ශ්රී ලංාවේ  ලං
විවම්මුතිය ලංමර්දනය ලං
ජූලි - වෆප්තෆම්බර් 2015

ශ්රී ාවළහල ව ලීමේහම් දුදුමේම් වශළ අන්තර් ජළතිව යළන්ත්රණයය්  ල්ලළ ඳෆලති අ්සවන් ලයළඳළරය හඳීසිදුහව ධ  වරිශෆර ලට බදුන් ය.
හෙමෂ වහතෝලිව රෙගුරුලරයකු දුන් හඳ්සවම අ්සවන් වරන අයුරු ඡළයළරූඳහව ෙෆ් හේ. (ඡළයළරූඳය ීහේන් හඳීන්නම්බම් හේ ට් ටර්
ඳණිවුඩයකිනි)
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ආලරණය ලංවෂ ලංසිදුවීම්

A.

මේනල ලංහිමිවම් ලංආරක්වයින් ලං ලත ලංමරණ ලංතර්ජන

B.

අදශව් ලංප්රවේ ලංකිරී ම් ලංනිදශව ලංඋල්ාඝනය ලංවීම්

C.

රැව්වී ම් ලංනිදශව ලංඋල්ාඝනය ලංවීම්

ලන්හසෝම් ආයතනය 1990 දී ආරම්භ වරන ද්හද් හේහයන් ම ලළර්ගිව ීෆටුම වශ යුද්ධය
වන්ෙර්භහය  ව ශ්රීාවළ හේ මළනල  වමිවම් ත්ස්සලය නික්් ණයය වරමින් වරු ග හීීනු කික්මට්ස එම
වරු ග ලිඛිත වශ ලළචිව මෆදිශ්ස මේම් ශරශළ ප්රළහද්යයල, ජළතිවල වශ ජළතයන්තරල ලළර්තළ කික්මට්ස ය.
එහවේම දුය අයිතීන් නිරන්තරහයන් වශ ක්රමල්ස හව හවහීමමට ් ලන අහන් ජන ප්රජළලන් වමී
ෙ ලන්හසෝම් ආයතනය වටයුතු වරයි. ලර්තමළනහව දී ලන්හසෝම් ආයතනය මෆතිලරණය
නික්් ණයය,මළධය නිෙශව වශ මළනල  වමිවම් ආර් වයින් වම්බන්ධහයන් දුය අලධළනය හයීමු වර
තිහේ. ශ්රී ාවළහේ හවීෂඹ හි වටළ ඇති ලන්හසෝම් ආයතනය හද්යය ක්රියළධරයින්, වණ්ඩළයම් වශ
ජළයන් වමඟ හමන්ම වළපීය වශ ජළතයන්තර මළනල  වමිවම් ජළයන් වමී වශහයෝීහයන් වටයුතු
වරයි.

ලන්හසෝම් මළනල  වමිවම් ේසත හ් න්ද්රය
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com
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වේරේාය ලං:
ලළර්තළලට අෙළ මළව තුනව වළය ලතළම ලෆෙී්ස දුදුමේම් හෙවකින් වමන් ත හේ. එනම්, අහීෝවහතු 17
ලන දින ඳෆලති ඳළර්ලිහම්න්තු මෆතිලරණයය වශ වෆප්තෆම්බර් - ඔ් හතෝබර් මළව ල ජිනීලළ  ව ඳෆලති එ් ව්ස
ජළතීන්හේ මළනල  වමිවම් වවුන්දුහව 30 ලන වෆදු ලළරය ශළ වම්බන්ධ දුදුමේම්ය.
මශළ මෆතිලරණයහවදී  වටපු ජනළධිඳතිලරයහේ ඳරළජය නෆලත ලර්  තශවුරු වරමින් එ් ව්ස ජළතිව ඳ් ය
ප්රධළන්සලය ීනු ෆූ  හඳරමුණය බයට ඳෆමිණිහවය. හමම ආණ්ු  හඳරලිය ශ්රී ාවළහේ ලඩළ
ප්රජළතන්තළලළදී ඳළනය්  වෙශළ ලන අ්සතිලළරම්  හව හබීහශෝ හෙනළ ශදුනළ ී්සශ.
ලන්හසෝම් හවීටවහවළක්්සලය ෙරන මෆතිලරණය ප්රචණණ්ඩ ක්රියළ නික්් ණය මධයවහාළනය මෆතිලරණය ප්රචණණ්ඩ
ක්රියළ 856්  ලළර්තළ වෂ අතර ලන් 146්  බරඳත දුදු මේම්ය. ඒ අතර මිනී මෆරුම් 4්  ෙ ය. 2010 මශළ
මෆතිලරණයහවදී ලළර්තළ වූ දුදුමේම් ීණයන 414්  වූ අතර ලන් 232් ම බරඳත ීනහව දුදුමේම් ය. හමම
මෆතිලරණයහවදී ප්රචණණ්ඩක්රියළ දුදුමේම් ීණයන ලශෂ හීීවහ තිබුණයෙ බඳත දුදුමේම් වාඛ්යළල ඳශෂ හීීවහ
තිබුණි. හමම වන්ෙර්භය හ්සරුම් ීත යු්සහ්ස ඳහචණළ්ස යුධ වමහව ීතිව්සලයන් ෙ වමගිනි. එනම් ඳසුගිය
රජය යටහ්ස එ්  අතකින් රළජය ලළරණයය වශ තල්ස අතින් රළජය අනු්රශය ඇතිල, ජළතිවලළදී වශ ජළතිලළදී
මතලළෙයන් ජනප්රිය වර තිමයමයි. ආණ්ු  හඳරළිය්  දුදු වුලෙ හඳර ආණ්ු හේ දුටි හබීහශෝ හෙනළ නල
ආණ්ඩු ලට වශය ඳ වරමින් ඒ ශළ එ්  ය.
ශ්රී ාවළහේ නල රජය දුන් වර ෙ ල්ලසිමවට අනුල ව්ල ෙමන ෙ 2015 මළර්තු මළවහවදී එළි දු් මේමට
නියමිතල තිූ  මළනල  වමිවම් හිළිබෙ මශ හවීමවළරිවහ වළර්යළය වශ එමගින් ශ්රී ාවළල තුෂ දුදු වරනු
ෆබු ඳක්් ණය හිළිබෙ ලළර්තළල වෆප්තෆම්බර් මව 16 ලන දින එළි ේ ලන දී. යුද්ධහව දී හෙඳළර්ලය
දුන්ම වරන ෙ පුළු්ලල ඳෆලති ක්රමළනුූල අඳහයෝජනයන්, 2015 ලර්හවදී්ස හනීවඩලළ ඳෆලති  වාවන ,
පුළු්ලල ඳෆලති ෙණ්ඩ මු් තිය ( ෙු ලම් හනීබන වාවහතෘකිය් ) වශ රජය තුෂ ධළනළ්සමව හලනවහ වම් දුදු
මේ තිබුණය්ස ශ්රී ාවළහේ ඳලතින අඳරළධ නීතිය වශ අධිවරණයය ලීමේම වශතිව කික්මට අහඳීහශීව්ස මේ
ඇති බල හමම ලළර්තළ දුන් ලවහමතු වරන දී. එමනිවළ, අන්තර්ජළතිව නිහචණවරුලන්, ඳෆමිණිළි
හමහශයලන්නන් ( අභිහයෝජවයින්) , නීතීඥලරුන් වශ ඳක්් වයන් හීන් වමන් ත හේ හෙමුහුන්
අධිවරණයය්  වෙශළ වූ නිර්හද්ය ලවහමතු වෂ වරු ග අතර ප්රධළන ය. මළනල  වමිවම් වවුන්දුය දුන්
එවීතළ හයෝජනළල්  වම්මත වර ීන්නළ ෙ අතර ශ්රී ාවළල එ ව වම අනු්රශයවහයකු ය. හමම
හයෝජනළහේ වහලරූඳය ශ්රී ාවළ නල රජය වතුටු වරලන ආවළරහව එව්  වූ අතර එ වදී මළනල  වමිවම්
හිළිබෙ මශ හවීමවළරිවහ වළර්යළය දුන් ශ්රී ාවළල හිළිබෙ දුදු වෂ ඳක්් ණයහව ලළර්තළහේ වෙශන්
බරඳත හචණෝෙනළ හිළිබෙ ලෆඩි අලධළනය්  හනීේ ලන දී. හෙහුමුන් අධිවරණයය්  වහාළහිත කික්ම හිළිබෙ
වූ නිර්හද් හිළිබෙ වළවච්ඡළල තරම්  ලයළූල අන්ෙමින් නිමළ වුලෙ හමම හයෝජනළල තුෂ මළනල  වමිවම්
ආර් ළ කික්ම වම්බන්ධහයන් ශ්රී ාවළ රජයට ළ වෆඳමේම්  ඇතුෂ්ස ය.
හමහත්  ව්ල දුදු වූ ඳරිද්හෙන්ම වම්මුතිය මර්ෙනය කික්හම් දුදුමේම් හේහයන්ම උතුරු නෆහීන වර
ඳෂළ්ස ලලින් හනීවඩලළම ලළර්තළ ය. නමු්ස දුදුමේම් වාඛ්යළල වශ ඒලළහව තීර තළලය 2014 වශ ඊට හඳර
ලර් ලට ලඩළ ඳශෂ හීීවහ ඇත. හම් වළය තුෂ මළධයහේදී ප්රගීත්ස එ් නෆලිහීීඩ හේ අතුරුෙශන් මේම
හිළිබෙ හතීරතුරු හශළිවර ීන්නළ ෙ ඒ වම්බන්ධහයන් ආර් ව හවේලළ නිධළක්න් කි වඳ හෙහන් ෙ
අ්සඅඩාගුලට ීන්නළ දී. හවහවේ වුල්ස ඳසුගිය ලවර ල දුදු වූ වම්මුතිය මර්ෙනය ශළ වම්බන්ධ හබීහශෝ
දුදුමේම් වම්බන්ධහයන් ඳක්් ණය, හචණෝෙනළ ලදිරිඳ්ස කික්ම වශ ෙු ලම් නියම කික්ම් වම්බන්ෙහයන් ප්රීතිය් 
තලම්ස ේ නට හනීමෆත.
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A. මේනල ලංහිමිවම් ලංආරක්වයින්ට ලංමරණ ලංතර්ජන ලං
1. මේනල ලංහිමිවම් ලංආරක්ව යකු ලංලන ලං දම ලංජේතිව ලංවේන්තේලවට ලංලාගිව ලං

ව ෂසී ම් ලං ලංවශ ලංමරණ ලංතර්ජන ලං

තලඳළන්ල හිරියතර්දුනී
මන්නළරම බට වර දිවළහේ මළන්තත ව ලලුප්ඳළයි් -වළඩලළයි වමීඳහව හි වටළ ඇති තී්සතළ-ලළඩි නෆමති ීහම් වළන්තළ
වාලර්ධන වමළජය නම් වා ධළනහව ප්රධළනියළ ලන 47 යෆති තලඳළන් හිරියළතර්දුනී, තමළට වශ දුය දියණියන්
තිහෙනළට නළදුනන වණ්ඩළයම්  දුන් මරණය තර්ජන එ්ල වෂ බල ප්රවළ වර තිබුණි. සුදු ඳෆශෆති ලනි රායකින්
අහීෝවහතු 11 ලන දින ඇහේ නිලවරට ඳෆමිණි නළදුනන හිරිමින් වණ්ඩළයම්  දුන් ඇය තල දුරට්ස ීම් ලෆදුයන්ට
නළයව්සලය දුන්හනී්ස ඇය දණයය වර වශ මරළ ෙමන බලට තර්ජනය වර ඇත.
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37886

B.  ලංඅදශව් ලංප්රවේ ලංකිරී ම් ලංනිදශව ලංඋල්ාඝනය ලංකිරීම්
2. ශ්රී ලංාවේ ලංගුරු ලංවාගම ේ ලංවභේපති ලංලරයේට ලංපශරදීම ලං
2015 වෆප්තෆම්බර් 30 ලන දින අනුරළධපුර වළඳ අධයළඳන වළර්යළයට වම්බන්ධ නිධළරිහයකු දුන් දුය
වාීමහව වභළඳති ලරයළ ලන ප්රියන්ත ප්රනළන්දු මශතළට ඳශර දී ඇති බල ශ්රී ාවළ ගුරු වාීමය ලළර්තළ වර ඇත. හම්
ඳශරදීම දුදු වර ඇ්සහ්ස ප්රනළන්දු මශතළ එ ව ඳෆලති රැවහමේම්  වෙශළ වශභළගීත මේමට ගිය අලවහාළලවදීය. අධයළඳන
් හේත්රහව ඳ්සමේම ධිම්ස කික්ම වෙශළ දුය වාීමය දුන් හීන යන අධිලළචණන ලෆඩහිළිහලෂ හමම ඳශර දීමට හශේතු
ලන්නට ඇතෆයි ශ්රී ාවළ ගුරු වාීමය හලළව වරයි.
( උතුරු මෆෙ ඳෂළ්ස වභළහේ ප්රධළන හ්ලවම් ලරයළ හලත ශ්රී ාවළ ගුරු වාීමය දුන් යලන ෙ ලිහියකින් උපුටළ හීන ඇත.)

3. ජනමේධ්ය

දීන්ට ලංපශර ලංදීම් ලං ලං

මශජන රැවහමේමව ප්රෙර්නය වර තිූ  වෘති වරන ෙ ජළතිව හවීඩි ඡළයළරූඳීත වරමින් දුටි ජනමළධයහේදීන්
හිරිවවට  වටපු ජනළධිඳති ම වන්ෙ රළජඳ්  මශතළහේ ආර් වයින් හිරිව්  දුන් ඳශර දී ඔවුන්ල බහන් රෙලළ තබළ
ලන්හසෝම් මළනල  වමිවම් ේසත හ් න්ද්රය
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හීන ඇත. හමම රැවහමේහම් ප්රධළන විකවයළ මේ ඇ්සහ්ස රළජඳ්  මශතළය. ආර් ව නිධළක්න් දුන්
ජනමළධයහේදීන්හේ වෆමරළෙ උදුරළහීන ඇත. වෆමරළ නෆලත භළර දී ජනමළධය හේදීන් නිෙශවහ වරන ද්හද් අෙළ
රැවහමේහම් වා ධළයවයින් දුන් ප්රෙර්නය වර තිූ  වෘති වරන ෙ ජළතිව හවීඩි ලල්ස කික්හමන් ඳසුලය. හමම
දුදුමේම ශටහීන ඇ්සහ්ස 2015 ජූලි 27 ලන දිනය.
http://www.lankadeepa.lk/index.php/top_story/335695

C. රැව්වී ම් ලංනිදශව ලංඋල්ාඝණය ලංකිරීම් ලං
4.

ත්රිකුණේම ේදී ලංශ්රී ලංාවේ ලං පීසිසිය ලංවිසින් ලංඅසනවන් ලංලයේපේරය ලංඅතරමග ලංනලසනලයි

බිය ීෆන්මේම් හනීවවළ අ්සවන් ලයළඳළරය දිීටම ඳල්සලළහීන යන දී. (ඡළයළරූඳය - Tamil Guardian)
ශ්රී ාවළහේ ඳෆලති ආයුධ වන්නද්ධ ජනලළර්ගිව ීෆටුහම් අලවන් අදියහර්දී දුදු වරන ෙෆයි වෆහවන වෘරවම්
වම්බන්ධහයන් අන්තර් ජළතිව ලහයන් ලීමේහම් යළන්ත්රණයය් 

ල්ලළ හීන ගිය අ්සවන් ලයළඳළරහව

වා ධළයවයන්ල 2015 වෆප්තෆම්බර් 07 ලන දින ත්රිකුණයළම හඳීසිදුයට වෆෙලළ ඇත. ත්රිකුණයළමහවදී බහන් අ්සවන්
බළ ී්ස බලට ඇති ලළර්තළ වම්බන්ධහයන් ප්රධළන හඳීලිවහ අධිවළක්ලරයළල ශමු ලන හව වා ධළයව ලරුන්ට
හඳීසිදුය දුන් ෙෆනුම් දී ඇත. හමම අ්සවන් ලයළඳළරය ශ්රී ාවළ හඳීසිදුහව මළධය ඒවවය මගින් රූඳ ීත වෂ බල්ස,
කිදුම හවහනකුහීන් බහන් අ්සවන් බළ හනීී්ස බල ලන් ඔප්පු ලන බල්ස හෙම ජළතිව මශජන හඳරමුහණ්
වභළඳතිලරයළ ට්මේටර් ඳණිවුඩයව වෙශන් වර තිබුණි.
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http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=15831

5. අ්සවන් ලයළඳළරය නල්සලළ ෙෆමීමට ශ්රී ාවළ හඳීසිදුය යළඳනහවදී උ්සවශ ෙරයි.
ශ්රී ාවළහේ ඳෆලති ආයුධ වන්නද්ධ ජනලළර්ගිව ීෆටුහම් අලවන් අදියහර් දී දුදු වරන ෙෆයි වෆහවන හෙම දු ්ල
ලෆදුයන් ෙව ෙශවහ ීණයන්  මරළ ෙමන ෙෆයි ඇති හචණෝෙනළලට අෙළ වෘරවම් වම්බන්ධහයන් අන්තර් ජළතිව ලහයන්
ලීමේහම් යළන්ත්රණයය්  ල්ලළ යළඳනහවදී හීන ගිය අ්සවන් ලයළඳළරය නලතළ ෙෆමීමට ශ්රී ාවළ හඳීසිදුය

දුන්

උ්සවශ හීන ඇති බල ලළර්තළ ය. ක්රම ක්රමහයන් රැවහ වූ හඳීලිවහ නිධළක්න් දුන් අ්සවන් ලයළඳළරය නලතළ ෙෆමීමට
නිහයෝී වෂ බල හෙම ජළතිව මශජන හඳරමුහණ් වභළඳති ීහජන්ද්රකුමළර් හඳීන්නම්බම් ට් ටර් ඳණිවුඩයව
වෙශන් වර තිබුණි.
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=15804
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