
ජනවාරි සංක්ෂිප්ත වාර්තාව

  

ශ්රී කංවාව. 

 

 වසරේදී අවසන් වූ දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් පැවති සිවිල් යුද්ධරේදී සිදු කරන ලද 

බරපතල ගණරේ මානව හිමිකම් කඩකිරීම් වලට වගවීම සම්බන්ධරයන් ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂරේ ප්රධාන්වවරයන් යු්ව ්රී ලාකා ආඩුවව  වසරේදී රපන්වා ඇ්වර්ව සුළු 

ප්රගතියකි. ්රී ලාකාව විසින් හහිටුවන ලද උග්ව පාඩම් සහ සාහිඳියා රකොමිසරම් නිේරද්ශ 
ක්රියා්වමක කරන රලස සහ සිවිල් යුද්ධරේදී ප්රතිවිරුද්ධ පාේශව රදක විසින් සිදු කළ බවට 

සැකරකරරන යුධ අපරාධ වලට වගවීම ක්රියා්වමක කරන රලස, වසර කිහිපයක සිට ඉල්ලා 
සිටින එක්ස්ව ජාතීන්රේ මානව හිමිකම් මඩුඩලය, පසුගිය මාේතු මාසරේදී රදවන වරටද 
රයෝජනාවක් සම්මත කරමින් යළි එම ඉල්ලීම් ඉදිරිප්ව කරළේය. උග්ව පාඩම් සහ සාහිඳියා 

රකොමිසරම් නිේරද්ශ ක්රියා්වමක කරන බව රජය කියා සිටිය්ව, නිේරද්ශ ක්රියා්වමක වන ආකාරය 
තහවුරු කර ගැනීම අපහසු කටයු්වතක් වී ඇති අතර අපරාධ වලට වගවීම ක්රියා්වමක කිරීම 
හණිස ගන්නා ක්රියාමාේග වල විශසවසනීය්වවය සම්බන්ධරයන් අව ලුහුඬුකම් පවතී. 

හින්දු සහ මුසසලිම් වරුන්ට එරරහිව සටන්කාමී රබෞද්ධ කඩුඩායමක් විසින් සිදුකරන ලද ප්රහාර 
වල වේධනයක් ගතවූ වසර තුළ දක්නට ලැබුණි. 

ප්රධාන රපරළේ නව විාාගයකදී රජයට අවාසි සහගත නව තීන්දුවක් ප්රකාශ කිරීරමන් අනතුරුව 

අගවිනිසුරු ශිරාණි බඩුඩාරනායකට එරරහිව රාජපක්ෂ ආඩුවව විසින්  රදසැම්බේ 

මාසරේදී රගන ආ රදෝෂාභිරයෝගය නිසා අධිකරණරේ සසවාධීන්වවය සම්බන්ධරයන් ගැටලු පැන 
නැගී ඇත. 

සැප්තැම්බේ මාසරේදී පළා්ව සාා තුනක් සඳහා නිරයෝජිතයන් ප්ව කර ගැනීමට මැතිවරණයක් 

පැවැ්වවිණි. ඡන්දදායකයන් බියවැද්දීම, ප්රචණඩුඩ ක්රියා, සහ හමුදාව විසින් කළ රනොමනා 
මැදිහ්වවීම් වැනි සිදුවීම ගණනාවක් අපක්ෂපාතී නිරීක්ෂකයන් විසින් වාේතා රකොට තිරේ. සිවිල් 

යුද සමරේ විශාල වශරයන් ගැටුම් පැවති, සුළුතර රදමළ ජනතාව බහුලව රවරසන උතුරු පළා්ව 
සාාරේ ආසන විශාල ගණනාවක් දිනාගැනීමට රදමළ ජාතික සන්ධානය සම්ව විය. 

සිවිල් යුද්ධය අවසානරේ දී අ්වඅඩාගුවට රගන “පුනරු්වථාපනය” කිරීම සඳහා රඳවාග්ව, 

පරාජයට ප්ව රදමළ විමුක්ති රකොටි සාවිධානරේ ආධාරකරුවන් රදොරළොසස දහසකරගන්,  
රදරනකු සැප්තැම්බේ මාසය වනවිට්ව රජය ාාරරේ පසුවිය. 



වගවීම  
යුධ අපරාධ සිදුව ඇති බවට එල්ල රකරරන රචණෝදනා හළිබඳව, වසර ගණනාවක් තිසසරසේ නිසි 

පරීක්ෂණ පැවැ්වවීමට ්රී ලාකාව අරපොරහොස්ව වී ඇති රහනන්, අන්තේජාතික මානවීය නීති සහ 
මානව හිමිකම් නීති උල්ලාඝනය කිරීම් සම්බන්ධරයන් සසවාධීන සහ කාට්ව හළිගත හැකි 

ආකාරරේ පරීක්ෂණයක් පව්වවන රලස ඉල්ලා සිටින රයෝජනාවක් සම්මත කිරීමට, මාේතු 
මාසරේදී මානව හිමිකම් මඩුඩලය හයවර ගන්නා ලදී. ්රී ලාකාරේ මානව හිමිකම් ත්ව්වවය 
සම්බන්ධරයන් වාචික වාේතාවක් සැප්තැම්බේ මාසරේ පැවැ්වරවන මානව හිමිකම් මඩුඩල 
සැසිවාරයට ඉදිරිප්ව කරන රලස මානව හිමිකම් හළිබඳ එක්ස්ව ජාතීන්රේ මහ රකොමසාරිසසවරිය 

වන නවී හල්රල් රගන් ඉල්ලා සිටි එම රයෝජනාව,  වසරේ මාේතු මාසරේ පැවැ්වරවන 

සැසිවාරරේදී ලිඛිත වාේතාවක් ඉදිරිප්ව කරන රලසද දැනුම් දී ඇත. 

මානව හිමිකම් මඩුඩලරේ රයෝජනාරවන් අනතුරුව, ්රී ලාකා රජය විසින් යුද අපරාධ රචණෝදනා 
කිහිපයක් සම්බන්ධරයන් රකරරන පරීක්ෂණ ඇතුළු උග්ව පාඩම් සහ සාහිඳියා රකොමිසරම් 

නිේරද්ශ ක්රියා්වමක කරන අන්දම හළිබඳ, යාව්ව කාලීන කිරීම් කිහිපයක් සිදු කරන ලදී. රජරේ 
විනිවිද ාාවරේ පවතින අව පාව නිසා එම කරුණු රබොරහෝමයක් තහවුරු කර ගැනීම අපහසු 

කටයු්වතක් වී ඇත. එරමන්ම රජය සතය රතොරතුරු ලබා දී තිබුන්ව, වැදග්ව කරුණු 

සම්බන්ධරයන්එම රතොරතුරැ ප්රමාණව්ව රනොරේ. රජය රහළි කරන රතොරතුරැ පවතින්රන්, 
මානව හිමිකම් මඩුඩල රයෝජනාරවන් ඉල්ලා සිටින අන්දරම් ක්රියාමාේග වලට රබොරහෝ 
පසුපසිනි. 

යුද නීතිය උල්ලාඝනය වූ බවට පැහැදිලි සාක්ෂි තිබුන්ව එම රචණෝදනා වලින් හමුදාව 

සම්පුේණරයන් නිදහසස කිරීමට  වසරේදී හහිටුවන ලද විරශේෂ හමුදා අධිකරණය කටයුතු කර 

තිරේ.  ජනවාරි මාසරේදී, ත්රිකුණාමලරේදී, රදමළ තරුණයන් පසසරදරනකු ඝාතනය කිරීම 

සම්බන්ධරයන් සිදු රකරරන පරීක්ෂණරේ හයවරක් රලස, විරශේෂ කාේය බලකාරේ රසබළුන් 
රදොරළොසස රදරනකු අ්වඅඩාගුවට ගැනීමට රජය ක්රියා කළ්ව  ට සම්බන්ධ බවට රචණෝදනා එල්ල 

වූ, රජයෂසප රපොලිසස නිලධාරීන් කිසිරවක් අ්ව අඩාගුවට ගැනීමට රජය අරපොරහොස්ව වී ඇත. 
බලහ්වකාරරයන් සිදු රකරරන පැහැරගැනීම් සම්බන්ධරයන් උග්ව පාඩම් සහ සාහිඳියා 
රකොමිසම රයොමු කළ අවධානයට ප්රතිචණාර රලස රජය විසින් ීමමිත බලතල සහිත රකොමිසමක් 
අලුතින් සසථාපනය කර ඇත. එය ආඩුවව විසින් මීට ඉහත හහිටුවන ලද විරශේෂ රකොමිසම් 
ගණනාව අතරට අලුතින්ම එක් රකරුණ රකොමිසම වන අතර එම රකොමිසම විසින් සිදුකරන 
රසොයාගැනීම් ප්රසිද්ධ කරන්රන්ද යන කරුණ පැහැදිලි නැත. 

මහ රකොමසාරිසස නවී හල්රල් අරගෝසසතු මාසරේදී ්රී ලාකාරේ සාචණාරයක නිරත විය. ඇය විසින් 

සැප්තැම්බේ මාසරේදී මානව හිමිකම් මඩුඩලයට ඉදිරිප්ව කළ වාචික වාේතාව, පශසචණා්ව යුධ 
සමරේ වගවීම ක්රියා්වමක කිරීමට අරපොස්වවීම සම්බන්ධරයන් ්රී ලාකා රජයට එල්ල රකරුණ 
දැඩි විරේචණනයකි. යුධ අපරාධ රචණෝදනා සම්බන්ධරයන් රජය සසවාධීන සහ විශසවසනීය 
පරීක්ෂණයක් පැවැ්වවීමට උ්වසාහ දරන බවට කිසිම සාක්ෂියක් තමන්ට රනොලැබුන බව හල්රල් 
ප්රකාශ කළාය. එරමන්ම උග්ව පාඩම් සහ සාහිඳියා රකොමිසරම් නිේරද්ශ බහුතරයක් ක්රියා්වමක 

කිරීමට රජය අරපොරහොස්ව වී ඇති බවද, ඇය වාේතා කළාය. උග්ව පාඩම් සහ සාහිඳියා 

රකොමිසරම් ප්රධාන නිේරද්ශයක් වූ, රපොලිසිය ආරක්ෂක අමාතයාශරයන් රවන් කිරීරම් 



රයෝජනාව ක්රියා්වමක කිරීමට ගන්නා ලද උ්වසාහය, රපොලිසිය හිටපු හමුදා නිළධාරිරයකු 
යටතට ප්ව කිරීම නිසා අසම්පුේණ කටයු්වතක් වී ඇතැනද හල්රල් කියා සිටියාය. 

වධ හංසා සහ ලංගිව දුෂණ 
ආරක්ෂක හමුදා විසින් අ්වඅඩාගුවට රගන රඳවාරගන සිටින පුද්ගලයන්ට වධ හිාසා පැමිණවීම 
සහ අමානුෂික රලස සැලකීම සන්නද්ධ අරගලය පැවති සමරේ්ව  ට පසුව්ව පුළුල් රලස පැතිර 
ඇති ගැටලුවකි. යුද්ධය නිමා වීරමන් පසු අ්වඅඩාගුවට ගන්නා ලද රකොටි සාවිධානරේ 

සාමාජිකයන් සහ ආධාරකරුවන් බවට සැකරකරරන පුද්ගලයන්ට වධහිාසා පැමිණවීරම්දී, 
දුෂණය සහ ලිාගික හිාසනය ප්රධාන වශරයන් රයොදා රගන ඇති බවට, අලුතින් රසොයාග්ව සාක්ෂි, 
රපබරවාරි මාසරේ දී හියුමන් රනට්සස රවොච් ආයතනය විසින් ප්රකාශයට ප්ව කරන ලදි. රකොටි 

සාවිධානයට සම්බන්ධ වී සිටි බවට “පාරපොච්ඡාරණ” ලබාගැනීම සඳහා්ව, රකොටි සාවිධානය 
සමග සම්බන්ධකම් පැවැ්වවීම වැළැක්වීරම් අරමුණින් රදමළ ජනතාව බියට ප්ව කිරීමට්ව, 
වධහිාසා පමුණුවා ඇත. 

රමම රතොරතුරු ප්රතික්රෂේප කරන රජය කියා සිටින්රන්, රමම වාේතා විරද්ශ රටවල රද්ශපාලන 
රැකවරණ පතා සිටින පුද්ගලයන් ඔවුන්රේ අයදුම්පර්ව සටහන් කිරීම සඳහා රගොතන ලද කතා 

බවන. වාේතා වී ඇති ලිාගික අපරයෝජන සම්බන්ධරයන්, රජය කිසියම් පරීක්ෂණයක් පව්වවන 

බවට රතොරතුරැ, හියුමන් රනට්සස රවොච් ආයතනයට දැන ගැනීමට ලැබී නැත. 

ආපසු සියරට යැවූ රදමළ වැසියන් වධහිාසා වලට ලක් වීරම් අවදානමක් ඇති බව රහළි වීරමන් 

පසු රකොටි සාවිධානය සමග සම්බන්ධකම් පැවැ්ව වූ රදමළ ජාතිකයන්, ්රී ලාකාව රවත හටුවහල් 
කිරීම යුරරෝපා රටවල් කිහිපයක් විසින් අ්වහිටුවා තිරේ. රද්ශපාලන රැකවරණ ලබාදීම 
සම්බන්ධරයන් සරණාගතයන් හළිබඳ එක්ස්ව ජාතීන්රේ මහ රකොමසාරිසසවරයා විසින් නිකු්ව 

කර ඇති උපරදසස මාලාව  රදසැම්බේ මාසරේදී සාරශෝධනය රකරුණි. ඒ අනුව රකොටි 

සාවිධානය සමග සම්බන්ධකම් පැවැ්වවූ පුද්ගලයන්, යළි ්රී ලාකාව රවත හටුවහල් 

කළරහෝව,ඔවුන් වධ හිාසා වලට ලක් වීරම් අවදානමක් ඇතැන නිේරද්ශ කරඇත. 

නඩු විභාගයක් නනොමැතිව රඳවා තබා ගැනීම සහ බකහත්වාරනයන් පැහැරනගන 
යෑම 
්රී ලාකාරේ ත්රසසතවාදය වැළැක්වීරම් පණත යටර්ව අ්වඅඩාගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධරයන් කටයුතු කළ යුතු අන්දම හළිබඳව පුළුල් බලයක් රපොලිසියට ලබාදී ඇත. 
ආරක්ෂක රහේතු මත අ්වඅඩාගුවට ගන්නා සැකකරුවන් නව විාාගයක් රනොමැතිව ඉතා දිගු 

කලක් රඳවා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් නිතර උපරයෝගී කර ගන්නා නීතිය බවටද, ත්රසසතවාදය 
වැළැක්වීරම් පණත ප්වව තිරේ. එය දැනට්ව නිතර ාාවිතා රකරේ. ත්රසස තවාදය වැළැක්වීරම් 
පණත යටර්ව රඳවාරගන සිටින සියලුම රදනාරේ නම් සහ ඔවුන් රඳවා ඇති සසථාන හළිබඳ 

සවිසසතරා්වමක රතොරතුරු ලබා දී ඇතැන රජය අවධාරණය කර සිටිය්ව, එම රතොරතුරු ලබා 
ගැනීම පහසු නැති බවන රැඳවූවන්රේ ඥාතීන් 2013 වසරේදී කියා සිටිරේ. තමන් අරගෝසසතු 

මාසරේ කළ චණාරිකාරේදී, බලහ්වකාරරයන් අතුරුදහන් රකරුණ පුද්ගලයන්රේ ඥාතීන්,උතුරු 
්රී ලාකාරේ දී මුණ ගැසුන විට අ්ව විඳි “පාලනය කරගත රනොහැකි අන්දරම් රශෝකයක්,” මීට 
රපර දැක රනොතිබූ බවන මහරකොමසාරිසස හල්රල් කියා සිටිරේ. 



සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මාධය ිදහහස 
සිවිල් සමාජ සාවිධාන සහ ජනමාධය දිගින් දිගටම තාඩන පීඩන සහ නීතියට පටහැනිව රකරරන 

ීමමාවන්ට රගොදුරු වී ඇත. ඉතා ායානක යටි අදහසස සහිත මාධය ආචණාර ධේම පද්ධතියක්, ජූනි 
මාසරේදී රජය විසින් රයෝජනා රකරිණ. මහජන අරප්ක්ෂා වලට සහ රරට් සදාචණාරයට එරරහි 
අදහසස රමන්ම මහජන රසවින්දනය සහ සදාචණාරය පහත රහලන අන්දරම් කතා පැව්වවීම ඇතුළු 

අදහසස ප්රකාශ කිරීම් වේග  ක් තහනම් කිරීමට, එම ආචණාර ධේම පද්ධතිරයන් රයෝජනා කර 

තිබුණි. මීට අමතරව වයවසසථාදායකරේ, අධිකරණරේ සහ විධායකරේ ඒකාග්රතාවට බලපාන 
කිසිදු කරුණක් හළිබඳ අදහසස දැක්වීම තහනම් කිරීමටද රයෝජනා වී තිබු අතර රජයට එරරහි 
කිසිදු විරේචණනයක් සිදු කිරීම වැළැක්වීමට ගනු ලැබූ උ්වසාහයක් රලස එය අේථ දැක්විය හැක. 
රමම ආචණාර ධේම පද්ධතියට එරරහිව ජනමාධය විසින් රගන ගිය නිරශේධනා්වමක මාධය ප්රචණාර 
හමුරේ එම රයෝජනා ඉව්ව කර ගැනීමට රජය ක්රියා කරන ලදි. 

්රී ලාකා ආඩුවව සම්බන්ධරයන් විරේචණනා්වමක ප්රවත්වති පළ කරන අනතේ ජාලරේ සමහර 
රවේ අඩවි වාරණය කිරීමට රජය දිගින් දිගටම හයවර රගන ඇත. ගතවූ වසර කිහිපය තුළ 

මරාදැමූ සහ “අතුරුදහන් වූ” මාධයරේදීන් සම්බන්ධරයන් පවතින ගැටලු කිසිවකට තවම්ව 
හළිතුරු ලැබී රනොමැත. 

තමන්ට එරරහිව තාඩන පීඩන, තේජනය කිරීම් සහ බිය වැද්දවීම් දිගටම සිදුවන බව සමාජ 
ක්රියාධරරයෝ සහ සාවිධාන, විරශේෂරයන් උතුරු සහ නැරගනහිර පළා්වවල ක්රියා්වමක වන 
රකොටසස වාේතා කර තිරේ. උතුරු හා නැරගනහිර පළා්වවලදී තමා මුණගැසුණ පුද්ගලයන් 

හළිබඳ රසොයා බැලීමට, තම හමුරවන් පැය කිහිපයක් ඇතුළත ආරක්ෂක අාශ පැමිණ ඇති බව 
මහරකොමසාරිසස හල්රල් කියා සිටියාය. හල්රල් විසින් එල්ල කරන ලද රචණෝදනා ප්රතික්රෂේප කළ 

්රී ලාකා රජය, රම් වාේතා හළිබඳ රසොයා බැලීම පරසක ළා, රතොරතුරු ලබා දුන් පුද්ගලයන් 
රහළි කරන රලස හල්රල් රගන් ඉල්ලා තිබිණි. ආඩුවරේ මේධනය උතුරු සහ නැරගනහිර 
පළා්වවලට පමණක් ීමමා වී රනොමැත. අරගෝසසතු මාසරේදී හරිසිදු පානීය ජලය ඉල්ලා 
උද්රඝෝෂණරේ නියැළුණ වැලිරේරිය ජනතාවට හමුදාව කළ රවඩි තැබීරමන් තිරදරනක් 
මරුමුවට ප්ව විය. 

්රී ලාකාරේ සිවිල් යුද්ධරේ අවසානරේ සිදුවූ බවට රචණෝදනා රකරරන යුධ අපරාධ හළිබඳව “රනෝ 
ෆයේ රසෝන්,” නමැති වාේතා චිත්රපටිය නිපදවූ කැලුම් මැක්රේ ට එරරහිව ප්රසිද්ධ අදහසස 
දැක්වීමක් ්රී ලාාකික රජයෂසප තානාපති නිලධාරිරයක් විසින් ජූලි මාසරේදී සිදු කරන ලදී. ඔහු 
‘ට්වීටේ’ රවේ අඩවිය හරහා අඟවා සිටිරේ මැක්රේ රකොටි සාවිධානරයන් ‘රල් සල්ලි’ ලබා 
ගන්නා ත්රසසතවාදිරයක් හැටියටන. අදහසස දැක්වීම සම්බන්ධරයන් තානාපති නිලධාරියාට රජය 
විසින් රදෝෂාරරෝපණය රනොකළ අතර රනොවැම්බේ මාසරේ රපොදුරාජය මඩුඩල සමුළුව පැවති 

සමරේදී, එය වාේතා කිරීම සඳහා රගොසස සිටි මැක්රේ ඇතුළු චණැනල් රෆෝ රුපවාහිනී කඩුඩායමට 
අරන්ක විධ අතවර වලට දිගින් දිගටම මුහුණ පෑමට සිදුවිය. 

ප්රධාන වශරයන් සටන්කාමී රබෞද්ධ සාවිධානයක් වන රබොදු බල රසේනා රමරහයවීරමන් අනිකු්ව 
සුළු ආගමික කඩුඩායම් වලට එල්ල රකරරන ප්රහාර වැඩි වීම කණගාටුදායක ප්රවණතාවයකි. 
රමම පහරදීම් වැළැක්වීමට රහෝ ඒ සම්බන්ධරයන් පරීක්ෂණ පැවැ්වවීමට රජය අවශය පරිදි 

කටයුතු කර නැත. රබොදු බල රසේනා කඩුඩායම, මුසසලිම් ාක්තිකයන්ට එරරහිව කටයුතු කරමින් 



සිටින අවසසථාවක, එම සාවිධානය විසින් පැවැ්වවූ මහජන උරළලක ප්රධාන අමු්වතා වුරේ 
ආරක්ෂක රල්කම්වරයාන. ඔහු ජනාධිපතිවරයාරේ රසොරහොයුරා ද රේ. සැප්තැම්බේ මාසරේදී 
මානව හිමිකම් මඩුඩලයට වාචික වාේතාවක් ලබා රදමින් මහ රකොමසාරිසස නවී හල්රල් සුළු 
ආගමික කඩුඩායම් වලට එරරහිව රකරරන ද්රේෂ සහගත ප්රචණාර වැඩිවී ඇති අන්දම 
සම්බන්ධරයන් තම විමතිය පළ කළාය. ප්රචණඩුඩ්වවය පැතිරී යෑම වළක්වා ලීම සඳහා වඩා සක්රීය 
රලස මැදිහ්ව වී කටයුතු කරන්නැන ඇය රජරයන් ඉල්ලා සිටියාය. 

උතුරු සහ නැනගනහර පළාත්වක හමුහා බකය අයුතු නකස භාවිතා කිරීම 
උතුරු හා නැරගනහිර පළා්වවල රඳවා සිටින හමුදා ාට හරිස විශාල රලස අව කර ඇති බව රජය 

විසින් ප්රකාශ කළ්ව, පළාරතන් ලැරබන විශසවසනීය වාේතා වලින් පැහැදිලි වන්රන් හමුදාව 
තවම්ව නිරන්තරරයන් සාමානය සිවිල් වැසියන්රේ එදිරනදා ජීවන කටයුතු වලට මැදිහ්ව වන 
බවන. සාමානය සිවිල් ජනතාවරේ කටයුතු වලදී හමුදාව කටයුතු කළ යුතු අන්දම හළිබඳව 

ආරක්ෂක අමාතයාශරේ සහ හමුදාරේ රවේ අඩවි නිතර ලිහ රල්ඛන පළ කළ්ව, එම කරුණු 
දැක්වීම් තුළින් බලාරපොරරෝවතු වන්රන් ප්රරද්ශරේ ජනතාව මත සහ ඔවුන්රේ සාවේධන කටයුතු 
වලදී හමුදාරේ අධිකාරී්වවය පව්වවා ගැනීම බව පැහැදිලිය. සැප්තැම්බේ මාසරේ පැවති පළා්ව 
සාා මැතිවරණරේදී පාලක පක්ෂයට වාසි සහගත වන අන්දරම් මැතිවරණ ප්රචණාරක කටයුතු වල 
හමුදාව රයදීම සම්බන්ධරයන් තම අවධානය රයොමු වූ බව කියා සිටින සසවාධීන මැතිවරණය 

නිරීක්ෂකරයෝ, හමුදා ක්රියාකාරකම් නිසා මැතිවරණයට රපර රදමළ ජනතාව තුළ අනාරක්ෂිත 
ාාවයක් සහ තැතිගැන්මක් පැවති බවද සඳහන් කළහ. 

උතුරු සහ නැරගනහිර පළා්වවල කාන්තාවන් සහ ගැහැණු දරුවන් ලිාගික අතවරවලට සහ 
හිාසාවට ලක් වීරම් දැඩි අවදානමක් පවතින අතර රම් ත්ව්වවය මග හැරවීම සඳහා හමුදාව කිසිදු 
ක් රියාමාේගයක් රගන රනොමැති අතර ඇතැම් විට අපරාධ සිදු කිරීම සඳහා පාේශව කරුරවක් වී 
ඇත. පීඩාකාරී රලස හමුදාව රැඳී සිටීම නිසා රමම පළා්වවල සිදුවන මානව හිමිකම් කඩ කිරීම් 
රල්ඛනගත කිරීම අපහසු කටයු්වතක් වී ඇතැන රදමළ ප්රරද්ශ වල ක්රියා්වමක වන කාන්තා 
අනතිවාසිකම් රවනුරවන් රපනී සිටින කඩුඩායම් පවසති. 

ප්රධාන ජාතයන්තරබකනගග  
යුද සමරේ සිදුවුණු දරුණු ගණරේ අපරාධ සම්බන්ධරයන් වගවීම අරමුණු කරග්ව මානව හිමිකම් 

මඩුඩල රයෝජනාව, පසුගිය මාේතු මාසරේ පැවති සැසිවාරරේදී සම්මත වීම වැළැක්වීමට ්රී 
ලාකා රජය අසාේථක උ්වසාහයක නිරත විය. මානව හිමිකම් මඩුඩල රයෝජනාව අරු්වබර රලස 

ක්රියා්වමක කිරීමට ්රී ලාකාව හයවර රනොගන්රන්නම්,  දී පැවැ්වරවන මානව හිමිකම් 

මඩුඩල සාාවාරරේදී සසවාධීන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීම සඳහා රේදිකාවක්, ඇරමරිකා එක්ස්ව 
ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් විසින් අනුමත කළ මානව හිමිකම් මඩුඩල රයෝජනාරවන් 
සකසස කර ඇත. 

්රී ලාකාරේ මානව හිමිකම් රකරරහි තම අවධානය රයොමුව ඇතැන කියා සිටි කැරන්ඩියානු 
අගමැති සසටීවන් හාපේ සහ මුරුසි දිවනන් හි අගමැතිවරයා රනොවැම්බේ මාසරේ රකොළඹදී පැවති 
රපොදු රාජය මඩුඩලරේ රාජය නායක සමුළුවට සහාාගි වූරේ නැත. ්රී ලාකාව සම්බන්ධරයන් 
රද්ශීයව මතුව ඇති කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉන්දීය අගමැති වරයාද සමුළුවට සහාාගි 
වීරමන් වැළකී සිටිරේය. ්රී ලාකාරේ මානව හිමිකම් ත්ව්වවය සහ යුද සමරේ සිදුවූ අපරාධ වලට 



වගවීම මග හැරීම, ජනමාධයරේ අවධානය දිනාග්ව ප්රධාන කරුණ විය. එක්ස්ව රාජධානිරේ 
අගමැති රේවිේ කැමරන් සමුළුවට සහාාගී වූ අතර යුද්ධරයන් පීඩාවට ප්ව උතුරු පළාර්ව 
සාචණාරය කිරීමට සහ ප්රාරද්ශීය ක්රියාධරයන් හමුවීමට ඔහුරේ වැඩි කාලයක් ගත කරළේය. යුද 
අපරාධ සම්බන්ධරයන් ්රී ලාකා රජය සසවාධීන පරීක්ෂණයක් පැවැ්වවීමට අරපොරහොස්ව 

වුවරහෝව, ජාතයන්තර පරීක්ෂණයක් සඳහා සම්පුේණ සහාය ලබාදීමට එක්ස්ව රාජධානිය 
සුදානම් බව ඔහු ප්රසිද්ධිරේ කියා සිටිරේය. ඇරමරිකා එක්ස්ව ජනපදය සහ කැනඩාව දරන 
සසථාවරයද රමය රේ. 

්රී ලාකාරේ ඉතා ඉහළ මට්ටරම් කටයුතු සහ ආරයෝජන වලට දිගටම සහාාගී වී සිටින නයනය 
මානව හිමිකම් මඩුඩල රයෝජනාවට තම විරුද්ධ්වවය ප්රකාශ කර තිරේ. අේථව්ව පළා්ව සාා 
මැතිවරණයක් පව්වවන රලස ්රී ලාකාවට බලපෑම් කළ ඉන්දියාව පළා්ව සාා වලට බලය රබදා 

හරින  වැනි වයවසසථා සාරශෝධනය සම්පුේණරයන් ක්රියා්වමක කරන රලසට දිගින් දිගටම 

ඉල්ලා සිටින. 
 

 


