
එජා වාර්තාව සහ ශ්රී කාවා අ හසහසප රවා  ිරීම   ිදසහස  
රුකී ප්රනන්දු 
 

2007 රේ සිට අතුරුදව්ද වී ඇති ඵට නේතන න සුබ්රභියඹ්  යනභන්ද්ර්ද රේ රදභනපිඹ්ද 
ඵැලීභට ඳසුගිඹ ැප්තැ් ඵයරේදී ගිරඹමි. යනභන්ද්ර්ද අ්ද යට දැක ඇත්රත් යුධ වමුදන 
මුයඳශකදීඹ1. එදන ඳට්ද ඔහු පිළිඵද කිසිු රතොයතුයක් රනොභැති, ඹ අස ගණ්ද ර ඳසු න 
ඔහුරේ රදභනපිඹ්ද යනභන්ද්ර්ද නැත ඳණ පිටි්ද එතැයි ඵරනරඳොරයත්තු අතු වැය ගත් රඹකි. 
නමුත් ඔවු්ද සිටි්දර්ද  සිඹ පුත්රඹන පිළිඵද තය වන  යුක්තිඹ ඵරනරඳොරයොත්තුරිය.    
 

ඹනඳනරේ සිට භභ ජිනීන ඵරන ගිරඹමි. යනභන්ද්ර්දරේ රදභනපිඹ්දරේ රභ්දභ තත් එැිය ඳවු් 
ගණනනකභ ුක් ගැනවි්ර භනන හිමික්  පිළිඵද එක්ත් ජනතී්දරේ භව රකොභනරි් කනේඹනරරේ 
(OHCHR) නේතන ර ඇතුශත් විඹ2. ියති විරයෝධී ඝනතන, ඵරර්ද අතුරුදව්ද කයවී් , 
අත්තරනෝභතික යන ගැනී් , කෘය ද හිිංන, ලිංගික ව ්ත්රී පුරු භනජ බනඹ භත ඳදන්  ව 
හිිංන, රයෝව් ව ආගමික ථ්නන රදී සිවි් ැසිඹ්දට එ්ර කශ ප්රවනය ආියඹ පිළිඵද 
බිඹජනක, රේදනනකනරි කතන පිටු 251කි්ද යුක්ත නේතනරේ (OISL) ඇතුශත් විඹ.  
 

ජනභනධයරේදී යනභන්ද්ර්ද කශන රභ්ද තය රවළිකය ගැනීභ ව යුක්තිඹ ියනන ගැනීභ දවන ඵර 
අධිකනරී්ද ප්රල්න කයන ව අියරඹෝගඹට රක් කයන පු්ගගරඹ්ද රග්ද ඳළි ගැනීභ එභ නේථනරේ 
ඉ්භතු කය තිබුණි. යනභන්ද්ර්දරේ අතුරුදව්දවීර්  සිුවීභ ැිය තත් රඵොරවෝ සිුවී්  සිුවුනන ඹැයි 
ප්රතික්ර ඳ කිරීභ ව ඳරීක්ණ ඳැැත්වීභට ව යදකරු්ද නීතිඹ වමුට රගන ඒභට රනොවැකි ව 
ආකනයඹ නේතන රවළි කරශ ඹ. ර්ගශීඹ ඹන්දත්රණ ප්රභනණත් රනොන ඵ ඉ්භතු කශ අතය 
අ්දතේජනතික විියල්නකරු්ද, නීතීඥරු්ද, යදකරු්ද ව ඳරීක්ණ සිු කශ පු්ගගරඹ්ද ඹන 
පිරිසි ල්ද භ්දවිත විරල  රදමුහු්ද අධිකයණඹක් රභ්දභ එජන නභනජික යටර ගකී්  
ක්රිඹනත්භක කයන රර ියේර්ගල කරශ ඹ. 
 

ත්ර්තනදඹ ැශැක්වීර්  ඳණත නැත රකන ඵැලඹ යුතු ඵද OHCHR නේතන ඇතුශත් විඹ. රභභ 
ඳණත ඹටරත් භන ද අත්තිංගුට ඳත් ව අතය එහි ඳරීක්ණ තභත් අ්ද වී රනොභැත. බීබීසී, 
සීඑ්දඑ්ද ව රනත් ජනභනධය රට රඵන ු්ද ් මු  නක්ඡානල්ද අනතුරු භන රත ඳැනව 
අදව් ප්රකනල කිරීභ පිළිඵද තවන්  ියරඹෝගඹ තභත් ඳතී. ර්   ු්ට නීතිඹ ඹටරත් තත් රඵොරවෝ 
ජනභනධයරේදී්ද විරු්ගධ ඳක්රේ ර්ගලඳනරඥයි්ද, ආගමික නනඹකයි්ද ව ක්රිඹනකනරී්ද අත්අඩිංගුට 
රගන යදන තඵන රද අතය, විරු්ගධ භතනද  ව අදව් ප්රකනල කිරීර්  ියදව ඹටඳත් කිරීභ දවන 
එඹ තුයටත් රඹොදන ගැර්ද.  
 

එජන නේතන ියකුත් කයන අ්ථනරේදී භන සිටිරේ අතුරුදව්ද ව ඳවු් ර නභනජිකඹ්ද අරයි. ඒ 
අතය අතුරුදව්ද ව සිිංවර ජනභනධයරේදී ්දධයන එක්නැලරගොඩ ද සිටිඹනඹ. ඇතුශට ඹනභට අය 
රනොතිබ ියන නේතන ියකුත් කයන තුරු අපි ලනරනර්ද පිටත කනභයඹක රැදී සිටිරඹමු. තියරේ 
දැක්වුණු භව රකොභනරි්යඹනරේ කතන භට වැකි ඳභණි්ද ්දධයනට ඳරිේතනඹ කිරීභට උත්ව 
කරශමි. ප්රගීතත්රේ සිුවීභ නේතන රදරක්භ ඇතුශත් විඹ. තය ව යුක්තිඹ රුවර්ද ්දධයන දැ  

ටනක් රගන රගෝ තිබුණි. ඇඹ OHCHR රත නචික නක්ෂිද රඵන දී තිබුණි. ඉියරිඹට ඹනභට න්  
අතීතඹ රද ඵැලීර්  ඉතන ැදගත් ඵ ඇඹ ර්  නේතන පිළිගියමි්ද කිඹන සිටිඹනඹ.  
 

                                                           
1
http://en.rsf.org/sri-lanka-army-said-to-be-holding-tamil-23-03-2007,21420.html 

2
 News release with summary at 

http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16432&LangID=E(The report is divided 
into two parts which are interlinked: The overarching Report of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights 
(A/HRC/30/61), available 
at  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_61_ENG.docx 
and the accompanying report of the OHCHR Investigation on Sri Lanka (A/HRC/30/CRP.2) which can be found 
at  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_CRP_2.docx 

http://en.rsf.org/sri-lanka-army-said-to-be-holding-tamil-23-03-2007,21420.html
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16432&LangID=E
http://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_61_ENG.docx
http://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_CRP_2.docx


කේතෘ ර්දත වික්රභතුිංග රේ ඝනතනඹ3 නේතනරේ දීේඝ ඇතුශත් ව අතය උදඹ්ද පුත්ඳතට එ්ර 
ව ප්රවනය4 ව එ්ටීටීඊ ිංවිධනනරේ රඳනහිනී ියරේියකනක ව ඉසිප්රිඹන යනභන්ද්ර්ද වමුදන විසි්ද 
යදන ගැනීභ, ඝනතනඹ කිරීභ, ව රකරශසීභ ඹන සිුවී් , න්  දව්ද රනොකශ තත් සිුවී්  යනශිඹක් 
අතය විඹ. දීේඝ කනරඹක් ති්ර  යජඹ විරේනන කශ ජනභනධයරේදී්ද  ක්රභනුවකර රර එළිපිට 
ඉරක්ක කිරීභ, තේජන ව ප්රවනය රට රක් ව ජනභනධයරේදී්දට ප්රභනණත් ආයක්නක් රඵන 
රනොදීභ, ව ර්  තත්ත්ඹ තුශ ජීවිත සුයක්ෂිතතන දවන ඹිං නේණඹක් කයන ගභ්ද කිරීභ ව 
ජනභනධයරේදී්ද යට වැය ඹනභ පිළිඵද රභ්දභ ්රී රිංකන ජනභනධයරේදී්ද ැ භ ිං යනක් ඝනතනක 
න යට් අතරි්ද එකක් ඵ රභභ නේතන ඉ්භතු කරශ ඹ.  
 

රකර  රතත් අදව් ප්රකනල කිරීභ ව රනත් දරුණු භනන හිමික්  උ්රිංඝණඹ්ද රේ පුළු් ව 
යටන අතය ඇති ් ඵ්දධතනඹ ආභ්දත්රණඹ කිරීභට රභභ නේතන අරඳොරවොත් වී ඇති ඵ 
රඳරන්දනට තිබුණි.  උදනවයණඹක් රර, යු්ගධරේ අ්ද අියඹරේදී ව ඉ්ද ඳසු රතොයතුරු කයන 
ශගන වීභට ඳැති සීභන ව ්නධීන ජනභනධය රත ඳැනව සීභන්ද රභභ නේතනර්ද අධනයණඹ 
රනොවුණි. එරභ්දභ එභ තත්ත්ඹ ව රඳොුරේ ඳැති විිංමුතිඹ භේදනඹ ියන දරුණු භනන හිමික්  
උ්රිංඝණඹ්ද නේතන වීභ ඳවශ ගිඹ ආකනයඹ රභහිදී නක්ඡාන රනොවිණි. ්නධීන 
ජනභනධයරේදී්ද, භනධය ියදව පිළිඵද ක්රිඹනකනරී්ද ව යජඹ පිළිඵද විරේනනනත්භක භත දැර 
පු්ගගරඹ්ද යජරේ ජනභනධය රඹොදනරගන පුළු් ලරඹ්ද අඳකීේතිඹට ඳත් කශ ආකනයඹ රභභ 
නේතන වුනනරගන රනොභැත. එරරභ ඔවු්දරේ නේතන කිරීභට ඇති අයිතිඹ කඩ කිරීභ රභ්දභ 
ජීවිත ආයක්න ඳතන යට වැය ඹනභ, ්ඹිං නයණඹක් ඳනන ගැනීභ ව ර්  කනරඹ තුශ ඝනතන කශ 
ැ  පිරික් ජනභනධයරේදී්ද රදභශ බනනර්ද කටයුතු කයන පු්ගගරඹ්ද වීභ ඹන කරුණු රභභ 
නේතන විසි්ද ඳැවැියළි වුනනරගන රනොතිබුණි.  
 

2015 ේරේදී අභ ලරඹ්ද රකොශම, ැශකිඹ යුතු ියදව ් නතනයණඹක් ඇති වී තිබුණද 
ිය්ත්රික්ක භටමටර්  භනන හිමික්  ආයක්කයි්ද රත ියරීක්ණ, ඵරඳ්්  ව හිරිවැය සිු ව ඵ 
නේතනරේ ඇතුශත් විඹ. නේතන එළි දැක්වීභට ියන කිහිඳඹකට රඳය එක්ත් ජනතී්දරේ ිංවිධනනඹට 
ිංර්ගලඹක් ඉියරිඳත් කිරීභට උතුරේ ව නැරගනහිය රගන ගිඹ අත්්ද යනඳනයඹට රඳොලීසිඹ විසි්ද 
ඵනධන කිරීභ රභඹට රවොදභ උදනවයණඹකි.  
 

අනතුයට බනජනඹ ව්දට ව නක්ෂිකරු්දට බිරඹ්ද රතොය යුක්තිඹ ඉටු කය ගැනීර්  ිංක්රන්දති 
ක්රභරේදඹක  ැදගත් කභ OISL නේතන අධනයණඹ කරශ ඹ. නමුත් එැිය තත්ත්ඹත් තභත් 
රගොඩ නැගීත රනොභැත. තය රවීභ, සිහි කිරීභ, යද කරු්දට දුව්  දීභ ඹන ඒනරේ නේථක 
බනඹ යදන ඳති්දර්ද නක්ෂිකරු්ද ව අනතුයට බනජනඹව්ද බිරඹ්ද රතොය කතන කිරීභට 
තභ්දට වැකි ඹැයි සිතන, ඳළිගැනීභක් සිු රනොුව ඇතැයි විල්න කයන ඳරියඹක් තුශඹ.   
 

රභභ ක්රිඹනලඹ ්නධී්ද ආයණඹ කිරීභ ් ඵ්දධරඹ්ද ජනභනධය රට විලනර ගකීභක් ඇත. 
OHCHR නේතන ර අ්දතේගතඹ ව එඹට විවිධ ඳනේල් දක්න ප්රතිනනය පිළිඵ ගකීරභ්ද යුතු 
නේතන කිරීභට භනධය රට සිු ුව ඇත. රභඹ ජනභනධය රට බිඹ ගැ්දවී් , අත රඳවී්  ව සීභන 
්දරග්ද රතොය රකතය්  ුයට ්නධීන කටයුතු කශ වැකිද ඹ්දන භත තීයණ රේ. 
 

රුකී ප්රනන්දු ඹුව ්රී රනිංකික ර් කඹකු ව භනන හිමික්  /භනධය ියදව රුවර්ද රඳනී සිටින 

ක්රිඹනධයරඹකි .ඔහුට විරු්ගධ ත්ර්ත විරයෝධී ඳරීක්ණඹක ප්රතිපරඹක් රර ඔහුරේ අදව් ප්රකනල කිරීර්  

ියදව උනවි ියරඹෝගඹකි්ද සීභන කය ඇත .ඔහුරේ ලපි ව ් මු  නක්ඡාන www.rukiiiii.wordpress.com 

බ්රරොේ අඩවිරඹ්ද කිඹවිඹ වැක  . 

රභභ ලපිඹ SAMSN Digital Hub https://samsn.ifj.org/un-report-on-sri-lanka-and-freedom-of-
expression/  හි ඳශව ඉිංග්රීසි ලපිඹක ඳරිේතනඹකි.   

                                                           
3
English weekly newspaper, well known for its fearless exposes of corruption  

4
 A Jaffna based Tamil newspaper with the highest circulation, which had consistently criticized alleged abuses 

by the government and the military against Tamils 
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