිකටකගක ිසින්  ව තන ද්යැමූ බ

ෙකොද්යන

නර්තන ිසක. ො ැනි මැග සැාුමා්ෂ ාිය්  ප්රwෙද්ශෙ

සනාක බනාන ිසක ැකි බ ොොලීිනක ිසින්  අධිකටකගක ද්යැුවම් ී ිරුණු  බ

නර්තන ිසක. ඝනතවක ෙකටුමු  පුද්මධක් ෙප

ස්ානකකටක අසධ ා ්  ද්යැල්වීා ඉඩ ෙවොීා සම්බ් ාෙක්  ිස් දිතක් ෙප පු ල් ධ සනාිණකටක්  ිනක කටගමනටු ාස කටක
ිරුණණි.
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37375
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මු ලංනියහ් ලංල්ලකාණණම ලංිරීම් ලං

19.

ජේතීන්තර ලං්මු්න්ත්ර ණමක් ලං්යහේ ලං්ේ ව ලංහිමිවමු ලංආරක්ෂ්යවයින් ලං ය ය

කු ලං වත ලංඑවේ ලංය බුණු ලං

ආරේධ ම ලංඅවකාගු ලංවර  ලං ක් ලංආරක්ෂ්යව ලංඅ්ේතීා ම ලංසිනිනි ලංසම ්ව ලංසමයීේකමට ලංබක ලංවරයි ලං
ජනතා් තක සම්ා් ත්රයගක්ෂ සද්ය න ්රී  ධංකටනෙද ානව ිමිකකටම් රක්ෂකකටින්  ෙද්යෙද්යෙවු  ෙ ත ිනේනි ිසශ් ිසද්යානධක ිසින් 
එ න ිරුණු  රකනාවන

රක්ෂකකට අානතාංශෙ

බධ කිීනා ාත අද්යනධ ිසශ්

සැප්තැම්බර් 15 ින 17 ද්ය්ෂ න බැංෙකටෝෂ ිමී ාැ ැත්වීා

ිසද්යානධක ිසින්  අ ධංුණ කටකව ධී. 2014

නිකිකත ූ  ොා සම්ා් ත්රයගෙ ානතෘකටන ූ ෙ “ානව ිමිකකටම්

තසස් කිීනා ස රිනකනුව - ාැිනපි්ෂ කටසනාෙ රක්ෂකන ” ක් වින. (“Enhancing

Human Rights and

Security in the Asia Pacific”) ොා ිනදුවීා ිසෙකෝාක ද්ය්ෂ ික්  අද්යනධ සම්ා් ත්රයගක සද්ය න රකනාවන ධබන ිනටි අෙව්ෂ ්රී 
ධංකීක කනේක ෙවො ව සංිසානවක ස
ිනටිෙ ක. ොෙසේ රක්ෂකකට අානතාංශෙ

ජනතා් තක ානව

ිමිකකටම් සංිසානව කිිමාක්ෂා එක

බධාෑෝ  රකනාවන අ ධංුණ ූ ෙ

ස භනගී වීෝ 

ැසකී

්රී  ධංකටනෙද ප්රwමුඛ ොෙසේ ානව ිමිකකටම්

රක්ෂකකටින්  ෙද්යෙද්යෙවු  ව ‘Right to Life’ සංිසානවෙ බ්රිකෙ ෝ ප්රwවන් දු ස කිනටිස් වද සංිසානවෙ ිසානකකට අාා්ෂක
ුමද්යර්ශව ුණග ර්ාව කව ා ත් ුම් ක. ෙම් ෙද්යෙද්යවනා ෙද්ය ක ස

ජනතා් තක ශෙක්  ප්රwිනද්ධිෙ

තත. සම්ා් ත්රයගක

මුද්යන නිෙකෝිණතින්  චිෙදාවක ෙවොකටකව ෙධස ද්ය

ස භනගීවී ිනටි ්රී  ධංකටනෙද රක්ෂකකට

කජක ිසෙදාවක කටක

සම්ා් ත්රයගෙ සංිසානකකටින්  ිසින්  ෙසුම ජනතා් තක නිෙකෝිණතක්  ද්යැුවම් ී තත. ්රී  ධංකටනෙද බධානීන්  ිසින්  වමව
ධද්ය ොෝද්යවන ධ ී තානුවල ධ භන ක ප්රwශ්ග කිීනා අා කටන ත් වු ාවන වු ත් ඉතන ුමළු ාවනතනාකට ෙ වස්ෂ තිර කටස ැකි
එ ැනි ප්රwශ්ව කිීනම් තුගන්  සම්ා් ත්රයගක

ැඩි නනික්ෂ තිර ිසක ැකි නිසන ඒ මැව මැඹුයක්  ිනතන බධන කට යුතු කටකව ෝ 

සංිසානකකටක්  ිසින්  සම්ා් ත්රයගක ාැිකණි නිෙකෝිණතක්  ෙ ත ද්යැුවම් ී තත.

ුමද්යර්ශව ුණග ර්ාව ( ම් ාස) බ්රිකෙ ෝ ප්රwවන් දු (ද්යු ේඩ) (Photo: Internet)
http://www.smh.com.au/world/academic-tells-conference-delegates-not-to-upset-sri-lanka-over-human-rights20140912-10fzdq.html
ිනේනි ිසශ් ිසද්යානධෙක්  එ ව ධද්ය ලිපිකකට පි ාත්ෂ http://srilankabrief.org/wp-content/uploads/2014/09/Deinvite-letter-toRight-to-Life.pdf

20.

තවත් ලංජ ්ේධී ලංවැලතිළුවවට ලං ෙ ීසසි මන් ලංබේධේ ලං

ී  ොක අ ස්ථන ෙද්යකටකටී ජවානාා ැඩමුළු ව තන ද්යැී ා මුල් වුු  “ජනිරක ෙමොඩවැංවීෙම් එකටමුතු ” වැාිර ඊනිකන වා
ෙකොද්යන ෙමව කනජා ුණද්ධි අංශ ිසින්  ත ත් ජවානාා
ැඩමුළු

ාැ ැත්වු ෙ ොත් ජවානාාෙදී් 

ැඩමුළු කට

ානඩා්ෂ ඉමැ් වීා

තර්ජවක කටක එක ව තන ද්යාව ධී. අද්යනධ ජවානාා
කට යුතු කටකව බ

INFORM Human Rights Documentation Centre
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

ා සික්  ජනිරක ෙමොඩවැංවීෙම්
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අකත් ාැක කට්ඩඩනකා්ෂ ිසින්  තර්ජවක කටක තත. ිම පු

කිකැෙද. ෘත්තීක අ් තර්ජනධ ජවානාාකටුම ් ෙප සංමාෙ

මුද්යන භ ින්  ොා ාැක කට්ඩඩනකා අකත් ූ  බ

කටැද්යවුම්කටුම ෙ ත දුකකටතව තාතුා්ෂ ධබන ී ත්රයස්ත ාර්ද්යව

ඒකටකටෙ නිධානයකෙක්ෂ ිසින්  ඔුණ ද්යැුවම් ී තත්ෙත් ජනිරක ෙමොඩවැංවීෙම් එකටමුතු වැාිර කට්ඩඩනකා්ෂ ිසින්  ජවානාා
ැඩමුළු

ාැ ැත්වීා

නිකිකත

ිරූ ී මමුෙද කනනි බීචි ෙ ෝ ධක

ැ ලීා

සූද්යනවම්

ව බ ින.

ැඩමුළු

ස භනගී ් ව් ෙප රක්ෂකන පිගනබද්ය ොොලීිනක ස ිරකට ිසක ෙවො ැකි බ එිමී ද්යැුවම් ී තත. ොා ැඩමුළු වැ ැත්වීා
ඉ්ෂා්  පික ක ම් වන ෙධස ොොලිස් නිධානයකෙකු  ිසින්  ෙ ෝ ෙල් අිනිරකටුම ෙ ත ාුම
තර්ජවක කිීනම් ස බිකමැ් වීම් ලි්  ාුම

තර්ජවක කටක තත. ොා

ැඩමුළු වා ෙ ගන ෙවොකටස ස්ථනවකකට ෙමව කනා එිම සංිසානකකටින්  ිනදු

ිසක.
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-police-together-with-pro-govt-mob-disrupts-one-more-media-workshop/

21.

සිසම්ල ලං්්ේජ ලං්මු්න්ත්ර ණමවට ලංබේධේ ලං්හ ලංඑම ලංනිීමක්ෂ්යණමට ලං

ිනිසල් සංිසානව ෙද්යකට්ෂ ිසින්  ත්රිරු ගනාධෙ ී ාැ ැත්වීා සූද්යනවම් කටක ිරූ ස්ස්වීාකට ුණද්ධි අංශ නිධානීන්  ිසින්  බනාන
කටක තිර බ ඉ් ෙ ෝම් ෙ ත නර්තන වී තත. ෙම් සද්ය න ෙ ්  කටක ිරුණු  ස්ථනවක අද්යනධ ස්ස්වීා සද්ය න ධබන ෙවොෙද්යව ෙධස
ුණද්ධි අංශ නිධානීන්  ිසින්  එිම ෙසේ කටක්  බධ කටක තත. ස්ස්වීෙම් සංිසානකකටින්  ිසින්  ස්ස්වීා සද්ය න ෙ වත් ස්ථනවක්ෂ
ෙ ්  කටක නමත්තද්ය එක ද්ය එල්ධ ූ  බනාන ෙ තු
ේ ෙ ්  අද්යනධ ස්ස්වීා තු් ෙ නික ධබන මත් ස්ථනවකකට ාැ ැත්වීා ිනදු තත.
ුණද්ධි අංශ නිධානීන්  ිසින්  ොා ස්ස්වීාද්ය නිීන්ෂකගක ධ්ෂ කටක ිරුණණි.

22.

 ලං ෙ ීසසිම ලංසමසින් ලංසිසම්ල ලං්්ේජ ලංපුහුණු ලංවැල්ටහ  ලංඅවකාගු ලංවරයි ලං

අුවකනාපුක දිස්ත්රිර්ෂකටෙ ී ාැ ැිර පුුණු  ැඩමුළු අතකාම ී අ ධංුණ කිීනා 2014 සැප්තැම්බර් 16 ව දිව ොොලීින ිසින් 
බධ කටක තිර බ ඉ් ෙ ෝම් ෙ ත නර්තන ෙද. තතුෙර් ක්රිනකනකටනීන්  ෙ ුවෙ ්  ෙකටොසඹ පිිමටි ානව ිමිකකටම් සංිසානවක්ෂ
ිසින්  ොා පුුණු 

ැඩමුළු

සූද්යනවම් ෙකටො

ිරුණණි.

ැඩමුළු

ාැ ැත්වුේ  ප්රwකට

කනජා ෙවො ව සංිසානවක්ෂ ිසින් 

ා ත් නෙම්  ව ෙමොඩවැියල්ධකටක.

23.

සම රෝධතේව ේ ලංනිරත ලංවුණු ලංව තෝලිව ලංප්රsජේවට ලංවදුළු ලංගෑ්් ලං්හ ලංජක ලංප්රsහේර ලං

ොොලීිනක ිසින්  මධ න ඉ ත් කටකව ධද්ය පිගනාක්ෂ වැ ත ධබන ෙද්යව ෙධස ඉල්ධික්  සනාකටනී  ිසෙකෝාතන කකට ෙකදුු 
3000කට ාාග කටෙතෝලිකට බැිරාතු්  පියකස්ෂ ිසුමුම න ැීනා සැප්තැම්බර්
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ව දිව ොොලීිනක ජධ ප්රw නක ස කටදුළු මෑස්

ෙකොද්යන මත් . කටළුතක කටටුු ුම් ද්ය ශන් ත පිලිප් ේ යක ාල්ලික ඉදියකපි කජක අකත් ඉඩාකට ඉදි කටක ිරුණු  ශන් ත පිලිප් ේ යක
තුානෙප පිගනාක ෙබෞද්ා යෝ්ෂෂූ්  පියකසකටෙප ාැිකණිල්ධකි්  ාුම ොොලීිනක ිසින්  ඉ ත් කටක තත. ෙම් ඉදිකටක තත්ෙත් අද්යනධ
නිසානීන් ෙම්  අ සක ෙවොෙමව බ ාැිකණිල්ෙල් සද්ය ්  වී තත. “්රී  ධංකටනෙද ර්ඩ ක්රකා ා ස්ථන ාිය්  බුණතකක
ාාග්ෂ ෙවො

ිනකළු ෙද්යවන ා සානව

කටෙතෝලිකට බැිරාතු් 

රමිකකට නිද්ය ස ධබන ී ිරෙබව න. අද්යනධ ස්ථනවෙ

පිගනාක තැ් ාත් කිීනා

සම්පූර්ග අිනිරක්ෂ ිරෙකව න” කුවෙ ්  අත්ිරඩික කටෙතෝලිකට පිකතුාන ucanews.com. ෙ ත

ප්රwකටනශ ෙකටො තත.
http://www.ucanews.com/news/tear-gas-water-canons-used-on-protesting-sri-lankan-catholics/72006

E.  ලංශිෂ්යී ලං්රි්මේවේරවමු ලං්දනය ම ලං
24.
සබකමමු

 ලංසම රෝධතේවමව ලංනිරත ලංවූ ලංශිෂ්යීමන්ට ලං ් ණරේගකදී ලංතදනජ  ලං
ිසශ්

ිසද්යානධෙ

ශිකාින්  ොොවකනමධ වමකෙ ී තද්ෙඝෝකගකකට නිකත ෙ ික්  ිනටි අතකතුක ොොගකනමධ

ප්රwනෙද්ය ක සභනෙද සභනාිර කනක ිසින්  ශිකාක්  තර්ජවක කටක බැවර් පු ුම ිසවනශ කටක ද්යාන තත. ොොවකනමධ ප්රwනෙද්ය ක
සභනෙද බධක ාධකට එ්ෂසත් ජවතන නිද්ය ස් ස් ානවක සතු ෙද. ශිකා සංමාක ස ීඨ සංමාක වැ ත පිිමටු ව ෙධස බධ
INFORM Human Rights Documentation Centre
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කටකික්  සබකමමු ිසශ් ිසද්යානධෙ ශිකාක්  ිසින්  සිර ෙද්යකට්ෂ ාාග ිරස්ෙසේ ිසශ් ිසද්යානධක අසධ ිසෙකෝාතන කකට නිකැලී
ිනටික . ොොවකනමධ වමකෙ ී ාැ ිර තද්ෙඝෝකගෙ අකමුු  ූ ෙ ශිකා ඉල්ලීම් පිගනබද්ය ා ජවකන ද්යැුව ත් කිීනාින.
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7601:sabaragamuwa-studentsthreatened-at-monaragala-&catid=42:smartphones&Itemid=74

 ලංශිෂ්යී ලං ේමවයින් ලං ් මේ ලං ෙ ීසසිම ලංසමසින් ලං බෞද්ධ ලංහේ ලංෙේලි ලංසම ්ව ලංසමයීේකම ලංවටකයි ලං

25.

ිසශ් ිසද්යානධ මිිකක ාීන්ෂකන කිීනා අ ශා බ කිකික්  ොොලීිනක, කටැකලි ාර්ද්යව ඒකටකටක සාම එ්ෂවී ෙබෞද්ා න ානලි ිසශ්
ිසද්යානධක ැ ළු බ
ිසශ්

නර්තන ිසක. ිසශ් ිසද්යානධක

ිසද්යානධ මිිකක ාීන්ෂකන කිීනා

තතුළු වීා ොොලීිනක ිසින්  අධිකටකග නිෙකෝමක්ෂ ධබන ෙමව ිරුණණි.

අ සක තත්ෙත් ිසශ් ිසද්යානධ අධිකටනීන් 

ාාග්ෂ බ

ෙබෞද්ා ශිකා යෝ්ෂෂූ්  ිසින් 

ොොලීිනක ද්යැුවම් දු්  අ ස්ථනෙද ොොලීිනක ිසින්  ා සන තිරෙත් ඔවු්  අ් තර් ිසශ් ිසද්යානධ ශිකා බධ ා්ඩඩධෙ

ශිකා

වනකකටින්  ෙසොකව බ ින.
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11835:police-surround-buddhistand-pali-university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-news&Itemid=113

F. සමෙක්ෂ්ය ලං
26.

ද් ෙේක  ලංෙක්ෂ්ය ලං්දනය ම ලං
 ලංනිව ් ලංෙවත්වේ ග  ලංගිම ලංසමරුද්ධ ලංෙේක්ෂ්ය ේ ලං ේමවමේ ේ ලංවේදනමේකමට ලංගිණි ලං

ඌ ාසනත් සභන ාැිර කගෙ ජවතන ිසමු්ෂිර ොකමුු  කට්ඩඩනකම් වනකකට සා් ත ිසද්යානකත්වෙප ාැිර කග කටනර්කනධක
ියණි තබන තිර බ

නර්තන ිසක. 2014 සැප්තැම්බර් 19 ව දිව ාාාා කනත්රිරෙ ී යකීානලිකද්ද්ය ප්රwෙද්ශෙ

පිිම න තිර ඔුණෙප

නි ෙසේ පිිම න ිරූ ාැිර කග කටනර්කනධ කටඩන ැදි ාැක කට්ඩඩනකා්ෂ ිසින්  එිම ිරූ බ බනිමකනදික ිසවනශ ෙකටො ද්යැාන තත.
ඌ

ාසනත් සභන ාැිර කගක ාැ ැත්වුු  සැප්තැම්බර් 20

ව දිව තද්යෑසව වැ ත එිම ාැිකණි ාැක කට්ඩඩනකා ිසින් 

කටනර්කනධක ියණි තබන තත.
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7626:vidyaratnas-office-at-hisresidence-torched&catid=42:smartphones&Itemid=74

ඌ ාසනත් සභන ාැිර කගක කටනධෙ ී ිසා්ෂකෙ ාැිර කග කටනර්කනධ 50කට ාාග ප්රw නක එල්ධ ිසක
[එජනා ාැිර කග කටනර්කනධක අකත් පිගනස්ුමු  ත්රීි වීල් කථක Photo:CaFFE]
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ඉකාගග ලංතමි්ල ලංඅරසු ලංවච්චි ලං(ITAK) ලංතදනජ ම ලංලයේසී  ලංිරීම්ට ලංආරක්ෂ්යව ලං ්ලවමු ලංවරමේට ලංඅව ී ලං වයි ලං

වුනිකනෙදී ාැ ිර ඉධංදම තිකල් අකුමකටච්චි ා්ෂකෙ
ෙබොෙ ොාක්ෂ ෙද්ශනානධව

15 ව ජනිරකට සම්ෙම්ධවෙ

ී සම්ාත කටක මත් ෙකෝජවන ලි් 

ානල ධත් ක්  තිර කිීනා අකමුු  කටක ෙමව ඉදියකාත් කටස ඒ න බ

ෙල්කටම් ෙමෝ නභක කනා්ෂක ා තන ිසින්  ප්රwකටනශ කටක තිර බ

රක්ෂකකට අානතාංශ

නර්තන ිසක. එානිසන ඉධංදම තිකල් අකුමකටච්චි තර්ජවක

තද්යනසීව කිීනා නිශ්චිත ානානකක්ෂ අ ශා බ ඔුණ ප්රwකටනශ කටක තත. ඉධංදම තිකල් අකුමකටච්චි ා්ෂකක තතුුම ාසනත් සභන
ානධවක කටකව ෙද්යාධ ජනිරකට ස් ානවෙ ා්ෂක 5 අතයක්  ප්රwානව වුල් කටුමෙ කි. ොෙසේ සම්ාත ූ  ෙබොෙ ොාක්ෂ ෙකෝජවන
ෙබදුම් නී අකමුු  සංතෘප්ාත කටකව ඒ න ව අතක ඒ ාිය්  ්රී  ධංකටන කජක අා ුමතන ක ාත් කටකව බ ද්ය ඔුණ ප්රwකටනශ කටක
තත. ෙම් තත්ත ක
ජනතා් තක ප්රwජන

ෙ ේතු ූ  ෙකෝජවන පිගනබද්ය මැඹුයක්  සධකටන බධව ෝ  ෙද්යාධ ජනිරකට ස් ානවක

ස ක ෙද්යව

ෝ ා ෙද්ය ක ෙද්ශානධව ා්ෂක ධ ද්ය කජා්ෂක ා තන ද්යැඩි ෙධස ඉල්ධන ිනටිෙ ක.

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=110143

28.

අ්ේතීවර මකු ලංසමෙක්ෂ්ය ලං ද් ෙේක  ලංෙක්ෂ්ය ලංවකට ලං්හම ලං ය  ලංපුද්ගකමන් ේ ලං ේ් ලංකැයි්්තුවක් ලංඉ්ලකයි ලං

නර්ානර්ම ස ජධ සම්ාත් කටසාගනකටකග අානතා නිාල් ිනයකානධ ද්ය ිනල් න ා තනෙප සම්බ් ධීකටකග ෙල්කටම් කෙකු  ව
ීඨ. ඉෙල්ොුමා ා තන ිසින්  ප්රwානව ිසා්ෂක ෙද්ශානධව ා්ෂක ව ජිසො ස

එජනාක

ස ක දු්  පුද්මධක්  ෙප වම්

ධැිනස්තු ්ෂ ධබන ෙද්යව ෙධස ඌ ාසනෙත් ිනකළුා කනජා රකතව ධ ලිපික්ෂ ක න තිර බ
කනජා ෙසේ කටක් ෙප මූලිකට අිනතී්  කටඩ වීා පිගනබද්ය

ඌ ාසනත් සභන ාැිර කගෙ

නර්තන ිසක. ොා ලිපික ාිය් 

ජිසො කට්ඩඩනකම් වනකකට සා් ත

ිසද්යානකත්ව ිසින්  ානව ිකිමකටම් ෙකටොිකසා ෙ ත ාැිකණිල්ධ්ෂ ෙමොුව කටක තත.
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7623:audio-siripala-wants-a-listjvp-goes-to-hrc&catid=42:smartphones&Itemid=74
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