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යුද්ධයේ කුරිරු අවසානයෙන් අවුරුදු 12 ක් ගතවූ පසුවත්, යෙමළ ඉඩම් ජනපෙකරණෙ හා
සිංහලකරණෙ තීව්ර කරමින් ශ්රී ලිංකාව වර්ගතාන්ත්රික රාජයෙක් වී ඇති බව ශ්රී ලිංකායේ තත්වෙ
පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමිකම් කවුන්සලෙ (UNHRC) සුොනම් යවද්දී
නිකුත් කරන ලෙ අලුත්ම වාර්තාවකින් විස්තර යකයර්.
සම්ප්රොයික යෙමළ භූමියේ හමුො වාඩිලා ගැනීම යකොයි තරම් බරපතලෙ කිෙයතොත්, උතුරු පළායත්
සෑම සාමානය වැසෙන් හෙකටම එක් යසොල්ොදුවකු බැගින්ෙ, මුලතිේ දිස්ත්රික්කයේ සෑම යෙයෙනකුටම
එක යසොල්ොදුවකු බැගින්ෙ සටී.
උතුරු නැයගනහිර භූයගෝලීෙ වශයෙන් ඛණ්ඩනෙ කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව මුල්වී යගනෙන උත්සාහෙ,
සිංහල ජනාවාස, යබෞද්ධ විහාර, ජෙග්රහණ ස්මාරක, පුරාවිෙයා රක්ෂිත, වනජීවී අභෙභූමි, වන රක්ෂිත
සහ වියශේෂ ආර්ථික කලාප පිහිටුවීම ඔස්යසේ යෙමළ සිංස්කෘතිෙ සහ ඉතිහාසෙ ක්රමාණුකූලව
මකාෙැමීයම් මුයලෝපාෙක් හා බැඳී පවතී.
යුක්තිෙ ඉටු කරන බවට දුන් යපොයරොන්දු කඩ කළ බවට ශ්රී ලිංකාවට ය ෝෙනා කරමින්, අනාගත ගැටුම්
වලක්වාලීම සඳහා ජාතයන්තර ප්රජායේ සක්රිෙ භුමිකායේ අවශයතාව අවධාරණෙ කළ මානව හිමිකම්
යකොමසාරිස් මියෂල් බැෂයල්යේ ඇගැයීම ශ්රී ලිංකාව සම්බන්ධ යක්න්ද්රීෙ කණ්ඩාෙම එක්සත්
ජාතීන්යේ මානව හිමිකම් යකොමිසමට ඉදිරිපත් කර ඇති ශුනය යෙෝජනා යකටුම්පතින් යනොතකා හැර
තියේ.
මහ යකොමසාරිස් මියෂල් බැෂයල්යේ යෙෝජනාෙ, හිටපු මහ යකොමසාරිස්වරුන් හතර යෙනකුෙ, හිටපු
වියශේෂ නියෙෝජිතෙන් නම යෙනකුෙ, එක්සත් ජාතීන්යේ මහ යල්කම්යේ ශ්රී ලිංකාව පිළිබඳ වියශේෂඥ
මණ්ඩලයේ සෙලු යෙනාෙ විසන් යමම කාරණෙ ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණෙට යෙොමු කිරීමට කර
ඇති ඉල්ලීමෙ එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමිකම් කවුන්සලෙ විසන් අන්තර්ගත කරගත යුතුෙ.

ඕක්ලන්ඩ්, කැලිය ෝනිො - ශ්රී ලිංකාවට අොල නව යෙෝජනාව එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමිකම් කවුන්සලයේ
46 යවනි සැසවාරයේ සැලකිල්ලට ගනිමින් තියබන අවස්ථායේ ඕක්ලන්ඩ් ආෙතනෙ විසන් එළි ෙක්වා ඇති
නිමක් නැති යුද්ධෙ: ශ්රී ලිංකායේ යෙමළ ජනතාවයේ භූමියේ, සහ අනනයතාවයේ විනාශෙ නම් නවතම
වාර්තාව දිවයියන් උතුරු නැයගනහිර යෙමළ ජනතාවට එයරහිව දිගටම කරනු ලබන හිිංසනෙ පිළිබඳ
තැතිගන්නා සුළු අලුත් සාක්ෂි අනාවරණෙ කර තියේ.
ජන සිංයුතිෙ යවනස් යකොට යෙමළ ජනතාවට තම භූමිෙ අහිමි කිරීයම් අරමුණින් යුතුව ආණ්ඩුව විසන්
“සිංවර්ධන වයාපෘති”වලට මුවාවී යමයහෙවනු ලබන සිංහල ජනපෙකරණෙ යෙමළ පළාත් වල වර්ධනෙ
යවමින් පවතී.
“වාරිමාර්ග යෙෝජනා ක්රම, හමුො කඳවුරු, පුරාවිෙයා රක්ෂිත, වනජීවී අභෙභූමි, රක්ෂිත වනාන්තර සහ වියශේෂ
ආර්ථික කලාප ෙනාදිෙ මගින් උතුයර් හා නැයගනහියර් ඉඩම් යකොල්ල කෑම අවුරුදු යෙකකට ඉහතදී ආණ්ඩුව
යවනස් වීමත් සමග නරක අතට හැරී තියේ,” යි වාර්තාව සඳහා වූ සමීක්ෂණෙ සම්බන්ධීකරණෙ කළ අනුරාධා
මිත්තල් පැවසුවාෙ.
“පාරම්පරික භූමිෙට ප්රයේශ වීම වලක්වා ලීම, ග්රාම නාම යවනස් කිරීම, යබෞද්ධ විහාර ඉදියකොට යද්වස්ථාන හා
යකෝවිල් ඉවත් කිරීම සහ සිංහල ආධිපතයෙ යවනුයවන් කැපයකරුණු ජෙග්රහණ ස්මාරක ඉදිකිරීම ෙනු යෙමළ
ඉතිහාසෙ හා සිංස්කෘතිෙ මකා ෙැමීම සඳහා වන සැලසුම්ගත උත්සාහෙකි. සම්ප්රොයික යෙමළ නිජභූමිෙ වන
උතුරු නැයගනහිර භූයගෝලීෙ වශයෙන් කැබලි කිරීමෙ ආණ්ඩුයේ මූයලෝපාෙ වී ඇතැ,” යි මිත්තල් වැඩිදුරටත්
ප්රකාශ කළාෙ.

යමම මූයලෝපාෙ සඳහා මහවැලි අධිකාරිෙ, පුරාවිෙයා යෙපාර්තයම්න්තුව, වන සිංරක්ෂණ යෙපාර්තයම්න්තුව සහ
වනජීවී යෙපාර්තයම්න්තුව ඇතුළු ආණ්ඩුයේ යෙපාර්තයම්න්තු කිහිපෙක්ම යෙොෙවායගන ඇති ආකාරෙ
වාර්තායවන් එළිෙරේ යකයර්.
පශ් ාත් යුෙ ශ්රී ලිංකාව පිළිබඳව ඕක්ලන්ඩ් ආෙතනෙ විසන් ප්රකාශෙට පත් යකොට තියබන හතරවැනි වාර්තාව
වන නිමක් නැති යුද්ධෙ, ඉඩම් යකොල්ලයේ පරිමානෙත්, පුළුල් වශයෙන් සදුයකයරන හමුොකරණෙ යෙමළ
ජනගහනෙ යකයර් ඇති කරන බලපෑමත් පිළිබඳ කායලෝචිත ොවත්කාලීන කිරීමක් සපෙයි. හමුො වාඩිලා
ගැනීම් යකොයි තරම් බරපතලෙ කිෙයතොත්, සෑම සාමානය වැසෙන් හෙ යෙනකුටම පායහේ එක යසොල්ොදුවකු
බැගින් සටී.
“යුෙ හමුොව විශාල ඉඩම් ප්රමාණෙක් දිගටම අත්පත් කරයගන සටී. තරු පයහේ නිවාඩු නියක්තන, යහෝටල් සහ
ඉදිකිරීම් සමාගම් පවත්වායගන ෙමින් පමණක් යනොව, වාඩිලායගන සටින ඉඩම් වගා කරමින්ෙ ෙැඩි යලස
යෙොෙවා සටින හමුොව ප්රයද්ශයේ ජනතාවයේ ජීවිකාව බරපතල යලස පීඩාවට පත් කර තියේ,” යි මිත්තල්
වැඩිදුරටත් පැවසුවාෙ. එයසේ තිබිෙදී, ොපනයේ පමණක් 23,000 කට වැඩි පිරිසක්ෙ ඇතුළු ෙහස් සිංඛයාත යෙමළ
ජනතාව ප්රශ්නයේ යකළවරක් ෙැක ගැනීමට යනොහැකිව යුද්ධයේ අවසානයෙන් අවුරුදු 12 කට පසුවත් අවතැන්
වී සටිති.
යෙමළ හා මුස්ලිම් ජනතාවයේ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමට යුෙ හමුොව ඇතුළු විවිධ යෙපාර්තයම්න්තු
යෙොොගැනීයම් යගෝඨාභෙ රාජපක්ෂ පාලනයේ අරමුණ වී ඇත්යත් සිංහලයේ සහ බුද්ධාගයම් ආධිපතයෙ ශ්රී
ලිංකාව පුරා පතුරුවා ලීමයි. යමෙ එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමිකම් යකොමිසයම් ක්ෂණික අවධානෙට
යෙොමුවිෙ යුත්තකි.
මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ මහයකොමසාරිස් මිය ල් බැෂයල් ශ්රී ලිංකාව සම්බන්ධයෙන් 2021
ජනවාරියේ නිකුත් කළ වාර්තාව විසන් අතීතයේ සදුකරන ලෙ මානව හිමිකම් උල්ලිංඝන සම්බන්ධ වගවීම
අතයාවශය බව අවධාරණෙ යකරුනා පමණක් යනොව, අනාගතයේ ප්ර ණ්ඩ ක්රිො හා ගැටුම් ඇතිවීයම් ඉඩකඩ
ඇහිරීම සහ වලක්වා ලීම යවනුයවන් මැදිහත්වීම සඳහා ජාතයන්තර ප්රජායවන්ෙ ඉල්ලීමක් කරන ලදී. “යුෙ
අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ය ෝෙනා ලබන උසස් හමුො නිලධාරීන් සහ යවනත් අෙට එයරහිව සම්බාධක පැනවීමට
සහ ශ්රී ලිංකායේ යෙමළ යබදුම්වාදී ගැටුම පිළිබඳව ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණයේ විමර්ශනෙක් පැවැත්වීමට
මහ යකොමසාරිස්වරිෙ කළ ඉල්ලීම යුක්තිෙ හා මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීයමහි ලා අතයාවශය යවයි,”
ෙනුයවන් මිත්තල් පැවසුවාෙ.
යකයසේයවතත්, ශ්රී ලිංකාව සම්බන්ධ යක්න්ද්රීෙ කණ්ඩාෙයම් සාමාජිකෙන් විසන් ඉදිරිපත් කර ඇති ඇති ශුනය
යෙෝජනා යකටුම්පත යුක්තිෙ, වගවීම සහ කල්පවත්නා සාමෙ සහතික කරගැනීම සඳහා පැහැදිලි ප්රයේශෙක
ආකෘතිෙක් හඳුන්වා දීමට අසමත් යවයි.
“එෙ මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ මහ යකොමසාරිස් වරිෙයේ නිර්යද්ශවලින්ෙ, යමම කාරණෙ
ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණෙට යෙොමු කිරීමට හිටපු මහ යකොමසාරිස්වරුන් හතර යෙනකුෙ, හිටපු වියශේෂ
නියෙෝජිතෙන් නම යෙනකුෙ, එක්සත් ජාතීන්යේ මහ යල්කම්යේ ශ්රී ලිංකාව පිළිබඳ වියශේෂඥ මණ්ඩලයේ සෙලු
යෙනා විසන් කරන ලෙ නිර්යද්ශ වලින්ෙ, මුළුමනින්ම පිට පනියි. ශ්රී ලිංකායේ යෙමළ ජනතාවයේ භූමිෙ, ජීවිතෙ
සහ අනනයතාව විනාශ කිරීයම් ෙථාර්ථෙ අනාවරණෙ කරන නිමක් නැති යුද්ධෙ, මානව හිමිකම් තත්වෙ තව
තවත් පිරිහීම වලක්වාලීම සඳහා සාමුහික ජාතයන්තර ක්රිොමාර්ගෙකට එළැඹීම යවනුයවන් බැලු බැල්මට ඔප්පු
කළ හැකි සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරයි,” ෙයි මිත්තල් වැඩිදුරටත් ප්රකාශ කළාෙ.
එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමිකම් කවුන්සලෙ ශ්රී ලිංකාව සම්බන්ධයෙන් යගන එන යෙෝජනාවට යම් නිර්යද්ශ
ඇතුලත් කළ යුතු අතර, ඉඩම් යකොල්ලෙ සහ අනාගත ජනපෙකරණෙ වහාම අත්හිටුවීම අවධාරණෙ කරමින්,
උතුර සහ නැයගනහිර හමුොකරණයෙන් වහාම මුොගැනීම සහතික කළ යුතුෙ. එයසේ කිරීමට අසමත් වීම
ජාතයන්තර මානව හිමිකම් තන්ත්රෙ නැවත වතාවක් සමච් ලෙට ලක් කිරීමක් වන්යන්ෙ.
###

ඕක්ලන්ඩ් ආෙතනෙ ෙනු අයප් කාලයේ වඩාත් පීඩාකාරී සමාජ, ආර්ථික සහ පාරිසරික ප්රශ්න සම්බන්ධයෙන්
නවමු අෙහස් සහ පැහැදිලි ක්රිොමාර්ග ඉදිරිපත් කරන බුද්ධි මණ්ඩලෙකි. එෙ කිසදු ආණ්ඩුවකින් යහෝ
යද්ශපාලන පක්ෂෙකින් ආධාර ලබා යනොගනී.

නිමක් නැති යුද්ධෙ ෙනු ඕක්ලන්ඩ් ආෙතනෙ විසන් පශ් ාත් යුෙ ශ්රී ලිංකායේ ඉඩම් ප්රශ්න සහ මානව හිමිකම්
උල්ලිංඝන පිළිබඳව විමසන සේවැනි වාර්තාවයි. ආෙතනෙ විසන් මීට ඉහත එළිෙක්වා ඇති වාර්තා සඳහා
පිවියසන්න: https://www.oaklandinstitute.org/country/sri-lanka

