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HRC   භේන ලංහිමිවම් ලංබේ 
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්ේරේා ය  ලං 

� ලංරාවේ ලංයතඹ ලංසිවිල් ලංයුේධඹ ලංඅේන ඹන්ති ලංඳසු ලං ගවුණු ලංය ලංවඹභ ලංග ලංවයන ලංරේ ේ ආර්ථිව ලංර්ධනඹ ලං
ව ලංාර්ධනඹ ලංඇිය ලංකිරීභමයි ලං. එභ ලංවේනු සදී ලංයුධ ලංභ ේදී ලංසිදුවුණු ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ යඹ  වීභම ලං
 භන්තිභ ලංඑභ ලංභවඹන්ති ලංසිහි ලංවැවීභමද  ැඩි ලංඅධේනඹ්ත ලං ඹොමු ලං නොවුණු ලංඵ ලංඅඳම ලංඳැවැිරලි ලං ඳ නන ලං
වරුමකි. ලංනමුත් ලං2015 තනේිකඳියයම ේ ව ලංභව ලංභැියයම ේ ලංප්රියඳර ලං ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිළිඵ 
නැ ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ස ලංරකුණු ලං අඳම ලං දල්ේ ලං දු 0. ලං 2015 ලං තනඳියයම ඹන්ති ලං ඳසු, ලං තනඳිය ලං සිරි ේන ලං
“විල්ේනීඹ  ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං ”1තුලින්ති ඳල්ාේත් යුධ ලංභ ේ ලංඅඳයේධ ලං  වළිකිරීභම ලංවමයුතු ලං ඹොදන ලං
ඵම ලං ලඳථ ලං වශ නමුත් ලං 2015 ලං භැයි ලං භේඹ ලං නතුරුත් ලං  භභ ලං “විල්නීඹ ලං ඹේන්තිත්රමඹ” පිළිඵ ඳැවැිරලි ලං
 ොයතුය්ත ලංරඵේ ලංදීභම  වෝ ලං යතඹ ලංඅ ඳො වොත් ලංවී ලංියබුණි. එ වත් ලංඒ ලංනවිම ලංසිවිල් ලංභේතඹ ලංතුර ලංඹම් ලංේ්ත ලං
දුයම ලං ම් ලංපිළිඵ ාේදඹ්ත ලංඇිය ලංවී ලංියබුණු ලංඵැස ලංද ලංඳැසිඹ ලංයුතුභඹ. 

 

2015 ලංජු 0 ලංභ, ලං ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිළිඵ ඳැවැිරලි ලං භන්තිභ ලං 0යදය ලංාේදඹ්ත, ලං ෝයේගත් ලංනගය ලංඳව්ත ලං
තුර ලංඳැැත්වීභම ලංතනේර්ගිව ලංඅධයනඹ ලංවේ ව ලංතේයන්තිය ලං ්තන්ති්රඹ 2ICES  මලිවත්ඹ ලංගන්තිනේ ලංරදී. ඒ ලං
නවිම ලංසිවිල් ලංභේතඹ ලංතුර ලං ම් ලංපිළිඵ ඳැිය ලංසීභේහි ලංදැනුභ ලංවයම ලං වොම ලං ගන තනේර්ගිව ලංඅධයනඹ ලං
වේ ව ලං තේයන්තිය  ්තන්ති්රඹ ලං  ම් ලං වේ ලං මලිවත්ඹ ලං  භන්තිභ ලං සිඹ ලං දැනුභ ලං ව ලං අත්දැකීම් ලං  ඵදේ ලං වදේ ලං
ගැනීභම ලංත්රි ලංද්ේගර ලංවි ේල ලංවි ලේඥ ලංවඩාඩේඹභවම ලංරාවේම ලංඳැමිණිභම ලංආයේධනේ ලංවයන ලංරදී. ලං ම් අනු ලං
 භහි ලංප්රථභ ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලං2015 ලංජු 0 ලංභ ලං15 සිම ලං18  ්ත ලංත්රිකුමේභරඹ, ලංඹේඳනඹ ලංව ලං වොශම ලංදී ලං
ඳත්න ලංරද ලංඅය ලංඑහි ලං දන ලංමඹ ලංඔ්ත ෝම්ඵර් ලං30 ලං ලංසිම ලං නොැම්ඵර් ලං ලං03 ලං ්ත ලං වොශම, ලංගේල්ර ලංව ලං
නුය ලංඑළි ේදී ලංඳත්න ලංරදී. 

 

ඳශමු ලං ම ේ ලං ේවච්ඡේ ලං දකුණු ලං අප්රිවේ ස ලං ය්ථේපි ලං අිකවයම ේ ලං හිමද් ලං වි 0සුරු ලං ඇල්ී  ලං ැ්ත් ලං ව ලං
ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ තේයන්තිය ලං  ්තන්ති්ර ේ ලං අධය්ත ලං එදුේ දෝ ලං  ගොන්තිේ ල්් ලං ඹන ලං
භවත්රුන්ති ේ ලංමලිවත් ඹන්ති ලංඳැැත්වුණු ලංඅයභ ලං දන ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලංඕ්ට්රලිඹේනු ලංතේියව ලංවිල් ලං
විදයේර ේ ලං ඳර් ේව ලං ආාේර්ඹ ලං බිනේ ලං ඩි ලං  වෝේ ලං ව ලං  ගොන්තිේ ල්් ලං භවේ ේ ලං මලිවත් ඹන්ති ලං
ඳැැත්වුණි. ලං ANC හි ලං තේියව ලං විධේඹව ලං වමිටු ස ලං  ලං හිමද් ලං ේභේජිව ඹකු ලං න ලං ඇල්ී  ලං ැ්ත් ලං භවේ ලං
ාක්රේන්තිියව ලංභ ේ ලංයතඹ්ත ලංමුණ ම ලං දන ලංවිවිධ ලංවැරවැප්ම්ම් ලං භන්තිභ ලංඅයෝ ඹෝගඹන්ති ලංපිළිඵ  භන්තිභ ලංදකුණු ලං
අප්රිවේනු ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලංපිළිඵ  වොමි ම් ලංතඹග්රවමඹන්ති ලංපිළිඵ ේවච්ඡේ ලංවශ අයභ ලං ඳරුවිඹේනු ලං

                                                           
1 තනඳිය , වි ේල ඇභිය, නීිය ඇභිය ඇතුළු යත ේ දවර  ඳ ල්  0රධේරීන්ති කිහිඳ  ද න්ත යුධ අඳයේධ 
ඇතුළු භේන හිමිවම් වඩවීම් පිලිඵ විභර්ලනඹම “විල්නීඹ  ේශීඹ ඹේන්තිත් යමඹ්ත “පිලිඵ දඟි 
කිහිඳඹ්ත රඵේ දී ියබුණි . , Kelum Bandara, “Our foreign policy is based on practical realities, not on ideological 
fantasies”, Daily Mirror (24 April 2015) <http://www.dailymirror.lk/70191/our-foreign-policy-is-based-on-
practical-realities-not-on-ideological-fantasies>   31 August 2015; Sandun A Jayasekara, “Wijedasa: Domestic 
inquiry will be credible”, Daily Mirror (17 June 2015) < http://www.dailymirror.lk/76525/wijeyadasa-domestic-
inquiry-will-be-credible> accessed 31 August 2015;  Presidential Media Unit, “President assures of domestic 
mechanism to probe alleged human rights violations during conflict”, The Official Government News Portal of Sri 
Lanka (15 February 2015)  
< http://www.news.lk/news/politics/item/6194-president-assures-of-domestic-mechanism-to-probe-alleged-rights-
violations-during-conflict> accessed 31 August 2015. 
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්ේරේා ය  ලං 

� ලංරාවේ ලංයතඹ ලංසිවිල් ලංයුේධඹ ලංඅේන ඹන්ති ලංඳසු ලං ගවුණු ලංය ලංවඹභ ලංග ලංවයන ලංරේ ේ ආර්ථිව ලංර්ධනඹ ලං
ව ලංාර්ධනඹ ලංඇිය ලංකිරීභමයි ලං. එභ ලංවේනු සදී ලංයුධ ලංභ ේදී ලංසිදුවුණු ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ යඹ  වීභම ලං
 භන්තිභ ලංඑභ ලංභවඹන්ති ලංසිහි ලංවැවීභමද  ැඩි ලංඅධේනඹ්ත ලං ඹොමු ලං නොවුණු ලංඵ ලංඅඳම ලංඳැවැිරලි ලං ඳ නන ලං
වරුමකි. ලංනමුත් ලං2015 තනේිකඳියයම ේ ව ලංභව ලංභැියයම ේ ලංප්රියඳර ලං ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිළිඵ 
නැ ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ස ලංරකුණු ලං අඳම ලං දල්ේ ලං දු 0. ලං 2015 ලං තනඳියයම ඹන්ති ලං ඳසු, ලං තනඳිය ලං සිරි ේන ලං
“විල්ේනීඹ  ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං ”1තුලින්ති ඳල්ාේත් යුධ ලංභ ේ ලංඅඳයේධ ලං  වළිකිරීභම ලංවමයුතු ලං ඹොදන ලං
ඵම ලං ලඳථ ලං වශ නමුත් ලං 2015 ලං භැයි ලං භේඹ ලං නතුරුත් ලං  භභ ලං “විල්නීඹ ලං ඹේන්තිත්රමඹ” පිළිඵ ඳැවැිරලි ලං
 ොයතුය්ත ලංරඵේ ලංදීභම  වෝ ලං යතඹ ලංඅ ඳො වොත් ලංවී ලංියබුණි. එ වත් ලංඒ ලංනවිම ලංසිවිල් ලංභේතඹ ලංතුර ලංඹම් ලංේ්ත ලං
දුයම ලං ම් ලංපිළිඵ ාේදඹ්ත ලංඇිය ලංවී ලංියබුණු ලංඵැස ලංද ලංඳැසිඹ ලංයුතුභඹ. 

 

2015 ලංජු 0 ලංභ, ලං ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිළිඵ ඳැවැිරලි ලං භන්තිභ ලං 0යදය ලංාේදඹ්ත, ලං ෝයේගත් ලංනගය ලංඳව්ත ලං
තුර ලංඳැැත්වීභම ලංතනේර්ගිව ලංඅධයනඹ ලංවේ ව ලංතේයන්තිය ලං ්තන්ති්රඹ 2ICES  මලිවත්ඹ ලංගන්තිනේ ලංරදී. ඒ ලං
නවිම ලංසිවිල් ලංභේතඹ ලංතුර ලං ම් ලංපිළිඵ ඳැිය ලංසීභේහි ලංදැනුභ ලංවයම ලං වොම ලං ගන තනේර්ගිව ලංඅධයනඹ ලං
වේ ව ලං තේයන්තිය  ්තන්ති්රඹ ලං  ම් ලං වේ ලං මලිවත්ඹ ලං  භන්තිභ ලං සිඹ ලං දැනුභ ලං ව ලං අත්දැකීම් ලං  ඵදේ ලං වදේ ලං
ගැනීභම ලංත්රි ලංද්ේගර ලංවි ේල ලංවි ලේඥ ලංවඩාඩේඹභවම ලංරාවේම ලංඳැමිණිභම ලංආයේධනේ ලංවයන ලංරදී. ලං ම් අනු ලං
 භහි ලංප්රථභ ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලං2015 ලංජු 0 ලංභ ලං15 සිම ලං18  ්ත ලංත්රිකුමේභරඹ, ලංඹේඳනඹ ලංව ලං වොශම ලංදී ලං
ඳත්න ලංරද ලංඅය ලංඑහි ලං දන ලංමඹ ලංඔ්ත ෝම්ඵර් ලං30 ලං ලංසිම ලං නොැම්ඵර් ලං ලං03 ලං ්ත ලං වොශම, ලංගේල්ර ලංව ලං
නුය ලංඑළි ේදී ලංඳත්න ලංරදී. 

 

ඳශමු ලං ම ේ ලං ේවච්ඡේ ලං දකුණු ලං අප්රිවේ ස ලං ය්ථේපි ලං අිකවයම ේ ලං හිමද් ලං වි 0සුරු ලං ඇල්ී  ලං ැ්ත් ලං ව ලං
ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ තේයන්තිය ලං  ්තන්ති්ර ේ ලං අධය්ත ලං එදුේ දෝ ලං  ගොන්තිේ ල්් ලං ඹන ලං
භවත්රුන්ති ේ ලංමලිවත් ඹන්ති ලංඳැැත්වුණු ලංඅයභ ලං දන ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලංඕ්ට්රලිඹේනු ලංතේියව ලංවිල් ලං
විදයේර ේ ලං ඳර් ේව ලං ආාේර්ඹ ලං බිනේ ලං ඩි ලං  වෝේ ලං ව ලං  ගොන්තිේ ල්් ලං භවේ ේ ලං මලිවත් ඹන්ති ලං
ඳැැත්වුණි. ලං ANC හි ලං තේියව ලං විධේඹව ලං වමිටු ස ලං  ලං හිමද් ලං ේභේජිව ඹකු ලං න ලං ඇල්ී  ලං ැ්ත් ලං භවේ ලං
ාක්රේන්තිියව ලංභ ේ ලංයතඹ්ත ලංමුණ ම ලං දන ලංවිවිධ ලංවැරවැප්ම්ම් ලං භන්තිභ ලංඅයෝ ඹෝගඹන්ති ලංපිළිඵ  භන්තිභ ලංදකුණු ලං
අප්රිවේනු ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලංපිළිඵ  වොමි ම් ලංතඹග්රවමඹන්ති ලංපිළිඵ ේවච්ඡේ ලංවශ අයභ ලං ඳරුවිඹේනු ලං

                                                           
1 තනඳිය , වි ේල ඇභිය, නීිය ඇභිය ඇතුළු යත ේ දවර  ඳ ල්  0රධේරීන්ති කිහිඳ  ද න්ත යුධ අඳයේධ 
ඇතුළු භේන හිමිවම් වඩවීම් පිලිඵ විභර්ලනඹම “විල්නීඹ  ේශීඹ ඹේන්තිත් යමඹ්ත “පිලිඵ දඟි 
කිහිඳඹ්ත රඵේ දී ියබුණි . , Kelum Bandara, “Our foreign policy is based on practical realities, not on ideological 
fantasies”, Daily Mirror (24 April 2015) <http://www.dailymirror.lk/70191/our-foreign-policy-is-based-on-
practical-realities-not-on-ideological-fantasies>   31 August 2015; Sandun A Jayasekara, “Wijedasa: Domestic 
inquiry will be credible”, Daily Mirror (17 June 2015) < http://www.dailymirror.lk/76525/wijeyadasa-domestic-
inquiry-will-be-credible> accessed 31 August 2015;  Presidential Media Unit, “President assures of domestic 
mechanism to probe alleged human rights violations during conflict”, The Official Government News Portal of Sri 
Lanka (15 February 2015)  
< http://www.news.lk/news/politics/item/6194-president-assures-of-domestic-mechanism-to-probe-alleged-rights-
violations-during-conflict> accessed 31 August 2015. 
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ය ලං  වොමි ම් ලං හිමද් ලං ේභේජිව ඹකු ලං න ලං එදු දෝ ලං  ගොන්තිේ ල්් ලං භවේ ලං  ඳරුවිඹේනු ලං ාක්රේන්තිියව ලං
ේභඹ ලං ව ලං රාවේ ලං පිළිඵ ඇිය ලං භේනේ ලං  භන්තිභ ලං චිලි ලං ව ලං අර්තන්තිටිනේ ලං යේතයඹන්ති ේ ලං  ලං ාක්රේන්තිියව ලං
භඹන්ති ේ ලංඅත්දැකීම් ලං ලින්ති ලංඅඳම ලංඋග ලංවැකි ලං ඳේඩම් ලං පිළිඵ ද ලං ාේදඹම ලංඵඳුන්ති ලංව ල්ඹ. ආාේර්ඹ ලංඩී 
 වෝේ ලං භවත්මිඹ ලං ඵාේරේ ේල ේ ලං තේයන්තිය ලං අඳයේධ ලං අිකවයම ේ ලං වමයුතු ලං වයන ලං භ ේ ලං භන්ති ලං
මුණ ම ලංදුන්ති ලංලිාගිව ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ නඩු ලංවිබේගඹන්තිහි ලංඅත්දැකීම් ලංාේදඹම ලංඑ්ත ලංවශ අය ලංයු්තිය ේ ලංඑඵදු ලං
අලයේඹන්තිම ලංමුණ ම ලංදීභම ලංඵාේරේ ේලඹ ලංතේියඹ්ත ලං ර ලං වඵඳු ලංයඹභ්ත ලංදැරු සද ලංඹන්තින ලංසිඹල්රමභ ලං 

 

 

උ්ත ලංාේදඹන්ති ලංවේ වබේගී ලංවීභම ලං ලංතනේර්ගිව ලංඅධයනඹ ලංවේ ව ලංතේයන්තිය ලං ්තන්ති්රඹ ලංැඩිභන්තභ ලං
ආයේධනේ ලං ව ල් ලං සිවිල් ලං භේත ේ ලං �ඹේවේරීන්තිමඹ. ලං වබේගී ලං වුන්ති ගන්ති ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං  දනේ ලං යේතය 
 නොන ලංාවිධේන ලංර ලං�ඹේවේරීන්ති ලංව ලංඅයභ ලංඔවුණ  ලං ැඩි ලංප්රභේමඹ්ත ලංභේන ලංහිමිවම්, ලංිරළිඳු ලංවභ ලංපිටුදැකීභ ලං, ලං
්ත්රි ද්රු ලංබේඹ ලංඳදනම් ලංවයගත් ලංප්රාඩාඩත්ඹ, ලංාහිඳීඹේ, ලංේර්ගිව ලංඒවේඵේධේඹ ලංපිළිඵ �ඹේවේරීණ  ලං 
වුව. ත්රිකුමේභර ලං ාේදඹ ලං වේ ලං ඳේර්ර ම්න්තිතු ලං භන්තිත්රිරුන්ති  ද ද න්ත ලං  භන්තිභ ලං නැ ගනහිය ලං ඳශේත් ලං
බේ ස ලංභන්තිත්රිරුන්ති ලං  කිහිඳ ලං ද න්තද ලංවබේගී ලංවුව.  වොශම ලංාේද ලං දව ලංවේ  යේතය ේන්ති�ව ලං ද ලං
භඩාඩර ලං භන්තිභ ලංආධේය ලං දන ලංආඹන ලං 0 ඹෝජියින්ති ලංද ලංඇතුශත් ලංවිඹ. 

 

ැභ ලංාේදඹ්තභ ලංආයම්බ ලංවු ේ ලංඑ්ත ලංඑ්ත ලංවිේතුන්ති ලංවිසින්ති ලංරියන්ති ලංඇ භරිවේ, ලංටියුනීසිඹේ, ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ලං
ව ලං ඵාේරේ ේලඹ ලං ඹන ලං යමර ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ප්රියඳත්ිය ලං �ඹේත්භව ලං කිරීභ ලං අශරේ ලං
තුරනේත්භව ලංඅත්දැකීම් ලංවිග්රව ලංකිරී භන්ති ලංඅනතුරුඹ. ලංදන්ති ලංඅනතුරු ලංවබේගී ලංවන්ති ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලං
අදේශ ලං ලංසිඹ ලංදු්ත ලංගැනවිලි ලං භන්තිභ ලංගැමළු ලංද ලංවිේතුන්ති ලංවමු ස ලංප්රවේල ලංවශව. 

 

උ්ත ලංසිඹලුභ ලංාේදඹන්ති ලංශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලංඇිය ලංඅ්ථේ ලං භන්තිභ ලං
ඵේධවඹන්තිද ලං  වළි වයගැනීභම ලං භ වෝඳවේරී ලං වුණි. වබේගී ලං ව ලං සිඹල්රන්තිභ ලං ඳේ වේ ලං අතීඹ ලං අඳ ලං අභව ලං
 නොවශ ලංයුතු ලංඵමත් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලංවේ ඕනයභ ලංවඹ්ත ලංරඵේදීභමත් ලංදිරරිඳත් ලං
වීභ ලංවැම් ලං ඳනු 0. එඳභමකුදු ලං නො, ලංවබේගී ලංවුන්ති ලං භඵදු ලංය ලං වී ම් ලං ලංව ලංගවී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹවම ලං
 භන්තිභ ලංආඹ 0ව ලංව ලංප්රියඳත්ිය ලං නවමද ලංසිඹ ලංවැභැත් ලං භභ ලංාේදඹන්තිහිදී ලං නොරවේ ලංඳර ලංවශව. 

 

 භහිදී ලං වන්ති වශ යුතු ලං ැදගත් ලංවරුම ලංනම්, ලං වබේගී ලං වුන්ති ලං  ඵො වෝ ලං  ද නකු ලං ය ේ ලං භේන ලං හිමිවම් ලං
ඳේධියඹ ලංපිළිඵ ඳභම්ත ලං නො ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං�ඹේත්භව ලංකිරී ම්දී ලං ේලඳේරනභඹ ලං ල ඹන්ති ලංඇිය ලං
විඹ ලංවැකි ලංඵේධවඹන්ති ලංපිළිඵද ලංප්රභේණිව ලංදැනුභ්ත ලංියබු ලංඅඹලුන්ති ලංඵඹ. නමුත් ලං වොශඹින්ති ලංඵැවැය ලංඳැතී ලං
ාේදඹන්ති ලංරදී ලං වළි ලංව ලංවරුම ලංනම්, ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලංඅදේශ ාවල්ඳඹන්ති ලංව ලංඅ නකුත් ලංයමර ලං
ඳල්ාේත් ලංයුධ ලංගැටුම් ලංපිළිඵ තුරනේත්භව ලංඅත්දැකීම් ලංපිළිඵ වබේ ේ ලංවුන්ති ේ ලංදැනුභ ලං ලංඅල්ඳ ලංඵඹ. දැනම ලං
සිදු ලං  ව යන යුේධ ේ ලං අේන ලං භ ේ සිදුවුණු ලං  ලං අඳයේධ ලං රම ලං අදේශ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ේ ලං ප්රධේන ලං
ධේයේ ස ලං ඹ දන ලංාේදඹන්තිම ලංඩේ ලං භභ ලංාේදඹන්තිහි ලං 0දවසින්ති ලංඳසු ලංඑ්ත ලංඅථ්ේ න්ති ලංඅ්ථේරදී ලං ලංසිදු ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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වුනු ලං  නොවමයුතුවම් ලං පිළිඵ ලං යතඹම ලං ව ලං යතඹම ලං අදේශ ලං  නොන ලං ආඹනඹන්තිම ලං එිරරි ලං දු්තගැනවිලි ලං ලං
දිරරිඳත් ලංවීභ ලංවැම් ලං ඳ නන ලං භන්තිභ ලංඳැසිඹ ලංයුතු ලංවේයමේකි. 

 

 භභ ලංදු්තගැනවිලි ලංද ලංඑ්ත ලංඑ්ත ලංප්ර ේලඹම ලං භන්තිභ ලංතන ලංර්ගඹම ලංඅනු ලංද ලංවිවිධ ලංවිණි. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලං
ඹේඳනඹ ලංව ලංත්රිකුමේභර ේ ලංඳතී ලංාේදඹන්ති ලංරදී ලංවි ලේඹන්ති ලං වළි ලංවු ේ ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංභ ේ ලංසිදු ලං
වුනු ලංලිාගිව ලං අඳයේධ, ලං භේනුෂීඹ ලංආධේය ලං ප්රිය්ත ේඳ ලංකිරීභ, ලං  ල් ලං ප්රවේය ලං ව ලං ර්භේන ේ ලංසිදු ලං න ලං ඳැවැය ලං
ගැනීම් ලං ව ලං දඩම් ලං ඵර ඹන්ති ලං අත්ඳත් ලංවයගැනීභම ලං අදේශ ලං  ලංවරුණුඹ. ලං එ වත් ලංනුය ලං එළි ේදී, ලං ාේද ේ ලං
 ්තන්ති්රඹ ලංවු ේ ලං 0දවසින්ති ලංඳසු ලංදන්තිිරඹේනු ලංදමිශඹන්ති ලංප්රතේ්ත ලං ර ලංමුණ ම ලං දන ලං නොඳනත්වම් ලංපිළිඵඹ. 

 

භධයභ ලංවදුවය ේ ලං දන්තිිරඹේනු ලං දමිශ ලං ප්රතේ ලං මුණ ම ලං දන ලංගැමළු ලංඋතුරු ලංව ලංනැ ගනහිය ලං දමිශඹන්ති ලංමුණ ම ලං
 දන ලංගැමළු ලං ලංරම ලංවේත්ඳසින්තිභ ලං න් ලංව ලංඒේඹ. ලංගේල් ල් ලංඳැතුනු ලංාේද ේදී ලංැඩිභන්තභ ලං වළිවු ේ ලං
තේිය ලංේද ේ ලංනැගීභ ලංපිළිඵ ලංව ලං1971 ලංව ලං1983 ලංත.වී. ඳ. ලංවශ වෝරේවර ලංරම ලංඅදේශ ලංදු්තගැනවිලිඹ. 

 

 භඹම ලංඅභය ලංාේදඹන්තිහි ලංශ්රි ලංරාවේ ලංයතඹම ලංවිල්නීඹ ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලංඇිය ලං
වැකිඹේ ලං ව ලං වුභනේ ලං පිළිඵ ලං ැව ලං ාවේද ලං භතු ලං  නොවුේ ලං  නො ස. ලං එඳභමකුදු ලං  නො ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹම ලං අදේශ ලං ගැමළු ලං  නු න්ති ලං න ලං  ේලඳේරනභඹ ලං නේඹවත් ේ ලං ඇිය ලං අඩු ලං ඳේඩුද ලං භැියයම ලං
 වොේමේලඹන්තිහි ලං දු්තගැනවිලි ලං විදීභම ලං  ේලඳේරවඹන්ති ලං අභත් ලං වීභද ලං  භහිදී ලං වේඵවම ලං ර්ත ලං විණි. ලං
එඳභමකුදු ලං නො ලංවබේගී ලංවු ෝ ලංයේතය ලං 0රධේරීන්ති ලංවිසින්ති ලංසිදු ලංවයන ලංරද ලංභේන ලංහිමිවම් ලංඋල්රාගමඹ ලංවීම්; ලං
අඳයේධ ලංයු්තිය ලං�ඹේදේභ ේ ලංේ්තකිවරුන්තිම ලංව ලං ගොදුරු ලංවුන්තිම ලංඑ යහි ලංසිදු ලංන ලංඳළිගැනීම් ලං; ලං වොමින්ති ලං
ේර්ේන්තිහි ලං නොඳශ ලංේර්ේ ලං; ලං�ඹේත්භව ලං නොවයන ලංරද ලං 0ර් ේලඹන්ති ලංපිළිඵද ලංභැනවින්ති ලංදැන ලංසිටිඹව. 

 
යතඹ ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං තුශ ලං ාක්රේන්තිියව ලං වේන න ලං යු්තියඹ ලං �ඹේත්භව ලං කිරීභම ලං ඳේ ලං ඵමින්ති ලං සිටින ලං , වරුණු ලං
ගමනේ්ත ලං භහිදී ලංෘජුභ ලංආභන්තිත්රමඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. ලංඳශමු ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංඅත්කිරීභම ලංයත ේ ලංඇිය ලං
 0ර්යේත ලංවුභනේ ලංව ලංවැඳවීභ ලංතනේ ේ ලංභන ලංතුර ලංඳැරඳිරඹම් ලංවශ ලංයුතුඹ. ලං ම් ලංම්ඵන්තිධ ඹන්ති යතඹ, ලං
වමුදේ ලං වවුරු ලං දත් ලං වයගැනීභ, ලං දඩම් ලං  0දව් ලං කිරීභ, ලං අත්අඩාගු ස ලං ඳසු ලං න්තිනන්ති ලං  0දව් ලං කිරීභ ලං ව ලං
ත්ර්ේදඹ ලං ැශැ්තවී ම් ලං ඳන ලංව ලං  ගොදුරු ලං වුන්ති ලංව ලංේ්තකිවරුන්ති ලංසුරැකී ම් ලං ඳන ලංා ලෝධනඹම ලං
ඹනේදී ලං�ඹේන න්ති ලංවේ ලං  ලං පිඹය ලංග ලංයුතුඹ. ලං  ලංඑ භන්තිභ, ලං ම් ලංවේ ලං් ලං 0ර්යේත ලංඅයෝරේලඹ ලං ඳන්තිවීභම ලං
යතඹ, ලංභවතනේ ේ ලංදු්තගැනවිලි ලංවිභ�භම ලංිරයින ලං�යේ ලංාේදඹන්ති ලං�ඹේත්භව ලංවශ ලංයුතුඹ. ලං භහිදී ලංයතඹ ලං
සිඹලුභ ලං ආගමිව, ලං ේර්ගිව ලං තන වොේමේලඹන්ති ලං  0 ඹෝතනඹ ලං න ලං අයුරින්ති ලං ව ලං ඔවුන්ති ේ ලං දු්තගැනවිලි ලං
 0 ඹෝතනඹ ලංන ලංඅයුරින්ති ලංතුරනේත්භව ලං ලංවමයුතු ලංවශ ලංයුතු ලංඅයභ ලංයුේධඹ ලං නොඳැිය ලංප්ර ේල ලංර ලංසිදු ලංවුනු ලං
 නොඳනත්වම් ලං  භන්තිභ ලං අවමයුතුවම් ලං ද ලං ාේදඹම ලං බේතනඹ ලං වශ ලං යුතුඹ. ලං එ භන්තිභ ලං යතඹ ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹ ලං ඹනු ලංකුභ්තදැයි ලං භවතනේම ලං  ලං ඒත්තු ලං ගැන්තිවීභම ලං ඹම්කිසි ලං ා සදී ලං බේඹකින්ති ලංවමයුතු ලං වශ ලං යුතු ලං
අයභ ලංයත ේ ලං ඹෝතනේ ලංකුභ්තදැයි ලං 0ැයිර ලං  ලංඔවුනම ලංඅ ඵෝධ ලංවශ ලංයුතුඹ. ලංසිවිල් ලංාවිධේන ලංඵරේත්භව ලං
කිරීභ ලං  භහිදී ලං අයලය ලං න ලං අයභ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං ම්ඵන්තිධ ලං ප් ලංයියඳත්ිය ලං �ඹේත්භව ලං කිරී ම්දී, ලං
 0රී්තම ේදී ලංව ලං ොයතුරු ලං ඵදේ ලංවැරී ම්දී ලංයතඹ ලංවිලේර ලංවේර්ඹබේයඹ්ත ලංසිදු ලංවශ ලංයුතුඹ. ලංභධය ලංවේන න ලං
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ය ලං  වොමි ම් ලං හිමද් ලං ේභේජිව ඹකු ලං න ලං එදු දෝ ලං  ගොන්තිේ ල්් ලං භවේ ලං  ඳරුවිඹේනු ලං ාක්රේන්තිියව ලං
ේභඹ ලං ව ලං රාවේ ලං පිළිඵ ඇිය ලං භේනේ ලං  භන්තිභ ලං චිලි ලං ව ලං අර්තන්තිටිනේ ලං යේතයඹන්ති ේ ලං  ලං ාක්රේන්තිියව ලං
භඹන්ති ේ ලංඅත්දැකීම් ලං ලින්ති ලංඅඳම ලංඋග ලංවැකි ලං ඳේඩම් ලං පිළිඵ ද ලං ාේදඹම ලංඵඳුන්ති ලංව ල්ඹ. ආාේර්ඹ ලංඩී 
 වෝේ ලං භවත්මිඹ ලං ඵාේරේ ේල ේ ලං තේයන්තිය ලං අඳයේධ ලං අිකවයම ේ ලං වමයුතු ලං වයන ලං භ ේ ලං භන්ති ලං
මුණ ම ලංදුන්ති ලංලිාගිව ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ නඩු ලංවිබේගඹන්තිහි ලංඅත්දැකීම් ලංාේදඹම ලංඑ්ත ලංවශ අය ලංයු්තිය ේ ලංඑඵදු ලං
අලයේඹන්තිම ලංමුණ ම ලංදීභම ලංඵාේරේ ේලඹ ලංතේියඹ්ත ලං ර ලං වඵඳු ලංයඹභ්ත ලංදැරු සද ලංඹන්තින ලංසිඹල්රමභ ලං 

 

 

උ්ත ලංාේදඹන්ති ලංවේ වබේගී ලංවීභම ලං ලංතනේර්ගිව ලංඅධයනඹ ලංවේ ව ලංතේයන්තිය ලං ්තන්ති්රඹ ලංැඩිභන්තභ ලං
ආයේධනේ ලං ව ල් ලං සිවිල් ලං භේත ේ ලං �ඹේවේරීන්තිමඹ. ලං වබේගී ලං වුන්ති ගන්ති ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං  දනේ ලං යේතය 
 නොන ලංාවිධේන ලංර ලං�ඹේවේරීන්ති ලංව ලංඅයභ ලංඔවුණ  ලං ැඩි ලංප්රභේමඹ්ත ලංභේන ලංහිමිවම්, ලංිරළිඳු ලංවභ ලංපිටුදැකීභ ලං, ලං
්ත්රි ද්රු ලංබේඹ ලංඳදනම් ලංවයගත් ලංප්රාඩාඩත්ඹ, ලංාහිඳීඹේ, ලංේර්ගිව ලංඒවේඵේධේඹ ලංපිළිඵ �ඹේවේරීණ  ලං 
වුව. ත්රිකුමේභර ලං ාේදඹ ලං වේ ලං ඳේර්ර ම්න්තිතු ලං භන්තිත්රිරුන්ති  ද ද න්ත ලං  භන්තිභ ලං නැ ගනහිය ලං ඳශේත් ලං
බේ ස ලංභන්තිත්රිරුන්ති ලං  කිහිඳ ලං ද න්තද ලංවබේගී ලංවුව.  වොශම ලංාේද ලං දව ලංවේ  යේතය ේන්ති�ව ලං ද ලං
භඩාඩර ලං භන්තිභ ලංආධේය ලං දන ලංආඹන ලං 0 ඹෝජියින්ති ලංද ලංඇතුශත් ලංවිඹ. 

 

ැභ ලංාේදඹ්තභ ලංආයම්බ ලංවු ේ ලංඑ්ත ලංඑ්ත ලංවිේතුන්ති ලංවිසින්ති ලංරියන්ති ලංඇ භරිවේ, ලංටියුනීසිඹේ, ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ලං
ව ලං ඵාේරේ ේලඹ ලං ඹන ලං යමර ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ප්රියඳත්ිය ලං �ඹේත්භව ලං කිරීභ ලං අශරේ ලං
තුරනේත්භව ලංඅත්දැකීම් ලංවිග්රව ලංකිරී භන්ති ලංඅනතුරුඹ. ලංදන්ති ලංඅනතුරු ලංවබේගී ලංවන්ති ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලං
අදේශ ලං ලංසිඹ ලංදු්ත ලංගැනවිලි ලං භන්තිභ ලංගැමළු ලංද ලංවිේතුන්ති ලංවමු ස ලංප්රවේල ලංවශව. 

 

උ්ත ලංසිඹලුභ ලංාේදඹන්ති ලංශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලංඇිය ලංඅ්ථේ ලං භන්තිභ ලං
ඵේධවඹන්තිද ලං  වළි වයගැනීභම ලං භ වෝඳවේරී ලං වුණි. වබේගී ලං ව ලං සිඹල්රන්තිභ ලං ඳේ වේ ලං අතීඹ ලං අඳ ලං අභව ලං
 නොවශ ලංයුතු ලංඵමත් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලංවේ ඕනයභ ලංවඹ්ත ලංරඵේදීභමත් ලංදිරරිඳත් ලං
වීභ ලංවැම් ලං ඳනු 0. එඳභමකුදු ලං නො, ලංවබේගී ලංවුන්ති ලං භඵදු ලංය ලං වී ම් ලං ලංව ලංගවී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹවම ලං
 භන්තිභ ලංආඹ 0ව ලංව ලංප්රියඳත්ිය ලං නවමද ලංසිඹ ලංවැභැත් ලං භභ ලංාේදඹන්තිහිදී ලං නොරවේ ලංඳර ලංවශව. 

 

 භහිදී ලං වන්ති වශ යුතු ලං ැදගත් ලංවරුම ලංනම්, ලං වබේගී ලං වුන්ති ලං  ඵො වෝ ලං  ද නකු ලං ය ේ ලං භේන ලං හිමිවම් ලං
ඳේධියඹ ලංපිළිඵ ඳභම්ත ලං නො ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං�ඹේත්භව ලංකිරී ම්දී ලං ේලඳේරනභඹ ලං ල ඹන්ති ලංඇිය ලං
විඹ ලංවැකි ලංඵේධවඹන්ති ලංපිළිඵද ලංප්රභේණිව ලංදැනුභ්ත ලංියබු ලංඅඹලුන්ති ලංඵඹ. නමුත් ලං වොශඹින්ති ලංඵැවැය ලංඳැතී ලං
ාේදඹන්ති ලංරදී ලං වළි ලංව ලංවරුම ලංනම්, ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලංඅදේශ ාවල්ඳඹන්ති ලංව ලංඅ නකුත් ලංයමර ලං
ඳල්ාේත් ලංයුධ ලංගැටුම් ලංපිළිඵ තුරනේත්භව ලංඅත්දැකීම් ලංපිළිඵ වබේ ේ ලංවුන්ති ේ ලංදැනුභ ලං ලංඅල්ඳ ලංඵඹ. දැනම ලං
සිදු ලං  ව යන යුේධ ේ ලං අේන ලං භ ේ සිදුවුණු ලං  ලං අඳයේධ ලං රම ලං අදේශ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ේ ලං ප්රධේන ලං
ධේයේ ස ලං ඹ දන ලංාේදඹන්තිම ලංඩේ ලං භභ ලංාේදඹන්තිහි ලං 0දවසින්ති ලංඳසු ලංඑ්ත ලංඅථ්ේ න්ති ලංඅ්ථේරදී ලං ලංසිදු ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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වුනු ලං  නොවමයුතුවම් ලං පිළිඵ ලං යතඹම ලං ව ලං යතඹම ලං අදේශ ලං  නොන ලං ආඹනඹන්තිම ලං එිරරි ලං දු්තගැනවිලි ලං ලං
දිරරිඳත් ලංවීභ ලංවැම් ලං ඳ නන ලං භන්තිභ ලංඳැසිඹ ලංයුතු ලංවේයමේකි. 

 

 භභ ලංදු්තගැනවිලි ලංද ලංඑ්ත ලංඑ්ත ලංප්ර ේලඹම ලං භන්තිභ ලංතන ලංර්ගඹම ලංඅනු ලංද ලංවිවිධ ලංවිණි. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලං
ඹේඳනඹ ලංව ලංත්රිකුමේභර ේ ලංඳතී ලංාේදඹන්ති ලංරදී ලංවි ලේඹන්ති ලං වළි ලංවු ේ ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංභ ේ ලංසිදු ලං
වුනු ලංලිාගිව ලං අඳයේධ, ලං භේනුෂීඹ ලංආධේය ලං ප්රිය්ත ේඳ ලංකිරීභ, ලං  ල් ලං ප්රවේය ලං ව ලං ර්භේන ේ ලංසිදු ලං න ලං ඳැවැය ලං
ගැනීම් ලං ව ලං දඩම් ලං ඵර ඹන්ති ලං අත්ඳත් ලංවයගැනීභම ලං අදේශ ලං  ලංවරුණුඹ. ලං එ වත් ලංනුය ලං එළි ේදී, ලං ාේද ේ ලං
 ්තන්ති්රඹ ලංවු ේ ලං 0දවසින්ති ලංඳසු ලංදන්තිිරඹේනු ලංදමිශඹන්ති ලංප්රතේ්ත ලං ර ලංමුණ ම ලං දන ලං නොඳනත්වම් ලංපිළිඵඹ. 

 

භධයභ ලංවදුවය ේ ලං දන්තිිරඹේනු ලං දමිශ ලං ප්රතේ ලං මුණ ම ලං දන ලංගැමළු ලංඋතුරු ලංව ලංනැ ගනහිය ලං දමිශඹන්ති ලංමුණ ම ලං
 දන ලංගැමළු ලං ලංරම ලංවේත්ඳසින්තිභ ලං න් ලංව ලංඒේඹ. ලංගේල් ල් ලංඳැතුනු ලංාේද ේදී ලංැඩිභන්තභ ලං වළිවු ේ ලං
තේිය ලංේද ේ ලංනැගීභ ලංපිළිඵ ලංව ලං1971 ලංව ලං1983 ලංත.වී. ඳ. ලංවශ වෝරේවර ලංරම ලංඅදේශ ලංදු්තගැනවිලිඹ. 

 

 භඹම ලංඅභය ලංාේදඹන්තිහි ලංශ්රි ලංරාවේ ලංයතඹම ලංවිල්නීඹ ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලංඇිය ලං
වැකිඹේ ලං ව ලං වුභනේ ලං පිළිඵ ලං ැව ලං ාවේද ලං භතු ලං  නොවුේ ලං  නො ස. ලං එඳභමකුදු ලං  නො ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹම ලං අදේශ ලං ගැමළු ලං  නු න්ති ලං න ලං  ේලඳේරනභඹ ලං නේඹවත් ේ ලං ඇිය ලං අඩු ලං ඳේඩුද ලං භැියයම ලං
 වොේමේලඹන්තිහි ලං දු්තගැනවිලි ලං විදීභම ලං  ේලඳේරවඹන්ති ලං අභත් ලං වීභද ලං  භහිදී ලං වේඵවම ලං ර්ත ලං විණි. ලං
එඳභමකුදු ලං නො ලංවබේගී ලංවු ෝ ලංයේතය ලං 0රධේරීන්ති ලංවිසින්ති ලංසිදු ලංවයන ලංරද ලංභේන ලංහිමිවම් ලංඋල්රාගමඹ ලංවීම්; ලං
අඳයේධ ලංයු්තිය ලං�ඹේදේභ ේ ලංේ්තකිවරුන්තිම ලංව ලං ගොදුරු ලංවුන්තිම ලංඑ යහි ලංසිදු ලංන ලංඳළිගැනීම් ලං; ලං වොමින්ති ලං
ේර්ේන්තිහි ලං නොඳශ ලංේර්ේ ලං; ලං�ඹේත්භව ලං නොවයන ලංරද ලං 0ර් ේලඹන්ති ලංපිළිඵද ලංභැනවින්ති ලංදැන ලංසිටිඹව. 

 
යතඹ ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං තුශ ලං ාක්රේන්තිියව ලං වේන න ලං යු්තියඹ ලං �ඹේත්භව ලං කිරීභම ලං ඳේ ලං ඵමින්ති ලං සිටින ලං , වරුණු ලං
ගමනේ්ත ලං භහිදී ලංෘජුභ ලංආභන්තිත්රමඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඹ. ලංඳශමු ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංඅත්කිරීභම ලංයත ේ ලංඇිය ලං
 0ර්යේත ලංවුභනේ ලංව ලංවැඳවීභ ලංතනේ ේ ලංභන ලංතුර ලංඳැරඳිරඹම් ලංවශ ලංයුතුඹ. ලං ම් ලංම්ඵන්තිධ ඹන්ති යතඹ, ලං
වමුදේ ලං වවුරු ලං දත් ලං වයගැනීභ, ලං දඩම් ලං  0දව් ලං කිරීභ, ලං අත්අඩාගු ස ලං ඳසු ලං න්තිනන්ති ලං  0දව් ලං කිරීභ ලං ව ලං
ත්ර්ේදඹ ලං ැශැ්තවී ම් ලං ඳන ලංව ලං  ගොදුරු ලං වුන්ති ලංව ලංේ්තකිවරුන්ති ලංසුරැකී ම් ලං ඳන ලංා ලෝධනඹම ලං
ඹනේදී ලං�ඹේන න්ති ලංවේ ලං  ලං පිඹය ලංග ලංයුතුඹ. ලං  ලංඑ භන්තිභ, ලං ම් ලංවේ ලං් ලං 0ර්යේත ලංඅයෝරේලඹ ලං ඳන්තිවීභම ලං
යතඹ, ලංභවතනේ ේ ලංදු්තගැනවිලි ලංවිභ�භම ලංිරයින ලං�යේ ලංාේදඹන්ති ලං�ඹේත්භව ලංවශ ලංයුතුඹ. ලං භහිදී ලංයතඹ ලං
සිඹලුභ ලං ආගමිව, ලං ේර්ගිව ලං තන වොේමේලඹන්ති ලං  0 ඹෝතනඹ ලං න ලං අයුරින්ති ලං ව ලං ඔවුන්ති ේ ලං දු්තගැනවිලි ලං
 0 ඹෝතනඹ ලංන ලංඅයුරින්ති ලංතුරනේත්භව ලං ලංවමයුතු ලංවශ ලංයුතු ලංඅයභ ලංයුේධඹ ලං නොඳැිය ලංප්ර ේල ලංර ලංසිදු ලංවුනු ලං
 නොඳනත්වම් ලං  භන්තිභ ලං අවමයුතුවම් ලං ද ලං ාේදඹම ලං බේතනඹ ලං වශ ලං යුතුඹ. ලං එ භන්තිභ ලං යතඹ ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹ ලං ඹනු ලංකුභ්තදැයි ලං භවතනේම ලං  ලං ඒත්තු ලං ගැන්තිවීභම ලං ඹම්කිසි ලං ා සදී ලං බේඹකින්ති ලංවමයුතු ලං වශ ලං යුතු ලං
අයභ ලංයත ේ ලං ඹෝතනේ ලංකුභ්තදැයි ලං 0ැයිර ලං  ලංඔවුනම ලංඅ ඵෝධ ලංවශ ලංයුතුඹ. ලංසිවිල් ලංාවිධේන ලංඵරේත්භව ලං
කිරීභ ලං  භහිදී ලං අයලය ලං න ලං අයභ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං ම්ඵන්තිධ ලං ප් ලංයියඳත්ිය ලං �ඹේත්භව ලං කිරී ම්දී, ලං
 0රී්තම ේදී ලංව ලං ොයතුරු ලං ඵදේ ලංවැරී ම්දී ලංයතඹ ලංවිලේර ලංවේර්ඹබේයඹ්ත ලංසිදු ලංවශ ලංයුතුඹ. ලංභධය ලංවේන න ලං
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යතඹ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹම ලං අදේශ ලං වමයුතු ලං වයන ලං අඹලුන්ති ලං ඵරේත්භව ලං වශ ලං යුතු ලං අයභ ලං ඔවුන්ති ේ ලං
වැකිඹේන්ති ලංමුවත් ලංකිරීභමද ලංපිඹය ලංග ලංයුතුඹ. 
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 ැඳින්තිවී  ලං 

2015  ර් ලංජු 0 ලංභ ලංශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලංඅශරේ ලංතනේර්ගිව ලංඅධයනඹ ලං
වේ ව ලංතේයන්තිය ලං ්තන්ති්රඹ ලංිරයින ලංද්යේ ලංේවච්ඡේ ලංම ලංවඹ්ත ලං භ ලංන ලංවිම ලං�ඹේත්භව ලංවය ලංඇ.  ම් 
අනු ලංේවච්ඡේ ලංම ලං දව්ත ලං වොශමදී ලංඳැැත්වුණු ලංඅය ලංගේල් ල්, ලං�කුමේභර ේ, ලංනුයඑළිඹ ව ලංඹේඳනඹ ලං
ඹන ලංනගය ලංර ලංඑ්ත ලංමඹ ලංඵැගින්ති ලංාේද ලංඳැැත්වුණි. ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලංඅදේශ ලංරාවේ ස ලං  න ලං
සිවිල් ලං භේත ලං  වොම්වරුන්ති ේ ලං අඩු ලං අ ඵෝධඹ ලං වයම ලං  වොම ලං  ගන ලං  ්තන්ති්රඹ ලං  ම් ලං වේ වි ේල ලං
විේතුන්ති ේ ලං වේඹ ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ලං වුනු ලං අයභ ලං ාේදඹන්තිහි ලං ඔවුණ  ලං ් ලං අත්දැකීම් ලං  භන්තිභ ලං අදේශ 
ාවල්ඳඹන්ති ලංපිළිඵ දැනුත් ලංකිරීභද ලං 0ය ලංසිදු ලංවයන ලංරදී.  ම් ලංඅනු ලං භහි ලංප්රථභ ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලං2015 
ජු 0 ලංභ ලං15 සිම ලං18  ්ත ලංත්රිකුමේභරඹ, ලංඹේඳනඹ ලංව ලං වොශම ලංදී ලංඳත්න ලංරද ලංඅය ලංඑහි ලං දන ලංමඹ ලං
ඔ්ත ෝම්ඵර් ලං30 ලං ලංසිම ලං නොැම්ඵර් ලං ලං03 ලං ්ත ලං වොශම, ලංගේල්ර ලංව ලංනුය ලංඑළි ේදී ලංඳත්න ලංරදී. 

 

 භභ ලංාේදඹන්ති ලංතුරදී ලං භඹම ලංවබේගී ලංවුනු ලංප්රේ ේශීඹ ලං වොම්වරුන්ති ලංභ ලංඅදව් ලං භන්තිභ ලංවිරුේධේ ලංද ලං
ඳශ වයනු ලංදැකිඹ ලංවැකි ලංවීභ ලංවි ලේ ලංවරුමකි. ඳශමු ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලංඑ්තත් ලංතේතීන්ති ේ ලංභේන ලංහිමිවම් ලං
වවුන්තිසිර ේ ලංශ්රි ලංරාවේ ලංම්ඵන්තිධ ලංේර්ේ ලංව ලංඑ්තත් ලංතේතීන්ති ේ ලංභේන ලංහිමිවම් ලං ඹෝතනේ ලංදිරරිඳත් ලං
වීභම ලං  ඳය ලං ඳත්න ලං රදී.  භභ ලං ේවච්ඡේන්ති ලං  ඵො වොභඹ්තභ ලං ප්රධේන ලං ධේයේ ස ලං ප්රියඳත්ිය ලං පිළිඵ වේ ලං
වයනේම ලං ඩේ ලං දු්තගැනවිලි ලං දිරරිඳත් ලං කිරීභ ලං  ්තන්ති්ර ලං  වොම ගන ලං සිදු ලං වුනු ලං ඵ්ත ලං  ඳ නන්තිනම ලං ියබුණි. 
නමුත් ලං ඊම ලං ඳසු ලං ඳත්න ලං රද ලං ාේදඹන්ති ලං තුනභ ලං යත ේ ලං  ඹෝතනේ ලං පිලිඵද ලං විල් ල්මඹන්තිම ලං  භන්තිභ ලං
අිකවයම ලං�ඹේලිඹම ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංභැිරවත්වීභ ලංගැන ලංැඩි ලංඅධේනඹකින්ති ලං වරුණු ලංඵ ලංදැව ලංග ලංවැකි ලං
වුණි.  

 

සිඹලුභ ලංාේදඹන්ති ලංඳේ වේ ලංඳසුගිඹ ලංයත ේ ලංභැිරවත්වීම් ලංර ලංඅඩුලුණ ඬුවම් ලංපිළිඵ ලං භන්තිභ ලං ේලඳේරනභඹ ලං
ල ඹන්ති ලං භහි ලංඇිය ලංැදගත්වභ ලංපිළිඵ දැනුත්වභකින්ති ලංසිටි ලංඵ ලං ඳ න්ති.  වොම්වරු ෝ ලං  භහිදී ලං ඳොදු ලං
දු්තගැනවිලි ලංය ලං වොමිභ්ත ලං; අිකවයම ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංව ලංෛනියව, ලං ආඹ 0ව ලංප්රියා්වයම ලංවයවේ ලං
ආභන්තිත්රමඹ ලංවශ යුතු ලංඵ ලංඅධේයමඹ ලංවයන ලංරදව. ාේදඹන්ති ලංවඹ ලංතුරදීභ ලංඳැවැිරලි ලංභතුවුණු ලංවරුම ලං
නම් ලංන ලංයතඹම ලංවිල්නීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංවයවේ ලංඅගියඹම ලං ලංඳත් ලංඳේර්ලඹන්තිම ලංඹම් ලංේ්ත ලං වෝ ලංේධේයමඹ්ත ලං
දටු ලංකිරී ම් ලංලවයේඹ්ත ලංඇිය ලංඵඹ.  භභ ලංේර්ේ, ලංප්රේ ේශීඹ ලංාේදඹන්තිහි ලංැදගත් ප්රවේලඹන්ති ලංව ලංමලිව ලං
 ත්භේන්ති ලං න්ති වය ලංභ් ලංවිල් ල්මඹ්ත ලංරඵේදීභ ලංඋත්ව ලංදයයි. 

I  වොම ලං 

 භභ ලං වොම ලංවිේතුන්ති ලංරඵේ ලංදුන්ති ලංතුරනේත්භව ලංඅත්දැකීම් ලංවසු ලංවය ලං ගන ලංඑභගින්ති ලංශ්රි ලංරාවේම ලංරඵේ ලංග ලං
වැකි ලංඳේඩම් ලංපිළිඵ විල් ල්මඹව ලං ඹ දයි. 

II  වොම 

 භභ ලං වොම ලංඑ්ත ලංඑ්ත ලංප්රේ ේශීඹ ලංාේදඹන්ති ලංහි ලං සිදු ලංවශ ලංප්රධේන ලංභැිරවත්වීම් ලංේයේාලඹ්ත ලං ර ලං ගන ලංවැය ලං
ද්තයි. 
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යතඹ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹම ලං අදේශ ලං වමයුතු ලං වයන ලං අඹලුන්ති ලං ඵරේත්භව ලං වශ ලං යුතු ලං අයභ ලං ඔවුන්ති ේ ලං
වැකිඹේන්ති ලංමුවත් ලංකිරීභමද ලංපිඹය ලංග ලංයුතුඹ. 
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 ැඳින්තිවී  ලං 

2015  ර් ලංජු 0 ලංභ ලංශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලංඅශරේ ලංතනේර්ගිව ලංඅධයනඹ ලං
වේ ව ලංතේයන්තිය ලං ්තන්ති්රඹ ලංිරයින ලංද්යේ ලංේවච්ඡේ ලංම ලංවඹ්ත ලං භ ලංන ලංවිම ලං�ඹේත්භව ලංවය ලංඇ.  ම් 
අනු ලංේවච්ඡේ ලංම ලං දව්ත ලං වොශමදී ලංඳැැත්වුණු ලංඅය ලංගේල් ල්, ලං�කුමේභර ේ, ලංනුයඑළිඹ ව ලංඹේඳනඹ ලං
ඹන ලංනගය ලංර ලංඑ්ත ලංමඹ ලංඵැගින්ති ලංාේද ලංඳැැත්වුණි. ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලංඅදේශ ලංරාවේ ස ලං  න ලං
සිවිල් ලං භේත ලං  වොම්වරුන්ති ේ ලං අඩු ලං අ ඵෝධඹ ලං වයම ලං  වොම ලං  ගන ලං  ්තන්ති්රඹ ලං  ම් ලං වේ වි ේල ලං
විේතුන්ති ේ ලං වේඹ ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ලං වුනු ලං අයභ ලං ාේදඹන්තිහි ලං ඔවුණ  ලං ් ලං අත්දැකීම් ලං  භන්තිභ ලං අදේශ 
ාවල්ඳඹන්ති ලංපිළිඵ දැනුත් ලංකිරීභද ලං 0ය ලංසිදු ලංවයන ලංරදී.  ම් ලංඅනු ලං භහි ලංප්රථභ ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලං2015 
ජු 0 ලංභ ලං15 සිම ලං18  ්ත ලංත්රිකුමේභරඹ, ලංඹේඳනඹ ලංව ලං වොශම ලංදී ලංඳත්න ලංරද ලංඅය ලංඑහි ලං දන ලංමඹ ලං
ඔ්ත ෝම්ඵර් ලං30 ලං ලංසිම ලං නොැම්ඵර් ලං ලං03 ලං ්ත ලං වොශම, ලංගේල්ර ලංව ලංනුය ලංඑළි ේදී ලංඳත්න ලංරදී. 

 

 භභ ලංාේදඹන්ති ලංතුරදී ලං භඹම ලංවබේගී ලංවුනු ලංප්රේ ේශීඹ ලං වොම්වරුන්ති ලංභ ලංඅදව් ලං භන්තිභ ලංවිරුේධේ ලංද ලං
ඳශ වයනු ලංදැකිඹ ලංවැකි ලංවීභ ලංවි ලේ ලංවරුමකි. ඳශමු ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලංඑ්තත් ලංතේතීන්ති ේ ලංභේන ලංහිමිවම් ලං
වවුන්තිසිර ේ ලංශ්රි ලංරාවේ ලංම්ඵන්තිධ ලංේර්ේ ලංව ලංඑ්තත් ලංතේතීන්ති ේ ලංභේන ලංහිමිවම් ලං ඹෝතනේ ලංදිරරිඳත් ලං
වීභම ලං  ඳය ලං ඳත්න ලං රදී.  භභ ලං ේවච්ඡේන්ති ලං  ඵො වොභඹ්තභ ලං ප්රධේන ලං ධේයේ ස ලං ප්රියඳත්ිය ලං පිළිඵ වේ ලං
වයනේම ලං ඩේ ලං දු්තගැනවිලි ලං දිරරිඳත් ලං කිරීභ ලං  ්තන්ති්ර ලං  වොම ගන ලං සිදු ලං වුනු ලං ඵ්ත ලං  ඳ නන්තිනම ලං ියබුණි. 
නමුත් ලං ඊම ලං ඳසු ලං ඳත්න ලං රද ලං ාේදඹන්ති ලං තුනභ ලං යත ේ ලං  ඹෝතනේ ලං පිලිඵද ලං විල් ල්මඹන්තිම ලං  භන්තිභ ලං
අිකවයම ලං�ඹේලිඹම ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංභැිරවත්වීභ ලංගැන ලංැඩි ලංඅධේනඹකින්ති ලං වරුණු ලංඵ ලංදැව ලංග ලංවැකි ලං
වුණි.  

 

සිඹලුභ ලංාේදඹන්ති ලංඳේ වේ ලංඳසුගිඹ ලංයත ේ ලංභැිරවත්වීම් ලංර ලංඅඩුලුණ ඬුවම් ලංපිළිඵ ලං භන්තිභ ලං ේලඳේරනභඹ ලං
ල ඹන්ති ලං භහි ලංඇිය ලංැදගත්වභ ලංපිළිඵ දැනුත්වභකින්ති ලංසිටි ලංඵ ලං ඳ න්ති.  වොම්වරු ෝ ලං  භහිදී ලං ඳොදු ලං
දු්තගැනවිලි ලංය ලං වොමිභ්ත ලං; අිකවයම ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංව ලංෛනියව, ලං ආඹ 0ව ලංප්රියා්වයම ලංවයවේ ලං
ආභන්තිත්රමඹ ලංවශ යුතු ලංඵ ලංඅධේයමඹ ලංවයන ලංරදව. ාේදඹන්ති ලංවඹ ලංතුරදීභ ලංඳැවැිරලි ලංභතුවුණු ලංවරුම ලං
නම් ලංන ලංයතඹම ලංවිල්නීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංවයවේ ලංඅගියඹම ලං ලංඳත් ලංඳේර්ලඹන්තිම ලංඹම් ලංේ්ත ලං වෝ ලංේධේයමඹ්ත ලං
දටු ලංකිරී ම් ලංලවයේඹ්ත ලංඇිය ලංඵඹ.  භභ ලංේර්ේ, ලංප්රේ ේශීඹ ලංාේදඹන්තිහි ලංැදගත් ප්රවේලඹන්ති ලංව ලංමලිව ලං
 ත්භේන්ති ලං න්ති වය ලංභ් ලංවිල් ල්මඹ්ත ලංරඵේදීභ ලංඋත්ව ලංදයයි. 

I  වොම ලං 

 භභ ලං වොම ලංවිේතුන්ති ලංරඵේ ලංදුන්ති ලංතුරනේත්භව ලංඅත්දැකීම් ලංවසු ලංවය ලං ගන ලංඑභගින්ති ලංශ්රි ලංරාවේම ලංරඵේ ලංග ලං
වැකි ලංඳේඩම් ලංපිළිඵ විල් ල්මඹව ලං ඹ දයි. 

II  වොම 

 භභ ලං වොම ලංඑ්ත ලංඑ්ත ලංප්රේ ේශීඹ ලංාේදඹන්ති ලංහි ලං සිදු ලංවශ ලංප්රධේන ලංභැිරවත්වීම් ලංේයේාලඹ්ත ලං ර ලං ගන ලංවැය ලං
ද්තයි. 
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III  වොම ලං 

ාේදඹන්ති ලං ව ේභ ලං විල් ල්මඹ්ත ලං  භන්තිභ ලං එහි ලං ප්රේ ේශීඹ ලං භේනේ ලං ව ලං විභේ ලං වබේගී ලං වුන්ති ේ ලං
 ඹෝතනේ ලංඇසු යන්ති ලං ගන ලංවැය ලංද්තයි ලං 

IV  වොම ලං 

වබේගී ලංවුන්ති ේ ලංදු්තගැනවිලි ලංඇසු යන්ති ලංප්රත්ඳත්ිය ලං ඹෝතනේ ලං ඳන්තිේ ලං දයි ලං 

V  වොම ලං 

සිවිල් ලංභේත ේ, ලංයත ේ ලංව ලංඅන්තිර් ලංතේියව ලංප්රතේ ේ ලංමලිව ලං 0ර් ේලඹන්ති ලංව ලංභේ රෝානඹ ලංරඵේ ලං දයි ලං 
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ක්ර  සදය  ලං 

 භභ ලංේර්ේ ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංප්රධේන ලංනගය ලංඳවව ලංඳැැත්වුණු ලංාේදඹන්ති ලංවඹව ලංැදගත් ලංවරුණු ලංඔඵ ලං  ලං
දිරරිඳත් ලං වයනු ලං රඵයි. ලං  භභ ලං ාේදඹන්ති ලං වඹ, ලං  වොශම ලං දී ලං  දව්ත ලං ත් ලංරිකුමේභරඹ, ලං ගේල්ර, ලං ඹේඳනඹ ලං ව ලං
නුයඑළි ේදී ලං 0 ලංේවච්ඡේ ලංම ලංල ඹන්ති ලංද ලංඳත්න ලංරදී. ලං ම් ලංඅනු ලං භහි ලංප්රථභ ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලං2015 ලංජු 0 ලං
භ ලං 15 ලං සිම ලං 18 ලං  ්ත ලං ත්රිකුමේභරඹ, ඹේඳනඹ ලං ව ලං  වොශම ලං දී ලං ඳත්න ලං රද ලං අය ලං එහි ලං  දන ලං මඹ ලං
ඔ්ත ෝම්ඵර් ලං30 ලං ලංසිම ලං නොැම්ඵර් ලං ලං03 ලං ්ත ලං වොශම, ගේල්ර ලංව ලංනුය ලංඑළි ේදී ලංඳත්න ලංරදී. 

වි ලේඥඹන්ති ලං ෝයේගැනීභ ලං 

 භභ ලං ාේදඹන්ති ලංආයම්බ ලංකිරී ම් ලං මලිව ලං අයමුම ලංවු ේ ලං  වොම්වරුන්ති ලං අය ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹම ලං අදේශ ලං අ ඵෝධඹ ලං ැඩිකිරීභම ලං ව ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං වියවේ්ත ලං අලුියන්ති ලං භේතඹ ලං තුර ලං ඇිය ලං
වයවීභමඹ. ලංඑහිදී ලංවි ේල ලංවිේතුන්ති ේ ලංවේඹ ලංඋද්තභ ලංරඵේගත් ත් ලං න ලංයමර ලං භඵදු ලං�ඹේලිඹවදී ලංවම ලං
ගත් ලං ගැමළු ලං ව ලං එහිදී ලං ක්රිඹ ලං දේඹව ලං වී භන්ති ලං ඔවුන්ති ලං රද ලං අත්දැකීම් ලං ද ලං  ඵදේවදේ ලං ගැනීභම ලංඇිය ලං වැකිඹේ ලං
 0ේඹ ලං. ලං භහිදී ලංවිේතුන්ති ලං ෝයේගැනී ම්දී ලංප්රේ ේශීඹ ලං න්වම් ලං භන්තිභ ලංාක්රේන්තිියව ලංභේතඹන්ති ලංතුර ලංැඩ ලං
කිරී භන්ති ලං ඔවුන්ති ලං  ඳෞේගලිව ලං රද ලං අත්දැකීම්ද ලං  0ර්මේඹවඹන්ති ලං  ර ලං බේවිේ ලං වයන ලං රදී. ලං එ භන්තිභ ලං
ඔවුන්ති ේ ලංවේර්ඹඵණ රවභ ලං භන්තිභ ලංරාවේම ලංඳැමිම ලංැඩ ලංකිරීභම ලංඔවුන්ති ලංතු ලංවැකිඹේද ලං භහිදී ලංඅධේනඹ ලං
ර්ත ලංවයන ලංරදී. ලං 

 ම් ලංඅනු ලංරියන්ති ලංඅ භරිවේනු ලංවරේඳ ේ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලංඅදේශ ලංඇිය ලංවුනු ලංන ලංප්රමේන්ති ලංරවේ ලං
ඵරේ ලංඑභ ලංවරේඳ ේ ලංඋගත් ලංඳේඩම් ලංරාවේම ලංඅදේශ ලංවය ලංග ලංවැකි ලංඵැස ලංැරකුණි. ලංඑ භන්තිභ ලං“දකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං
 භොඩරඹ” ලං  ම් ලං න ලං විම ලං  ගෝන ඹ ලං  ේලඳේරනභඹ ලං ව ලං භේධය ේ ලංවේ ලං ඵවම ලංර්ත ලං  ලංඇිය ලං ඵැවින්ති ලං එභ ලං
වරේඳ ඹන්තිද ලංවිේ කු ලං ගන්තිේ ලං ගන ලංඔණ  ලං වෝ ලංඇඹ ලංභගින්ති ලං ලංඅත්දැකීම් ලං භන්තිභ ලංිර� ලංවේන න ලං�ඹේලිඹව ලං
ඵරඳයම් ලංද ලංේවච්ඡේම ලංබේතනඹ ලංකිරීභම ලංඅදව් ලං වරිණි. ලංඑ භන්තිභ ලංඑභ ලංඅත්දැකීම් ලංතුලින්ති ලංරාවේම ලංඋවවේ ලං
ග ලංවැ්ත ්ත ලංකුභන ලංඳේඩම් ලංද ලංඹන්තින ලංඩේත් ලංැරකිල්රම ලංබේතනඹ ලංවිණි. 

උ්ත ලංවේයමේ ලංැරකිල්රම ලං ගන ලංඳව ලංවිේතුන්තිම ලං ලංාේදඹන්ති ලංවේ ලංආයේධනේ ලංවශ ලංයුතු ලංඵම ලං ්තන්ති්රඹ ලං
තීයමඹ ලංවයන ලංරදී. 

ඇල්ී  ලං ැ්ත් ලං , ලං දකුණු ලං අප්රිවේ ස ලං ය්ථේපි ලං අිකවයම ේ ලං හිමද් ලං වි 0සුරුය ඹකි. ලං අප්රිවේනු ලං තේියව ලං
 වොාග්ර ේ ලංතේියව ලංවිධේඹව ලංවමිටු ස ලංහිමද් ලංේභේජිව ඹකුද ලංන ලංඔණ  ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලං වොමි ම් ලං
පිහිටුවී භහි ලංරේ ලංමලිවත්ඹ ලං ගන ලංවමයුතු ලංවශ ලංඅ ඹකි. ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ස ලංර්ම ලං වදේද ලංභ ේ ලංසිදුවුණු ලං
 ේලඳේරන ලංඅඳයේධ ලංවේ ලං්තභේ ලංරඵේ ලංදීභම ලංඳැැත්වුණු ලංේවච්ඡේන ලංරදී ලංැරකිඹ ලංයුතු ලංවේර්ඹබේයඹ්ත ලං
සිදු ලංවශ ලංඅ ඹකි, ලංඇල්ී  ලංැ්ත් ලංභවේ. 

එදු ඩෝ ලං  ගොන්තිේ ල්්, ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං තේයන්තිය ලං  ්තන්ති්ර ේ ලං ය ලං ව ලං භවඹන්ති ලං
පිළිඵ ලංැඩමව න්ති ලංහිමද් ලංඅධය්තයඹේඹ. ලංඔණ  ලං ඳරුවිඹේනු ලංය ලං වොමි ම් ලංහිමද් ලංේභේජිව ඹකු ලංන ලං
අයභ ලං අර්තන්තිටිනේ ලං ව ලං චිලි ලං යේතයඹන්ති ලං හි ලං ය ලං  වී ම් ලං ව ලං ගවීභ ලං පිළිඵ ලං වි ලේ ලං අධයනඹ්ත ලං වශ ලං
අ ඹකි. ලං  ලංඔණ  ලංඅධය්තයඹේ ලංහිමද් ලංභ ේ ලංටියුනීසිඹේ ලංඇතුළු ලං ලංයමල් ලංගමනේව ලංතේියව ලංාක්රේන්තිියව ලං
අිකවයම ලං�ඹේලිඹන්ති ලං ලංහි ලංවමඹතු ලංවය ලංඇ. ලං 

ඕ් ේලිඹේනු ලංතේියව ලංවිල් ලංවිදයේර ේ ලංඳර් ේව ඹකු ලංන ලංආාේර්ඹ ලංබිනේ ලංඩි ලං වෝේ, ලංඵාේරේ ේල ේ ලං
්ත්රි ලංද්රු ලංබේඹ ලංඳදනම් ලංවයගත් ලංප්රාඩාඩේඹන්ති ලංපිළිඵ ලංප්රේභේණිව ලංබුේිකභ කි. 
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III  වොම ලං 

ාේදඹන්ති ලං ව ේභ ලං විල් ල්මඹ්ත ලං  භන්තිභ ලං එහි ලං ප්රේ ේශීඹ ලං භේනේ ලං ව ලං විභේ ලං වබේගී ලං වුන්ති ේ ලං
 ඹෝතනේ ලංඇසු යන්ති ලං ගන ලංවැය ලංද්තයි ලං 

IV  වොම ලං 

වබේගී ලංවුන්ති ේ ලංදු්තගැනවිලි ලංඇසු යන්ති ලංප්රත්ඳත්ිය ලං ඹෝතනේ ලං ඳන්තිේ ලං දයි ලං 

V  වොම ලං 

සිවිල් ලංභේත ේ, ලංයත ේ ලංව ලංඅන්තිර් ලංතේියව ලංප්රතේ ේ ලංමලිව ලං 0ර් ේලඹන්ති ලංව ලංභේ රෝානඹ ලංරඵේ ලං දයි ලං 
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ක්ර  සදය  ලං 

 භභ ලංේර්ේ ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංප්රධේන ලංනගය ලංඳවව ලංඳැැත්වුණු ලංාේදඹන්ති ලංවඹව ලංැදගත් ලංවරුණු ලංඔඵ ලං  ලං
දිරරිඳත් ලං වයනු ලං රඵයි. ලං  භභ ලං ාේදඹන්ති ලං වඹ, ලං  වොශම ලං දී ලං  දව්ත ලං ත් ලංරිකුමේභරඹ, ලං ගේල්ර, ලං ඹේඳනඹ ලං ව ලං
නුයඑළි ේදී ලං 0 ලංේවච්ඡේ ලංම ලංල ඹන්ති ලංද ලංඳත්න ලංරදී. ලං ම් ලංඅනු ලං භහි ලංප්රථභ ලංම ේ ලංාේදඹන්ති ලං2015 ලංජු 0 ලං
භ ලං 15 ලං සිම ලං 18 ලං  ්ත ලං ත්රිකුමේභරඹ, ඹේඳනඹ ලං ව ලං  වොශම ලං දී ලං ඳත්න ලං රද ලං අය ලං එහි ලං  දන ලං මඹ ලං
ඔ්ත ෝම්ඵර් ලං30 ලං ලංසිම ලං නොැම්ඵර් ලං ලං03 ලං ්ත ලං වොශම, ගේල්ර ලංව ලංනුය ලංඑළි ේදී ලංඳත්න ලංරදී. 

වි ලේඥඹන්ති ලං ෝයේගැනීභ ලං 

 භභ ලං ාේදඹන්ති ලංආයම්බ ලංකිරී ම් ලං මලිව ලං අයමුම ලංවු ේ ලං  වොම්වරුන්ති ලං අය ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹම ලං අදේශ ලං අ ඵෝධඹ ලං ැඩිකිරීභම ලං ව ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං වියවේ්ත ලං අලුියන්ති ලං භේතඹ ලං තුර ලං ඇිය ලං
වයවීභමඹ. ලංඑහිදී ලංවි ේල ලංවිේතුන්ති ේ ලංවේඹ ලංඋද්තභ ලංරඵේගත් ත් ලං න ලංයමර ලං භඵදු ලං�ඹේලිඹවදී ලංවම ලං
ගත් ලං ගැමළු ලං ව ලං එහිදී ලං ක්රිඹ ලං දේඹව ලං වී භන්ති ලං ඔවුන්ති ලං රද ලං අත්දැකීම් ලං ද ලං  ඵදේවදේ ලං ගැනීභම ලංඇිය ලං වැකිඹේ ලං
 0ේඹ ලං. ලං භහිදී ලංවිේතුන්ති ලං ෝයේගැනී ම්දී ලංප්රේ ේශීඹ ලං න්වම් ලං භන්තිභ ලංාක්රේන්තිියව ලංභේතඹන්ති ලංතුර ලංැඩ ලං
කිරී භන්ති ලං ඔවුන්ති ලං  ඳෞේගලිව ලං රද ලං අත්දැකීම්ද ලං  0ර්මේඹවඹන්ති ලං  ර ලං බේවිේ ලං වයන ලං රදී. ලං එ භන්තිභ ලං
ඔවුන්ති ේ ලංවේර්ඹඵණ රවභ ලං භන්තිභ ලංරාවේම ලංඳැමිම ලංැඩ ලංකිරීභම ලංඔවුන්ති ලංතු ලංවැකිඹේද ලං භහිදී ලංඅධේනඹ ලං
ර්ත ලංවයන ලංරදී. ලං 

 ම් ලංඅනු ලංරියන්ති ලංඅ භරිවේනු ලංවරේඳ ේ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලංඅදේශ ලංඇිය ලංවුනු ලංන ලංප්රමේන්ති ලංරවේ ලං
ඵරේ ලංඑභ ලංවරේඳ ේ ලංඋගත් ලංඳේඩම් ලංරාවේම ලංඅදේශ ලංවය ලංග ලංවැකි ලංඵැස ලංැරකුණි. ලංඑ භන්තිභ ලං“දකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං
 භොඩරඹ” ලං  ම් ලං න ලං විම ලං  ගෝන ඹ ලං  ේලඳේරනභඹ ලං ව ලං භේධය ේ ලංවේ ලං ඵවම ලංර්ත ලං  ලංඇිය ලං ඵැවින්ති ලං එභ ලං
වරේඳ ඹන්තිද ලංවිේ කු ලං ගන්තිේ ලං ගන ලංඔණ  ලං වෝ ලංඇඹ ලංභගින්ති ලං ලංඅත්දැකීම් ලං භන්තිභ ලංිර� ලංවේන න ලං�ඹේලිඹව ලං
ඵරඳයම් ලංද ලංේවච්ඡේම ලංබේතනඹ ලංකිරීභම ලංඅදව් ලං වරිණි. ලංඑ භන්තිභ ලංඑභ ලංඅත්දැකීම් ලංතුලින්ති ලංරාවේම ලංඋවවේ ලං
ග ලංවැ්ත ්ත ලංකුභන ලංඳේඩම් ලංද ලංඹන්තින ලංඩේත් ලංැරකිල්රම ලංබේතනඹ ලංවිණි. 

උ්ත ලංවේයමේ ලංැරකිල්රම ලං ගන ලංඳව ලංවිේතුන්තිම ලං ලංාේදඹන්ති ලංවේ ලංආයේධනේ ලංවශ ලංයුතු ලංඵම ලං ්තන්ති්රඹ ලං
තීයමඹ ලංවයන ලංරදී. 

ඇල්ී  ලං ැ්ත් ලං , ලං දකුණු ලං අප්රිවේ ස ලං ය්ථේපි ලං අිකවයම ේ ලං හිමද් ලං වි 0සුරුය ඹකි. ලං අප්රිවේනු ලං තේියව ලං
 වොාග්ර ේ ලංතේියව ලංවිධේඹව ලංවමිටු ස ලංහිමද් ලංේභේජිව ඹකුද ලංන ලංඔණ  ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලං වොමි ම් ලං
පිහිටුවී භහි ලංරේ ලංමලිවත්ඹ ලං ගන ලංවමයුතු ලංවශ ලංඅ ඹකි. ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ස ලංර්ම ලං වදේද ලංභ ේ ලංසිදුවුණු ලං
 ේලඳේරන ලංඅඳයේධ ලංවේ ලං්තභේ ලංරඵේ ලංදීභම ලංඳැැත්වුණු ලංේවච්ඡේන ලංරදී ලංැරකිඹ ලංයුතු ලංවේර්ඹබේයඹ්ත ලං
සිදු ලංවශ ලංඅ ඹකි, ලංඇල්ී  ලංැ්ත් ලංභවේ. 

එදු ඩෝ ලං  ගොන්තිේ ල්්, ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං තේයන්තිය ලං  ්තන්ති්ර ේ ලං ය ලං ව ලං භවඹන්ති ලං
පිළිඵ ලංැඩමව න්ති ලංහිමද් ලංඅධය්තයඹේඹ. ලංඔණ  ලං ඳරුවිඹේනු ලංය ලං වොමි ම් ලංහිමද් ලංේභේජිව ඹකු ලංන ලං
අයභ ලං අර්තන්තිටිනේ ලං ව ලං චිලි ලං යේතයඹන්ති ලං හි ලං ය ලං  වී ම් ලං ව ලං ගවීභ ලං පිළිඵ ලං වි ලේ ලං අධයනඹ්ත ලං වශ ලං
අ ඹකි. ලං  ලංඔණ  ලංඅධය්තයඹේ ලංහිමද් ලංභ ේ ලංටියුනීසිඹේ ලංඇතුළු ලං ලංයමල් ලංගමනේව ලංතේියව ලංාක්රේන්තිියව ලං
අිකවයම ලං�ඹේලිඹන්ති ලං ලංහි ලංවමඹතු ලංවය ලංඇ. ලං 

ඕ් ේලිඹේනු ලංතේියව ලංවිල් ලංවිදයේර ේ ලංඳර් ේව ඹකු ලංන ලංආාේර්ඹ ලංබිනේ ලංඩි ලං වෝේ, ලංඵාේරේ ේල ේ ලං
්ත්රි ලංද්රු ලංබේඹ ලංඳදනම් ලංවයගත් ලංප්රාඩාඩේඹන්ති ලංපිළිඵ ලංප්රේභේණිව ලංබුේිකභ කි. 
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අඳ ලං ඳය ලංඳැසු ලංඳරිිර ලං දන ලංම ේ ලංේවච්ඡේ ලංඳැැත්වු ේ ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංභේන ලංහිමිවම් ලං 0රී්තමඹ ලංවයන ලං
වේර්ඹේර ේ ලංේර්ේ ලංව ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංභ ලංඅනුග්රවඹ ලංරද ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවවුන්තිසිර ේ ලංේර්ේ ලංම්භ ලං
වී භන්ති ලංඅනතුරුඹ. ලංැසිේයඹ ලංආයම්බ ලංකිරී ම්දී ලං 0යේන්ති ලංඅන්තිකි මල් ලංභවේ ලංඅයමුණු ලංපිළිඵ ලං වටි ලංඳැවැිරලි ලං
කිරීභ්ත ලංසිදු ලංවශ ලංඅය ලංරැ් ලංසිටින්තිනන්ති ලංජිනීේ ලංක්රභඹ ලංපිළිඵ ලංඅන ලංරද ලංප්රල්න ලංරමද ලංපිළිදන්ති ලංදු 0. ලං 0යේන්ති ලං
අන්තිකි මල් ලංදකුණු ලංආසිඹේනු ලංනීිය ලංඅධයනඹ ලංපිළිඵ ලං ්තන්ති්ර ේ ලං 0ර්භේෘ ලං භන්තිභ ලංත්භන්ති ලංඅධය්තයඹේද ලං
 ස. ලංඅන්තිකි මල් ලංභවේ ලං භභ ලංාේදඹන්තිහි ලං දන ලංම ලංරම ලංවබේගී ලංවුනු ලංඅය ලංඑහිදී ලංවැම් ලං ඳ නන ලංවේර්ඹ ලං
බේයඹ්තද ලංදටු ලංව ශේඹ. 

ාේදඹන්ති ලං ව ේදීභ ලං ආයම්බව ලං වේර ේදී ලං විේතුන්ති ලං විසින්ති ලං ය ලං  වී ම් ලං ව ලං ගවී ම් ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං
පිළිඵ ලංසිඹ ලංඅදව් ලංඳශ ලංවශ ලංඅය ලංාක්රේන්තිියව ලංභ ේදී ලංයතඹ ලංව ලංභවතනේ ලංමුණ ම ලං දන ලංඅයෝ ඹෝග ලංරම ලං
 ව ේ ලංමුණ ම ලංිරඹ ලංයුතුද ලංඹන්තින ලංපිළිඵ ලංඅදව් ලංදැ්තවිණි. ලං ලං භහිදී ලංඔවුන්ති ලංරඵේ ලංදුන්ති ලංතුරනේත්භව ලංඅත්දැකීම් ලං
ඳව ලං ත්භේන්ති ලංඹම ත් ලං ගනවැය ලංදැ්තවිඹ ලංවැව. ලං්බේඹ ලංව ලංාක්රේන්තිිය ලංර්ගඹන්ති, ලංඅතීඹ ලංවි 0ල්ාඹම ලං
න ලංිරරිදීම්, ලංය ලංඳැසීභ, ලංය ලංඳැසීභ ලංව ලංගවීභ, ලං්තභේ. 

 

වබේගීවුන්ති ලං 

තනේර්ගිව ලං අධයනඹ ලංවේ ලං ව ලං තේයන්තිය ලං  ්තන්ති්රඹ ලංඋ්ත ලංසිඹලුභ ලංාේදඹන්ති ලං වේ ලං සිවිල් ලංභේත ේ ලං
 ෝයේ ලංගත් ලංම්මිශ්රමඹකින්ති ලංයුතු ලංවඩාඩේඹභවම ලංආයේධනේ ලංව ශේඹ.  ලංවබේගී ලංවුන්ති ගන්ති ලං ඵො වොභඹ්ත ලං
 දනේ ලංයේතය ලං නොන ලංාවිධේන ලංර ලං�ඹේවේරීන්ති ලංව ලංඅයභ ලංඔවුණ  ලං ලංැඩි ලංප්රභේමඹ්ත ලංභේන ලංහිමිවම්, ිරළිඳු ලං
වභ ලං පිටුදැකීභ ලං , ්ත්රි ලං ද්රු ලං බේඹ ලං ඳදනම් ලං වයගත් ලං ප්රාඩාඩත්ඹ, ාහිඳිඹේ, ේර්ගිව ලං ඒවේඵේධේඹ ලං
පිළිඵ ලං �ඹේවේරීණ  ලං  ලං වුව. ලං ත්රිකුමේභර ලං ාේදඹ ලං වේ ලං ඳේර්ර ම්න්තිතු ලං භන්තිත්රිරු ලං  ද ද න්ත ලං  භන්තිභ ලං
නැ ගනහිය ලං ඳශේත් ලං බේ ස ලං භන්තිත්රිරුන්ති ලං  ලං කිහිඳ ලං  ද න්තද ලං වබේගී ලං වුව. ලං  වොශම ලං ාේද ලං  දව ලං වේ ලං ලං
යේතය ලංේන්ති�ව ලංද ලංභඩාඩර ලං භන්තිභ ලංආධේය ලං දන ලංආඹන ලං 0 ඹෝජියින්ති ලංද ලංඇතුශත් ලංවිඹ. 

 

මලිව ලංවැඳින්තිවීම් ලංලින්ති ලංඅනතුරු ලංවබේගිවන්තිම ලංප්රල්න ලංඇසීභම ලං භන්තිභ ලංවිේතුන්ති ේ ලංදේඹවත්ඹ ලංපිළිඵ ලං
ඔවුන්ති ේ ලං අදව් ලං දැ්තවීභම ලං ද ලං දඩ ලං වරින ලං රදී. ලං වි මවදී ලං වබේගිවු ෝ ලං ඔවු නොවුන්ති ේ ලං දේඹවත්ඹන්ති ලං
පිළිඵද ලං භහිදී ලංභ ලංඳශ ලංවශව. ලං භභ ලං ඵො වොභඹ්ත ලංභඹන්ති ලං 0දව් ලං , ලංඔවුන්ති ේ ලංද්ේගලිව ලංභඹන්ති ලංව ලං
අයභ ලංඒේ ලංැඩිභන්තභ ලංඳියන ලං ේලඳේරනඹ ලංපිළිඵ ලංවශකිරී භන්ති ලංඇිය ලංව ලං ඳොදු ලං 0රී්තමඹන්තිඹ. ලං භභ ලං
ේර්ේ ස ලං දැ 0 ලං වොම ේ ලං දී ලංඑ්ත ලංඑ්ත ලංාේද ේදී ලංවබේගී ලංවුන්ති ේ ලංභැිරවත්වීම් ලංණ ේ ලං ද්තන ලංඅයභ ලං
එ්ත ලංඑ්ත ලංාේදඹවදී ලංදු්තගැනවිලි ලංඅතු යන්ති ලංභතු ලංව ලංැදගත් ලංප්රවේලඹන්ති ලං ගන ලංවැය ලංද්තයි. ලං භභ ලංසිඹලුභ ලං
ාේදඹන්තිහිදී ලංඔවුන්ති ලංදැ්තව ලංඅදව් ලං 0ර්නේමිව ලංලිඹ න ලංඅය ලං භභ ලංේර්ේ ලංතුශ ලංකිසිදු ලංආඹනඹ්ත ලං වෝ ලං
ද්ේගර ඹකු ලං ගන ලංවැය ලං නොඳයභම ලංගඵරේ ගන ලංඇ. 
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අභය ලං ලංඳර් ේමඹන්ති ලං 

අභය ලං ඳර් ේම ලංසිදු ලංවයන ලංරේ ේ ලං අදේශ ලං න්තිධර්බඹම ලං අදේශ ලං ඳසුබිභ ලං පිළිඵ ලංවරුණු ලංරැ් ලංකිරීභමඹ. ලං
ඳශමු ලං සීභේහි ලං විභර්ලමඹ්ත ලං සිදු ලංවයන ලං රේ ේ ලං ප්රධේන ලං ප්රේව වේ ලං භේධයඹන්තිහි ලං ම්ප්රදේයිව ලංෛනියව ලං
ප්රියඳත්ිය ලංකුභ්තදැයි ලං වඳුනේගැනීභමඹ. ලං එ භන්තිභ ලංඑ්ත ලං එ්ත ලංනගයඹන්ති ලංහි ලං ප්රතේ ලංනේඹවඹන්ති ලංඅය ලංේවච්ඡේ ලං
ඳත්න ලංරේ ේ ලංම්ප්රදේයිව ලංනීිය ලංක්රභ ලංපිළිඵ ලං වඵඳු ලංප්රේ ේශීඹ ලංවිේදඹ්ත ලංඇත්දැයි ලං ොඹේ ලංඵැන භමඹ. 
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අඳ ලං ඳය ලංඳැසු ලංඳරිිර ලං දන ලංම ේ ලංේවච්ඡේ ලංඳැැත්වු ේ ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංභේන ලංහිමිවම් ලං 0රී්තමඹ ලංවයන ලං
වේර්ඹේර ේ ලංේර්ේ ලංව ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංභ ලංඅනුග්රවඹ ලංරද ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවවුන්තිසිර ේ ලංේර්ේ ලංම්භ ලං
වී භන්ති ලංඅනතුරුඹ. ලංැසිේයඹ ලංආයම්බ ලංකිරී ම්දී ලං 0යේන්ති ලංඅන්තිකි මල් ලංභවේ ලංඅයමුණු ලංපිළිඵ ලං වටි ලංඳැවැිරලි ලං
කිරීභ්ත ලංසිදු ලංවශ ලංඅය ලංරැ් ලංසිටින්තිනන්ති ලංජිනීේ ලංක්රභඹ ලංපිළිඵ ලංඅන ලංරද ලංප්රල්න ලංරමද ලංපිළිදන්ති ලංදු 0. ලං 0යේන්ති ලං
අන්තිකි මල් ලංදකුණු ලංආසිඹේනු ලංනීිය ලංඅධයනඹ ලංපිළිඵ ලං ්තන්ති්ර ේ ලං 0ර්භේෘ ලං භන්තිභ ලංත්භන්ති ලංඅධය්තයඹේද ලං
 ස. ලංඅන්තිකි මල් ලංභවේ ලං භභ ලංාේදඹන්තිහි ලං දන ලංම ලංරම ලංවබේගී ලංවුනු ලංඅය ලංඑහිදී ලංවැම් ලං ඳ නන ලංවේර්ඹ ලං
බේයඹ්තද ලංදටු ලංව ශේඹ. 

ාේදඹන්ති ලං ව ේදීභ ලං ආයම්බව ලං වේර ේදී ලං විේතුන්ති ලං විසින්ති ලං ය ලං  වී ම් ලං ව ලං ගවී ම් ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං
පිළිඵ ලංසිඹ ලංඅදව් ලංඳශ ලංවශ ලංඅය ලංාක්රේන්තිියව ලංභ ේදී ලංයතඹ ලංව ලංභවතනේ ලංමුණ ම ලං දන ලංඅයෝ ඹෝග ලංරම ලං
 ව ේ ලංමුණ ම ලංිරඹ ලංයුතුද ලංඹන්තින ලංපිළිඵ ලංඅදව් ලංදැ්තවිණි. ලං ලං භහිදී ලංඔවුන්ති ලංරඵේ ලංදුන්ති ලංතුරනේත්භව ලංඅත්දැකීම් ලං
ඳව ලං ත්භේන්ති ලංඹම ත් ලං ගනවැය ලංදැ්තවිඹ ලංවැව. ලං්බේඹ ලංව ලංාක්රේන්තිිය ලංර්ගඹන්ති, ලංඅතීඹ ලංවි 0ල්ාඹම ලං
න ලංිරරිදීම්, ලංය ලංඳැසීභ, ලංය ලංඳැසීභ ලංව ලංගවීභ, ලං්තභේ. 

 

වබේගීවුන්ති ලං 

තනේර්ගිව ලං අධයනඹ ලංවේ ලං ව ලං තේයන්තිය ලං  ්තන්ති්රඹ ලංඋ්ත ලංසිඹලුභ ලංාේදඹන්ති ලං වේ ලං සිවිල් ලංභේත ේ ලං
 ෝයේ ලංගත් ලංම්මිශ්රමඹකින්ති ලංයුතු ලංවඩාඩේඹභවම ලංආයේධනේ ලංව ශේඹ.  ලංවබේගී ලංවුන්ති ගන්ති ලං ඵො වොභඹ්ත ලං
 දනේ ලංයේතය ලං නොන ලංාවිධේන ලංර ලං�ඹේවේරීන්ති ලංව ලංඅයභ ලංඔවුණ  ලං ලංැඩි ලංප්රභේමඹ්ත ලංභේන ලංහිමිවම්, ිරළිඳු ලං
වභ ලං පිටුදැකීභ ලං , ්ත්රි ලං ද්රු ලං බේඹ ලං ඳදනම් ලං වයගත් ලං ප්රාඩාඩත්ඹ, ාහිඳිඹේ, ේර්ගිව ලං ඒවේඵේධේඹ ලං
පිළිඵ ලං �ඹේවේරීණ  ලං  ලං වුව. ලං ත්රිකුමේභර ලං ාේදඹ ලං වේ ලං ඳේර්ර ම්න්තිතු ලං භන්තිත්රිරු ලං  ද ද න්ත ලං  භන්තිභ ලං
නැ ගනහිය ලං ඳශේත් ලං බේ ස ලං භන්තිත්රිරුන්ති ලං  ලං කිහිඳ ලං  ද න්තද ලං වබේගී ලං වුව. ලං  වොශම ලං ාේද ලං  දව ලං වේ ලං ලං
යේතය ලංේන්ති�ව ලංද ලංභඩාඩර ලං භන්තිභ ලංආධේය ලං දන ලංආඹන ලං 0 ඹෝජියින්ති ලංද ලංඇතුශත් ලංවිඹ. 

 

මලිව ලංවැඳින්තිවීම් ලංලින්ති ලංඅනතුරු ලංවබේගිවන්තිම ලංප්රල්න ලංඇසීභම ලං භන්තිභ ලංවිේතුන්ති ේ ලංදේඹවත්ඹ ලංපිළිඵ ලං
ඔවුන්ති ේ ලං අදව් ලං දැ්තවීභම ලං ද ලං දඩ ලං වරින ලං රදී. ලං වි මවදී ලං වබේගිවු ෝ ලං ඔවු නොවුන්ති ේ ලං දේඹවත්ඹන්ති ලං
පිළිඵද ලං භහිදී ලංභ ලංඳශ ලංවශව. ලං භභ ලං ඵො වොභඹ්ත ලංභඹන්ති ලං 0දව් ලං , ලංඔවුන්ති ේ ලංද්ේගලිව ලංභඹන්ති ලංව ලං
අයභ ලංඒේ ලංැඩිභන්තභ ලංඳියන ලං ේලඳේරනඹ ලංපිළිඵ ලංවශකිරී භන්ති ලංඇිය ලංව ලං ඳොදු ලං 0රී්තමඹන්තිඹ. ලං භභ ලං
ේර්ේ ස ලං දැ 0 ලං වොම ේ ලං දී ලංඑ්ත ලංඑ්ත ලංාේද ේදී ලංවබේගී ලංවුන්ති ේ ලංභැිරවත්වීම් ලංණ ේ ලං ද්තන ලංඅයභ ලං
එ්ත ලංඑ්ත ලංාේදඹවදී ලංදු්තගැනවිලි ලංඅතු යන්ති ලංභතු ලංව ලංැදගත් ලංප්රවේලඹන්ති ලං ගන ලංවැය ලංද්තයි. ලං භභ ලංසිඹලුභ ලං
ාේදඹන්තිහිදී ලංඔවුන්ති ලංදැ්තව ලංඅදව් ලං 0ර්නේමිව ලංලිඹ න ලංඅය ලං භභ ලංේර්ේ ලංතුශ ලංකිසිදු ලංආඹනඹ්ත ලං වෝ ලං
ද්ේගර ඹකු ලං ගන ලංවැය ලං නොඳයභම ලංගඵරේ ගන ලංඇ. 
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අභය ලං ලංඳර් ේමඹන්ති ලං 

අභය ලං ඳර් ේම ලංසිදු ලංවයන ලංරේ ේ ලං අදේශ ලං න්තිධර්බඹම ලං අදේශ ලං ඳසුබිභ ලං පිළිඵ ලංවරුණු ලංරැ් ලංකිරීභමඹ. ලං
ඳශමු ලං සීභේහි ලං විභර්ලමඹ්ත ලං සිදු ලංවයන ලං රේ ේ ලං ප්රධේන ලං ප්රේව වේ ලං භේධයඹන්තිහි ලං ම්ප්රදේයිව ලංෛනියව ලං
ප්රියඳත්ිය ලංකුභ්තදැයි ලං වඳුනේගැනීභමඹ. ලං එ භන්තිභ ලංඑ්ත ලං එ්ත ලංනගයඹන්ති ලංහි ලං ප්රතේ ලංනේඹවඹන්ති ලංඅය ලංේවච්ඡේ ලං
ඳත්න ලංරේ ේ ලංම්ප්රදේයිව ලංනීිය ලංක්රභ ලංපිළිඵ ලං වඵඳු ලංප්රේ ේශීඹ ලංවිේදඹ්ත ලංඇත්දැයි ලං ොඹේ ලංඵැන භමඹ. 
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වි  ේෂඥය න්ති ේ ලංදේය වත්වය  ලං: ලංතුකනේත් ව ලංඅත්දැකීම් ලං 

 භභ ලං වොම ේදී ලංවි ලේඥඹන්ති ලංිය දනේ ලංභේතඹ්ත, ලංාක්රේන්තිියව ලංනීිය ලංප්රියඳත්ිය ලංඹම ත්දී ලංගැටු භන්ති ලං ලංව ලං
ඒවේිකඳියේද ඹන්ති ලං ව ේ ලංද්භතු ලංන්ති න්තිදැයි ලංඹන්තින ලංසිඹ ලංඅත්දැකීම් ලංඇසු යන්ති ලං ගනවැය ලංද්තේ ලංඇ ලං . ලං
 භහිදී ලං ඔවුන්ති ලං ිය දනේභ ලං අධේයමඹ ලං ව ශේ ලං ම්ප්රදේයිව ලං නීිය ලං ඳේධියඹකින්ති ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹවම ලං
ණ භේරු ලං වීභ ලං රාවේ ලං  භන්තිභ ලං අ නකුත් ලං යමරමද ලං ාකීර්මඹ ලං වමයුත්්ත ලං න ලං ඵයි. ලං ගැටුභව ලං  වෝ ලං
ඒවේිකඳියේදඹව ලං අේන ේදී ලං යේතය ලං ආඹ 0ව ලං යුවඹන්ති ලං දුර්ර ලං වී ලං ම්ඳත් ලං අභ ලං න ලං අය ලං ගැටුභම ලං
 ගොදුරු ලංව ලංතනභේතඹන්තිම ලංයතඹ ලංපිළිඵ ලංදතුරු ලංන්ති න්ති ලං නොඳවන්ති ලංආවල්ඳඹකි. ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ලංතුර ලංර්ම ලං
 වද ලංේදඹ ලංදලව ලංවය්ත ලංද්යේ ලංඳැතී ලංඅය ලංසුදු ලංතේියවඹන්ති ේ ලංම්ඩනඹම ලංසිඹ ්ලංගමනේ්ත ලංඔවුන්ති ලංනතු ලං ලං
ියබුණි. ලං එඹම ලං භේනභ, ලං රියන්ති ලං අ භරිවේ ස ලං දලව ලං ගමනේව ලං මිලිමරි ලං ඳේරන ඹන්ති ලං යේතය ලං යුවඹ ලං
අඩඳම ලංඳැිය ලංඅය ලංඑව ලංසිදු ලංවුනු ලංඅඳයේධඹන්තිහි ලං්බේඹ ලංව ලං භන්තිභ ලංසීභේන්ති ලංසිතීභද ලංඋගවම ලංවිඹ. 

 

 භහිදී ලං අඳ ලං ඳල්ාේත් ලං අර්බුද ලං යුග ේදී ලං ාක්රේන්තිියඹව ලං ්බේඹ ලං ව ලං ර්ගඹන්ති ලං පිළිඵ ලං ලුණ ඬින්ති ලං වන්ති ලං
 ව යන ලංඅය ලංය ලං වොමින්ති ලංව ලංනඩු ලංවිබේග ලං ව ේ ලංසිදුන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලං ඳන්තිේ ලං දයි. ලං“ ලංභේතඹ්ත ලං
නැ ලංඅතීඹම ලංඹේ ලංයුත් ත් ලංඇයි ලං?”. ලං ම් ලංවේ ලංඅඳම ලංඋදේවයම ලං ර ලංග ලංවැ්ත ්ත ලංතඳේනඹ, ලං්ඳේඤ්ඤඹ ලං
ව ලං තඳේනඹයි. ලං අතී ේ ලං සිදු ලං වුනු ලං  ේලඳේරනභඹ, ලං දේාේයත්භව ලං ව ලං නීියභඹ ලං  වේතු ලං ගමනේ්ත ලං  0ේ ලං
නැ ලං අතීඹම ලං ඹේ භන්ති ලං එභ ලං යමර ලං භේත ලං ඒවේඵේධේඹ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං අර්බුදඹකින්ති ලං අනතුරු ලං
ප්රතේන්තිත්රේදඹද ලංල්තියභත් ලංකිරීභම ලංවැකිවිණි. ලං භඹම ලංභගේමී ලංරියන්ති ලංඇභරිවේ, ලංටියුනීසිඹේ ලංව ලංදකුණු ලං
අප්රිවේනු ලංභේතඹන්තිහි ලංඅතී ලංඅඳයේධඹන්තිහි ලං්බේඹන්ති ලංවේ ලංප්රමේ ලංවේ ලංවරුණු ලංඑ්ත ලංරැ් ලංකිරීභම ලංමුලින්තිභ ලං
 ෝයේ ලංගත් ත් ලංය ලං වොමිභයි ලං . ලං එ වත් ලංඒ ලංන ලංවිමද ලංය ලං වොමිභව ලං�ඹේලිඹ ලංව ලංඑහි ලංගවීභ ලං
පිළිඵ ලං ගැමළු ලං භේතඹ ලං තුශ ලං  නොියබුනේ ලං  නො ස. ලං නමුත් ලං එභ ලං  ලං දකුණු ලං අප්රිවේනු ලං ව ලං රියන්ති ලං අභරිවේනු ලං
අත්දැකීම් ලං අඳම ලං ය ලං ව ලං නීියඹ ලං අත්අල්ේ ලං  ගන ලං වමයුතු ලං වශ ලං ඵම ලං ඳැවැිරලි ලං ේ්තය ලං ඳඹයි. ලං
උදේවයමඹ්ත ලං ර ලං්තභේ ලංරඵේ ලංදී ම් ලං�ඹේලිඹ්ත ලංඳියන ලංවිම ලං, ලංරියන්ති ලං ලංඇ භරිවේනු ලංවරේඳඹන්තිහි ලංය ලං
 වොමිම් ලංරම ලංනීිය ේ ලංදල්න ම් ලංරම ලංඳවසු න්ති ලංඅන ලංවීභම ලංවැකිවිණි. ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ සදී ලංඳැැත්වුණු ලං
ය ලං  වොමි ම්දී ලං ය ලං  වළි නොව ශොත් ලං නඩු ලං ඳැරිඹ ලං වැකි ලං ඵම ලං වයන ලං රද ලං ර්තන ලං ලින්ති ලං ඳසු ලං
 ඵො වොභඹ්ත ලංැගවුණු ලං ොයතුරු ලං ොඹේග ලංවැකි ලංවුේ ලංඳභම්ත ලං නො ලංඅඳයේධවරුන්තින්තිද ලංඅනේයමඹ ලං
වය ලංග ලංවැකි ලංවිණි. 
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්ාක්රේන්තිිය ලං්්වවේවය න්ති ලං්  ලංවර්ලය න්ති ලං 

 

ාක්රේන්තිිය ලං විවිධේවේයඹන්තිඹ. ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං ාක්රේන්තිියඹ ලං යුේධඹකින්ති ලං එ්ත ලං වඩාඩේඹභ්ත ලං ඳයේතඹම ලං ඳත් ලං
කිරී භන්ති ලං ඇයඹුණු ලං අය ලං ආර්තන්තිටිනේ සදී ලං එඹ ලං භැියයමඹකින්ති ලං න ලං ඳ්තඹ්ත ලං ඵරඹම ලං ඳත් ලං වී භන්ති ලං
ඇයඹිණි. ලං විවල්ඳඹ්ත ලං  රම ලං  වො ශොම්බිඹේ ස ලං  භන්ති ලං අර්බුදඹ්ත ලං නැත්වීභම ලං ේවච්ඡේ ලං භේර්ගඹම ලං ඹේ ලං
වැකි ලංියබුණු ලංඅය ලංඑ ේත් ලංනැියනම් ලංචින  ලංයේතය ේ ලං භන්ති ලංඵරඹ ලංඳයේ ලංදීභ්ත ලංසිදු ලංවශ ලංවැකි ලංියබුණි. ලංඋ්ත ලං
සිඹලුභ ලංඅථ්ේන්ති ලංරදී ලංඇිය ලංන ලං වොන්ති ේසි ලංව ලං 0ඹභඹන්ති ලංදන්ති ලංඅනතුරු ලංසිදු ලං න ලංාක්රේන්තිිය ලංනීිය ලං
වේ ලංදඩ ලංවය ලංරඵේ ලං දන ලංඵ ලංඳැවැිරලි ලංවරුමකි. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං රම ලංාක්රේන්තිියව ලංභ ේ ලංසිදු ලංන ලං
ේවච්ඡේ ලං රම ලං අයගර ලං භ ේ ලං  ලං එ්ත ලං ඳේර්ලවරු කු ේ ලං  වෝ ලං ඳැමිණීභ ලං  වෝ ලං  නොඳැමිණීභ, ලං සිවිල් ලං
භේතඹ ලංව ලංප්රියඳත්ිය ලංම්ඳේදවඹන්ති ලංාක්රේන්තිිය ලං�ඹේලිඹම ලංදේඹව ලංවීභ ලංඅය ලංව ලංම්ඵන්තිධඹ්ත ලංඇ. 

 

අම ලං රෝවඹ ලං ද ලංඅධේනඹ ලං ඹොමු ලංවයන ලංවිම ලංවැගී ලංඹන ලංවරුම්ත ලංනම් ලංඵරඹ ලං 0සි ලංඳරිිර ලංණ භේරු ලංවුණු ලං ලං
අ්ථේන්ති ලංරදී ලංන ලංඳේරනඹවම ලංඇිය ලංඵේධේ ලංසීභේ ලංහි ලංව ලංඅභ ලංන ලංඵයි. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලංම්රු ලංහි ලං
ෆුජි භොරි ේ ලං ඳේරනඹ ලං බිද ලං ැටුණු ලං විම ලං සිවිල් ලං භේතඹම ලංන ලං යතඹ ලං   ලං ඵරඳයම් ලං එල්ර ලං  වොම ලං අන්තිර් ලං
තේියව ලං භේන ලං හිමිවම් ලං ම්මුතීන්තිම ලං අනුකර ලං න ලං  ර ලං නීිය ලං ව ලං ආඹ 0ව ලං ප්රියා්වයම ලං ඇිය ලං
වයගැනීභම ලංදඩ ලංවය ලංරැබිණි. ලංඑ වත් ලං ඵො වොභඹ්ත ලංඅ්ථේරදී ලංඅඳම ලංදැවග ලංවැකි ලංවරුම ලංනම් ලං භභ ලං
ාක්රේන්තිතීන්ති ලංඅම්ර්ර්ම ලංඵයි. ලංඅඳයේධවරුන්ති ලංාක්රේන්තිිය ලංභ ඹන්ති ලංඳසුත් ලංය ලංගමනේ්ත ලංයත ේ ලංව ලං
වමුදේ ස ලංප්රධේන ලං ඳ ල් ලංනතුරු ලංදැරීභ ලංාක්රේන්තිියඹකින්ති ලංසිදු ලංවිඹ ලංයුතු ලං ේල් ලංද ේභ ලංඅඩඳම ලංවය ලංදභයි. ලං
 භඹම ලංවිරභ ලං උදේවයමඹ්ත ලං දකුණු ලං අප්රිවේ න්ති ලං ගැන ලං වැය ලං දැ්තවිඹ ලං වැකිඹ. ලං ර්ම ලං  ලං  වදේදඹ ලං අේන ලං
වී භන්ති ලංඳසුද ලං ඵො වෝ ලංවශ්ත ලංඑහි ලංමිලිමරි ලංව ලංබුේික ලංඅාල ලං�ඹේත්භව ලං ලංඳැිය ලංඅය ලංඅභව ලං නොවශ ලංයුතු ලං
වරුම ලංන්ති න්ති ලංඑභ ලංඅාල ලං ඵො වොභඹ්ත ලංර්ම ලං වදභ ේ ලංැරසුම් ලංවග ලංසිදු ලංවශ ලංඅඳයේධ ලංරම ලංවවල් ලං
වුන්ති ලංඵයි. ලංආතන්තිටිනේ සද ලංසිවිල් ලංප්රතේේන්ති�ව ලංයතඹ්ත ලංඵරඹම ලංඳත් ලංවී භන්ති ලංවේරඹ්ත ලංග ලංන ලංතුරුභ ලං
එහි ලංමිලිමරි ලංඳේරනඹ ලංඳැිය ලංභ ේ ලංියබු ලංන්තිනේධ ලංඅාල ලං�ඹේත්භව ලංඳැියණි. 

 

 ඳය ලං වන්ති ලං වශ ලං සීභේ ලං හි ලං ේේයමඹන්ති ලං ඹම ත් ලං සිවිල් ලං භේත ලං  වොම්වරුන්තිම ලං ාක්රේන්තිිය ේ ලං
සීභේන්ති ලං වඵඳු ලංද ලංඹන්තින ලං 0ර්මඹ ලංකිරී ම් ලංර්ර්ම ලංඅයිියඹ ලංඳතී. ලං භහිදී ලංසිවිල් ලංභේතඹ ලංi  ලංඅර්ථත් ලංභැිරවත් ලං
වීභම ලංඇිය ලංඅ්ථේන්ති ලං ii  ලංඑභ ලංඅ්ථේන්ති ලංර ලංසීභේන්ති ලං iii ලං   ලංඑභ ලංඅ්ථේන්ති ලංරම ලංසීභේ ලංඳැන න්ති න්ති ලං
කිනම් ලං  භො වොවද ලං ඹන්තින ලං වේ ලං වරුණු ලං  විඹ ලං යුතුඹ. ලං උ්ත ලං වන්ති ලං වේයමේ ලං පිළිඵ ලං ැරකී ම්දී ලං
 ේලඳේරන ලං 0දව ලං රඵේ ලං ගැනීභම ලංනම් ලං ඳශමු ලං  භඹම ලං අදේශ ලං  වොම්වේය ලං ඳේර්ල්ඹන්ති ලං භග ලං ේවච්ඡේ ලං
 වොම ලංඳසු ලංඑන ලං ලංප්රිය යෝධඹන්ති ලංශ්තේ ලංගැනීභම ලංවමයුතු ලංම්ඳේදනඹ ලංවශයුතුඹ. ලංයභ ලංවිමභ ලංභව ලංඵේ ලං
ග ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලං භභ ලංදඩ ලංප්ර්ථේ ලංඕනයභ ලං භො වොව ලංනැිය ලංවිඹ ලංවැකි ලංඵයි. 

 

ාක්රේන්තිිය ලං භ ේ ලං වශ්ත ලං ග ලං වී භන්ති ලං ඳසු ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං �ඹේලිඹ ලං ආයම්බ ලං කිරීභම ලං උත්ව ලං
කිරී භන්ති ලං ලංඒ ලංවේ ලංඇිය ලං ේලඳේරන ලංඅික්ඨේනඹ ලංන්ම ලංවිඹ ලංවැකිඹ. ලං භඹම ලංග ලංවැකි ලං වොදභ ලංඋදේවයමඹ ලං
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වි  ේෂඥය න්ති ේ ලංදේය වත්වය  ලං: ලංතුකනේත් ව ලංඅත්දැකීම් ලං 

 භභ ලං වොම ේදී ලංවි ලේඥඹන්ති ලංිය දනේ ලංභේතඹ්ත, ලංාක්රේන්තිියව ලංනීිය ලංප්රියඳත්ිය ලංඹම ත්දී ලංගැටු භන්ති ලං ලංව ලං
ඒවේිකඳියේද ඹන්ති ලං ව ේ ලංද්භතු ලංන්ති න්තිදැයි ලංඹන්තින ලංසිඹ ලංඅත්දැකීම් ලංඇසු යන්ති ලං ගනවැය ලංද්තේ ලංඇ ලං . ලං
 භහිදී ලං ඔවුන්ති ලං ිය දනේභ ලං අධේයමඹ ලං ව ශේ ලං ම්ප්රදේයිව ලං නීිය ලං ඳේධියඹකින්ති ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹවම ලං
ණ භේරු ලං වීභ ලං රාවේ ලං  භන්තිභ ලං අ නකුත් ලං යමරමද ලං ාකීර්මඹ ලං වමයුත්්ත ලං න ලං ඵයි. ලං ගැටුභව ලං  වෝ ලං
ඒවේිකඳියේදඹව ලං අේන ේදී ලං යේතය ලං ආඹ 0ව ලං යුවඹන්ති ලං දුර්ර ලං වී ලං ම්ඳත් ලං අභ ලං න ලං අය ලං ගැටුභම ලං
 ගොදුරු ලංව ලංතනභේතඹන්තිම ලංයතඹ ලංපිළිඵ ලංදතුරු ලංන්ති න්ති ලං නොඳවන්ති ලංආවල්ඳඹකි. ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ලංතුර ලංර්ම ලං
 වද ලංේදඹ ලංදලව ලංවය්ත ලංද්යේ ලංඳැතී ලංඅය ලංසුදු ලංතේියවඹන්ති ේ ලංම්ඩනඹම ලංසිඹ ්ලංගමනේ්ත ලංඔවුන්ති ලංනතු ලං ලං
ියබුණි. ලං එඹම ලං භේනභ, ලං රියන්ති ලං අ භරිවේ ස ලං දලව ලං ගමනේව ලං මිලිමරි ලං ඳේරන ඹන්ති ලං යේතය ලං යුවඹ ලං
අඩඳම ලංඳැිය ලංඅය ලංඑව ලංසිදු ලංවුනු ලංඅඳයේධඹන්තිහි ලං්බේඹ ලංව ලං භන්තිභ ලංසීභේන්ති ලංසිතීභද ලංඋගවම ලංවිඹ. 

 

 භහිදී ලං අඳ ලං ඳල්ාේත් ලං අර්බුද ලං යුග ේදී ලං ාක්රේන්තිියඹව ලං ්බේඹ ලං ව ලං ර්ගඹන්ති ලං පිළිඵ ලං ලුණ ඬින්ති ලං වන්ති ලං
 ව යන ලංඅය ලංය ලං වොමින්ති ලංව ලංනඩු ලංවිබේග ලං ව ේ ලංසිදුන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලං ඳන්තිේ ලං දයි. ලං“ ලංභේතඹ්ත ලං
නැ ලංඅතීඹම ලංඹේ ලංයුත් ත් ලංඇයි ලං?”. ලං ම් ලංවේ ලංඅඳම ලංඋදේවයම ලං ර ලංග ලංවැ්ත ්ත ලංතඳේනඹ, ලං්ඳේඤ්ඤඹ ලං
ව ලං තඳේනඹයි. ලං අතී ේ ලං සිදු ලං වුනු ලං  ේලඳේරනභඹ, ලං දේාේයත්භව ලං ව ලං නීියභඹ ලං  වේතු ලං ගමනේ්ත ලං  0ේ ලං
නැ ලං අතීඹම ලං ඹේ භන්ති ලං එභ ලං යමර ලං භේත ලං ඒවේඵේධේඹ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං අර්බුදඹකින්ති ලං අනතුරු ලං
ප්රතේන්තිත්රේදඹද ලංල්තියභත් ලංකිරීභම ලංවැකිවිණි. ලං භඹම ලංභගේමී ලංරියන්ති ලංඇභරිවේ, ලංටියුනීසිඹේ ලංව ලංදකුණු ලං
අප්රිවේනු ලංභේතඹන්තිහි ලංඅතී ලංඅඳයේධඹන්තිහි ලං්බේඹන්ති ලංවේ ලංප්රමේ ලංවේ ලංවරුණු ලංඑ්ත ලංරැ් ලංකිරීභම ලංමුලින්තිභ ලං
 ෝයේ ලංගත් ත් ලංය ලං වොමිභයි ලං . ලං එ වත් ලංඒ ලංන ලංවිමද ලංය ලං වොමිභව ලං�ඹේලිඹ ලංව ලංඑහි ලංගවීභ ලං
පිළිඵ ලං ගැමළු ලං භේතඹ ලං තුශ ලං  නොියබුනේ ලං  නො ස. ලං නමුත් ලං එභ ලං  ලං දකුණු ලං අප්රිවේනු ලං ව ලං රියන්ති ලං අභරිවේනු ලං
අත්දැකීම් ලං අඳම ලං ය ලං ව ලං නීියඹ ලං අත්අල්ේ ලං  ගන ලං වමයුතු ලං වශ ලං ඵම ලං ඳැවැිරලි ලං ේ්තය ලං ඳඹයි. ලං
උදේවයමඹ්ත ලං ර ලං්තභේ ලංරඵේ ලංදී ම් ලං�ඹේලිඹ්ත ලංඳියන ලංවිම ලං, ලංරියන්ති ලං ලංඇ භරිවේනු ලංවරේඳඹන්තිහි ලංය ලං
 වොමිම් ලංරම ලංනීිය ේ ලංදල්න ම් ලංරම ලංඳවසු න්ති ලංඅන ලංවීභම ලංවැකිවිණි. ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ සදී ලංඳැැත්වුණු ලං
ය ලං  වොමි ම්දී ලං ය ලං  වළි නොව ශොත් ලං නඩු ලං ඳැරිඹ ලං වැකි ලං ඵම ලං වයන ලං රද ලං ර්තන ලං ලින්ති ලං ඳසු ලං
 ඵො වොභඹ්ත ලංැගවුණු ලං ොයතුරු ලං ොඹේග ලංවැකි ලංවුේ ලංඳභම්ත ලං නො ලංඅඳයේධවරුන්තින්තිද ලංඅනේයමඹ ලං
වය ලංග ලංවැකි ලංවිණි. 
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්ාක්රේන්තිිය ලං්්වවේවය න්ති ලං්  ලංවර්ලය න්ති ලං 

 

ාක්රේන්තිිය ලං විවිධේවේයඹන්තිඹ. ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං ාක්රේන්තිියඹ ලං යුේධඹකින්ති ලං එ්ත ලං වඩාඩේඹභ්ත ලං ඳයේතඹම ලං ඳත් ලං
කිරී භන්ති ලං ඇයඹුණු ලං අය ලං ආර්තන්තිටිනේ සදී ලං එඹ ලං භැියයමඹකින්ති ලං න ලං ඳ්තඹ්ත ලං ඵරඹම ලං ඳත් ලං වී භන්ති ලං
ඇයඹිණි. ලං විවල්ඳඹ්ත ලං  රම ලං  වො ශොම්බිඹේ ස ලං  භන්ති ලං අර්බුදඹ්ත ලං නැත්වීභම ලං ේවච්ඡේ ලං භේර්ගඹම ලං ඹේ ලං
වැකි ලංියබුණු ලංඅය ලංඑ ේත් ලංනැියනම් ලංචින  ලංයේතය ේ ලං භන්ති ලංඵරඹ ලංඳයේ ලංදීභ්ත ලංසිදු ලංවශ ලංවැකි ලංියබුණි. ලංඋ්ත ලං
සිඹලුභ ලංඅථ්ේන්ති ලංරදී ලංඇිය ලංන ලං වොන්ති ේසි ලංව ලං 0ඹභඹන්ති ලංදන්ති ලංඅනතුරු ලංසිදු ලං න ලංාක්රේන්තිිය ලංනීිය ලං
වේ ලංදඩ ලංවය ලංරඵේ ලං දන ලංඵ ලංඳැවැිරලි ලංවරුමකි. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං රම ලංාක්රේන්තිියව ලංභ ේ ලංසිදු ලංන ලං
ේවච්ඡේ ලං රම ලං අයගර ලං භ ේ ලං  ලං එ්ත ලං ඳේර්ලවරු කු ේ ලං  වෝ ලං ඳැමිණීභ ලං  වෝ ලං  නොඳැමිණීභ, ලං සිවිල් ලං
භේතඹ ලංව ලංප්රියඳත්ිය ලංම්ඳේදවඹන්ති ලංාක්රේන්තිිය ලං�ඹේලිඹම ලංදේඹව ලංවීභ ලංඅය ලංව ලංම්ඵන්තිධඹ්ත ලංඇ. 

 

අම ලං රෝවඹ ලං ද ලංඅධේනඹ ලං ඹොමු ලංවයන ලංවිම ලංවැගී ලංඹන ලංවරුම්ත ලංනම් ලංඵරඹ ලං 0සි ලංඳරිිර ලංණ භේරු ලංවුණු ලං ලං
අ්ථේන්ති ලංරදී ලංන ලංඳේරනඹවම ලංඇිය ලංඵේධේ ලංසීභේ ලංහි ලංව ලංඅභ ලංන ලංඵයි. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලංම්රු ලංහි ලං
ෆුජි භොරි ේ ලං ඳේරනඹ ලං බිද ලං ැටුණු ලං විම ලං සිවිල් ලං භේතඹම ලංන ලං යතඹ ලං   ලං ඵරඳයම් ලං එල්ර ලං  වොම ලං අන්තිර් ලං
තේියව ලං භේන ලං හිමිවම් ලං ම්මුතීන්තිම ලං අනුකර ලං න ලං  ර ලං නීිය ලං ව ලං ආඹ 0ව ලං ප්රියා්වයම ලං ඇිය ලං
වයගැනීභම ලංදඩ ලංවය ලංරැබිණි. ලංඑ වත් ලං ඵො වොභඹ්ත ලංඅ්ථේරදී ලංඅඳම ලංදැවග ලංවැකි ලංවරුම ලංනම් ලං භභ ලං
ාක්රේන්තිතීන්ති ලංඅම්ර්ර්ම ලංඵයි. ලංඅඳයේධවරුන්ති ලංාක්රේන්තිිය ලංභ ඹන්ති ලංඳසුත් ලංය ලංගමනේ්ත ලංයත ේ ලංව ලං
වමුදේ ස ලංප්රධේන ලං ඳ ල් ලංනතුරු ලංදැරීභ ලංාක්රේන්තිියඹකින්ති ලංසිදු ලංවිඹ ලංයුතු ලං ේල් ලංද ේභ ලංඅඩඳම ලංවය ලංදභයි. ලං
 භඹම ලංවිරභ ලං උදේවයමඹ්ත ලං දකුණු ලං අප්රිවේ න්ති ලං ගැන ලං වැය ලං දැ්තවිඹ ලං වැකිඹ. ලං ර්ම ලං  ලං  වදේදඹ ලං අේන ලං
වී භන්ති ලංඳසුද ලං ඵො වෝ ලංවශ්ත ලංඑහි ලංමිලිමරි ලංව ලංබුේික ලංඅාල ලං�ඹේත්භව ලං ලංඳැිය ලංඅය ලංඅභව ලං නොවශ ලංයුතු ලං
වරුම ලංන්ති න්ති ලංඑභ ලංඅාල ලං ඵො වොභඹ්ත ලංර්ම ලං වදභ ේ ලංැරසුම් ලංවග ලංසිදු ලංවශ ලංඅඳයේධ ලංරම ලංවවල් ලං
වුන්ති ලංඵයි. ලංආතන්තිටිනේ සද ලංසිවිල් ලංප්රතේේන්ති�ව ලංයතඹ්ත ලංඵරඹම ලංඳත් ලංවී භන්ති ලංවේරඹ්ත ලංග ලංන ලංතුරුභ ලං
එහි ලංමිලිමරි ලංඳේරනඹ ලංඳැිය ලංභ ේ ලංියබු ලංන්තිනේධ ලංඅාල ලං�ඹේත්භව ලංඳැියණි. 

 

 ඳය ලං වන්ති ලං වශ ලං සීභේ ලං හි ලං ේේයමඹන්ති ලං ඹම ත් ලං සිවිල් ලං භේත ලං  වොම්වරුන්තිම ලං ාක්රේන්තිිය ේ ලං
සීභේන්ති ලං වඵඳු ලංද ලංඹන්තින ලං 0ර්මඹ ලංකිරී ම් ලංර්ර්ම ලංඅයිියඹ ලංඳතී. ලං භහිදී ලංසිවිල් ලංභේතඹ ලංi  ලංඅර්ථත් ලංභැිරවත් ලං
වීභම ලංඇිය ලංඅ්ථේන්ති ලං ii  ලංඑභ ලංඅ්ථේන්ති ලංර ලංසීභේන්ති ලං iii ලං   ලංඑභ ලංඅ්ථේන්ති ලංරම ලංසීභේ ලංඳැන න්ති න්ති ලං
කිනම් ලං  භො වොවද ලං ඹන්තින ලං වේ ලං වරුණු ලං  විඹ ලං යුතුඹ. ලං උ්ත ලං වන්ති ලං වේයමේ ලං පිළිඵ ලං ැරකී ම්දී ලං
 ේලඳේරන ලං 0දව ලං රඵේ ලං ගැනීභම ලංනම් ලං ඳශමු ලං  භඹම ලං අදේශ ලං  වොම්වේය ලං ඳේර්ල්ඹන්ති ලං භග ලං ේවච්ඡේ ලං
 වොම ලංඳසු ලංඑන ලං ලංප්රිය යෝධඹන්ති ලංශ්තේ ලංගැනීභම ලංවමයුතු ලංම්ඳේදනඹ ලංවශයුතුඹ. ලංයභ ලංවිමභ ලංභව ලංඵේ ලං
ග ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලං භභ ලංදඩ ලංප්ර්ථේ ලංඕනයභ ලං භො වොව ලංනැිය ලංවිඹ ලංවැකි ලංඵයි. 

 

ාක්රේන්තිිය ලං භ ේ ලං වශ්ත ලං ග ලං වී භන්ති ලං ඳසු ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං �ඹේලිඹ ලං ආයම්බ ලං කිරීභම ලං උත්ව ලං
කිරී භන්ති ලං ලංඒ ලංවේ ලංඇිය ලං ේලඳේරන ලංඅික්ඨේනඹ ලංන්ම ලංවිඹ ලංවැකිඹ. ලං භඹම ලංග ලංවැකි ලං වොදභ ලංඋදේවයමඹ ලං
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නම් ලං ටියුනීසිඹේයි. ලං ටියුනීසිඹේ ස ලං යේතය ලං  ඳයළි ඹන්ති ලං අනතුරු ලං තේියව ලං ාේද ලං ගමනේකින්ති ලං ඳසු ලං
ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිළිඵ ලංනීිය ලං වටුම්ඳත් ලංඳේර්ර භන්තිතුම ලංදිරරිඳත් ලංවයන ලංවිම ලංඑව ලංයතඹ ලංම්ප්රදේයිව ලං
ද්රේමිවඹන්ති ේ ලං පිබිදී භන්ති ලං  වම්ඵත් ලං ා සදී ලං වරුණු ලං ගමනේ්ත ලං  0ේභ ලං අයම ලං ියබිණි. ලං  භහිදී ලං
ඒවේඵේධේඹ ලංඇිය ලංවයනු ලං් ලං ම්ප්රදේයිව ලංයු්තියඹ ලංඹේන්තිත්රමඹම ලංඅදේශ ලංසිඹල්ර ලං 0 ලංනීියඹ්ත ලංඹම ත් ලං
පිහිටුන ලං රදී. ලං  ලං  භඹම ලං අභය ලං යතඹ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹම ලං අදේශ ලං ම්ඵන්තිකරවයමඹම ලං  නභභ ලං
ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං අභේයාලඹ්ත ලං ද ලං රඵේ ලං දු 0. ලං ද්ළුල් ලං ඵරර ලං ඳයේ ලං දුන්තිනද ලං එභ ලං “සුපිරි” ලං
අභේයාලඹම ලං ාක්රේන්තිිය ලං යු්තිය ලං ඹේන්තිත්රමඹම ලං අදේශ ලං වමයුතු ලං  0සිඹේවේය ලං ම්ඵන්තිකරවයමඹ ලං කිරීභම ලං
 නොවැකි ලං වු ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං නීියඹ ලං ඳේර්ර ම්න්තිතු ස ලං දී ලං ම්භ ලං වුද ලං එභ ලං
ඹේන්තිත්රනඹ ලංැවසීභම ලංටියුනීසිඹේම ලංයවම ලංඩේ ලංවේරඹ්ත ලංග ලංවිඹ. ලංටියුනීසිඹේනු ලංය ලංව ලංගරුත්ඹ ලං
පිළිඵ ලං වොමින්ති ලංබේ ලං(TDC) ැඩ ලංආයම්බ ලංවයන ලංවිම ලංඳසු ලංගිඹ ලං යජීභ ේ ලංඵර ේ ලංසිම ලංඑ ේේසි ලංනැත් ලං
ඵරඹම ලං ඳැමිණි ලං සිම ලං අය ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ඹේන්තිත්රමඹම ලංකිසිදු ලං වඹ්ත ලං රඵේදීභ ලං මුර ලං සිමභ ලං  ව භ ලං
ප්රිය්ත ේඳ ලංව ශේඹ. ලංඒ ලංඅනු ලංTDC ලංඹම ලංකිසිදු ලං ේලඳේරන ලංවඹ්ත ලංයත ඹන්ති ලං නොරැබුණි. 

 

අතීය  ලංවිවේල ලංව, ලංුකත් ත් ලංඇයි? 

අතීඹ ලංවිබේග ලංකිරීභම ලංඅඳම ලංිරරි ලං දන ලං නො ඹකුත් ලං ේලඳේරනභඹ, ලංෛනියව ලංව ලංදේාේයේත්භව ලං වේතු ලං
වේයමේ ලං  ලංඇ. ලං  ේලඳේරනභඹ ලං ඳැියවඩකින්ති ලංඵැලු ොත්, ලං අතීඹ ලං විබේග ලංකිරීභ ලංාක්රේන්තිිය ලංභ ේ ලංසිටින ලං
භේතඹව ලංඔ යොත්තු ලංදී ම් ලංවැකිඹේ ලංවිදවේ ලංඳේයි. 

 

 භඹම ලංභගේමි ලංඅතීඹ ලංවිබේග ලංකිරීභම ලංඅලය ලංන ලංදේාේයත්භව ලංඅයලයේ ලංද ලංඅඳම ලං භහිදී ලං ගන ලංවැය ලං
දැ්තවිඹ ලංවැව. ලංැඵවින්තිභ ලංඵැලු වොත් ලංප්රතේන්තිත්රේදඹම ලංඳසු ලංගිඹ ලං යජීභ ේ ලංවඩාඩේඹම් ලංඅ ලං ඳොන ලංේ්ත ලං
ේභවේමී ලං යේතයඹ්ත ලංබිහි ලං  සඹයි ලං සිතීභ ලංඋගවමඹ. ලං  භහිදී ලං අඳයේධ ලං රම ලං  ගොදුරු ලං වුන්ති ේ ලං  වෝම ඹන්ති ලං
ඵරන ලං විම ලං න ලං යතඹන්ති ලං තුරද ලං අඳයේධවරුන්ති ලං  0දැල් ල් ලං ැරියන්ති න්ති ලං නම් ලං එන්ති ලං විමව ලං යමව ලං
ප්රතේන්තිත්රේදඹ ලංද ලංදුර්රඹ. ලං ගොදුරු ලංවුන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලංභව ලංතනේද ලංඑඵදු ලංඅ්ථේවදී ලංයතඹ ලංවිල්ේ ලං
 නොකිරීභම ලං ඳශ ේ. ලංඅවිල්ේඹන්ති ලංදළුරේ ලංනැත් ලංඵර ලං ඳයන ම් ලංවුත් ලංඇිය ලංවීභම ලංදඩ ලංනැතු ලං නො ස. 

 

1980 ලං දලව ේදී ලං  ලං යු ගෝ්රේවිඹේ ස ලං ඇිය ලං ව ලං ප්රාඩාඩ ලං �ඹේ ලං ාක්රඹ්ත ලං  ේ ලං නැත් ලං 1990 ලං දලව ේද ලං ඒ ලං
අයු යන්තිභ ලංඇවි රණු ලංඇැයි ලං ඵො වෝ දනේ ලං නොසිතුව. ලංතේයන්තිය ලංඅඳයේධ ලංඅිකවයමඹ ලංදිරරි ේ ලංේ්ති ලං
දුන්ති ලං ඳැයණි ලං යු ගෝ්රේවිඹේ ස ලං අඳයේධ ලං රම ලං වව ලං වුන්ති ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං ප්රවේල ලං ව ශේ ලං වේරඹ්ත ලං
ද්යේමභ ලංඑවභ ලංවඩාඩේඹභ්ත ලං නො න් ලංඳේරනඹම ලංවවුල් ලංවීභ ලං භඹම ලං වේතු්ත ලංවිඹ ලංවැකි ලංඵයි. 

 

යම්ත ලං අතීඹ ලං විභර්ලඹනඹ ලංකිරීභම ලං  ඳ ශමන්ති න්ති ලං නම් ලං එයින්ති ලංකිඹ න්ති න්ති ලං එභ ලං යම ලං භන්ති ලං  ඳය ලං සිටි ලං
්ථේන ේ ලං සිම ලං දිරරිඹම ලං ඹේභම ලං අයේත ලං උත්ේවඹ්ත ලං දයම ලං ඵයි. ලං තර්භ 0ඹ ලං II ලං  රෝව ලං යුේධ ේ ලං
ම් ල්ච්ඡත් ඹන්ති ලංඇිය ලංයම් ලංඵැම ලංවැ ලංයමකි. ලංනමුත් ලං වටි ලංවශකින්ති ලං ඳය ලංක්රභඹ ලංඹම ත් ලංඅතීඹ ලංවිබේග ලං
කිරී භන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලංබිහිසුණු ලංභඹ්ත ලංඅිර ඹන්ති ලංඵේ ලංගැනු භන්ති ලංඔවුන්ති ලංසුවි ලේෂී ලංප්රගියඹ්ත ලංඅත් ලංවය ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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ගත් ලංඵැස ලං භහිදී ලංකි ලංභනේඹ. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං රම ලංII ලං රෝව ලංයුේධඹ ලංඅන්ති ලංය ලංඳනව්ත ලංග ලංවුනද ලං
ඕනයභ ලංතර්භේනු ලංසිසු කුම ලංයුේධඹ ලංව ලංමුරඝේනඹන්ති ලංඅදමත් ලං වොඳින්ති ලං ලංභවඹ. 

අියඹම ලං  ලං මුණ ම ලං දීභ ලං ැභ ලං තර්භනු කු ලං තුරභ ලං සිඹ ලං අල්ැසි ලං යේතයඹන්ති ලං භ  ලං ඇිය ලං ඵේඹම ලං
ඳරිර් 0ඹ ලං ඵරඳයභ්ත ලං එල්ර ලං වශ ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං යු යෝඳේනු ලං ාගභඹ ලං  ම් ලං න ලං විම ලං අන්තිර්තේියව ලං
ත්ර්ේදීන්ති ේ ලංර්තන, ලං ලංමරය ලංඅර්බුද ලංව ලංමලිව ලංප්රල්න ලංගමනේ්ත ලංවමු ස ලංවඩාඩේඹභ්ත ලං ර ලංඅයෝ ඹෝග ලං
රම ලංනැතු ලංඇ. ලංඑ වත් ලං ඵො වෝ ලං දනකුම ලං භහි ලංඅභව ලංවී ලං ගෝ ලංඇිය ලංවේයමඹ ලංනම් ලංඅද ලංවඩාඩේඹභ්ත ලං
 ර ලංසිටින ලං භභ ලංයමල් ලංමිම ලංදලව ලංඳවවම ලං ඳය ලංභවේ ලංයුේධ ලංරම ලංඳැමලුණු ලංයේතයඹන්ති ලංඵයි. ලංතර්භ 0ඹ, ලං
ප්රාලඹ ලං ව ලං  ඳෝරන්තිඹ ලං භ  ලං මන්ති ලං භේරේව ලං  0ය ලං  ලං සිටි ලං අයභ ලංෛද ේ ලං යදභ්ත ලං  භන්ති ලං දලව ලං
ගමනේවම ලංඳසු ලංතර්භ 0ඹ ලංව ලංප්රාලඹ ලංයු යෝපිඹේනු ලංාගභ ේ ලංවද ලංඵම ලංඳත් ලංසිටියි. 

 

 භඹම ලං න්, ලංතඳේනඹ ලංකිසිභ ලංිර නව ලංII ලං රෝව ලංයුේධ ඹන්ති ලංසිදු ලංවුනු ලංඅඳයේධ ලංපිළිගැනීභම ලං වෝ ලංඒේම ලං
භේ ලංදල්න භම ලංදිරරිඳත් ලංවු ේ ලංනැ. ලංඅල්ැසිඹන්ති ලංයේතයඹන්ති ේ ලංඵරත් ලංවි යෝධේ ලංභධය ේ ලංවුද ලංඔවුණ  ලං ලං
ගර්හි ලංයුධ ලං අඳයේධවරුන්ති ලංැභරු ෝඹ. ලං යුධ ලංභ ේ ලංලිාගිව ලංවල් ලං ේඹම ලං ඹොදේගත් ලංවේන්තිේන්තිම ලං
යු්තියඹ ලං දටු ලං වයන්තින ලං ඹයි ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං නැගු ලං වඬම ලං තඳේනඹ ලං කිසිිර නව ලං වන්ති ලං දුන්ති ලං ඵ්ත ලං
 නො ඳනුණි. ලං ම් ලං 0ේභ ලංඅල්ැසි ලංයේතයඹන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලංනැ ගනහිය ලංආසිඹේනු ලංවරේඳඹභ ලංතඳේන ේ ලං
ත්භන්ති ලංඋඳේඹභේර්ගිව ලංපිබිදීභ ලං ද ලංඵරන්ති න්ති ලංැව ඹන්ති ලංපිරුණු ලං ද නිය 0. 

 

්ය ලංඳැවීම  ලං 

ාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංඹේන්තිත්රමඹවදී ලං ඵො වෝ ලංයමල් ලංය ලංඳැසී ම් ලංක්රභ සදඹවම ලංනැඹුරු ලංනු ලංද්තනම ලං
රැබිණි. ලං 0ර ලංභේම ම් ලංසිදු ලං න ලං  භඵඳු ලං�ඹේලිඹ්ත ලං ඵො වෝවිම ලංේවේලිව, ලංෛනියව ලංරාගුේඹ්ත ලං
නැිය ලංය ලං වොමිභව ලං්රුඳඹ ලංගනී. ලං භහි ලංඋද්තභ ලංඵරේ ඳො යොත්තු ලංන්ති න්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලං
ව ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ ලං වේතු ලංව ලංප්රියවිඳේව ලංවඳුනේ ලංගැනීභයි. 

 

ය ලං වොමිභ්ත ලංපිහිටුන ලංවිම ලංඑහි ලංඵරඹ, ලංායුියඹ, ලංම්ඳත් ලංව ලංඑඹම ලංරැ ඵන ලංවිික ලංවිධේන ලංපිළිඵ ලංර්ර් ලං
වි 0ල්ාඹවම ලංඑශඹිඹ ලංයුතුඹ. ලංදියවේඹ ලං ද ලංඵරන ලංවිම ලංරියන්ති ලංඇභරිවේනු ලංවරේඳ ේ ලංය ලං වොමින්ති ලංරදී ලං
සිදු ලංවු න්ති ලංඅඩු ලංඵරර ලංප්රභේමඹ්ත ලංරඵේ ලංදී ලංසිභේ ලංහි ලංඳරිඹව ලංසිම ලං ෝයේ ලංගත් ලංඵයඳර ලංගම ේ ලංඅඳයේධ ලං
කිහිඳඹ්ත ලං පිළිඵ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරීභඹ2. ලං දකුණු ලං අප්රිවේනු ලං ව ලං ටියු 0සිඹේනු ලං ය ලං  වොමින්ති ලං රදී ලං අතී ලං
අඳයේධ ලං පිළිඵ ලං  ොඹේ ලං ඵැන භ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං ඒ ලං ඒ ලං වේරරදී ලං වඩවුණු ලං භේත ලං ව ලං ආර්ථිව ලං අයිතීන්ති ලං
පිළිඵද ලං විභර්ලනඹ ලං  වරුණි ලං . ලං  භහිදී ලං දිරරිඳත් ලං  න ලං දු්ත ලං ගැනවිලි ලං පිළිඵ ලං සිඹ ලං ඵර ලං ප්රාඩාඩත් ේ ලං
ඳරිභේමඹ ලං අනු ලං ප්රභේමේත්භව ලං ග සමඹ්ත ලං සිදු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඵැස ලං කි ලං භනේඹ. ලං එ වත් ලං එහිදී ලං ය ලං
 වොමිභම ලං රඵේ ලං දී ලං ඇිය ලං ඵරර ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං වේරඹ ලං  භන්තිභ ලං භේන ලං ම්ඳත් ලං පිළිඵද ලං ැරකිඹ ලං
යුතුභඹ. 

                                                           
2 චිලි ලංය ලං වොමිභම ලංඵරඹ ලංරැී  ලංියබු න්ති ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංව ලංභයමඹම ලංඳත් ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලංඳභම්ත ලං ොඹේ ලංඵැන භමඹ. ලං
 භහිදී ලංධ ලංහිාේ ලංඳැමි 0විභ ලංැ 0 ලංඅ නකුත් ලංවේයමේ ලංවිබේගඹම ලංගත් ත් ලංනැ ලං.ආර්තන්තිටිනේ ස ලංය ලං වොමිභම ලංඵරඹ ලංරැී  ලං
ියබු න්ති ලං1976 ලංසිම ලං1983 ලංවේරඹ ලංතුර ලංසිදු ලංව ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං ොඹේ ලංඵැන භමඹ. 
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නම් ලං ටියුනීසිඹේයි. ලං ටියුනීසිඹේ ස ලං යේතය ලං  ඳයළි ඹන්ති ලං අනතුරු ලං තේියව ලං ාේද ලං ගමනේකින්ති ලං ඳසු ලං
ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිළිඵ ලංනීිය ලං වටුම්ඳත් ලංඳේර්ර භන්තිතුම ලංදිරරිඳත් ලංවයන ලංවිම ලංඑව ලංයතඹ ලංම්ප්රදේයිව ලං
ද්රේමිවඹන්ති ේ ලං පිබිදී භන්ති ලං  වම්ඵත් ලං ා සදී ලං වරුණු ලං ගමනේ්ත ලං  0ේභ ලං අයම ලං ියබිණි. ලං  භහිදී ලං
ඒවේඵේධේඹ ලංඇිය ලංවයනු ලං් ලං ම්ප්රදේයිව ලංයු්තියඹ ලංඹේන්තිත්රමඹම ලංඅදේශ ලංසිඹල්ර ලං 0 ලංනීියඹ්ත ලංඹම ත් ලං
පිහිටුන ලං රදී. ලං  ලං  භඹම ලං අභය ලං යතඹ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹම ලං අදේශ ලං ම්ඵන්තිකරවයමඹම ලං  නභභ ලං
ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං අභේයාලඹ්ත ලං ද ලං රඵේ ලං දු 0. ලං ද්ළුල් ලං ඵරර ලං ඳයේ ලං දුන්තිනද ලං එභ ලං “සුපිරි” ලං
අභේයාලඹම ලං ාක්රේන්තිිය ලං යු්තිය ලං ඹේන්තිත්රමඹම ලං අදේශ ලං වමයුතු ලං  0සිඹේවේය ලං ම්ඵන්තිකරවයමඹ ලං කිරීභම ලං
 නොවැකි ලං වු ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං නීියඹ ලං ඳේර්ර ම්න්තිතු ස ලං දී ලං ම්භ ලං වුද ලං එභ ලං
ඹේන්තිත්රනඹ ලංැවසීභම ලංටියුනීසිඹේම ලංයවම ලංඩේ ලංවේරඹ්ත ලංග ලංවිඹ. ලංටියුනීසිඹේනු ලංය ලංව ලංගරුත්ඹ ලං
පිළිඵ ලං වොමින්ති ලංබේ ලං(TDC) ැඩ ලංආයම්බ ලංවයන ලංවිම ලංඳසු ලංගිඹ ලං යජීභ ේ ලංඵර ේ ලංසිම ලංඑ ේේසි ලංනැත් ලං
ඵරඹම ලං ඳැමිණි ලං සිම ලං අය ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ඹේන්තිත්රමඹම ලංකිසිදු ලං වඹ්ත ලං රඵේදීභ ලං මුර ලං සිමභ ලං  ව භ ලං
ප්රිය්ත ේඳ ලංව ශේඹ. ලංඒ ලංඅනු ලංTDC ලංඹම ලංකිසිදු ලං ේලඳේරන ලංවඹ්ත ලංයත ඹන්ති ලං නොරැබුණි. 

 

අතීය  ලංවිවේල ලංව, ලංුකත් ත් ලංඇයි? 

අතීඹ ලංවිබේග ලංකිරීභම ලංඅඳම ලංිරරි ලං දන ලං නො ඹකුත් ලං ේලඳේරනභඹ, ලංෛනියව ලංව ලංදේාේයේත්භව ලං වේතු ලං
වේයමේ ලං  ලංඇ. ලං  ේලඳේරනභඹ ලං ඳැියවඩකින්ති ලංඵැලු ොත්, ලං අතීඹ ලං විබේග ලංකිරීභ ලංාක්රේන්තිිය ලංභ ේ ලංසිටින ලං
භේතඹව ලංඔ යොත්තු ලංදී ම් ලංවැකිඹේ ලංවිදවේ ලංඳේයි. 

 

 භඹම ලංභගේමි ලංඅතීඹ ලංවිබේග ලංකිරීභම ලංඅලය ලංන ලංදේාේයත්භව ලංඅයලයේ ලංද ලංඅඳම ලං භහිදී ලං ගන ලංවැය ලං
දැ්තවිඹ ලංවැව. ලංැඵවින්තිභ ලංඵැලු වොත් ලංප්රතේන්තිත්රේදඹම ලංඳසු ලංගිඹ ලං යජීභ ේ ලංවඩාඩේඹම් ලංඅ ලං ඳොන ලංේ්ත ලං
ේභවේමී ලං යේතයඹ්ත ලංබිහි ලං  සඹයි ලං සිතීභ ලංඋගවමඹ. ලං  භහිදී ලං අඳයේධ ලං රම ලං  ගොදුරු ලං වුන්ති ේ ලං  වෝම ඹන්ති ලං
ඵරන ලං විම ලං න ලං යතඹන්ති ලං තුරද ලං අඳයේධවරුන්ති ලං  0දැල් ල් ලං ැරියන්ති න්ති ලං නම් ලං එන්ති ලං විමව ලං යමව ලං
ප්රතේන්තිත්රේදඹ ලංද ලංදුර්රඹ. ලං ගොදුරු ලංවුන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලංභව ලංතනේද ලංඑඵදු ලංඅ්ථේවදී ලංයතඹ ලංවිල්ේ ලං
 නොකිරීභම ලං ඳශ ේ. ලංඅවිල්ේඹන්ති ලංදළුරේ ලංනැත් ලංඵර ලං ඳයන ම් ලංවුත් ලංඇිය ලංවීභම ලංදඩ ලංනැතු ලං නො ස. 

 

1980 ලං දලව ේදී ලං  ලං යු ගෝ්රේවිඹේ ස ලං ඇිය ලං ව ලං ප්රාඩාඩ ලං �ඹේ ලං ාක්රඹ්ත ලං  ේ ලං නැත් ලං 1990 ලං දලව ේද ලං ඒ ලං
අයු යන්තිභ ලංඇවි රණු ලංඇැයි ලං ඵො වෝ දනේ ලං නොසිතුව. ලංතේයන්තිය ලංඅඳයේධ ලංඅිකවයමඹ ලංදිරරි ේ ලංේ්ති ලං
දුන්ති ලං ඳැයණි ලං යු ගෝ්රේවිඹේ ස ලං අඳයේධ ලං රම ලං වව ලං වුන්ති ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං ප්රවේල ලං ව ශේ ලං වේරඹ්ත ලං
ද්යේමභ ලංඑවභ ලංවඩාඩේඹභ්ත ලං නො න් ලංඳේරනඹම ලංවවුල් ලංවීභ ලං භඹම ලං වේතු්ත ලංවිඹ ලංවැකි ලංඵයි. 

 

යම්ත ලං අතීඹ ලං විභර්ලඹනඹ ලංකිරීභම ලං  ඳ ශමන්ති න්ති ලං නම් ලං එයින්ති ලංකිඹ න්ති න්ති ලං එභ ලං යම ලං භන්ති ලං  ඳය ලං සිටි ලං
්ථේන ේ ලං සිම ලං දිරරිඹම ලං ඹේභම ලං අයේත ලං උත්ේවඹ්ත ලං දයම ලං ඵයි. ලං තර්භ 0ඹ ලං II ලං  රෝව ලං යුේධ ේ ලං
ම් ල්ච්ඡත් ඹන්ති ලංඇිය ලංයම් ලංඵැම ලංවැ ලංයමකි. ලංනමුත් ලං වටි ලංවශකින්ති ලං ඳය ලංක්රභඹ ලංඹම ත් ලංඅතීඹ ලංවිබේග ලං
කිරී භන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලංබිහිසුණු ලංභඹ්ත ලංඅිර ඹන්ති ලංඵේ ලංගැනු භන්ති ලංඔවුන්ති ලංසුවි ලේෂී ලංප්රගියඹ්ත ලංඅත් ලංවය ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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ගත් ලංඵැස ලං භහිදී ලංකි ලංභනේඹ. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං රම ලංII ලං රෝව ලංයුේධඹ ලංඅන්ති ලංය ලංඳනව්ත ලංග ලංවුනද ලං
ඕනයභ ලංතර්භේනු ලංසිසු කුම ලංයුේධඹ ලංව ලංමුරඝේනඹන්ති ලංඅදමත් ලං වොඳින්ති ලං ලංභවඹ. 

අියඹම ලං  ලං මුණ ම ලං දීභ ලං ැභ ලං තර්භනු කු ලං තුරභ ලං සිඹ ලං අල්ැසි ලං යේතයඹන්ති ලං භ  ලං ඇිය ලං ඵේඹම ලං
ඳරිර් 0ඹ ලං ඵරඳයභ්ත ලං එල්ර ලං වශ ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං යු යෝඳේනු ලං ාගභඹ ලං  ම් ලං න ලං විම ලං අන්තිර්තේියව ලං
ත්ර්ේදීන්ති ේ ලංර්තන, ලං ලංමරය ලංඅර්බුද ලංව ලංමලිව ලංප්රල්න ලංගමනේ්ත ලංවමු ස ලංවඩාඩේඹභ්ත ලං ර ලංඅයෝ ඹෝග ලං
රම ලංනැතු ලංඇ. ලංඑ වත් ලං ඵො වෝ ලං දනකුම ලං භහි ලංඅභව ලංවී ලං ගෝ ලංඇිය ලංවේයමඹ ලංනම් ලංඅද ලංවඩාඩේඹභ්ත ලං
 ර ලංසිටින ලං භභ ලංයමල් ලංමිම ලංදලව ලංඳවවම ලං ඳය ලංභවේ ලංයුේධ ලංරම ලංඳැමලුණු ලංයේතයඹන්ති ලංඵයි. ලංතර්භ 0ඹ, ලං
ප්රාලඹ ලං ව ලං  ඳෝරන්තිඹ ලං භ  ලං මන්ති ලං භේරේව ලං  0ය ලං  ලං සිටි ලං අයභ ලංෛද ේ ලං යදභ්ත ලං  භන්ති ලං දලව ලං
ගමනේවම ලංඳසු ලංතර්භ 0ඹ ලංව ලංප්රාලඹ ලංයු යෝපිඹේනු ලංාගභ ේ ලංවද ලංඵම ලංඳත් ලංසිටියි. 

 

 භඹම ලං න්, ලංතඳේනඹ ලංකිසිභ ලංිර නව ලංII ලං රෝව ලංයුේධ ඹන්ති ලංසිදු ලංවුනු ලංඅඳයේධ ලංපිළිගැනීභම ලං වෝ ලංඒේම ලං
භේ ලංදල්න භම ලංදිරරිඳත් ලංවු ේ ලංනැ. ලංඅල්ැසිඹන්ති ලංයේතයඹන්ති ේ ලංඵරත් ලංවි යෝධේ ලංභධය ේ ලංවුද ලංඔවුණ  ලං ලං
ගර්හි ලංයුධ ලං අඳයේධවරුන්ති ලංැභරු ෝඹ. ලං යුධ ලංභ ේ ලංලිාගිව ලංවල් ලං ේඹම ලං ඹොදේගත් ලංවේන්තිේන්තිම ලං
යු්තියඹ ලං දටු ලං වයන්තින ලං ඹයි ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං නැගු ලං වඬම ලං තඳේනඹ ලං කිසිිර නව ලං වන්ති ලං දුන්ති ලං ඵ්ත ලං
 නො ඳනුණි. ලං ම් ලං 0ේභ ලංඅල්ැසි ලංයේතයඹන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලංනැ ගනහිය ලංආසිඹේනු ලංවරේඳඹභ ලංතඳේන ේ ලං
ත්භන්ති ලංඋඳේඹභේර්ගිව ලංපිබිදීභ ලං ද ලංඵරන්ති න්ති ලංැව ඹන්ති ලංපිරුණු ලං ද නිය 0. 

 

්ය ලංඳැවීම  ලං 

ාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංඹේන්තිත්රමඹවදී ලං ඵො වෝ ලංයමල් ලංය ලංඳැසී ම් ලංක්රභ සදඹවම ලංනැඹුරු ලංනු ලංද්තනම ලං
රැබිණි. ලං 0ර ලංභේම ම් ලංසිදු ලං න ලං  භඵඳු ලං�ඹේලිඹ්ත ලං ඵො වෝවිම ලංේවේලිව, ලංෛනියව ලංරාගුේඹ්ත ලං
නැිය ලංය ලං වොමිභව ලං්රුඳඹ ලංගනී. ලං භහි ලංඋද්තභ ලංඵරේ ඳො යොත්තු ලංන්ති න්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලං
ව ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ ලං වේතු ලංව ලංප්රියවිඳේව ලංවඳුනේ ලංගැනීභයි. 

 

ය ලං වොමිභ්ත ලංපිහිටුන ලංවිම ලංඑහි ලංඵරඹ, ලංායුියඹ, ලංම්ඳත් ලංව ලංඑඹම ලංරැ ඵන ලංවිික ලංවිධේන ලංපිළිඵ ලංර්ර් ලං
වි 0ල්ාඹවම ලංඑශඹිඹ ලංයුතුඹ. ලංදියවේඹ ලං ද ලංඵරන ලංවිම ලංරියන්ති ලංඇභරිවේනු ලංවරේඳ ේ ලංය ලං වොමින්ති ලංරදී ලං
සිදු ලංවු න්ති ලංඅඩු ලංඵරර ලංප්රභේමඹ්ත ලංරඵේ ලංදී ලංසිභේ ලංහි ලංඳරිඹව ලංසිම ලං ෝයේ ලංගත් ලංඵයඳර ලංගම ේ ලංඅඳයේධ ලං
කිහිඳඹ්ත ලං පිළිඵ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරීභඹ2. ලං දකුණු ලං අප්රිවේනු ලං ව ලං ටියු 0සිඹේනු ලං ය ලං  වොමින්ති ලං රදී ලං අතී ලං
අඳයේධ ලං පිළිඵ ලං  ොඹේ ලං ඵැන භ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං ඒ ලං ඒ ලං වේරරදී ලං වඩවුණු ලං භේත ලං ව ලං ආර්ථිව ලං අයිතීන්ති ලං
පිළිඵද ලං විභර්ලනඹ ලං  වරුණි ලං . ලං  භහිදී ලං දිරරිඳත් ලං  න ලං දු්ත ලං ගැනවිලි ලං පිළිඵ ලං සිඹ ලං ඵර ලං ප්රාඩාඩත් ේ ලං
ඳරිභේමඹ ලං අනු ලං ප්රභේමේත්භව ලං ග සමඹ්ත ලං සිදු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඵැස ලං කි ලං භනේඹ. ලං එ වත් ලං එහිදී ලං ය ලං
 වොමිභම ලං රඵේ ලං දී ලං ඇිය ලං ඵරර ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං වේරඹ ලං  භන්තිභ ලං භේන ලං ම්ඳත් ලං පිළිඵද ලං ැරකිඹ ලං
යුතුභඹ. 

                                                           
2 චිලි ලංය ලං වොමිභම ලංඵරඹ ලංරැී  ලංියබු න්ති ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංව ලංභයමඹම ලංඳත් ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලංඳභම්ත ලං ොඹේ ලංඵැන භමඹ. ලං
 භහිදී ලංධ ලංහිාේ ලංඳැමි 0විභ ලංැ 0 ලංඅ නකුත් ලංවේයමේ ලංවිබේගඹම ලංගත් ත් ලංනැ ලං.ආර්තන්තිටිනේ ස ලංය ලං වොමිභම ලංඵරඹ ලංරැී  ලං
ියබු න්ති ලං1976 ලංසිම ලං1983 ලංවේරඹ ලංතුර ලංසිදු ලංව ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං ොඹේ ලංඵැන භමඹ. 
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 ඳය ලංඳරිච් ේද ේ ලංවන්ති ලංවශ ලංඅයුරින්ති ලංභේන ලංම්ඳත් ලංව ලංඑඹම ලංරඵේ දන ලංමුරයභඹ ලංදේඹවත්ඹ ලංය ලං
 වොමිභව ලං වේර්ඹ ලං බේයඹ ලං ේ්තේත් ලං වයගැනීභම ලංඍජුභ ලං දවල් ලං  ස. ලං  ලං ටියු 0සිඹේනු ලං ය ලං  වොමිභ ලං
2TDC  ලංවිලේර ලංඵරර ලංප්රභේමඹ්ත ලංඹම ත් ලංේර්ිව ලංඇ භරිවේනු ලං ඩොරර් ලංමිලිඹන ලං10 ලංව ලංදේඹවත්ඹ්ත ලං
ඹම ත් ලංවමයුතු ලංවශ ලං අය ලං  ඳරුවිඹේනු ලං ය ලං  වොමිභ ලං සිභේ ලං හි ලං ඵරර ලං ප්රභේමඹ්ත ලං ඹම ත් ලං ය ලං
තුනව ලංවේරඹ්ත ලංවේ ලංඇ භරිවේනු ලං ඩොරර් ලංමිලිඹන ලං12ව ලංඅයමුදරකින්ති ලං�ඹේත්භව ලංවිණි. 

 

 භඵඳු ලං  වොමිභවදී ලං  ලං වින්තිිරඹන්ති ගන්ති ලං රඵේ ලං ගන්තින ලං ේ්ති ලං මවන්ති ලං ඔවුන්ති ේ ලං වඬ ලං තන ලං ග ලං කිරීභම ලං
 භන්තිභ ලංඔවුන්ති ේ ලං ගෞයඹ ලංනැ ලංප්රිය්මේඳනඹ ලංකිරීභමද ලං වේතු ලං ස. ලංආර්තන්තිටිනේ සදී ලංඳැැත්වුණු ලංය ලං
 වොමි ම්දී ලං  ඳොදු ලං විබේගඹන්ති ලං  නොඳැැත්වුණු ලං අය ලං වින්තිිරඹන්ති ගන්ති ලං  න ලං  නභ ලං ප්රවේල ලං 1500්ත ලං
ඳභම ලංගන්තිනේ ලංරදී. ලං භඹම ලංප්රියවිරුේධ ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ස ලංඳැිය ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලං වොමි ම් ලංදී ලංදේ ලං
දුය ලංඵැවැය ලංදු්වය ලං ඳ ද් ලංර ලංඳේ ලං ඳොදු ලංවිබේගඹන්ති ලංඳැිය ලංඅය ලංේ්තය ලංමවන්ති ලංියඳේභ ලං ර්ඩි ඹෝ ලංව ලං
 මලිවින්ති ලංභේධය ලංඔ් ේ ලංභවතනේම ලංඇ න්තිනම, ලංදකින්තිනම ලංර්න ලංරදී. 

 

 භැ 0 ලං ය ලං  වොමිභව ලංායුියඹ ලං ැරකී ම්දී ලං ැභවිමභ ලං එහි ලං මලිවත්ඹම ලං  ලං සිඹලුභ ලං තන ලංවඩාඩේඹම් ලං
අය ලං වි ලේ ඹන්තිභ ලං වින්තිිරඹන්ති ලං 0 ඹෝතනඹ ලංවයන ලං තන ලංවඩාඩේඹභ ලං තුර ලං අාවත්ඹ ලං ප්රවම ලංවශ ලං ගරු ලං
වමයුතු ලං අඹකු ලං ඳත් ලංවයන ලං රදී. ලං  භභ ලංවඩාඩේඹභ ලං ැභවිමභ ලං අදේශ ලං ය ේ ලං සිඹලුභ ලං තන ලං වේ ලංආගමිව ලං ර්ග ලං
 0 ඹෝතනඹ ලං වශ ලං යුතු ලං වඩාඩේඹභ්ත ලං විඹ ලං යුතුඹ ලං . ලං ප්රධේන ලං  වොභේරි්තුභන්ති ලං  ලං විවිධ ලං ගිය ලං ර්තම ලං ඇිය ලං
අ න්ත ලං වොභේරි්රුන්ති ලංඅය ලංල්තතීන්ති ලංව ලංදුර්රේ ලංභැනවින්ති ලංවඳුනේ ලං ගන ලංඒේ ලංතුරනඹ ලංවශ ලංයුතුඹ. ලං
දකුණු ලං අප්රිවේනු ලං ය ලං  වොමි ම් ලං මුරසුන්ති ලං  වඵව ලං  ස්භන්තිස ලං ටුට ලංආර්ච්බි ොප් ලං තුභන්ති ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං
 ඳොදු ලං විබේගඹන්ති ලං රදී ලං වින්තිිරඹන්ති ලං තුලින්ති ලං භතු ලං ව ලං ා සදී ලං  භන්තිභ ලං අ සගේත්භව ලං ප්රවේලඹන්ති ලං භනේ ලං
වසුරුේ ගන ලං වශභනේවයමඹ ලං වයන ලං අයුරු ලං ද්තනම ලං රැී භ ලං සුවි ලේෂී ලං විණි. ලං  ම් ලං වේ ලං ඔණ ම ලං ඔණ  ේ ලං
වඹව ලං වොභේරි් ලංරුන්ති ගන්තිද ලංරැබු න්ති ලං නොභ ලංවඹකි. 

 

යේතයඹන්ති ලං භැිරවත් ලං වී ලං සිදු ලං  ව යන ලං ය ලං  වොමිම් ලං  භන්තිභ ලං සිවිල් ලං භේතඹන්ති ලං තුලින්ති ලං බිහි ලං න ලං ය ලං
 වොමින්ති ලං ද ලං ඇ ලං  වො ශොම්බිඹේ, ලං ගුේභේරේ ලං ව ලං බ්රසීර ේ ලං  භඵඳු ලං  වොමින්ති ලං අඳම ලං දැව ලං ග ලං
වැකිවිණි. ලං  භ ඹන්ති ලංඅියලඹ ලංැදගත් ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංවුේ ලං ඳභම්ත ලං නො ලං යේතයඹන්ති ලංභගින්ති ලංය ලං
 වොමිභ්ත ලංඇිය ලංකිරීභම ලං මලිව ලං අඩිේරභ්ත ලං දැම් ම්ද ලං  භැ 0 ලං සිවිල් ලං භේතඹන්ති ගන්ති ලං භතු ලං වුනු ලං ය ලං
 වී ම් ලං වොමින්ති ලංඵ ලංකි ලංභනේඹ. 

 

්ය ලං ්වී  ලං්  ලංුක්තියය  ලංඅර ලංඇිය ලං්බේවය  ලං 

රියන්ති ලංඇ භරිවේනු ලංවරේඳ ේ ලං ප්රු, ලංආතන්තිටිනේ ලංව ලංචින  ලංඹන ලංයේතයඹන්තිහි, ලංඳැැත්වුණු ලංය ලං වොමිම් ලං
තුළින්ති ලංඒ ලංඒ ලංයමර ලංභේතයීඹ ලං ේලඳේර 0ව ලංේේයමඹ ලංඅනු ලංනඩු ලංඳැරීම් ලංවයනු ලංද්තනම ලංරැබිණි. ලං ඳය ලං
වන්ති ලංවයන ලංරද ලංයමල් ලංතු න්තිභ ලංන ලංයතඹන්ති ලංඳශමු ලංසිදු ලංවයන ලංරද ලංවේර්ඹඹ ලංවු ේ ලංය ලං වොමිභ්ත ලං
්ථේපි ලං කිරීභයි. ලං  භහිදී ලං ය ලං  වොමිම් ලං තුලින්ති ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං  යජිභඹන්ති ලං හි ලං භේන ලං හිමිවම් ලං වඩවීම් ලං ර ලං
්බේඹන්ති ලංපිළිඵ ලංරඵේ ලංගත් ලංප්රවේලඹන්ති ලංවයවේ ලංභවතන ලංභඹ ලංවැඩග්ේ ලංඒ ලංඅනු ලංඅ�වයම ලං�ඹේභේර්ග ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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ගැනීභම ලං ඔවුනම ලං වැකි ලං විණි. ලං  භභ ලං යේතයඹන්ති ලං තු න්තිභ ලං  ඳය ලං ඳැිය ලං යතඹන්ති ලං  භැ 0 ලං භේන ලං හිමිවම් ලං
වඩකිරීම්රම ලං අදේශ ලංනඩු ලං විබේග ලං ප්රභේද ලංවයමින්ති ලංවමයුතු ලංවශත් ලං යතඹ ලං  ඳයන භත් ලංභ  ලංඇිය ලංවයන ලංරද ලං
ය ලං වොමින්ති ලංබේ ලංඹේන්තිත්රමඹ ලංවයම ලං වොම ලං ගන ලං ඵො වොභඹ්ත ලංදය ලං වළිදයවු ලංවයගැනීභම ලංවැකිවිණි. 

 

 

දකුණු ලංඅප්රිවේ සදී ලංය ලං වොමිභ ලංවයවේ ලංනඩු ලංඳයන ලංඵම ලංවයන ලංරද ලංඵරඳයම් ලංඔ් ේ ලංර්ම ලං වද ලංභ ේ ලං
සිදු ලං ව ලං අඳයේධ ලං පිළිඵ ලංභවේ ලං ඳරිභේම ලං වළිදයවු ලංවය ලංගැනීම් ලංවැකි ලංවුණි. ලං අප්රිවේනු ලංතේියව ලං වොාග්රඹ ලංව ලං
තේියව ලංඳ්තඹ ලංර්ම ලං වද ලංයුගඹ ලංඅන්ති ලංකිරීභම ලංේවච්ඡේ ලංවයන ලංභ ේ ලංතේියව ලංඳ්තඹ ලංැභවිමභ ලංප්රවේල ලං
ව ල් ලංර්ම ලං වද ලංවේර ේ ලංයේතය ලංඅාල ේ ලං ේඹ ලංවශ ලංව ලංවමුදේ ලං 0රධේරීන්තිම ලංභේ ලංරඵේ ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵඹ. ලං
අප්රිවේනු ලං තේියව ලං  වොන්තිග්රඹ ලං  භඹම ලං එිරරි ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං ඔවුන්තිම ලං විරුේධ ලං නඩු ලං ඳැරිඹ ලං යුතු ලං ඵඹ. ලං
එ වත් ලංඑභ ලංඅ්ථේ සදී ලං වොන්තිග්රඹ ලංද ලංඳසු ලංඵේ ලංගිඹ ලංවේයමඹ ලංවු ේ ලංශ  ලංඑන ලංඳල්ාේත් ලංර්ම ලං වද ලංභ ේ ලං
ඳශමු ලංන ලංභැියයමඹයි. ලං භභ ලංභැියයම ේ ලංතඹග්රවමඹම ලංආය්තව ලංඅාල ලංේභේජිවඹන්ති ේ ලංඡන්තිද ලංඅියලඹ ලං
ැදගත් ලං ව ලං අය ලංඔවුනම ලංවේ 0 ලං න ලංඹභ්ත ලංඳැසීභ ලං ඳේ ලං  වොාග්රඹම ලං අහිවය ලංප්රියඳර ලං ගන ලං දන්තින්ත ලං
විණි. ලං එභ ලං 0ේභ ලං වොාග්රඹ ලංවිල්ේ ලංව ශේ ලංආය්තව ලංඅාල ලංේභේජිවඹන්තිම ලං වොන්ති ේසි ලංහි ලංභේ්ත ලං
රඵේ ලං දී ලංඔවුන්ති ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලං වොමිභ ලං 2TRC  ලං  ලංදිරරිඳත් ලං වොම ලංඳේ ඳොච්ාේයමඹ ලංකිරී භන්ති ලං
ඔවුනම ලං ඡන්තිද ේදී ලං ැඩි ලං ඵරඳයභ්ත ලං එල්ර ලං  නොවයනු ලංඇිය ලං ඵමයි ලං . ලං TRC ලං ඹ ලං  භහිදී ලං  වොමිභ ලං වමු ස ලං
දිරරිඳත් ලං  නොවුණු ලං ව ලං අය ලං ප්රවේල ලං වශ ලං අඹලුන්තිම ලං නඩු ලං ඳයන ලං ඵම ලං මුර ලං සිමභ ලං ප්රවේල ලං ව ශේඹ. ලං
 භැ 0 ලංඵරඳයම් ලංවමු ස ලං වොමිභ ලං  ලංවිලේර ලංල ඹන්ති ලංදිරරිඳත් ලංවු ේ ලංර්ම ලං වද ලංභ ේ ලංසුළු ලංඅඳයේධ ලං
රම ලංම්ඵන්තිධ ලංව ලංද්ේගරඹන්තිඹ. ලං ව ේ ලංවුත් ලං භභ ලංදිරරිඳත් ලංවීභ ලංතුලින්ති ලං ඵො වොභඹ්ත ලංැ වී ලංගිඹ ලංවටුව ලං
යඹන්ති ලං වළිදයවු ලංවයගැනීභම ලංවැකි ලංවුේ ලංඳභම්ත ලං නො ලංඒේ ලංභවතනේ ලංඅය ලං ඵදේ ලං වැරීභමද ලංදඩ ලං
ැරසිණි. 

 

 ව ේ ලංනමුත් ලං වොන්ති ේසි ලංහි ලංභේ ලං දීම් ලං ිරගු ලංවේන න ලංඵර ලංයහි ලං�ඹේලිඹ්ත ලංඵම ලංඳත් ලංවිණි. ලංභවේ ලං
ඳරිභේම ලං අඳයේධ ලං රම ලං ම්ඵන්තිධ ලං වුන්ති ලං  වොටු ලංවය ලං ගැනීභම ලං එඹ ලං ේර්ථව ලං  භරභ්ත ලං ඵම ලං ඳත් ලං වු ේ ලං
නැ. ලංඑ භන්තිභ ලං වොමිභ ලංදිරරිඹම ලං නොඳැමිණි ලංව ලංභේ ලංරඵේ ලංගැනීභ ලංප්රිය්ත ේඳ ලංවශ ලංවුන්තිම ලං 0සි ලංදඩුම් ලං
රඵේ ලංදීභම ලංද ලං වොමිභ ලංඅ ඳො වොත් ලංවුණි. ලංඑනයින්ති ලංඵරන ලංවශ ලං වොමි භන්ති ලංැඩිභ ලංඅේධේයමඹ්ත ලංසිදු ලං
වු ේ ලං  වොමිභ ලං වමු ස ලං ය ලං ප්රවේල ලං වශ ලං වුන්තිම ලං ඵ ලං  ඳනී ලං ඹන ලං වරුමකි. ලං  වොමිභ ලං භග ලං වැරිඹ ලං
වඩාඩේඹම් ලංරම ලංකිසි්ත ලංප්රවේල ලංකිරීභම ලංඅලය ලං නොවුණු ලංඅයභ ලංභේතඹ ලංතුශ ලං 0දැල් ල් ලංජිත් ලංවීභමද ලංදඩ ලං
වය ලංරැබිණි. ලංර්ම ලං වද ලංේභඹ ලංතුර ලංවින්තිිරඹන්තිම ලං භන්තිභ ලංිරවි ලං ඵය ලංගත්වුන්තිමද ලං භභගින්ති ලංසිදු ලංවු ේ ලං
අැඩකි. ලං ඵො වෝ ලං ද නකුම ලංඒ ලංේභඹ ලංතුර ලංභන්තිම ලං වෝ ලංභන්ති ේ ලංහිෛෂීන්තිම ලංසිදු ලංව ලංදු්වයේ ලංගැන ලං
 ොයතුය්ත ලංරඵේ ලංග ලං නොවැකි ලංත්ඹම ලංඳත් ලංවුනු ලංඅයභ ලංභීමඹම ලංම්ඵන්තිධ ලංවන්තිම ලංදඬුම් ලංරඵේ ලං දනුද ලං
දැකිඹ ලං නොවැකි ලංවිණි. 

 

1991 ලං  ර් ලං ඇිය ලං වශ ලං  භභ ලං  වොමි භන්ති ලං 2TRC  ලං ඳසු ලං “ වොන්ති ේසි ලං හි ලං භේ ලං දීභ” ලං පිළිඵ ලං
තේයන්තිය ලං 0ියඹ ලංැරකිඹ ලංයුතු ලං නවම ලංබේතනඹ ලංවිණි. ලංදන්ති ලංදිරරිඹම ලංතේයන්තිය ලංඅඳයේධ ලංරම ලංඅදේශ ලං ලං
යුධ ලං අඳයේධ, ලං භේනුිඹ ලං අඳයේධ ලං ව ලං මුරඝේන ලං රම ලං ම්ඵන්තිධ ලංකිසි ්තම ලං තේයන්තිය ලංනීියඹ ලං ඹම ත් ලං
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15 
 

 ඳය ලංඳරිච් ේද ේ ලංවන්ති ලංවශ ලංඅයුරින්ති ලංභේන ලංම්ඳත් ලංව ලංඑඹම ලංරඵේ දන ලංමුරයභඹ ලංදේඹවත්ඹ ලංය ලං
 වොමිභව ලං වේර්ඹ ලං බේයඹ ලං ේ්තේත් ලං වයගැනීභම ලංඍජුභ ලං දවල් ලං  ස. ලං  ලං ටියු 0සිඹේනු ලං ය ලං  වොමිභ ලං
2TDC  ලංවිලේර ලංඵරර ලංප්රභේමඹ්ත ලංඹම ත් ලංේර්ිව ලංඇ භරිවේනු ලං ඩොරර් ලංමිලිඹන ලං10 ලංව ලංදේඹවත්ඹ්ත ලං
ඹම ත් ලංවමයුතු ලංවශ ලං අය ලං  ඳරුවිඹේනු ලං ය ලං  වොමිභ ලං සිභේ ලං හි ලං ඵරර ලං ප්රභේමඹ්ත ලං ඹම ත් ලං ය ලං
තුනව ලංවේරඹ්ත ලංවේ ලංඇ භරිවේනු ලං ඩොරර් ලංමිලිඹන ලං12ව ලංඅයමුදරකින්ති ලං�ඹේත්භව ලංවිණි. 

 

 භඵඳු ලං  වොමිභවදී ලං  ලං වින්තිිරඹන්ති ගන්ති ලං රඵේ ලං ගන්තින ලං ේ්ති ලං මවන්ති ලං ඔවුන්ති ේ ලං වඬ ලං තන ලං ග ලං කිරීභම ලං
 භන්තිභ ලංඔවුන්ති ේ ලං ගෞයඹ ලංනැ ලංප්රිය්මේඳනඹ ලංකිරීභමද ලං වේතු ලං ස. ලංආර්තන්තිටිනේ සදී ලංඳැැත්වුණු ලංය ලං
 වොමි ම්දී ලං  ඳොදු ලං විබේගඹන්ති ලං  නොඳැැත්වුණු ලං අය ලං වින්තිිරඹන්ති ගන්ති ලං  න ලං  නභ ලං ප්රවේල ලං 1500්ත ලං
ඳභම ලංගන්තිනේ ලංරදී. ලං භඹම ලංප්රියවිරුේධ ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ස ලංඳැිය ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලං වොමි ම් ලංදී ලංදේ ලං
දුය ලංඵැවැය ලංදු්වය ලං ඳ ද් ලංර ලංඳේ ලං ඳොදු ලංවිබේගඹන්ති ලංඳැිය ලංඅය ලංේ්තය ලංමවන්ති ලංියඳේභ ලං ර්ඩි ඹෝ ලංව ලං
 මලිවින්ති ලංභේධය ලංඔ් ේ ලංභවතනේම ලංඇ න්තිනම, ලංදකින්තිනම ලංර්න ලංරදී. 

 

 භැ 0 ලං ය ලං  වොමිභව ලංායුියඹ ලං ැරකී ම්දී ලං ැභවිමභ ලං එහි ලං මලිවත්ඹම ලං  ලං සිඹලුභ ලං තන ලංවඩාඩේඹම් ලං
අය ලං වි ලේ ඹන්තිභ ලං වින්තිිරඹන්ති ලං 0 ඹෝතනඹ ලංවයන ලං තන ලංවඩාඩේඹභ ලං තුර ලං අාවත්ඹ ලං ප්රවම ලංවශ ලං ගරු ලං
වමයුතු ලං අඹකු ලං ඳත් ලංවයන ලං රදී. ලං  භභ ලංවඩාඩේඹභ ලං ැභවිමභ ලං අදේශ ලං ය ේ ලං සිඹලුභ ලං තන ලං වේ ලංආගමිව ලං ර්ග ලං
 0 ඹෝතනඹ ලං වශ ලං යුතු ලං වඩාඩේඹභ්ත ලං විඹ ලං යුතුඹ ලං . ලං ප්රධේන ලං  වොභේරි්තුභන්ති ලං  ලං විවිධ ලං ගිය ලං ර්තම ලං ඇිය ලං
අ න්ත ලං වොභේරි්රුන්ති ලංඅය ලංල්තතීන්ති ලංව ලංදුර්රේ ලංභැනවින්ති ලංවඳුනේ ලං ගන ලංඒේ ලංතුරනඹ ලංවශ ලංයුතුඹ. ලං
දකුණු ලං අප්රිවේනු ලං ය ලං  වොමි ම් ලං මුරසුන්ති ලං  වඵව ලං  ස්භන්තිස ලං ටුට ලංආර්ච්බි ොප් ලං තුභන්ති ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං
 ඳොදු ලං විබේගඹන්ති ලං රදී ලං වින්තිිරඹන්ති ලං තුලින්ති ලං භතු ලං ව ලං ා සදී ලං  භන්තිභ ලං අ සගේත්භව ලං ප්රවේලඹන්ති ලං භනේ ලං
වසුරුේ ගන ලං වශභනේවයමඹ ලං වයන ලං අයුරු ලං ද්තනම ලං රැී භ ලං සුවි ලේෂී ලං විණි. ලං  ම් ලං වේ ලං ඔණ ම ලං ඔණ  ේ ලං
වඹව ලං වොභේරි් ලංරුන්ති ගන්තිද ලංරැබු න්ති ලං නොභ ලංවඹකි. 

 

යේතයඹන්ති ලං භැිරවත් ලං වී ලං සිදු ලං  ව යන ලං ය ලං  වොමිම් ලං  භන්තිභ ලං සිවිල් ලං භේතඹන්ති ලං තුලින්ති ලං බිහි ලං න ලං ය ලං
 වොමින්ති ලං ද ලං ඇ ලං  වො ශොම්බිඹේ, ලං ගුේභේරේ ලං ව ලං බ්රසීර ේ ලං  භඵඳු ලං  වොමින්ති ලං අඳම ලං දැව ලං ග ලං
වැකිවිණි. ලං  භ ඹන්ති ලංඅියලඹ ලංැදගත් ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංවුේ ලං ඳභම්ත ලං නො ලං යේතයඹන්ති ලංභගින්ති ලංය ලං
 වොමිභ්ත ලංඇිය ලංකිරීභම ලං මලිව ලං අඩිේරභ්ත ලං දැම් ම්ද ලං  භැ 0 ලං සිවිල් ලං භේතඹන්ති ගන්ති ලං භතු ලං වුනු ලං ය ලං
 වී ම් ලං වොමින්ති ලංඵ ලංකි ලංභනේඹ. 

 

්ය ලං ්වී  ලං්  ලංුක්තියය  ලංඅර ලංඇිය ලං්බේවය  ලං 

රියන්ති ලංඇ භරිවේනු ලංවරේඳ ේ ලං ප්රු, ලංආතන්තිටිනේ ලංව ලංචින  ලංඹන ලංයේතයඹන්තිහි, ලංඳැැත්වුණු ලංය ලං වොමිම් ලං
තුළින්ති ලංඒ ලංඒ ලංයමර ලංභේතයීඹ ලං ේලඳේර 0ව ලංේේයමඹ ලංඅනු ලංනඩු ලංඳැරීම් ලංවයනු ලංද්තනම ලංරැබිණි. ලං ඳය ලං
වන්ති ලංවයන ලංරද ලංයමල් ලංතු න්තිභ ලංන ලංයතඹන්ති ලංඳශමු ලංසිදු ලංවයන ලංරද ලංවේර්ඹඹ ලංවු ේ ලංය ලං වොමිභ්ත ලං
්ථේපි ලං කිරීභයි. ලං  භහිදී ලං ය ලං  වොමිම් ලං තුලින්ති ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං  යජිභඹන්ති ලං හි ලං භේන ලං හිමිවම් ලං වඩවීම් ලං ර ලං
්බේඹන්ති ලංපිළිඵ ලංරඵේ ලංගත් ලංප්රවේලඹන්ති ලංවයවේ ලංභවතන ලංභඹ ලංවැඩග්ේ ලංඒ ලංඅනු ලංඅ�වයම ලං�ඹේභේර්ග ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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ගැනීභම ලං ඔවුනම ලං වැකි ලං විණි. ලං  භභ ලං යේතයඹන්ති ලං තු න්තිභ ලං  ඳය ලං ඳැිය ලං යතඹන්ති ලං  භැ 0 ලං භේන ලං හිමිවම් ලං
වඩකිරීම්රම ලං අදේශ ලංනඩු ලං විබේග ලං ප්රභේද ලංවයමින්ති ලංවමයුතු ලංවශත් ලං යතඹ ලං  ඳයන භත් ලංභ  ලංඇිය ලංවයන ලංරද ලං
ය ලං වොමින්ති ලංබේ ලංඹේන්තිත්රමඹ ලංවයම ලං වොම ලං ගන ලං ඵො වොභඹ්ත ලංදය ලං වළිදයවු ලංවයගැනීභම ලංවැකිවිණි. 

 

 

දකුණු ලංඅප්රිවේ සදී ලංය ලං වොමිභ ලංවයවේ ලංනඩු ලංඳයන ලංඵම ලංවයන ලංරද ලංඵරඳයම් ලංඔ් ේ ලංර්ම ලං වද ලංභ ේ ලං
සිදු ලං ව ලං අඳයේධ ලං පිළිඵ ලංභවේ ලං ඳරිභේම ලං වළිදයවු ලංවය ලංගැනීම් ලංවැකි ලංවුණි. ලං අප්රිවේනු ලංතේියව ලං වොාග්රඹ ලංව ලං
තේියව ලංඳ්තඹ ලංර්ම ලං වද ලංයුගඹ ලංඅන්ති ලංකිරීභම ලංේවච්ඡේ ලංවයන ලංභ ේ ලංතේියව ලංඳ්තඹ ලංැභවිමභ ලංප්රවේල ලං
ව ල් ලංර්ම ලං වද ලංවේර ේ ලංයේතය ලංඅාල ේ ලං ේඹ ලංවශ ලංව ලංවමුදේ ලං 0රධේරීන්තිම ලංභේ ලංරඵේ ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵඹ. ලං
අප්රිවේනු ලං තේියව ලං  වොන්තිග්රඹ ලං  භඹම ලං එිරරි ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං ඔවුන්තිම ලං විරුේධ ලං නඩු ලං ඳැරිඹ ලං යුතු ලං ඵඹ. ලං
එ වත් ලංඑභ ලංඅ්ථේ සදී ලං වොන්තිග්රඹ ලංද ලංඳසු ලංඵේ ලංගිඹ ලංවේයමඹ ලංවු ේ ලංශ  ලංඑන ලංඳල්ාේත් ලංර්ම ලං වද ලංභ ේ ලං
ඳශමු ලංන ලංභැියයමඹයි. ලං භභ ලංභැියයම ේ ලංතඹග්රවමඹම ලංආය්තව ලංඅාල ලංේභේජිවඹන්ති ේ ලංඡන්තිද ලංඅියලඹ ලං
ැදගත් ලං ව ලං අය ලංඔවුනම ලංවේ 0 ලං න ලංඹභ්ත ලංඳැසීභ ලං ඳේ ලං  වොාග්රඹම ලං අහිවය ලංප්රියඳර ලං ගන ලං දන්තින්ත ලං
විණි. ලං එභ ලං 0ේභ ලං වොාග්රඹ ලංවිල්ේ ලංව ශේ ලංආය්තව ලංඅාල ලංේභේජිවඹන්තිම ලං වොන්ති ේසි ලංහි ලංභේ්ත ලං
රඵේ ලං දී ලංඔවුන්ති ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලං වොමිභ ලං 2TRC  ලං  ලංදිරරිඳත් ලං වොම ලංඳේ ඳොච්ාේයමඹ ලංකිරී භන්ති ලං
ඔවුනම ලං ඡන්තිද ේදී ලං ැඩි ලං ඵරඳයභ්ත ලං එල්ර ලං  නොවයනු ලංඇිය ලං ඵමයි ලං . ලං TRC ලං ඹ ලං  භහිදී ලං  වොමිභ ලං වමු ස ලං
දිරරිඳත් ලං  නොවුණු ලං ව ලං අය ලං ප්රවේල ලං වශ ලං අඹලුන්තිම ලං නඩු ලං ඳයන ලං ඵම ලං මුර ලං සිමභ ලං ප්රවේල ලං ව ශේඹ. ලං
 භැ 0 ලංඵරඳයම් ලංවමු ස ලං වොමිභ ලං  ලංවිලේර ලංල ඹන්ති ලංදිරරිඳත් ලංවු ේ ලංර්ම ලං වද ලංභ ේ ලංසුළු ලංඅඳයේධ ලං
රම ලංම්ඵන්තිධ ලංව ලංද්ේගරඹන්තිඹ. ලං ව ේ ලංවුත් ලං භභ ලංදිරරිඳත් ලංවීභ ලංතුලින්ති ලං ඵො වොභඹ්ත ලංැ වී ලංගිඹ ලංවටුව ලං
යඹන්ති ලං වළිදයවු ලංවයගැනීභම ලංවැකි ලංවුේ ලංඳභම්ත ලං නො ලංඒේ ලංභවතනේ ලංඅය ලං ඵදේ ලං වැරීභමද ලංදඩ ලං
ැරසිණි. 

 

 ව ේ ලංනමුත් ලං වොන්ති ේසි ලංහි ලංභේ ලං දීම් ලං ිරගු ලංවේන න ලංඵර ලංයහි ලං�ඹේලිඹ්ත ලංඵම ලංඳත් ලංවිණි. ලංභවේ ලං
ඳරිභේම ලං අඳයේධ ලං රම ලං ම්ඵන්තිධ ලං වුන්ති ලං  වොටු ලංවය ලං ගැනීභම ලං එඹ ලං ේර්ථව ලං  භරභ්ත ලං ඵම ලං ඳත් ලං වු ේ ලං
නැ. ලංඑ භන්තිභ ලං වොමිභ ලංදිරරිඹම ලං නොඳැමිණි ලංව ලංභේ ලංරඵේ ලංගැනීභ ලංප්රිය්ත ේඳ ලංවශ ලංවුන්තිම ලං 0සි ලංදඩුම් ලං
රඵේ ලංදීභම ලංද ලං වොමිභ ලංඅ ඳො වොත් ලංවුණි. ලංඑනයින්ති ලංඵරන ලංවශ ලං වොමි භන්ති ලංැඩිභ ලංඅේධේයමඹ්ත ලංසිදු ලං
වු ේ ලං  වොමිභ ලං වමු ස ලං ය ලං ප්රවේල ලං වශ ලං වුන්තිම ලං ඵ ලං  ඳනී ලං ඹන ලං වරුමකි. ලං  වොමිභ ලං භග ලං වැරිඹ ලං
වඩාඩේඹම් ලංරම ලංකිසි්ත ලංප්රවේල ලංකිරීභම ලංඅලය ලං නොවුණු ලංඅයභ ලංභේතඹ ලංතුශ ලං 0දැල් ල් ලංජිත් ලංවීභමද ලංදඩ ලං
වය ලංරැබිණි. ලංර්ම ලං වද ලංේභඹ ලංතුර ලංවින්තිිරඹන්තිම ලං භන්තිභ ලංිරවි ලං ඵය ලංගත්වුන්තිමද ලං භභගින්ති ලංසිදු ලංවු ේ ලං
අැඩකි. ලං ඵො වෝ ලං ද නකුම ලංඒ ලංේභඹ ලංතුර ලංභන්තිම ලං වෝ ලංභන්ති ේ ලංහිෛෂීන්තිම ලංසිදු ලංව ලංදු්වයේ ලංගැන ලං
 ොයතුය්ත ලංරඵේ ලංග ලං නොවැකි ලංත්ඹම ලංඳත් ලංවුනු ලංඅයභ ලංභීමඹම ලංම්ඵන්තිධ ලංවන්තිම ලංදඬුම් ලංරඵේ ලං දනුද ලං
දැකිඹ ලං නොවැකි ලංවිණි. 

 

1991 ලං  ර් ලං ඇිය ලං වශ ලං  භභ ලං  වොමි භන්ති ලං 2TRC  ලං ඳසු ලං “ වොන්ති ේසි ලං හි ලං භේ ලං දීභ” ලං පිළිඵ ලං
තේයන්තිය ලං 0ියඹ ලංැරකිඹ ලංයුතු ලං නවම ලංබේතනඹ ලංවිණි. ලංදන්ති ලංදිරරිඹම ලංතේයන්තිය ලංඅඳයේධ ලංරම ලංඅදේශ ලං ලං
යුධ ලං අඳයේධ, ලං භේනුිඹ ලං අඳයේධ ලං ව ලං මුරඝේන ලං රම ලං ම්ඵන්තිධ ලංකිසි ්තම ලං තේයන්තිය ලංනීියඹ ලං ඹම ත් ලං
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කිසිදු ලං වොන්ති ේසි ලං ලංහි ලංභේ්ත ලංහිමි ලං නොවිණි. ලං ව ේ ලංවුත් ලංමලිව ලංපිඹය්ත ලංල ඹන්ති ලංදකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං ලං
 භොඩරඹ ලංය ලංව ලංයු්තියඹ ලංඅය ලංඇිය ලංගියව ලංම්ඵන්තිධේඹ ලං ඳන්තින ලංවිරභ ලංඋදේවයමඹ්ත ලංඵම ලංකිසිදු ලං
ැවඹ්ත ලංනැ. 

 

 

 

දුෂමය  ලං්  ලං්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තියය  ලං 

 

යතඹව ලංඵයඳර ලං දුම ලංව ලංාාේ ලංඑභ ලංයතඹව ලංබි ලංැටිභ ලංද්තභන්ති ලංවයන ලංේධවඹ්ත ලංවීභම ලංද්ළුන. ලං ම්රු ලං
යේතය ේ ලංෆුජි භොරි ලං ලංඑයම ලං වොමියු 0්ේ ලංඳ්තඹ ලං භන්තිභ ලං ඵො වෝ ලං දන ලංත්ර් ලංාවිධේනඹ්ත ලං ර ලංවැඳින්ති ලං
ව ලං ලං“Shining ලංPath” ලංඳයේතඹ ලංකිරී භන්ති ලංඅසීමි ලං 0දව්ත ලංභු්තිය ලංවින්ති ේඹ. ලං ලංත්ර් ලංේදඹ ලංභර්ධනඹ ලංකිරී ම් ලං
මුේ න්ති ලංෆුජි භොරි ලංසිඹ ලං ේලඳේරන ලංතුයන්තිද ලංභර්දනඹ ලංවශ ලංඅය ලංඒ ලංවේ ලං දරුණු ලංඋඳක්රභද ලං�ඹේත්භව ලං
ව ශේඹ. ලං Shining ලං Path ලං ඳයේතඹ ලං කිරී භන්ති ලං රද ලං ේභේතභඹ ලං පිළිගැනීභම ලං මුේ ලං වී ලං ඔණ  ලං ෛනියව ලං ව ලං
ය්ථේභඹ ලං  නවමද ලං ඹේභම ලං ැයසුණු ලං අය ලං ඒ ලං ැභ ලං �ඹේ ලං භේර්ගඹකින්තිභ ලං සිඹ ලං විල්ේන්ති ලං
වඩාඩේඹ ම් ලං ඵරඹ ලං ය ලං වය ලං ගැනීභම ලං  ලං උත්ව ලං දයනු ලං රැබිණි. ලං ාාේ, ලං දුමඹ ලං  භන්තිභ ලංඥේිය ලං ාග්රවඹද ලං
ෆුජි භොරි ේ ලංඳේරනඹ ලංබි ලංැටීභම ලං වේතු ලංව ලංේධවඹන්තිඹ. ලංදන්ති ලංඳසු ලංඳත් ලංවුනු ලංඳේරවඹන්ති ලංය ලංයු්තිය ලංක්රභ ලං
 සද ලංවයවේ ලංෆුජි භොරි ලං ේ ලංඳේරන ලංේභඹ ලංතුර ලංසිදු ලංවුනු ලංඅක්රමිවේ ලංඳැවැිරලි ලං වළිදයව ලංවය ලංගැනීභමද ලංභත් ලං
විණි. 

 

්තෂ ේව ලං 

 

 ේලඳේරන ලං ප්රභන්ති ේ ලං භඹ ලං නම් ලං යදවරුන්තිම ලං ැභවිමභ ලං දඬුම් ලං දීභ ලං අයලය ලං  නොන ලං  භන්තිභ ලං
 ේලඳේරනභඹ ලංල ඹන්ති ලංසිදු ලංවශ ලං  නොවැකි ලංවේර්ඹඹ්ත ලංඵයි. ලං භේ ලං දී ම් ලංක්රභ ලං  සදඹම ලං අනු ලං එභගින්ති ලං
දිරරිඹම ලංන ලංඅඳයේධ ලංරම ලංැමව ඩොළු ලංඵැ න ලංඅය ලංඳසුගිඹ ලංඅඳයේධඹන්ති ලංඅභව ලංකිරීභමද ලංපිටිවර්ත ලං
ඳඹයි. ලංඑ වත් ලංඵයඳර ලංගම ේ ලංඅඳයේධ ලංවේ ලං්තභේ ලංදීභ ලං වෝ ලං නොදීභ ලං ලංදීර්ඝ ලං ර ලංේවච්ඡේ ලංවශ ලංයුතු ලං
වරුමකි. ලං  වො ශොම්බිඹේ ලං නවීන ලං ක්රභ සද ලං වයවේ ලං අඳයේධ ලං රම ලං ම්ඵන්තිධ ලං අඹලුන්ති ලං ය ලං යු්තතු ලං
ඹේන්තිත්රමඹම ලං වබේගී ලං වයගැනීභම ලං උත්ව ලං ව ශේ ලං භේ ලං රඵේ ලං දී ම් ලං  0සි ලං ැඩපිළි ර්ත ලං ගැන ලං
 නොඳේඹ. ලං  වො රොම්බිඹේ ලං තුර ලං   න ලං න්තිනේධ ලං FARC ලං ගරිල්රන්ති ලං වම ලං ේභ ලං ැඩපිළි රවම ලං
පිවිසිභම ලංනම් ලංඅිකවයම ලං�ඹේදේභඹ්ත ලං වෝ ලංසියග ලංකිරීභ්ත ලංසිදු ලං නොන ලංඵම ලංවියවඹ්ත ලංිරඹ ලංයුතු ලංවිඹ. ලං
එභ ලං 0ේභ ලං වො ශොම්බිඹේනු ලංයතඹ ලංව ශේ ලංගරිල්රේ ලං යේඳේයඹම ලංම්ඵන්තිධ ලංඳැයේමිලිමරි ලංවඩාඩේඹම් ලංරම ලං
න්තිනේධ ලංයේඳේයලින්ති ලංමිදී ලං ේලඳේරන ලංප්රේවඹම ලංඇතුළු ලංවීභම ලංදඩ ලංරඵේ ලංදීභඹ. 

2015 ලං ැප්ැම්ඵර් ලං භේ ේදී ලං  වො ශොම්බිඹේනු ලං යතඹ ලං ව ලං FARC ලං ගරිල්රන්ති ලං “ේභඹ ලං වේ ලං වි ලේ ලං
අිකවයම” ලං�ඹේලිඹ්ත ලංඇිය ලංකිරීභ ලංවේ ලං ඳො යොන්තිදු ලංවුව. ලං භභ ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹම ලං ලංවේඹ ලංඳර ලංවයන ලං
ඕ 0භ ලං ව නකුම ලංවි ලේ ලංවිික ලංවිධේන ලංඹම ත් ලංැර වන ලංඅයභ ලංඔවුන්ති ේ ලංඅඳයේධ ලං වළිදයවු ලංවශ වොත් ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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වි ලේ ලං වොන්ති ේසි ලංඹම ත් ලංඅභ ලංල ඹන්ති ලංය ලංඳව්ත ලං වෝ ලංඋඳරිභ ලංය ලංඅමව ලංසිය ලංග ලංවීභවම ලංඹමත් ලං
වීභම ලංසිදු ලං ස. ලං භහිදී ලං භභ ලංඅිකවයමඹම ලංවේඹ ලං නොද්තන ලංසිඹල්රන්තිමභ ලංය ලං20ව ලංඋඳරිභඹවම ලංඹමත් ලං
 ලංසිය ලංදඬුම් ලංවිදීභම ලංසිදු ලං ස. 

� ලංරාවේ ලංන්තිදර්බඹ ලංතුශ ලං්තභේ ලං  ලං දීභ ලංපිළිඵ ලං ලංභ ලංඇත් ත් ලංසීභේ ලංහි ලංවේ ලංඵවකි. ලං භහිදී ලංභවය ලං
වි සාව ඹෝ ලං දකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං භොඩර ේ ලං ේසි ලං පිළිඵ ලංවේ ලංවශව. ලං දකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං භොඩරඹ ලංඍජුභ ලං
අිකවයම ලං�ඹේදේභඹ්ත ලංවේ ලංම්ඵන්තිධ ලංවී ලංියබුණි. ලං� ලංරාවේ ස ලංවි ේල ලංඇභිය ලංභාගර ලංභයවීය ලංභවේද ලංඅ්ථේ ලං
ගමනේවදීභ ලං්තභේ ලංදීභ ලංපිළිඵ ලංන්තිධේන ලංවය ලංියබුණි. ලංදේභ ලංභයවදී ලංඑළි ලංදැ්තවුණු ලංභේධය ලංේර්ේර ලං
යතඹ ලංභ ලං ැයිර ලං ඳේ ඳොච්ාේයමඹ ලංවශ ලංඹම ලංැභ ලංරඵේ ලං දීභ්ත ලංගැන ලංවන්ති ලංවුනු ලං අය ලං  භභ ලංභේ ලංරඵේ ලං
 දන්ති න්ති ලංැයිර ලංනීියභඹ ලං�ඹේදේභඹකින්ති ලංඔප්ද් ලංවු වොත් ලංඳභණි. ලංන�ත් ලං භ ලං�ඹේදේභඹන්ති ලංසිඹල්ර ලංඅඳයේධ ලං
නීියඹම ලංඅනුකුර ලංසිදු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵද ලං භහිදී ලංකි ලංභනේඹ. 
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කිසිදු ලං වොන්ති ේසි ලං ලංහි ලංභේ්ත ලංහිමි ලං නොවිණි. ලං ව ේ ලංවුත් ලංමලිව ලංපිඹය්ත ලංල ඹන්ති ලංදකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං ලං
 භොඩරඹ ලංය ලංව ලංයු්තියඹ ලංඅය ලංඇිය ලංගියව ලංම්ඵන්තිධේඹ ලං ඳන්තින ලංවිරභ ලංඋදේවයමඹ්ත ලංඵම ලංකිසිදු ලං
ැවඹ්ත ලංනැ. 

 

 

 

දුෂමය  ලං්  ලං්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තියය  ලං 

 

යතඹව ලංඵයඳර ලං දුම ලංව ලංාාේ ලංඑභ ලංයතඹව ලංබි ලංැටිභ ලංද්තභන්ති ලංවයන ලංේධවඹ්ත ලංවීභම ලංද්ළුන. ලං ම්රු ලං
යේතය ේ ලංෆුජි භොරි ලං ලංඑයම ලං වොමියු 0්ේ ලංඳ්තඹ ලං භන්තිභ ලං ඵො වෝ ලං දන ලංත්ර් ලංාවිධේනඹ්ත ලං ර ලංවැඳින්ති ලං
ව ලං ලං“Shining ලංPath” ලංඳයේතඹ ලංකිරී භන්ති ලංඅසීමි ලං 0දව්ත ලංභු්තිය ලංවින්ති ේඹ. ලං ලංත්ර් ලංේදඹ ලංභර්ධනඹ ලංකිරී ම් ලං
මුේ න්ති ලංෆුජි භොරි ලංසිඹ ලං ේලඳේරන ලංතුයන්තිද ලංභර්දනඹ ලංවශ ලංඅය ලංඒ ලංවේ ලං දරුණු ලංඋඳක්රභද ලං�ඹේත්භව ලං
ව ශේඹ. ලං Shining ලං Path ලං ඳයේතඹ ලං කිරී භන්ති ලං රද ලං ේභේතභඹ ලං පිළිගැනීභම ලං මුේ ලං වී ලං ඔණ  ලං ෛනියව ලං ව ලං
ය්ථේභඹ ලං  නවමද ලං ඹේභම ලං ැයසුණු ලං අය ලං ඒ ලං ැභ ලං �ඹේ ලං භේර්ගඹකින්තිභ ලං සිඹ ලං විල්ේන්ති ලං
වඩාඩේඹ ම් ලං ඵරඹ ලං ය ලං වය ලං ගැනීභම ලං  ලං උත්ව ලං දයනු ලං රැබිණි. ලං ාාේ, ලං දුමඹ ලං  භන්තිභ ලංඥේිය ලං ාග්රවඹද ලං
ෆුජි භොරි ේ ලංඳේරනඹ ලංබි ලංැටීභම ලං වේතු ලංව ලංේධවඹන්තිඹ. ලංදන්ති ලංඳසු ලංඳත් ලංවුනු ලංඳේරවඹන්ති ලංය ලංයු්තිය ලංක්රභ ලං
 සද ලංවයවේ ලංෆුජි භොරි ලං ේ ලංඳේරන ලංේභඹ ලංතුර ලංසිදු ලංවුනු ලංඅක්රමිවේ ලංඳැවැිරලි ලං වළිදයව ලංවය ලංගැනීභමද ලංභත් ලං
විණි. 

 

්තෂ ේව ලං 

 

 ේලඳේරන ලං ප්රභන්ති ේ ලං භඹ ලං නම් ලං යදවරුන්තිම ලං ැභවිමභ ලං දඬුම් ලං දීභ ලං අයලය ලං  නොන ලං  භන්තිභ ලං
 ේලඳේරනභඹ ලංල ඹන්ති ලංසිදු ලංවශ ලං  නොවැකි ලංවේර්ඹඹ්ත ලංඵයි. ලං භේ ලං දී ම් ලංක්රභ ලං  සදඹම ලං අනු ලං එභගින්ති ලං
දිරරිඹම ලංන ලංඅඳයේධ ලංරම ලංැමව ඩොළු ලංඵැ න ලංඅය ලංඳසුගිඹ ලංඅඳයේධඹන්ති ලංඅභව ලංකිරීභමද ලංපිටිවර්ත ලං
ඳඹයි. ලංඑ වත් ලංඵයඳර ලංගම ේ ලංඅඳයේධ ලංවේ ලං්තභේ ලංදීභ ලං වෝ ලං නොදීභ ලං ලංදීර්ඝ ලං ර ලංේවච්ඡේ ලංවශ ලංයුතු ලං
වරුමකි. ලං  වො ශොම්බිඹේ ලං නවීන ලං ක්රභ සද ලං වයවේ ලං අඳයේධ ලං රම ලං ම්ඵන්තිධ ලං අඹලුන්ති ලං ය ලං යු්තතු ලං
ඹේන්තිත්රමඹම ලං වබේගී ලං වයගැනීභම ලං උත්ව ලං ව ශේ ලං භේ ලං රඵේ ලං දී ම් ලං  0සි ලං ැඩපිළි ර්ත ලං ගැන ලං
 නොඳේඹ. ලං  වො රොම්බිඹේ ලං තුර ලං   න ලං න්තිනේධ ලං FARC ලං ගරිල්රන්ති ලං වම ලං ේභ ලං ැඩපිළි රවම ලං
පිවිසිභම ලංනම් ලංඅිකවයම ලං�ඹේදේභඹ්ත ලං වෝ ලංසියග ලංකිරීභ්ත ලංසිදු ලං නොන ලංඵම ලංවියවඹ්ත ලංිරඹ ලංයුතු ලංවිඹ. ලං
එභ ලං 0ේභ ලං වො ශොම්බිඹේනු ලංයතඹ ලංව ශේ ලංගරිල්රේ ලං යේඳේයඹම ලංම්ඵන්තිධ ලංඳැයේමිලිමරි ලංවඩාඩේඹම් ලංරම ලං
න්තිනේධ ලංයේඳේයලින්ති ලංමිදී ලං ේලඳේරන ලංප්රේවඹම ලංඇතුළු ලංවීභම ලංදඩ ලංරඵේ ලංදීභඹ. 

2015 ලං ැප්ැම්ඵර් ලං භේ ේදී ලං  වො ශොම්බිඹේනු ලං යතඹ ලං ව ලං FARC ලං ගරිල්රන්ති ලං “ේභඹ ලං වේ ලං වි ලේ ලං
අිකවයම” ලං�ඹේලිඹ්ත ලංඇිය ලංකිරීභ ලංවේ ලං ඳො යොන්තිදු ලංවුව. ලං භභ ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹම ලං ලංවේඹ ලංඳර ලංවයන ලං
ඕ 0භ ලං ව නකුම ලංවි ලේ ලංවිික ලංවිධේන ලංඹම ත් ලංැර වන ලංඅයභ ලංඔවුන්ති ේ ලංඅඳයේධ ලං වළිදයවු ලංවශ වොත් ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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වි ලේ ලං වොන්ති ේසි ලංඹම ත් ලංඅභ ලංල ඹන්ති ලංය ලංඳව්ත ලං වෝ ලංඋඳරිභ ලංය ලංඅමව ලංසිය ලංග ලංවීභවම ලංඹමත් ලං
වීභම ලංසිදු ලං ස. ලං භහිදී ලං භභ ලංඅිකවයමඹම ලංවේඹ ලං නොද්තන ලංසිඹල්රන්තිමභ ලංය ලං20ව ලංඋඳරිභඹවම ලංඹමත් ලං
 ලංසිය ලංදඬුම් ලංවිදීභම ලංසිදු ලං ස. 

� ලංරාවේ ලංන්තිදර්බඹ ලංතුශ ලං්තභේ ලං  ලං දීභ ලංපිළිඵ ලං ලංභ ලංඇත් ත් ලංසීභේ ලංහි ලංවේ ලංඵවකි. ලං භහිදී ලංභවය ලං
වි සාව ඹෝ ලං දකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං භොඩර ේ ලං ේසි ලං පිළිඵ ලංවේ ලංවශව. ලං දකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං භොඩරඹ ලංඍජුභ ලං
අිකවයම ලං�ඹේදේභඹ්ත ලංවේ ලංම්ඵන්තිධ ලංවී ලංියබුණි. ලං� ලංරාවේ ස ලංවි ේල ලංඇභිය ලංභාගර ලංභයවීය ලංභවේද ලංඅ්ථේ ලං
ගමනේවදීභ ලං්තභේ ලංදීභ ලංපිළිඵ ලංන්තිධේන ලංවය ලංියබුණි. ලංදේභ ලංභයවදී ලංඑළි ලංදැ්තවුණු ලංභේධය ලංේර්ේර ලං
යතඹ ලංභ ලං ැයිර ලං ඳේ ඳොච්ාේයමඹ ලංවශ ලංඹම ලංැභ ලංරඵේ ලං දීභ්ත ලංගැන ලංවන්ති ලංවුනු ලං අය ලං  භභ ලංභේ ලංරඵේ ලං
 දන්ති න්ති ලංැයිර ලංනීියභඹ ලං�ඹේදේභඹකින්ති ලංඔප්ද් ලංවු වොත් ලංඳභණි. ලංන�ත් ලං භ ලං�ඹේදේභඹන්ති ලංසිඹල්ර ලංඅඳයේධ ලං
නීියඹම ලංඅනුකුර ලංසිදු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵද ලං භහිදී ලංකි ලංභනේඹ. 
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ප්රේ ශය ය  ලං්ාවේදය න්ති ව ලංවැදලත් ලංප්රවේ ය න්ති ලං 

 භභ ලංේර්ේ ස ලංඳශමු ලං වොම ේදී ලංඅපි ලංවිේතුන්ති ේ ලංඅදව් ලංපිළිඵ ලංේවච්ඡේ ලංව ශමු. ලංාේදඹන්තිහි ලංඔවුන්ති ලං
අදව් ලංඳර ලංකිරී භන්ති ලංඅනතුරු ලංවබේගී ලංවුන්තිම ලංභ ලංඅදව් ලංදැ්තවීභම ලංආයේධනේ ලංවයනු ලංරැබූ ලංඅය ලං භභ ලං
 වොම න්ති ලංඑහි ලං ැදගත් ලංවරුණු ලංඔඵ ලංවමු ස ලං දිරරිඳත් ලං ව ර්. ලං  භහිදී ලංඔවුන්ති ලං 0දව ේ ලං අදව් ලං ඳශ ලංවශ ලං
අයභ, ලං ්කීඹ ලං ප්රතේ ස ලං දු්තගැනවිලි ලං  භන්තිභ ලං ත්භන්ති ලං  ේලඳේරනඹ ලං පිළිඵ ලං ඔවුන්ති ේ ලංඇිය ලංවශකිරීභද ලං
 ඳොදු ලං 0රී්තම ලංල ඹන්ති ලං භහිදී ලංදිරරිඳත් ලංවිණි. 

 

 ඵො වෝ ලං ද න්ත ලං භභ ලංාේදඹන්තිහිදී ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලංඅදේශ ලංාවල්ඳ ලංපිළිඵ ලංවේ ලං නොවශ ලංඅය, ලං
සිඹ ලංදු්තගැනවිලි ලංරම ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංතුලින්ති ලං වඵඳු ලංපිළිතුය්ත ලංැඳයිඹ ලංවැකිදැයි ලංඅ ප්්තේ ලංව ශෝඹ. ලං
 වොශඹින්ති ලං ඵැවැය ලං ඳැතී ලං ාේද ලං මඹන්තිහිදී ලං වබේගී ලං වුන්ති ලං තුර ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං දැනුභ ලං
තුරනේත්භව ලංඅඩු ලංඵ්ත ලංිර් ලං වුණි. ලංඑ වත් ලං2015 ලං නොැම්ඵර් ලංභේ ඹන්ති ලංඳසු, ලංඑනම් ලංජිනීේ ලංහි ලංභේන ලං
හිමිවම් ලංවවුන්තිසිර ලංැසිේය ඹන්ති ලංඳසු ලංඳැැත්වුණු ලංාේදඹන්ති ලංහිදී ලංඔවුන්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලං පිළිඵ ලංඩේත් ලං
ා සදී ලං ප්රල්න ලං විලේර ලං ල ඹන්ති ලං ඇසීභමත් ලං එභගින්ති ලං ප්රියඳත්ිය ලං රම ලං අදේශ ලං සිඹ ලං ගැමළු ලං  0යවුල් ලං කිරීභමද ලං
 ඳශඹුණි. 

 

 භැන්ති ලං ඳමන්ති ලං  භභ ලං  වොම න්ති ලං එ්ත ලං එ්ත ලං ාේදඹන්තිහිදී ලං වබේගිවුන්ති ේ ලං දු්තගැනවිලි ලං එ්ත ලං එ්ත ලං උඳ ලං
 ත්භේ ලං ඔ් ේ ලං ැඩි ලං වි්ය ලං හි ලං ද්තනු ලං රැ ේ. ලං  භභ ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං දු්තගැනවිලි ලං අදේශ ලං ප්ර ේලඹම ලං
සුවි ලේෂී ලං ව ලං ඒේ ලං ඵැස ලං  භහිදී ලංකි ලංභනේඹ. ලං ඔවුන්ති ේ ලං අත්දැකීම් ලං රම ලං අදේශ ලංවරුණු ලංේවච්ඡේ ලං වු ේ ලං අඩු ලං
ල ඹ 0. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලංඹේඳනඹ ලංව ලංත්රිකුමේභර ේ ලංඳතී ලංාේදඹන්ති ලංරදී ලංවි ලේඹන්ති ලං වළි ලංවු ේ ලං
යුේධ ේ ලං අේන ලංභ ේ ලංසිදු ලං වුනු ලංලිාගිව ලං අඳයේධ, ලං භේනුෂීඹ ලංආධේය ලං ප්රිය්ත ේඳ ලංකිරීභ, ලං  ල් ලං ප්රවේය ලං ව ලං
ර්භේන ේ ලංසිදු ලංන ලංඳවය ලංගැනීම් ලංව ලංදඩම් ලංඵර ඹන්ති ලංඅත්ඳත් ලංවයගැනීභම ලංඅදේශ ලං  ලංවරුණුඹ. ලංඑ වත් ලං
නුයඑළි ේදී, ලංාේද ේ ලං ්තන්ති්රඹ ලංවු ේ ලං 0දවසින්ති ලංඳසු ලංදන්තිිරඹේනු ලංදමිශඹන්ති ලංප්රතේ්ත ලං ර ලංමුණ ම ලං දන ලං
 නොඳනත්වම් ලං පිළිඵඹ.භධයභ ලං වදුවය ේ ලං දන්තිිරඹේනු ලං දමිශ ලං ප්රතේ ලං මුණ ම ලං  දන ලං ගැමළු ලං උතුරු ලං ව ලං
නැ ගනහිය ලං දමිශඹන්ති ලං මුණ ම ලං  දන ලං ගැමළු ලං  ලං රම ලං වේත්ඳසින්තිභ ලං  න් ලං ව ලං ඒේඹ. ලං ගේල් ල් ලං ඳැතුනු ලං
ාේද ේදී ලං ැඩිභන්තභ ලං  වලිවු ේ ලං තේිය ලං ේද ේ ලං නැගීභ ලං පිළිඵ ලං ව ලං 1971 ලං ව ලං 1983 ලං JVP ලං
වශ වෝරේවර ලංරම ලංඅදේශ ලංදු්තගැනවිලිඹ. 

ගේල් ල් ලංාේද ේදී ලංවබේගී ලංවු ෝ ලං ලංාක්රේන්තිිය ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංවි ේලඹව ලංභැිරවත් ලංවීභ ලංපිළිඵ ලංප්රල්න ලං
වශ ලං අයභ ලං එඵඳු ලං භැිරවත් ලං වීභවම ලං ර්ර්ම ලං වඹද ලං ඳර ලං ව රෝඹ. ලං  වොශම ලං ාේද ලං  දව ලං වේ ලං  ලං යේතය ලං
ේන්ති�ව ලං ද ලං භඩාඩර ලං  භන්තිභ ලංආධේය ලං  දන ලංආඹන ලං 0 ඹෝජියින්ති ලං ද ලංඇතුශත් ලං විඹ. ලං  භභ ලං ාේද ේදී ලං
 ඵො වෝ ලං ද නකු ලංභතු ලංවශ ලංගැමලු ලංනම් ලංය ලං වොමිභ්ත ලංව ලංඳැමිණිලි ලං භ වඹවීභ ලංඅය ලංඇිය ලං න ලං
කුභ්තද ලංඹන්තිනයි. ලංඑ භන්තිභ ලංවි ේලඹව ලංභැිරවත් ලංවීභ ලංතුළින්ති ලංශ්රි ලංරේාකීඹ ලංතනේ ේ ලං්වීඹත්ඹම ලංඵරඳයභ්ත ලං
එල්ර ලංනු ලංඇැයි ලංඹන්තිනද ලංඔවුණ  ලංප්රවේල ලංවශ ලංව. 

වබේගී ලංවුන්තිම ලංැභවිමභ ලංසිඹ ලංඅදව්ර ලං 0ර්නේමිව ලංඵ ලංවවුරු ලංන ලංඵ ලංවන්ති ලංවශ ලංඅයභ ලංඋේදෘ ලං
ඳේඨඹන්ති ලංඹම ත් ලංඒේ ලංවන්ති ලංවය ලංඇ. 

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තියය  ලංය නු ලංකුණා ්තද? 

 භභ ලංැසිේයඹ ලංආයම්බ ලංවු ඹභ ලංඅන්ති නකු ලංවිසින්ති ලංනීිය ලංවිලේයද ඹකු ලං  ලං ඹොමු ලංවයන ලංරද ලංේභේනය ලං
නීිය ඹන්ති ලං ාක්රේන්තිියව ලං  0ියඹ ලං  ව ේ ලං  න් ලං න්ති න්තිද ලං ඹන ලං ඳැනඹ ලං භඟි 0. ලං වබේගී ලං වු ෝ ලං  භහිදී ලං
ාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ඹන්ති ලංද්ේගරඹන්තිමත් ලං ඳොදු ස ලංභේතඹමත් ලංකිනම් ලංඹවඳ්ත ලංදටු ලංන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලංප්රල්න ලං
ව රෝඹ. ලං භඹම ලංපිළිදන්ති ලංදුන්ති ලංවිේතුන්ති ලංප්රවේල ලංව ල් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංඹනු ලං ේලඳේරන ලංව ලංභේත ලං
ර ේ ලංරැඩිවල් ලං නවම ලංමුණ ම ලංදුන්ති ලංභේතඹ්ත ලංදන්ති ලංමුණ ම ලං දන ලංඅයෝ ඹෝග ලංවි්ය ලං ව යන ලංඳර්ඹේඹ ලං
ඳදඹ්ත ලං ඵයි. ලං  භහිදී ලං නීිය ේ ලං වේර්ඹ ලං බේයඹ, ලං නඩු ලං විබේග ලං කිරීභ ලං ව ලං දඬුම් ලං රඵේ ලං දීභ ලං ඹනේිරඹම ලං කිසිදු ලං
 න්ත ලං සිදු ලං  නො ස. ලං එ වත් ලං නීිය ේ ලං ඳරිභේමඹම ලං ඹම් ලං කිසි ලං  න්ත ලං සිදු ලං වීභම ලං දඩ ලං ප්ර්ේ ලං ඳතී. ලං ලං
අයගරඹ්ත ලංඅේන ේ ලංඑඹම ලං ගොදුරු ලංවුන්ති ලං දව් ලං ගමනකි; ලංසිදු ලංඇිය ලංඅඳයේධ ලංගමනද ලංේභේනය ලංවේර ලං
රම ලංඩේ ලංසිඹ ලං දව් ලං ගුමඹකින්ති ලංැඩිඹ ලං ; ලං භේත ේ ලං ඵො වෝ ලංවඩාඩේඹම් ලං ද ලං  ම් ලංවේ ලංවවුල් ලංවී ලංියී භම ලං
ද්ළුන; ලං තු්තකු ලං  වොවේ ලං ගැ්සු ලං  ොල්දේදුේ ේ ලං සිම ලං ැයිර ලං  ොයතුරු ලං ඳශ ලං වශ ලං භේධය සිරඹේ ලං ද්තේ ලං
සිඹල්රන්තිභ ලං භහි ලංවවුල්වරුන්ති ලංවිඹ ලංවැව. 

 

ඓිය ේසිව ලංඅඳ ය ෝජනය න්ති ලං 

 භහිදී ලං භවරු ලං 1989 ලං දී ලං ඹේඳනඹ ලං අර්ධේවීඳ ඹන්ති ලං මු්ලිම්රුන්ති ලං ඳන්තිනේ ලං දැමීභ ලං පිළිඵ ලං ප්රල්න ලං ව රෝඹ. ලං
 භහිදී ලංකි ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලංLTTE ලංනේඹව ලං සලුපිල්රයි ලංප්රබේවයන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලං දමිශ ලංතනේ ේ ලං
ප්රතේන්තිත්රේදී ලංනේඹව ඹකු ලංන ලංආර්. ලංම්ඵන්තිධන්ති ලංභවේද ලං  ලං ම් ලංපිළිඵ ලංභේ ලංදල්රේ ලංසිටි ලංඵයි. ලංඑ වත් ලං
ණ දු ලං භේ ලං දල්න භ්ත ලංඳභම්ත ලං භහිදී ලං ප්රභේමත් ලං නො ස. ලං  භඹම ලංම්ඵන්තිධ ලංවුන්ති ලං අිකවයමඹම ලං ගන ලං
ඹේභම ලංවමයුතු ලං වොම ලංඔවුන්තිම ලංඑ යහි ලංනීියභඹ ලං�ඹේ ලංභේර්ග ලංද ලංග ලංයුතුඹ. ලංදිරරිඳත් ලංවුන්ති ේ ලං ලංදු්තගැනවිලි ලං
අය ලං 0දව න්ති ලංඳසු ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංසිදු ලංව ලංවශඵගය 0 ලංපිළිඵද ලංවරුණු ලංඔවුණ  ලංදභ්තු ලංව රෝඹ. ලංඒේ ලංඅය ලං
සුළු ලංතේියවඹන්තිම ලං ලංවේ 0වය ලං ලංව ලංබේේ ලංප්රියඳත්ියඹ, ලංදමිශඹන්ති ලංඵණ යඹ්ත ලං ලංසිටින ලංප්ර ේල ලංර ලංසිාවර ලංගම්භේන ලං
දිර ලංකිරීභ, ලං1989-90 ලංවේරර ලං ලංJVP ලංඅයගර ලංඹනේිර ලංවේයනේ ලංවි ලේ ලං ස. ලං ම්ේ ලංඅය ලංවේත්න්තිකුඩි ලංමු්ලිම් ලං
ඳල්ලිඹම ලංඳවය ලංදීභ ලංපිළිඵ ලංඅදව් ලංදිරරිඳත් ලං වරුණි. 

 

ුකධ ලංවේලින ලංඅඳ ය ෝජන ලං්  ලංදැනමත් ලංසිදු ලංවන ලංඅඳරේධ ලං 

යුේධ ලංවේර ේ ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵද ලං භහිදී ලං නො ඹ්ත ලං දනේ ලංප්රල්න ලංනැගුව. ලංසිවිල් ලංැසිඹන්ති ලං40,000 ලංවම ලංඩේ ලං
භරු ලංවැව ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංවේර ේ ලංභේයිම් ලංගම්භේන ලංර ලංසිදු ලංව ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ ලංඔවුණ  ලංප්රල්න ලංව රෝඹ. ලං
 භහිදී ලංඑ්ත ලංවබේගී ලංවු ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං යතඹ ලංවුභනේ න්තිභ ලංභේනුිඹ ලංආධේය ලං දන ලංවඩාඩේඹම් ලංයුධ ලං
වරේඳ ලංලින්ති ලංදත් ලංවශ ලංඵ ලංභන්ති ලං 0රී්තමඹ ලංවශ ලංඵයි. ලංඑ භන්තිභ ලං භහිදී ලංකි ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලංයතඹ ලං
භේනුිඹ ලං ආධේය ලං රඵේ ලං දීභම ලං භත් ලං වු ේ ලං න්ති 0 ේ ලං   න ලං 70,000 ලං ්ත ලං ඳභම ලං න ලං සිවිල් ලං ැසිඹන්ති ලං
ප්රභේමඹවම ලංඳභම්ත ලංන ලංඵයි. ලංඑ වත් ලංඇත් ලංත්ඹ ලං භඹම ලං න් ලංව ලංඅයභ ලංආධේය ලංඅලය ලං300,000 ලං
වම ලං අිකව ලංසිවිල් ලං ැසිඹන්ති ලං ප්රභේමඹ්ත ලං න්ති 0 ේ ලං ඒ ලං න ලං විමත් ලං ජීත් ලං ව ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං එභ ලං 0ේභ ලං සිවිල් ලං
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ප්රේ ශය ය  ලං්ාවේදය න්ති ව ලංවැදලත් ලංප්රවේ ය න්ති ලං 

 භභ ලංේර්ේ ස ලංඳශමු ලං වොම ේදී ලංඅපි ලංවිේතුන්ති ේ ලංඅදව් ලංපිළිඵ ලංේවච්ඡේ ලංව ශමු. ලංාේදඹන්තිහි ලංඔවුන්ති ලං
අදව් ලංඳර ලංකිරී භන්ති ලංඅනතුරු ලංවබේගී ලංවුන්තිම ලංභ ලංඅදව් ලංදැ්තවීභම ලංආයේධනේ ලංවයනු ලංරැබූ ලංඅය ලං භභ ලං
 වොම න්ති ලංඑහි ලං ැදගත් ලංවරුණු ලංඔඵ ලංවමු ස ලං දිරරිඳත් ලං ව ර්. ලං  භහිදී ලංඔවුන්ති ලං 0දව ේ ලං අදව් ලං ඳශ ලංවශ ලං
අයභ, ලං ්කීඹ ලං ප්රතේ ස ලං දු්තගැනවිලි ලං  භන්තිභ ලං ත්භන්ති ලං  ේලඳේරනඹ ලං පිළිඵ ලං ඔවුන්ති ේ ලංඇිය ලංවශකිරීභද ලං
 ඳොදු ලං 0රී්තම ලංල ඹන්ති ලං භහිදී ලංදිරරිඳත් ලංවිණි. 

 

 ඵො වෝ ලං ද න්ත ලං භභ ලංාේදඹන්තිහිදී ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹම ලංඅදේශ ලංාවල්ඳ ලංපිළිඵ ලංවේ ලං නොවශ ලංඅය, ලං
සිඹ ලංදු්තගැනවිලි ලංරම ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංතුලින්ති ලං වඵඳු ලංපිළිතුය්ත ලංැඳයිඹ ලංවැකිදැයි ලංඅ ප්්තේ ලංව ශෝඹ. ලං
 වොශඹින්ති ලං ඵැවැය ලං ඳැතී ලං ාේද ලං මඹන්තිහිදී ලං වබේගී ලං වුන්ති ලං තුර ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං දැනුභ ලං
තුරනේත්භව ලංඅඩු ලංඵ්ත ලංිර් ලං වුණි. ලංඑ වත් ලං2015 ලං නොැම්ඵර් ලංභේ ඹන්ති ලංඳසු, ලංඑනම් ලංජිනීේ ලංහි ලංභේන ලං
හිමිවම් ලංවවුන්තිසිර ලංැසිේය ඹන්ති ලංඳසු ලංඳැැත්වුණු ලංාේදඹන්ති ලංහිදී ලංඔවුන්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලං පිළිඵ ලංඩේත් ලං
ා සදී ලං ප්රල්න ලං විලේර ලං ල ඹන්ති ලං ඇසීභමත් ලං එභගින්ති ලං ප්රියඳත්ිය ලං රම ලං අදේශ ලං සිඹ ලං ගැමළු ලං  0යවුල් ලං කිරීභමද ලං
 ඳශඹුණි. 

 

 භැන්ති ලං ඳමන්ති ලං  භභ ලං  වොම න්ති ලං එ්ත ලං එ්ත ලං ාේදඹන්තිහිදී ලං වබේගිවුන්ති ේ ලං දු්තගැනවිලි ලං එ්ත ලං එ්ත ලං උඳ ලං
 ත්භේ ලං ඔ් ේ ලං ැඩි ලං වි්ය ලං හි ලං ද්තනු ලං රැ ේ. ලං  භභ ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං දු්තගැනවිලි ලං අදේශ ලං ප්ර ේලඹම ලං
සුවි ලේෂී ලං ව ලං ඒේ ලං ඵැස ලං  භහිදී ලංකි ලංභනේඹ. ලං ඔවුන්ති ේ ලං අත්දැකීම් ලං රම ලං අදේශ ලංවරුණු ලංේවච්ඡේ ලං වු ේ ලං අඩු ලං
ල ඹ 0. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලංඹේඳනඹ ලංව ලංත්රිකුමේභර ේ ලංඳතී ලංාේදඹන්ති ලංරදී ලංවි ලේඹන්ති ලං වළි ලංවු ේ ලං
යුේධ ේ ලං අේන ලංභ ේ ලංසිදු ලං වුනු ලංලිාගිව ලං අඳයේධ, ලං භේනුෂීඹ ලංආධේය ලං ප්රිය්ත ේඳ ලංකිරීභ, ලං  ල් ලං ප්රවේය ලං ව ලං
ර්භේන ේ ලංසිදු ලංන ලංඳවය ලංගැනීම් ලංව ලංදඩම් ලංඵර ඹන්ති ලංඅත්ඳත් ලංවයගැනීභම ලංඅදේශ ලං  ලංවරුණුඹ. ලංඑ වත් ලං
නුයඑළි ේදී, ලංාේද ේ ලං ්තන්ති්රඹ ලංවු ේ ලං 0දවසින්ති ලංඳසු ලංදන්තිිරඹේනු ලංදමිශඹන්ති ලංප්රතේ්ත ලං ර ලංමුණ ම ලං දන ලං
 නොඳනත්වම් ලං පිළිඵඹ.භධයභ ලං වදුවය ේ ලං දන්තිිරඹේනු ලං දමිශ ලං ප්රතේ ලං මුණ ම ලං  දන ලං ගැමළු ලං උතුරු ලං ව ලං
නැ ගනහිය ලං දමිශඹන්ති ලං මුණ ම ලං  දන ලං ගැමළු ලං  ලං රම ලං වේත්ඳසින්තිභ ලං  න් ලං ව ලං ඒේඹ. ලං ගේල් ල් ලං ඳැතුනු ලං
ාේද ේදී ලං ැඩිභන්තභ ලං  වලිවු ේ ලං තේිය ලං ේද ේ ලං නැගීභ ලං පිළිඵ ලං ව ලං 1971 ලං ව ලං 1983 ලං JVP ලං
වශ වෝරේවර ලංරම ලංඅදේශ ලංදු්තගැනවිලිඹ. 

ගේල් ල් ලංාේද ේදී ලංවබේගී ලංවු ෝ ලං ලංාක්රේන්තිිය ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංවි ේලඹව ලංභැිරවත් ලංවීභ ලංපිළිඵ ලංප්රල්න ලං
වශ ලං අයභ ලං එඵඳු ලං භැිරවත් ලං වීභවම ලං ර්ර්ම ලං වඹද ලං ඳර ලං ව රෝඹ. ලං  වොශම ලං ාේද ලං  දව ලං වේ ලං  ලං යේතය ලං
ේන්ති�ව ලං ද ලං භඩාඩර ලං  භන්තිභ ලංආධේය ලං  දන ලංආඹන ලං 0 ඹෝජියින්ති ලං ද ලංඇතුශත් ලං විඹ. ලං  භභ ලං ාේද ේදී ලං
 ඵො වෝ ලං ද නකු ලංභතු ලංවශ ලංගැමලු ලංනම් ලංය ලං වොමිභ්ත ලංව ලංඳැමිණිලි ලං භ වඹවීභ ලංඅය ලංඇිය ලං න ලං
කුභ්තද ලංඹන්තිනයි. ලංඑ භන්තිභ ලංවි ේලඹව ලංභැිරවත් ලංවීභ ලංතුළින්ති ලංශ්රි ලංරේාකීඹ ලංතනේ ේ ලං්වීඹත්ඹම ලංඵරඳයභ්ත ලං
එල්ර ලංනු ලංඇැයි ලංඹන්තිනද ලංඔවුණ  ලංප්රවේල ලංවශ ලංව. 

වබේගී ලංවුන්තිම ලංැභවිමභ ලංසිඹ ලංඅදව්ර ලං 0ර්නේමිව ලංඵ ලංවවුරු ලංන ලංඵ ලංවන්ති ලංවශ ලංඅයභ ලංඋේදෘ ලං
ඳේඨඹන්ති ලංඹම ත් ලංඒේ ලංවන්ති ලංවය ලංඇ. 

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තියය  ලංය නු ලංකුණා ්තද? 

 භභ ලංැසිේයඹ ලංආයම්බ ලංවු ඹභ ලංඅන්ති නකු ලංවිසින්ති ලංනීිය ලංවිලේයද ඹකු ලං  ලං ඹොමු ලංවයන ලංරද ලංේභේනය ලං
නීිය ඹන්ති ලං ාක්රේන්තිියව ලං  0ියඹ ලං  ව ේ ලං  න් ලං න්ති න්තිද ලං ඹන ලං ඳැනඹ ලං භඟි 0. ලං වබේගී ලං වු ෝ ලං  භහිදී ලං
ාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ඹන්ති ලංද්ේගරඹන්තිමත් ලං ඳොදු ස ලංභේතඹමත් ලංකිනම් ලංඹවඳ්ත ලංදටු ලංන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලංප්රල්න ලං
ව රෝඹ. ලං භඹම ලංපිළිදන්ති ලංදුන්ති ලංවිේතුන්ති ලංප්රවේල ලංව ල් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංඹනු ලං ේලඳේරන ලංව ලංභේත ලං
ර ේ ලංරැඩිවල් ලං නවම ලංමුණ ම ලංදුන්ති ලංභේතඹ්ත ලංදන්ති ලංමුණ ම ලං දන ලංඅයෝ ඹෝග ලංවි්ය ලං ව යන ලංඳර්ඹේඹ ලං
ඳදඹ්ත ලං ඵයි. ලං  භහිදී ලං නීිය ේ ලං වේර්ඹ ලං බේයඹ, ලං නඩු ලං විබේග ලං කිරීභ ලං ව ලං දඬුම් ලං රඵේ ලං දීභ ලං ඹනේිරඹම ලං කිසිදු ලං
 න්ත ලං සිදු ලං  නො ස. ලං එ වත් ලං නීිය ේ ලං ඳරිභේමඹම ලං ඹම් ලං කිසි ලං  න්ත ලං සිදු ලං වීභම ලං දඩ ලං ප්ර්ේ ලං ඳතී. ලං ලං
අයගරඹ්ත ලංඅේන ේ ලංඑඹම ලං ගොදුරු ලංවුන්ති ලං දව් ලං ගමනකි; ලංසිදු ලංඇිය ලංඅඳයේධ ලංගමනද ලංේභේනය ලංවේර ලං
රම ලංඩේ ලංසිඹ ලං දව් ලං ගුමඹකින්ති ලංැඩිඹ ලං ; ලං භේත ේ ලං ඵො වෝ ලංවඩාඩේඹම් ලං ද ලං  ම් ලංවේ ලංවවුල් ලංවී ලංියී භම ලං
ද්ළුන; ලං තු්තකු ලං  වොවේ ලං ගැ්සු ලං  ොල්දේදුේ ේ ලං සිම ලං ැයිර ලං  ොයතුරු ලං ඳශ ලං වශ ලං භේධය සිරඹේ ලං ද්තේ ලං
සිඹල්රන්තිභ ලං භහි ලංවවුල්වරුන්ති ලංවිඹ ලංවැව. 

 

ඓිය ේසිව ලංඅඳ ය ෝජනය න්ති ලං 

 භහිදී ලං භවරු ලං 1989 ලං දී ලං ඹේඳනඹ ලං අර්ධේවීඳ ඹන්ති ලං මු්ලිම්රුන්ති ලං ඳන්තිනේ ලං දැමීභ ලං පිළිඵ ලං ප්රල්න ලං ව රෝඹ. ලං
 භහිදී ලංකි ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලංLTTE ලංනේඹව ලං සලුපිල්රයි ලංප්රබේවයන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලං දමිශ ලංතනේ ේ ලං
ප්රතේන්තිත්රේදී ලංනේඹව ඹකු ලංන ලංආර්. ලංම්ඵන්තිධන්ති ලංභවේද ලං  ලං ම් ලංපිළිඵ ලංභේ ලංදල්රේ ලංසිටි ලංඵයි. ලංඑ වත් ලං
ණ දු ලං භේ ලං දල්න භ්ත ලංඳභම්ත ලං භහිදී ලං ප්රභේමත් ලං නො ස. ලං  භඹම ලංම්ඵන්තිධ ලංවුන්ති ලං අිකවයමඹම ලං ගන ලං
ඹේභම ලංවමයුතු ලං වොම ලංඔවුන්තිම ලංඑ යහි ලංනීියභඹ ලං�ඹේ ලංභේර්ග ලංද ලංග ලංයුතුඹ. ලංදිරරිඳත් ලංවුන්ති ේ ලං ලංදු්තගැනවිලි ලං
අය ලං 0දව න්ති ලංඳසු ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංසිදු ලංව ලංවශඵගය 0 ලංපිළිඵද ලංවරුණු ලංඔවුණ  ලංදභ්තු ලංව රෝඹ. ලංඒේ ලංඅය ලං
සුළු ලංතේියවඹන්තිම ලං ලංවේ 0වය ලං ලංව ලංබේේ ලංප්රියඳත්ියඹ, ලංදමිශඹන්ති ලංඵණ යඹ්ත ලං ලංසිටින ලංප්ර ේල ලංර ලංසිාවර ලංගම්භේන ලං
දිර ලංකිරීභ, ලං1989-90 ලංවේරර ලං ලංJVP ලංඅයගර ලංඹනේිර ලංවේයනේ ලංවි ලේ ලං ස. ලං ම්ේ ලංඅය ලංවේත්න්තිකුඩි ලංමු්ලිම් ලං
ඳල්ලිඹම ලංඳවය ලංදීභ ලංපිළිඵ ලංඅදව් ලංදිරරිඳත් ලං වරුණි. 

 

ුකධ ලංවේලින ලංඅඳ ය ෝජන ලං්  ලංදැනමත් ලංසිදු ලංවන ලංඅඳරේධ ලං 

යුේධ ලංවේර ේ ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵද ලං භහිදී ලං නො ඹ්ත ලං දනේ ලංප්රල්න ලංනැගුව. ලංසිවිල් ලංැසිඹන්ති ලං40,000 ලංවම ලංඩේ ලං
භරු ලංවැව ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංවේර ේ ලංභේයිම් ලංගම්භේන ලංර ලංසිදු ලංව ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ ලංඔවුණ  ලංප්රල්න ලංව රෝඹ. ලං
 භහිදී ලංඑ්ත ලංවබේගී ලංවු ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං යතඹ ලංවුභනේ න්තිභ ලංභේනුිඹ ලංආධේය ලං දන ලංවඩාඩේඹම් ලංයුධ ලං
වරේඳ ලංලින්ති ලංදත් ලංවශ ලංඵ ලංභන්ති ලං 0රී්තමඹ ලංවශ ලංඵයි. ලංඑ භන්තිභ ලං භහිදී ලංකි ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලංයතඹ ලං
භේනුිඹ ලං ආධේය ලං රඵේ ලං දීභම ලං භත් ලං වු ේ ලං න්ති 0 ේ ලං   න ලං 70,000 ලං ්ත ලං ඳභම ලං න ලං සිවිල් ලං ැසිඹන්ති ලං
ප්රභේමඹවම ලංඳභම්ත ලංන ලංඵයි. ලංඑ වත් ලංඇත් ලංත්ඹ ලං භඹම ලං න් ලංව ලංඅයභ ලංආධේය ලංඅලය ලං300,000 ලං
වම ලං අිකව ලංසිවිල් ලං ැසිඹන්ති ලං ප්රභේමඹ්ත ලං න්ති 0 ේ ලං ඒ ලං න ලං විමත් ලං ජීත් ලං ව ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං එභ ලං 0ේභ ලං සිවිල් ලං
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තනේ ලංවේරතු්තකු ලං ප්රවේය ලං ලින්ති ලං ඳභම්ත ලං නො ලං තරඹ ලං ව ලංආවේය ලං  නොභැිය ලං වී භන්තිද ලං මිඹ ලංගිඹ ලංඵ ලං
 ඳ න්ති. 

භේයිම් ලං ගම්භේන ලං ර ලං ව ලංයධ ලං ගැටුම් ලං ඵණ ර ලංවරේඳ ලං ර ලංවේන්තිේ ෝ ලං ලිාගිව ලං හිානඹ ලංඇතුළු ලං  නො ඹ්ත ලං
පිඩේන්තිම ලං  භ ලං වේර ේදී ලං  ගොදුරු ලං වුව. ලං යුේධ ඹන්ති ලං අනතුරු ලං ද ලං ග ලං වුනු ලං වේරඹ ලං ද්යේමභ ලං  භභ ලං
වේන්තිේන්ති ලං ග ලං ව ල් ලං අදේනම් ලං හි ලං ජීවිඹකි. ලං  භභ ලං ාේද ලං වේ ලං වබේගී ලං වුන්ති ේ ලං භඹ ලං වු ේ ලං
යුේධඹ ලං වයන ලං  වොම ගන ලං ලේරීරිව ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං වේන්තිේ ෝ ලං භේනසිවද ලං ආර්ථීවද ලං  නො ඹ්ත ලං
ම්ඩේන්තිම ලං මුණ ම ලං ඳැ ලං ඵඹ. ලං  භ ලං අතුරින්ති ලං භවය්ත ලං වේන්තිේන්තිම ලං භ ලං ්ේමිඹේ ලං මිඹ ලං ඹේ භන්ති ලං  වෝ ලං
අතුරුදවන්ති ලංවී භන්ති ලංඳසු ලංහිමි ලංවිඹ ලංයුතු ලංියබු ලං ේඳර ලංද ලං නොරැී  ලංඹන ලංත්ඹවමද ලංඳත් ලංියබුණි. 

 

ඵරවත්වේය ඹන්ති ලංවයන ලංරද ලං අතුරුදන්ති ලංකිරීම් ලංපිළිඵද ලං භභ ලංාේද ේදී ලංප්රල්න ලංභතු ලංවිණි. ලං එ්ත ලංඅ ඹකු ලං
ප්රවේල ලංව ල් ලංයුේධ ඹන්ති ලං“ඳවුල් ලංදවවම ලංත් ලංභ ලංද්තුන්ති ලංනැිය ලංන්තිනම ලංඇිය ලංඵඹ”. ලං ම්ේම ලංයුේධ ඹන්ති ලං
ඳසු ලං එභ ලං  ගොදුරු ලං වුන්ති ේ ලං ඳවුල් ලං කුභ්ත ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ලං න්ති න්තිද ලං , ලං කුභන ලං  ගවීභ්ත ලං සිදු ලං න්ති න්තිද ලං
ඹන්තින ලං ඵො වෝ ලං ද නකු ේ ලංගැමලු ලංවිණි. 

 

 භොවුනය ලංඳැන ලංනැගී ලංියබුණු ලංප්රධේන ලංගැමළු්ත ලංන්ති න්ති ලං“ ලංඅතීඹ ලංඅපි ලංවිසින්ති ලංඅභව ලං වොම ලංදැමිඹ ලංයුතුද ලං
ඹන්තිනයි”. ලංනැ ලංනැත් ලංභ්ත ලංකිරී භන්ති ලං  වඵඳු ලං ප්රියවිඳේව ලං අත් ලං න්ති න්තිද ලං ඹන්තිනයි. ලං එ භන්තිභ ලං යතඹ ලං
විසින්ති ලං  ගන ලංඹන ලං දඩම් ලං  ඵදේ ලං දී ම් ලං ැඩපිළි ර ලං පිළිඵද ලං වි මව ලං අප්රේදඹන්ති ලංභතු ලං විණි. ලංනැ ගනහිය ලං
ඳශේ ත් ලං ඳතී ලං ාේද ේදී ලං “ ලං දමිශ ලං ව ලං මු්ලිම් ලං තේියවඹන්ති ගන්ති” ලං දඩම් ලං ඳැවැය ලං ගන්තිනේ/ ලං අත් ලං ඳත් ලං වය ලං
ගන්තිනේ ලංඵම ලංඳැමිණිලි ලංභතු ලංවිණි. 

 

ජනවේර්ගිව ලංඅනනයේවය  ලං්  ලං ශ ඳේකන ලංනි ය ෝජනය  ලං 

 

එ්ත ලංවබේගිවු කු ලං භහිදී ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භ ලං ය ේ ලං දැ න ලංප්රල්න ලංගමනේවමභ ලංඇත් ත් ලංතනේර්ගිව ලං
ඳසුබිභ්ත ලං ඵයි.ත් ලං අ ඹකු ලං “රේා ්තඹ ලං අඳම ලං  ඳොදු ලං අනනයේඹ්ත ලං  නොභැිය” ලං ඵද ලං  ඳන්තිේ ලං දු 0. ලං ලං
“දමිශඹන්ති ලංසුළු ලංතේියඹ්ත ලං ර ලංවැඳින්තිවීභ ලංැයිර” ලංඵත් ලං“තේියඹ්ත ලං ගොඩ ලංනැගීභම ලංදමිශඹන්තිද ලංඑවමුතු ලංැඩ ලං ලං
වශ ලං“ඵත් ලං ඳන්තිේ ලංදු 0. ලං ඵො වොභඹව ේ ලංඅදව ලංවුන්ති ේ ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංර ලංය ලං ොඹනේ ලං
 භන්තිභ ලං තනේර්ගිව ලං අර්බුදඹමද ලං ්ථියේය ලං  ේලඳේරන ලං විදුභ්ත ලං රඵේ ලං ගැනීභ ලං  භභ ලං අථ්ේ ස ලං
අ 0ේර්ඹ ඹන්තිභ ලංවශ ලංයුතු ලංවමයුත්්ත ලංඵයි. 

 

 

 

්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තිය ලංප්රියඳත්ිය ලංවිවල ඳය න්ති ලං 
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වබේගිවුන්ති ේ ලංප්රියාේය ලංතුලින්ති ලංඵණ විධ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹව ලංඅලයේඹ ලංභැනවින්ති ලංද්භතු ලං
විණි. ලං ඳශමු න්තිභ ලංය ලං  වී ම් ලංව ලං ග ලං වී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංඅලයේඹ ලංඔවුන්ති ලං ඳන්තිේ ලං  දන ලංරදී. ලං
 භහිදී ලං අඳ ලං අ ඵෝධ ලං වය ලං ග ලං යුතු ලං වරුම ලං නම් ලං සිාවර, ලං දමිශ ලං ව ලං මු්ලිම් ලං ඹන ලං තුන්ති ලං  වොේමේලඹභ ලං
යුේධ ඹන්තින්ති ලංසුළු ලං වෝ ලංැඩි ලංල ඹන්ති ලංඵැම ලංවය ලංඵඹ. ලංඑ භන්තිභ ලං ත්රුම් ලංග ලංයුතු ලංඅ න්ත ලංවරුම ලංනම් ලං
 භභ ලංතන ලංවඩාඩේඹම් ලං�ත්ඹභ ලංඅර්බුදඹම ලං වේතු ලංල ඹන්ති ලංවිවිධ ලංභ ලංදයම ලංරද ලංඵඹ. ලංකිහිඳ ලං ද න්ත ලං
අදව් ලංදැ්තව ලංඳරිිර ලං භහිදී ලංයුේධඹම ලංඅඳ ලංවිසින්ති ලං 0ඹමි ලංව ලං ලංරිරන ලං වේතු ලං ොඹේ ලංග ලංයුතුඹ. ලංඑ්ත ලංවබේගී ලං
වු කු ලං 0රී්තමඹ ලංවශ ලංඳරිිර ලං භහිදී ලං“තන ලංවඩාඩේඹම් ලංතුනභ ලංයුේධඹ ලං 0ර්භේමඹ ලංවු ේ ලං ව ේ ලංද ලං? ලංකුභ්ත ලං
 0ේද” ලංඹන්තින ලං වොඳින්ති ලං ත්රුම් ලංවය ලංග ලංයුතුඹ. 

 

යු්තියඹ ලංඅඹදී ම් ලංවේර්ඹ ලංබේයදී ලංදමිශඹන්ති ලංද්ේගලිවත් ලංප්රතේ්ත ලං රත් ලංදිරරි ඹන්තිභ ලංසිටි ලංඵවු ලංඅපි ලංවවුරුත් ලං
 වොඳින්ති ලංද 0මු. ලං භහිදී ලංයු්තියඹ ලංඅඹැදීභ ලංව ලංඳළි ලංගැනීභ ලංඹන්තින ලං නභ ලංවරුණු ලං දව්ත ලංඹන්තින ලංඅඳ ලංවිසින්ති ලං
දැන ලංග ලංයුතුඹ. ලංවශ ලංයද්ත ලංපිළිගැ 0භ ලං භන්තිභ ලංඑඹම ලංග ලංවීභ ලංඹන ලංවරුණු ලංාහිඳිඹේ ස ලංර්ර් ලං වොන්ති ේසි ලං
 ස. ලංඑභ ලං 0ේභ ලංඑභ ලංවේර්ඹ ේදී ලංතු්තකු ලංභයනු ලංද්ේගරඹේ ලංඳභම්ත ලං නො ලංඑඹම ලංඅනුඵර ලංදුන්ති, ලංඅම ලංදුන්ති ලං
සිඹල්රන්තිභ ලංඑව ලං ර ලංගකීභ ලංබේය ලංග ලංයුතුඹ. 

 

්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තියය  ලංකබේ ලංමට ම ලංඇිය ලං ැයාය ේව ලං්  ලංවැ ැත් ලං 

මුර ලංසිමභ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේ ලංභේර්ගඹම ලංප්රවි්ම ලංවීභම ලංයතඹ ලංදයන ලංයඹභ ලංපිළිඵ ලං ඵො වෝ ලං ද නකු ලං
තුර ලංියබු න්ති ලංකුකුකි. ලං භඹම ලං වේතු්ත ලංවු ේ ලංමින්ති ලං ඳය ලංයතඹ ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලං වොමින්ති ලංබේ ලංර ලංියබු ලං
අවේර්ඹ්තභ ලංඵයි. ලංඑඳභම්ත ලං නො ලංඳසු ලංයතඹන්ති ලංරම ලං භභ ලංවමිටු ලංව ලං වොමින්ති ලංබේ ලංභගින්ති ලංවයන ලංරද ලං
 0ර් ේලඹන්ති ලං ඵො වොභඹ්ත ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලංඳේ ලංඅඳවසු ලංවී ලංියබිණි. ාේදඹ ලංඅයතුය ලංඅ ඹ්ත ලංඇසු ස ලං“ ලං
 භභ ලං ේර්ේ ලං ව ලං  වොමින්ති ලංබේ ලං වින්තිිරඹන්ති ේ ලං ජිවි ලං රම ලංකුභ ලං ඹවඳ්ත ලං  ගන ලංආ ස ලං දැයි ලං  ොඹේ ලං
ඵරන ලං රයි”. ලංඑභඳමකුදු ලං නො ලං ඵො වෝ ලං දනේ ලංදන්තිනේ ලංLLRC ලංේර්ේ ස ලංවන්ති ලං 0ර් ේලඹන්ති ලංඳේ ලං
�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලං යතඹ ලං අ ඳො වොත් ලං ව ලං 0ේ, ලං  භඵඳු ලංය ලං  වොමිභ්ත ලං�ඹේත්භව ලංනේ ලංනම් ලං එඹ ලං
 වොම්වරුන්ති ේ ලංසිත් ලංිරනේ ලංගන්තිනේ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඑව්ත ලංඵමත්, ලංේර්ගිව ලංවිවිධත්ඹකින්ති ලංයුතු ලංවිඹ ලංඵමත්, ලං
සුළු ලංතන ලං වොේමේලඹන්ති ේ ලංවේඹ ලංරැබිඹ ලංයුතු ලංඵමත් ලංඹන්තින ලං ඵො වෝ ලං දනේ ේ ලංඅදව ලංවිඹ. 

 

ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ප්රියඳත්ිය ලං ැවසී ම්දී ලං  ඵො වෝ දනේ ේ ලං ැවඹම ලං ඳේත්ර ලං වුනු ලං වරුම ලං නම් ලං  භඹම ලං
වබේගී ලංන ලංප්රත්ඳත්ිය ලංම්ඳේදවඹන්ති ේ ලංැඵය ලං ච්නේ ලංව ලං භඹම ලංරැ ඵන ලං ේලඳේරන ලංආධේයඹ ලංකුභ්ත ලං
 සද ලං ඹන්තිනයි. ලං  ලං වවුල් ලං වරුන්ති ේ ලං අදව ලං වු ේ ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං  ේලඳේරන ලං ඳ්ත ලං රම ලං සිඹ ලං ඡන්තිද ලං
දේඹවඹන්ති ේ ලංඵරේ ඳො යොත්තු ලං වෝ ලංදටු ලංකිරීභම ලංවැකිඹේ්ත ලං නොභැිය ලංඵයි. ලංඑව ලංැසි ලංේයඹවදී ලංවබේගී ලං
වු ්ත, ලං  ලං භවතන ලං  0 ඹෝජිඹන්ති ලං ව ලං භවතනේ ලං අය ලං ම්ඵන්තිධේඹ ලං පිළිඵ ලං විරභ ලං උඳවැයමඹ්ත ලං
 භ ේ ලං දිරරිඳත් ලංව ශේඹ. ලං  ලං “ ලං භවතනේ ලං වරිඹම ලංගුන්ති ලංඹේනඹව ලං ගභන්ති ලංවයන ලං භගිඹන්ති ලං  ගයි. ලං ඹේනඹ ලං
ගභන ලංඅයභගදී ලංඋඩු ලංගු න්තිදී ලං 0ඹමුේ ලං 2භවතන ලං 0 ඹෝජිඹන්ති  ලංඹේනඹ ලංඅ ලංවැයරේ ලංඳරේ ලංඹනේ. ලං අ ප් ලං
දයමභත් ලංඑඹම ලංභේනයි”. ලංභව ලංතනේ ලංතුර ලංඇිය ලංඅවභැත් ලං භහිදී ලංප්රධේන ලංඳ්ත ලං  ලංඳභම්ත ලං නො ලං
සුළු ලංඳ්ත ලං ද ලංඑව ලං ේ ලංඑල්ර ලංවිණි. ලංඳියන ලංප්රාඩාඩේ ලංවමු ස ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංඹේභම ලං
යත ේ ලංඇිය ලංැඵය ලංඋභනේ ලංද ලං භහිදී ලං ඵො වෝ ලං ද න්ත ලංප්රල්න ලංවයනු ලංද්තනම ලංරැබිණි. 
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තනේ ලංවේරතු්තකු ලං ප්රවේය ලං ලින්ති ලං ඳභම්ත ලං නො ලං තරඹ ලං ව ලංආවේය ලං  නොභැිය ලං වී භන්තිද ලං මිඹ ලංගිඹ ලංඵ ලං
 ඳ න්ති. 

භේයිම් ලං ගම්භේන ලං ර ලං ව ලංයධ ලං ගැටුම් ලං ඵණ ර ලංවරේඳ ලං ර ලංවේන්තිේ ෝ ලං ලිාගිව ලං හිානඹ ලංඇතුළු ලං  නො ඹ්ත ලං
පිඩේන්තිම ලං  භ ලං වේර ේදී ලං  ගොදුරු ලං වුව. ලං යුේධ ඹන්ති ලං අනතුරු ලං ද ලං ග ලං වුනු ලං වේරඹ ලං ද්යේමභ ලං  භභ ලං
වේන්තිේන්ති ලං ග ලං ව ල් ලං අදේනම් ලං හි ලං ජීවිඹකි. ලං  භභ ලං ාේද ලං වේ ලං වබේගී ලං වුන්ති ේ ලං භඹ ලං වු ේ ලං
යුේධඹ ලං වයන ලං  වොම ගන ලං ලේරීරිව ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං වේන්තිේ ෝ ලං භේනසිවද ලං ආර්ථීවද ලං  නො ඹ්ත ලං
ම්ඩේන්තිම ලං මුණ ම ලං ඳැ ලං ඵඹ. ලං  භ ලං අතුරින්ති ලං භවය්ත ලං වේන්තිේන්තිම ලං භ ලං ්ේමිඹේ ලං මිඹ ලං ඹේ භන්ති ලං  වෝ ලං
අතුරුදවන්ති ලංවී භන්ති ලංඳසු ලංහිමි ලංවිඹ ලංයුතු ලංියබු ලං ේඳර ලංද ලං නොරැී  ලංඹන ලංත්ඹවමද ලංඳත් ලංියබුණි. 

 

ඵරවත්වේය ඹන්ති ලංවයන ලංරද ලං අතුරුදන්ති ලංකිරීම් ලංපිළිඵද ලං භභ ලංාේද ේදී ලංප්රල්න ලංභතු ලංවිණි. ලං එ්ත ලංඅ ඹකු ලං
ප්රවේල ලංව ල් ලංයුේධ ඹන්ති ලං“ඳවුල් ලංදවවම ලංත් ලංභ ලංද්තුන්ති ලංනැිය ලංන්තිනම ලංඇිය ලංඵඹ”. ලං ම්ේම ලංයුේධ ඹන්ති ලං
ඳසු ලං එභ ලං  ගොදුරු ලං වුන්ති ේ ලං ඳවුල් ලං කුභ්ත ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ලං න්ති න්තිද ලං , ලං කුභන ලං  ගවීභ්ත ලං සිදු ලං න්ති න්තිද ලං
ඹන්තින ලං ඵො වෝ ලං ද නකු ේ ලංගැමලු ලංවිණි. 

 

 භොවුනය ලංඳැන ලංනැගී ලංියබුණු ලංප්රධේන ලංගැමළු්ත ලංන්ති න්ති ලං“ ලංඅතීඹ ලංඅපි ලංවිසින්ති ලංඅභව ලං වොම ලංදැමිඹ ලංයුතුද ලං
ඹන්තිනයි”. ලංනැ ලංනැත් ලංභ්ත ලංකිරී භන්ති ලං  වඵඳු ලං ප්රියවිඳේව ලං අත් ලං න්ති න්තිද ලං ඹන්තිනයි. ලං එ භන්තිභ ලං යතඹ ලං
විසින්ති ලං  ගන ලංඹන ලං දඩම් ලං  ඵදේ ලං දී ම් ලං ැඩපිළි ර ලං පිළිඵද ලං වි මව ලං අප්රේදඹන්ති ලංභතු ලං විණි. ලංනැ ගනහිය ලං
ඳශේ ත් ලං ඳතී ලං ාේද ේදී ලං “ ලං දමිශ ලං ව ලං මු්ලිම් ලං තේියවඹන්ති ගන්ති” ලං දඩම් ලං ඳැවැය ලං ගන්තිනේ/ ලං අත් ලං ඳත් ලං වය ලං
ගන්තිනේ ලංඵම ලංඳැමිණිලි ලංභතු ලංවිණි. 

 

ජනවේර්ගිව ලංඅනනයේවය  ලං්  ලං ශ ඳේකන ලංනි ය ෝජනය  ලං 

 

එ්ත ලංවබේගිවු කු ලං භහිදී ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භ ලං ය ේ ලං දැ න ලංප්රල්න ලංගමනේවමභ ලංඇත් ත් ලංතනේර්ගිව ලං
ඳසුබිභ්ත ලං ඵයි.ත් ලං අ ඹකු ලං “රේා ්තඹ ලං අඳම ලං  ඳොදු ලං අනනයේඹ්ත ලං  නොභැිය” ලං ඵද ලං  ඳන්තිේ ලං දු 0. ලං ලං
“දමිශඹන්ති ලංසුළු ලංතේියඹ්ත ලං ර ලංවැඳින්තිවීභ ලංැයිර” ලංඵත් ලං“තේියඹ්ත ලං ගොඩ ලංනැගීභම ලංදමිශඹන්තිද ලංඑවමුතු ලංැඩ ලං ලං
වශ ලං“ඵත් ලං ඳන්තිේ ලංදු 0. ලං ඵො වොභඹව ේ ලංඅදව ලංවුන්ති ේ ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංර ලංය ලං ොඹනේ ලං
 භන්තිභ ලං තනේර්ගිව ලං අර්බුදඹමද ලං ්ථියේය ලං  ේලඳේරන ලං විදුභ්ත ලං රඵේ ලං ගැනීභ ලං  භභ ලං අථ්ේ ස ලං
අ 0ේර්ඹ ඹන්තිභ ලංවශ ලංයුතු ලංවමයුත්්ත ලංඵයි. 

 

 

 

්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තිය ලංප්රියඳත්ිය ලංවිවල ඳය න්ති ලං 
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23 
 

වබේගිවුන්ති ේ ලංප්රියාේය ලංතුලින්ති ලංඵණ විධ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹව ලංඅලයේඹ ලංභැනවින්ති ලංද්භතු ලං
විණි. ලං ඳශමු න්තිභ ලංය ලං  වී ම් ලංව ලං ග ලං වී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංඅලයේඹ ලංඔවුන්ති ලං ඳන්තිේ ලං  දන ලංරදී. ලං
 භහිදී ලං අඳ ලං අ ඵෝධ ලං වය ලං ග ලං යුතු ලං වරුම ලං නම් ලං සිාවර, ලං දමිශ ලං ව ලං මු්ලිම් ලං ඹන ලං තුන්ති ලං  වොේමේලඹභ ලං
යුේධ ඹන්තින්ති ලංසුළු ලං වෝ ලංැඩි ලංල ඹන්ති ලංඵැම ලංවය ලංඵඹ. ලංඑ භන්තිභ ලං ත්රුම් ලංග ලංයුතු ලංඅ න්ත ලංවරුම ලංනම් ලං
 භභ ලංතන ලංවඩාඩේඹම් ලං�ත්ඹභ ලංඅර්බුදඹම ලං වේතු ලංල ඹන්ති ලංවිවිධ ලංභ ලංදයම ලංරද ලංඵඹ. ලංකිහිඳ ලං ද න්ත ලං
අදව් ලංදැ්තව ලංඳරිිර ලං භහිදී ලංයුේධඹම ලංඅඳ ලංවිසින්ති ලං 0ඹමි ලංව ලං ලංරිරන ලං වේතු ලං ොඹේ ලංග ලංයුතුඹ. ලංඑ්ත ලංවබේගී ලං
වු කු ලං 0රී්තමඹ ලංවශ ලංඳරිිර ලං භහිදී ලං“තන ලංවඩාඩේඹම් ලංතුනභ ලංයුේධඹ ලං 0ර්භේමඹ ලංවු ේ ලං ව ේ ලංද ලං? ලංකුභ්ත ලං
 0ේද” ලංඹන්තින ලං වොඳින්ති ලං ත්රුම් ලංවය ලංග ලංයුතුඹ. 

 

යු්තියඹ ලංඅඹදී ම් ලංවේර්ඹ ලංබේයදී ලංදමිශඹන්ති ලංද්ේගලිවත් ලංප්රතේ්ත ලං රත් ලංදිරරි ඹන්තිභ ලංසිටි ලංඵවු ලංඅපි ලංවවුරුත් ලං
 වොඳින්ති ලංද 0මු. ලං භහිදී ලංයු්තියඹ ලංඅඹැදීභ ලංව ලංඳළි ලංගැනීභ ලංඹන්තින ලං නභ ලංවරුණු ලං දව්ත ලංඹන්තින ලංඅඳ ලංවිසින්ති ලං
දැන ලංග ලංයුතුඹ. ලංවශ ලංයද්ත ලංපිළිගැ 0භ ලං භන්තිභ ලංඑඹම ලංග ලංවීභ ලංඹන ලංවරුණු ලංාහිඳිඹේ ස ලංර්ර් ලං වොන්ති ේසි ලං
 ස. ලංඑභ ලං 0ේභ ලංඑභ ලංවේර්ඹ ේදී ලංතු්තකු ලංභයනු ලංද්ේගරඹේ ලංඳභම්ත ලං නො ලංඑඹම ලංඅනුඵර ලංදුන්ති, ලංඅම ලංදුන්ති ලං
සිඹල්රන්තිභ ලංඑව ලං ර ලංගකීභ ලංබේය ලංග ලංයුතුඹ. 

 

්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තියය  ලංකබේ ලංමට ම ලංඇිය ලං ැයාය ේව ලං්  ලංවැ ැත් ලං 

මුර ලංසිමභ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේ ලංභේර්ගඹම ලංප්රවි්ම ලංවීභම ලංයතඹ ලංදයන ලංයඹභ ලංපිළිඵ ලං ඵො වෝ ලං ද නකු ලං
තුර ලංියබු න්ති ලංකුකුකි. ලං භඹම ලං වේතු්ත ලංවු ේ ලංමින්ති ලං ඳය ලංයතඹ ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලං වොමින්ති ලංබේ ලංර ලංියබු ලං
අවේර්ඹ්තභ ලංඵයි. ලංඑඳභම්ත ලං නො ලංඳසු ලංයතඹන්ති ලංරම ලං භභ ලංවමිටු ලංව ලං වොමින්ති ලංබේ ලංභගින්ති ලංවයන ලංරද ලං
 0ර් ේලඹන්ති ලං ඵො වොභඹ්ත ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලංඳේ ලංඅඳවසු ලංවී ලංියබිණි. ාේදඹ ලංඅයතුය ලංඅ ඹ්ත ලංඇසු ස ලං“ ලං
 භභ ලං ේර්ේ ලං ව ලං  වොමින්ති ලංබේ ලං වින්තිිරඹන්ති ේ ලං ජිවි ලං රම ලංකුභ ලං ඹවඳ්ත ලං  ගන ලංආ ස ලං දැයි ලං  ොඹේ ලං
ඵරන ලං රයි”. ලංඑභඳමකුදු ලං නො ලං ඵො වෝ ලං දනේ ලංදන්තිනේ ලංLLRC ලංේර්ේ ස ලංවන්ති ලං 0ර් ේලඹන්ති ලංඳේ ලං
�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලං යතඹ ලං අ ඳො වොත් ලං ව ලං 0ේ, ලං  භඵඳු ලංය ලං  වොමිභ්ත ලං�ඹේත්භව ලංනේ ලංනම් ලං එඹ ලං
 වොම්වරුන්ති ේ ලංසිත් ලංිරනේ ලංගන්තිනේ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඑව්ත ලංඵමත්, ලංේර්ගිව ලංවිවිධත්ඹකින්ති ලංයුතු ලංවිඹ ලංඵමත්, ලං
සුළු ලංතන ලං වොේමේලඹන්ති ේ ලංවේඹ ලංරැබිඹ ලංයුතු ලංඵමත් ලංඹන්තින ලං ඵො වෝ ලං දනේ ේ ලංඅදව ලංවිඹ. 

 

ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ප්රියඳත්ිය ලං ැවසී ම්දී ලං  ඵො වෝ දනේ ේ ලං ැවඹම ලං ඳේත්ර ලං වුනු ලං වරුම ලං නම් ලං  භඹම ලං
වබේගී ලංන ලංප්රත්ඳත්ිය ලංම්ඳේදවඹන්ති ේ ලංැඵය ලං ච්නේ ලංව ලං භඹම ලංරැ ඵන ලං ේලඳේරන ලංආධේයඹ ලංකුභ්ත ලං
 සද ලං ඹන්තිනයි. ලං  ලං වවුල් ලං වරුන්ති ේ ලං අදව ලං වු ේ ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං  ේලඳේරන ලං ඳ්ත ලං රම ලං සිඹ ලං ඡන්තිද ලං
දේඹවඹන්ති ේ ලංඵරේ ඳො යොත්තු ලං වෝ ලංදටු ලංකිරීභම ලංවැකිඹේ්ත ලං නොභැිය ලංඵයි. ලංඑව ලංැසි ලංේයඹවදී ලංවබේගී ලං
වු ්ත, ලං  ලං භවතන ලං  0 ඹෝජිඹන්ති ලං ව ලං භවතනේ ලං අය ලං ම්ඵන්තිධේඹ ලං පිළිඵ ලං විරභ ලං උඳවැයමඹ්ත ලං
 භ ේ ලං දිරරිඳත් ලංව ශේඹ. ලං  ලං “ ලං භවතනේ ලං වරිඹම ලංගුන්ති ලංඹේනඹව ලං ගභන්ති ලංවයන ලං භගිඹන්ති ලං  ගයි. ලං ඹේනඹ ලං
ගභන ලංඅයභගදී ලංඋඩු ලංගු න්තිදී ලං 0ඹමුේ ලං 2භවතන ලං 0 ඹෝජිඹන්ති  ලංඹේනඹ ලංඅ ලංවැයරේ ලංඳරේ ලංඹනේ. ලං අ ප් ලං
දයමභත් ලංඑඹම ලංභේනයි”. ලංභව ලංතනේ ලංතුර ලංඇිය ලංඅවභැත් ලං භහිදී ලංප්රධේන ලංඳ්ත ලං  ලංඳභම්ත ලං නො ලං
සුළු ලංඳ්ත ලං ද ලංඑව ලං ේ ලංඑල්ර ලංවිණි. ලංඳියන ලංප්රාඩාඩේ ලංවමු ස ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංඹේභම ලං
යත ේ ලංඇිය ලංැඵය ලංඋභනේ ලංද ලං භහිදී ලං ඵො වෝ ලං ද න්ත ලංප්රල්න ලංවයනු ලංද්තනම ලංරැබිණි. 
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විදතුන්ති ලංාේදඹ ලංද්යේමභ ලංන්තිිර ලං ගවීම් ලංපිළිඵ ලං වෝ ලංඅයගරඹ්ත ලංනැ ලංඇිය ලං නොවීභම ලංවියවඹ්ත ලංදීභ ලං
පිළිඵ ලංැඩි ලංඅධේනඹ්ත ලං ඹොමු ලං නොවශ ලංඵ ලං ඳ න්ති. ලංඑ වත් ලංාේද ේදී ලංභේ ලංගැනීභ ලං වෝ ලංවශ ලංැයිර ලං
පිළිග 0භ ලං ඳභම්ත ලං ැ වේ ලං ඹන ලං කිඹභන ලං ප්රභේමත් ලං ඵ ලං ඔවුන්ති ලං විල්ේ ලං  නොවශ ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං
ඳේර්ර ම්න්තිතු ස ලංප්රියඳත්ිය ලංම්ඳේදන ලං�ඹේලි ේදී ලංසුළු ලංවඩාඩේඹම් ලංරම ලංව ලංවේන්තිේන්තිම ලංැඩි ලංදඩ්ත ලං
රඵේ ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵද ලං භහිදී ලංප්රවේල ලංවිණි. ලංනීිය ලංප්රියා්වයම ේදී ලංත්ර්ේදඹ ලංැශැ්තවී ම් ලංඳන ලං2PTA  ලංව ලං
දඩම් ලංගැමළු ලං 0යේවයම ලංකිරීභ ලංපිළිඵ ලංැඩි ලංඅධේනඹ්ත ලංිරඹ ලංයුතු ලංඹන්තින ලංවවුවරුන්ති ේ ලංභඹ ලංවිණි. 

 

2015 ලංජුනි ලං09 ලං- ලංය ේඳනය  ලං 

ඹේඳනඹ ලංාේදඹම ලංවබේගී ලංවුනු ලංඵණ ය ලංඹේඳනඹ ලංප්ර ේල ේ ලංසිවිල් ලංභේත ලංර ලංේභේජිවඹන්තිඹ. ලං භ ලංඅය ලං
අඩු ලංල ඹන්ති ලංමු්ලිම් ලං 0 ඹෝතනඹ්ත ලංද ලංවිණි. ලංඔවුන්ති ේ ලංදවශ ලංප්රියාේය ලංහිමි ලංවු ේ ලංය ලංඳැසී ම් ලංව ලංග ලං
වී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ ලං ඹ. ලං ඵො වෝ ලං ද න්ත ලංැඩි ඹන්තිභ ලංප්රවේල ලංවශ ලංභඹ ලංනම් ලංය ලංඳැසීභම ලංඇැමුන්ති ලං
භැලි ලංන ලංඵයි.” ලං ම් ලංය ේ ලං ඵො වෝ ලං ද න්ත ලංදැන්ති ලංඇත් ලංකිඹන්ති න්ති ලංනය. ලංදන්ති ලංැඩි ඹන්තිභ ලංවේ 0 ලංවු න්ති ලං
අ ප් ලං භේතඹමයි.” ලං “ ලං අද ලං රාවේ ස ලං ය ලං ඹනු න්ති ලං  දඹ්ත ලං  වොඹේගන්තින ලං නැවැ” ලං ඹනු න්ති ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං
එකි නවේ ේ ලංඅදව් ලං විවිධ ලංවිණි. ලංත් ලංඅ ඹ්ත ලංරාවේ ස ලං ඳදනභ්ත ලංහි ලංාක්රේන්තිියඹ්ත ලංසිදු ලංඇත්දැයි ලං
ඵරන ලං භන්ති ලංදල්රේ ලංසිටි ේඹ. ලංභවරුන්ති ලංප්රවේල ලංව ල් ලංර්භේන ේද ලංප්රාඩාඩ ලං�ඹේර ලංඅඩු්ත ලංද්තනම ලං
 නොභැිය ලංඵයි. ලං“ ලංද්ේගරඹන්ති ලං න් ලංවුේම ලං ම් ලංඳේධියඹ ලං න් ලංවී ලංනැැයි” ලංඹන්තින ලංඇැ භකු ේ ලංඅදව ලං
විණි. 

දියවේ ේ ලංසිදු ලංවුනු ලංඅඳයේධඹන්ති ලංව ලංදැනම ලං වරී ලං ගන ලංඹන ලංප්රාඩාඩේ ලංපිළිඵ ලංවරුණු ලං ඳශ ලංගැ්විඹ ලංයුතු ලං
ඵ ලං භහිදී ලංවබේගී ලංවු ෝ ලංප්රවේල ලංවශව. ලං 0දව න්ති ලංඳසු ලංභේතඹ ලංවිඳි ලංදු්ත ලංගැවැම, ලං1970 ලංඵර ලං ඳයලිඹ, ලං
ේර්ගිව ලංගැටුම්, ලංඹේඳන ඹන්ති ලංමු්ලිම්රුන්ති ලංඑරේ ලංදැමීභ ලංපිළිඵ ලංතීයමේත්භව ලංන්තිික්ථේන ලංනු ලංඇිය ලංඵම ලං
ඔවුණ  ලංභ ලංඳර ලංවශව. ලංදේ ලංභය ලංවේර ේ ලංසිදු ලංවුනු ලංභේන ලංහිමිවම් ලංඋල්රාඝනඹ ලංවීම් ලංඅය ලංඅැන්ති ලංවුන්ති ේ ලං
ගැමළු, ලංදඩම් ලංඵර ඹන්ති ලංඅත් ලංඳත් ලංවය ලංගැනීම් ලංව ලංයුේධ ේ ලංඅන ලංඅිරඹය ේ ලංවුනු ලංඹම් ලංඹම් ලංසිදුවීම් ලංද ලං ඳශ ලං
ග්න ලංරදී. ලං භහිදී ලංඑව ලංඅ ඹකු ලංඋ්ත ලංවේයමේ ලංරම ලංඅභය ලංප්රතේන්ති ලංඅය ලංන ලංගැටුම් ලං භන්තිභ ලංකුර ලංඅය ලං
ඝේමනඹ ලංද ලංවේන්තිේන්තිම ලංසිදු ලංන ලංහිාේ ලංද ලං භහිදී ලංලිඹවිඹ ලංයුතු ලංඵම ලංඅධේයමඹ ලංව ශේඹ. 

 

 භහිදී ලංඑ්ත ලංමු්ලිම් ලංවවුල්වරු කු ලංප්රවේල ලංව ල් ලංභන්ති ලංඹේඳන ඹන්ති ලංපිමභා ලං වොම ලං ම් ලංන ලංවිම ලංදලව ලං
ගමනේ්ත ලංග ලංඇිය ලං අය ලංභන්ති ේ ලංමුල් ලංඳිරාචි ලං ්ථේන ලං ර ලංසිඹ ලං අනනයේඹ ලංභන්තිම ලංවවුරු ලංවය ලං
ගැනීභම ලං දැන්ති ලං  නොවැකි ලං  ලං ඵයි. ලං ප්රතේ්ත ලං  රද ලං භන්ති ලං ර්භේන ේ ලං අයිියඹ ලං  ලං වවුරු ලං වය ලං ගැනීභම ලං
අ ඳො වොත් ලංවී ලංඇිය ලංඵ ලංඔවුණ  ලංප්රවේල ලංවශව. ලං“ ලංඅපි ලංඑ රසි ලංඑ්ත ලංයභ ලංපිමභා ලංව ල් ලංඇයිද ලංඹන්තින ලංඅදමත් ලං
අපි ලං  නොදන්තිනේ ලං  දඹ්ත. ලං  භඹම ලං ර්භේන ේ ලං  වෝ ලං ේධේයමඹ්ත ලං දටු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඹන්තින ලං අපි ලං පිළිගන්තින ලං
 දඹ්ත. ලංර්භේන ේ ලංඅපි ලංදමිශ ලං වෝදයරු ලංභ  ලංදේ ලංභගි ඹන්ති ලංජීත් ලංනේ. ලංභ ේ ලංඅදව ලංනම් ලංය ලං
ව ලංඹථේර්ඹ ලං ඵොරු ලංවේයනේ ලංලින්ති ලංැසි ලංඇැයි ලංඹන්තිනයි” ලංඹනු න්ති ලංඅ ඹ්ත ලංසිඹ ලංභඹ ලං භහිදී ලංඅදව ්ලං ලංඳශ ලං
ව ශේඹ. 
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ඊ,ේම් ලංුකශධ ේ ලංඅව්න්ති ලංඅිරය රය  ලං 

යුේධ ේ ලංඅන්ති ලංඅිරඹය ේ ලංසිදු ලංව ලං  ලංඹම් ලංඹම් ලංසිදුවීම් ලංඑව ලංභවත් ලංආන්ති දෝරනඹම ලංතුඩු ලංදුන්ති ලංවේයමේ ලංවිණි ලං. ලං
එව ලංඅ ඹකු ලංකි ස ලං 2009න්ති ලංදී ලං දමිශඹන්තිම ලංවුනු ලංඵරඳයම් ලං 1948 ලං සිම ලංසිදු ලං වුනු ලංසිේික ලං දේභඹව ලංප්රියඳර ලංඵයි. ලං
 ඵො වොභඹ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භභ ලංප්රාඩාඩ ලංවමයුතු ලංරම ලං යේතය ලංආය්තව ලංඅාල ලංඳභම්ත ලං නො ලං යේතය ලං
 නොන ලං ඳේත්රඹන්ති ලං ද ලං ගකි ලං යුතු ලං ඵයි. ලං යුේධ ේ ලං අන්ති ලං අිරඹය ේදී ලං භේනුිඹ ලං ආධේය ලං රඵේ ලං  දන, ලං
වි ලේ ඹන්ති ලංඅන්තිර්තේියව ලංආඹන ලං භභ ලංවරේඳ ලංලින්ති ලංවුභනේ න්තිභ ලංපිමභා ලංවශ ලංඵ ලං ඳයදී ලංනැගුනු ලං
ත් ලංඑ්ත ලංභඹ්ත ලං ස. ලං ල් ලං ඩි ලංප්රවේය ලංපිළිඵ ලංඅදව් ලංඳර ලංවශ ලංඅ ඹ්ත ලං“ ලංඅදමත් ලංන්ති 0 ලංවරේඳ ේ ලං ල් ලං
 ඩි ලංලරීයඹ ලංතුර ලංඵේ ගන ලංජිත් ලංන ලංරුමඹන්ති ලංසිටින” ලංඵ ලංකි සඹ. ලංත් ලංඅ ඹ්ත ලං“ ලං භභ ලංවේර ේ ලං
වනම් ලංවශ ලංඅවි ලංඳේ ලංබේවි ලංකිරීභම ලංපිරි් ලං ඳශඹුණු ලංඵත්”, ලං “න්ති 0 ේ ලං ඵො වෝ ලංවේන්තිේන්ති ලං භන්තිභ ලං
ශමුන්තිද ලං භභ ලංවේර ේදී ලංඅඳ ඹෝතනඹම ලංර්ත ලංවුනු ලංඵත්” ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. 

මිලිමියවරමය  ලං 

භත් ලංඋතුරු ලංඳශේ ත් ලංවමුදේ ලංවවුරු ලංියී භ ලං භවදී ලංත් ලංවඩාඩේඹභ්ත ලංප්රල්න ලංව ශේඹ. ලංයුේධඹ ලංඅන්ති ලං
වේරඹ්ත ලංග ලංඇිය ලංනමුදු ලංවමුදේ ලංප්රධේනීන්ති ේ ලංආවල්ඳ ලං න්ත ලංවී ලං නොභැිය ලංඵ ලංඹන්තින ලං භහිදී ලංනැගුනු ලං
ත් ලං භඹ්ත ලං විණි. ලං එඳභම්ත ලං  නො ලං සිවිල් ලං නතුරු ලං වේ ලං වමුදේ ලං  0රධේරීන්ති ලං ඳත් ලං කිරීභද ලං  භහිදී ලං
වි සානඹ ලංවුණි. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලංහිමද් ලං ම්තර් ලං තනයේල් ලංය ඹකු ලංන ලංතගත් ලංඩඹ ්ලංභවේ ලංයේතය ලං
ේන්ති�ව ලංනතුය්ත ලංවේ ලං 0ර් ේල ලංකිරීභ ලංදැ්තවිඹ ලංවැකිඹ. 

අතුරුදන්තිවීම් ලං 

 භහිදී ලංත් ලං ඳොදු ලං ත්භේ්ත ලංවු ේ ලංඅතුරුදන්ති ලංවීම්ඹ. ලංඅ ඹ්ත ලං“දවවම ලංඩේ ලං භ ලංනවිම ලංඅතුරුදන්ති ලං ලංඇිය ලං
ඵමත්, ලං එභ ලං ගැමලුම ලංකිසි ්ත ලං පිළිතුරු ලං රඵේ ලං දී ලං නැිය ලං ඵමත්” ලං ප්රවේල ලංව ශේඹ. ලං  භහිදී ලං අදව් ලං දැ්තව ලං ලං
ත් ලං අ ඹ්ත ලං “ ලං  භභ ලං අතුරුදවන්ති ලං කිරීම් ලං ගැන ලං අඳ ලං තු ලං  ඵො වෝ ලං ේ්තය ලං ඇිය ලං ඵත්, ලං ඒ ලං සිඹල්ර ලං
ක්රභේනුකුර ලංසිදු ලංවය ලංඇිය ලංඵමත් ලං“ ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. 

දඩවඩම් ලංඅත් ලංඳත් ලංවර ලංලැනීම් ලං 

 භඹද ලංැඩි ලංල ඹන්ති ලංවේඵව ලංවශ ලං ත්භේ්ත ලංවිණි. ලං“� ලංරාවේ ලංතුර ලංඳවු ලං9900 ලං්ත ලං ම් ලංන ලංවිම ලංඅැන්ති ලං
ජිත් ලංන ලංඵමත් ලංඔවුන්ති ලංනැත් ලංසිඹ ලංමුල් ලංබිම් ලංර ලංඳිරාචි ලංවශ ලංයුතු ලංඵමත් ලං“ ලංවවුල් ලංවරු ්ත ලං ඹෝතනේ ලං
ව ශේඹ. 

 

ආය නිව ලං ැයාය ේව ලං්  ලං ශ ඳේකන ලංඅධිෂ්ඨේනය  ලං ලං 

මුර ලංවන්ති ලංවශ ලංඳරිේ දන්තිභ ලංවවුල් ලංවරුන්ති ේ ලංගැමලු ලංවු ේ ලංයතඹම ලංව ලංඑඹම ලංම්ඵන්තිධ ලංආඹනඹන්තිම ලං
ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං �ඹේලිඹම ලං උය ලං දීභම ලං  වඵඳු ලං වැකිඹේ්ත ලං ඇැයිද ලං ඹන්තිනයි. ලං ආඹ 0ව ලං වැකිඹේ ලං
පිළිඵ ලංවේ ලංකිරී ම්දී ලංඔවුණ  ලංඑඹ ලංඑ්ත ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංපිළිඵ ලංඳභම්ත ලංවේ ලංකිරිභම ලං ඳශඹු න්ති ලංනැ. ලං භහිදී ලං
ඔවුන්ති ේ ලංඅදව් ලංසිඹල්ර ලං ව ර් ලං ඳොදු ලංඒේ ලංවිණි. ලංභවය ලංඒේ ලංය ේ ලංනීියභඹ ලංයුවඹ ලංපිළිඵ ලංගැමළු ලංවිණි ලං. ලං
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විදතුන්ති ලංාේදඹ ලංද්යේමභ ලංන්තිිර ලං ගවීම් ලංපිළිඵ ලං වෝ ලංඅයගරඹ්ත ලංනැ ලංඇිය ලං නොවීභම ලංවියවඹ්ත ලංදීභ ලං
පිළිඵ ලංැඩි ලංඅධේනඹ්ත ලං ඹොමු ලං නොවශ ලංඵ ලං ඳ න්ති. ලංඑ වත් ලංාේද ේදී ලංභේ ලංගැනීභ ලං වෝ ලංවශ ලංැයිර ලං
පිළිග 0භ ලං ඳභම්ත ලං ැ වේ ලං ඹන ලං කිඹභන ලං ප්රභේමත් ලං ඵ ලං ඔවුන්ති ලං විල්ේ ලං  නොවශ ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං
ඳේර්ර ම්න්තිතු ස ලංප්රියඳත්ිය ලංම්ඳේදන ලං�ඹේලි ේදී ලංසුළු ලංවඩාඩේඹම් ලංරම ලංව ලංවේන්තිේන්තිම ලංැඩි ලංදඩ්ත ලං
රඵේ ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵද ලං භහිදී ලංප්රවේල ලංවිණි. ලංනීිය ලංප්රියා්වයම ේදී ලංත්ර්ේදඹ ලංැශැ්තවී ම් ලංඳන ලං2PTA  ලංව ලං
දඩම් ලංගැමළු ලං 0යේවයම ලංකිරීභ ලංපිළිඵ ලංැඩි ලංඅධේනඹ්ත ලංිරඹ ලංයුතු ලංඹන්තින ලංවවුවරුන්ති ේ ලංභඹ ලංවිණි. 

 

2015 ලංජුනි ලං09 ලං- ලංය ේඳනය  ලං 

ඹේඳනඹ ලංාේදඹම ලංවබේගී ලංවුනු ලංඵණ ය ලංඹේඳනඹ ලංප්ර ේල ේ ලංසිවිල් ලංභේත ලංර ලංේභේජිවඹන්තිඹ. ලං භ ලංඅය ලං
අඩු ලංල ඹන්ති ලංමු්ලිම් ලං 0 ඹෝතනඹ්ත ලංද ලංවිණි. ලංඔවුන්ති ේ ලංදවශ ලංප්රියාේය ලංහිමි ලංවු ේ ලංය ලංඳැසී ම් ලංව ලංග ලං
වී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ ලං ඹ. ලං ඵො වෝ ලං ද න්ත ලංැඩි ඹන්තිභ ලංප්රවේල ලංවශ ලංභඹ ලංනම් ලංය ලංඳැසීභම ලංඇැමුන්ති ලං
භැලි ලංන ලංඵයි.” ලං ම් ලංය ේ ලං ඵො වෝ ලං ද න්ත ලංදැන්ති ලංඇත් ලංකිඹන්ති න්ති ලංනය. ලංදන්ති ලංැඩි ඹන්තිභ ලංවේ 0 ලංවු න්ති ලං
අ ප් ලං භේතඹමයි.” ලං “ ලං අද ලං රාවේ ස ලං ය ලං ඹනු න්ති ලං  දඹ්ත ලං  වොඹේගන්තින ලං නැවැ” ලං ඹනු න්ති ලං ඒ ලං පිළිඵ ලං
එකි නවේ ේ ලංඅදව් ලං විවිධ ලංවිණි. ලංත් ලංඅ ඹ්ත ලංරාවේ ස ලං ඳදනභ්ත ලංහි ලංාක්රේන්තිියඹ්ත ලංසිදු ලංඇත්දැයි ලං
ඵරන ලං භන්ති ලංදල්රේ ලංසිටි ේඹ. ලංභවරුන්ති ලංප්රවේල ලංව ල් ලංර්භේන ේද ලංප්රාඩාඩ ලං�ඹේර ලංඅඩු්ත ලංද්තනම ලං
 නොභැිය ලංඵයි. ලං“ ලංද්ේගරඹන්ති ලං න් ලංවුේම ලං ම් ලංඳේධියඹ ලං න් ලංවී ලංනැැයි” ලංඹන්තින ලංඇැ භකු ේ ලංඅදව ලං
විණි. 

දියවේ ේ ලංසිදු ලංවුනු ලංඅඳයේධඹන්ති ලංව ලංදැනම ලං වරී ලං ගන ලංඹන ලංප්රාඩාඩේ ලංපිළිඵ ලංවරුණු ලං ඳශ ලංගැ්විඹ ලංයුතු ලං
ඵ ලං භහිදී ලංවබේගී ලංවු ෝ ලංප්රවේල ලංවශව. ලං 0දව න්ති ලංඳසු ලංභේතඹ ලංවිඳි ලංදු්ත ලංගැවැම, ලං1970 ලංඵර ලං ඳයලිඹ, ලං
ේර්ගිව ලංගැටුම්, ලංඹේඳන ඹන්ති ලංමු්ලිම්රුන්ති ලංඑරේ ලංදැමීභ ලංපිළිඵ ලංතීයමේත්භව ලංන්තිික්ථේන ලංනු ලංඇිය ලංඵම ලං
ඔවුණ  ලංභ ලංඳර ලංවශව. ලංදේ ලංභය ලංවේර ේ ලංසිදු ලංවුනු ලංභේන ලංහිමිවම් ලංඋල්රාඝනඹ ලංවීම් ලංඅය ලංඅැන්ති ලංවුන්ති ේ ලං
ගැමළු, ලංදඩම් ලංඵර ඹන්ති ලංඅත් ලංඳත් ලංවය ලංගැනීම් ලංව ලංයුේධ ේ ලංඅන ලංඅිරඹය ේ ලංවුනු ලංඹම් ලංඹම් ලංසිදුවීම් ලංද ලං ඳශ ලං
ග්න ලංරදී. ලං භහිදී ලංඑව ලංඅ ඹකු ලංඋ්ත ලංවේයමේ ලංරම ලංඅභය ලංප්රතේන්ති ලංඅය ලංන ලංගැටුම් ලං භන්තිභ ලංකුර ලංඅය ලං
ඝේමනඹ ලංද ලංවේන්තිේන්තිම ලංසිදු ලංන ලංහිාේ ලංද ලං භහිදී ලංලිඹවිඹ ලංයුතු ලංඵම ලංඅධේයමඹ ලංව ශේඹ. 

 

 භහිදී ලංඑ්ත ලංමු්ලිම් ලංවවුල්වරු කු ලංප්රවේල ලංව ල් ලංභන්ති ලංඹේඳන ඹන්ති ලංපිමභා ලං වොම ලං ම් ලංන ලංවිම ලංදලව ලං
ගමනේ්ත ලංග ලංඇිය ලං අය ලංභන්ති ේ ලංමුල් ලංඳිරාචි ලං ්ථේන ලං ර ලංසිඹ ලං අනනයේඹ ලංභන්තිම ලංවවුරු ලංවය ලං
ගැනීභම ලං දැන්ති ලං  නොවැකි ලං  ලං ඵයි. ලං ප්රතේ්ත ලං  රද ලං භන්ති ලං ර්භේන ේ ලං අයිියඹ ලං  ලං වවුරු ලං වය ලං ගැනීභම ලං
අ ඳො වොත් ලංවී ලංඇිය ලංඵ ලංඔවුණ  ලංප්රවේල ලංවශව. ලං“ ලංඅපි ලංඑ රසි ලංඑ්ත ලංයභ ලංපිමභා ලංව ල් ලංඇයිද ලංඹන්තින ලංඅදමත් ලං
අපි ලං  නොදන්තිනේ ලං  දඹ්ත. ලං  භඹම ලං ර්භේන ේ ලං  වෝ ලං ේධේයමඹ්ත ලං දටු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඹන්තින ලං අපි ලං පිළිගන්තින ලං
 දඹ්ත. ලංර්භේන ේ ලංඅපි ලංදමිශ ලං වෝදයරු ලංභ  ලංදේ ලංභගි ඹන්ති ලංජීත් ලංනේ. ලංභ ේ ලංඅදව ලංනම් ලංය ලං
ව ලංඹථේර්ඹ ලං ඵොරු ලංවේයනේ ලංලින්ති ලංැසි ලංඇැයි ලංඹන්තිනයි” ලංඹනු න්ති ලංඅ ඹ්ත ලංසිඹ ලංභඹ ලං භහිදී ලංඅදව ්ලං ලංඳශ ලං
ව ශේඹ. 
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ඊ,ේම් ලංුකශධ ේ ලංඅව්න්ති ලංඅිරය රය  ලං 

යුේධ ේ ලංඅන්ති ලංඅිරඹය ේ ලංසිදු ලංව ලං  ලංඹම් ලංඹම් ලංසිදුවීම් ලංඑව ලංභවත් ලංආන්ති දෝරනඹම ලංතුඩු ලංදුන්ති ලංවේයමේ ලංවිණි ලං. ලං
එව ලංඅ ඹකු ලංකි ස ලං 2009න්ති ලංදී ලං දමිශඹන්තිම ලංවුනු ලංඵරඳයම් ලං 1948 ලං සිම ලංසිදු ලං වුනු ලංසිේික ලං දේභඹව ලංප්රියඳර ලංඵයි. ලං
 ඵො වොභඹ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භභ ලංප්රාඩාඩ ලංවමයුතු ලංරම ලං යේතය ලංආය්තව ලංඅාල ලංඳභම්ත ලං නො ලං යේතය ලං
 නොන ලං ඳේත්රඹන්ති ලං ද ලං ගකි ලං යුතු ලං ඵයි. ලං යුේධ ේ ලං අන්ති ලං අිරඹය ේදී ලං භේනුිඹ ලං ආධේය ලං රඵේ ලං  දන, ලං
වි ලේ ඹන්ති ලංඅන්තිර්තේියව ලංආඹන ලං භභ ලංවරේඳ ලංලින්ති ලංවුභනේ න්තිභ ලංපිමභා ලංවශ ලංඵ ලං ඳයදී ලංනැගුනු ලං
ත් ලංඑ්ත ලංභඹ්ත ලං ස. ලං ල් ලං ඩි ලංප්රවේය ලංපිළිඵ ලංඅදව් ලංඳර ලංවශ ලංඅ ඹ්ත ලං“ ලංඅදමත් ලංන්ති 0 ලංවරේඳ ේ ලං ල් ලං
 ඩි ලංලරීයඹ ලංතුර ලංඵේ ගන ලංජිත් ලංන ලංරුමඹන්ති ලංසිටින” ලංඵ ලංකි සඹ. ලංත් ලංඅ ඹ්ත ලං“ ලං භභ ලංවේර ේ ලං
වනම් ලංවශ ලංඅවි ලංඳේ ලංබේවි ලංකිරීභම ලංපිරි් ලං ඳශඹුණු ලංඵත්”, ලං “න්ති 0 ේ ලං ඵො වෝ ලංවේන්තිේන්ති ලං භන්තිභ ලං
ශමුන්තිද ලං භභ ලංවේර ේදී ලංඅඳ ඹෝතනඹම ලංර්ත ලංවුනු ලංඵත්” ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. 

මිලිමියවරමය  ලං 

භත් ලංඋතුරු ලංඳශේ ත් ලංවමුදේ ලංවවුරු ලංියී භ ලං භවදී ලංත් ලංවඩාඩේඹභ්ත ලංප්රල්න ලංව ශේඹ. ලංයුේධඹ ලංඅන්ති ලං
වේරඹ්ත ලංග ලංඇිය ලංනමුදු ලංවමුදේ ලංප්රධේනීන්ති ේ ලංආවල්ඳ ලං න්ත ලංවී ලං නොභැිය ලංඵ ලංඹන්තින ලං භහිදී ලංනැගුනු ලං
ත් ලං භඹ්ත ලං විණි. ලං එඳභම්ත ලං  නො ලං සිවිල් ලං නතුරු ලං වේ ලං වමුදේ ලං  0රධේරීන්ති ලං ඳත් ලං කිරීභද ලං  භහිදී ලං
වි සානඹ ලංවුණි. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලංහිමද් ලං ම්තර් ලං තනයේල් ලංය ඹකු ලංන ලංතගත් ලංඩඹ ්ලංභවේ ලංයේතය ලං
ේන්ති�ව ලංනතුය්ත ලංවේ ලං 0ර් ේල ලංකිරීභ ලංදැ්තවිඹ ලංවැකිඹ. 

අතුරුදන්තිවීම් ලං 

 භහිදී ලංත් ලං ඳොදු ලං ත්භේ්ත ලංවු ේ ලංඅතුරුදන්ති ලංවීම්ඹ. ලංඅ ඹ්ත ලං“දවවම ලංඩේ ලං භ ලංනවිම ලංඅතුරුදන්ති ලං ලංඇිය ලං
ඵමත්, ලං එභ ලං ගැමලුම ලංකිසි ්ත ලං පිළිතුරු ලං රඵේ ලං දී ලං නැිය ලං ඵමත්” ලං ප්රවේල ලංව ශේඹ. ලං  භහිදී ලං අදව් ලං දැ්තව ලං ලං
ත් ලං අ ඹ්ත ලං “ ලං  භභ ලං අතුරුදවන්ති ලං කිරීම් ලං ගැන ලං අඳ ලං තු ලං  ඵො වෝ ලං ේ්තය ලං ඇිය ලං ඵත්, ලං ඒ ලං සිඹල්ර ලං
ක්රභේනුකුර ලංසිදු ලංවය ලංඇිය ලංඵමත් ලං“ ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. 

දඩවඩම් ලංඅත් ලංඳත් ලංවර ලංලැනීම් ලං 

 භඹද ලංැඩි ලංල ඹන්ති ලංවේඵව ලංවශ ලං ත්භේ්ත ලංවිණි. ලං“� ලංරාවේ ලංතුර ලංඳවු ලං9900 ලං්ත ලං ම් ලංන ලංවිම ලංඅැන්ති ලං
ජිත් ලංන ලංඵමත් ලංඔවුන්ති ලංනැත් ලංසිඹ ලංමුල් ලංබිම් ලංර ලංඳිරාචි ලංවශ ලංයුතු ලංඵමත් ලං“ ලංවවුල් ලංවරු ්ත ලං ඹෝතනේ ලං
ව ශේඹ. 

 

ආය නිව ලං ැයාය ේව ලං්  ලං ශ ඳේකන ලංඅධිෂ්ඨේනය  ලං ලං 

මුර ලංවන්ති ලංවශ ලංඳරිේ දන්තිභ ලංවවුල් ලංවරුන්ති ේ ලංගැමලු ලංවු ේ ලංයතඹම ලංව ලංඑඹම ලංම්ඵන්තිධ ලංආඹනඹන්තිම ලං
ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං �ඹේලිඹම ලං උය ලං දීභම ලං  වඵඳු ලං වැකිඹේ්ත ලං ඇැයිද ලං ඹන්තිනයි. ලං ආඹ 0ව ලං වැකිඹේ ලං
පිළිඵ ලංවේ ලංකිරී ම්දී ලංඔවුණ  ලංඑඹ ලංඑ්ත ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංපිළිඵ ලංඳභම්ත ලංවේ ලංකිරිභම ලං ඳශඹු න්ති ලංනැ. ලං භහිදී ලං
ඔවුන්ති ේ ලංඅදව් ලංසිඹල්ර ලං ව ර් ලං ඳොදු ලංඒේ ලංවිණි. ලංභවය ලංඒේ ලංය ේ ලංනීියභඹ ලංයුවඹ ලංපිළිඵ ලංගැමළු ලංවිණි ලං. ලං
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 භහිදී ලං අදව් ලං දැ්තව ලං අ ඹකු ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං “ ලං අඳම ලං  ලං මලිව ලං අයිියේසිවම් ලං වඩ ලං වීම් ලං පිළිඵ ලං නීිය ලං ගැන ලං
අන්තිනම ලංරැබුනද ලංඒේ ලං ඵො වොභඹ්ත ලං�ඹේත්භව ලංකිරීම් ලංපිළිඵ ලංදැනගැනීභ්ත ලං නොභැිය ලංඵයි” 

 

වබේගී ලංවු ෝ ලං භඹම ලං ඳය ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලං වොමින්ති ලංබේ ලංර ලංප්රගියඹ ලංපිළිඵ ලංඅරේද ලංමුඛ ඹන්ති ලංවේ ලං
වශ ලංඅයභ ලංඑඵඳු ලංදයමභ්ත ලං භභ ලං වොමිම ලංඅත් ලං නොවිඹ ලංයුතු ලංඵමද ලංප්රවේල ලංව රෝඹ. ලං භහිදී ලංතේයන්තිය ලං
භැිරවත් ලං වී ම් ලං අලයේඹද ලං ඔවුණ  ලං අධේයමඹ ලං වශව. ලං  භහිදී ලං  භභ ලං මුළු ලං ඹේන්තිත්රමඹභ ලං ඳේරනඹ ලං කිරීභ ලං
වි ේලඹවම ලංරඵේ ලං දන්ති න්ති ලංනම් ලංභැනයි ලංඹන්තින ලංභ ලංද ලංඳර ලංවිණි. ලංඅන්තිර්තේියව ලංඅඳයේධ ලංඅිකවයමඹ ලං2ICC  ලං
 භඹම ලංභැිරවත් ලං න්ති න්ති ලංනම් ලං එඹ ලං දේ ලං  ඹෝගය ලං  ස ලං ඹන්තින ලංත් ලංඅ ඹකු ේ ලංඅදව ලං විණි. ලං එඹම ලංරාවේ ලං
යේතයඹ ලංICC ලංඹ ලංභ  ලංම්ඵන්තිධ ලංසිටීභ ලං භභ ලංවමයුතු ලංඳවසු ලංවයන්තින්ත ලංවිඹ ලංවැකි ලංඵ ලංඔවුන්ති ේ ලංඅදව ලං
විණි. ලං භ ේ ලංවුත් ලංකුභන ලං වොමිභ්ත ලංයතඹ ලංවිසින්ති ලංඳත් ලංවශද ලංඑඹ ලං ඵො වෝ ලං ද නකු ේ ලං , ලංවි ලේ ඹන්ති ලං
වින්තිිරඹන්ති ේ ලං විල්ේඹ ලං ිරනේ ලං ගන්තිනේ, ලං සිඹලු ලං තන ලං වඩාඩේඹම් ලං ලින්ති ලං භන්තිවි ලං වුනු, ලං අඳ්තඳේිය ලං
 වොමිභ්ත ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංවබේගී ලංවු ෝ ලංඑව ලං වරේ ලංපිළිගන්තිනේ ලංරදී. 

 

්ය ලංප්රවේ  ලංයාී  

අ ොය්ත ලංනැිය ලංදිරරිඳත් ලංවුනු ලංවිලේර ලංප්රභමඹ්ත ලංව ලංදු්තගැනවිලි ලංවමු ස ලංැඩි ලංඵරර ලංප්රභේමඹකින්ති ලංය ලං
ප්රවේල ලංකිරි ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ ලංවැසියවීභ ලංපිළිඵ ලං ඵො වෝ ලං ද නකු ලංප්රල්න ලංවයන ලංරදී. ලං භඹ ලංඹථේර්ඹ්ත ලංඵම ලං
ඳත් ලංවයගැනීභම ලංනම් ලංවශ ලංයුතු ලං ේල් ලං ම්ේ ලංඹයි ලංකිහිඳ ලං ද න්ත ලං භහිදී ලංසිඹ ලංඅදව් ලංඳර ලංව රෝඹ. ලං භහිදී ලං
භවය ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංපිළිඵ ලං වීභම ලංඅ න්තේම ලංඩේ ලංප්රමුඛේඹ ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵ ලංඳැන ලංනැගුණු ලං
එ්ත ලංඅදව්ත ලංවිණි. ලංඋදේ ලං: ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංභ ේ ලංසිදු ලංඅඳයේධ. ලං“ය ලංඳැසීභ ලංඳභම්ත ලංප්රභේමත් ලංද ලං“ ලං
ඹන්තින ලං  භහිදී ලං නැගුනු ලං ත් ලං භැසිවිල්රකි. ලං  භභ ලං �ඹේලිඹම ලං වේන්තිේන්ති ේ ලං ඳැමිණීභද ලං අ 0ේර්ඹ ලං
වරුම්ත ලංඵ ලංවවුල්වරු ෝ ලංප්රවේල ලංවශව. 

වේන්තිේවන්ති ේ ලං් වේගිත්වය  ලං 

ඹේඳන ේ ලංඳැිය ලංාේදඹම ලංවේන්තිේ ලංසිවිල් ලං�ඹේවරි 0න්තිද ලංවබේගී ලංව ලංඅයභ ලංතීයම ලංගැනී ම් ලං�ඹේලි ේදී ලං
සිඹලුභ ලංභේමම් ලංරදී ලංවේන්තිේන්තිද ලංවබේගී ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංඔවුණ  ලංඅධේයමඹ ලංවශව. ලං රො ලංඅ න්ත ලංඅර්බුද ලං
රදී ලංවේන්තිේන්ති ේ ලංවේර්ඹ ලං බේයඹ ලං  වඵඳුද ලං ඹන්තින ලං භහිදී ලං ඔවුණ  ලං විේතුන්ති ගන්ති ලං ප්රල්න ලංවශව. ලං පිරිමින්ති ලං
ගැටුම් ලංරම ලංභැිර ලං වී ලං  වෝ ලං අත් ලංඅඩාගුම ලංඳත් ලංවී ලං වෝ ලං අතුරුදවන්ති ලං ලංඇිය ලංඅ්ථේන්ති ලංරදී ලංවේන්තිේන්ති ලං
ැරකිඹ ලංයුතු ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංවශ ලංඵ ලං අභව ලං  නොවශ ලංයුතු ලංඵ ලං  භහිදී ලං විේත්ණ  ලං  ඳන්තිේ ලං දුන්තිව. ලං
ආර්තන්තිටීනේ සදී ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංඳවුල් ලංර ලංභවුරුන්ති ලංව ලංවේන්තිේන්ති ලංබු නෝ ලං අඹර්් ලංනගය ලංභධය ේ ලං
„ප්රේේ ලංඩි ලංභේ ඹෝ‟ ලංහි ලංවයන ලංරද ලං 0යන්තිය ලංඋේ ඝෝම ලංපිළිඵත් ලංදන්ති ලංඅත් ලංවයගත් ලංතඹග්රවම ලංපිළිඵත් ලං
 භහිදී ලංසිහිඳත් ලං වරුණි. ලං වො ශොම්බිඹ සදී ලංවේන්තිේ ලං  ලංාවිධේන ලංභැිරවත් ලංවී ලංය ලං වොමින්ති ලංබේ ලංඳේ ලං
පිහිටුන ලංරැඵ ලංියබිණි. ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ස ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලං වොමි ම් ලංතු නන්ති ලංඑව්තභ ලංවේන්තිේන්ති ලං
විණි. ලං  භහිදී ලං භ්ත ලං වශ ලං යුතු ලං ැදගත් ලං වරුම ලං නම් ලං වේන්තිේන්ති ලං  0 ඹෝතනඹ ලං වශද ලං ඔවුන්ති ලං මලිවත්ඹ ලං
ගත්ද ලංය ලං වොමින්ති ලංබේ ලං  ලංවේන්තිේන්ති ලංවැේ ලංඔවුන්ති ගන්ති ලංඅතී ලංභවඹන්ති ලංආර්තනඹ ලංකිරීභම ලං
ැභවිමභ ලංැරකිඹ ලංයුතු ලංයඹභ්ත ලංග ලංයුතු ලංඵයි. 
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2015 ලංජුනි ලං17 ලං- ලං වඹ,  ලං 

 වොශම ලංඳැිය ලංඳශමු ලංාේදඹම ලංැඩි ලංල ඹන්ති ලංවබේගී ලංවු ේ ලංආධේය ලංරඵේ ලං දන ලංවඩාඩේඹම්, ලංසිවිල් ලංභේත ලං
 වොම් ලං වරුන්ති, ලං අධයේඳනඥඹන්ති ලං ව ලං භවේ ලං තනේයි. ලං  භහිදී ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං  ද නකුම ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹ ලංපිළිඵ ලංඅ ඵෝධඹ්ත ලංව ලංඑහි ලංාවල්ඳ ලං ලංපිළිඵ ලං ලංඳැවැිරලි ලංඅ ඵෝධඹ්ත ලංියබුණු ලංඵ ලං ඳනී ලංඹයි. ලං
ටියු 0සිඹේනු ලං ය ලං ව ලං ගරුත්ඹ ලං පිළිඵ ලං  වොමිභ ලං 2TDC  ලං රාවේම ලං  ව ේ ලං අදේශ ලං න්ති න්තිද ලං ඹන්තින ලං
පිළිඵත් ලංම්රු ලංහි ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංව ලංාාේන්ති ලංපිළිඵ ලංඅඳම ලංඋග ලංවැ්ත ්ත ලං වඵඳු ලංඳේඩම් ලංපිළිඵ ලං
ද ලං ඹන්තිනත් ලං  භහිදී ලං ප්රල්න ලං  වරිණි.දකුණු ලං අප්රිවේනු ලං  ලං ්තභේ ලං දී ම් ලං�ඹේලිඹ ලං පිළිඵ ලං  භහිදී ලං ේවච්ඡේ ලං
 වරුණු ලංඅය ලංඅඳ ලංය ේද ලංඑැ 0 ලං�ඹේලිඹ්ත ලංඇිය ලංවීභම ලංඇිය ලංදඩ ලංවය ලංපිළිඵද ලංේවච්ඡේ ලංවුණි. ලං ඳය ලං
ඳැිය ලං ාේද ලං රම ලං භේන ලං  භහිදීද ලං  ේලඳේරන ලං ප්රේවඹ ලං තුර ලං  භඵඳු ලං �ඹේලිඹවම ලං දඩ්ත ලං ඇත්දැයි ලං
 භන්තිභ ලං ැන්තිනවම ලං ඇිය ලං යත ේ ලං අාව ලං  ච්නේ ලං පිළිඵද ලං වේ ලං ඵ් ලං ඇිය ලං වුණි. ලං එ භන්තිභ ලං සිාවර ලං
තනේ ගන්ති ලං භඵඳු ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංරැ ඵන ලංවේඹ ලංඅභ ලංභේමභව ලංඳියනු ලංඇැයි ලං
ඹන්තින ලං ඵො වෝ ලං දනේ ේ ලංඅ ප්්තේ ලංවී ලංියබුණි. 

 

2015 ලං නඹවම්බර් ලං03 ලං- ලං වඹ,  ලං 

 

 භභ ලං  දන ලං ාේද ලං ම ේදී ලං දීර්ඝ ලං  ර ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ප්රියඳත්ිය ලං රම ලං අදේශ ලං වරුණු ලං ේවච්ඡේ ලං
 වරුණි. 

ජේියව ලංඋඳ ශ නය න්ති ලංඳැවැත්වී  ලං 

 භහිදී ලංවිේතුන්ති ලං වටි ලංවේර ලංසීභේ්ත ලංතුර ලංඋඳ ේලනඹන්ති ලං ව ේ ලංවිඹ ලංයුතුද ලංඹන්තින ලංපිළිඵ ලංඅදව ්ලංද්තන ලං
රදී. ලං වටි ලංවශ්ත ලංතුරදී ලං භභ ලංඋඳ ේලනඹන්ති ලංඳැැත්වීභ ලංභගින්ති ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංප්රියඳත්ිය ලං�ඹේදේභඹ ලං
 0ර්භේමඹ ලංකිරීභම ලංව ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලංැඩි ලංවේරඹ්ත ලංරැ ඵනු ලංඇැයි ලංඹන්තින ලංඔවුන්ති ේ ලංඅ ප්්තේ ලං
විණි. ලංඋඳ ේලන ලං ේේ ලංැඳයී ම්දී ලංමුණ ම ලංදීභම ලංසිදු ලංන ලංවිලේරභ ලංඅයෝ ඹෝගඹ ලංනම් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං
ඹේන්තිත්රමඹ ලං පිළිඵ ලං වින්තිිර ලං ඳේර්ලඹම ලං ඇිය ලං අඩු ලං දැනුභයි. ලං උදේවයමඹ්ත ලං  රම, ලං ටියු 0සිඹේ සදී ලං  භභ ලං
�ඹේලිඹ ලං ණ දු ලං  ොයතුරු ලං  ඵදේ ලං දී ම් ලං ක්රභඹ්ත ලං වුනු ලං අය ලං යතඹම ලං ඳශමු ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ාවල්ඳ ලං
පිළිඵ ලංභවේ ලංතනේම ලංා සදනඹ ලංවයන්තිනම ලංසිදු ලංවිණි. ලං ව ේ ලංනමුදු, ලංටියු 0සිඹේනු ලංක්රභ ලං සදඹ ලංැදගත් ලං
ර්තම ලංකිහිඳඹකින්තිභ ලං වබි ලංඑව්ත ලංව ලංඅය ලංයතඹ, ලංසිවිල් ලංභේත ලං වොම්වරුන්ති ගන්ති ලංැදුණු ලංවඩාඩේඹම් ලං
අරින්ති ලංබිහි ලංවුනු ලං වටුම් ලංඳ ලංඅේන ේ ලංතේියව ලංඋඳ ේලනඹන්තිම ලං ලංඅදේශ ලංේර්ේ ලං ර ලං 0කුත් ලංවිණි. 

 

්ය ලං වඹමි්  ලං්  ලංනු  ලංඳැවී  ලංඅර ලං්බැඳිය ේව ලං 

 භහිදී ලං අන්ති නකු ලං නැඟු ලං  ලං ඳැනඹ්ත ලං වු ේ ලං ටියු 0සිඹේ ස ලං ය ලං ව ලං ගරුත්ඹ ලං 2TDC  ලං  වොමි ම්දී ලං
චුිරඹන්තිම ලංනඩු ලංඳැරීභ්ත ලංද්තේ ලංදුය ලංිරග ලංගිඹ ලංඅය ලංඑහිදී ලං ව නකුම ලංනඩු ලංඳැරීභ්ත ලං වෝ ලංය ලං වොමිභම ලං
 ඹොමු ලංවීභ ලංකිනම් ලංඅයුරින්ති ලංසිදු ලංවු ේද ලංඹන්තිනයි. ලං භහිදී ලංඅදව් ලංදැ්තව ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලං
 භභ ලංක්රභ ලං දව ලංඅියච්ඡේදනඹ ලංවීභ ලංකිසි ලංවි මව ලංසිදු ලං  නොවිඹ ලංයුතු ලංඵයි. ලංය ලං වොමිභ්ත ලංභගින්ති ලංඅතී ලං
වරුණු ලංඑවරේඹ්ත ලං වොම ලංඵන ලංඅය ලංඅලය ලංවි මව ලංඋේවිඹව ලංනඩු ලංවිබේගඹ්ත ලංවේ ලංදල්ලු ලංවි මව ලං
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 භහිදී ලං අදව් ලං දැ්තව ලං අ ඹකු ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං “ ලං අඳම ලං  ලං මලිව ලං අයිියේසිවම් ලං වඩ ලං වීම් ලං පිළිඵ ලං නීිය ලං ගැන ලං
අන්තිනම ලංරැබුනද ලංඒේ ලං ඵො වොභඹ්ත ලං�ඹේත්භව ලංකිරීම් ලංපිළිඵ ලංදැනගැනීභ්ත ලං නොභැිය ලංඵයි” 

 

වබේගී ලංවු ෝ ලං භඹම ලං ඳය ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලං වොමින්ති ලංබේ ලංර ලංප්රගියඹ ලංපිළිඵ ලංඅරේද ලංමුඛ ඹන්ති ලංවේ ලං
වශ ලංඅයභ ලංඑඵඳු ලංදයමභ්ත ලං භභ ලං වොමිම ලංඅත් ලං නොවිඹ ලංයුතු ලංඵමද ලංප්රවේල ලංව රෝඹ. ලං භහිදී ලංතේයන්තිය ලං
භැිරවත් ලං වී ම් ලං අලයේඹද ලං ඔවුණ  ලං අධේයමඹ ලං වශව. ලං  භහිදී ලං  භභ ලං මුළු ලං ඹේන්තිත්රමඹභ ලං ඳේරනඹ ලං කිරීභ ලං
වි ේලඹවම ලංරඵේ ලං දන්ති න්ති ලංනම් ලංභැනයි ලංඹන්තින ලංභ ලංද ලංඳර ලංවිණි. ලංඅන්තිර්තේියව ලංඅඳයේධ ලංඅිකවයමඹ ලං2ICC  ලං
 භඹම ලංභැිරවත් ලං න්ති න්ති ලංනම් ලං එඹ ලං දේ ලං  ඹෝගය ලං  ස ලං ඹන්තින ලංත් ලංඅ ඹකු ේ ලංඅදව ලං විණි. ලං එඹම ලංරාවේ ලං
යේතයඹ ලංICC ලංඹ ලංභ  ලංම්ඵන්තිධ ලංසිටීභ ලං භභ ලංවමයුතු ලංඳවසු ලංවයන්තින්ත ලංවිඹ ලංවැකි ලංඵ ලංඔවුන්ති ේ ලංඅදව ලං
විණි. ලං භ ේ ලංවුත් ලංකුභන ලං වොමිභ්ත ලංයතඹ ලංවිසින්ති ලංඳත් ලංවශද ලංඑඹ ලං ඵො වෝ ලං ද නකු ේ ලං , ලංවි ලේ ඹන්ති ලං
වින්තිිරඹන්ති ේ ලං විල්ේඹ ලං ිරනේ ලං ගන්තිනේ, ලං සිඹලු ලං තන ලං වඩාඩේඹම් ලං ලින්ති ලං භන්තිවි ලං වුනු, ලං අඳ්තඳේිය ලං
 වොමිභ්ත ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංවබේගී ලංවු ෝ ලංඑව ලං වරේ ලංපිළිගන්තිනේ ලංරදී. 

 

්ය ලංප්රවේ  ලංයාී  

අ ොය්ත ලංනැිය ලංදිරරිඳත් ලංවුනු ලංවිලේර ලංප්රභමඹ්ත ලංව ලංදු්තගැනවිලි ලංවමු ස ලංැඩි ලංඵරර ලංප්රභේමඹකින්ති ලංය ලං
ප්රවේල ලංකිරි ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ ලංවැසියවීභ ලංපිළිඵ ලං ඵො වෝ ලං ද නකු ලංප්රල්න ලංවයන ලංරදී. ලං භඹ ලංඹථේර්ඹ්ත ලංඵම ලං
ඳත් ලංවයගැනීභම ලංනම් ලංවශ ලංයුතු ලං ේල් ලං ම්ේ ලංඹයි ලංකිහිඳ ලං ද න්ත ලං භහිදී ලංසිඹ ලංඅදව් ලංඳර ලංව රෝඹ. ලං භහිදී ලං
භවය ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංපිළිඵ ලං වීභම ලංඅ න්තේම ලංඩේ ලංප්රමුඛේඹ ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵ ලංඳැන ලංනැගුණු ලං
එ්ත ලංඅදව්ත ලංවිණි. ලංඋදේ ලං: ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංභ ේ ලංසිදු ලංඅඳයේධ. ලං“ය ලංඳැසීභ ලංඳභම්ත ලංප්රභේමත් ලංද ලං“ ලං
ඹන්තින ලං  භහිදී ලං නැගුනු ලං ත් ලං භැසිවිල්රකි. ලං  භභ ලං �ඹේලිඹම ලං වේන්තිේන්ති ේ ලං ඳැමිණීභද ලං අ 0ේර්ඹ ලං
වරුම්ත ලංඵ ලංවවුල්වරු ෝ ලංප්රවේල ලංවශව. 

වේන්තිේවන්ති ේ ලං් වේගිත්වය  ලං 

ඹේඳන ේ ලංඳැිය ලංාේදඹම ලංවේන්තිේ ලංසිවිල් ලං�ඹේවරි 0න්තිද ලංවබේගී ලංව ලංඅයභ ලංතීයම ලංගැනී ම් ලං�ඹේලි ේදී ලං
සිඹලුභ ලංභේමම් ලංරදී ලංවේන්තිේන්තිද ලංවබේගී ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංඔවුණ  ලංඅධේයමඹ ලංවශව. ලං රො ලංඅ න්ත ලංඅර්බුද ලං
රදී ලංවේන්තිේන්ති ේ ලංවේර්ඹ ලං බේයඹ ලං  වඵඳුද ලං ඹන්තින ලං භහිදී ලං ඔවුණ  ලං විේතුන්ති ගන්ති ලං ප්රල්න ලංවශව. ලං පිරිමින්ති ලං
ගැටුම් ලංරම ලංභැිර ලං වී ලං  වෝ ලං අත් ලංඅඩාගුම ලංඳත් ලංවී ලං වෝ ලං අතුරුදවන්ති ලං ලංඇිය ලංඅ්ථේන්ති ලංරදී ලංවේන්තිේන්ති ලං
ැරකිඹ ලංයුතු ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංවශ ලංඵ ලං අභව ලං  නොවශ ලංයුතු ලංඵ ලං  භහිදී ලං විේත්ණ  ලං  ඳන්තිේ ලං දුන්තිව. ලං
ආර්තන්තිටීනේ සදී ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංඳවුල් ලංර ලංභවුරුන්ති ලංව ලංවේන්තිේන්ති ලංබු නෝ ලං අඹර්් ලංනගය ලංභධය ේ ලං
„ප්රේේ ලංඩි ලංභේ ඹෝ‟ ලංහි ලංවයන ලංරද ලං 0යන්තිය ලංඋේ ඝෝම ලංපිළිඵත් ලංදන්ති ලංඅත් ලංවයගත් ලංතඹග්රවම ලංපිළිඵත් ලං
 භහිදී ලංසිහිඳත් ලං වරුණි. ලං වො ශොම්බිඹ සදී ලංවේන්තිේ ලං  ලංාවිධේන ලංභැිරවත් ලංවී ලංය ලං වොමින්ති ලංබේ ලංඳේ ලං
පිහිටුන ලංරැඵ ලංියබිණි. ලංදකුණු ලංඅප්රිවේ ස ලංය ලංව ලංාහිඳිඹේ ලං වොමි ම් ලංතු නන්ති ලංඑව්තභ ලංවේන්තිේන්ති ලං
විණි. ලං  භහිදී ලං භ්ත ලං වශ ලං යුතු ලං ැදගත් ලං වරුම ලං නම් ලං වේන්තිේන්ති ලං  0 ඹෝතනඹ ලං වශද ලං ඔවුන්ති ලං මලිවත්ඹ ලං
ගත්ද ලංය ලං වොමින්ති ලංබේ ලං  ලංවේන්තිේන්ති ලංවැේ ලංඔවුන්ති ගන්ති ලංඅතී ලංභවඹන්ති ලංආර්තනඹ ලංකිරීභම ලං
ැභවිමභ ලංැරකිඹ ලංයුතු ලංයඹභ්ත ලංග ලංයුතු ලංඵයි. 
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2015 ලංජුනි ලං17 ලං- ලං වඹ,  ලං 

 වොශම ලංඳැිය ලංඳශමු ලංාේදඹම ලංැඩි ලංල ඹන්ති ලංවබේගී ලංවු ේ ලංආධේය ලංරඵේ ලං දන ලංවඩාඩේඹම්, ලංසිවිල් ලංභේත ලං
 වොම් ලං වරුන්ති, ලං අධයේඳනඥඹන්ති ලං ව ලං භවේ ලං තනේයි. ලං  භහිදී ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං  ද නකුම ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹ ලංපිළිඵ ලංඅ ඵෝධඹ්ත ලංව ලංඑහි ලංාවල්ඳ ලං ලංපිළිඵ ලං ලංඳැවැිරලි ලංඅ ඵෝධඹ්ත ලංියබුණු ලංඵ ලං ඳනී ලංඹයි. ලං
ටියු 0සිඹේනු ලං ය ලං ව ලං ගරුත්ඹ ලං පිළිඵ ලං  වොමිභ ලං 2TDC  ලං රාවේම ලං  ව ේ ලං අදේශ ලං න්ති න්තිද ලං ඹන්තින ලං
පිළිඵත් ලංම්රු ලංහි ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංව ලංාාේන්ති ලංපිළිඵ ලංඅඳම ලංඋග ලංවැ්ත ්ත ලං වඵඳු ලංඳේඩම් ලංපිළිඵ ලං
ද ලං ඹන්තිනත් ලං  භහිදී ලං ප්රල්න ලං  වරිණි.දකුණු ලං අප්රිවේනු ලං  ලං ්තභේ ලං දී ම් ලං�ඹේලිඹ ලං පිළිඵ ලං  භහිදී ලං ේවච්ඡේ ලං
 වරුණු ලංඅය ලංඅඳ ලංය ේද ලංඑැ 0 ලං�ඹේලිඹ්ත ලංඇිය ලංවීභම ලංඇිය ලංදඩ ලංවය ලංපිළිඵද ලංේවච්ඡේ ලංවුණි. ලං ඳය ලං
ඳැිය ලං ාේද ලං රම ලං භේන ලං  භහිදීද ලං  ේලඳේරන ලං ප්රේවඹ ලං තුර ලං  භඵඳු ලං �ඹේලිඹවම ලං දඩ්ත ලං ඇත්දැයි ලං
 භන්තිභ ලං ැන්තිනවම ලං ඇිය ලං යත ේ ලං අාව ලං  ච්නේ ලං පිළිඵද ලං වේ ලං ඵ් ලං ඇිය ලං වුණි. ලං එ භන්තිභ ලං සිාවර ලං
තනේ ගන්ති ලං භඵඳු ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංරැ ඵන ලංවේඹ ලංඅභ ලංභේමභව ලංඳියනු ලංඇැයි ලං
ඹන්තින ලං ඵො වෝ ලං දනේ ේ ලංඅ ප්්තේ ලංවී ලංියබුණි. 

 

2015 ලං නඹවම්බර් ලං03 ලං- ලං වඹ,  ලං 

 

 භභ ලං  දන ලං ාේද ලං ම ේදී ලං දීර්ඝ ලං  ර ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ප්රියඳත්ිය ලං රම ලං අදේශ ලං වරුණු ලං ේවච්ඡේ ලං
 වරුණි. 

ජේියව ලංඋඳ ශ නය න්ති ලංඳැවැත්වී  ලං 

 භහිදී ලංවිේතුන්ති ලං වටි ලංවේර ලංසීභේ්ත ලංතුර ලංඋඳ ේලනඹන්ති ලං ව ේ ලංවිඹ ලංයුතුද ලංඹන්තින ලංපිළිඵ ලංඅදව ්ලංද්තන ලං
රදී. ලං වටි ලංවශ්ත ලංතුරදී ලං භභ ලංඋඳ ේලනඹන්ති ලංඳැැත්වීභ ලංභගින්ති ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංප්රියඳත්ිය ලං�ඹේදේභඹ ලං
 0ර්භේමඹ ලංකිරීභම ලංව ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලංැඩි ලංවේරඹ්ත ලංරැ ඵනු ලංඇැයි ලංඹන්තින ලංඔවුන්ති ේ ලංඅ ප්්තේ ලං
විණි. ලංඋඳ ේලන ලං ේේ ලංැඳයී ම්දී ලංමුණ ම ලංදීභම ලංසිදු ලංන ලංවිලේරභ ලංඅයෝ ඹෝගඹ ලංනම් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං
ඹේන්තිත්රමඹ ලං පිළිඵ ලං වින්තිිර ලං ඳේර්ලඹම ලං ඇිය ලං අඩු ලං දැනුභයි. ලං උදේවයමඹ්ත ලං  රම, ලං ටියු 0සිඹේ සදී ලං  භභ ලං
�ඹේලිඹ ලං ණ දු ලං  ොයතුරු ලං  ඵදේ ලං දී ම් ලං ක්රභඹ්ත ලං වුනු ලං අය ලං යතඹම ලං ඳශමු ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ාවල්ඳ ලං
පිළිඵ ලංභවේ ලංතනේම ලංා සදනඹ ලංවයන්තිනම ලංසිදු ලංවිණි. ලං ව ේ ලංනමුදු, ලංටියු 0සිඹේනු ලංක්රභ ලං සදඹ ලංැදගත් ලං
ර්තම ලංකිහිඳඹකින්තිභ ලං වබි ලංඑව්ත ලංව ලංඅය ලංයතඹ, ලංසිවිල් ලංභේත ලං වොම්වරුන්ති ගන්ති ලංැදුණු ලංවඩාඩේඹම් ලං
අරින්ති ලංබිහි ලංවුනු ලං වටුම් ලංඳ ලංඅේන ේ ලංතේියව ලංඋඳ ේලනඹන්තිම ලං ලංඅදේශ ලංේර්ේ ලං ර ලං 0කුත් ලංවිණි. 

 

්ය ලං වඹමි්  ලං්  ලංනු  ලංඳැවී  ලංඅර ලං්බැඳිය ේව ලං 

 භහිදී ලං අන්ති නකු ලං නැඟු ලං  ලං ඳැනඹ්ත ලං වු ේ ලං ටියු 0සිඹේ ස ලං ය ලං ව ලං ගරුත්ඹ ලං 2TDC  ලං  වොමි ම්දී ලං
චුිරඹන්තිම ලංනඩු ලංඳැරීභ්ත ලංද්තේ ලංදුය ලංිරග ලංගිඹ ලංඅය ලංඑහිදී ලං ව නකුම ලංනඩු ලංඳැරීභ්ත ලං වෝ ලංය ලං වොමිභම ලං
 ඹොමු ලංවීභ ලංකිනම් ලංඅයුරින්ති ලංසිදු ලංවු ේද ලංඹන්තිනයි. ලං භහිදී ලංඅදව් ලංදැ්තව ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලං
 භභ ලංක්රභ ලං දව ලංඅියච්ඡේදනඹ ලංවීභ ලංකිසි ලංවි මව ලංසිදු ලං  නොවිඹ ලංයුතු ලංඵයි. ලංය ලං වොමිභ්ත ලංභගින්ති ලංඅතී ලං
වරුණු ලංඑවරේඹ්ත ලං වොම ලංඵන ලංඅය ලංඅලය ලංවි මව ලංඋේවිඹව ලංනඩු ලංවිබේගඹ්ත ලංවේ ලංදල්ලු ලංවි මව ලං
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රඵේ ලංදීභම ලංසුදේනම් ලංඵයි. ලං ම් ලංඅනු ලංගත් ලංවශ ලංය ලං වොමිභ්ත ලංනඩු ලංවිබේග ලංකිරීභ ලංවේ ලංආධේය ලංඳඹන ලං
 භරභකි. ලං ලංටියු 0සිඹේනු ලංනීියඹම ලංඅනු ලංභවය්ත ලංසිේික ලංනඩු ලංවිබේගඹ්ත ලංද්තේ ලංදිරරිඹම ලං ගන ලංඹේභම ලංඵරඹ ලං
රැබුණු ලංඅයභ ලං භහිදී ලංඵරඹරත් ලං 0රධේරීන්තිම ලංඒේ ලංප්රිය්ත ේඳ ලංකිරීභම ලංවැකිඹේ්ත ලං නොවිණි. ලංඒ ලංඅනු ලංගත් ලං
වශ ලංTDC ලංඹම ලංදැඩි ලංගකීභ්ත ලංඹම ත් ලංඅඳයේධ ලංනීියඹම ලංඅනුකුර ලංැභවිමභ ලංවමයුතු ලංකිරිභම ලංසිදු ලංව ලංඅය ලං
ැඩි ලංඵය්තද ලංැභවිමභ ලංඅිරන්තිනම ලංසිදු ලංව ලංඵ ලං ඳ න්ති. 

 

වි ශ ය න්ති ේ ලං් වේගිත්වය  ලං්  ලං්්වවීත්වය  ලං ලං 

 භහිදී ලං  0යභ ලං භතු ලං ව ලං වරුම්ත ලං නම් ලං  ේශීඹ ලං අිකවයමඹවම ලං වි ේලඹන්ති ේ ලං අ ලං  ඳවීභ ලං තුලින්ති ලං
“තනේ ේ ලං අිකවයම ලං ඵරඹ ලං ” ලං වයල්ලු ලං වීභම ලං දඩ ලංඇිය ලං ඵයි. ලං  භහිදී ලං විේතුන්ති ලං මුලින්තිභ ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං
යේතයඹව ලං �ඹේලිඹ ලං අනු ලං ්ෛරීත්ඹ ලං ඹන ලං ාවල්ඳඹ ලං තීයමඹ ලං වශ ලං වැකි ලං ඵඹ. ලං  ගොන්තිේල්  ්ලං
භවේ ලං ප්රවේල ලංව ල් ලං “යේතයඹ්ත ලං 0ර්භේමඹ ලංවශ ලංආවේයඹ ලං අනු ලං එහි ලං ලවයේඹ ලං  වත්, ලං තනේ ේ ලං
අයිතීන්ති ලංද්යේන භම ලංයතඹම ලංඇිය ලංවැකිඹේ ලංඅනු ලංඑඹ ලං 0ර්මඹ ලංවශ ලංවැකි ලංඵයි”. ලං 0දව් ලංප්රවේලනඹම ලංඅනු ලං
තේියන්ති ලං බිහි ලං න්ති න්ති ලං තනේම ලං ඳේරව ඹ්ත ලං අලය ලං  0ේ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං තනේම ලං  ේඹ ලං කිරීභම ලං
 ේව ඹ්ත ලං අලය ලං  0ේ ලං ඵත් ලං  භහිදී ලං ඔණ  ලං ැඩිදුයමත් ලං ප්රවේල ලං ව ශේඹ. ලං  ලං  ම් ලං අනු ලං ගත් ලං වශ ලං යතඹ්ත ලං
තනේ ේ ලංඅයිතීන්ති ලංද්යනේ ලංඹන්ති නන්ති ලංවින්තිිරඹන්ති ේ ලංවඩ ලංවුනු ලංභේන ලංහිමිවම් ලංඅයිතීන්ති ලංරැවගැනී ම් ලං
ඵරඹද ලංයතඹම ලං 0යේඹේ ඹන්තිභ ලංරැ ඵන ලංඵත් ලං භහිදී ලංයතඹවම ලංවි ේල ලංවේඹ ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංඅැසි ලංනම් ලං
එඹ ලංරඵේ ලංගැනී ම් ලංගැමළු්ත ලංනැිය ලංඵත් ලංඔණ  ලංභ්ත ලංවය ලංදුන්ති න්තිඹ. 

 භඹම ලං එව  ලං වුනු ලං ආාේර්ඹ ලං ඩි ලං  වෝේ ලං ඳැවැිරලි ලං ව ල් ලං වි ේල ලං වි 0සුරුරුන්ති ේ ලං අලයේඹ ලං
ැඩිභන්තභ ලංඇත් ත් ලං  ේශීඹ ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලංතුර ලං්ත්රි ලං ද්රුබේ ේ ලංතුරනඹ්ත ලංඇිය ලංකිරීභම ලං ඵයි. ලං  භඹම ලං
අභය ලං  නත් ලං යමර ලං අයගර ලං පිළිඵ ලං අත්දැකීම් ලං පිරි ලං වි 0සුරුරුන්ති ලං බේවිේ ලං  ලං කිරීභ ලං තුලින්ති ලං ඩේත් ලං
ඳැවැිරලි ලංව ලං 0යවුල් ලංවි 0ල්ාඹන්ති ලංරඵේ ලංදීභම ලංවැකි ලංනු ලංඇිය ලංඵත් ලං භහිදී ලංඇඹ ලංප්රවේල ලංවරේඹ. ලංඇඹ ලං භහිදී ලං
බේම ලංභ්ත ලංවය ලංදුන්ති න්ති ලංඳැයණි ලංයු ගෝ රෝවිඹේ ස ලංසිදුවීම් ලංවිභර්ලනඹම ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලංඅන්තිර්තේියව ලං
අඳයේධ ලංඅිකවයම ේ ලං  ලං වි 0සුරුරිඹන්ති ලංවබේගී ලංවීභ ලංතුලින්ති ලංභේනුිඹත්ඹම ලංඑ යහි ලංඵයඳර ලංඅඳයේධඹ්ත ලං
 ර ලං්ත්රි ලංිරලේන ලංරම ලංැඩි ලංපිළිගැනීභ්ත ලංරඵේ ලංදී ලංවමයුතු ලංකියභ ලංසුරබ ලංදසුන්ත ලංවිඹ. 

 

්්ථිර්ේර ලංඅධිවරම ලංය ේන්තිත්රමය  ලං 

 භහිදී ලං එ්ත ලං වබේගී ලං වු ්ත ලං අන ලං රද ලං ප්රල්නඹ්ත ලං වු ේ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹම ලං ම්ඵන්තිධ ලං අිකවයම ලං
�ඹේලිඹ ලං ්ථිය ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං නේද ලං ඹන්තිනයි. ලං විේතුන්ති ලං  භහිදී ලං පිළිතුරු ලං දුන්ති න්ති ලං එඹ ලං ඳත්නේ ලං
 ේලඳේරන ලං මපිමේ ලං ව ලං ්ථිය ලං අිකවයමඹ්ත ලං තුලින්ති ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං අඳයේධ ලං  භන්තිභ ලං අනේග ේ ලං සිදු ලං වීභම ලං
 0ඹමි ලංඅඳයේධ ලංවේ ලං වඵඳු ලංඅයුරින්ති ලංවැසි යන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලංඅනු ලංඑඹ ලංතීයමඹ ලංන ලංඵයි. ලං භහිදී ලංභතු ලංව ලං
ැදගත් ලංවේයමඹ ලංනම් ලංමීම ලං ඳය ලං වොමින්ති ලංබේ ලං දවකින්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩ ලංවීම් ලං පිළිඵ ලංතීන්තිදු ලංරඵේ ලං
දීභම ලංවි ලේ ලංඅිකවයමඹ්ත ලංපිහිටුවිඹ ලංයුතු ලංඵම ලංවයන ලංරද ලං 0ර් ේලයි. 

 

 

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  

 

29 
 

 

2015 ලං නඹවැම්බර් ලං04 ලං- ලංලේල ක 

 

ගේල්ර ලංැසිඹ ලංවේ ලංසිවිල් ලංභේත ලං වොම්වරුන්ති ලං භන්තිභ ලංසිාවර ලං, ලංව ෝලිව, ලංමු්ලිම් ලංව ලංහින්තිදු ලංආගම්හි ලං
ර්තය ලංව ලංර්තව ලංඳ්තඹ ලංවබේගී ලංවී ලංියබුණි. 

 

වත් න්ති ලංත්වය  ලං 

 භහිදී ලංඑ්ත ලංවවුල්වරු ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලංවේරඹවම ලංඳසු ලංශ්රි ලංරාවේම ලං භඵඳු ලංප්රගියශීලි ලංැඩපිළි රවම ලං
ඹේභම ලං  ේලඳේරන ලංවවුළු්ත ලං 0ර්භේමඹ ලං වී ලංඇිය ලං ඵත් ලං ඒ ලං තුලින්ති ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං අතීඹ ලං ර්භේනඹ ලං ව ලං
අනේගඹ ලංපිළිබිඹු ලංන ලංඵත්ඹ. ලං භහිදී ලංත් ලංඅ ඹකු ලංප්රවේල ලංව ල් ලංයුේධ ේ ලංඅේන ේ ලං“ ලංයමවිරුන්ති ලං“ ලං
ඹනු න්ති ලං ඳදඹ්ත ලං බිහි ලං වී ලං ඇිය ලං ඵත් ලං  භහි ලං ඳසු ලං  ඳශ ලං අදව ලං අඳ ලං විසින්ති ලං  ත්රුම් ලං ග ලං යුතු ලං ඵත්ඹ. ලං “ ලං
ඇත් න්තිභ ලං ඔවුන්ති ලං සිඹල්රන්තිභ ලං ේභේනය ලං  ොල්දේදුන්ති ලං ඳභමයි. ලං ඔවුන්තිම ලං වීයඹන්ති ලං වී ම් ලං වැකිඹේ්ත ලං
නැැයි ලං “ ලං ඹන්තින ලං  භහිදී ලං ඳැන ලං නැඟුණු ලං ත් ලං අදව්ත ලං විණි. ලං  භඵඳු ලං ාන ලං ණ දු ලං අන්තිේදී ලං ප්රාේයව ලං
�ඹේලිඹව ලං වොම්ත ලංඵත් ලං භහිදී ලංනැඟුනු ලංත් ලංඅදවකි. ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භඹ ලං
දේ ලංටිනේ ලං 0රී්තමඹ්ත ලංඵත් ලං , ලං  භඵඳු ලංඳද ලංඳේරිබේිව ලංේේ ලංභේරේම ලංඑ්ත ලංකියභම ලං ඳය ලංනැ ලංසිේ ලං
ඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵත් ලංව ලං“වින්තිිරඹේ” ලංව ලං“අඳයේධවරු” ලංඹන ලංාන ලං ව යහි ලංද ලං භඵඳුභ ලංඅධේනඹ ලංරඵේ ලංිරඹ ලං
යුතු ලංඵත්ඹ. 

 

 භඹම ලංඅභය ලං භහිදී ලංඳර ලංවුනු ලංත් ලංභඹ්ත ලංවු ේ ලංයුේධ ඹන්ති ලංපිඩේම ලංඳත් ලංප්රතේම ලංතුර ලංයතඹ ලං ව යහි ලං
විල්ේඹ්ත ලංනැ ලං ගොඩ ලංනැගිඹ ලංයුතු ලංඵඹ. ලං භහිදී ලංඅන්තිේදී ලංවඩාඩේඹම් ලංර ලංනැගී ලංසිටීභම ලංඑ යහි ලංයතඹ ලං
දේ ලංැදගත් ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංවශ ලංයුතු ලංඵමද ලංඅදව් ලංදැ්තවිණි. ලං ලං භහිදී ලංප්රතේන්ති ලංඅය ලංාහිඳිඹේ ලං ගොඩ ලං
නැගීභම ලංවිවල්ඳ ලංක්රභ සද ලංඋදේවයමඹ ලං රම ලංචිත්රවරේ, ලංචිත්රඳම, ලංනේමය, ලංවවි ලංව ලංගී ලංඹන ලං 0ර්භේම ලංද ලං
දේඹව ලංවය ලංග ලංවැකි ලංඵ ලංත් ලංවවුල් ලංවරු කු ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. 

වබේගී ලංව ලංඑ්ත ලංවේන්තිේව ලංකි ස ලංප්රතේන්ති ලංඅය ලංඇිය ලංබේේභඹ ලංගැමලු ලං ම් ලංසිඹලුභ ලංවරුණු ලංරම ලංමුලිව ලං
 වේතු ලංඵයි. ලං භහිදී ලංඇඹ ලංප්රවේල ලංව ල් ලංඋතුරු ලං, ලංදකුණු ලං භන්තිභ ලංනැ ගනහිය ලං ලංතනේද ලං ඳොදු ලංබේේකින්ති ලං
සිඹ ලං ගැමළු ලං ඳැවැිරලි ලං භේතඹ ලං   ලං  ගන ලං ඹේභම ලං  ඳො වොත් ලං ඇිය ලං ඵයි. ලං යතඹ ලං තේියව ලං ාේදඹන්ති ලං
පිළිඵ ලංඅභේයේාලඹ්ත ලං්ථේපි ලංවශද ලංඑහි ලංඑඵඳු ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංන ලංැටිඹ්ත ලං නො ඳ නන ලංඵද ලංඇඹ ලං
ඳේ ලංසිටිඹේඹ. 

ආල ම් ලං්  ලං්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තිය ේ ලංවේර්ය වේරය  ලං 

 භඹම ලංවබේගී ලංවුනු ලංඑ්ත ලං ඵෞේධ ලංයෝ්තෂු්ත ලංප්රල්න ලංව ල් ලංණ දු ලංාේදඹ්ත ලංඳභම්තභ ලං ම්ම ලංපිළිතුරු ලංරඵේ ලං
 දනේද ලංඹන්තිනයි ලං. ලංත් ලංයෝ්තෂු්ත ලංප්රවල ලංව ල් ලංකිසිදු ලංආගමිව ලංනේඹව ඹකු ලං“තේියේදඹම” ලංඅනුඵර ලංදීභ්ත ලං
 වෝ ලංඅනුඵර ලං දන ලංප්රවේලඹ්ත ලං නොවය ලංඇිය ලංඵයි. ලංඑ භන්තිභ ලංගේල්ර ලංඵණ  ලංආගමිව, ලංඵණ  ලංේර්ගිව ලංතනේ ලං
  න ලංනගයඹ්ත ලංඵත් ලංආගමිව ලංනේඹවඹන්ති ලංඑහි ලංැදගත් ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංවයන ලංඵමත් ලංඅදව්ත ලං
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රඵේ ලංදීභම ලංසුදේනම් ලංඵයි. ලං ම් ලංඅනු ලංගත් ලංවශ ලංය ලං වොමිභ්ත ලංනඩු ලංවිබේග ලංකිරීභ ලංවේ ලංආධේය ලංඳඹන ලං
 භරභකි. ලං ලංටියු 0සිඹේනු ලංනීියඹම ලංඅනු ලංභවය්ත ලංසිේික ලංනඩු ලංවිබේගඹ්ත ලංද්තේ ලංදිරරිඹම ලං ගන ලංඹේභම ලංඵරඹ ලං
රැබුණු ලංඅයභ ලං භහිදී ලංඵරඹරත් ලං 0රධේරීන්තිම ලංඒේ ලංප්රිය්ත ේඳ ලංකිරීභම ලංවැකිඹේ්ත ලං නොවිණි. ලංඒ ලංඅනු ලංගත් ලං
වශ ලංTDC ලංඹම ලංදැඩි ලංගකීභ්ත ලංඹම ත් ලංඅඳයේධ ලංනීියඹම ලංඅනුකුර ලංැභවිමභ ලංවමයුතු ලංකිරිභම ලංසිදු ලංව ලංඅය ලං
ැඩි ලංඵය්තද ලංැභවිමභ ලංඅිරන්තිනම ලංසිදු ලංව ලංඵ ලං ඳ න්ති. 

 

වි ශ ය න්ති ේ ලං් වේගිත්වය  ලං්  ලං්්වවීත්වය  ලං ලං 

 භහිදී ලං  0යභ ලං භතු ලං ව ලං වරුම්ත ලං නම් ලං  ේශීඹ ලං අිකවයමඹවම ලං වි ේලඹන්ති ේ ලං අ ලං  ඳවීභ ලං තුලින්ති ලං
“තනේ ේ ලං අිකවයම ලං ඵරඹ ලං ” ලං වයල්ලු ලං වීභම ලං දඩ ලංඇිය ලං ඵයි. ලං  භහිදී ලං විේතුන්ති ලං මුලින්තිභ ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං
යේතයඹව ලං �ඹේලිඹ ලං අනු ලං ්ෛරීත්ඹ ලං ඹන ලං ාවල්ඳඹ ලං තීයමඹ ලං වශ ලං වැකි ලං ඵඹ. ලං  ගොන්තිේල්  ්ලං
භවේ ලං ප්රවේල ලංව ල් ලං “යේතයඹ්ත ලං 0ර්භේමඹ ලංවශ ලංආවේයඹ ලං අනු ලං එහි ලං ලවයේඹ ලං  වත්, ලං තනේ ේ ලං
අයිතීන්ති ලංද්යේන භම ලංයතඹම ලංඇිය ලංවැකිඹේ ලංඅනු ලංඑඹ ලං 0ර්මඹ ලංවශ ලංවැකි ලංඵයි”. ලං 0දව් ලංප්රවේලනඹම ලංඅනු ලං
තේියන්ති ලං බිහි ලං න්ති න්ති ලං තනේම ලං ඳේරව ඹ්ත ලං අලය ලං  0ේ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං තනේම ලං  ේඹ ලං කිරීභම ලං
 ේව ඹ්ත ලං අලය ලං  0ේ ලං ඵත් ලං  භහිදී ලං ඔණ  ලං ැඩිදුයමත් ලං ප්රවේල ලං ව ශේඹ. ලං  ලං  ම් ලං අනු ලං ගත් ලං වශ ලං යතඹ්ත ලං
තනේ ේ ලංඅයිතීන්ති ලංද්යනේ ලංඹන්ති නන්ති ලංවින්තිිරඹන්ති ේ ලංවඩ ලංවුනු ලංභේන ලංහිමිවම් ලංඅයිතීන්ති ලංරැවගැනී ම් ලං
ඵරඹද ලංයතඹම ලං 0යේඹේ ඹන්තිභ ලංරැ ඵන ලංඵත් ලං භහිදී ලංයතඹවම ලංවි ේල ලංවේඹ ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංඅැසි ලංනම් ලං
එඹ ලංරඵේ ලංගැනී ම් ලංගැමළු්ත ලංනැිය ලංඵත් ලංඔණ  ලංභ්ත ලංවය ලංදුන්ති න්තිඹ. 

 භඹම ලං එව  ලං වුනු ලං ආාේර්ඹ ලං ඩි ලං  වෝේ ලං ඳැවැිරලි ලං ව ල් ලං වි ේල ලං වි 0සුරුරුන්ති ේ ලං අලයේඹ ලං
ැඩිභන්තභ ලංඇත් ත් ලං  ේශීඹ ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලංතුර ලං්ත්රි ලං ද්රුබේ ේ ලංතුරනඹ්ත ලංඇිය ලංකිරීභම ලං ඵයි. ලං  භඹම ලං
අභය ලං  නත් ලං යමර ලං අයගර ලං පිළිඵ ලං අත්දැකීම් ලං පිරි ලං වි 0සුරුරුන්ති ලං බේවිේ ලං  ලං කිරීභ ලං තුලින්ති ලං ඩේත් ලං
ඳැවැිරලි ලංව ලං 0යවුල් ලංවි 0ල්ාඹන්ති ලංරඵේ ලංදීභම ලංවැකි ලංනු ලංඇිය ලංඵත් ලං භහිදී ලංඇඹ ලංප්රවේල ලංවරේඹ. ලංඇඹ ලං භහිදී ලං
බේම ලංභ්ත ලංවය ලංදුන්ති න්ති ලංඳැයණි ලංයු ගෝ රෝවිඹේ ස ලංසිදුවීම් ලංවිභර්ලනඹම ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලංඅන්තිර්තේියව ලං
අඳයේධ ලංඅිකවයම ේ ලං  ලං වි 0සුරුරිඹන්ති ලංවබේගී ලංවීභ ලංතුලින්ති ලංභේනුිඹත්ඹම ලංඑ යහි ලංඵයඳර ලංඅඳයේධඹ්ත ලං
 ර ලං්ත්රි ලංිරලේන ලංරම ලංැඩි ලංපිළිගැනීභ්ත ලංරඵේ ලංදී ලංවමයුතු ලංකියභ ලංසුරබ ලංදසුන්ත ලංවිඹ. 

 

්්ථිර්ේර ලංඅධිවරම ලංය ේන්තිත්රමය  ලං 

 භහිදී ලං එ්ත ලං වබේගී ලං වු ්ත ලං අන ලං රද ලං ප්රල්නඹ්ත ලං වු ේ ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹම ලං ම්ඵන්තිධ ලං අිකවයම ලං
�ඹේලිඹ ලං ්ථිය ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං නේද ලං ඹන්තිනයි. ලං විේතුන්ති ලං  භහිදී ලං පිළිතුරු ලං දුන්ති න්ති ලං එඹ ලං ඳත්නේ ලං
 ේලඳේරන ලං මපිමේ ලං ව ලං ්ථිය ලං අිකවයමඹ්ත ලං තුලින්ති ලං ඳසු ලං ගිඹ ලං අඳයේධ ලං  භන්තිභ ලං අනේග ේ ලං සිදු ලං වීභම ලං
 0ඹමි ලංඅඳයේධ ලංවේ ලං වඵඳු ලංඅයුරින්ති ලංවැසි යන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලංඅනු ලංඑඹ ලංතීයමඹ ලංන ලංඵයි. ලං භහිදී ලංභතු ලංව ලං
ැදගත් ලංවේයමඹ ලංනම් ලංමීම ලං ඳය ලං වොමින්ති ලංබේ ලං දවකින්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩ ලංවීම් ලං පිළිඵ ලංතීන්තිදු ලංරඵේ ලං
දීභම ලංවි ලේ ලංඅිකවයමඹ්ත ලංපිහිටුවිඹ ලංයුතු ලංඵම ලංවයන ලංරද ලං 0ර් ේලයි. 
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ගේල්ර ලංැසිඹ ලංවේ ලංසිවිල් ලංභේත ලං වොම්වරුන්ති ලං භන්තිභ ලංසිාවර ලං, ලංව ෝලිව, ලංමු්ලිම් ලංව ලංහින්තිදු ලංආගම්හි ලං
ර්තය ලංව ලංර්තව ලංඳ්තඹ ලංවබේගී ලංවී ලංියබුණි. 

 

වත් න්ති ලංත්වය  ලං 

 භහිදී ලංඑ්ත ලංවවුල්වරු ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලංවේරඹවම ලංඳසු ලංශ්රි ලංරාවේම ලං භඵඳු ලංප්රගියශීලි ලංැඩපිළි රවම ලං
ඹේභම ලං  ේලඳේරන ලංවවුළු්ත ලං 0ර්භේමඹ ලං වී ලංඇිය ලං ඵත් ලං ඒ ලං තුලින්ති ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං අතීඹ ලං ර්භේනඹ ලං ව ලං
අනේගඹ ලංපිළිබිඹු ලංන ලංඵත්ඹ. ලං භහිදී ලංත් ලංඅ ඹකු ලංප්රවේල ලංව ල් ලංයුේධ ේ ලංඅේන ේ ලං“ ලංයමවිරුන්ති ලං“ ලං
ඹනු න්ති ලං ඳදඹ්ත ලං බිහි ලං වී ලං ඇිය ලං ඵත් ලං  භහි ලං ඳසු ලං  ඳශ ලං අදව ලං අඳ ලං විසින්ති ලං  ත්රුම් ලං ග ලං යුතු ලං ඵත්ඹ. ලං “ ලං
ඇත් න්තිභ ලං ඔවුන්ති ලං සිඹල්රන්තිභ ලං ේභේනය ලං  ොල්දේදුන්ති ලං ඳභමයි. ලං ඔවුන්තිම ලං වීයඹන්ති ලං වී ම් ලං වැකිඹේ්ත ලං
නැැයි ලං “ ලං ඹන්තින ලං  භහිදී ලං ඳැන ලං නැඟුණු ලං ත් ලං අදව්ත ලං විණි. ලං  භඵඳු ලං ාන ලං ණ දු ලං අන්තිේදී ලං ප්රාේයව ලං
�ඹේලිඹව ලං වොම්ත ලංඵත් ලං භහිදී ලංනැඟුනු ලංත් ලංඅදවකි. ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භඹ ලං
දේ ලංටිනේ ලං 0රී්තමඹ්ත ලංඵත් ලං , ලං  භඵඳු ලංඳද ලංඳේරිබේිව ලංේේ ලංභේරේම ලංඑ්ත ලංකියභම ලං ඳය ලංනැ ලංසිේ ලං
ඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵත් ලංව ලං“වින්තිිරඹේ” ලංව ලං“අඳයේධවරු” ලංඹන ලංාන ලං ව යහි ලංද ලං භඵඳුභ ලංඅධේනඹ ලංරඵේ ලංිරඹ ලං
යුතු ලංඵත්ඹ. 

 

 භඹම ලංඅභය ලං භහිදී ලංඳර ලංවුනු ලංත් ලංභඹ්ත ලංවු ේ ලංයුේධ ඹන්ති ලංපිඩේම ලංඳත් ලංප්රතේම ලංතුර ලංයතඹ ලං ව යහි ලං
විල්ේඹ්ත ලංනැ ලං ගොඩ ලංනැගිඹ ලංයුතු ලංඵඹ. ලං භහිදී ලංඅන්තිේදී ලංවඩාඩේඹම් ලංර ලංනැගී ලංසිටීභම ලංඑ යහි ලංයතඹ ලං
දේ ලංැදගත් ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංවශ ලංයුතු ලංඵමද ලංඅදව් ලංදැ්තවිණි. ලං ලං භහිදී ලංප්රතේන්ති ලංඅය ලංාහිඳිඹේ ලං ගොඩ ලං
නැගීභම ලංවිවල්ඳ ලංක්රභ සද ලංඋදේවයමඹ ලං රම ලංචිත්රවරේ, ලංචිත්රඳම, ලංනේමය, ලංවවි ලංව ලංගී ලංඹන ලං 0ර්භේම ලංද ලං
දේඹව ලංවය ලංග ලංවැකි ලංඵ ලංත් ලංවවුල් ලංවරු කු ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. 

වබේගී ලංව ලංඑ්ත ලංවේන්තිේව ලංකි ස ලංප්රතේන්ති ලංඅය ලංඇිය ලංබේේභඹ ලංගැමලු ලං ම් ලංසිඹලුභ ලංවරුණු ලංරම ලංමුලිව ලං
 වේතු ලංඵයි. ලං භහිදී ලංඇඹ ලංප්රවේල ලංව ල් ලංඋතුරු ලං, ලංදකුණු ලං භන්තිභ ලංනැ ගනහිය ලං ලංතනේද ලං ඳොදු ලංබේේකින්ති ලං
සිඹ ලං ගැමළු ලං ඳැවැිරලි ලං භේතඹ ලං   ලං  ගන ලං ඹේභම ලං  ඳො වොත් ලං ඇිය ලං ඵයි. ලං යතඹ ලං තේියව ලං ාේදඹන්ති ලං
පිළිඵ ලංඅභේයේාලඹ්ත ලං්ථේපි ලංවශද ලංඑහි ලංඑඵඳු ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංන ලංැටිඹ්ත ලං නො ඳ නන ලංඵද ලංඇඹ ලං
ඳේ ලංසිටිඹේඹ. 

ආල ම් ලං්  ලං්ාක්රේන්තිියව ලංුක්තිය ේ ලංවේර්ය වේරය  ලං 

 භඹම ලංවබේගී ලංවුනු ලංඑ්ත ලං ඵෞේධ ලංයෝ්තෂු්ත ලංප්රල්න ලංව ල් ලංණ දු ලංාේදඹ්ත ලංඳභම්තභ ලං ම්ම ලංපිළිතුරු ලංරඵේ ලං
 දනේද ලංඹන්තිනයි ලං. ලංත් ලංයෝ්තෂු්ත ලංප්රවල ලංව ල් ලංකිසිදු ලංආගමිව ලංනේඹව ඹකු ලං“තේියේදඹම” ලංඅනුඵර ලංදීභ්ත ලං
 වෝ ලංඅනුඵර ලං දන ලංප්රවේලඹ්ත ලං නොවය ලංඇිය ලංඵයි. ලංඑ භන්තිභ ලංගේල්ර ලංඵණ  ලංආගමිව, ලංඵණ  ලංේර්ගිව ලංතනේ ලං
  න ලංනගයඹ්ත ලංඵත් ලංආගමිව ලංනේඹවඹන්ති ලංඑහි ලංැදගත් ලංවේර්ඹ ලංබේයඹ්ත ලංදටු ලංවයන ලංඵමත් ලංඅදව්ත ලං
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 භහිදී ලංනැගුණි. ලංඅලුත්ගභ ලංඇිය ලංව ලංසිේිකඹ ලං භහිදී ලංගේල්රම ලංගරේ ලං ගන ලංඹේභම ලංදඩ ලං නොදීභ ලංම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලං
 ඳොලිසිඹමත් ලංඩේ ලං  ලංැරකිඹ ලංයුතු ලංවේර්ඹඹ්ත ලංආගමිව ලංනේඹවඹන්ති ලංදටු ලංවශ ලංඵ ලං භහිදී ලංඅභව ලං නොවශ ලං
යුතු ලංඵම ලංාේදඹම ලංඑ්ත ලංවු ්ත ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. ලං 

ත් ලංයෝ්තෂු්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං“ ලංඅඳම ලංවශ ලංඳවු ලංැ වීභම ලං නොවැකි ලංඵත් ලං , ලංඒේ ලංවදේ ලං වෝ ලංපර ලං දන ලං
ඵත්ඹ”. ලං“අතීඹ ලංකුණු ලං ගොඩ්ත ලංඵත්, ලංඅපි ලංඅතී ඹන්ති ලංඳේඩම් ලංඋ ගන ලං ගන ලංඑභගින්ති ලංතීන්තිදු ලංතීයම ලං ගන ලං, ලං
අතීඹ ලං ද්නයේර්තනඹ ලං  නොන ලං  රම ලං වමයුතු ලං වශ ලං යුතු ලං ඵත් ලං ඳැසිඹ”. ලං ව ෝලිව ලං ඳේිරලිතු භ්ත ලං
ප්රවේල ලං ව ල් ලං සිඹලු ලං ආගම් ලං ාහිඳිඹේ ලං ප්රර්ධනඹම ලං එව ලං  ර ලං වමයුතු ලං වශ ලං ඵයි. ලං විල් ලංයේභ ලං ගිඹ ලං වමුදේ ලං
 0රදරු ්ත ලංඳැසු ස ලං“ඕනයභ ලංආගභව ලංනීියඹ්ත ලංඳියන ලංඵත්, ලංසිඹල්රන්තිභ ලංආගභම ලංගරු ලංවමයුතු ලං ර ලං
වැසි යන්ති න්ති ලංනම් ලංකිසිිර නව ලංඅයගර ලං භ ලං රො ලංතුර ලංඇිය ලං නොන ලංඵත්ඹ ලං”. 

 භහිදී ලං ාේදඹම ලං ආගමිව ලං නේඹවඹන්ති ේ ලං භැිරවත්වීභ ලං විදතුන්ති ේ ලං  නොභ ලං ඳැසුභම ලං ර්ත ලං වුනු ලං ඵ ලං
 භහිරේ ලං ප්රවේල ලංවශයුතුඹ. ලං  ගොන්තිේ ල්් ලං භවේ ලං  භහිදී ලං ප්රවේල ලංව ල් ලංාහිඳිඹේ ලං�ඹේලිඹම ලංආගමිව ලං
නේඹවඹන්ති ේ ලං භැිරවත් ලං වීභ ලං  ම් ලං ද්තේභ ලං  0ැයිර ලං පිළිගැනීභවම ලං ර්ත ලං නැිය ලං ඵයි. ලං යු්තියඹ, ලං  සදනේ ලං
 භන්තිභ ලංවරුමේ ලංඹන ලංගුමේාග ලංඕනයභ ලංආගභව ලං ද්තේ ලංඇිය ලංඵත් ලං ගන ලංවැය ලං දැ්තව ලංඒ ලංභවේ ලං අ නව ලං
විඳින ලං සදනේ ලංභේ ලංඋඳභේ ලං වොම ලංභේ ේ ලං සදනේ්ත ලං ේ ලංරවේ ලංවමයුතු ලංකිරීභම ලංමි 0සුන්ති ලං ඳශඹී ම් ලං
වැකිඹේ ලංතු ලංන්ති න්ති ලංආගමිව ලංනේඹවඹන්තිම ලංඵ ලං භහිදී ලංඳැවැිරලි ලංව ශේඹ. 

 

ඓිය ේසිව ලංදු්තලැනවිලි ලං 

 භහිදී ලං සිඹල්රන්තිභ ලං ඳැමිණි ලං  ඳොදු ලං එව ේඹ ලං වු ේ ලං දියවේඹ ලං පිරි්තේ ලං දු්තගැනවිලි ලං පිළිඵ ලං රවේ ලං
ඵැන  ම්දී ලංඅඳ ලංවිසින්ති ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංවේරඹම ලංඔේ ඵන්ති ලංැභවිමභ ලංසිියඹ ලංයුතු ලංඵඹ.ඒ ලංඅනු ලංJVP ලංගැටුම්, ලං
1950 ලංදලව ේ ලංඅයගර, ලං1971 ලංවැයලි ලංඹනේදී ලං නො ඹ්ත ලංඅයගර ලංපිරි ලංවේර ලංඳරිච් ඡද ලංඅඳ ලංවිසින්ති ලංපිරි්තසිඹ ලංයුතු ලං
විඹ. ලංඑ්ත ලංහිමි ලංනභ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං 0දව ලංරඵේ ලංගත් ලංිරන ලංසිම ලංභේතඹ ලංවිඳි ලංඅයගර ලං භහිදී ලං විඹ ලංයුතු ලංඵයි. 

 

 භහිදී ලංලියුතු ලංැදගත් ලංවරුම්ත ලංාේදඹ ලංඅයතුයදී ලංඳැයණි ලංඳරිඳේරන ලං ේව ඹකු ලංභ්ත ලංවය ලංදුන්ති න්තිඹ. ලං
1983 ලංජුලි ලංඅයගර ලංභ ේදී ලංඹේඳන ේ ලංඡන්තිද ලංප්රවේල ලංකිරී ම් ලංදඩ ලංඅවයේ ලංන භම ලංභන්තිම ලංගේමිණි ලංිරේනේඹව ලං
හිමද් ලංඇභියතුභන්ති ලංඹේඳනඹ ලංවඩ ලංවිිරඹ ලංගි 0ඵත් ලංවයන ලං ර ලංඋඳ ද් ලංදුන්ති ලංඅයුරු ලං ව භ ලංබේම ලංසිහිඳත් ලං
ව ශේඹ. ලංදන්ති ලංය ලංගමනේවම ලංඳසු ලංඳැතුනු ලංඋගත් ලංඳේඩම් ලංවේ ලංප්රියාවිධේන ලං වොමිභ ලං2LLRC  ලංදිරරි ේ ලං
භන්ති ලංේ්ති ලංදීභම ලංඳැමිණී ම්දී ලංLLRC ලංඹ ලංඑභ ලං ඹෝතනේ ලංප්රිය්ත ේඳ ලංව ල් ලංභ ලං වොමිභ ලංරවේ ලංඵරන ලං
වේරඳයේඹම ලංඔේ ඵන්ති ලංන ලං දඹ්ත ලං 0ේ න්ති ලංඵ ලංඔණ  ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. 

 

අතුරුදන්ති ලංවුවන්ති ලං 

 භහිදී ලංවබේගී ලංව ලංවේන්තිේ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලංසිවිල් ලංේභේජිවඹන්ති ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීභ ලංපිළිඵ ලං නො ඹ්ත ලං දනේ ලං
වේ ලංඵව ලංවශද ලංඅතුරුදන්ති ලංව ලං ොල්දේදුන්ති ලංපිළිඵ ලංවයන ලං ොඹේ ලංඵැන ම් ලංඅියලයින්තිභ ලංවියර ලංඵඹ. ලංභන්ති ේ ලං
ද්ත්රඹේ, ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංවමුදේ ස ලං�ඹේන්තිවි ේදී ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංඵමත් ලංඅදමත් ලංභ ලංද්ත්රඹේ ේ ලංදයමභ ලංපිළිඵ ලං
භන්ති ලං නොදන්තිනේ ලංඵත් ලංඇඹ ලං භහිදී ලංසිහිඳත් ලංව ල් ලංදු්තඵයඹ. 

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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යුධ ලංභ ේදී ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලංැඩි ලංඳැමිණිලි ලංාඛයේ්ත ලංදිරරිඳත් ලංආ ස ලංඋතුරු ලංව ලංනැ ගනහිය ලං
ඳශේත් ලං ලි 0. ලං එ වත් ලං  භහිදී ලං අභව ලං  නොවශ ලං යුතු ලංවේයමඹ ලංනම් ලං 1980 ලං  ලං ව ලං 1990 ලං ගමන්ති ලංර ලං JVP ලං
වරඵර ලංභ ේදී ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංැඩිභ ලංප්රභේමඹ්ත ලංේර්ේ ලංවු න්ති ලංදකුණු ලංඳශේ න්ති ලංඵයි. ලං භහිදී ලංවවුල් ලං
වරුන්ති ලං ප්රවේල ලංව ල් ලං අතුරුදවන්ති ලං වීම් ලං ම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලංඋතුයම ලං ව ලංනැ ගනහියම ලං රඵේ ලං  දන ලං භේම ම් ලං ලං
අධේනඹ්ත ලංදකුමමද ලංරඵේ ලං දන ලං රඹ. 

 

වේන්තිේ ලංඅඳ ය ෝජනය න්ති ලං 

 භහිදී ලං එ්ත ලංවේන්තිේ්ත ලං ප්රවේල ලංව ල් ලංඕනයභ ලං ාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං ප්රියඳත්ියඹව ලංවේන්තිේන්තිම ලං සිදු ලං න ලං
හිානඹ ලං පිළිඵ ලං  ොඹේ ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵඹ. ලං  රො ලංඕනයභ ලං  ඳ දව ලංඕනයභ ලං  භො වොව ලංවේන්තිේන්තිම ලං
එ යහි ලංහිාේ ලංම්ඩන ලංසිදු ලං ලංන ලංඵත් ලං“ ලංතු ලංආ� ලංවේන්තිේන්තිම ලංඑ යහි ලංප්රාන්තිඩත්ඹම ලං ම් ලංද්තේ ලංයු්තියඹ ලං
දටු ලංවී ලංනැිය ලංඵත්” ලං භහිදී ලංප්රවේල ලංවිණි. 

 භභ ලංාේද ේදී ලං අදව් ලං දැ්තව ලංආාේර්ඹ ලංබිනේ ලංඩි ලං  වෝේ ලං භවත්මිඹ ලංවවුල් ලංවරුන්ති ලංසිඹල්ර ලංආය්තව ලං
වවුන්තිසිර ේ ලං1325 ලං ඹෝතනේ ලං භහිදී ලංකි ලංයුතු ලංඵත් ලංඑභගින්ති ලං ලංවේන්තිේන්ති ේ ලංදු්තගැනවිලි ලංරම ලංපිළිතුරු ලං
රඵේ ලං දීභම ලංවැකි ලංඵත් ලංඳැසුේඹ. ලං රො ලං ඵො වෝ ලංයමර ලංවේන්තිේන්ති ලංඋ්ත ලං ඹෝතනේ ලංඇසුරින්ති ලං�ඹේ ලං
වේරී ලංැරසුම් ලංව් ලංවශ ලංඵත් ලංරාවේ ස ලංවතුන්තිමද ලංඑඹ ලංර්ර්ේදර්ලඹ්ත ලංඵත් ලං වෝේ ලංභවත්මිඹ ලංප්රවේල ලං
වරේඹ. 

 

වත් න්ති ලංප්රියඳත්ිය ලං ය ෝජනේ ලංවකම ලං ලංඅදේ, ලං්ාවේදය න්ති ලං 

 ශය ය  ලංනු  ලංවිවේලය න්ති ලං් ේ ලංවි ශ ය න්ති ේ ලං් වේගිත්වය  ලං 

 භහිදී ලංඅන්තිනන්ති ගන්ති ලංනැ�නු ලංඑ්ත ලංඳැනඹ්ත ලංවු ේ ලං ේශීඹ ලං�ඹේලිඹවම ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංඅ ලං ඳවීභ්ත ලංසිදු ලං
 සද ලංඹන්තිනයි. ලං භහිදී ලංඅන්තිකි මල් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලංයතඹ ලං ම් ලංපිළිඵ ලංතනේම ලංව ලංවි ේලඹන්තිම ලංරඵේ ලං
 දන ලංපි ලංතුරු ලංඳය්ඳය ලංවි යෝකර ලංඵඹ. ලං ව ේ ලං ත් ලං ේශීඹ ලංනඩු ලංවිබේගඹන්ති ලංවේ ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගී ලං
වීභ ලංජිනීේ ලංහි ලංේවච්ඡේ ලංවුනු ලංආන්ති දෝරනේත්භවභ ලංගැමළු්ත ලං ස. 

 

අන්තිකි මල් ලං භවේ ලං  භහිදී ලං ැඩි ලං දුයමත් ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං ශ්රි ලං රාවේද ලං වේඹ ලං රඵේ ලං දුනු ලං භේන ලං හිමිවම් ලං
 ඹෝතනේම ලං අනු ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං නඩු ලං විබේගඹන්ති ලං වේ ලං  ලං  ඳොදු ලං යේතය ලං භඩාඩර ේ ලං වි 0සුරුරුන්ති, ලං
නීියඥරුන්ති, ලංඳරී්තවඹන්ති ේ ලංවබේගිත් ේ ලංැදගත්වභ ලං ඳන්තිේ ලංදී ලංඇ. ලං භහිදී ලං ඹෝතනේ ස ලංවන්ති ලං ලං
න ලංඳරිිර ලං“ශ්රි ලංරාවේ ස ලංනඩු ලංවිබේගඹන්ති ලං“ ලංවේ ලං“වි ේල ලංවබේගිත්ඹ” ලංඹන ලංඳේඨ ලංඔණ  ලංභ්ත ලංවය ලංදුන්ති න්තිඹ. ලං
ඒ ලංඅනු ලංශ්රි ලංරාවේ ලං යතඹ ලං ම් ලං�ඹේලිඹ ලං�ඹේත්භව ලංවයන ලංඵමත් ලංඑඹම ලංඅන්තිර්තේියව ලංඅිකවයමඹ ලං වෝ ලං
අන්තිර්තේියව ලංඅඳයේධ ලංඅිකවයම ේ ලං වෝ ලංඵරඳයභ්ත ලං වෝ ලංභැිරවත් ලංවීභ්ත ලං වෝ ලංසිදු ලං නොන ලංඵත් ලංඳැසිඹ. ලං
ඔණ  ලං භහිදී ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භභ ලං�ඹේලිඹම ලංවි 0සුරුරුන්ති, ලංනීියඥරුන්ති ලංඹනේදීන්ති ලංවිවිධ ලංරලින්ති ලංවබේගී ලං
විඹ ලං යුතු ලං ඵත් ලං  ඳන්තිේ ලං දු 0. ලං වි ේල ලං වි 0සුරුරුන්ති ලං  භහිදී ලං ශ්රි ලං රා ්තඹ ලං වි 0සුරුරුන්ති ලං භ  ලං භ ලං භ ලං
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 භහිදී ලංනැගුණි. ලංඅලුත්ගභ ලංඇිය ලංව ලංසිේිකඹ ලං භහිදී ලංගේල්රම ලංගරේ ලං ගන ලංඹේභම ලංදඩ ලං නොදීභ ලංම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලං
 ඳොලිසිඹමත් ලංඩේ ලං  ලංැරකිඹ ලංයුතු ලංවේර්ඹඹ්ත ලංආගමිව ලංනේඹවඹන්ති ලංදටු ලංවශ ලංඵ ලං භහිදී ලංඅභව ලං නොවශ ලං
යුතු ලංඵම ලංාේදඹම ලංඑ්ත ලංවු ්ත ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. ලං 

ත් ලංයෝ්තෂු්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං“ ලංඅඳම ලංවශ ලංඳවු ලංැ වීභම ලං නොවැකි ලංඵත් ලං , ලංඒේ ලංවදේ ලං වෝ ලංපර ලං දන ලං
ඵත්ඹ”. ලං“අතීඹ ලංකුණු ලං ගොඩ්ත ලංඵත්, ලංඅපි ලංඅතී ඹන්ති ලංඳේඩම් ලංඋ ගන ලං ගන ලංඑභගින්ති ලංතීන්තිදු ලංතීයම ලං ගන ලං, ලං
අතීඹ ලං ද්නයේර්තනඹ ලං  නොන ලං  රම ලං වමයුතු ලං වශ ලං යුතු ලං ඵත් ලං ඳැසිඹ”. ලං ව ෝලිව ලං ඳේිරලිතු භ්ත ලං
ප්රවේල ලං ව ල් ලං සිඹලු ලං ආගම් ලං ාහිඳිඹේ ලං ප්රර්ධනඹම ලං එව ලං  ර ලං වමයුතු ලං වශ ලං ඵයි. ලං විල් ලංයේභ ලං ගිඹ ලං වමුදේ ලං
 0රදරු ්ත ලංඳැසු ස ලං“ඕනයභ ලංආගභව ලංනීියඹ්ත ලංඳියන ලංඵත්, ලංසිඹල්රන්තිභ ලංආගභම ලංගරු ලංවමයුතු ලං ර ලං
වැසි යන්ති න්ති ලංනම් ලංකිසිිර නව ලංඅයගර ලං භ ලං රො ලංතුර ලංඇිය ලං නොන ලංඵත්ඹ ලං”. 

 භහිදී ලං ාේදඹම ලං ආගමිව ලං නේඹවඹන්ති ේ ලං භැිරවත්වීභ ලං විදතුන්ති ේ ලං  නොභ ලං ඳැසුභම ලං ර්ත ලං වුනු ලං ඵ ලං
 භහිරේ ලං ප්රවේල ලංවශයුතුඹ. ලං  ගොන්තිේ ල්් ලං භවේ ලං  භහිදී ලං ප්රවේල ලංව ල් ලංාහිඳිඹේ ලං�ඹේලිඹම ලංආගමිව ලං
නේඹවඹන්ති ේ ලං භැිරවත් ලං වීභ ලං  ම් ලං ද්තේභ ලං  0ැයිර ලං පිළිගැනීභවම ලං ර්ත ලං නැිය ලං ඵයි. ලං යු්තියඹ, ලං  සදනේ ලං
 භන්තිභ ලංවරුමේ ලංඹන ලංගුමේාග ලංඕනයභ ලංආගභව ලං ද්තේ ලංඇිය ලංඵත් ලං ගන ලංවැය ලං දැ්තව ලංඒ ලංභවේ ලං අ නව ලං
විඳින ලං සදනේ ලංභේ ලංඋඳභේ ලං වොම ලංභේ ේ ලං සදනේ්ත ලං ේ ලංරවේ ලංවමයුතු ලංකිරීභම ලංමි 0සුන්ති ලං ඳශඹී ම් ලං
වැකිඹේ ලංතු ලංන්ති න්ති ලංආගමිව ලංනේඹවඹන්තිම ලංඵ ලං භහිදී ලංඳැවැිරලි ලංව ශේඹ. 

 

ඓිය ේසිව ලංදු්තලැනවිලි ලං 

 භහිදී ලං සිඹල්රන්තිභ ලං ඳැමිණි ලං  ඳොදු ලං එව ේඹ ලං වු ේ ලං දියවේඹ ලං පිරි්තේ ලං දු්තගැනවිලි ලං පිළිඵ ලං රවේ ලං
ඵැන  ම්දී ලංඅඳ ලංවිසින්ති ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංවේරඹම ලංඔේ ඵන්ති ලංැභවිමභ ලංසිියඹ ලංයුතු ලංඵඹ.ඒ ලංඅනු ලංJVP ලංගැටුම්, ලං
1950 ලංදලව ේ ලංඅයගර, ලං1971 ලංවැයලි ලංඹනේදී ලං නො ඹ්ත ලංඅයගර ලංපිරි ලංවේර ලංඳරිච් ඡද ලංඅඳ ලංවිසින්ති ලංපිරි්තසිඹ ලංයුතු ලං
විඹ. ලංඑ්ත ලංහිමි ලංනභ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං 0දව ලංරඵේ ලංගත් ලංිරන ලංසිම ලංභේතඹ ලංවිඳි ලංඅයගර ලං භහිදී ලං විඹ ලංයුතු ලංඵයි. 

 

 භහිදී ලංලියුතු ලංැදගත් ලංවරුම්ත ලංාේදඹ ලංඅයතුයදී ලංඳැයණි ලංඳරිඳේරන ලං ේව ඹකු ලංභ්ත ලංවය ලංදුන්ති න්තිඹ. ලං
1983 ලංජුලි ලංඅයගර ලංභ ේදී ලංඹේඳන ේ ලංඡන්තිද ලංප්රවේල ලංකිරී ම් ලංදඩ ලංඅවයේ ලංන භම ලංභන්තිම ලංගේමිණි ලංිරේනේඹව ලං
හිමද් ලංඇභියතුභන්ති ලංඹේඳනඹ ලංවඩ ලංවිිරඹ ලංගි 0ඵත් ලංවයන ලං ර ලංඋඳ ද් ලංදුන්ති ලංඅයුරු ලං ව භ ලංබේම ලංසිහිඳත් ලං
ව ශේඹ. ලංදන්ති ලංය ලංගමනේවම ලංඳසු ලංඳැතුනු ලංඋගත් ලංඳේඩම් ලංවේ ලංප්රියාවිධේන ලං වොමිභ ලං2LLRC  ලංදිරරි ේ ලං
භන්ති ලංේ්ති ලංදීභම ලංඳැමිණී ම්දී ලංLLRC ලංඹ ලංඑභ ලං ඹෝතනේ ලංප්රිය්ත ේඳ ලංව ල් ලංභ ලං වොමිභ ලංරවේ ලංඵරන ලං
වේරඳයේඹම ලංඔේ ඵන්ති ලංන ලං දඹ්ත ලං 0ේ න්ති ලංඵ ලංඔණ  ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. 

 

අතුරුදන්ති ලංවුවන්ති ලං 

 භහිදී ලංවබේගී ලංව ලංවේන්තිේ්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලංසිවිල් ලංේභේජිවඹන්ති ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීභ ලංපිළිඵ ලං නො ඹ්ත ලං දනේ ලං
වේ ලංඵව ලංවශද ලංඅතුරුදන්ති ලංව ලං ොල්දේදුන්ති ලංපිළිඵ ලංවයන ලං ොඹේ ලංඵැන ම් ලංඅියලයින්තිභ ලංවියර ලංඵඹ. ලංභන්ති ේ ලං
ද්ත්රඹේ, ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංවමුදේ ස ලං�ඹේන්තිවි ේදී ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංඵමත් ලංඅදමත් ලංභ ලංද්ත්රඹේ ේ ලංදයමභ ලංපිළිඵ ලං
භන්ති ලං නොදන්තිනේ ලංඵත් ලංඇඹ ලං භහිදී ලංසිහිඳත් ලංව ල් ලංදු්තඵයඹ. 

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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යුධ ලංභ ේදී ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලංැඩි ලංඳැමිණිලි ලංාඛයේ්ත ලංදිරරිඳත් ලංආ ස ලංඋතුරු ලංව ලංනැ ගනහිය ලං
ඳශේත් ලං ලි 0. ලං එ වත් ලං  භහිදී ලං අභව ලං  නොවශ ලං යුතු ලංවේයමඹ ලංනම් ලං 1980 ලං  ලං ව ලං 1990 ලං ගමන්ති ලංර ලං JVP ලං
වරඵර ලංභ ේදී ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංැඩිභ ලංප්රභේමඹ්ත ලංේර්ේ ලංවු න්ති ලංදකුණු ලංඳශේ න්ති ලංඵයි. ලං භහිදී ලංවවුල් ලං
වරුන්ති ලං ප්රවේල ලංව ල් ලං අතුරුදවන්ති ලං වීම් ලං ම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලංඋතුයම ලං ව ලංනැ ගනහියම ලං රඵේ ලං  දන ලං භේම ම් ලං ලං
අධේනඹ්ත ලංදකුමමද ලංරඵේ ලං දන ලං රඹ. 

 

වේන්තිේ ලංඅඳ ය ෝජනය න්ති ලං 

 භහිදී ලං එ්ත ලංවේන්තිේ්ත ලං ප්රවේල ලංව ල් ලංඕනයභ ලං ාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං ප්රියඳත්ියඹව ලංවේන්තිේන්තිම ලං සිදු ලං න ලං
හිානඹ ලං පිළිඵ ලං  ොඹේ ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵඹ. ලං  රො ලංඕනයභ ලං  ඳ දව ලංඕනයභ ලං  භො වොව ලංවේන්තිේන්තිම ලං
එ යහි ලංහිාේ ලංම්ඩන ලංසිදු ලං ලංන ලංඵත් ලං“ ලංතු ලංආ� ලංවේන්තිේන්තිම ලංඑ යහි ලංප්රාන්තිඩත්ඹම ලං ම් ලංද්තේ ලංයු්තියඹ ලං
දටු ලංවී ලංනැිය ලංඵත්” ලං භහිදී ලංප්රවේල ලංවිණි. 

 භභ ලංාේද ේදී ලං අදව් ලං දැ්තව ලංආාේර්ඹ ලංබිනේ ලංඩි ලං  වෝේ ලං භවත්මිඹ ලංවවුල් ලංවරුන්ති ලංසිඹල්ර ලංආය්තව ලං
වවුන්තිසිර ේ ලං1325 ලං ඹෝතනේ ලං භහිදී ලංකි ලංයුතු ලංඵත් ලංඑභගින්ති ලං ලංවේන්තිේන්ති ේ ලංදු්තගැනවිලි ලංරම ලංපිළිතුරු ලං
රඵේ ලං දීභම ලංවැකි ලංඵත් ලංඳැසුේඹ. ලං රො ලං ඵො වෝ ලංයමර ලංවේන්තිේන්ති ලංඋ්ත ලං ඹෝතනේ ලංඇසුරින්ති ලං�ඹේ ලං
වේරී ලංැරසුම් ලංව් ලංවශ ලංඵත් ලංරාවේ ස ලංවතුන්තිමද ලංඑඹ ලංර්ර්ේදර්ලඹ්ත ලංඵත් ලං වෝේ ලංභවත්මිඹ ලංප්රවේල ලං
වරේඹ. 

 

වත් න්ති ලංප්රියඳත්ිය ලං ය ෝජනේ ලංවකම ලං ලංඅදේ, ලං්ාවේදය න්ති ලං 

 ශය ය  ලංනු  ලංවිවේලය න්ති ලං් ේ ලංවි ශ ය න්ති ේ ලං් වේගිත්වය  ලං 

 භහිදී ලංඅන්තිනන්ති ගන්ති ලංනැ�නු ලංඑ්ත ලංඳැනඹ්ත ලංවු ේ ලං ේශීඹ ලං�ඹේලිඹවම ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංඅ ලං ඳවීභ්ත ලංසිදු ලං
 සද ලංඹන්තිනයි. ලං භහිදී ලංඅන්තිකි මල් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලංයතඹ ලං ම් ලංපිළිඵ ලංතනේම ලංව ලංවි ේලඹන්තිම ලංරඵේ ලං
 දන ලංපි ලංතුරු ලංඳය්ඳය ලංවි යෝකර ලංඵඹ. ලං ව ේ ලං ත් ලං ේශීඹ ලංනඩු ලංවිබේගඹන්ති ලංවේ ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගී ලං
වීභ ලංජිනීේ ලංහි ලංේවච්ඡේ ලංවුනු ලංආන්ති දෝරනේත්භවභ ලංගැමළු්ත ලං ස. 

 

අන්තිකි මල් ලං භවේ ලං  භහිදී ලං ැඩි ලං දුයමත් ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං ශ්රි ලං රාවේද ලං වේඹ ලං රඵේ ලං දුනු ලං භේන ලං හිමිවම් ලං
 ඹෝතනේම ලං අනු ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං නඩු ලං විබේගඹන්ති ලං වේ ලං  ලං  ඳොදු ලං යේතය ලං භඩාඩර ේ ලං වි 0සුරුරුන්ති, ලං
නීියඥරුන්ති, ලංඳරී්තවඹන්ති ේ ලංවබේගිත් ේ ලංැදගත්වභ ලං ඳන්තිේ ලංදී ලංඇ. ලං භහිදී ලං ඹෝතනේ ස ලංවන්ති ලං ලං
න ලංඳරිිර ලං“ශ්රි ලංරාවේ ස ලංනඩු ලංවිබේගඹන්ති ලං“ ලංවේ ලං“වි ේල ලංවබේගිත්ඹ” ලංඹන ලංඳේඨ ලංඔණ  ලංභ්ත ලංවය ලංදුන්ති න්තිඹ. ලං
ඒ ලංඅනු ලංශ්රි ලංරාවේ ලං යතඹ ලං ම් ලං�ඹේලිඹ ලං�ඹේත්භව ලංවයන ලංඵමත් ලංඑඹම ලංඅන්තිර්තේියව ලංඅිකවයමඹ ලං වෝ ලං
අන්තිර්තේියව ලංඅඳයේධ ලංඅිකවයම ේ ලං වෝ ලංඵරඳයභ්ත ලං වෝ ලංභැිරවත් ලංවීභ්ත ලං වෝ ලංසිදු ලං නොන ලංඵත් ලංඳැසිඹ. ලං
ඔණ  ලං භහිදී ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භභ ලං�ඹේලිඹම ලංවි 0සුරුරුන්ති, ලංනීියඥරුන්ති ලංඹනේදීන්ති ලංවිවිධ ලංරලින්ති ලංවබේගී ලං
විඹ ලං යුතු ලං ඵත් ලං  ඳන්තිේ ලං දු 0. ලං වි ේල ලං වි 0සුරුරුන්ති ලං  භහිදී ලං ශ්රි ලං රා ්තඹ ලං වි 0සුරුරුන්ති ලං භ  ලං භ ලං භ ලං
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වමයුතු ලංවයනු ලංඇිය ලං ඵත් ලං  ඹෝතනේම ලං අනු ලං වි ේල ලං වි 0සුරුරුන්ති ලං ඵණ යඹ්ත ලං සිටිඹ ලං යුතු ලං ඵ ලං අදව ්ලං
 නොන ලංඵත් ලංඳැසිඹ. ලං ම් ලංඅනු ලංවි ේල ලංවි 0සුරුය ඹ්ත ලංභ  ලංශ්රි ලංරේා ්තඹ ලංවි 0සුරුරුන්ති ලං ද ද න්ත ලං
වබේගී ලංවීභමද ලංදඩ ලංඇිය ලංඵත් ලංඔණ  ලංඳැවැිරලි ලංවය ලංදුන්ති න්තිඹ. 

 භහිදී ලංාේදඹම ලංඑ්තව ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලංඅ න්ත ලංයමල් ලංද ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංඳැමිණීභ ලං
අ ප්්තේ ලං ව ල් ලං ණ දු ලං විල්නීඹත්ඹ ලං  0ේ ලං ඳභම්තභ ලං  නොන ලං ඵයි. ලං  භඹම ලං ේ්තණිව ලං ව ලං
 ේලඳේර 0ව ලං  වේතුද ලං ඵරඳය ලං ඵ ලං ඔණ  ලං  භහිදී ලං ප්රවේල ලං ව ශේඹ. ලං වි මව ලං භවය ලං යේතයඹන්තිම ලං තේයන්තිය ලං
අඳයේධ ලංවිඳීභ ලංම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලංිය ඵන ලංදැනුභ ලංව ලංවි ලේ ලංප්රේගුමයඹ ලංභ ලංවභ ලංද ලං භඹම ලංත් ලං වේතු්ත ලං
ඵ ලංඔණ  ලංඳැසු සඹ. ලංඑ භන්තිභ ලංවි 0ල්ාඹ ලංභඩාඩරඹ ලංතුර ලංතුරනඹ්ත ලංඇිය ලංකිරීභමද ලං භන්තිභ ලංභේනේත්භේඹ ලං
ව ලංේධේයම ලංඵ ලංඇිය ලංකියභමද ලංවි ේල ලංවි 0සුරුරුන්ති ේ ලංඳැමිණීභ ලංදවල් ලංවී ලංියබිණි. 

 

 ගොන්තිේල් ් ලං භවේ ලං  භහිදී ලං භ්ත ලං වය ලං දුන්ති න්ති ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං �ඹේලි ේ ලං මුරසුන ලං ගැනීභම ලං
 ව න්ත ලං ෝයේ ලං ගැනී ම්දී ලං ඳව ලංායාව ලං ද ලං අධේනඹ ලං  ඹොමු ලං වශ ලංයුතු ලංඵයි. ලං ඳරමු ලං එභ ලං  ත්රීභ ලං
වි 0විද ලං බේඹකින්ති ලං යුතු ලං  භන්තිභ ලං සිඹලුභ ලං  වොම්වරුන්තිම ලං අ ඵෝධ ලං න ලං අයුරින්ති ලං සිදු ලං වශ ලං යුතු ලං ඵත් ලං
 දනු ලංඔවුන්ති ලංැභම ලංඳැවැිරලි ලංඅතී ලංේර්ේ්ත ලං භන්තිභ ලං 0දව් ලංඅදව් ලංඇිය ලංද්දගරඹන්ති ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵත්ඹ. 

 

වබේගීවුන්ති ලං ඵො වොභඹ්තභ ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹම ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගී ලංවීභ ලංපිළිඵ ලංප්රේදඹකින්ති ලංඳසු ලංව ලං
ඵ ලං ඳ න්ති. ලං“එ ේ ලංනැිය ලංවු වොත් ලංඑඹ ලංඵරේ ඳො යොත්තුන ලංප්රියඳර ලංඅඳම ලංරඵේ ලං නො දනු ලංඇැයි ලංඹන්තින ලං” ලං
ඔවුන්ති ේ ලංඅදව ලංවිණි. ලංමිම ලං ඳය ලං යේතයඹන්ති ලංභගින්ති ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලං  වොමින්ති ලංබේ ලං ර ලංපර ලං යහි ලංඵත් ලං
ඒේ ේ ලං 0ර් ේලඹන්ති ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලං ඳය ලංයතඹඹන්ති ලංඅ ඳො වොත් ලංවීභ ලංපිළිඵත් ලං භහිදී ලංවරුණු ලංභතු ලං
වය ලංද්තන ලංරදී. ලං භහිදී ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලංපිළිඵ ලංඩේත් ලංඕනයවමින්ති ලංවේ ලංවයන්ති න්ති ලංඳසුගිඹ ලං
වේර ේ ලංඅයගරලින්ති ලංැඩි ඹන්තිභ ලංඵැම ලංවය ලංද්ේගරඹන්ති ලංඵත් ලංඑභ ලං 0ේ ලංඔවුන්ති ේ ලංවිල්ේඹ ලංිරනේගැනීභම ලං
නම් ලංයතඹ ලං ම් ලංපිළිඵ ලංඵැරෑරුම් ලං ලංසිියඹ ලංයුතු ලංඵත් ලංවවුල්වරුන්ති ලංඳන ලංරදී. 

 

ය ේන්තිත්රනය  ලං් ේ ලංකැ බන ලංේවවේලිව ලංවිධිවිධේන ලං 

රාවේ ස ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹ ලං ද ලංවිභේ ලංඵැන  ම්දී ලංඑඹම ලංරවේ ලංඵැන භම ලංසිදු ලංන ලං ලංදු්තගැනවිලි ලං
ප්රභේමඹ ලංව ලං ොඹේ ලංඵැන භම ලංසිදු ලංන ලංවේර ලංසිභේ ලංසින ලංවිම ලං භභ ලංසිඹලුභ ලංදු්තගැනවිලි ලංරම ලංවිඳුභ්ත ලංිරඹ ලං
වැකි ලං ස ලංඹයි ලංසිතීභ ලංඋගවමඹ. ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංඳසුගිඹ ලංසිේික ලං භන්තිභ ලංර්භේන ේ ලංසිදු ලං
න ලං අඳයේධත් ලං විභර්ලනඹම ලං වැකි ලං  සද ලං ? ලං  භඹම ලං විේතුන්ති ලං දුන්ති ලං පිළිතුය ලං නම් ලං දිරරිඳත් ලං න ලං සිඹලුභ ලං දු්ත ලං
ගැනවිලි ලං රම ලං විඳුම් ලං දීභම ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ඹේන්තිත්රමඹම ලං වැකි ලං  ස ලං ඹන්තිනයි. ලං එ වත් ලං  භඹම ලං
ඹේන්තිත්රම ේ ලංයුවේත්භව ලංැවසුභ ලංක්රභත් ලංවිඹ ලංයුතුඹ. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං රම ලංභේන ලංහිමිවම් ලං ඹෝතනේ ස ලං
ඳරිච් ච්ද ලං07 ලංම ලංඅනු ලංයතඹ ලංතේයන්තිය ලංඅඳයේධ ලංරම ලංඅදේශ ලංසිඹලුභ ලං දනේ ලංනීියඹ ලංදිරරිඹම ලං ගන ලං ගො ්ලං
දඬුම් ලංඳැමිණිවිඹ ලංයුතුඹ. ලං භභ ලංවේර ලංසීභේම ලංඋගත් ලංඳේඩම් ලංවේ ලංප්රියාවිධේන ලං වොමි ම් ලං ලං2LLRC  ලංවේරඹද ලං
අඹත් ලං ස. ලංLLRC ලං ේ ලංේවේලිව ලංවිික ලංවිධේන ලංඅනු ලං භභ ලං ලංවේර ලංසිභේ ලං2002 ලංසිම ලං2009 ලංන ලංඅය ලංවි ලේ ලං
අිකවයම ලං�ඹේත්භව ලංන්ති න්ති ලං2002න්ති ලංඳසුඹ. ලං භහිදී ලංභවේ ලංතනේ ලංඹම් ලංකිසි ලංවි ලේ ලංසිදුවීභ්ත ලංඅයමඹේ ලං ලං
ඳරී්තමඹ්ත ලංදල්රේ ලංසිටින්ති න්ති ලංනම් ලං අිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලංතුර ලංඑඹම ලංඅදේශ ලංඵරර ලංරඵේ ලං දී ම් ලංතීයමඹ ලං

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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යතඹ ලං තු ලං  ස. ලං එැ 0 ලං වරුමවදී ලං භග ලං වැය ලං ඹේභ ලං යතඹම ලං අඳවසු ලං වරුමකි. ලං එභ ලං  0ේභ ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලං
 0ර්භේමඹ ලංවයන ලංඅික ේභ ලං භඵඳු ලං ලංවිික ලංවිධේන ලංපිළිඵ ලංනීිය ලං 0ර්මඹ ලංවය ලංගැනීභ ලංඅියලයින්තිභ ලංැදගත්ඹ. 

අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලංසිේික ලංවිභර්ලන ේදී ලංභතු ලංව ලංැදගත්භ ලංවරුම ලංනම් ලං භහි ලංදියවේඹ ලං1971 ලංද්තේ ලං
ිර ලංඹන ලංඵඹ. ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලංසිදුවීම් ලංභවේ ලංඳරිභේම ඹන්ති ලංේර්ේ ලංන්තිනම ලංඳමන්ති ලංගත් ත් ලං1971 ලං
 යන්ති ලංඳසුඹ ලං . ලංයතඹ ලං භහිද ලංර්ව ලංවයනු ලංඇත් ත් ලංභය ලංවේර ේ ලංසිදුවීම් ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵැන භ ලංඳවසු ලං
වමයුත්්ත ලං ඵඹ. ලං  ව ේ ලං වුත් ලං යතඹ ලං  ඹෝතනේ ලං වශ ලං ඳරිිර ලං අතුරුදන්ති ලං වුන්ති ලං  නු න්ති ලං පිහිටුේ ලං ඇිය ලං
වේර්ඹේරඹ ලං ම් ලංන ලංවිම ලංැඩ ලංඅයමේ ලංියී භ ලංේධනීඹ ලංවමයුත්කි. ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලං භහිදී ලංප්රවේල ලං
ව ල් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංන්තිදර්බ ේ ලංසිම ලංඵරන ලංවිම ලංඅතුරුදන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලං වීභ ලංමලිව ලංවමයුත්්ත ලං
ඵත්, ලං ඕනයභ ලං ා්වෘියඹ්ත ලං පිළිඵ ලං රවේ ලං ඵරන ලං විම ලං මිඹ ලං ගිඹ ලං අඹලුන්තිම ලං ගරුත්ඹ්ත ලං රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතු ලං
ඵත්ඹ. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං රම ලංයුේධ ඹන්ති ලංය ලං60ව ලංආන්තින ලංවේරඹ්ත ලංග ලංවී ලං ගෝ ලංියබුනද ලංඅදමද ලං
්ඳේඤ්ඤ ේ ලංභර ලංසිරුරු ලං ොඹේ ගන ලංඒේ ලංගරු ලංවමයුතු ලං ර ලංඅද ලංද ලංශදේ ලංදැ භයි. ලං භහිදී ලංඔණ  ලංඳැසු ස ලං
අතුරුදන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලංවේර්ඹේරඹම ලං  ලංද්ළුල් ලංඵරර ලංරඵේ ලංදී ලංඑඹම ලං ේලඳේරනභ, ලංආගමිව ලං
සීභේලින්ති ලංඔේඵම ලංඹේභම ලංදඩ ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵයි. 

 

2015 ලං නඹවැම්බර් ලං05 ලං- ලංනුවරඑළිය  ලං 

 ලංනුයඑළි ේ ලං ඳතී ලං  භභ ලං ැසිඹම ලං සිවිල් ලං භේත ලං  වොම්වරුන්ති ලං ඵණ ර ලං වබේගී ලං වුනු ලං අය ලං ර්තව ලං
ඳ්ත ේද ලංසුළුයඹ්ත ලංවිණි. ලං භහිදී ලංභතු ලංවුනු ලංදු්තගැනවිලි ලං ඵො වොභඹ්තභ ලංතුවය ලංදමිශේසින්ති ලංපිළිඵඹ. 

 

වතුවර ලංදමි, ලංවැසිය න්ති ේ ලංදු්ත ලංලැනවිලි ලං 

ාේදඹ ලංආයම්බ ලංවයමින්ති ලංඅ ඹ්ත ලංඳැසු ස ලං භහි ලං  න ලංදන්තිදීඹ ලංම්බඹ්ත ලංහි ලංතුවය ලංදමිශඹන්තිම, ලං ලං
යුේධ ඹන්ති ලංඵැම ලංවය ලංඋතුරු ලංඳශේ ත් ලං  න ලං දමිශඹන්තිම ලංඩේ ලං  න්භ ලං අන්තිද ම් ලං දු්තගැනවිලි ලං දිරරිඳත් ලං
කිරීභම ලං ඇිය ලං ඵඹ. ලං “ ලං දන්තිදීඹ ලං ම්බඹ්ත ලං හි ලං දමිශඹන්ති ලං අයගර ලං වයන්ති න්ති ලං බේේ, ලං දඩ ලං වඩම් ලං ව ලං
භේත ේ ලංපිළිග 0භ”ම ලංඹන්තින ලංඔවුන්ති ේ ලංඅදව ලංවිණි. ලංතුවය ලංදමිශඹන්ති ලංඅනේිරභත් ලංවේරඹව ලංඳමන්ති ලංසුේද ේ ලං
භ ේ ලංසිම ලං 0දව න්ති ලංඳසුද ලංසුළුය ලංතන ලං වොේමේලඹ්ත ලං ර ලංගැයණ ම් ලංරඵයි. ලං ඳය ලංඳැිය ලංයතඹන්ති ලංරම ලං
 ම් ලංත්ඹ ලං ගොඩ ලංදැමීභම ලංඕනය ලංයම් ලංදඩ ලංරැබුනද ලංඑභ ලංදඩ ලංප්ර්ේ ලංඔවුන්ති ලංඋඳ ඹෝගී ලංවය ලං නොගත් ලංඵත් ලං
දන්තිදු ලංරාවේ ලංගිවිසුභ, ලංියම්ද් ලංේවච්ඡේ, ලං නෝර්වීජිඹේනු ලංගිවිසුම් ලංඹනේිරඹ ලංඅ ඳන්ති ලංගිලිහි ලංගිඹ ලංඵත් ලංඔවුන්ති ේ ලං
භඹ ලංවිණි. ලංඅේන ේ ලංඅඳම ලංඋරුභ ලංවු ේ ලංයේතඳ්ත ලංඳේරනඹ ලංව ලං LLRC ලංගිවිසුභ ලංඳභම්ත ලංඵත් ලංඔවුණ  ලං
කී ෝඹ. ලංදන්තිිරඹේනු ලංම්බඹ්ත ලංහි ලංදමිශඹන්ති ලං 0යභ ලංභේත ඹන්ති ලං වොන්ති ලංවු ේ ලංඔවුන්ති ේ ලංදු්තගැනවිලි ලං
දිරරිඳත් ලංකිරීභම ලංවරිවභන්ති ලංනේඹව ඹකු ලංඔවුනම ලං නොසිටීභ ලං 0ේ ලංඵ ලංඔවුන්ති ේ ලංඅදව ලංවිණි. 

 

 භහිදී ලංත් ලංවවුල් ලංවරු කු ලංඅදව් ලංදැ්තව ස ලංමින්ති ලං ඳය ලං භොන ලංඹම් ලං වොමින්ති ලංබේ ලංඳැියඹද ලංඒේ ඹන්ති ලං
තුවය ලංදමිශඹන්තිම ලංවුනු ලංඹවඳ්ත ලංනැිය ලංඵයි. ලංLLRC ලංේර්ේ ලංපිටු ලං400 ලංකින්ති ලංභන්තිවි ලංවුද ලංභධයභ ලංඳශේ ලං
පිළිඵ ලංඑහි ලංවන්ති ලං ලංඇත් ත් ලං ප්ලි ලං04්ත ලංඳභම්ත ලංඵ ලංඔණ  ලංකි සඹ. ලංඑහිද ලං ෞඛය ලංව ලං 0ේ ලංප්රල්න ලං
පිළිඵ ලංලුණ ඬින්ති ලංවන්ති ලංවය ලංඇිය ලංනමුදු ලංයුේධ ඹන්ති ලංතුවය ලංදමිශඹන්තිම ලංක්ර ලං ලංඑල්ර ලංව ලංඵරඳයභ ලංගැන ලංකිසිදු ලං
වන්ත ලං  නොභැිය ලං වීභ ලං ගැන ලං භන්ති ලං භවි ලං න ලං ඵ ලං ඔවුණ  ලංකී ෝඹ. ලං  ම් ලං අනු ලං ය ලං  වොමිභ්ත ලං ඳත් ලං
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වමයුතු ලංවයනු ලංඇිය ලං ඵත් ලං  ඹෝතනේම ලං අනු ලං වි ේල ලං වි 0සුරුරුන්ති ලං ඵණ යඹ්ත ලං සිටිඹ ලං යුතු ලං ඵ ලං අදව ්ලං
 නොන ලංඵත් ලංඳැසිඹ. ලං ම් ලංඅනු ලංවි ේල ලංවි 0සුරුය ඹ්ත ලංභ  ලංශ්රි ලංරේා ්තඹ ලංවි 0සුරුරුන්ති ලං ද ද න්ත ලං
වබේගී ලංවීභමද ලංදඩ ලංඇිය ලංඵත් ලංඔණ  ලංඳැවැිරලි ලංවය ලංදුන්ති න්තිඹ. 

 භහිදී ලංාේදඹම ලංඑ්තව ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලංඅ න්ත ලංයමල් ලංද ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංඳැමිණීභ ලං
අ ප්්තේ ලං ව ල් ලං ණ දු ලං විල්නීඹත්ඹ ලං  0ේ ලං ඳභම්තභ ලං  නොන ලං ඵයි. ලං  භඹම ලං ේ්තණිව ලං ව ලං
 ේලඳේර 0ව ලං  වේතුද ලං ඵරඳය ලං ඵ ලං ඔණ  ලං  භහිදී ලං ප්රවේල ලං ව ශේඹ. ලං වි මව ලං භවය ලං යේතයඹන්තිම ලං තේයන්තිය ලං
අඳයේධ ලංවිඳීභ ලංම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලංිය ඵන ලංදැනුභ ලංව ලංවි ලේ ලංප්රේගුමයඹ ලංභ ලංවභ ලංද ලං භඹම ලංත් ලං වේතු්ත ලං
ඵ ලංඔණ  ලංඳැසු සඹ. ලංඑ භන්තිභ ලංවි 0ල්ාඹ ලංභඩාඩරඹ ලංතුර ලංතුරනඹ්ත ලංඇිය ලංකිරීභමද ලං භන්තිභ ලංභේනේත්භේඹ ලං
ව ලංේධේයම ලංඵ ලංඇිය ලංකියභමද ලංවි ේල ලංවි 0සුරුරුන්ති ේ ලංඳැමිණීභ ලංදවල් ලංවී ලංියබිණි. 

 

 ගොන්තිේල් ් ලං භවේ ලං  භහිදී ලං භ්ත ලං වය ලං දුන්ති න්ති ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං �ඹේලි ේ ලං මුරසුන ලං ගැනීභම ලං
 ව න්ත ලං ෝයේ ලං ගැනී ම්දී ලං ඳව ලංායාව ලං ද ලං අධේනඹ ලං  ඹොමු ලං වශ ලංයුතු ලංඵයි. ලං ඳරමු ලං එභ ලං  ත්රීභ ලං
වි 0විද ලං බේඹකින්ති ලං යුතු ලං  භන්තිභ ලං සිඹලුභ ලං  වොම්වරුන්තිම ලං අ ඵෝධ ලං න ලං අයුරින්ති ලං සිදු ලං වශ ලං යුතු ලං ඵත් ලං
 දනු ලංඔවුන්ති ලංැභම ලංඳැවැිරලි ලංඅතී ලංේර්ේ්ත ලං භන්තිභ ලං 0දව් ලංඅදව් ලංඇිය ලංද්දගරඹන්ති ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵත්ඹ. 

 

වබේගීවුන්ති ලං ඵො වොභඹ්තභ ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹම ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගී ලංවීභ ලංපිළිඵ ලංප්රේදඹකින්ති ලංඳසු ලංව ලං
ඵ ලං ඳ න්ති. ලං“එ ේ ලංනැිය ලංවු වොත් ලංඑඹ ලංඵරේ ඳො යොත්තුන ලංප්රියඳර ලංඅඳම ලංරඵේ ලං නො දනු ලංඇැයි ලංඹන්තින ලං” ලං
ඔවුන්ති ේ ලංඅදව ලංවිණි. ලංමිම ලං ඳය ලං යේතයඹන්ති ලංභගින්ති ලංඳත් ලංවයන ලංරද ලං  වොමින්ති ලංබේ ලං ර ලංපර ලං යහි ලංඵත් ලං
ඒේ ේ ලං 0ර් ේලඹන්ති ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලං ඳය ලංයතඹඹන්ති ලංඅ ඳො වොත් ලංවීභ ලංපිළිඵත් ලං භහිදී ලංවරුණු ලංභතු ලං
වය ලංද්තන ලංරදී. ලං භහිදී ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලංපිළිඵ ලංඩේත් ලංඕනයවමින්ති ලංවේ ලංවයන්ති න්ති ලංඳසුගිඹ ලං
වේර ේ ලංඅයගරලින්ති ලංැඩි ඹන්තිභ ලංඵැම ලංවය ලංද්ේගරඹන්ති ලංඵත් ලංඑභ ලං 0ේ ලංඔවුන්ති ේ ලංවිල්ේඹ ලංිරනේගැනීභම ලං
නම් ලංයතඹ ලං ම් ලංපිළිඵ ලංඵැරෑරුම් ලං ලංසිියඹ ලංයුතු ලංඵත් ලංවවුල්වරුන්ති ලංඳන ලංරදී. 
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රාවේ ස ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹ ලං ද ලංවිභේ ලංඵැන  ම්දී ලංඑඹම ලංරවේ ලංඵැන භම ලංසිදු ලංන ලං ලංදු්තගැනවිලි ලං
ප්රභේමඹ ලංව ලං ොඹේ ලංඵැන භම ලංසිදු ලංන ලංවේර ලංසිභේ ලංසින ලංවිම ලං භභ ලංසිඹලුභ ලංදු්තගැනවිලි ලංරම ලංවිඳුභ්ත ලංිරඹ ලං
වැකි ලං ස ලංඹයි ලංසිතීභ ලංඋගවමඹ. ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංඳසුගිඹ ලංසිේික ලං භන්තිභ ලංර්භේන ේ ලංසිදු ලං
න ලං අඳයේධත් ලං විභර්ලනඹම ලං වැකි ලං  සද ලං ? ලං  භඹම ලං විේතුන්ති ලං දුන්ති ලං පිළිතුය ලං නම් ලං දිරරිඳත් ලං න ලං සිඹලුභ ලං දු්ත ලං
ගැනවිලි ලං රම ලං විඳුම් ලං දීභම ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ඹේන්තිත්රමඹම ලං වැකි ලං  ස ලං ඹන්තිනයි. ලං එ වත් ලං  භඹම ලං
ඹේන්තිත්රම ේ ලංයුවේත්භව ලංැවසුභ ලංක්රභත් ලංවිඹ ලංයුතුඹ. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං රම ලංභේන ලංහිමිවම් ලං ඹෝතනේ ස ලං
ඳරිච් ච්ද ලං07 ලංම ලංඅනු ලංයතඹ ලංතේයන්තිය ලංඅඳයේධ ලංරම ලංඅදේශ ලංසිඹලුභ ලං දනේ ලංනීියඹ ලංදිරරිඹම ලං ගන ලං ගො ්ලං
දඬුම් ලංඳැමිණිවිඹ ලංයුතුඹ. ලං භභ ලංවේර ලංසීභේම ලංඋගත් ලංඳේඩම් ලංවේ ලංප්රියාවිධේන ලං වොමි ම් ලං ලං2LLRC  ලංවේරඹද ලං
අඹත් ලං ස. ලංLLRC ලං ේ ලංේවේලිව ලංවිික ලංවිධේන ලංඅනු ලං භභ ලං ලංවේර ලංසිභේ ලං2002 ලංසිම ලං2009 ලංන ලංඅය ලංවි ලේ ලං
අිකවයම ලං�ඹේත්භව ලංන්ති න්ති ලං2002න්ති ලංඳසුඹ. ලං භහිදී ලංභවේ ලංතනේ ලංඹම් ලංකිසි ලංවි ලේ ලංසිදුවීභ්ත ලංඅයමඹේ ලං ලං
ඳරී්තමඹ්ත ලංදල්රේ ලංසිටින්ති න්ති ලංනම් ලං අිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලංතුර ලංඑඹම ලංඅදේශ ලංඵරර ලංරඵේ ලං දී ම් ලංතීයමඹ ලං
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යතඹ ලං තු ලං  ස. ලං එැ 0 ලං වරුමවදී ලං භග ලං වැය ලං ඹේභ ලං යතඹම ලං අඳවසු ලං වරුමකි. ලං එභ ලං  0ේභ ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලං
 0ර්භේමඹ ලංවයන ලංඅික ේභ ලං භඵඳු ලං ලංවිික ලංවිධේන ලංපිළිඵ ලංනීිය ලං 0ර්මඹ ලංවය ලංගැනීභ ලංඅියලයින්තිභ ලංැදගත්ඹ. 

අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලංසිේික ලංවිභර්ලන ේදී ලංභතු ලංව ලංැදගත්භ ලංවරුම ලංනම් ලං භහි ලංදියවේඹ ලං1971 ලංද්තේ ලං
ිර ලංඹන ලංඵඹ. ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලංසිදුවීම් ලංභවේ ලංඳරිභේම ඹන්ති ලංේර්ේ ලංන්තිනම ලංඳමන්ති ලංගත් ත් ලං1971 ලං
 යන්ති ලංඳසුඹ ලං . ලංයතඹ ලං භහිද ලංර්ව ලංවයනු ලංඇත් ත් ලංභය ලංවේර ේ ලංසිදුවීම් ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵැන භ ලංඳවසු ලං
වමයුත්්ත ලං ඵඹ. ලං  ව ේ ලං වුත් ලං යතඹ ලං  ඹෝතනේ ලං වශ ලං ඳරිිර ලං අතුරුදන්ති ලං වුන්ති ලං  නු න්ති ලං පිහිටුේ ලං ඇිය ලං
වේර්ඹේරඹ ලං ම් ලංන ලංවිම ලංැඩ ලංඅයමේ ලංියී භ ලංේධනීඹ ලංවමයුත්කි. ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලං භහිදී ලංප්රවේල ලං
ව ල් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංන්තිදර්බ ේ ලංසිම ලංඵරන ලංවිම ලංඅතුරුදන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලං වීභ ලංමලිව ලංවමයුත්්ත ලං
ඵත්, ලං ඕනයභ ලං ා්වෘියඹ්ත ලං පිළිඵ ලං රවේ ලං ඵරන ලං විම ලං මිඹ ලං ගිඹ ලං අඹලුන්තිම ලං ගරුත්ඹ්ත ලං රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතු ලං
ඵත්ඹ. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං රම ලංයුේධ ඹන්ති ලංය ලං60ව ලංආන්තින ලංවේරඹ්ත ලංග ලංවී ලං ගෝ ලංියබුනද ලංඅදමද ලං
්ඳේඤ්ඤ ේ ලංභර ලංසිරුරු ලං ොඹේ ගන ලංඒේ ලංගරු ලංවමයුතු ලං ර ලංඅද ලංද ලංශදේ ලංදැ භයි. ලං භහිදී ලංඔණ  ලංඳැසු ස ලං
අතුරුදන්ති ලංවුන්ති ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලංවේර්ඹේරඹම ලං  ලංද්ළුල් ලංඵරර ලංරඵේ ලංදී ලංඑඹම ලං ේලඳේරනභ, ලංආගමිව ලං
සීභේලින්ති ලංඔේඵම ලංඹේභම ලංදඩ ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵයි. 

 

2015 ලං නඹවැම්බර් ලං05 ලං- ලංනුවරඑළිය  ලං 

 ලංනුයඑළි ේ ලං ඳතී ලං  භභ ලං ැසිඹම ලං සිවිල් ලං භේත ලං  වොම්වරුන්ති ලං ඵණ ර ලං වබේගී ලං වුනු ලං අය ලං ර්තව ලං
ඳ්ත ේද ලංසුළුයඹ්ත ලංවිණි. ලං භහිදී ලංභතු ලංවුනු ලංදු්තගැනවිලි ලං ඵො වොභඹ්තභ ලංතුවය ලංදමිශේසින්ති ලංපිළිඵඹ. 

 

වතුවර ලංදමි, ලංවැසිය න්ති ේ ලංදු්ත ලංලැනවිලි ලං 

ාේදඹ ලංආයම්බ ලංවයමින්ති ලංඅ ඹ්ත ලංඳැසු ස ලං භහි ලං  න ලංදන්තිදීඹ ලංම්බඹ්ත ලංහි ලංතුවය ලංදමිශඹන්තිම, ලං ලං
යුේධ ඹන්ති ලංඵැම ලංවය ලංඋතුරු ලංඳශේ ත් ලං  න ලං දමිශඹන්තිම ලංඩේ ලං  න්භ ලං අන්තිද ම් ලං දු්තගැනවිලි ලං දිරරිඳත් ලං
කිරීභම ලං ඇිය ලං ඵඹ. ලං “ ලං දන්තිදීඹ ලං ම්බඹ්ත ලං හි ලං දමිශඹන්ති ලං අයගර ලං වයන්ති න්ති ලං බේේ, ලං දඩ ලං වඩම් ලං ව ලං
භේත ේ ලංපිළිග 0භ”ම ලංඹන්තින ලංඔවුන්ති ේ ලංඅදව ලංවිණි. ලංතුවය ලංදමිශඹන්ති ලංඅනේිරභත් ලංවේරඹව ලංඳමන්ති ලංසුේද ේ ලං
භ ේ ලංසිම ලං 0දව න්ති ලංඳසුද ලංසුළුය ලංතන ලං වොේමේලඹ්ත ලං ර ලංගැයණ ම් ලංරඵයි. ලං ඳය ලංඳැිය ලංයතඹන්ති ලංරම ලං
 ම් ලංත්ඹ ලං ගොඩ ලංදැමීභම ලංඕනය ලංයම් ලංදඩ ලංරැබුනද ලංඑභ ලංදඩ ලංප්ර්ේ ලංඔවුන්ති ලංඋඳ ඹෝගී ලංවය ලං නොගත් ලංඵත් ලං
දන්තිදු ලංරාවේ ලංගිවිසුභ, ලංියම්ද් ලංේවච්ඡේ, ලං නෝර්වීජිඹේනු ලංගිවිසුම් ලංඹනේිරඹ ලංඅ ඳන්ති ලංගිලිහි ලංගිඹ ලංඵත් ලංඔවුන්ති ේ ලං
භඹ ලංවිණි. ලංඅේන ේ ලංඅඳම ලංඋරුභ ලංවු ේ ලංයේතඳ්ත ලංඳේරනඹ ලංව ලං LLRC ලංගිවිසුභ ලංඳභම්ත ලංඵත් ලංඔවුණ  ලං
කී ෝඹ. ලංදන්තිිරඹේනු ලංම්බඹ්ත ලංහි ලංදමිශඹන්ති ලං 0යභ ලංභේත ඹන්ති ලං වොන්ති ලංවු ේ ලංඔවුන්ති ේ ලංදු්තගැනවිලි ලං
දිරරිඳත් ලංකිරීභම ලංවරිවභන්ති ලංනේඹව ඹකු ලංඔවුනම ලං නොසිටීභ ලං 0ේ ලංඵ ලංඔවුන්ති ේ ලංඅදව ලංවිණි. 

 

 භහිදී ලංත් ලංවවුල් ලංවරු කු ලංඅදව් ලංදැ්තව ස ලංමින්ති ලං ඳය ලං භොන ලංඹම් ලං වොමින්ති ලංබේ ලංඳැියඹද ලංඒේ ඹන්ති ලං
තුවය ලංදමිශඹන්තිම ලංවුනු ලංඹවඳ්ත ලංනැිය ලංඵයි. ලංLLRC ලංේර්ේ ලංපිටු ලං400 ලංකින්ති ලංභන්තිවි ලංවුද ලංභධයභ ලංඳශේ ලං
පිළිඵ ලංඑහි ලංවන්ති ලං ලංඇත් ත් ලං ප්ලි ලං04්ත ලංඳභම්ත ලංඵ ලංඔණ  ලංකි සඹ. ලංඑහිද ලං ෞඛය ලංව ලං 0ේ ලංප්රල්න ලං
පිළිඵ ලංලුණ ඬින්ති ලංවන්ති ලංවය ලංඇිය ලංනමුදු ලංයුේධ ඹන්ති ලංතුවය ලංදමිශඹන්තිම ලංක්ර ලං ලංඑල්ර ලංව ලංඵරඳයභ ලංගැන ලංකිසිදු ලං
වන්ත ලං  නොභැිය ලං වීභ ලං ගැන ලං භන්ති ලං භවි ලං න ලං ඵ ලං ඔවුණ  ලංකී ෝඹ. ලං  ම් ලං අනු ලං ය ලං  වොමිභ්ත ලං ඳත් ලං
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වයනේ ලංනම් ලං එභගින්ති ලංඳසු ලංගිඹ ලංයුේධ ලංවේරඹ ලංඳභම්ත ලං නො ලං 0දවසින්ති ලංඳසු ලංඔවුන්ති ලංමුණ ම ලං දුන්ති ලංසිඹලුභ ලං
අයගර ලංවිභර්ලනඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඵ ලංඅධේයමඹ ලංවයන ලංරදී ලං. 

 භහිදී ලං ඵො වෝ ද න්ත ලං නොදන්තිනේ ලංවේයමේ ලං ද ලංබේ ලංවමු ස ලං භ ේ ලං දිරරිඳත් ලං වුණි.1983 ලංජුලි ලංවශඵර ලං
භ ේදී ලංතුවය ේ ලංවිසුන්ති ගන්ති ලංසිඹඹම ලංඳනව්ත ලංඳභම ලංයටින්ති ලංඳරේ ලංඹේභම ලංසිදු ලංව ලංඵත් ලං, ලං3000 ලංවම ලං ලංඅිකව ලං
දමිශඹන්ති ලංපිරි්ත ලංභයමඹම ලංඳත් ලංව ලංඵත් ලංඅ ඹ්ත ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. ලංභ්ඹ්ත ලංල ඹන්ති ලංැරකී ම්දී ලංJVP ලං
වශඵර ලංභ ේදී ලංදමිශඹන්ති ලං60,000 ලංඳභම ලංභයමඹම ලංඳත් ලංන්තිනම ලංඇැයි ලංභන්ති ලංැව ලංවයන ලංඵ ලංඅ ඹ්ත ලං
බේම ලංප්රවේල ලංව ශේඹ.බිඳුණුැ ලංසිදුවීභ ලංසිහිඳත් ලංවශ ලංඅ ඹ්ත ලං භහිදී ලංකිසිදු ලංයතඹ්ත ලං ලං ම් ලංද්තේ ලං ම් ලංසිදුවීභ ලං
ම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලංයු්තියඹ, ලංේධේයමඹ ලංදටු ලංවය ලං නොභැිය ලංඵ ලං ඳන්තිේ ලංදු 0. ලං භඹම ලංභේන ලංර්භේන ේද ලං
 ම් ලං අයුරින්ති ලං රුමඹන්ති ලං ඳැවැය ලං ගන්තින ලං ඵම ලං  ාෝදනේ්ත ලං අ ඹ්ත ලං බේම ලං දිරරිඳත් ලංව ශේඹ. ලං තනගවන ලං
ක්රභේනුකුර ලං ඳේරනඹ ලංකිරීභ ලං භගින්ති ලං තුවය ලං දමිශඹන්ති ලං  වොන්ති ලංවයන ලංඵමද ලං  භහිදී ලං අදව්ත ලං  ලං දැ්තවිණි. ලං
රුමඹන්ති ලං ඵරේත්භව ලං කිරීභම ලං ද්ණ ණු ලං වීම් ලං ව ලං ැඩමුළු ලං ඳැැත්වුමද ලං ඒේ ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං සිාවර ලං
භේධය ඹන්ති ලංඳැැත්වීභ ලං ලං 0ේ ලං  ලංභන්තිම ලංඅේධේයමඹ්ත ලංසිදු ලංන ලංඵ ලංඇැ භ්ත ලං ලංබේම ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. ලං
 ම් ලංඅයුරින්ති ලංඵරන ලංවශ ලංභන්තිම ලංනේඹව ඹකු ලං නොභැිය ලංඵත් ලං , ලං “ ලංඹේ ලංයුතු ලංභග ලං ම් ලංඹයි ලංකීභම ලංකිසි කු ලං
 නොභැිය ලංවමින්ති ලංභන්ති ලංප්රතේ්ත ලං ර ලංම්ඩේ ලංවිඳීන ලංඵත් ලං” ලංපිරි ලංභැසිවිලි ලංනැඟිඹ. 

 

දිරිය ලංපිය වර ලංපිළිබ ලංඅවධේනය  ලං 

භේන ලං හිමිවම් ලං  ඹෝතනේ ලං ඇත් ලං ල ඹන්තිභ ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං තුර ලං �ඹේත්භව ලං වශ ලං වැකිද ලං ඹන්තින ලං පිළිඵ ලං
සිඹල්රන්ති ලංතුරභ ලංඳැිය ේ ලංඵරත් ලංකුකුකි. ලංOISL ලංහි ලං 0ර් ේලඹන්ති ලං�ඹේත්භව ලං නොවයන්ති න්ති ලංනම් ලංඅඳ ලං
විසින්ති ලංග ලංයුතු ලං�ඹේ ලංභේර්ග ලං භොනේද ලංඹන්තින ලං භවදී ලංේවච්ඡේ ලංවිණි. ලංතේියව ලංාේද ලංඹේන්තිත්රමඹ ලං ව ේ ලං
වැසියන්ති න්තිද ලං එඹ ලං 0ර්භේමඹම ලං  ඹෝතනේ ලං  ව ේ ලං රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතුද ලං ඹන්තින ලං පිළිඵද ලං  භහිදී ලං පිරි ලං අය ලං
ාේදඹ්ත ලංවිණි. 

 

ම්ර්ර්ම ඹන්තිභ ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංපිළිඵ ලංඵරේ ඳො යොත්තු ලංැබිඹ ලං නොවැකි ලංඵැවින්ති ලංවි ේලඹන්ති ේ ලං
වේඹ ලංරැබිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංරැ් ලංසිටිඹවුන්ති ේ ලංඅදව ලංවිණි. ලං්තෂභේ ලංරඵේ ලංදී ම් ලං�ඹේලිඹම ලංිරන්තිභ ලංවි යෝධඹ ලං
ඳය ලංඅ ඹ්ත ලං“යුේධඹම ලංවබේගී ලංව ලංව ලංවේඹ ලංඳශ ලංවශ ලංඅ ඹකුම ලංඅඳ ලංභේ ලංිරඹ ලංයුත් ත් ලංකුභන ලංඳදනභ ලංපිහිමේ ලං
සිමද, ලංඔවුන්තිම ලංභේ ලංදීභ ලං වයම් ලංදුයම ලංේධේයම ලංදැයි ලං“ ලංබේ න්ති ලංප්රල්න ලංවය ලංසිටි ේඹ. 
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වයනේ ලංනම් ලං එභගින්ති ලංඳසු ලංගිඹ ලංයුේධ ලංවේරඹ ලංඳභම්ත ලං නො ලං 0දවසින්ති ලංඳසු ලංඔවුන්ති ලංමුණ ම ලං දුන්ති ලංසිඹලුභ ලං
අයගර ලංවිභර්ලනඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඵ ලංඅධේයමඹ ලංවයන ලංරදී ලං. 

 භහිදී ලං ඵො වෝ ද න්ත ලං නොදන්තිනේ ලංවේයමේ ලං ද ලංබේ ලංවමු ස ලං භ ේ ලං දිරරිඳත් ලං වුණි.1983 ලංජුලි ලංවශඵර ලං
භ ේදී ලංතුවය ේ ලංවිසුන්ති ගන්ති ලංසිඹඹම ලංඳනව්ත ලංඳභම ලංයටින්ති ලංඳරේ ලංඹේභම ලංසිදු ලංව ලංඵත් ලං, ලං3000 ලංවම ලං ලංඅිකව ලං
දමිශඹන්ති ලංපිරි්ත ලංභයමඹම ලංඳත් ලංව ලංඵත් ලංඅ ඹ්ත ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. ලංභ්ඹ්ත ලංල ඹන්ති ලංැරකී ම්දී ලංJVP ලං
වශඵර ලංභ ේදී ලංදමිශඹන්ති ලං60,000 ලංඳභම ලංභයමඹම ලංඳත් ලංන්තිනම ලංඇැයි ලංභන්ති ලංැව ලංවයන ලංඵ ලංඅ ඹ්ත ලං
බේම ලංප්රවේල ලංව ශේඹ.බිඳුණුැ ලංසිදුවීභ ලංසිහිඳත් ලංවශ ලංඅ ඹ්ත ලං භහිදී ලංකිසිදු ලංයතඹ්ත ලං ලං ම් ලංද්තේ ලං ම් ලංසිදුවීභ ලං
ම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලංයු්තියඹ, ලංේධේයමඹ ලංදටු ලංවය ලං නොභැිය ලංඵ ලං ඳන්තිේ ලංදු 0. ලං භඹම ලංභේන ලංර්භේන ේද ලං
 ම් ලං අයුරින්ති ලං රුමඹන්ති ලං ඳැවැය ලං ගන්තින ලං ඵම ලං  ාෝදනේ්ත ලං අ ඹ්ත ලං බේම ලං දිරරිඳත් ලංව ශේඹ. ලං තනගවන ලං
ක්රභේනුකුර ලං ඳේරනඹ ලංකිරීභ ලං භගින්ති ලං තුවය ලං දමිශඹන්ති ලං  වොන්ති ලංවයන ලංඵමද ලං  භහිදී ලං අදව්ත ලං  ලං දැ්තවිණි. ලං
රුමඹන්ති ලං ඵරේත්භව ලං කිරීභම ලං ද්ණ ණු ලං වීම් ලං ව ලං ැඩමුළු ලං ඳැැත්වුමද ලං ඒේ ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං සිාවර ලං
භේධය ඹන්ති ලංඳැැත්වීභ ලං ලං 0ේ ලං  ලංභන්තිම ලංඅේධේයමඹ්ත ලංසිදු ලංන ලංඵ ලංඇැ භ්ත ලං ලංබේම ලංප්රවේල ලංව ශේඹ. ලං
 ම් ලංඅයුරින්ති ලංඵරන ලංවශ ලංභන්තිම ලංනේඹව ඹකු ලං නොභැිය ලංඵත් ලං , ලං “ ලංඹේ ලංයුතු ලංභග ලං ම් ලංඹයි ලංකීභම ලංකිසි කු ලං
 නොභැිය ලංවමින්ති ලංභන්ති ලංප්රතේ්ත ලං ර ලංම්ඩේ ලංවිඳීන ලංඵත් ලං” ලංපිරි ලංභැසිවිලි ලංනැඟිඹ. 

 

දිරිය ලංපිය වර ලංපිළිබ ලංඅවධේනය  ලං 

භේන ලං හිමිවම් ලං  ඹෝතනේ ලං ඇත් ලං ල ඹන්තිභ ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං තුර ලං �ඹේත්භව ලං වශ ලං වැකිද ලං ඹන්තින ලං පිළිඵ ලං
සිඹල්රන්ති ලංතුරභ ලංඳැිය ේ ලංඵරත් ලංකුකුකි. ලංOISL ලංහි ලං 0ර් ේලඹන්ති ලං�ඹේත්භව ලං නොවයන්ති න්ති ලංනම් ලංඅඳ ලං
විසින්ති ලංග ලංයුතු ලං�ඹේ ලංභේර්ග ලං භොනේද ලංඹන්තින ලං භවදී ලංේවච්ඡේ ලංවිණි. ලංතේියව ලංාේද ලංඹේන්තිත්රමඹ ලං ව ේ ලං
වැසියන්ති න්තිද ලං එඹ ලං 0ර්භේමඹම ලං  ඹෝතනේ ලං  ව ේ ලං රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතුද ලං ඹන්තින ලං පිළිඵද ලං  භහිදී ලං පිරි ලං අය ලං
ාේදඹ්ත ලංවිණි. 

 

ම්ර්ර්ම ඹන්තිභ ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංපිළිඵ ලංඵරේ ඳො යොත්තු ලංැබිඹ ලං නොවැකි ලංඵැවින්ති ලංවි ේලඹන්ති ේ ලං
වේඹ ලංරැබිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංරැ් ලංසිටිඹවුන්ති ේ ලංඅදව ලංවිණි. ලං්තෂභේ ලංරඵේ ලංදී ම් ලං�ඹේලිඹම ලංිරන්තිභ ලංවි යෝධඹ ලං
ඳය ලංඅ ඹ්ත ලං“යුේධඹම ලංවබේගී ලංව ලංව ලංවේඹ ලංඳශ ලංවශ ලංඅ ඹකුම ලංඅඳ ලංභේ ලංිරඹ ලංයුත් ත් ලංකුභන ලංඳදනභ ලංපිහිමේ ලං
සිමද, ලංඔවුන්තිම ලංභේ ලංදීභ ලං වයම් ලංදුයම ලංේධේයම ලංදැයි ලං“ ලංබේ න්ති ලංප්රල්න ලංවය ලංසිටි ේඹ. 
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රැ්්ව ලංසිටින්තිනන්ති ේ ලංප්රියාේර ලංවි ් ල ෂමය  ලං්  ලංප්රියඳත්ිය ලංලැමළු ලං 

 

වබේගී ලං වුන්ති ේ ලං ප්රියාේය ලං  ද ලං රවේ ලං ඵැන  ම්දී ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං ඔවුන්ති ේ ලං අදව් ලං අදේශ ලං
නගයඹ ලංඅනු ලං න් ලංව ලංඵ්ත ලං ඳ න්ති. ලං� ලංරාවේ ස ලංය ලං වී ම් ලංව ලංග ලංවී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ ලං�ඹේත්භව ලං
කියභ ලංපිළිඵ ලං ම් ලංන ලංවිම ලංඹම් ලංකිසි ලං  ලංම්මුියඹවම ලංඳේ ලංඑශම ලංඇ. ලං භහිදී ලංඅන ලංරද ලංප්රල්න ලංතුලින්ති ලංව ලං
 ඳොදු ස ලංඇිය ලංවුනු ලංවේ ලංඵව ලංඇසු යන්ති ලංඅනේග ේ ලංඇිය ලංවිඹ ලංවැකි ලංාක්රේන්තිිය ලංයු්තියඹ ලං ලංප්රියඳත්ිය ලංපිළිඵ ලං
 ඹෝතනේද ලං භහිදී ලං 0ර් ේල ලංවිණි. ලංඳව ලං වොම න්ති ලං ලං භභ ලංප්රියඳත්ිය ලංරවේ ලංඵැන ම් ලං ඳශ ලංග්ේ ලංඇ ලං. 

 

ජේියව ලංඋඳ ශ නය න්ති ලං්ම්බන්තිධ ලංඇලවීම් ලං 

අඳ ලං  ඳය ලං වන්ති ලං වශ ලං  රභ ලං  භභ ලං ාේදඹන්ති ලං උඳ ේලන ලං  ේේ ලං ැඳයීභ්ත ලං  ර ලං  ඹොදේ ලං ගැනීභම ලං
ඵරේ ඳොයත්තු්ත ලං  නොියබුණු ලං අය ලං  වොම්වරුන්තිම ලං සිඹ ලං අදව් ලං ඳරකිරිභම ලං  භන්තිභ ලං ඒේ ලං පිළිඵ ලං
විේතුන්ති ේ ලංඅදව් ලං දැනගැනීභමද ලං භභගින්ති ලංවැකිවිණි. ලං ව ේ ලංවුත් ලං භභ ලංැසිේයඹන්ති ලංතුරදී ලංභතු ලංවුනු ලං
වරුණු ලංසිඹල්ර්තභ ලංඳේ වේ ලංඅනේග ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංඅියලයින්තිභ ලංැදගත් ලංන ලංභේෘවේ ලං
ඵ ලංඅවිේද ඹන්තිභ ලංපිළිග ලංවැකිඹ. 

ාේද ලංවඹ ලංතුරභ, ලං ලංවබේගී ලංවු ෝ ලං ම් ලංන ලංවිම ලංය ේ ලං ේලඳේරන ලංයුවඹ ලං භන්තිභ ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලං
ර ලං ්බේඹ ලං පිළිඵ ලං දේ ලං  වොිරන්ති ලං දැන ලං සිටිඹව. ලං එ වත් ලං  වොශඹින්ති ලං පිම ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ාවල්ඳ ලං
පිළිඵ ලං ලංඅන්තිනන්ති ලංතුර ලංියබු න්ති ලංඅල්ඳ ලංදැනුභකි. 

එභ ලං 0ේභ ලංතේියව ලංඋඳ ේලනඹ්ත ලංඳැැත්වීභම ලං ඳය ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංාවල්ඳඹ ලං භන්තිභ ලංඑභ ලංන්තිදර්බඹ ලං
පිළිඵ ලං තනේම ලං “ා සදනඹ” ලං  ලං කිරීභම ලං යතඹ්ත ලං ග ලං ඵරේ ලං ග ලං යුතුභඹ3. ලං  භහිදී ලං යතඹ ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹ්ත ලංඹනු ලංකුභ්තද ලං භන්තිභ ලංඑඹම ලංසිදු ලංවයන ලංප්රියඳත්ිය ලං න්වම් ලංපිළිඵද ලංතනේ ලං දැනුත් ලංවශ ලං
යුතුඹ. ලං  භහිදී ලංඳත්න ලංරද ලංාේද ලං ර ලංභ්ඹ ලං ර ලංසිවිල් ලංභේත ලං වොම්වරුන්ති, ලං ර්තය ලංව ලංර්තව ලං
ඳ්තඹ, ලං ප්රතේ ලං නේඹවඹන්ති ලං  භන්තිභ ලං අධයේඳනඥඹන්තිද ලං වබේගී ලං ව ලං අය, ලං  භභ ලං වබේගී ලං වුන්ති ලං අය ලං ඳේ ලං
ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිළිඵ ලංදැනුභ්ත ලංඳැියඹත්, ලංඑහි ලංේේ ලංභේරේ ලංපිළිඵ ලංඳැිය ේ ලංඅඩු ලංදැනුභකි. ලංඑභ ලං 0ේ ලං
ැරකිඹ ලංයුතු ලංවයනු ලංනම්, ලංයතඹ ලංවින්තිිරඹන්ති ලංසිටින ලංප්රතේ ලංදැනුත් ලංකිරීභම ලං ඳශඹුනත්, ලංඔවුන්ති ලංතුරද ලං භභ ලං
ාවල්ඳ ලංපිළිඵ ලංඳියන ලංඅඩු ලංදැනුභඹ. 

වබේගී ලංව ලංවේන්තිේන්ති ලංසිඹල්රභ ලං භහිදී ලංැදගත් ලංප්රවේලඹන්ති ලංව ලංප්රල්න ලංවිභසුත් ලංැසි ලංේය ලංසිඹල්රමභ ලං
වේන්තිේන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලංද්තනම ලංරැබු න්ති ලංඅඩු ලංල ඹ 0. ලංඑභ ලං 0ේභ ලංද්රු ලංඳ්ත ේ ලංඳැමිණීභ ලංතුලින්ති ලං
වේන්තිේන්ති ලංනගන ලංරද ලංවඬ ලංඅඩු ලංවීභ්ත ලංඳභම්ත ලංසිදු ලං ලංියබිණි. ලංඑභ ලං 0ේභ ලංඋඳ ේලන ලං ේේ්ත ලංඳඹනේ ලං
නම් ලංඑඹ ලංභේතඹ ලංසිඹලුභ ලංරඹන්ති ලං  ලං, ලංඵේර ලං, ලංවේන්තිේ ලංශභේ ලංව ලංභවලු ලංඹන ලංයභ ලංවඩාඩේඹභ්තභ ලංආයම ලං
න ලංඳරිිර ලංඳැැත්වීභම ලංයතඹ ලංදමේ ලංග ලංයුතුඹ. ලං භහිදී ලංඅභ ලංල ඹන්ති ලංභතේතීඹ ලංවඩාඩේඹම් ලංඅය ලංේවච්ඡේ ලං
ම ලංකිහිඳඹ්ත ලංත් ලංඳැැත්විඹ ලංයුතු ලංඅය ලංඑභගින්ති ලංශභේ ලංව ලංවේන්තිේ ලංවඬ ලං 0දව් ලං භන්තිභ ලං 0යවුල් ලංඵේධේ ලං
යහි ලංඇ නු ලංඇ. 

                                                           
3 Office of the High Commissioner for Human Rights, Rule of Law Tools for Post-Conflict States National 
Consultations on Transitional Justice (2009), 12-14. 
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දු්තලැනවිලි ලංවකම ලංපිළිතුරු ලංමට  ලං 

ාක්රේන්තිිය ලං යු්තිය ලං �ඹේලිඹ ලං පිළිඵ ලං වේ ලං වයනේම ලං ඩේ ලං අන්තිනන්ති ලං ැඩි ලං ප්රිඹේඹ්ත ලං දැ්තවු ේ ලං සිඹ ලං
දු්තගැනවිලි ලං බේ ලං වමු ස ලං කිඹේ ලං ඳයභමඹ. ලං විවිධ ලං ප්රල්න ලං ර ලං  ොඵේඹන්ති ලං  භන්තිභ ලං ර්ගඹන්තිද ලං  භහිදී ලං
ාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලි ේ ලංැවැ්භම ලංදවල් ලංන ලංඵ ලං භහිදී ලංැරකිඹ ලංයුතුඹ. ලංඑඵැවින්ති ලං භභ ලංකිසිදු ලං
දු්තගැනවිල්ර්ත ලංසුළු ලං වොම ලංැකිඹ ලං නොවැකි ලංඵ ලං භයින්ති ලංඅදව් ලං ස. 

 

්ය ලංප්රවේ  ලංයාී  ලං 

තන ලංර්ග ලංඳවභ ලංය ලංප්රවේල ලංවරී ම් ලංව ලංග ලංවී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹම ලංවේඹ ලංඳර ලංවශ ලංවයන ලංරදී ලං. ලංසිඹල්රන්ති ලං
තුරභ ලං වු ේ ලං විිකභත් ලංනීියභඹ ලං රාගුේඹකින්ති ලං යුතු ලං  භඵඳු ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංවයවේ ලං  ඳය ලං ැයිර ලං විභර්ලනඹ ලං
කිරී ම් ලංක්රභ සදඹවම ලංවැභැත්කි. ලං  භහිදී ලං ඳය ලංැයිර ලංඹනු න්ති ලං  ලංවඳුන්තින ලංරේ ේ ලංභයවදී ලං අන්ති ලංව ලං
යුේධඹ ලංඳභම්ත ලං නො ස. ලං JVP ලංඅයගරඹ, ලංදඩම් ලංඳැවැයගැනීම් ලං , ලංඹේඳන ඹන්ති ලංමුල්ිම්රුන්ති ලංඑරේ ලං දැමීභ, ලං
අැන්ති ලංවුන්ති ේ ලංගැමළු ලං , ලංතුවය ලංදමිශඹන්ති ලංමුණ ම ලං දන ලංගැමළු ලංආදී ලංඑකී ලං නොකී ලංසිඹලුභ ලංගැමළු ලංයත ේ ලං
ඵරර ලංඅනු ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීභ ලං භභඟින්ති ලංඅදව් ලංවිණි. 

 

 භහිදී ලං භවය ලං ප්රල්න ලං රම ලං අ න්තේම ලං ඩේ ලං  ලං මුල් ලං ැන ලං ිරඹ ලං යුතු ලං ඵ ලං ප්ර ේල ලංකිහිඳඹව ලං ාේද ලං තුලින්ති ලං ලං
ඇසු 0. ලංඋතුරු ලංව ලංනැ ගනහිය ලංඳරේත්ර ලංාේදඹන්ති ලං  ලංරදී, ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංවේර ේ ලංසිදු ලංව ලංභේනුිඹ ලං
හිමිවම් ලංවඩවීම් ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලං ර ලංආඹේානේ ලංරැබුණු ලංඅය ලංභධයභ ලංඳශේ ත්දී ලංතුවය ලංදමිශඹන්තිම ලං
දියවේඹ ලංද්යේ ලංසිදු ලංන ලංඅවමයුතුවම් ලංව ලං නොඳනත්වම් ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලං භන්ති ලංඅඹිර 0. ලං භභ ලංසිඹලු ලං
ය ලංප්රවේල ලංකිරීම් ලංණ දු ලංඳලි ලංගැනී ම් ලංක්රභ සදඹ්ත ලං නොවිඹ ලංඹතු ලංඵත් ලං, ලංාහිඳිඹේ ලංඇිය ලංන ලංසිදු ලංවය ලංයුතු ලං
ඵමත් ලං භහිදී ලංඅධේයමඹ ලංවයන ලංරදී. 

 

මින්ති ලංඅනතුරු ලංපිරි ේ ලංඅධේනඹ ලං ඹොමු ේ ලංය ලංප්රවේල ලංකිරී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ ලං භොන ලංඅයුරින්ති ලංැවසිඹ ලංයුතු ලං
ඵම ලංව ලංඑඹ ලං  ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලං ව ේ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵද ලංඹන්තිනයි. ලංාේදඹන්ති ලංආයම්බ ලංව ලංමලිව ලංඅික ේදී ලං
ැඩි ලංඵරර ලංහි ලංසිඹලුභ ලංඅතී ලංඅඳයේධ ලං 2යතඹ ලංව ලං යේතය ලං නොන ලංඳේත්රඹන්ති ලංභගීන්ති ලංසිදු ලංවශ  ලංභගින්ති ලං ලං
විභර්ලනඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඵම ලංවඬ ලංනැගුනත් ලංඳසු ලංාේදඹ ලංදිරරිඹම ලංඇදී ලංඹේදී ලංභවය ලංඅඳයේධ ලංරම ලංමලිවත්ඹ ලං
රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතු ලං ඵම ලං අදව් ලං ඳර ලං විණි. ලං ැඵවින්තිභ ලං සිඹලුභ ලං අතී ලං අඳයේධ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරීභම ලං ඵරර ලං
ගමනේ්ත ලංඹම ත් ලංඅඩු ලංවේරඹකින්ති ලංව ලංඅඩු ලංභේන ලංම්ඳත් ලංදේඹවත්ඹකින්ති ලං වොමිභවම ලං නොද්ළුන්ති ලං
වීභම ලං දඩ ලං ඇ. ලං එ්ත ලං උඳක්රභඹ්ත ලං න්ති න්ති ලං සීමි ලං ඵරර ලං ගමනේකින්ති ලං යුතු ලං සීමි ලං ගැමළු ලං ගමන්ත ලං
ඳභම්ත ලංවිභර්ලනඹම ලං වොමිභ ලං ඳත් ලංකිරීභයි. ලං එ වත් ලං භඹ ලං වි මව ලංභවය ලංවඩාඩේඹභව ේ ලංේසිඹමද ලං
 වේතු ලං වීභම ලං දඩ ලං ඇ. ලං එ ේත් ලං  නොභැිය ලං නම් ලං අඳම ලං වශ ලං වැ්ත ්ත ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං ප්රාඩාඩ ලං සිදු ලං වීම් ලං
 0 ඹෝතනඹ ලංන ලංඳරිිර ලං ොයේ ලංගත් ලංඅර්බුද ලංකිහිඳඹ්ත ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵැන භම ලං වොමිභ්ත ලංඳත් ලංකිරීභයි ලං . ලං
 භහිදී ලං  වොම්වරුන්ති ලං දඩම් ලං ඳැවැයගැනීම්, ලං JVP ලං අයගර, ලං මුල්ිම්රුන්ති ලං ඹේඳන ඹන්ති ලං ඳන්තිනේ ලං දැමීභ, ලං
අැන්ති ලං වුන්ති ේ ලං ගැමළු ලං , ලං තුවය ලං දමිශඹන්ති ේ ලං ගැමළු ලංආදී ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං ප්රල්න ලං විේතුන්තිම ලං දිරරිඳත් ලං
වයමින්ති ලංඒේම ලංමලිවත්ඹ ලංරඵේ ලංගැනී ම් ලංඋත්ේවඹවද ලං 0ඹැළුණි. 
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රැ්්ව ලංසිටින්තිනන්ති ේ ලංප්රියාේර ලංවි ් ල ෂමය  ලං්  ලංප්රියඳත්ිය ලංලැමළු ලං 

 

වබේගී ලං වුන්ති ේ ලං ප්රියාේය ලං  ද ලං රවේ ලං ඵැන  ම්දී ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං පිළිඵ ලං ඔවුන්ති ේ ලං අදව් ලං අදේශ ලං
නගයඹ ලංඅනු ලං න් ලංව ලංඵ්ත ලං ඳ න්ති. ලං� ලංරාවේ ස ලංය ලං වී ම් ලංව ලංග ලංවී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ ලං�ඹේත්භව ලං
කියභ ලංපිළිඵ ලං ම් ලංන ලංවිම ලංඹම් ලංකිසි ලං  ලංම්මුියඹවම ලංඳේ ලංඑශම ලංඇ. ලං භහිදී ලංඅන ලංරද ලංප්රල්න ලංතුලින්ති ලංව ලං
 ඳොදු ස ලංඇිය ලංවුනු ලංවේ ලංඵව ලංඇසු යන්ති ලංඅනේග ේ ලංඇිය ලංවිඹ ලංවැකි ලංාක්රේන්තිිය ලංයු්තියඹ ලං ලංප්රියඳත්ිය ලංපිළිඵ ලං
 ඹෝතනේද ලං භහිදී ලං 0ර් ේල ලංවිණි. ලංඳව ලං වොම න්ති ලං ලං භභ ලංප්රියඳත්ිය ලංරවේ ලංඵැන ම් ලං ඳශ ලංග්ේ ලංඇ ලං. 

 

ජේියව ලංඋඳ ශ නය න්ති ලං්ම්බන්තිධ ලංඇලවීම් ලං 

අඳ ලං  ඳය ලං වන්ති ලං වශ ලං  රභ ලං  භභ ලං ාේදඹන්ති ලං උඳ ේලන ලං  ේේ ලං ැඳයීභ්ත ලං  ර ලං  ඹොදේ ලං ගැනීභම ලං
ඵරේ ඳොයත්තු්ත ලං  නොියබුණු ලං අය ලං  වොම්වරුන්තිම ලං සිඹ ලං අදව් ලං ඳරකිරිභම ලං  භන්තිභ ලං ඒේ ලං පිළිඵ ලං
විේතුන්ති ේ ලංඅදව් ලං දැනගැනීභමද ලං භභගින්ති ලංවැකිවිණි. ලං ව ේ ලංවුත් ලං භභ ලංැසිේයඹන්ති ලංතුරදී ලංභතු ලංවුනු ලං
වරුණු ලංසිඹල්ර්තභ ලංඳේ වේ ලංඅනේග ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවම ලංඅියලයින්තිභ ලංැදගත් ලංන ලංභේෘවේ ලං
ඵ ලංඅවිේද ඹන්තිභ ලංපිළිග ලංවැකිඹ. 

ාේද ලංවඹ ලංතුරභ, ලං ලංවබේගී ලංවු ෝ ලං ම් ලංන ලංවිම ලංය ේ ලං ේලඳේරන ලංයුවඹ ලං භන්තිභ ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලං
ර ලං ්බේඹ ලං පිළිඵ ලං දේ ලං  වොිරන්ති ලං දැන ලං සිටිඹව. ලං එ වත් ලං  වොශඹින්ති ලං පිම ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං ාවල්ඳ ලං
පිළිඵ ලං ලංඅන්තිනන්ති ලංතුර ලංියබු න්ති ලංඅල්ඳ ලංදැනුභකි. 

එභ ලං 0ේභ ලංතේියව ලංඋඳ ේලනඹ්ත ලංඳැැත්වීභම ලං ඳය ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංාවල්ඳඹ ලං භන්තිභ ලංඑභ ලංන්තිදර්බඹ ලං
පිළිඵ ලං තනේම ලං “ා සදනඹ” ලං  ලං කිරීභම ලං යතඹ්ත ලං ග ලං ඵරේ ලං ග ලං යුතුභඹ3. ලං  භහිදී ලං යතඹ ලං ාක්රේන්තිියව ලං
යු්තියඹ්ත ලංඹනු ලංකුභ්තද ලං භන්තිභ ලංඑඹම ලංසිදු ලංවයන ලංප්රියඳත්ිය ලං න්වම් ලංපිළිඵද ලංතනේ ලං දැනුත් ලංවශ ලං
යුතුඹ. ලං  භහිදී ලංඳත්න ලංරද ලංාේද ලං ර ලංභ්ඹ ලං ර ලංසිවිල් ලංභේත ලං වොම්වරුන්ති, ලං ර්තය ලංව ලංර්තව ලං
ඳ්තඹ, ලං ප්රතේ ලං නේඹවඹන්ති ලං  භන්තිභ ලං අධයේඳනඥඹන්තිද ලං වබේගී ලං ව ලං අය, ලං  භභ ලං වබේගී ලං වුන්ති ලං අය ලං ඳේ ලං
ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිළිඵ ලංදැනුභ්ත ලංඳැියඹත්, ලංඑහි ලංේේ ලංභේරේ ලංපිළිඵ ලංඳැිය ේ ලංඅඩු ලංදැනුභකි. ලංඑභ ලං 0ේ ලං
ැරකිඹ ලංයුතු ලංවයනු ලංනම්, ලංයතඹ ලංවින්තිිරඹන්ති ලංසිටින ලංප්රතේ ලංදැනුත් ලංකිරීභම ලං ඳශඹුනත්, ලංඔවුන්ති ලංතුරද ලං භභ ලං
ාවල්ඳ ලංපිළිඵ ලංඳියන ලංඅඩු ලංදැනුභඹ. 

වබේගී ලංව ලංවේන්තිේන්ති ලංසිඹල්රභ ලං භහිදී ලංැදගත් ලංප්රවේලඹන්ති ලංව ලංප්රල්න ලංවිභසුත් ලංැසි ලංේය ලංසිඹල්රමභ ලං
වේන්තිේන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලංද්තනම ලංරැබු න්ති ලංඅඩු ලංල ඹ 0. ලංඑභ ලං 0ේභ ලංද්රු ලංඳ්ත ේ ලංඳැමිණීභ ලංතුලින්ති ලං
වේන්තිේන්ති ලංනගන ලංරද ලංවඬ ලංඅඩු ලංවීභ්ත ලංඳභම්ත ලංසිදු ලං ලංියබිණි. ලංඑභ ලං 0ේභ ලංඋඳ ේලන ලං ේේ්ත ලංඳඹනේ ලං
නම් ලංඑඹ ලංභේතඹ ලංසිඹලුභ ලංරඹන්ති ලං  ලං, ලංඵේර ලං, ලංවේන්තිේ ලංශභේ ලංව ලංභවලු ලංඹන ලංයභ ලංවඩාඩේඹභ්තභ ලංආයම ලං
න ලංඳරිිර ලංඳැැත්වීභම ලංයතඹ ලංදමේ ලංග ලංයුතුඹ. ලං භහිදී ලංඅභ ලංල ඹන්ති ලංභතේතීඹ ලංවඩාඩේඹම් ලංඅය ලංේවච්ඡේ ලං
ම ලංකිහිඳඹ්ත ලංත් ලංඳැැත්විඹ ලංයුතු ලංඅය ලංඑභගින්ති ලංශභේ ලංව ලංවේන්තිේ ලංවඬ ලං 0දව් ලං භන්තිභ ලං 0යවුල් ලංඵේධේ ලං
යහි ලංඇ නු ලංඇ. 

                                                           
3 Office of the High Commissioner for Human Rights, Rule of Law Tools for Post-Conflict States National 
Consultations on Transitional Justice (2009), 12-14. 
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දු්තලැනවිලි ලංවකම ලංපිළිතුරු ලංමට  ලං 

ාක්රේන්තිිය ලං යු්තිය ලං �ඹේලිඹ ලං පිළිඵ ලං වේ ලං වයනේම ලං ඩේ ලං අන්තිනන්ති ලං ැඩි ලං ප්රිඹේඹ්ත ලං දැ්තවු ේ ලං සිඹ ලං
දු්තගැනවිලි ලං බේ ලං වමු ස ලං කිඹේ ලං ඳයභමඹ. ලං විවිධ ලං ප්රල්න ලං ර ලං  ොඵේඹන්ති ලං  භන්තිභ ලං ර්ගඹන්තිද ලං  භහිදී ලං
ාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං�ඹේලි ේ ලංැවැ්භම ලංදවල් ලංන ලංඵ ලං භහිදී ලංැරකිඹ ලංයුතුඹ. ලංඑඵැවින්ති ලං භභ ලංකිසිදු ලං
දු්තගැනවිල්ර්ත ලංසුළු ලං වොම ලංැකිඹ ලං නොවැකි ලංඵ ලං භයින්ති ලංඅදව් ලං ස. 

 

්ය ලංප්රවේ  ලංයාී  ලං 

තන ලංර්ග ලංඳවභ ලංය ලංප්රවේල ලංවරී ම් ලංව ලංග ලංවී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹම ලංවේඹ ලංඳර ලංවශ ලංවයන ලංරදී ලං. ලංසිඹල්රන්ති ලං
තුරභ ලං වු ේ ලං විිකභත් ලංනීියභඹ ලං රාගුේඹකින්ති ලං යුතු ලං  භඵඳු ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංවයවේ ලං  ඳය ලං ැයිර ලං විභර්ලනඹ ලං
කිරී ම් ලංක්රභ සදඹවම ලංවැභැත්කි. ලං  භහිදී ලං ඳය ලංැයිර ලංඹනු න්ති ලං  ලංවඳුන්තින ලංරේ ේ ලංභයවදී ලං අන්ති ලංව ලං
යුේධඹ ලංඳභම්ත ලං නො ස. ලං JVP ලංඅයගරඹ, ලංදඩම් ලංඳැවැයගැනීම් ලං , ලංඹේඳන ඹන්ති ලංමුල්ිම්රුන්ති ලංඑරේ ලං දැමීභ, ලං
අැන්ති ලංවුන්ති ේ ලංගැමළු ලං , ලංතුවය ලංදමිශඹන්ති ලංමුණ ම ලං දන ලංගැමළු ලංආදී ලංඑකී ලං නොකී ලංසිඹලුභ ලංගැමළු ලංයත ේ ලං
ඵරර ලංඅනු ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීභ ලං භභඟින්ති ලංඅදව් ලංවිණි. 

 

 භහිදී ලං භවය ලං ප්රල්න ලං රම ලං අ න්තේම ලං ඩේ ලං  ලං මුල් ලං ැන ලං ිරඹ ලං යුතු ලං ඵ ලං ප්ර ේල ලංකිහිඳඹව ලං ාේද ලං තුලින්ති ලං ලං
ඇසු 0. ලංඋතුරු ලංව ලංනැ ගනහිය ලංඳරේත්ර ලංාේදඹන්ති ලං  ලංරදී, ලංයුේධ ේ ලංඅේන ලංවේර ේ ලංසිදු ලංව ලංභේනුිඹ ලං
හිමිවම් ලංවඩවීම් ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලං ර ලංආඹේානේ ලංරැබුණු ලංඅය ලංභධයභ ලංඳශේ ත්දී ලංතුවය ලංදමිශඹන්තිම ලං
දියවේඹ ලංද්යේ ලංසිදු ලංන ලංඅවමයුතුවම් ලංව ලං නොඳනත්වම් ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලං භන්ති ලංඅඹිර 0. ලං භභ ලංසිඹලු ලං
ය ලංප්රවේල ලංකිරීම් ලංණ දු ලංඳලි ලංගැනී ම් ලංක්රභ සදඹ්ත ලං නොවිඹ ලංඹතු ලංඵත් ලං, ලංාහිඳිඹේ ලංඇිය ලංන ලංසිදු ලංවය ලංයුතු ලං
ඵමත් ලං භහිදී ලංඅධේයමඹ ලංවයන ලංරදී. 

 

මින්ති ලංඅනතුරු ලංපිරි ේ ලංඅධේනඹ ලං ඹොමු ේ ලංය ලංප්රවේල ලංකිරී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ ලං භොන ලංඅයුරින්ති ලංැවසිඹ ලංයුතු ලං
ඵම ලංව ලංඑඹ ලං  ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලං ව ේ ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵද ලංඹන්තිනයි. ලංාේදඹන්ති ලංආයම්බ ලංව ලංමලිව ලංඅික ේදී ලං
ැඩි ලංඵරර ලංහි ලංසිඹලුභ ලංඅතී ලංඅඳයේධ ලං 2යතඹ ලංව ලං යේතය ලං නොන ලංඳේත්රඹන්ති ලංභගීන්ති ලංසිදු ලංවශ  ලංභගින්ති ලං ලං
විභර්ලනඹ ලංවශ ලංයුතු ලංඵම ලංවඬ ලංනැගුනත් ලංඳසු ලංාේදඹ ලංදිරරිඹම ලංඇදී ලංඹේදී ලංභවය ලංඅඳයේධ ලංරම ලංමලිවත්ඹ ලං
රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතු ලං ඵම ලං අදව් ලං ඳර ලං විණි. ලං ැඵවින්තිභ ලං සිඹලුභ ලං අතී ලං අඳයේධ ලං විභර්ලනඹ ලං කිරීභම ලං ඵරර ලං
ගමනේ්ත ලංඹම ත් ලංඅඩු ලංවේරඹකින්ති ලංව ලංඅඩු ලංභේන ලංම්ඳත් ලංදේඹවත්ඹකින්ති ලං වොමිභවම ලං නොද්ළුන්ති ලං
වීභම ලං දඩ ලං ඇ. ලං එ්ත ලං උඳක්රභඹ්ත ලං න්ති න්ති ලං සීමි ලං ඵරර ලං ගමනේකින්ති ලං යුතු ලං සීමි ලං ගැමළු ලං ගමන්ත ලං
ඳභම්ත ලංවිභර්ලනඹම ලං වොමිභ ලං ඳත් ලංකිරීභයි. ලං එ වත් ලං භඹ ලං වි මව ලංභවය ලංවඩාඩේඹභව ේ ලංේසිඹමද ලං
 වේතු ලං වීභම ලං දඩ ලං ඇ. ලං එ ේත් ලං  නොභැිය ලං නම් ලං අඳම ලං වශ ලං වැ්ත ්ත ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං ප්රාඩාඩ ලං සිදු ලං වීම් ලං
 0 ඹෝතනඹ ලංන ලංඳරිිර ලං ොයේ ලංගත් ලංඅර්බුද ලංකිහිඳඹ්ත ලංපිළිඵ ලං ොඹේ ලංඵැන භම ලං වොමිභ්ත ලංඳත් ලංකිරීභයි ලං . ලං
 භහිදී ලං  වොම්වරුන්ති ලං දඩම් ලං ඳැවැයගැනීම්, ලං JVP ලං අයගර, ලං මුල්ිම්රුන්ති ලං ඹේඳන ඹන්ති ලං ඳන්තිනේ ලං දැමීභ, ලං
අැන්ති ලං වුන්ති ේ ලං ගැමළු ලං , ලං තුවය ලං දමිශඹන්ති ේ ලං ගැමළු ලංආදී ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං ප්රල්න ලං විේතුන්තිම ලං දිරරිඳත් ලං
වයමින්ති ලංඒේම ලංමලිවත්ඹ ලංරඵේ ලංගැනී ම් ලංඋත්ේවඹවද ලං 0ඹැළුණි. 
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 භඹම ලංපිළිදන්ති ලංදුන්ති ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලංඳසුගිඹ ලං ලංාේද ලංව ේදීභ ලංභතු ලංව ලංවේයමේ ලංරවේ ලං
ඵරේ ලං , ලං ර්තිර ලං අතීඹ ලං පිළිඵ ලං විභේ ලං ඵැන භම ලං , ලං  0දව න්ති ලං ඳසු ලං කුරඹ ලං , ලං ඳන්තිියඹ ලං ව ලං ඹමත් ලං විජි ලං
�ඹේලිඹ ලං ව ේ ලංඵරඳය සද ලංඹන්තින ලං ොඹේ ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵයි. භහිදී ලංඔණ  ලංප්රවේල ලංව ල් ලං ේලඳේරන ලංව ලං
ආර්ථිව ලංප්රාඩාඩත්ඹ ලංවයවේ ලංතුවය ලංදමිශඹන්ති ලංභර්දනඹ ලං ව යන ලංඵත් ලං භභ ලංසිදුවීම් ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීභම ලං
ප්රභේණිව ලංබුේිකභතුන්ති ලංඅතී ලංේර්ේ ලංව ලංදත් ලංපිරි්තේ ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵත්ඹ. 

 

එ භන්තිභ ලංයතඹ ලං භභ ලං�ඹේලිඹම ලංභැිරවත් ලංවීභ ලංපිළිඵද ලං ඵො වෝ ලං දනේ ලංතුර ලංියබු න්ති ලංඵරත් ලංැවඹකි. ලං
මින්ති ලං  ඳය ලං ඳත් ලං වයන ලං රද ලං  වොමින්ති ලං බේ ලං ර ලං ායුියඹ, ලං  0ර් ේල ලං �ඹේත්භව ලං  නොකිරීභ ලං  භන්තිභ ලං
 0ර් ේලඹන්ති ලංතනග ලං නොකිරීභ ලංඹන ලංවේයමේ ලංවයවේ ලංයතඹ ලංැඩි ඹන්ති ලංවිල්ේ ලං නොකිරීභම ලංතනේ ලං ඳශඹී ලං
ියබුණි. ලංඑභ ලං 0ේභ ලංකුභන ලංආවේය ේ ලං වොමිභ්ත ලංඳත් ලංවශත් ලංඑඹ ලංභවතන ලංවිල්ේඹ ලංරැ වන ලංඅයුරින්ති ලංසිදු ලං
විඹ ලංයුතු ලංඵම ලංතන ලංභඹ්ත ලංඒ ලංන ලංවිම ලංතනේ ලංතුර ලං ගොඩ ලංනැගී ලංියබුණි. ලංඒ ලංඅනු ලං වොමිභවම ලංඵේ ලං
ගන්තිනේ ලංඕනයභ ලංඅ ඹ්ත ලංඅදේශ ලංවිඹ ලංපිළිඵ ලංප්රේභේණිව ලංබුේිකභකු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵමත්, ලං 0දව් ලංැඩ ලංවශ ලංවැකි ලං
අ ඹකු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵමත්, ලං ලංසුළු ලංතන ලංවඩාඩේඹම් ලංර ලංඅඳවසුේ ලං ත්රුම් ලංග ලංවැකි ලංඅ ඹකු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵමත්, ලං
ඔවුන්ති ේ ලං විල්ේඹ ලං ිරනේ ලං ග ලං වැකි ලං විඹ ලං යුතු ලං අ ඹකු ලං ඵමත් ලං  භහිදී ලං  ඹෝතනේ ලං විණි. ලං එ භන්තිභ ලං ය ලං
 වොමිභ ලංවේ ලංරඵේ ලං දන ලංඵරර ලං වඵඳු ලංන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලංපිළිඵ ලංභවතනේ ලංදැනුත් ලංවශයුතු ලංඵමත් ලං
 භවදී ලංඅදව් ලංඳර ලංවිණි. 

 

ය ලං වොමිභ ලං�ඹේත්භව ලංවශයුත් ත් ලංඅයිතීන්ති ලංඳදනම් ලංවය ගනඹ. ලංඅතී ේ ලංසිදු ලංව ලංඅයුරින්ති ලං නො ලං භහිදී ලං
වින්තිිරඹන්ති ේ ලංඳේර්ලඹ ලංඵේධේකින්ති ලං ොය ලං වොමිභ ලංභ  ලංම්ඵන්තිධ ලංවීභම ලංදඩ ලංවඩ ලංයතඹ ලංවිසින්ති ලංද්යේ ලං
ලිඹ ලංයුතු ලංවිඹ ලං. ලං වොමිභ ලංවමුම ලංඑන ලංඕනයභ ලංඅ ඹකුම ලංඑව ලංවේ ලංභේන ලං ගෞයකින්ති ලං භන්තිභ ලංපිලිග 0භකින්තිද ලං
වමයුතු ලංවශ ලංයුතුඹ. ලංඑඳභමකුදු ලං නො ලං වොමිභ ලංවමු ස ලං ොයතුරු ලංරඵේ ලං දන ලංවින්තිිරඹන්ති ේ ලංඳේර්ලඹම ලං
අදේශ ලංරැවයමඹ ලංව ලංආය්තේද ලං 0සි ලංඳරිිර ලංැරසීභම ලංයතඹ ලංග ලංඵර ලංග ලංයුතුඹ ලං.එ භන්තිභ ලං ඳය ලංසිදුවීම් ලං
ද්නයේර්තනඹ ලංවරී භන්ති ලංඇිය ලංන ලංවම්ඳන ලංත්ඹන්ති ලංරම ලං ඳය ලංසුදේනභ්ත ලංියබිඹ ලංයුතු ලංඅය ලංවින්තිිරඹන්තිම ලං
භ නෝ ලංභේතයීඹ ලංආධේය ලංව ලංඳවසුවම් ලංරඵේ ලංදීභම ලංය ලං වොමිභ ලංග ලංඵරේ ලංග ලංයුතුඹ. ලං වොමිභව ලංවේර්ඹ ලං
බේයඹ ලංපිළිඵ ලං 0සි ලංම්මුිය ලංභේරේ්ත ලංඕනයභ ලංයමව ලංඇිය ලංඅය ලං, ලංදියවේඹ ලං ද ලංඵැන  ම්දී ලංශ්රි ලංරාවේ ලංයම්ත ලං
 ර ලං භභ ලං�ඹේලිඹ ලංේර්ථව ලං ර ලංසිදු ලංකිරීභම ලංඅ ඳො වොත් ලංඇිය ලංඵ ලං ඳනී ලංඹන ලංවරුමකි. 

 

 භහිදී ලං  0ය ලං භ්ත ලං වයන ලං රද ලං වරුම ලං නම්, ලං  ලං  භ ේ ලං ඳත් ලං වය ලං ගන්තිනේ ලං රද ලං  වොමිභ්ත ලං , ලං සුළු ලං තන ලං
වඩාඩේඹම් ලංර ලංවිල්ේනීඹත්ඹ ලංිරනේ ලංගන්ති න්ති ලං ව ේද ලංඹන්තිනයි. ලං භහිදී ලංඳැසිඹ ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලංයතඹ ලං
 භඵඳු ලං ඳත් ලං  ලං කිරීම් ලං රදී ලං වැකි ලං ේ්ත ලං දුයම ලං වි 0විද ලං බේඹකින්ති ලං යුතු ලංවමයුතු ලං වශ ලං ඵමත් ලං , ලං අඳ්තඳේිය ලං
 භන්තිභ ලං ්ේිකන ලං ද්ේගරඹන්ති ලං  භභ ලං  වොමිභම ලං ඳත් ලංවය ලං ගැනී භන්ති ලංඋ්ත ලං අයෝරේඹන්ති ලංමුදුන්ති ලං ඳමුණුේ ලං
ගැනීභම ලංවැකි ලංඵත්ඹ. ලංය ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවදී ලංය ලං වොමිවම ලංඇත් ත් ලංදේ ලංබේයදුය ලංැඩ ලං වොමකි. ලං
ය ලං වොමි්ත ලංණ දු ලංේර්ේ්ත ලංඳභම්ත ලංඑලි ලංද්තේ ලංඅ ලංපිදභේ ලංගන්ති න්ති ලංනම් ලංඑඹ ලංඵර ලංයහි ලං�ඹේකි.එභ ලං
 0ේභ ලං  වොමිභ ලං වයන්ති න්ති ලං කුභ්තද, ලං අේන ේ ලං භවේ ලං තනේ ලං   ලං රඵේ ලං  දන්ති න්ති ලං කුභ්තද, ලං එඹම ලං
 වොම්වරුන්ති ලංසිඹල්ර ේභ ලං 0සි ලංපිළිගැ 0භ ලං භන්තිභ ලංඅේන ේ ලංයතඹ ලං භභ ලං�ඹේලි ේ ලංදිරරිඹම ලංල්ලු ලං
කිරිභමද ලං වොමිභම ලංවැකිඹේ්ත ලංියී ඹ ලංයුතුඹ. 
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වලවී  ලං 

ාේදඹන්ති ලං වඹ ලං තුරදීභ ලං වබේගිවු ෝ ලං ග ලං වී ම් ලං  ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං පිහිටුවි භන්ති ලං රැ ඵන ලං ප්රියරේබ ලං පිළිඵ ලං
භවත් ලංඅයෝරුචි ඹන්ති ලංවේ ලංවයනු ලංද්තනම ලංරැබිණි. ලංඑභගින්ති ලංඳසු ලංගිඹ ලංභ ේ ලංසිදු ලංව ලං ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ ලං භන්තිභ ලං
දැනමත් ලං සිදුන ලං අඳයේධ ලං ර ලං සුර ලං මුර ලං ද ලං සිඹේ ලං ග ලං වැකි ලං නු ලං ඇැයි ලං ඔවුණ  ලං ඳැසුව. ලං එ වත් ලං  භහිදී ලං
විල්නීඹ ලං  ේශීඹ ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං ඇිය ලං කිරී ම් ලං යත ේ ලං ැඵය ලං වුභනේ ලං පිළිඵ ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං තුර ලං
ියබු න්ති ලංඅප්රේදඹකි. ලං භඹම ලංඋදේවයම ලං ර ලංඔවුන්ති ලං ගන ලංවැය ලංදැ්තවු ේ ලංමින්ති ලං ඳය ලංඳැතී ලං වොමින්ති ලංබේ ලං
අත් ලංවය ලං ගන ලංඇිය ලං ලංප්රගියඹයි. ලං භභ ලං වොමින්ති ලංබේ ලං්ේකරන ලංවමයුතු ලං නොකිරීභ ලංවයම ලං වොම ලං ගන ලං
 නො ඹකුත් ලංයේකුරේ ලංමුර ලංසිමභ ලංවම ලංගත් ලංඵත් ලංඑභ ලං 0ේ ලං ඒේ ේ ලංවමයුතු ලංඅඩඳම ලංවුනු ලංඵත් ලංඔවුණ  ලං
ප්රවේල ලංව රෝඹ. ලංඑ වත් ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලංතුලින්ති ලං භඹම ලංේධනීඹ ලංවිඳුභ්ත ලංරඵේ ලංිරඹ ලංවැකි ලංඹයි ලං
පිරි්ත ලං ප්රවේල ලං වයන ලං රදී. ලං ත් ලං වඩාඩේඹභ්ත ලං අදව් ලං ඳර ලං ව ල් ලං වි ේල ලං වබේගිත්ඹ ලං  භඹම ලං  ලං ර්ර් ලං
 වොන්ති ේසිඹ්ත ලංඳභම්ත ලංඵත් ලංඑහිදී ලංකුභන ලංඳයේඹව ලංසිම ලංඔවුන්ති ලංැඩ ලංවයනේද ලංඹන්තින ලංතීයමඹ ලංවශ ලංයුතු ලං
ඵත්ඹ ලං . ලං එඹම ලං අභය ලං වි ේල ලං වඩාඩේඹභ්ත ලං මුළුභ 0න්තිභ ලං  භභ ලං වමයුත් ලං ඵේය ලං  ගන ලං කිරීභ ලං පිළිඵ ලං
වැභැත් ලංඳර ලංවශ ලංවඩාඩේඹභ්තද ලංසිටිනු ලං භහිදී ලංදැව ලංග ලංවැකි ලංවිණි. 

 

එ්තත් ලං තේියන්ති ේ ලං ප්රඥප්ිය ේ ලං VII ලං ගන්තිියඹ ලං අනු ලං ආය්තව ලං වවුන්තිසිරඹම ලං අන්තිර්තේියව ලං අඳයේධ ලං
අිකවයමඹ්ත ලං භගින්ති ලං ත්වේන න ලං  භඵඳු ලං වමයුතු ලං පිරි්තේ ලං ඵැන  ම් ලං ඵරඹ ලං ඇ. ලං  ලං ඳැයණි ලං
යු ගෝ රෝවිඹේ ස ලං භන්තිභ ලංරුන්තිඩේ සද ලං භඵඳු ලංඅිකවයමඹ්ත ලංභගින්ති ලංතීන්තිදු ලංතීයම ලං දනු ලංදියවේ ේ ලංඅපි ලං
දුටු මු. ලං එ වත් ලං අන්තිර්තේියව ලං අඳයේධ ලං අිකවයමඹ ලං 2ICC ලං  පිහිටුවී භන්ති ලං අනතුරු ලං එහි ලං ඵරඹ ලං
ම්ර්ර්ම ඹන්තිභ ලංICC ලංඹම ලංඳැරිණි. ව ේ ලං ත් ලංඅන්තිර්තේියව ලංඅඳයේධ ලංඅිකවයමඹ්ත ලං2ICC  ලංපිහිටුවීභ ලං
වේ ලංන ලං යෝභ ලංඳනම ලංශ්රි ලංරාවේ ලංඅත්න්ති ලංඵේ ලංනැිය ලං වයින්ති ලංICC ලංඹම ලංරාවේම ලංඳැමිම ලංනඩු ලංවිබේග ලං
කිරීභම ලංඵරඹ්ත ලංහිමි ලං ලං නො ස. ලංඑ වත් ලංයේතය ලං ලං නොන ලංඳේත්රඹ්ත ලං ර ලංICC ලංඹම ලංක්රභ ලං දව්ත ලංඹම ත් ලං භහිදී ලං
ශ්රි ලංරාවේ ස ලංඳැමිණිලි ලං භ වඹවී ම් ලංඵරඹ ලංරැ ේ. ලං1 ලං  ලංඑ්තත් ලංතේතීන්ති ේ ලංාවිධේනඹම ලංඅලය ලංනම් ලංඑ්තත් ලං
තේියන්ති ේ ලං ප්රඥප්ිය ේ ලං VII ලං ගන්තිියඹ ලං අනු ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං ඳැමිණිලි ලං විබේග ලං කිරීභම ලං තේයන්තිය ලං අඳයේධ ලං
අිකවයම ඹන්ති ලං දල්රේ ලං සිටිඹ ලං වැව. ලං 42. ලං   ලං  යෝභ ලං ඳන ත් ලං 12 ලං 23  ලං ගන්තිියඹ ලං අනු ලං අැසි ලංනම් ලං ICC ලං  ේ ලං
අිකවයම ලං ඵරඹ ලං පිළිගැනීභම ලං ශ්රි ලං රාවේම ලං වැකිඹ්ත ලං ඇ5. ලං  ව ේ ලං  ත් ලං ආය්තව ලං වවුන්තිසිර ේ ලං
වි ලේඥ ලංේර්ේ ලංඅනු ලංරාවේ ස ලංත්ඹ ලංතේයන්තිය ේ ලංේභඹම ලංව ලංආය්තේම ලංඵේධේ්ත ලංඹයි ලංකීභම ලං
යම් ලං ොයතුරු ලං ම් ලංන ලං ්ත ලංරැී  ලංනැ. ලංඑඵඳු ලංඅලයේ්ත ලංඇිය ලංනම් ලං1 ලංවන්ති ලංවශ ලංක්රභඹ ලංඹම ත් ලං
දල්න භ්ත ලංකිරීභම ලංඑ්තත් ලංතේතීන්ති ේ ලංාවිධේනඹම ලංවැකිඹේ්ත ලංඳතී. ලං ව ේ ලංවුත් ලං භඹම ලංඑිරරි ලං 0 ලේධ ලං
ඵරඹ ලං ඳේවිච්චි ලංකිරීභම ලං චීනඹ ලංව ලංරුසිඹේ ලං සුදේනම් ලං නු ලං නොඅනුභේනඹ. ලං 2 ලං ැ 0ඹම ලංවන්ති ලංවශ ලංක්රභඹ ලං
අනු ලං12 ලං23  ලං ලං යෝභ ලංඳන ලංවේ ලංඑව  ලංවීභ ලංශ්රි ලංරාවේ ලංයතඹ ලංතු ලංවේර්ඹ ලංබේයඹකි. ලං ව ේ ලං ත් ලං ම් ලංන ලංවිම ලං
රාවේ ස ලං  ේලඳේරන ලං ත්ඹ ලං රවේ ලං ඵැන  ම්දී ලං ICC ලං  ේ ලං තීයමඹ්ත ලං එව ලං  වරේ ලං පිළිගැනීභම ලං රාවේ ලං
සුදේනම් ලං සද ලංඹන්තින ලංැව ලංහි ලංවරුමකි ලං. ලං 

 

                                                           
4 ඩේෆුර් ලං, ලංසුඩේනඹ ලංව ලංලිබිඹේ ස ලංසිේික ලං 
5 අයිරි ලං වෝ්ේ ලං, ලංඳර්තීනඹ ලංව ලංයු්ත ර්න ේ ලංසිදුවීම් 
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 භඹම ලංපිළිදන්ති ලංදුන්ති ලං ගොන්තිේල් ් ලංභවේ ලංප්රවේල ලංව ල් ලංඳසුගිඹ ලං ලංාේද ලංව ේදීභ ලංභතු ලංව ලංවේයමේ ලංරවේ ලං
ඵරේ ලං , ලං ර්තිර ලං අතීඹ ලං පිළිඵ ලං විභේ ලං ඵැන භම ලං , ලං  0දව න්ති ලං ඳසු ලං කුරඹ ලං , ලං ඳන්තිියඹ ලං ව ලං ඹමත් ලං විජි ලං
�ඹේලිඹ ලං ව ේ ලංඵරඳය සද ලංඹන්තින ලං ොඹේ ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵයි. භහිදී ලංඔණ  ලංප්රවේල ලංව ල් ලං ේලඳේරන ලංව ලං
ආර්ථිව ලංප්රාඩාඩත්ඹ ලංවයවේ ලංතුවය ලංදමිශඹන්ති ලංභර්දනඹ ලං ව යන ලංඵත් ලං භභ ලංසිදුවීම් ලංවිභර්ලනඹ ලංකිරීභම ලං
ප්රභේණිව ලංබුේිකභතුන්ති ලංඅතී ලංේර්ේ ලංව ලංදත් ලංපිරි්තේ ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵත්ඹ. 

 

එ භන්තිභ ලංයතඹ ලං භභ ලං�ඹේලිඹම ලංභැිරවත් ලංවීභ ලංපිළිඵද ලං ඵො වෝ ලං දනේ ලංතුර ලංියබු න්ති ලංඵරත් ලංැවඹකි. ලං
මින්ති ලං  ඳය ලං ඳත් ලං වයන ලං රද ලං  වොමින්ති ලං බේ ලං ර ලං ායුියඹ, ලං  0ර් ේල ලං �ඹේත්භව ලං  නොකිරීභ ලං  භන්තිභ ලං
 0ර් ේලඹන්ති ලංතනග ලං නොකිරීභ ලංඹන ලංවේයමේ ලංවයවේ ලංයතඹ ලංැඩි ඹන්ති ලංවිල්ේ ලං නොකිරීභම ලංතනේ ලං ඳශඹී ලං
ියබුණි. ලංඑභ ලං 0ේභ ලංකුභන ලංආවේය ේ ලං වොමිභ්ත ලංඳත් ලංවශත් ලංඑඹ ලංභවතන ලංවිල්ේඹ ලංරැ වන ලංඅයුරින්ති ලංසිදු ලං
විඹ ලංයුතු ලංඵම ලංතන ලංභඹ්ත ලංඒ ලංන ලංවිම ලංතනේ ලංතුර ලං ගොඩ ලංනැගී ලංියබුණි. ලංඒ ලංඅනු ලං වොමිභවම ලංඵේ ලං
ගන්තිනේ ලංඕනයභ ලංඅ ඹ්ත ලංඅදේශ ලංවිඹ ලංපිළිඵ ලංප්රේභේණිව ලංබුේිකභකු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵමත්, ලං 0දව් ලංැඩ ලංවශ ලංවැකි ලං
අ ඹකු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵමත්, ලං ලංසුළු ලංතන ලංවඩාඩේඹම් ලංර ලංඅඳවසුේ ලං ත්රුම් ලංග ලංවැකි ලංඅ ඹකු ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵමත්, ලං
ඔවුන්ති ේ ලං විල්ේඹ ලං ිරනේ ලං ග ලං වැකි ලං විඹ ලං යුතු ලං අ ඹකු ලං ඵමත් ලං  භහිදී ලං  ඹෝතනේ ලං විණි. ලං එ භන්තිභ ලං ය ලං
 වොමිභ ලංවේ ලංරඵේ ලං දන ලංඵරර ලං වඵඳු ලංන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලංපිළිඵ ලංභවතනේ ලංදැනුත් ලංවශයුතු ලංඵමත් ලං
 භවදී ලංඅදව් ලංඳර ලංවිණි. 

 

ය ලං වොමිභ ලං�ඹේත්භව ලංවශයුත් ත් ලංඅයිතීන්ති ලංඳදනම් ලංවය ගනඹ. ලංඅතී ේ ලංසිදු ලංව ලංඅයුරින්ති ලං නො ලං භහිදී ලං
වින්තිිරඹන්ති ේ ලංඳේර්ලඹ ලංඵේධේකින්ති ලං ොය ලං වොමිභ ලංභ  ලංම්ඵන්තිධ ලංවීභම ලංදඩ ලංවඩ ලංයතඹ ලංවිසින්ති ලංද්යේ ලං
ලිඹ ලංයුතු ලංවිඹ ලං. ලං වොමිභ ලංවමුම ලංඑන ලංඕනයභ ලංඅ ඹකුම ලංඑව ලංවේ ලංභේන ලං ගෞයකින්ති ලං භන්තිභ ලංපිලිග 0භකින්තිද ලං
වමයුතු ලංවශ ලංයුතුඹ. ලංඑඳභමකුදු ලං නො ලං වොමිභ ලංවමු ස ලං ොයතුරු ලංරඵේ ලං දන ලංවින්තිිරඹන්ති ේ ලංඳේර්ලඹම ලං
අදේශ ලංරැවයමඹ ලංව ලංආය්තේද ලං 0සි ලංඳරිිර ලංැරසීභම ලංයතඹ ලංග ලංඵර ලංග ලංයුතුඹ ලං.එ භන්තිභ ලං ඳය ලංසිදුවීම් ලං
ද්නයේර්තනඹ ලංවරී භන්ති ලංඇිය ලංන ලංවම්ඳන ලංත්ඹන්ති ලංරම ලං ඳය ලංසුදේනභ්ත ලංියබිඹ ලංයුතු ලංඅය ලංවින්තිිරඹන්තිම ලං
භ නෝ ලංභේතයීඹ ලංආධේය ලංව ලංඳවසුවම් ලංරඵේ ලංදීභම ලංය ලං වොමිභ ලංග ලංඵරේ ලංග ලංයුතුඹ. ලං වොමිභව ලංවේර්ඹ ලං
බේයඹ ලංපිළිඵ ලං 0සි ලංම්මුිය ලංභේරේ්ත ලංඕනයභ ලංයමව ලංඇිය ලංඅය ලං, ලංදියවේඹ ලං ද ලංඵැන  ම්දී ලංශ්රි ලංරාවේ ලංයම්ත ලං
 ර ලං භභ ලං�ඹේලිඹ ලංේර්ථව ලං ර ලංසිදු ලංකිරීභම ලංඅ ඳො වොත් ලංඇිය ලංඵ ලං ඳනී ලංඹන ලංවරුමකි. 

 

 භහිදී ලං  0ය ලං භ්ත ලං වයන ලං රද ලං වරුම ලං නම්, ලං  ලං  භ ේ ලං ඳත් ලං වය ලං ගන්තිනේ ලං රද ලං  වොමිභ්ත ලං , ලං සුළු ලං තන ලං
වඩාඩේඹම් ලංර ලංවිල්ේනීඹත්ඹ ලංිරනේ ලංගන්ති න්ති ලං ව ේද ලංඹන්තිනයි. ලං භහිදී ලංඳැසිඹ ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලංයතඹ ලං
 භඵඳු ලං ඳත් ලං  ලං කිරීම් ලං රදී ලං වැකි ලං ේ්ත ලං දුයම ලං වි 0විද ලං බේඹකින්ති ලං යුතු ලංවමයුතු ලං වශ ලං ඵමත් ලං , ලං අඳ්තඳේිය ලං
 භන්තිභ ලං ්ේිකන ලං ද්ේගරඹන්ති ලං  භභ ලං  වොමිභම ලං ඳත් ලංවය ලං ගැනී භන්ති ලංඋ්ත ලං අයෝරේඹන්ති ලංමුදුන්ති ලං ඳමුණුේ ලං
ගැනීභම ලංවැකි ලංඵත්ඹ. ලංය ලංයු්තිය ලං�ඹේලිඹවදී ලංය ලං වොමිවම ලංඇත් ත් ලංදේ ලංබේයදුය ලංැඩ ලං වොමකි. ලං
ය ලං වොමි්ත ලංණ දු ලංේර්ේ්ත ලංඳභම්ත ලංඑලි ලංද්තේ ලංඅ ලංපිදභේ ලංගන්ති න්ති ලංනම් ලංඑඹ ලංඵර ලංයහි ලං�ඹේකි.එභ ලං
 0ේභ ලං  වොමිභ ලං වයන්ති න්ති ලං කුභ්තද, ලං අේන ේ ලං භවේ ලං තනේ ලං   ලං රඵේ ලං  දන්ති න්ති ලං කුභ්තද, ලං එඹම ලං
 වොම්වරුන්ති ලංසිඹල්ර ේභ ලං 0සි ලංපිළිගැ 0භ ලං භන්තිභ ලංඅේන ේ ලංයතඹ ලං භභ ලං�ඹේලි ේ ලංදිරරිඹම ලංල්ලු ලං
කිරිභමද ලං වොමිභම ලංවැකිඹේ්ත ලංියී ඹ ලංයුතුඹ. 
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වලවී  ලං 

ාේදඹන්ති ලං වඹ ලං තුරදීභ ලං වබේගිවු ෝ ලං ග ලං වී ම් ලං  ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං පිහිටුවි භන්ති ලං රැ ඵන ලං ප්රියරේබ ලං පිළිඵ ලං
භවත් ලංඅයෝරුචි ඹන්ති ලංවේ ලංවයනු ලංද්තනම ලංරැබිණි. ලංඑභගින්ති ලංඳසු ලංගිඹ ලංභ ේ ලංසිදු ලංව ලං ලංඅඳයේධ ලංපිළිඵ ලං භන්තිභ ලං
දැනමත් ලං සිදුන ලං අඳයේධ ලං ර ලං සුර ලං මුර ලං ද ලං සිඹේ ලං ග ලං වැකි ලං නු ලං ඇැයි ලං ඔවුණ  ලං ඳැසුව. ලං එ වත් ලං  භහිදී ලං
විල්නීඹ ලං  ේශීඹ ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං ඇිය ලං කිරී ම් ලං යත ේ ලං ැඵය ලං වුභනේ ලං පිළිඵ ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං තුර ලං
ියබු න්ති ලංඅප්රේදඹකි. ලං භඹම ලංඋදේවයම ලං ර ලංඔවුන්ති ලං ගන ලංවැය ලංදැ්තවු ේ ලංමින්ති ලං ඳය ලංඳැතී ලං වොමින්ති ලංබේ ලං
අත් ලංවය ලං ගන ලංඇිය ලං ලංප්රගියඹයි. ලං භභ ලං වොමින්ති ලංබේ ලං්ේකරන ලංවමයුතු ලං නොකිරීභ ලංවයම ලං වොම ලං ගන ලං
 නො ඹකුත් ලංයේකුරේ ලංමුර ලංසිමභ ලංවම ලංගත් ලංඵත් ලංඑභ ලං 0ේ ලං ඒේ ේ ලංවමයුතු ලංඅඩඳම ලංවුනු ලංඵත් ලංඔවුණ  ලං
ප්රවේල ලංව රෝඹ. ලංඑ වත් ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලංතුලින්ති ලං භඹම ලංේධනීඹ ලංවිඳුභ්ත ලංරඵේ ලංිරඹ ලංවැකි ලංඹයි ලං
පිරි්ත ලං ප්රවේල ලං වයන ලං රදී. ලං ත් ලං වඩාඩේඹභ්ත ලං අදව් ලං ඳර ලං ව ල් ලං වි ේල ලං වබේගිත්ඹ ලං  භඹම ලං  ලං ර්ර් ලං
 වොන්ති ේසිඹ්ත ලංඳභම්ත ලංඵත් ලංඑහිදී ලංකුභන ලංඳයේඹව ලංසිම ලංඔවුන්ති ලංැඩ ලංවයනේද ලංඹන්තින ලංතීයමඹ ලංවශ ලංයුතු ලං
ඵත්ඹ ලං . ලං එඹම ලං අභය ලං වි ේල ලං වඩාඩේඹභ්ත ලං මුළුභ 0න්තිභ ලං  භභ ලං වමයුත් ලං ඵේය ලං  ගන ලං කිරීභ ලං පිළිඵ ලං
වැභැත් ලංඳර ලංවශ ලංවඩාඩේඹභ්තද ලංසිටිනු ලං භහිදී ලංදැව ලංග ලංවැකි ලංවිණි. 

 

එ්තත් ලං තේියන්ති ේ ලං ප්රඥප්ිය ේ ලං VII ලං ගන්තිියඹ ලං අනු ලං ආය්තව ලං වවුන්තිසිරඹම ලං අන්තිර්තේියව ලං අඳයේධ ලං
අිකවයමඹ්ත ලං භගින්ති ලං ත්වේන න ලං  භඵඳු ලං වමයුතු ලං පිරි්තේ ලං ඵැන  ම් ලං ඵරඹ ලං ඇ. ලං  ලං ඳැයණි ලං
යු ගෝ රෝවිඹේ ස ලං භන්තිභ ලංරුන්තිඩේ සද ලං භඵඳු ලංඅිකවයමඹ්ත ලංභගින්ති ලංතීන්තිදු ලංතීයම ලං දනු ලංදියවේ ේ ලංඅපි ලං
දුටු මු. ලං එ වත් ලං අන්තිර්තේියව ලං අඳයේධ ලං අිකවයමඹ ලං 2ICC ලං  පිහිටුවී භන්ති ලං අනතුරු ලං එහි ලං ඵරඹ ලං
ම්ර්ර්ම ඹන්තිභ ලංICC ලංඹම ලංඳැරිණි. ව ේ ලං ත් ලංඅන්තිර්තේියව ලංඅඳයේධ ලංඅිකවයමඹ්ත ලං2ICC  ලංපිහිටුවීභ ලං
වේ ලංන ලං යෝභ ලංඳනම ලංශ්රි ලංරාවේ ලංඅත්න්ති ලංඵේ ලංනැිය ලං වයින්ති ලංICC ලංඹම ලංරාවේම ලංඳැමිම ලංනඩු ලංවිබේග ලං
කිරීභම ලංඵරඹ්ත ලංහිමි ලං ලං නො ස. ලංඑ වත් ලංයේතය ලං ලං නොන ලංඳේත්රඹ්ත ලං ර ලංICC ලංඹම ලංක්රභ ලං දව්ත ලංඹම ත් ලං භහිදී ලං
ශ්රි ලංරාවේ ස ලංඳැමිණිලි ලං භ වඹවී ම් ලංඵරඹ ලංරැ ේ. ලං1 ලං  ලංඑ්තත් ලංතේතීන්ති ේ ලංාවිධේනඹම ලංඅලය ලංනම් ලංඑ්තත් ලං
තේියන්ති ේ ලං ප්රඥප්ිය ේ ලං VII ලං ගන්තිියඹ ලං අනු ලං ශ්රි ලං රාවේ ස ලං ඳැමිණිලි ලං විබේග ලං කිරීභම ලං තේයන්තිය ලං අඳයේධ ලං
අිකවයම ඹන්ති ලං දල්රේ ලං සිටිඹ ලං වැව. ලං 42. ලං   ලං  යෝභ ලං ඳන ත් ලං 12 ලං 23  ලං ගන්තිියඹ ලං අනු ලං අැසි ලංනම් ලං ICC ලං  ේ ලං
අිකවයම ලං ඵරඹ ලං පිළිගැනීභම ලං ශ්රි ලං රාවේම ලං වැකිඹ්ත ලං ඇ5. ලං  ව ේ ලං  ත් ලං ආය්තව ලං වවුන්තිසිර ේ ලං
වි ලේඥ ලංේර්ේ ලංඅනු ලංරාවේ ස ලංත්ඹ ලංතේයන්තිය ේ ලංේභඹම ලංව ලංආය්තේම ලංඵේධේ්ත ලංඹයි ලංකීභම ලං
යම් ලං ොයතුරු ලං ම් ලංන ලං ්ත ලංරැී  ලංනැ. ලංඑඵඳු ලංඅලයේ්ත ලංඇිය ලංනම් ලං1 ලංවන්ති ලංවශ ලංක්රභඹ ලංඹම ත් ලං
දල්න භ්ත ලංකිරීභම ලංඑ්තත් ලංතේතීන්ති ේ ලංාවිධේනඹම ලංවැකිඹේ්ත ලංඳතී. ලං ව ේ ලංවුත් ලං භඹම ලංඑිරරි ලං 0 ලේධ ලං
ඵරඹ ලං ඳේවිච්චි ලංකිරීභම ලං චීනඹ ලංව ලංරුසිඹේ ලං සුදේනම් ලං නු ලං නොඅනුභේනඹ. ලං 2 ලං ැ 0ඹම ලංවන්ති ලංවශ ලංක්රභඹ ලං
අනු ලං12 ලං23  ලං ලං යෝභ ලංඳන ලංවේ ලංඑව  ලංවීභ ලංශ්රි ලංරාවේ ලංයතඹ ලංතු ලංවේර්ඹ ලංබේයඹකි. ලං ව ේ ලං ත් ලං ම් ලංන ලංවිම ලං
රාවේ ස ලං  ේලඳේරන ලං ත්ඹ ලං රවේ ලං ඵැන  ම්දී ලං ICC ලං  ේ ලං තීයමඹ්ත ලං එව ලං  වරේ ලං පිළිගැනීභම ලං රාවේ ලං
සුදේනම් ලං සද ලංඹන්තින ලංැව ලංහි ලංවරුමකි ලං. ලං 

 

                                                           
4 ඩේෆුර් ලං, ලංසුඩේනඹ ලංව ලංලිබිඹේ ස ලංසිේික ලං 
5 අයිරි ලං වෝ්ේ ලං, ලංඳර්තීනඹ ලංව ලංයු්ත ර්න ේ ලංසිදුවීම් 
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 ම් ලංඹන ලංැඩපිළි ර ලං ද ලංඵැන  ම්දී ලංඑව  ලංවිඹ ලංවැකි ලංවරුම ලංනම් ලං ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලංහි ලං
රාවේ ලං ඵො වෝ ලංවිම ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං�ඹේත්භව ලංවයනු ලංඇිය ලංඵඹ. ලංOISL ලංහි ලංඑ්ත ලං 0ර් ේලඹ්ත ලංවු ේ ලං
ශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලං“ දමුණ න්ති ලංවි ලේ ලංඅිකවයමඹ්ත ලං්ථේපි ලංවශ ලංයුතු ලංඵයි”6. ලංභේන ලං ලංහිම්වම් ලංවවුන්තිසිර ේ ලං
 ඹෝතනේරම ලං අනු ලං “ශ්රි ලං රාවේ ලං වි ලේ ලං වවුන්තිසිරඹ්ත ලං හි ලං අිකවයම ලං �ඹේ ලං භේර්ගඹම ලං ඹේ ලං යුතුඹ”. ලං
එ භන්තිභ ලං “ ලං ්ේිකන ලං ව ලං විල් 0ඹ ලං අිකවයම ලං�ඹේලිඹ්ත ලං අඳ්තඳේිය ලං ව ලං අාව ලං  ලං ද්ේගරඹන්ති ගන්ති ලං
ැදුම් ලංරත් ලංවඩාඩේඹභ්ත ලංරේ ලං�ඹේත්භව ලංවශ ලංයුතුඹ7” ලං එ භන්තිභ ලං භහිදී ලංයතඹ ලංවියව ලංව ල් ලංරාවේ ස ලං
අිකවයම ලං�ඹේලිඹම ලං ඳොදු ලංයේතය ලංභඩාඩර ේ ලංවි 0සුරුරුන්ති ලං, ලංනීියඥඹන්ති ලංව ලංඳරි්තවයින්ති ලංවබේගී ලංවය ලං
ගන්තිනේ ලංඵඹ8. ලං ලංඑ භන්තිභ ලං භභ ලං ඹෝතනේ ලංභගින්ති ලංයතඹ ලංදඬුම් ලංිරඹ ලංයුත් ත් ලං“අදේශ ලංඅඳයේධ ලංවේ ලංඍජුභ ලං
ග ලංකියුතු ලංද්ේගරඹන්තිම ලං, ලංඅදේශ ලං ඳොදු ලං 0ිය ලංව ලංතේයන්තිය ලංභේනුිඹ ලංනීිය ලං ලංප්රවේය ලංඳභම්ත ලං ලංඵයි”. ලං ම් ලං
අනු ලං උ්ත ලං  ඹෝතනේලිඹම ලං අනුභැියඹ ලං දැ්තවී භන්ති ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං යේතයඹද ලං  ේශීඹ ලං  ලං නීියඹම ලං තේයන්තිය ලං
අඳයේධ ලංනීියඹ ලංඅනුග ලංවය ලංගන්තිනේ ලංඅයභ ලංදඬුම් ලංරඵේ ලංදී ම් ලං�ඹේලි ඹදී ලංතේයන්තිය ලංයුධ ලංඅඳයේධ, ලංමර ලං
ඝේන ලංව ලංභේනුිඹ ලංඅඳයේධ ලං ලංවේ ලංද ලංදඬුම් ලංරඵේ ලංදීභම ලංවැකි ලං යි. 

 භභ ලං ඹෝතනේ ලංතුර ලංකිසිභ ලංැනව ලං “ දමුණ න්ති ලං“ ලංඅිකවයමඹ්ත ලංපිළිඵ ලංවන්ත ලංද්තනම ලං නොරැබුණු ලං
අය ලං “ දමුණ න්ති ලං අිකවයමඹවම” ලං  0 ලං  0ර්ානඹ්තද ලං  නොභැ9. ලං භ් ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලං තුරභ ලං ැදගත් ලං
නු ේ ලං්ේිකන, ලංවිල්ේදේයි, ලං වොම්වරුන්ති ේ ලංපිළිගැනීභම ලංර්ත ලංන ලං2 ලංවි ලේ ඹන්තිභ ලංවින්තිිර ලංප්රතේ ලං
පිළිගන්තිනේ ලං ) ලං අිකවයම ලං �ඹේලිඹකි. ලං “ දමුණ න්ති ලං අිකවයමඹ්ත ලං “ ලං ඹනු ලං ණ දු ලං “ ේශීඹ ලං අිකවයම ලං
ඹේන්තිත්රමඹ්ත” ලං ැ 0භ ලං ලේදේර්ථ ලං ැකිඹ්ත ලං ඳභණි. ලං  භභ ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලං “ශ්රි ලං රේා ්තඹ ලං ක්රභඹවයි” ලං ඳැසීභ ලං
තුළින්ති ලං  ලං යතඹම ලං දකු ඩා ලංඡන්තිද ලං දේඹවඹන්ති ේ ලං විල්ේඹ ලං ිරනේ ලං ග ලං වැව10. ලං භන්තිද ලං එභ ලං 0ේ ලං  භඹ ලංසිඹඹම ලං
සිඹඹ්තභ ලං ේශීඹ ලංව ලංවිල්ේන්ති ලංක්රභඹ්ත ලංඹයි ලංසිතීභම ලංඔවුන්ති ලං ඳශ මන ලංඵැවි 0. ලං භහි ලංඅ 0ත් ලංඳැත් ලංසිදු ලං
කිරී භන්ති ලං එනම් ලං “වි ේලඹන්ති ේ ලංවේඹ” ලං ඳැතී භන්ති ලං යතඹම ලංඋතු ර් ලං ඡන්තිද ලං දේඹවඹන්ති ේ ලං විල්ේඹ ලං භේ ලං
  ලංරඵේ ලංග ලංවැව. ලංඑ වත් ලං භහිදී ලංයතඹ ලංවිසින්ති ලංවශ ලංයුත් ත් ලංඅන්තිේදී ලංවඩාඩේඹම් ලංතුටු ලංකිරීභ ලං නො ලං
සිඹ ලං ලංඡන්තිද ලංදේඹවඹන්ති ලංභ  ලංඩේත් ලංපරදේයි ලංවේ ලංඵවව ලං 0ඹැන  ලංඔවුන්ති ේ ලංඕනය ලංඑඳේ ලංවම් ලංඅනු ලංතීන්තිදු ලංතීයම ලං
ගැනීභඹ. 

 

භවය ලං  ේලඳේරඥඹන්ති ලං  භහිද ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං භේන ලං හිමිවම් ලං  ඹෝතනේ න්ති ලං කිඹ න්ති න්ති ලං වි ේල ලං
විේතුන්ති ලංඋඳ ේලවඹන්ති ලංල ඹන්ති ලංඹේන්තිත්රමඹම ලංවබේගී ලංවීභ ලංඳභම්ත ලංඵඹ. ලංඑඹ ලංපිලිඵ ලංභත් ලංේවච්ඡේ ලං
භේමමින්ති ලංඳියන ලංඵැවින්ති ලංයතඹ ලං භහිදී ලංවර ලංයුත් ත් ලං භභ ලං ඹෝතනේලිඹම ලංයතඹ ලංඑව  ලංවු ේ ලංේබේ ඹන්ති ලං
ඵැවින්ති ලංඑභ ලං වො ලංහි ලංරැ වන ලංඳරිේ දන්ති ලංවමයුතු ලංවය ලංවි ේල ලංවේඹ ලංරඵේ ලංගැනීභඹ. ලංේේ ලං වොලේර්ථ ලංගැමළු ලං
 නු න්ති ලංර්ව ලංකිරීභ ලං  ලං  වෝ ලං  ලං  ඹෝතනේලි ේ ලං ැය ලං ඵේර ලංකිරීභම ලං උත්ේව ලංකිරීභ ලං ණ  ද්ත ලං යතඹ ලං  භභ ලං
�ඹේලිඹම ලංවැභැත් න්ති ලංඑවතු ලංනේද ලංඹන්තින ලංපිලිඵ ලංප්රල්නඹ්ත ලංභතු ලංවයයි. 
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7 Human Rights Council, Promoting Reconciliation, Accountability and Human Rights in Sri Lanka (29 September 
2015), UN Doc. A/HRC/30/L.20, para 6. (Human Rights Council Resolution) 
8 Human Rights Council Resolution, above n 7, para 7. 
9 Niran Anketell, “The Geneva Resolution and Politics”, Groundviews (10 October 2015) 
10 Times Online, “Lanka’s accountability process would be purely domestic: FM”, Sunday Times (24 October 2015) 
< http://www.sundaytimes.lk/news-online/lankas-accountability-process-purely-domestic-fm.html> accessed 27 
October 2015. 
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අේන ලං ල ඹන්ති ලං  භභ ලං අිකවයම ලං �ඹේලිඹ ලං තුර ලං තුරනේත්භව ලං , ලං විලද ලං  භන්තිභ ලං ඳැවැිරලි ලං ඳැමිණිලි ලං
 භ වඹවී ම් ලංප්රියඳත්ියඹ්ත ලං2අයෝ ාෝදව ලංප්රියඳත්ියඹ්ත ලං  ලංියබිඹ ලංයුතුඹ11. ලං භඵ� ලං�ඹේලිඹ්ත ලංපිලිඵ ලං ඳය ලං
සිමභ ලංදැනුම් ලංදීභ ලංභඟින්ති ලං භභ ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹම ලංතනේ ේ ලංවේඹ ලංමුර ලංසිමභ ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංයතඹම ලං
වැකිඹේ ලංරැ ේ. ලංසිදු ලංඇිය ලංසිඹලුභ ලංඅඳයේධ ලංවිබේග ලං වොම ලංඒේම ලං දඬුම් ලංරඵේ ලං දීභම ලංවැකි ලං ස ලංඹයි ලංසිතීභ ලං
ඹේර්ථේදී ලං නො ස. ලංභවය ලංනඩු ලංවිබේග ලං වොම ලංඒේම ලංදඬුම් ලං 0ර්මඹ ලංකිරීභ, ලංදවර ලංඳවසුවම් ලංව ලංම්ඳත් ලං
ප්රභේමඹ්ත ලං ඹම ත් ලං වුද ලං  ලං දේභ ලං වල් ලං ග ලං න ලංවමයුත්කි. ලං ඩේ ලං වේර්ඹ්තභ ලං වීභම ලං නම්, ලං අයෝ ාෝදව ලං
ප්රියඳත්ියඹ, ලං  ලංඅඳයේධ ලංරම ලංඅදේශ ලංසිඹලුභ ලංවඩාඩේඹම් ලංදර්තව ලං වොම ලං ගන ලං, 0ල්චි ලංවේර ලංඳරිච් ච්දඹ්ත ලං
තුර ලංසිදු ලංව ලං ලංඵණ විධ ලංඅඳයේධ ලංප්රභේමඹ්ත ලං 0 ඹෝතනඹ ලංන ලංඅඳයේධ ලංප්රභේමඹ්ත ලං ෝයේ ලං ගන ලංවමයුතු ලංආයම්බ ලං
වර ලංයුතුඹ. ලංශ්රි ලංරේා ්තඹ ලංන්තිදර්බඹ ලංතුර ලංඅ 0ේර්ඹ ඹන්තිභ ලංසිදු ලංවිඹ ලංයුතු ලං දඹ්ත ලංනම් ලංLTTE ලංඹම ලංම්ඵන්තිධ ලං
වමයුතු ලංවර ලං අඹලුන්ති ලංනීිය ලං භේර්ගඹම ලං  ගන ලං ඒභයි. ලං එ ේ ලං නැ වොත් ලං ඵණ යඹ්ත ලං න ලං සිාවර ලං තනේ ලං
අ 0ේර්ඹ ඹන්තිභ ලං  භඹ ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං වමුදේ ලං භර්දනඹම ලං  ගන ලං ආ ලං  භරභ්ත ලං ඵ ලං සිනු ලං ඇිය ලං අය ලං එඹම ලං
ේධේයම ලං වේතුද ලංඳියයි. ලංඅඳයේධ ලංරම ලංඍජුභ ලංගකි ලංයුත්න්ති ලංනීිය ේ ලංරැවැනම ලං ගන ලංඳවර ලංභේම ම් ලං
ආය්තව ලංඅාල ලංේභේජිවඹන්ති ේ ලංකුතුවරඹ ලංඅඩු ලංවයන ලං, ලංඔවුන්ති ේ ලංව ඹෝගඹ ලංදවර ලංදභන ලංව ලං ේලඳේරන ලං
ව ඹෝගඹ ලංරැ ඵන ලං�ඹේකි. 

අිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලං ැවසී ම්දී ලං වින්තිිරඹන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලං පිලිඵ ලංැභවිමභ ලං  දය්ත ලං සිියඹ ලං යුතුඹ. ලං
වින්තිිරඹන්ති ලං  භන්තිභ ලං  වොමිභ ලං දිරරි ේ ලං ේ්තකි ලං රඵේ ලං  දන ලං ේ්තකිවරුන්ති ලං රැවගැනීභ ලං අිකවයම ලං
�ඹේලි ේ ලංප්රමුඛ ලංඅාගඹකි. ලංතේත් ලංඹන්තිය ලංප්රමිතීන්තිම ලංඅනු ලංවින්තිිරඹේ ලංඳැමිණිලි ලං භ වඹන ලංවේර්ඹේරඹම ලං
 භන්තිභ ලං අිකවයමඹමද ලං දිරරිඳත් ලං වීභම ලං ඇඳ ලං වී ලං සිටියි. ලං  භහිදී ලං අදේශ ලං නීියභඹ ලං  0 ඹෝතනඹම ලං අදේර ලං
 0සිඹේවේය ලංම්ඳත් ලං ඵදී ලංඹේභ්ත ලංසිදුවිඹ ලංයුතු ලං ස. ලංශ්රි ලංරාවේ ලංවින්තිිරඹන්ති ලංව ලංේ්තිවරුන්ති ලංආය්තේ ලං
කිරී ම් ලංඳනම ලං භ ලංන ලංවිම ලංඅත්න්ති ලංඵේ ලංඇිය ලංඅය ලං භභ ලංවේර්ඹ ලංබේයඹම ලංවේඹ ලංන ලංසිඹලුභ ලංආඹන ලං
්ේිකන ලංවිඹ ලංයුතු ලංඅය ලංඑභගින්ති ලංවි ේලඹව ලංසිටින ලංඅ ඹකුම ලංවුද ලංශ්රය ලංදෘලය ලංභේධය ලංඔ් ේ ලංේ්තය ලංරඵේ ලං
දීභම ලංවැකි ලංවිඹ ලංයුතුඹ. 

 

අතුරුද න්ති ලංවුවන්ති ලංපිලිබ ලං ්ඹය ේ ලංබකන ලංවේර්ය ේකය  ලං 

 

ැභ ලංාේදඹවභ ලංභතු ලංව ලං ත්භේ්ත ලංනම් ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්තිඹ.භේනභ ලංහිමිවම් ලංවවුන්තිසිර ේ ලං ඹෝතනේම ලං
අනු ලංයතඹ ලං“අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලංවේර්ඹේරඹ්ත” ලං 2OMP  ලංපිහිටුවිඹ ලංයුතුඹ. ලංඑ වත් ලං ම් ලං
ද්තේ ලං යතඹ ලං OMPඹ ලං පිලිඵ ලං ැඩිදුය ලං  ොයතුරු ලං කිසි්ත ලං දවන්ති ලං වය ලං  නොභැිය ලං අය ලං , ලං එඹ ලං “්ථිය ලං ” ලං
වේර්ඹේරඹ්ත ලංඳභම්ත ලංන ලංඵ ලංකිඹේ ලංඇ12. ලං ඳය ලංදවන්ති ලංවර ලං ඹෝතනේම ලංඅනු ලං, ලංයතඹ ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලං
                                                           
11 Special Rapporteur on Truth, Justice, Reparations and Non Repetition, “Prosecutorial Prioritisation Strategies” 
(2014) <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/148/98/PDF/G1414898.pdf?OpenElement>  accessed 
25 December 2015. 
 
12 See, Human Rights Council Resolution, above n 7, preambular paragraph 4; “Statement made by Foreign 
Minister Mangala Samaraweera at UNHRC, Geneva”, News.lk (14 September 2015) < 
http://www.news.lk/fetures/item/9742-statement-by-mangala-samaraweera-at-the-30th-session-of-the-unhrc-geneva 
> accessed 11 November 2015. (Foreign Minister’s Statement to the Human Rights Council) 
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 ම් ලංඹන ලංැඩපිළි ර ලං ද ලංඵැන  ම්දී ලංඑව  ලංවිඹ ලංවැකි ලංවරුම ලංනම් ලං ලංවි ේලඹන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලංහි ලං
රාවේ ලං ඵො වෝ ලංවිම ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං�ඹේත්භව ලංවයනු ලංඇිය ලංඵඹ. ලංOISL ලංහි ලංඑ්ත ලං 0ර් ේලඹ්ත ලංවු ේ ලං
ශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලං“ දමුණ න්ති ලංවි ලේ ලංඅිකවයමඹ්ත ලං්ථේපි ලංවශ ලංයුතු ලංඵයි”6. ලංභේන ලං ලංහිම්වම් ලංවවුන්තිසිර ේ ලං
 ඹෝතනේරම ලං අනු ලං “ශ්රි ලං රාවේ ලං වි ලේ ලං වවුන්තිසිරඹ්ත ලං හි ලං අිකවයම ලං �ඹේ ලං භේර්ගඹම ලං ඹේ ලං යුතුඹ”. ලං
එ භන්තිභ ලං “ ලං ්ේිකන ලං ව ලං විල් 0ඹ ලං අිකවයම ලං�ඹේලිඹ්ත ලං අඳ්තඳේිය ලං ව ලං අාව ලං  ලං ද්ේගරඹන්ති ගන්ති ලං
ැදුම් ලංරත් ලංවඩාඩේඹභ්ත ලංරේ ලං�ඹේත්භව ලංවශ ලංයුතුඹ7” ලං එ භන්තිභ ලං භහිදී ලංයතඹ ලංවියව ලංව ල් ලංරාවේ ස ලං
අිකවයම ලං�ඹේලිඹම ලං ඳොදු ලංයේතය ලංභඩාඩර ේ ලංවි 0සුරුරුන්ති ලං, ලංනීියඥඹන්ති ලංව ලංඳරි්තවයින්ති ලංවබේගී ලංවය ලං
ගන්තිනේ ලංඵඹ8. ලං ලංඑ භන්තිභ ලං භභ ලං ඹෝතනේ ලංභගින්ති ලංයතඹ ලංදඬුම් ලංිරඹ ලංයුත් ත් ලං“අදේශ ලංඅඳයේධ ලංවේ ලංඍජුභ ලං
ග ලංකියුතු ලංද්ේගරඹන්තිම ලං, ලංඅදේශ ලං ඳොදු ලං 0ිය ලංව ලංතේයන්තිය ලංභේනුිඹ ලංනීිය ලං ලංප්රවේය ලංඳභම්ත ලං ලංඵයි”. ලං ම් ලං
අනු ලං උ්ත ලං  ඹෝතනේලිඹම ලං අනුභැියඹ ලං දැ්තවී භන්ති ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං යේතයඹද ලං  ේශීඹ ලං  ලං නීියඹම ලං තේයන්තිය ලං
අඳයේධ ලංනීියඹ ලංඅනුග ලංවය ලංගන්තිනේ ලංඅයභ ලංදඬුම් ලංරඵේ ලංදී ම් ලං�ඹේලි ඹදී ලංතේයන්තිය ලංයුධ ලංඅඳයේධ, ලංමර ලං
ඝේන ලංව ලංභේනුිඹ ලංඅඳයේධ ලං ලංවේ ලංද ලංදඬුම් ලංරඵේ ලංදීභම ලංවැකි ලං යි. 

 භභ ලං ඹෝතනේ ලංතුර ලංකිසිභ ලංැනව ලං “ දමුණ න්ති ලං“ ලංඅිකවයමඹ්ත ලංපිළිඵ ලංවන්ත ලංද්තනම ලං නොරැබුණු ලං
අය ලං “ දමුණ න්ති ලං අිකවයමඹවම” ලං  0 ලං  0ර්ානඹ්තද ලං  නොභැ9. ලං භ් ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලං තුරභ ලං ැදගත් ලං
නු ේ ලං්ේිකන, ලංවිල්ේදේයි, ලං වොම්වරුන්ති ේ ලංපිළිගැනීභම ලංර්ත ලංන ලං2 ලංවි ලේ ඹන්තිභ ලංවින්තිිර ලංප්රතේ ලං
පිළිගන්තිනේ ලං ) ලං අිකවයම ලං �ඹේලිඹකි. ලං “ දමුණ න්ති ලං අිකවයමඹ්ත ලං “ ලං ඹනු ලං ණ දු ලං “ ේශීඹ ලං අිකවයම ලං
ඹේන්තිත්රමඹ්ත” ලං ැ 0භ ලං ලේදේර්ථ ලං ැකිඹ්ත ලං ඳභණි. ලං  භභ ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලං “ශ්රි ලං රේා ්තඹ ලං ක්රභඹවයි” ලං ඳැසීභ ලං
තුළින්ති ලං  ලං යතඹම ලං දකු ඩා ලංඡන්තිද ලං දේඹවඹන්ති ේ ලං විල්ේඹ ලං ිරනේ ලං ග ලං වැව10. ලං භන්තිද ලං එභ ලං 0ේ ලං  භඹ ලංසිඹඹම ලං
සිඹඹ්තභ ලං ේශීඹ ලංව ලංවිල්ේන්ති ලංක්රභඹ්ත ලංඹයි ලංසිතීභම ලංඔවුන්ති ලං ඳශ මන ලංඵැවි 0. ලං භහි ලංඅ 0ත් ලංඳැත් ලංසිදු ලං
කිරී භන්ති ලං එනම් ලං “වි ේලඹන්ති ේ ලංවේඹ” ලං ඳැතී භන්ති ලං යතඹම ලංඋතු ර් ලං ඡන්තිද ලං දේඹවඹන්ති ේ ලං විල්ේඹ ලං භේ ලං
  ලංරඵේ ලංග ලංවැව. ලංඑ වත් ලං භහිදී ලංයතඹ ලංවිසින්ති ලංවශ ලංයුත් ත් ලංඅන්තිේදී ලංවඩාඩේඹම් ලංතුටු ලංකිරීභ ලං නො ලං
සිඹ ලං ලංඡන්තිද ලංදේඹවඹන්ති ලංභ  ලංඩේත් ලංපරදේයි ලංවේ ලංඵවව ලං 0ඹැන  ලංඔවුන්ති ේ ලංඕනය ලංඑඳේ ලංවම් ලංඅනු ලංතීන්තිදු ලංතීයම ලං
ගැනීභඹ. 

 

භවය ලං  ේලඳේරඥඹන්ති ලං  භහිද ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං භේන ලං හිමිවම් ලං  ඹෝතනේ න්ති ලං කිඹ න්ති න්ති ලං වි ේල ලං
විේතුන්ති ලංඋඳ ේලවඹන්ති ලංල ඹන්ති ලංඹේන්තිත්රමඹම ලංවබේගී ලංවීභ ලංඳභම්ත ලංඵඹ. ලංඑඹ ලංපිලිඵ ලංභත් ලංේවච්ඡේ ලං
භේමමින්ති ලංඳියන ලංඵැවින්ති ලංයතඹ ලං භහිදී ලංවර ලංයුත් ත් ලං භභ ලං ඹෝතනේලිඹම ලංයතඹ ලංඑව  ලංවු ේ ලංේබේ ඹන්ති ලං
ඵැවින්ති ලංඑභ ලං වො ලංහි ලංරැ වන ලංඳරිේ දන්ති ලංවමයුතු ලංවය ලංවි ේල ලංවේඹ ලංරඵේ ලංගැනීභඹ. ලංේේ ලං වොලේර්ථ ලංගැමළු ලං
 නු න්ති ලංර්ව ලංකිරීභ ලං  ලං  වෝ ලං  ලං  ඹෝතනේලි ේ ලං ැය ලං ඵේර ලංකිරීභම ලං උත්ේව ලංකිරීභ ලං ණ  ද්ත ලං යතඹ ලං  භභ ලං
�ඹේලිඹම ලංවැභැත් න්ති ලංඑවතු ලංනේද ලංඹන්තින ලංපිලිඵ ලංප්රල්නඹ්ත ලංභතු ලංවයයි. 
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8 Human Rights Council Resolution, above n 7, para 7. 
9 Niran Anketell, “The Geneva Resolution and Politics”, Groundviews (10 October 2015) 
10 Times Online, “Lanka’s accountability process would be purely domestic: FM”, Sunday Times (24 October 2015) 
< http://www.sundaytimes.lk/news-online/lankas-accountability-process-purely-domestic-fm.html> accessed 27 
October 2015. 
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අේන ලං ල ඹන්ති ලං  භභ ලං අිකවයම ලං �ඹේලිඹ ලං තුර ලං තුරනේත්භව ලං , ලං විලද ලං  භන්තිභ ලං ඳැවැිරලි ලං ඳැමිණිලි ලං
 භ වඹවී ම් ලංප්රියඳත්ියඹ්ත ලං2අයෝ ාෝදව ලංප්රියඳත්ියඹ්ත ලං  ලංියබිඹ ලංයුතුඹ11. ලං භඵ� ලං�ඹේලිඹ්ත ලංපිලිඵ ලං ඳය ලං
සිමභ ලංදැනුම් ලංදීභ ලංභඟින්ති ලං භභ ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹම ලංතනේ ේ ලංවේඹ ලංමුර ලංසිමභ ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංයතඹම ලං
වැකිඹේ ලංරැ ේ. ලංසිදු ලංඇිය ලංසිඹලුභ ලංඅඳයේධ ලංවිබේග ලං වොම ලංඒේම ලං දඬුම් ලංරඵේ ලං දීභම ලංවැකි ලං ස ලංඹයි ලංසිතීභ ලං
ඹේර්ථේදී ලං නො ස. ලංභවය ලංනඩු ලංවිබේග ලං වොම ලංඒේම ලංදඬුම් ලං 0ර්මඹ ලංකිරීභ, ලංදවර ලංඳවසුවම් ලංව ලංම්ඳත් ලං
ප්රභේමඹ්ත ලං ඹම ත් ලං වුද ලං  ලං දේභ ලං වල් ලං ග ලං න ලංවමයුත්කි. ලං ඩේ ලං වේර්ඹ්තභ ලං වීභම ලං නම්, ලං අයෝ ාෝදව ලං
ප්රියඳත්ියඹ, ලං  ලංඅඳයේධ ලංරම ලංඅදේශ ලංසිඹලුභ ලංවඩාඩේඹම් ලංදර්තව ලං වොම ලං ගන ලං, 0ල්චි ලංවේර ලංඳරිච් ච්දඹ්ත ලං
තුර ලංසිදු ලංව ලං ලංඵණ විධ ලංඅඳයේධ ලංප්රභේමඹ්ත ලං 0 ඹෝතනඹ ලංන ලංඅඳයේධ ලංප්රභේමඹ්ත ලං ෝයේ ලං ගන ලංවමයුතු ලංආයම්බ ලං
වර ලංයුතුඹ. ලංශ්රි ලංරේා ්තඹ ලංන්තිදර්බඹ ලංතුර ලංඅ 0ේර්ඹ ඹන්තිභ ලංසිදු ලංවිඹ ලංයුතු ලං දඹ්ත ලංනම් ලංLTTE ලංඹම ලංම්ඵන්තිධ ලං
වමයුතු ලංවර ලං අඹලුන්ති ලංනීිය ලං භේර්ගඹම ලං  ගන ලං ඒභයි. ලං එ ේ ලං නැ වොත් ලං ඵණ යඹ්ත ලං න ලං සිාවර ලං තනේ ලං
අ 0ේර්ඹ ඹන්තිභ ලං  භඹ ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං වමුදේ ලං භර්දනඹම ලං  ගන ලං ආ ලං  භරභ්ත ලං ඵ ලං සිනු ලං ඇිය ලං අය ලං එඹම ලං
ේධේයම ලං වේතුද ලංඳියයි. ලංඅඳයේධ ලංරම ලංඍජුභ ලංගකි ලංයුත්න්ති ලංනීිය ේ ලංරැවැනම ලං ගන ලංඳවර ලංභේම ම් ලං
ආය්තව ලංඅාල ලංේභේජිවඹන්ති ේ ලංකුතුවරඹ ලංඅඩු ලංවයන ලං, ලංඔවුන්ති ේ ලංව ඹෝගඹ ලංදවර ලංදභන ලංව ලං ේලඳේරන ලං
ව ඹෝගඹ ලංරැ ඵන ලං�ඹේකි. 

අිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලං ැවසී ම්දී ලං වින්තිිරඹන්ති ේ ලංවබේගිත්ඹ ලං පිලිඵ ලංැභවිමභ ලං  දය්ත ලං සිියඹ ලං යුතුඹ. ලං
වින්තිිරඹන්ති ලං  භන්තිභ ලං  වොමිභ ලං දිරරි ේ ලං ේ්තකි ලං රඵේ ලං  දන ලං ේ්තකිවරුන්ති ලං රැවගැනීභ ලං අිකවයම ලං
�ඹේලි ේ ලංප්රමුඛ ලංඅාගඹකි. ලංතේත් ලංඹන්තිය ලංප්රමිතීන්තිම ලංඅනු ලංවින්තිිරඹේ ලංඳැමිණිලි ලං භ වඹන ලංවේර්ඹේරඹම ලං
 භන්තිභ ලං අිකවයමඹමද ලං දිරරිඳත් ලං වීභම ලං ඇඳ ලං වී ලං සිටියි. ලං  භහිදී ලං අදේශ ලං නීියභඹ ලං  0 ඹෝතනඹම ලං අදේර ලං
 0සිඹේවේය ලංම්ඳත් ලං ඵදී ලංඹේභ්ත ලංසිදුවිඹ ලංයුතු ලං ස. ලංශ්රි ලංරාවේ ලංවින්තිිරඹන්ති ලංව ලංේ්තිවරුන්ති ලංආය්තේ ලං
කිරී ම් ලංඳනම ලං භ ලංන ලංවිම ලංඅත්න්ති ලංඵේ ලංඇිය ලංඅය ලං භභ ලංවේර්ඹ ලංබේයඹම ලංවේඹ ලංන ලංසිඹලුභ ලංආඹන ලං
්ේිකන ලංවිඹ ලංයුතු ලංඅය ලංඑභගින්ති ලංවි ේලඹව ලංසිටින ලංඅ ඹකුම ලංවුද ලංශ්රය ලංදෘලය ලංභේධය ලංඔ් ේ ලංේ්තය ලංරඵේ ලං
දීභම ලංවැකි ලංවිඹ ලංයුතුඹ. 

 

අතුරුද න්ති ලංවුවන්ති ලංපිලිබ ලං ්ඹය ේ ලංබකන ලංවේර්ය ේකය  ලං 

 

ැභ ලංාේදඹවභ ලංභතු ලංව ලං ත්භේ්ත ලංනම් ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්තිඹ.භේනභ ලංහිමිවම් ලංවවුන්තිසිර ේ ලං ඹෝතනේම ලං
අනු ලංයතඹ ලං“අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලංවේර්ඹේරඹ්ත” ලං 2OMP  ලංපිහිටුවිඹ ලංයුතුඹ. ලංඑ වත් ලං ම් ලං
ද්තේ ලං යතඹ ලං OMPඹ ලං පිලිඵ ලං ැඩිදුය ලං  ොයතුරු ලං කිසි්ත ලං දවන්ති ලං වය ලං  නොභැිය ලං අය ලං , ලං එඹ ලං “්ථිය ලං ” ලං
වේර්ඹේරඹ්ත ලංඳභම්ත ලංන ලංඵ ලංකිඹේ ලංඇ12. ලං ඳය ලංදවන්ති ලංවර ලං ඹෝතනේම ලංඅනු ලං, ලංයතඹ ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලං
                                                           
11 Special Rapporteur on Truth, Justice, Reparations and Non Repetition, “Prosecutorial Prioritisation Strategies” 
(2014) <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/148/98/PDF/G1414898.pdf?OpenElement>  accessed 
25 December 2015. 
 
12 See, Human Rights Council Resolution, above n 7, preambular paragraph 4; “Statement made by Foreign 
Minister Mangala Samaraweera at UNHRC, Geneva”, News.lk (14 September 2015) < 
http://www.news.lk/fetures/item/9742-statement-by-mangala-samaraweera-at-the-30th-session-of-the-unhrc-geneva 
> accessed 11 November 2015. (Foreign Minister’s Statement to the Human Rights Council) 
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සිටින ලංඳවුල් ලංරම ලංවනඹ්ත ලංරඵේ ලංදීභම ලං“ඳැමිම ලංනැිය ලංඵ ලංදවන්ති ලංවයමින්ති ලං“ ලංවියවඹ්ත ලංිරඹ ලංයුතුඹ. ලං භහිදී ලං
OMPඹම ලං අදේශ ලං ඳරිඳේරන ලං ඵරර ලං රඵේ ලං දී ලං අතුරුදවන්ති ලං ව ලං ේභේජිවඹන්ති ලං සිටින ලං ඳවුල් ලං ර ලං ජි නෝඳේඹ ලං
ආධේය, ලංවිශ්රේභ ලංැටුප් ලංදල්න ම් ලංව ලංන්තිිර ලංමුදල් ලංැ 0 ලංදය ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංඋඳ්ථම්ඵ ලංවර ලංයුතුඹ. 

 ලංාේදරම ලං  ලං වබේගී ලං ව ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං  ොඹේ ලං ඵරන ලං
වේර්ඹේරඹම ලං ැඩි ලං ඵරර ලංප්රභේමඹ්ත ලංරඵේ ලං දීභ ලං සුදුසු ලංඵයි. ලං  භහිදී ලං අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං  ව යන ලං
ඳරී්තම ලං යුේධ ේ ලං අන්ති ලංවේර ඹන්ති ලං ඔේඵම ලං  ගෝ ලං සිදු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඵමත් ලං 1970 ලං රුම ලං අයගර, ලං JVP ලං
ගැටුම් ලං ඹනේදී ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං ප්රාඩාඩ ලං සිදු ලං වීම් ලං පිලිඵ ලං  ොඹේ ලං ඵැලිඹ ලං යුතු ලං ඵත් ලං ඔවුණ  ලං කී ෝඹ. ලං කුභන ලං ලං
ආවේයඹකින්ති ලංවුද ලං අතුරුදන්ති ලංවුන්ති ේ ලංජිවි ලං රම ලං ටිනේවභ්ත ලංරඵේ ලං දී ලංවමයුතු ලංකියභ ලංභැනයි ලංඹන්තින ලං
 ඵො වෝ ලං දනේ ේ ලංඅදව ලංවිඹ. 

එවභ ලං ොයතුය්ත ලංනැ ලංනැ ලංරැී භ ලංැර්තවීභම ලංයතඹ ලංව ලං වොමිභ ලංතුලින්ති ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං
රැ ඵන ලං  ොයතුරු ලං OMP ලං දත් ලං ගඵඩේම ලං රැී භම ලං ැරැ්විඹ ලං යුතුඹ. ලං � ලං රාවේ ස ලං භේන ලං හිමිවම් ලං
විභර්ලනඹ ලං වයන ලං භවේ ලං  වොභේරි් ලං වේර්ඹේරඹ ලං 2OISL  ලං අනු ලං යතඹ ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං භධයභ ලං ලං
 ොයතුරු ලං ගඵඩේ්ත ලං වේ ලං අදේශ ලං ඳවුල් ලං රම ලං එභ ලං  ොයතුරු ලං රම ලං පිවිසීභම ලං දඩ ලං රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතුඹ13. ලං
OMPඹ ලං  භභ ලං  ොයතුරු ලං ගඵඩේ ලං නඩත්තු ලං වර ලං යුතු ලං අය ලං එභගින්ති ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං වි්ය, ලං
අනනයේ ලං භන්තිභ ලංසිදුවීම් ලංපිලිඵ ලං ොයතුරු ලංද ලංරඵේ ලංග ලංවිඹ ලංයුතුඹ. 

ද්ළුල් ලං ඵරර ලං ඹම ත් ලං OMPඹම ලං අිකවයම ලංෛදය ලං විල් ල්ම ලං ,ැඩ ලං බිම් ලං විල් ල්ම ලං ඹනේදී ලං විලේර ලං
ඳරිඹව ලං ඳරී්තම ලං ඳැැත්වීභම ලං දඩ ලං වය ලං රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතුඹ. ලං  භඹම ලං අභය ලං අිකවයම ලං ෛදය ලං
වි ලේඥඹන්ති ේ ලංඅකර්තමඹ ලංඹම ත් ලංභෘ ලංලරීය ලං ගොඩ ලංගැනී ම් ලංඵරඹ ලං ද ලංOMP ලංඹම ලංියබිඹ ලංයුතුඹ. ලංඅදේශ ලං
ඕනයභ ලංඅ්ථේවදී ලංද්ේගර ඹකු ලං වෝ ලංආඹනඹ්ත ලංේ්තය ලංරඵේ ලංදීභම ලංවැවී ම් ලංවැකිඹේද ලංOMP ලංඹම ලං
රඵේ ලංිරඹ ලංයුතුඹ. 

 

ඳසුගිඹ ලංදලව ලංඳවව ලංවේරඹ ලං ද ලංඵැන  ම්දී ලං� ලංරාවේ ලං ඵො වෝ ලංබිහිසුණු ලංභවඹන්ති ලංඳසු ලං වොම ලංඇිය ලංඵැස ලං
අඳ ලංසිඹල්ර ලංදන්තිනේ ලංයඹකි. ලං භඵඳු ලං�ඹේන්ති ලංනැත් ලංදටු ලං නොවීභම ලංග ලංඵරේ ලංග 0මින්ති ලංයතඹ ලං“ඵර ඹන්ති ලං
සිදු ලංන ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංැශ්තවී ම් ලංඅන්තිර්තේියව ලංඳන” ලංම ලංඅත්න්ති ලංැී භම ලංඅදව් ලං වොම ලංඇ.එභගින්ති ලං
එඵඳු ලං�ඹේ ලංේභේනය ලංඅඳයේධ ලං භන්තිභ ලංඅන්තිර්තේියව ලංඅඳයේධ ලංල ඹන්ති ලංද ලං� ලංරාවේ ලංනීියඹම ලංඅන්තිර්ග්රවමඹ ලං
නු ලංඇ. ලංඒ ලංඅනු ලංඑඵඳු ලංඅතුරුදවන්ති ලංකිරීම් ලංරම ලංඅදේර ලංද්ේගරඹන්තිම ලංඅදේශ ලංනීිය ලංප්රවේය ලංදඬුම් ලංහිමි ලංනු ලං
ඇ. ලං ඵර ඹන්ති ලං සිදු ලං න ලං අතුරුදවන්ති ලං වීම් ලං ව ලං OMP ේ ලං වේර්ඹ ලං බේයඹ ලං අය ලං ඇත් ත් ලං අවි ඹෝතනීඹ ලං
ඵේඹකි. ලං  භභ ලං වේර්ඹේර ේ ලං මලිව ලං වේර්ඹබේයඹ ලං භේනුිඹ ලං  වේතුන්ති ලං භ ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං
 ොඹේ ලං ඵැන භ ලං වුත් ලං එභගින්ති ලං රඵේ ලං  දන ලං ේ්තය ලං ව ලං  ොයතුරු ලං කිසි ලං ිර නව ලං අ්ත ේරු ලං වර ලං
 නොවැව.එභ ලං 0ේභ ලංOMP ලංඹම ලංභන්ති ේ ලං ොඹේගැනීම් ලංපිලිඵ ලං ොයතුරු ලංවි ලේ ලංඅිකවයමඹවම ලං වෝ ලං
නීියඳිය ලං දඳේර් ම්න්තිතුම ලං ලංරඵේ ලංදී ලංඑභගින්ති ලංඳැමිණිල්ර ලං භ වඹවීභම ලංදඩ ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංඵරර ලංරඵේ ලංිරඹ ලං
යුතුඹ. ලංඑඳභමකුදු ලං නො ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලංව ලංය ලංප්රවේල ලංකිරී ම් ලං�ඹේලිඹම ලංභේන ලංOMPඹමද ලං
අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ේ ලංඳවුල් ලංර ලංේභේජිවඹන්තිම ලංභ නෝ ලංභේජීඹ ලංආධේය ලංරඵේ ලංදීභම ලංඵරම ලංරඵේ ලංිරඹ ලංයුතුඹ. 

                                                                                                                                                                                           
 
13 OISL Report, above n 6, 230. 
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අපි ලං ඳය ලංදවන්ති ලංවර ලංඳරිිර ලංOMPඹ ලංභධයභ ලං ොයතුරු ලංගඵඩේ ලංනඩත්තු ලංවයන්ති න්ති ලංනම් ලංඑන ලං ඳෞේගලිව ලං
 ොයතුරුර ලං යවය ලං බේඹ ලං වියව ලං කිරීභම ලං එඹම ලං ල්තියභත් ලංෛනියව ලං ව ලං ආඹ 0ව ලං රැවයමඹ්ත ලං
ියබිඹ ලංයුතුඹ. ලංඑැ 0 ලංදත් ලංප්රියඳත්ියඹ්ත ලංතුලින්ති ලං භභ ලංදත් ලං නොවුභනේ ලංද්ේගරඹන්ති ලංව ලංආඹන ලංඅම ලං
ඳත් ලං වීභ ලං ර්තේ ලං ග ලං වැව. ලං යවය ලං ඵ ලං සුරැකී ම් ලං ප්රියඥේ ලං OMPඹ ලං පිලිඵ ලං භවතනේ ේ ලං
විල් 0ඹත්ඹද ලං වවුරු ලං වයයි. ලං  භනයින්ති ලං ඵරන ලං වර ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං  ොඹේ ලං ඵරන ලං
වේර්ඹේරඹ ලංභවතන ලංමිත්රශීලි, ලං ද්ළුල් ලංඵරර ලංහි ලංවමයුතු ලංවයන ලංආඹනඹ්ත ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵත්, ලං වි මව ලං
ේධේයම ලං  වේතු ලං භ ලං ඳැමිණිලි ලං විබේග ලං  නොවශ වොත් ලං එඹම ලං එිරරි ලං ඳැමිණිලි ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ලං විඹ ලං යුතු ලං
ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංඵත් ලංදව ලංවරුණු ලංභ ලං ඳනී ලංඹයි. 

 

වන්තිිර ලං 

අන්තිනන්ති ලං ඵො වොභඹ්තභ ලංන්තිිර ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංඇිය ලංඅ්ථේ ලංකිහිඳඹ්තභ ලංවඳුනේ ගන ලංියබිණි. ලංන්තිිර ලංභගින්ති ලං
වින්තිිරඹන්ති ේ ලං ජිවිරම ලං වනඹ්ත ලං රැ ඵනේ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං ඔවුන්ති ලං නැත් ලං සුද්රුදු ලං ජිවිරම ලං
ප්රිය්මේඳනඹ ලං වීභමද ලං ද ලං ඇ. ලං  භහිදී ලං දවන්ති ලංවයන ලං රද ලං න්තිිර ලං විවිධේවේය ලං ග 0යි. ලං ඒේ ලං වි මව ලං මරයභඹ ලං
ආධේය ලංන ලංඅය ලංත් ලංවි මව ලංඒේ ලංා ේේත්භව ලංආධේය ලංවීභමද ලංද්ළුන. ලංා ේේත්භව ලංආධේය ලංරම ලං
උදේවයම ලං ර ලංභේ ලංරඵේ ලංගැනීභ ලං, ලංඅනු්භයමඹන්ති ලංැ 0 ලංදය ලංඇතුරත් ලං ස. 

 

න්තිිර ලංරම ලංභගේමි ලංවබේගී ලංවුන්ති ගන්ති ලංනැගුනු ලංඅ න්ත ලංවඬ ලංන්ති න්ති ලංභන්ති ගන්ති ලංඳැවැය ලංගන්තිනේ ලංරද ලං
දඩවඩම් ලංනැ ලංරඵේ ලංගැනීභඹ. ලංභ ලංඋඳන්ති ලංබිම් ලංරම ලංනැ ලංඹේභම ලංඇිය ලං නොවැකිඹේ ලං, ලංඒේ ලංඵර ඹන්ති ලං
අත් ලංඳත් ලංවය ලං ගන ලංසිටීභ ලංව ලංඳේරනඹ ලංකිරීභ ලංඹන ලං�ඹේ ලංරම ලංඑිරරි ලංනීියභඹ, ලංප්රියඳත්ියභඹ ලංව ලංආඹ 0ව ලං
�ඹේ ලං භේර්ග ලං වේ ලං ග ලං යුතුඹ. ලං  භඹ ලං ණ දු ලං  ේඳර ලං අහිමි ලං වීභ්ත ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං භ ලං මුතුන්ති ලං මිත්න්ති ගන්ති ලං
රැබුණු ලංදඩවඩම් ලංඅහිමිවීභ ලංඔවුනම ලංසිඹ ලංඅනනයේඹ ලංඅහිමිවීභ්ත ලංද ලංන්තිනම ලංද්ළුන. ලං භහිදී ලංභ්ත ලංවර ලං
යුතු ලංැදගත් ලංවරුම්ත ලංනම් ලං ලංයතඹ ලං භභ ලංදඩවඩම් ලංපිලිඵ ලංවමයුතු ලංකිරීභ ලංර්භේනඹ ලංන ලංවිම ලංද්තභන්ති ලංවය ලං
ඇිය ලං ඵඹ14.එ ේභ ලං  ලං යතඹ ලං උතු ර් ලං වමුදේ ලං වවුරු ලං දිර ලංවය ලංඇිය ලං භුමි ලං  ලං බේගඹන්ති ලං පිළිඵද ලං ැරකිඹ ලං යුතු ලං
අධේනඹ්ත ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵ ලං භහිදී ලංදවන්ති ලංකිරීභ ලංම න්තිඹ. ලංඑඵඳු ලං�ඹේලිඹ්ත ලංයතඹ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං
පිලිඵ ලංඇිය ලංේබේඹ ලංප්රවම ලංවයන ලංසිදු ලංවීභ්ත ලංනු ලංඇිය ලංඵ ලංවිේත්ණ  ලංප්රවේල ලංව රෝඹ. 

 

 භහිදී ලංඊරගම ලංදවන්ති ලංවර ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලංමරයභඹ ලංආධේය ලංල ඹන්ති ලංසිදු ලංවයනු ලංරඵන ලංන්තිිර ලං ගවිම්ඹ. ලං
 භහිදී ලං අඳ ලං විසින්ති ලං දවන්ති ලං කිරීභම ලං ඹන්ති න්ති ලං කිසිඹම් ලං ද්ේගර ඹකුම ලං  වෝ ලං වඩාඩේඹභවම ලං සිදු ලං වයන ලං රද ලං
 ගවීභ්ත ලං පිලිඵ ලං ඳභම්ත ලං  නො ස. ලං OISL ලං ේර්ේම ලං අනු ලං යතඹ ලං වින්තිිරඹන්ති ේ ලං සුවි ලේෂී ලං අලයේ ලං

                                                           
14 14 In October 2015, President Sirisena returned 613 acres in Killinochchi and Mullaitivu districts, to both 
individual owners as well as institutions.  Earlier in the year 818 acres of land were returned in Sampur as well as 
1013 acres were released in Jaffna.  See T. Ramakrishnan, “President Sirisena launches another land return drive” 
The Hindu (5 October 2015) < http://www.thehindu.com/news/international/president-sirisenalaunchesanother-land-
return-drive/article7727284.ece> accessed 27 October 2015. 
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සිටින ලංඳවුල් ලංරම ලංවනඹ්ත ලංරඵේ ලංදීභම ලං“ඳැමිම ලංනැිය ලංඵ ලංදවන්ති ලංවයමින්ති ලං“ ලංවියවඹ්ත ලංිරඹ ලංයුතුඹ. ලං භහිදී ලං
OMPඹම ලං අදේශ ලං ඳරිඳේරන ලං ඵරර ලං රඵේ ලං දී ලං අතුරුදවන්ති ලං ව ලං ේභේජිවඹන්ති ලං සිටින ලං ඳවුල් ලං ර ලං ජි නෝඳේඹ ලං
ආධේය, ලංවිශ්රේභ ලංැටුප් ලංදල්න ම් ලංව ලංන්තිිර ලංමුදල් ලංැ 0 ලංදය ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංඋඳ්ථම්ඵ ලංවර ලංයුතුඹ. 

 ලංාේදරම ලං  ලං වබේගී ලං ව ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං ප්රවේල ලං ව ල් ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං  ොඹේ ලං ඵරන ලං
වේර්ඹේරඹම ලං ැඩි ලං ඵරර ලංප්රභේමඹ්ත ලංරඵේ ලං දීභ ලං සුදුසු ලංඵයි. ලං  භහිදී ලං අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං  ව යන ලං
ඳරී්තම ලං යුේධ ේ ලං අන්ති ලංවේර ඹන්ති ලං ඔේඵම ලං  ගෝ ලං සිදු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඵමත් ලං 1970 ලං රුම ලං අයගර, ලං JVP ලං
ගැටුම් ලං ඹනේදී ලං  ඵො වොභඹ්ත ලං ප්රාඩාඩ ලං සිදු ලං වීම් ලං පිලිඵ ලං  ොඹේ ලං ඵැලිඹ ලං යුතු ලං ඵත් ලං ඔවුණ  ලං කී ෝඹ. ලං කුභන ලං ලං
ආවේයඹකින්ති ලංවුද ලං අතුරුදන්ති ලංවුන්ති ේ ලංජිවි ලං රම ලං ටිනේවභ්ත ලංරඵේ ලං දී ලංවමයුතු ලංකියභ ලංභැනයි ලංඹන්තින ලං
 ඵො වෝ ලං දනේ ේ ලංඅදව ලංවිඹ. 

එවභ ලං ොයතුය්ත ලංනැ ලංනැ ලංරැී භ ලංැර්තවීභම ලංයතඹ ලංව ලං වොමිභ ලංතුලින්ති ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං
රැ ඵන ලං  ොයතුරු ලං OMP ලං දත් ලං ගඵඩේම ලං රැී භම ලං ැරැ්විඹ ලං යුතුඹ. ලං � ලං රාවේ ස ලං භේන ලං හිමිවම් ලං
විභර්ලනඹ ලං වයන ලං භවේ ලං  වොභේරි් ලං වේර්ඹේරඹ ලං 2OISL  ලං අනු ලං යතඹ ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං භධයභ ලං ලං
 ොයතුරු ලං ගඵඩේ්ත ලං වේ ලං අදේශ ලං ඳවුල් ලං රම ලං එභ ලං  ොයතුරු ලං රම ලං පිවිසීභම ලං දඩ ලං රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතුඹ13. ලං
OMPඹ ලං  භභ ලං  ොයතුරු ලං ගඵඩේ ලං නඩත්තු ලං වර ලං යුතු ලං අය ලං එභගින්ති ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං වි්ය, ලං
අනනයේ ලං භන්තිභ ලංසිදුවීම් ලංපිලිඵ ලං ොයතුරු ලංද ලංරඵේ ලංග ලංවිඹ ලංයුතුඹ. 

ද්ළුල් ලං ඵරර ලං ඹම ත් ලං OMPඹම ලං අිකවයම ලංෛදය ලං විල් ල්ම ලං ,ැඩ ලං බිම් ලං විල් ල්ම ලං ඹනේදී ලං විලේර ලං
ඳරිඹව ලං ඳරී්තම ලං ඳැැත්වීභම ලං දඩ ලං වය ලං රඵේ ලං ිරඹ ලං යුතුඹ. ලං  භඹම ලං අභය ලං අිකවයම ලං ෛදය ලං
වි ලේඥඹන්ති ේ ලංඅකර්තමඹ ලංඹම ත් ලංභෘ ලංලරීය ලං ගොඩ ලංගැනී ම් ලංඵරඹ ලං ද ලංOMP ලංඹම ලංියබිඹ ලංයුතුඹ. ලංඅදේශ ලං
ඕනයභ ලංඅ්ථේවදී ලංද්ේගර ඹකු ලං වෝ ලංආඹනඹ්ත ලංේ්තය ලංරඵේ ලංදීභම ලංවැවී ම් ලංවැකිඹේද ලංOMP ලංඹම ලං
රඵේ ලංිරඹ ලංයුතුඹ. 

 

ඳසුගිඹ ලංදලව ලංඳවව ලංවේරඹ ලං ද ලංඵැන  ම්දී ලං� ලංරාවේ ලං ඵො වෝ ලංබිහිසුණු ලංභවඹන්ති ලංඳසු ලං වොම ලංඇිය ලංඵැස ලං
අඳ ලංසිඹල්ර ලංදන්තිනේ ලංයඹකි. ලං භඵඳු ලං�ඹේන්ති ලංනැත් ලංදටු ලං නොවීභම ලංග ලංඵරේ ලංග 0මින්ති ලංයතඹ ලං“ඵර ඹන්ති ලං
සිදු ලංන ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංැශ්තවී ම් ලංඅන්තිර්තේියව ලංඳන” ලංම ලංඅත්න්ති ලංැී භම ලංඅදව් ලං වොම ලංඇ.එභගින්ති ලං
එඵඳු ලං�ඹේ ලංේභේනය ලංඅඳයේධ ලං භන්තිභ ලංඅන්තිර්තේියව ලංඅඳයේධ ලංල ඹන්ති ලංද ලං� ලංරාවේ ලංනීියඹම ලංඅන්තිර්ග්රවමඹ ලං
නු ලංඇ. ලංඒ ලංඅනු ලංඑඵඳු ලංඅතුරුදවන්ති ලංකිරීම් ලංරම ලංඅදේර ලංද්ේගරඹන්තිම ලංඅදේශ ලංනීිය ලංප්රවේය ලංදඬුම් ලංහිමි ලංනු ලං
ඇ. ලං ඵර ඹන්ති ලං සිදු ලං න ලං අතුරුදවන්ති ලං වීම් ලං ව ලං OMP ේ ලං වේර්ඹ ලං බේයඹ ලං අය ලං ඇත් ත් ලං අවි ඹෝතනීඹ ලං
ඵේඹකි. ලං  භභ ලං වේර්ඹේර ේ ලං මලිව ලං වේර්ඹබේයඹ ලං භේනුිඹ ලං  වේතුන්ති ලං භ ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං
 ොඹේ ලං ඵැන භ ලං වුත් ලං එභගින්ති ලං රඵේ ලං  දන ලං ේ්තය ලං ව ලං  ොයතුරු ලං කිසි ලං ිර නව ලං අ්ත ේරු ලං වර ලං
 නොවැව.එභ ලං 0ේභ ලංOMP ලංඹම ලංභන්ති ේ ලං ොඹේගැනීම් ලංපිලිඵ ලං ොයතුරු ලංවි ලේ ලංඅිකවයමඹවම ලං වෝ ලං
නීියඳිය ලං දඳේර් ම්න්තිතුම ලං ලංරඵේ ලංදී ලංඑභගින්ති ලංඳැමිණිල්ර ලං භ වඹවීභම ලංදඩ ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංඵරර ලංරඵේ ලංිරඹ ලං
යුතුඹ. ලංඑඳභමකුදු ලං නො ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලංව ලංය ලංප්රවේල ලංකිරී ම් ලං�ඹේලිඹම ලංභේන ලංOMPඹමද ලං
අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ේ ලංඳවුල් ලංර ලංේභේජිවඹන්තිම ලංභ නෝ ලංභේජීඹ ලංආධේය ලංරඵේ ලංදීභම ලංඵරම ලංරඵේ ලංිරඹ ලංයුතුඹ. 

                                                                                                                                                                                           
 
13 OISL Report, above n 6, 230. 
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අපි ලං ඳය ලංදවන්ති ලංවර ලංඳරිිර ලංOMPඹ ලංභධයභ ලං ොයතුරු ලංගඵඩේ ලංනඩත්තු ලංවයන්ති න්ති ලංනම් ලංඑන ලං ඳෞේගලිව ලං
 ොයතුරුර ලං යවය ලං බේඹ ලං වියව ලං කිරීභම ලං එඹම ලං ල්තියභත් ලංෛනියව ලං ව ලං ආඹ 0ව ලං රැවයමඹ්ත ලං
ියබිඹ ලංයුතුඹ. ලංඑැ 0 ලංදත් ලංප්රියඳත්ියඹ්ත ලංතුලින්ති ලං භභ ලංදත් ලං නොවුභනේ ලංද්ේගරඹන්ති ලංව ලංආඹන ලංඅම ලං
ඳත් ලං වීභ ලං ර්තේ ලං ග ලං වැව. ලං යවය ලං ඵ ලං සුරැකී ම් ලං ප්රියඥේ ලං OMPඹ ලං පිලිඵ ලං භවතනේ ේ ලං
විල් 0ඹත්ඹද ලං වවුරු ලං වයයි. ලං  භනයින්ති ලං ඵරන ලං වර ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ලං පිලිඵ ලං  ොඹේ ලං ඵරන ලං
වේර්ඹේරඹ ලංභවතන ලංමිත්රශීලි, ලං ද්ළුල් ලංඵරර ලංහි ලංවමයුතු ලංවයන ලංආඹනඹ්ත ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵත්, ලං වි මව ලං
ේධේයම ලං  වේතු ලං භ ලං ඳැමිණිලි ලං විබේග ලං  නොවශ වොත් ලං එඹම ලං එිරරි ලං ඳැමිණිලි ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ලං විඹ ලං යුතු ලං
ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංඵත් ලංදව ලංවරුණු ලංභ ලං ඳනී ලංඹයි. 

 

වන්තිිර ලං 

අන්තිනන්ති ලං ඵො වොභඹ්තභ ලංන්තිිර ලංරඵේ ලංගැනීභම ලංඇිය ලංඅ්ථේ ලංකිහිඳඹ්තභ ලංවඳුනේ ගන ලංියබිණි. ලංන්තිිර ලංභගින්ති ලං
වින්තිිරඹන්ති ේ ලං ජිවිරම ලං වනඹ්ත ලං රැ ඵනේ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං ඔවුන්ති ලං නැත් ලං සුද්රුදු ලං ජිවිරම ලං
ප්රිය්මේඳනඹ ලං වීභමද ලං ද ලං ඇ. ලං  භහිදී ලං දවන්ති ලංවයන ලං රද ලං න්තිිර ලං විවිධේවේය ලං ග 0යි. ලං ඒේ ලං වි මව ලං මරයභඹ ලං
ආධේය ලංන ලංඅය ලංත් ලංවි මව ලංඒේ ලංා ේේත්භව ලංආධේය ලංවීභමද ලංද්ළුන. ලංා ේේත්භව ලංආධේය ලංරම ලං
උදේවයම ලං ර ලංභේ ලංරඵේ ලංගැනීභ ලං, ලංඅනු්භයමඹන්ති ලංැ 0 ලංදය ලංඇතුරත් ලං ස. 

 

න්තිිර ලංරම ලංභගේමි ලංවබේගී ලංවුන්ති ගන්ති ලංනැගුනු ලංඅ න්ත ලංවඬ ලංන්ති න්ති ලංභන්ති ගන්ති ලංඳැවැය ලංගන්තිනේ ලංරද ලං
දඩවඩම් ලංනැ ලංරඵේ ලංගැනීභඹ. ලංභ ලංඋඳන්ති ලංබිම් ලංරම ලංනැ ලංඹේභම ලංඇිය ලං නොවැකිඹේ ලං, ලංඒේ ලංඵර ඹන්ති ලං
අත් ලංඳත් ලංවය ලං ගන ලංසිටීභ ලංව ලංඳේරනඹ ලංකිරීභ ලංඹන ලං�ඹේ ලංරම ලංඑිරරි ලංනීියභඹ, ලංප්රියඳත්ියභඹ ලංව ලංආඹ 0ව ලං
�ඹේ ලං භේර්ග ලං වේ ලං ග ලං යුතුඹ. ලං  භඹ ලං ණ දු ලං  ේඳර ලං අහිමි ලං වීභ්ත ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං භ ලං මුතුන්ති ලං මිත්න්ති ගන්ති ලං
රැබුණු ලංදඩවඩම් ලංඅහිමිවීභ ලංඔවුනම ලංසිඹ ලංඅනනයේඹ ලංඅහිමිවීභ්ත ලංද ලංන්තිනම ලංද්ළුන. ලං භහිදී ලංභ්ත ලංවර ලං
යුතු ලංැදගත් ලංවරුම්ත ලංනම් ලං ලංයතඹ ලං භභ ලංදඩවඩම් ලංපිලිඵ ලංවමයුතු ලංකිරීභ ලංර්භේනඹ ලංන ලංවිම ලංද්තභන්ති ලංවය ලං
ඇිය ලං ඵඹ14.එ ේභ ලං  ලං යතඹ ලං උතු ර් ලං වමුදේ ලං වවුරු ලං දිර ලංවය ලංඇිය ලං භුමි ලං  ලං බේගඹන්ති ලං පිළිඵද ලං ැරකිඹ ලං යුතු ලං
අධේනඹ්ත ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵ ලං භහිදී ලංදවන්ති ලංකිරීභ ලංම න්තිඹ. ලංඑඵඳු ලං�ඹේලිඹ්ත ලංයතඹ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං
පිලිඵ ලංඇිය ලංේබේඹ ලංප්රවම ලංවයන ලංසිදු ලංවීභ්ත ලංනු ලංඇිය ලංඵ ලංවිේත්ණ  ලංප්රවේල ලංව රෝඹ. 

 

 භහිදී ලංඊරගම ලංදවන්ති ලංවර ලංයුතු ලංවරුම ලංනම් ලංමරයභඹ ලංආධේය ලංල ඹන්ති ලංසිදු ලංවයනු ලංරඵන ලංන්තිිර ලං ගවිම්ඹ. ලං
 භහිදී ලං අඳ ලං විසින්ති ලං දවන්ති ලං කිරීභම ලං ඹන්ති න්ති ලං කිසිඹම් ලං ද්ේගර ඹකුම ලං  වෝ ලං වඩාඩේඹභවම ලං සිදු ලං වයන ලං රද ලං
 ගවීභ්ත ලං පිලිඵ ලං ඳභම්ත ලං  නො ස. ලං OISL ලං ේර්ේම ලං අනු ලං යතඹ ලං වින්තිිරඹන්ති ේ ලං සුවි ලේෂී ලං අලයේ ලං

                                                           
14 14 In October 2015, President Sirisena returned 613 acres in Killinochchi and Mullaitivu districts, to both 
individual owners as well as institutions.  Earlier in the year 818 acres of land were returned in Sampur as well as 
1013 acres were released in Jaffna.  See T. Ramakrishnan, “President Sirisena launches another land return drive” 
The Hindu (5 October 2015) < http://www.thehindu.com/news/international/president-sirisenalaunchesanother-land-
return-drive/article7727284.ece> accessed 27 October 2015. 
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පිලිඵ ලංරවේ ලංඵරේ ලං“න්තිිර ලං ගවීභ ලංපිලිඵ ලංතේියව ලංප්රියඳත්ියඹ්ත” ලංඇිය ලංවර ලංයුතුඹ15. භඹම ලංඅනු ලංමරයභඹ ලං
න්තිිර ලංප්රදේනඹ ලංකිරීභම ලංනම් ලංඑඹම ලංඅදේශ ලං නභ ලංායාව ලංද ලංඇිය ලංවය ලංයුතුඹ. ලංඋදේවේයමඹ්ත ලං ර ලංඋතුරු ලං
නැ ගනහිය ලං ාර්ධනඹම ලං රඵේ ලං  දන ලං ආධේය ලං  භහිදී ලං න්තිිර ලං  ගවීභ්ත ලං  ර ලං ැරකිඹ ලං  නොවැව. ලං එ ේ ලං
ැරකීභම ලංනම් ලංප්රතේන්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංතුලින්ති ලංවිඳින ලංරද ලංදු්ත ලං දෝභන්ඹන්ති ලංපිළි ගන ලංඑඵන්තිද්ත ලං
සිදු ලංවර ලංයුතුඹ. 

 

න්තිිර ලං  ගවී ම් ලං ැඩමවන්ත ලංවැභවිම ලං වින්තිිරඹන්ති ලං 0ැයිර ලං වඳුනේ ගන ලංවර ලං යුතු ලංවමයුත්කි. ලං  භහිදී ලං
අය ලංදල්න ම් ලං භන්තිභ ලංැඵය ලංවින්තිිරඹන්ති ලංඹමඳත් ලංකිරී ම් ලංඋත්ේවඹන්තිද ලංඳියනු ලංඇ. ලංභවය ලං දනේ ලංත් ලං
වඩාඩේඹභවම ලං න්තිිර ලං හිමිවීභ ලං පිලිඵ ලං  නොතුටින්ති ලං ඳසු ලං නු ලංඇ. ලං ඔවුන්ති ලං  භඵඳු ලං ැඩපිළි රල් ලංවඩේ ලං
වප්ඳල් ලංකිරීභමද ලංදඩ ලංඇ. ලංත් ලංවි මව ලංලිාගිව ලංහිානඹවම ලංඅදේශ ලංන්තිිර ලං ගවීභ්ත ලංනම් ලංවින්තිිරඹන්ති ලංඅදේශ ලං
ැඩපිළි ර ලං වමුම ලං රැජ්තේ ලං  0ේ ලං දිරරිඳත් ලං  නොවීභම ලං ඳේ ලං  ලං දඩ ලං ඇ. ලං එඵඳු ලං වරුණු ලං  0ේ ලං  භැ 0 ලං
ැඩපිළි ර්ත ලංැභවිමභ ලංා්වෘියව ලංව ලං්ත්රි ලංද්රු ලංබේඹ ලංපිලිඵ ලංා සදී ලංවමයුතු ලංවර ලංයුතුඹ. 

 

න්තිිර ලං ගවීම් ලංපිලිඵ ලංවේ ලංකිරී ම්දී ලංසිඹලුභ ලංප්රතේන්ති ගන්ති ලංසිඹලුභ ලංවඩාඩේඹම් ලංලින්ති ලංදු්ත ලංගැනවිලි ලංයේශිඹ්ත ලං
විේතුන්ති ලං   ලං රැබුණි. ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං �ඹේලිඹවදී ලං අඩුභ ලං ය ම් ලං ා ේේත්භව ලං  වෝ ලං න්තිිර ලං
 ගවීභ්ත ලං සිදු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඵ ලං අඳ ලං දන්තිනේ ලංවරුමකි. ලං ඒ ලං අනු ලං ය ලං ප්රවේල ලංකිරි ම් ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලංතුර ලං අඩුභ ලං
ය ම් ලංභේ ලංප්රවේල ලංකිරීභ ලං වෝ ලංඅනු්භයම ලංකිරීභකින්ති ලං වෝ ලංන්තිිර ලං ගවීභ්ත ලංියබිඹ ලංයුතුඹ.උදේවයමඹ්ත ලං
 ර ලං  භහිදී ලං අඳම ලං දවන්ති ලං වර ලං වැ්ත ්ත ලං 1990 ලං දී ලං ඹේඳනඹ ලං අර්ධේවීඳ ඹන්ති ලං මු්ලිම්රුන්ති ලං එශවීභ ලං
ම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලංආර්.ම්ඵන්තිධන්ති ලංභැියතුභේ ලංදල්රේ ලංසිටි ලංභේයි. ලං භඹම ලංභේන ලං, ලං2004 ලංර් ේදී ලංාන්තිද්රිවේ ලං
ඵඩාඩේයනේඹව ලංභැිය 0ඹද, ලං ලං1983 ලංවළු ලංජුලි ලංවරඵර ලංපිලිඵ ලංයතඹ ලං නු න්ති ලංතනේ ගන්ති ලංභේ ලංදල්රේ ලං
සිටිඹේඹ16. ලං එඵඳු ලංැඩපිළි රල් ලං 0ේභ ලංන්තිිර ලං ගවීභ ලංමරය ලංැඩපිළි ර්ත ලංල ඹන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලං
ා ේේත්භව ලංැඩපිළි ර්ත ලං රද ලංඹම් ලංකිසි ලංඵරඳයභ්ත ලංතනේ ලං  ලංඑල්ර ලංවර ලංවැකි ලං භරභ්ත ලංඵ ලං
 භහි ලංදවන්ති ලංකිරීභ ලංම න්තිඹ. 

 

නැව ලංඇිය ලං නඹවී ම ලංඇිය ලංදඩවඩ ලංපිලිබ ලං් ියවය  ලං 

අයගර, ලංගැටුම් ලංනැ ලංඇිය ලං නොවීභම ලංරඵේ ලං දන ලංවියවඹ ලංැභවිමභ ලංිරගු ලංවේලින ලංෛනියව ලංව ලංආඹ 0ව ලං
ප් ලංයියඳත්ිය ලංභ  ලංඵැඳී ලංඇිය ලංවමයුත්කි. භහිදී ලංඅඳයේධ ලංරම ලංම්ඵන්තිධ ලංඅඹලුන්ති ලං ඳොදු ලං ේ ඹන්ති ලංදත් ලං
කිරීභද ලංයේතය ලං ේවඹන්ති ලංඵරේත්භව ලංකිරීභද ලංසිදු ලංවර ලංයුතුඹ. 

 

                                                           
15 OISL Report, above n 6, 262. 
 
16 Daily News, “We must search for unity in diversity”, Daily News (26 July 2004) 
<http://archives.dailynews.lk/2004/07/26/fea01.html> accessed 29 July 2015. 
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වබේගී ලං වු ෝ ලං ඵණ යඹ්ත ලංෛනියව ලංව ලංආඹ 0ව ලං ප්රියා්වයම ලං රම ලං  ලං ැඩි ලං භනේඳඹ්ත ලං දැ්තව ලං ඵ ලං
 ඳ නන්තිනම ලං ලංියබුණි. ලංඋතු ර් ලංවවුල්වරුන්ති ලංප්රවේල ලංව ල් ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩ ලංවීම්රම ලංම්ඵන්තිධ ලංදවර ලං
 ඳ ල් ලංවමුදේ ලං 0රදරුන්ති ලංව ලංසිවිල් ලං ේවඹන්ති ලංනැත් ලංනතුරුරම ලංඳත් ලංකිරීභ ලංනේ්ියව ලං�ඹේ්ත ලං
ඵයි. ලංඑ වත් ලංර්භේන ේ ලංයතඹ ලංඋතුරු ලංව ලංනැ ගනහිය ලං ඳරේත්ර ලංආඩාඩුවේය ලංනතුරු ලංලින්ති ලංවමුදේ ලං
 0රධේරීන්ති ලංදත් ලං වොම ලංඑහි ලං ගකීභ ලංසිවිල් ලං ේවඹන්තිම ලංරඵේ ලං දී ලංඇ17. ලං OISL ලං ේර්ේ ස ලං ඹෝතනේම ලං
අනු ලංවිභර්ලන ලංැඩපිළි ර්ත ලංවේ ලංඑභගින්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩ ලංකිරීම් ලංරම ලංම්ඵන්තිධ ලංද්ේගරඹන්තිම ලං
යේතය ලං  ේ ේ ලං නතුරු ලං රඵේ ලං දීභ ලං නය ලං වර ලං යුතුඹ18. ලං වමුදේ ස ලං , ලං බුේික ලං අාල ේ ලං ව ලං ඵන්තිධනේගේය ේ ලං
 ේඹ ලංවයන ලංඅඹලුන්ති ලංඳේ ලං භහිදී ලංවිභර්ලන ලංැඩපිළි රම ලංඅදේශ ලංවයග ලංයුතු ලං ස. 

 භභ ලංාේද ේදී ලංවි ලේ ලංෛනියව ලංප්රියා්වයම ලංපිළිඵද ලංවඬ ලංනැගුණි. ලංත්ර්ේදඹ ලංැශ්තවී ම් ලංඳන ලං
2PTA  ලංව ලංභවතන ලංආය්තේ ලංපිලිඵ ලංඳන ලංගැනද ලං භහිදී ලංඅදව් ලංදැ්තවුණි. ලංයතඹ ලං ම් ලංන ලංවිමත් ලංPTA ලංව ලං
භවතන ලංආය්තේ ලංපිලිඵ ලංඳන ලංභේ රෝානඹ ලංකිරීභම ලංඑව  ලංවී ලං ලංිය ඵන ලංඅය ලං� ලංරාවේ ස ලංත්ර්ේදඹ ලං
ැරැ්තවීභ ලං පිලිඵ ලංනීිය, ලං  ලං අන්තිර්තේියව ලංනීිය ලංභ  ලං ව ේ ලං අනුකුර ලංන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලංපිළිඵද ලං භහිදී ලං
රවේ ලං ඵැන භම ලං  0ඹමිඹ19. ලං  භහිදී ලං PTA ලං හි ලං ඹම් ලං ඹම් ලං විික ලං විධේන ලං පිලිඵ ලං ගැමළු ලං වග ලං ැන්ති ලං භවය ලං
අධයනඹන්ති ලං තුලින්ති ලං  ඳන්තිේ ලං දී ලං ඇ20. ලං උදේවයනඹ්ත ලං  ර ලං ද්ේගරඹන්ති ලං අවඹු ලං  ර ලං යේ ලං  ගන ලං ඵේ ලං
ගැනීභම ලං රඵේ ලං දී ලං ඇිය ලං දඩ, ලං එ ේ ලං යේ ලං ඵේ ලං ගත් ලං අඹලුන්ති ේ ලං  ොයතුරු ලං ඳවු ල් ලං ේභේජිවඹන්තිම ලං රඵේ ලං
 නොදීභ, ලං් සච්ඡේ ලං නොන ලංඳේ ඳොච්ායමඹන්ති ලංව ලංඒේ ලංඅිකවයමඹ ලංදිරරි ේ ලංබේවි ලංකිරීභ ලංඹනේිරඹ ලං භ ේ ලං
ආන්ති දෝරනේත්භව ලංවරුණු ලං ස. ලං� ලංරාවේ ලංයතඹ ලං භභ ලංඳන ලංභේ රෝානඹ ලංවයන්ති න්ති ලංවදේද ලංඹන්තින ලං ම් ලං
ද්තේ ලංදැනුම් ලංදී ලං නොභැිය ලංවුත් ලංPTA ලංභඟින්ති ලංයේ ලංඵේගත් ලංසුළු ලංඅඳයේධ ලංරම ලංම්ඵන්තිධ ලංකිහිඳ ලං ද න්ත ලං
 0දව් ලංකිරීභම ලං ඳො යොන්තිදු ලංවී ලංඇ21. 

 

අේන ේ ලංඑ්ත ලංඅන්ති න්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භභ ලංේර්ගිව ලංඅර්බුදඹම ලංභන්ති ලං ේලඳේරන ලංවිඳුභ්ත ලංඅ ප්්තේ ලං
වයන ලං ඵයි. ලං භාගර ලං භයවීය ලං , ලං වි ේල ලං ඇභියතුභන්ති ලං , ලං භේන ලං හිභවම් ලං වවුන්තිසිරඹ ලං දිරරි ේ ලං වයන ලං රද ලං
                                                           
17 Early on in his term, President Sirisena replaced Major General Chandrasiri, former commander of security forces 
– Jaffna, with H.M.G.S. Palihakkara, former diplomat 
and senior civil servant to the position of Northern Province Governor.  See “New Northern Province Governor 
Appointed”, Adaderana.lk (15 January 2015) <http://www.adaderana.lk/news/29433/new-northern-province-
governor-appointed> accessed 27 October 2015.  Similarly, former Governor of the Eastern Province, Admiral 
Mohan Wijewickrama, Chief of Staff of the Navy, was replaced by Austin Fernando, a senior civil servant. See “Sri 
Lanka: Eastern Province Military Governor Removed”, Sri Lanka Brief (27 January 2015) 
<http://srilankabrief.org/2015/01/sri-lanka-eastern-province-military-governor-removed/> accessed 27 October 
2015. 
 
18 OISL Report, above n 6, 261. 
19 Human Rights Council Resolution, above n 7, para 12.  See also Foreign Minister’s Statement to the Human 
Rights Council, above n 12. 
20 Centre for Policy Alternatives, Recommendations for Law Reform (2015) < http://www.cpalanka.org/wp-
content/uploads/2015/05/CPA-Submission-to-Sri-Lanka-Law-Commission.pdf> accessed 27 October 2015;  
International Commission of Jurists, Authority without Accountability:  The Crisis of Impunity in Sri Lanka (2012) < 
http://www.refworld.org/pdfid/50ae365b2.pdf> accessed 27 October 2015, 31-36, 145. 
 
21 Yohan Perera, “Possible Release for some Tamil prisoners”, Daily Mirror (17 October 2015) < 
http://www.dailymirror.lk/91647/possible-release-for-some-tamil-prisoners> accessed 27 October 2015. 
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පිලිඵ ලංරවේ ලංඵරේ ලං“න්තිිර ලං ගවීභ ලංපිලිඵ ලංතේියව ලංප්රියඳත්ියඹ්ත” ලංඇිය ලංවර ලංයුතුඹ15. භඹම ලංඅනු ලංමරයභඹ ලං
න්තිිර ලංප්රදේනඹ ලංකිරීභම ලංනම් ලංඑඹම ලංඅදේශ ලං නභ ලංායාව ලංද ලංඇිය ලංවය ලංයුතුඹ. ලංඋදේවේයමඹ්ත ලං ර ලංඋතුරු ලං
නැ ගනහිය ලං ාර්ධනඹම ලං රඵේ ලං  දන ලං ආධේය ලං  භහිදී ලං න්තිිර ලං  ගවීභ්ත ලං  ර ලං ැරකිඹ ලං  නොවැව. ලං එ ේ ලං
ැරකීභම ලංනම් ලංප්රතේන්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංතුලින්ති ලංවිඳින ලංරද ලංදු්ත ලං දෝභන්ඹන්ති ලංපිළි ගන ලංඑඵන්තිද්ත ලං
සිදු ලංවර ලංයුතුඹ. 

 

න්තිිර ලං  ගවී ම් ලං ැඩමවන්ත ලංවැභවිම ලං වින්තිිරඹන්ති ලං 0ැයිර ලං වඳුනේ ගන ලංවර ලං යුතු ලංවමයුත්කි. ලං  භහිදී ලං
අය ලංදල්න ම් ලං භන්තිභ ලංැඵය ලංවින්තිිරඹන්ති ලංඹමඳත් ලංකිරී ම් ලංඋත්ේවඹන්තිද ලංඳියනු ලංඇ. ලංභවය ලං දනේ ලංත් ලං
වඩාඩේඹභවම ලං න්තිිර ලං හිමිවීභ ලං පිලිඵ ලං  නොතුටින්ති ලං ඳසු ලං නු ලංඇ. ලං ඔවුන්ති ලං  භඵඳු ලං ැඩපිළි රල් ලංවඩේ ලං
වප්ඳල් ලංකිරීභමද ලංදඩ ලංඇ. ලංත් ලංවි මව ලංලිාගිව ලංහිානඹවම ලංඅදේශ ලංන්තිිර ලං ගවීභ්ත ලංනම් ලංවින්තිිරඹන්ති ලංඅදේශ ලං
ැඩපිළි ර ලං වමුම ලං රැජ්තේ ලං  0ේ ලං දිරරිඳත් ලං  නොවීභම ලං ඳේ ලං  ලං දඩ ලං ඇ. ලං එඵඳු ලං වරුණු ලං  0ේ ලං  භැ 0 ලං
ැඩපිළි ර්ත ලංැභවිමභ ලංා්වෘියව ලංව ලං්ත්රි ලංද්රු ලංබේඹ ලංපිලිඵ ලංා සදී ලංවමයුතු ලංවර ලංයුතුඹ. 

 

න්තිිර ලං ගවීම් ලංපිලිඵ ලංවේ ලංකිරී ම්දී ලංසිඹලුභ ලංප්රතේන්ති ගන්ති ලංසිඹලුභ ලංවඩාඩේඹම් ලංලින්ති ලංදු්ත ලංගැනවිලි ලංයේශිඹ්ත ලං
විේතුන්ති ලං   ලං රැබුණි. ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තිය ලං �ඹේලිඹවදී ලං අඩුභ ලං ය ම් ලං ා ේේත්භව ලං  වෝ ලං න්තිිර ලං
 ගවීභ්ත ලං සිදු ලං විඹ ලං යුතු ලං ඵ ලං අඳ ලං දන්තිනේ ලංවරුමකි. ලං ඒ ලං අනු ලං ය ලං ප්රවේල ලංකිරි ම් ලං ඹේන්තිත්රමඹ ලංතුර ලං අඩුභ ලං
ය ම් ලංභේ ලංප්රවේල ලංකිරීභ ලං වෝ ලංඅනු්භයම ලංකිරීභකින්ති ලං වෝ ලංන්තිිර ලං ගවීභ්ත ලංියබිඹ ලංයුතුඹ.උදේවයමඹ්ත ලං
 ර ලං  භහිදී ලං අඳම ලං දවන්ති ලං වර ලං වැ්ත ්ත ලං 1990 ලං දී ලං ඹේඳනඹ ලං අර්ධේවීඳ ඹන්ති ලං මු්ලිම්රුන්ති ලං එශවීභ ලං
ම්ඵන්තිධ ඹන්ති ලංආර්.ම්ඵන්තිධන්ති ලංභැියතුභේ ලංදල්රේ ලංසිටි ලංභේයි. ලං භඹම ලංභේන ලං, ලං2004 ලංර් ේදී ලංාන්තිද්රිවේ ලං
ඵඩාඩේයනේඹව ලංභැිය 0ඹද, ලං ලං1983 ලංවළු ලංජුලි ලංවරඵර ලංපිලිඵ ලංයතඹ ලං නු න්ති ලංතනේ ගන්ති ලංභේ ලංදල්රේ ලං
සිටිඹේඹ16. ලං එඵඳු ලංැඩපිළි රල් ලං 0ේභ ලංන්තිිර ලං ගවීභ ලංමරය ලංැඩපිළි ර්ත ලංල ඹන්ති ලංඳභම්ත ලං නො ලං
ා ේේත්භව ලංැඩපිළි ර්ත ලං රද ලංඹම් ලංකිසි ලංඵරඳයභ්ත ලංතනේ ලං  ලංඑල්ර ලංවර ලංවැකි ලං භරභ්ත ලංඵ ලං
 භහි ලංදවන්ති ලංකිරීභ ලංම න්තිඹ. 

 

නැව ලංඇිය ලං නඹවී ම ලංඇිය ලංදඩවඩ ලංපිලිබ ලං් ියවය  ලං 

අයගර, ලංගැටුම් ලංනැ ලංඇිය ලං නොවීභම ලංරඵේ ලං දන ලංවියවඹ ලංැභවිමභ ලංිරගු ලංවේලින ලංෛනියව ලංව ලංආඹ 0ව ලං
ප් ලංයියඳත්ිය ලංභ  ලංඵැඳී ලංඇිය ලංවමයුත්කි. භහිදී ලංඅඳයේධ ලංරම ලංම්ඵන්තිධ ලංඅඹලුන්ති ලං ඳොදු ලං ේ ඹන්ති ලංදත් ලං
කිරීභද ලංයේතය ලං ේවඹන්ති ලංඵරේත්භව ලංකිරීභද ලංසිදු ලංවර ලංයුතුඹ. 

 

                                                           
15 OISL Report, above n 6, 262. 
 
16 Daily News, “We must search for unity in diversity”, Daily News (26 July 2004) 
<http://archives.dailynews.lk/2004/07/26/fea01.html> accessed 29 July 2015. 
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වබේගී ලං වු ෝ ලං ඵණ යඹ්ත ලංෛනියව ලංව ලංආඹ 0ව ලං ප්රියා්වයම ලං රම ලං  ලං ැඩි ලං භනේඳඹ්ත ලං දැ්තව ලං ඵ ලං
 ඳ නන්තිනම ලං ලංියබුණි. ලංඋතු ර් ලංවවුල්වරුන්ති ලංප්රවේල ලංව ල් ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩ ලංවීම්රම ලංම්ඵන්තිධ ලංදවර ලං
 ඳ ල් ලංවමුදේ ලං 0රදරුන්ති ලංව ලංසිවිල් ලං ේවඹන්ති ලංනැත් ලංනතුරුරම ලංඳත් ලංකිරීභ ලංනේ්ියව ලං�ඹේ්ත ලං
ඵයි. ලංඑ වත් ලංර්භේන ේ ලංයතඹ ලංඋතුරු ලංව ලංනැ ගනහිය ලං ඳරේත්ර ලංආඩාඩුවේය ලංනතුරු ලංලින්ති ලංවමුදේ ලං
 0රධේරීන්ති ලංදත් ලං වොම ලංඑහි ලං ගකීභ ලංසිවිල් ලං ේවඹන්තිම ලංරඵේ ලං දී ලංඇ17. ලං OISL ලං ේර්ේ ස ලං ඹෝතනේම ලං
අනු ලංවිභර්ලන ලංැඩපිළි ර්ත ලංවේ ලංඑභගින්ති ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩ ලංකිරීම් ලංරම ලංම්ඵන්තිධ ලංද්ේගරඹන්තිම ලං
යේතය ලං  ේ ේ ලං නතුරු ලං රඵේ ලං දීභ ලං නය ලං වර ලං යුතුඹ18. ලං වමුදේ ස ලං , ලං බුේික ලං අාල ේ ලං ව ලං ඵන්තිධනේගේය ේ ලං
 ේඹ ලංවයන ලංඅඹලුන්ති ලංඳේ ලං භහිදී ලංවිභර්ලන ලංැඩපිළි රම ලංඅදේශ ලංවයග ලංයුතු ලං ස. 

 භභ ලංාේද ේදී ලංවි ලේ ලංෛනියව ලංප්රියා්වයම ලංපිළිඵද ලංවඬ ලංනැගුණි. ලංත්ර්ේදඹ ලංැශ්තවී ම් ලංඳන ලං
2PTA  ලංව ලංභවතන ලංආය්තේ ලංපිලිඵ ලංඳන ලංගැනද ලං භහිදී ලංඅදව් ලංදැ්තවුණි. ලංයතඹ ලං ම් ලංන ලංවිමත් ලංPTA ලංව ලං
භවතන ලංආය්තේ ලංපිලිඵ ලංඳන ලංභේ රෝානඹ ලංකිරීභම ලංඑව  ලංවී ලං ලංිය ඵන ලංඅය ලං� ලංරාවේ ස ලංත්ර්ේදඹ ලං
ැරැ්තවීභ ලං පිලිඵ ලංනීිය, ලං  ලං අන්තිර්තේියව ලංනීිය ලංභ  ලං ව ේ ලං අනුකුර ලංන්ති න්තිද ලංඹන්තින ලංපිළිඵද ලං භහිදී ලං
රවේ ලං ඵැන භම ලං  0ඹමිඹ19. ලං  භහිදී ලං PTA ලං හි ලං ඹම් ලං ඹම් ලං විික ලං විධේන ලං පිලිඵ ලං ගැමළු ලං වග ලං ැන්ති ලං භවය ලං
අධයනඹන්ති ලං තුලින්ති ලං  ඳන්තිේ ලං දී ලං ඇ20. ලං උදේවයනඹ්ත ලං  ර ලං ද්ේගරඹන්ති ලං අවඹු ලං  ර ලං යේ ලං  ගන ලං ඵේ ලං
ගැනීභම ලං රඵේ ලං දී ලං ඇිය ලං දඩ, ලං එ ේ ලං යේ ලං ඵේ ලං ගත් ලං අඹලුන්ති ේ ලං  ොයතුරු ලං ඳවු ල් ලං ේභේජිවඹන්තිම ලං රඵේ ලං
 නොදීභ, ලං් සච්ඡේ ලං නොන ලංඳේ ඳොච්ායමඹන්ති ලංව ලංඒේ ලංඅිකවයමඹ ලංදිරරි ේ ලංබේවි ලංකිරීභ ලංඹනේිරඹ ලං භ ේ ලං
ආන්ති දෝරනේත්භව ලංවරුණු ලං ස. ලං� ලංරාවේ ලංයතඹ ලං භභ ලංඳන ලංභේ රෝානඹ ලංවයන්ති න්ති ලංවදේද ලංඹන්තින ලං ම් ලං
ද්තේ ලංදැනුම් ලංදී ලං නොභැිය ලංවුත් ලංPTA ලංභඟින්ති ලංයේ ලංඵේගත් ලංසුළු ලංඅඳයේධ ලංරම ලංම්ඵන්තිධ ලංකිහිඳ ලං ද න්ත ලං
 0දව් ලංකිරීභම ලං ඳො යොන්තිදු ලංවී ලංඇ21. 

 

අේන ේ ලංඑ්ත ලංඅන්ති න්ත ලංප්රවේල ලංව ල් ලං භභ ලංේර්ගිව ලංඅර්බුදඹම ලංභන්ති ලං ේලඳේරන ලංවිඳුභ්ත ලංඅ ප්්තේ ලං
වයන ලං ඵයි. ලං භාගර ලං භයවීය ලං , ලං වි ේල ලං ඇභියතුභන්ති ලං , ලං භේන ලං හිභවම් ලං වවුන්තිසිරඹ ලං දිරරි ේ ලං වයන ලං රද ලං
                                                           
17 Early on in his term, President Sirisena replaced Major General Chandrasiri, former commander of security forces 
– Jaffna, with H.M.G.S. Palihakkara, former diplomat 
and senior civil servant to the position of Northern Province Governor.  See “New Northern Province Governor 
Appointed”, Adaderana.lk (15 January 2015) <http://www.adaderana.lk/news/29433/new-northern-province-
governor-appointed> accessed 27 October 2015.  Similarly, former Governor of the Eastern Province, Admiral 
Mohan Wijewickrama, Chief of Staff of the Navy, was replaced by Austin Fernando, a senior civil servant. See “Sri 
Lanka: Eastern Province Military Governor Removed”, Sri Lanka Brief (27 January 2015) 
<http://srilankabrief.org/2015/01/sri-lanka-eastern-province-military-governor-removed/> accessed 27 October 
2015. 
 
18 OISL Report, above n 6, 261. 
19 Human Rights Council Resolution, above n 7, para 12.  See also Foreign Minister’s Statement to the Human 
Rights Council, above n 12. 
20 Centre for Policy Alternatives, Recommendations for Law Reform (2015) < http://www.cpalanka.org/wp-
content/uploads/2015/05/CPA-Submission-to-Sri-Lanka-Law-Commission.pdf> accessed 27 October 2015;  
International Commission of Jurists, Authority without Accountability:  The Crisis of Impunity in Sri Lanka (2012) < 
http://www.refworld.org/pdfid/50ae365b2.pdf> accessed 27 October 2015, 31-36, 145. 
 
21 Yohan Perera, “Possible Release for some Tamil prisoners”, Daily Mirror (17 October 2015) < 
http://www.dailymirror.lk/91647/possible-release-for-some-tamil-prisoners> accessed 27 October 2015. 
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වේම ලංඅනු ලං, ලං“ ලංනැ ලං භභ ලංඅයගරඹ ලංඇිය ලං නොවීභම ලංඅඳම ලංිරඹ ලංවැකි ලංවියවඹ ලංනම් ලංදමිර ලංතනේ ේ ලං
දු්තගැනවිලි ලං රම ලං  ේලඳේරන ලං විඳුභ්ත ලං දීභයි. ලං න ලං ය්ථේ න්ති ලං එඹ ලං අඳම ලං රඵේ ලං ග ලං වැකි ලං ඵ ලං භභ ලං
අ ප්්තේ ලංවයනේ22”. ලං අර්තන්තිටින සදී ලංව ලං දකුණු ලංඅප්රිවේ සදී ලංසිදු ලංවයන ලංරද ලං ය්ේපි ලංප්රියා්වයම ලං
තුලින්ති ලං ප්රතේන්තිත්රේදඹ ලං වවුරු ලං වුේ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං එහි ලං තනේ ේ ලං අයිතීන්ති ලං ද ලං ල්තියභත් ලං විණි. ලං  ලං  ලං � ලං
රේා ්තඹ ලංන්තිදර්බඹ ලංතුර ලංඵරඹ ලං ඵදේ ලංවැරීභ්ත ලං  ලං , ලංල්තියභත් ලංභේන ලංහිමිවම් ලංයුවඹ්ත ලං  ලංැ 0 ලං දය ලං ැදගත් ලං
ආඹ 0ව ලංයුවඹන්ති ලංන ලංඵ ලංසිියඹ ලංවැව. 

 

අනුපිලි වක ලං 

� ලංරාවේ ස ලං ර්භේන ේ ලංනැතී ලංඇත් ත් ලං අේවිතීඹ ලංන්තිික්ථේනඹවඹ. ලං එඹ ලංඵණ සධ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං
ඹේන්තිත්රමඹව ලං �ඹේත්භව ලං වරීභම ලං අ ප්්තේ න්ති ලං ඳසු ලං  යි. ලං  භ ලං අනු ලං දිරරි ලං භේ ලං 18 ලං ඇතුර ලං ය ලං
 වොමිභ්ත ලංද ලං, ලංවි ේල ලංවේඹ ලංරඵන ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ්තද ලං, ලංන්තිිර ලං ගවී ම් ලංවේර්ඹේරඹ්තද ලං, ලංඅතුරුදවන්ති ලං
වුන්ති ලංපිලිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලංවේර්ඹේරඹ්තද ලං්ථේපි ලංවර ලංයුතු ලං ස23. ලං� ලංරාවේ ලං2016 ලංජු 0 ලංභ ලං භහි ලංප්රගියඹ ලං
පිලිඵ ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවවුන්තිසිරඹම ලං ේචිව ලංඹේත්වේලින ලංකිරීභ්ත ලංසිදු ලංවරයුතු ලං අය ලං 2017 ලං භේර්තු ලංභ ලං
ප්රගිය ලං භේ රෝාන ලං ේර්ේ්තද ලං දිරරිඳත් ලං වර ලං යුතු ලං  ස24. ලං  භභ ලං වේර්ඹ ලං බේය ේදී ලං යතඹ ලං තු ලං දැැන්ති ලං
ගකීභ්ත ලං ඇ. ලං කුභන ලං අනුපිළි ර ලං ඹම ත් ලං කුභන ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං �ඹේත්භව ලං වරයුතුද ලං ඹන්තින ලං  භහිදී ලං
සුඳරි්තලේවරි ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලං දඹකි. ලං භහි ලංවන්ති ලංයභ ලංඹේන්තිත්රමඹ්තභ ලං ේලඳේරන ලංඵරඹ ලංව ලංරැවයමඹ ලං
හි ලං 0ර්භේමඹ ලං්තරිභද ලං භහිදී ලංැදගත් ලං ස. 

 

කුභ්ත ලං ඳළ� ලං �ඹේත්භව ලං වයන්ති න්තිද ලං ඹන්තින ලං ප්රල්නඹ ලං , ලං කුභන ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං කුභන ලං ප් ලංයියපර ලං රඵේ ලං
 දන්ති න්තිද ලංඅනු ලංතීයමඹ ලං ස. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලංය ලං වොමිභ ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලංඅභ ලංල ඹන්ති ලං
ය ලං දවව ලංසිම ලංඳවව ලංවේරඹ්ත ලංග ලංන ලංවමයුත්කි. ලංය ලං වොමිභ ලංපිලිඵ ලංදැනුභ ලංව ලංඑහි ලංප්රවේලඹන්ති ලං ලං
ද්තභ 0න්ති ලංයම ලංතුර ලං ඵදේ ලං වැරිඹ ලංවැකි ලං ස ලංනම් ලං , ලං ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිලිඵ ලංභවතන ලංඅ ඵෝධඹ ලංැඩි ලං
කිරිභම ලංඑඹ ලංතීයමේත්භව ලංආයුධඹ්ත ලංවිඹ ලංවැව. ලං භහි ලංදව ලංවන්ති ලංවර ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලං�ඹේත්භව ලං ලං
කිරීභ ලං වල් ලං ග ලං න ලං  දඹකි. ලං එඹ ලං අියලයින්තිභ ලං ේ්තණිව ලං න ලං අය, ලං අිකවයමඹ්ත ලං තුර ලං සිදු ලං න ලං දය ලං
භවතනේම ලං එව ලංවිම ලං  ත්රුම් ලංග ලං  නොවැකි ලං නු ලංඇ. ලං ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං නු න්ති ලංන ලංභවතන ලං
අධේනඹ ලංිරන ලංගැනීභම ලං භ ලංඅනු ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලංඋදේසින ලං භරභ්ත ලංනු ලංඇ. 

 

                                                           
22 Statement by Mangala Samaraweera a the 30th Session of the UNHRC, Geneva”, News.lk (14 September 2015) < 
http://www.news.lk/fetures/item/9742-statement-by-mangala-samaraweera-at-the-30th-session-of-the-unhrc-
geneva> accessed 27 October 2015. 
 
23 Human Rights Council Resolution, above n 7, para 18. 
 
24 The Office of the High Commissioner is expected to provide an update to the Human Rights Council at its thirty-
second session, which is expected to fall in June 2016.  The High Commissioner must present a comprehensive 
report on the implementation of the resolution, followed by a discussion at the thirty fourth session, which is 
expected to be held in March 2017.  See Human Rights Council Resolution, above n 7, para 18 
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 ප්රු ලං, ලංචිලි ලංව ලංආර්තන්තිටිනේ ලංඹන ලංයේතයඹන්ති ලංමුලින්තිභ ලංආයම්බ ලංව ල් ලංය ලං වොමින්ති ලංබේඹ. ලං ලංඑභඟින්ති ලංරඵේ ලං
ගත් ලං  ොයතුරු ලංැ  ලං ගිඹ ලං අතී ලං අඳයේධ ලං භතු ලංවය ලං ගැනීභම ලං ඳභම්ත ලං නො ලං එහි ලං  ොබේඹද ලං සිභේන්තිද ලං
දැනග ලංවැකි ලංවිණි ලං . ලං ඳය ලංවන්ති ලංවර ලංයමල් ලංතු න්තිභ ලංය ලං වොමින්ති ලංබේ ලංැදගත් ලංවු ේ ලං , ලං ඊම ලං ඳය ලං
ඵර ේ ලංසිටි ලංයතඹන්ති ලං, ලං්තභේ ලංරඵේ ලංදී ම් ලංනීිය, ලංයේතය ලං ේවඹන්ති ලංඅත්අඩාගුම ලංගැනී භන්ති ලංැශකී ම් ලංනීිය ලං
ව ලංභේන ලංහිමි ලංවම් ලංවඩවීම් ලංපිලිඵ ලංඳරී්තම ලංව ලං ල්ඛන ලංග ලංකිරීම් ලංැර්තවීභම ලංගත් ලං�ඹේ ලංභේර්ග ලං 0ේඹ. ලං
එභ ලංවරුණු ලං 0ේභ ලංය ලං වොමින්ති ලංබේ ලංතුලින්ති ලංඅතී ලංඅඳයේධ ලංපිලිඵ ලංවටුව ලංයඹන්ති ලංවඩතුයේ න්ති ලංභයත් ලං
කියභම ලංභත් ලංවුනු ලංඅය ලංඒේම ලංඅිකවයම ලං�ඹේ ලංභේර්ග ලංගැනීභම ලංභවතනේ ගන්ති ලංම්ඩනඹ්ත ලංඑල්ර ලංරයේ ලං
ගැනීභමද ලංවැකි ලංවිණි. 

 භඹම ලං  න්, ලං  ලං දකුණු ලං අප්රිවේ ස ලං ය ලං ව ලං ාහිඳිඹේ ලං  වොමිභ ලං 2TRC  ලං ව ලං අිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලං
වමයුතු ලංආයම්බ ලංව ල් ලංභගේමීඹ. ලං භභ ලංනඩු ලංවිබේග ලං ඵො වොභඹ්ත ලංඳේ වේ ලංේර්ථව ලංවු ේ ලංමුර ලංඳමන්ති ලංභ ලං
සුළු ලංැයිරවරුන්ති ලංය ලං වොමිභ ලංවමුම ලංදිරරිඳත් ලංවී ම් ලංප්රමේඹ ලංදවර ලං ගෝ ලංියබු ලං 0ේඹ.ඒ ලංඅනු ලං
ගත් ලං වර ලං TRC ලං අන්ති ලං ේර්ේ ස ලං වන්ති ලං  වොම ලං ියබු න්ති ලං ණ දු ලං භේ ලං දී ම් ලං ැඩපිළි ර්ත ලං ඳභම්ත ලං
ැයිරවරුන්ති ලංඅිකවයමඹ ලංවමුම ලං නොඳමුණුන ලංඵයි. ලං භහිදී ලංදකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං ඳොලිසි ේ ලංවැයලි ලංභර්දන ලං
ඒවව ේ ලං ප්රධේ 0, ලං දයුජින්ති ලං ඩි ලං  වෝත ලං  ේ ලං ප්රවේලඹන්ති ලං සිහිඳත් ලංවර ලං  භභ ලං ේර්ේ ලං , ලං ඔණ  ේ ලං ප්රවේලඹන්ති ලං
තුලින්ති ලංආය්තව ලංඅාල ලංේභේජිවඹන්ති ලං ලංම්ඵන්තිධ ලංඅඳයේධ ලංගමනේවභ ලංසුර ලංමුර ලං ොඹේගන්තිනම ලංවැකි ලංව ලංඵ ලං
වි්ය ලං වය ලං ඇ. ලං  භඵඳු ලං �ඹේ ලං භේර්ග ලං අ නකුත් ලං සුළු ලං අඳයේධවරුන්ති ලං  0ියඹ ලං දිරරිඹම ලං  ගන ලං ඒභම ලං
භ වෝඳවේරී ලංව ලං ලංඵැස ලං භහිදී ලංකි ලංභනේඹ. 

 භඹම ලංප්රියවිරුේධ ලං, ලංවේම් ඵෝජිඹේ ස, ලං දමුණ න්ති ලංඅිකවයමඹ්ත ලංභගින්ති ලං වභර් ලංරුේ ලංඳේරන ලංභ ේ ලංහිමද් ලං
 0රධේරීන්ති ේ ලං ඳැමිණිලි ලං  ලං  භ වඹව ලං අය ලං ඔවුන්ති ලං ය ලං  වොමිභ්ත ලං වමුම ලං දිරයඳත් ලං  නොවයන ලං රදී. ලං
 වභර් ලංරුේ ලං ඳේරන ලං භ ේ ලං සිදු ලංඇිය ලං අඳයේධ ලං පිලිඵ ලං එව ලං ියබු ලං භේධය ලං ව ලං විේත් ලං අධේනඹ ලං වයම ලං
 වොම ලං  ගන ලං අතී ලං අඳයේධ ලං වේ ලං ේර්ේ ලං ව් ලං  නොවයන ලං රද ලං අය ලං එඹම ලං සුවි ලේෂී ලං ව ලං දල්ලුභ්තද ලං
 නොඳැතු 0. ලංවේම් ඵොජිඹේ ස ලංභේත ලංව ලංා්වෘ ලංමපිමේ ලංඅනු ලංය ලං වොමිභ ලංවමු ස ලංැරකිඹ ලංයුතු ලං
ය ම් ලංභවතන ලංවබේගිත්ඹ්ත ලං නොියබූ ලංඵ ලංද ලංකි ලංභනේඹ. 

� ලංරාවේ ලංපිලිඵ ලංවේ ලංවයන ලංවිම ලං , ලං ඩේ ලංමලිවත්ඹ ලංිරඹ ලංයුතුයි ලංවැ  න්ති න්ති ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං
 ොඹේ ලං ඵැන භයි. ලං OISL ලං ේර්ේම ලං අනු ලං � ලං රාවේ ලං ඵර ඹන්ති ලං සිදු ලං වයන ලං රද ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ේ ලං
රැයි්තු ස ලං සිටින්ති න්ති ලං  රෝව ඹන්තිභ ලං  ද  0 ලං ්ථේන ේඹ25. ලං යතඹ ලං ලඳථ ලං වය ලං සිටින්ති න්ති ලං ඵර ඹන්ති ලං
අතුරුදවන්ති ලංවයන්තිනන්ති ලංපිලිඵ ලංප්රඥප්ියඹම ලංප්රභේදඹකින්ති ලං ොය ලං අත්න්ති ලංැ ඵන ලංඵඹ26. ලං එභඟින්ති ලංඑඵඳු ලං
�ඹේන්ති ලංතේයන්තිය ලංඅඳයේධ ලං ර ලංරවේ ලංදඬුම් ලංදීභම ලංඅවේලඹ්ත ලංයතඹම ලංරැ ේ. 

 

අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංඹනු ලංයමව ලංඳත්නේ ලං 0ියඹ ලංඹම ත් ලංදැනම ලංඇිය ලං ොයතුරු ලංඅනු ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංඅ ඹකි. ලං
්බේවිව ලංයනඹවදී ලං භන්තිභ ලංඅවි ලංගැටුම් ලංරදී ලං ද ලං  භැ 0 ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංඕනය ලංයම් ලංසිදු ලං විඹ ලංවැව ලං . ලං
ඵර ඹන්ති ලං ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්තිද ලං ම් ලංඝනඹම ලංැ ේ. ලංඑ භන්තිභ ලංඵර ඹන්ති ලංඳැවැය ලං ගන ලං, ලංඥේියන්තිම ලංව ලංඳවු ල් ලං
ේභේජිවඹන්තිම ලං නොදන්තිේ ලංයේ ලංඵේ ලංගැ නන ලංඅඹද ලං ම් ලංකුරවඹම ලංඅදේශ ලං ස. 
                                                           
25 The OISL Report, above n 6, 81. 
 
26 භාගර භයවීය ඇභැියතුභන්ති ේ වේ . Minister of Foreign Affairs, Human Rights Council, 14 September 
2015. 
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වේම ලංඅනු ලං, ලං“ ලංනැ ලං භභ ලංඅයගරඹ ලංඇිය ලං නොවීභම ලංඅඳම ලංිරඹ ලංවැකි ලංවියවඹ ලංනම් ලංදමිර ලංතනේ ේ ලං
දු්තගැනවිලි ලං රම ලං  ේලඳේරන ලං විඳුභ්ත ලං දීභයි. ලං න ලං ය්ථේ න්ති ලං එඹ ලං අඳම ලං රඵේ ලං ග ලං වැකි ලං ඵ ලං භභ ලං
අ ප්්තේ ලංවයනේ22”. ලං අර්තන්තිටින සදී ලංව ලං දකුණු ලංඅප්රිවේ සදී ලංසිදු ලංවයන ලංරද ලං ය්ේපි ලංප්රියා්වයම ලං
තුලින්ති ලං ප්රතේන්තිත්රේදඹ ලං වවුරු ලං වුේ ලං ඳභම්ත ලං  නො ලං එහි ලං තනේ ේ ලං අයිතීන්ති ලං ද ලං ල්තියභත් ලං විණි. ලං  ලං  ලං � ලං
රේා ්තඹ ලංන්තිදර්බඹ ලංතුර ලංඵරඹ ලං ඵදේ ලංවැරීභ්ත ලං  ලං , ලංල්තියභත් ලංභේන ලංහිමිවම් ලංයුවඹ්ත ලං  ලංැ 0 ලං දය ලං ැදගත් ලං
ආඹ 0ව ලංයුවඹන්ති ලංන ලංඵ ලංසිියඹ ලංවැව. 

 

අනුපිලි වක ලං 

� ලංරාවේ ස ලං ර්භේන ේ ලංනැතී ලංඇත් ත් ලං අේවිතීඹ ලංන්තිික්ථේනඹවඹ. ලං එඹ ලංඵණ සධ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලං
ඹේන්තිත්රමඹව ලං �ඹේත්භව ලං වරීභම ලං අ ප්්තේ න්ති ලං ඳසු ලං  යි. ලං  භ ලං අනු ලං දිරරි ලං භේ ලං 18 ලං ඇතුර ලං ය ලං
 වොමිභ්ත ලංද ලං, ලංවි ේල ලංවේඹ ලංරඵන ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ්තද ලං, ලංන්තිිර ලං ගවී ම් ලංවේර්ඹේරඹ්තද ලං, ලංඅතුරුදවන්ති ලං
වුන්ති ලංපිලිඵ ලං ොඹේ ලංඵරන ලංවේර්ඹේරඹ්තද ලං්ථේපි ලංවර ලංයුතු ලං ස23. ලං� ලංරාවේ ලං2016 ලංජු 0 ලංභ ලං භහි ලංප්රගියඹ ලං
පිලිඵ ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවවුන්තිසිරඹම ලං ේචිව ලංඹේත්වේලින ලංකිරීභ්ත ලංසිදු ලංවරයුතු ලං අය ලං 2017 ලං භේර්තු ලංභ ලං
ප්රගිය ලං භේ රෝාන ලං ේර්ේ්තද ලං දිරරිඳත් ලං වර ලං යුතු ලං  ස24. ලං  භභ ලං වේර්ඹ ලං බේය ේදී ලං යතඹ ලං තු ලං දැැන්ති ලං
ගකීභ්ත ලං ඇ. ලං කුභන ලං අනුපිළි ර ලං ඹම ත් ලං කුභන ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං �ඹේත්භව ලං වරයුතුද ලං ඹන්තින ලං  භහිදී ලං
සුඳරි්තලේවරි ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලං දඹකි. ලං භහි ලංවන්ති ලංයභ ලංඹේන්තිත්රමඹ්තභ ලං ේලඳේරන ලංඵරඹ ලංව ලංරැවයමඹ ලං
හි ලං 0ර්භේමඹ ලං්තරිභද ලං භහිදී ලංැදගත් ලං ස. 

 

කුභ්ත ලං ඳළ� ලං �ඹේත්භව ලං වයන්ති න්තිද ලං ඹන්තින ලං ප්රල්නඹ ලං , ලං කුභන ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං කුභන ලං ප් ලංයියපර ලං රඵේ ලං
 දන්ති න්තිද ලංඅනු ලංතීයමඹ ලං ස. ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලංය ලං වොමිභ ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභම ලංඅභ ලංල ඹන්ති ලං
ය ලං දවව ලංසිම ලංඳවව ලංවේරඹ්ත ලංග ලංන ලංවමයුත්කි. ලංය ලං වොමිභ ලංපිලිඵ ලංදැනුභ ලංව ලංඑහි ලංප්රවේලඹන්ති ලං ලං
ද්තභ 0න්ති ලංයම ලංතුර ලං ඵදේ ලං වැරිඹ ලංවැකි ලං ස ලංනම් ලං , ලං ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිලිඵ ලංභවතන ලංඅ ඵෝධඹ ලංැඩි ලං
කිරිභම ලංඑඹ ලංතීයමේත්භව ලංආයුධඹ්ත ලංවිඹ ලංවැව. ලං භහි ලංදව ලංවන්ති ලංවර ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලං�ඹේත්භව ලං ලං
කිරීභ ලං වල් ලං ග ලං න ලං  දඹකි. ලං එඹ ලං අියලයින්තිභ ලං ේ්තණිව ලං න ලං අය, ලං අිකවයමඹ්ත ලං තුර ලං සිදු ලං න ලං දය ලං
භවතනේම ලං එව ලංවිම ලං  ත්රුම් ලංග ලං  නොවැකි ලං නු ලංඇ. ලං ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං නු න්ති ලංන ලංභවතන ලං
අධේනඹ ලංිරන ලංගැනීභම ලං භ ලංඅනු ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලංඋදේසින ලං භරභ්ත ලංනු ලංඇ. 

 

                                                           
22 Statement by Mangala Samaraweera a the 30th Session of the UNHRC, Geneva”, News.lk (14 September 2015) < 
http://www.news.lk/fetures/item/9742-statement-by-mangala-samaraweera-at-the-30th-session-of-the-unhrc-
geneva> accessed 27 October 2015. 
 
23 Human Rights Council Resolution, above n 7, para 18. 
 
24 The Office of the High Commissioner is expected to provide an update to the Human Rights Council at its thirty-
second session, which is expected to fall in June 2016.  The High Commissioner must present a comprehensive 
report on the implementation of the resolution, followed by a discussion at the thirty fourth session, which is 
expected to be held in March 2017.  See Human Rights Council Resolution, above n 7, para 18 

� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  
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 ප්රු ලං, ලංචිලි ලංව ලංආර්තන්තිටිනේ ලංඹන ලංයේතයඹන්ති ලංමුලින්තිභ ලංආයම්බ ලංව ල් ලංය ලං වොමින්ති ලංබේඹ. ලං ලංඑභඟින්ති ලංරඵේ ලං
ගත් ලං  ොයතුරු ලංැ  ලං ගිඹ ලං අතී ලං අඳයේධ ලං භතු ලංවය ලං ගැනීභම ලං ඳභම්ත ලං නො ලං එහි ලං  ොබේඹද ලං සිභේන්තිද ලං
දැනග ලංවැකි ලංවිණි ලං . ලං ඳය ලංවන්ති ලංවර ලංයමල් ලංතු න්තිභ ලංය ලං වොමින්ති ලංබේ ලංැදගත් ලංවු ේ ලං , ලං ඊම ලං ඳය ලං
ඵර ේ ලංසිටි ලංයතඹන්ති ලං, ලං්තභේ ලංරඵේ ලංදී ම් ලංනීිය, ලංයේතය ලං ේවඹන්ති ලංඅත්අඩාගුම ලංගැනී භන්ති ලංැශකී ම් ලංනීිය ලං
ව ලංභේන ලංහිමි ලංවම් ලංවඩවීම් ලංපිලිඵ ලංඳරී්තම ලංව ලං ල්ඛන ලංග ලංකිරීම් ලංැර්තවීභම ලංගත් ලං�ඹේ ලංභේර්ග ලං 0ේඹ. ලං
එභ ලංවරුණු ලං 0ේභ ලංය ලං වොමින්ති ලංබේ ලංතුලින්ති ලංඅතී ලංඅඳයේධ ලංපිලිඵ ලංවටුව ලංයඹන්ති ලංවඩතුයේ න්ති ලංභයත් ලං
කියභම ලංභත් ලංවුනු ලංඅය ලංඒේම ලංඅිකවයම ලං�ඹේ ලංභේර්ග ලංගැනීභම ලංභවතනේ ගන්ති ලංම්ඩනඹ්ත ලංඑල්ර ලංරයේ ලං
ගැනීභමද ලංවැකි ලංවිණි. 

 භඹම ලං  න්, ලං  ලං දකුණු ලං අප්රිවේ ස ලං ය ලං ව ලං ාහිඳිඹේ ලං  වොමිභ ලං 2TRC  ලං ව ලං අිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලං
වමයුතු ලංආයම්බ ලංව ල් ලංභගේමීඹ. ලං භභ ලංනඩු ලංවිබේග ලං ඵො වොභඹ්ත ලංඳේ වේ ලංේර්ථව ලංවු ේ ලංමුර ලංඳමන්ති ලංභ ලං
සුළු ලංැයිරවරුන්ති ලංය ලං වොමිභ ලංවමුම ලංදිරරිඳත් ලංවී ම් ලංප්රමේඹ ලංදවර ලං ගෝ ලංියබු ලං 0ේඹ.ඒ ලංඅනු ලං
ගත් ලං වර ලං TRC ලං අන්ති ලං ේර්ේ ස ලං වන්ති ලං  වොම ලං ියබු න්ති ලං ණ දු ලං භේ ලං දී ම් ලං ැඩපිළි ර්ත ලං ඳභම්ත ලං
ැයිරවරුන්ති ලංඅිකවයමඹ ලංවමුම ලං නොඳමුණුන ලංඵයි. ලං භහිදී ලංදකුණු ලංඅප්රිවේනු ලං ඳොලිසි ේ ලංවැයලි ලංභර්දන ලං
ඒවව ේ ලං ප්රධේ 0, ලං දයුජින්ති ලං ඩි ලං  වෝත ලං  ේ ලං ප්රවේලඹන්ති ලං සිහිඳත් ලංවර ලං  භභ ලං ේර්ේ ලං , ලං ඔණ  ේ ලං ප්රවේලඹන්ති ලං
තුලින්ති ලංආය්තව ලංඅාල ලංේභේජිවඹන්ති ලං ලංම්ඵන්තිධ ලංඅඳයේධ ලංගමනේවභ ලංසුර ලංමුර ලං ොඹේගන්තිනම ලංවැකි ලංව ලංඵ ලං
වි්ය ලං වය ලං ඇ. ලං  භඵඳු ලං �ඹේ ලං භේර්ග ලං අ නකුත් ලං සුළු ලං අඳයේධවරුන්ති ලං  0ියඹ ලං දිරරිඹම ලං  ගන ලං ඒභම ලං
භ වෝඳවේරී ලංව ලං ලංඵැස ලං භහිදී ලංකි ලංභනේඹ. 

 භඹම ලංප්රියවිරුේධ ලං, ලංවේම් ඵෝජිඹේ ස, ලං දමුණ න්ති ලංඅිකවයමඹ්ත ලංභගින්ති ලං වභර් ලංරුේ ලංඳේරන ලංභ ේ ලංහිමද් ලං
 0රධේරීන්ති ේ ලං ඳැමිණිලි ලං  ලං  භ වඹව ලං අය ලං ඔවුන්ති ලං ය ලං  වොමිභ්ත ලං වමුම ලං දිරයඳත් ලං  නොවයන ලං රදී. ලං
 වභර් ලංරුේ ලං ඳේරන ලං භ ේ ලං සිදු ලංඇිය ලං අඳයේධ ලං පිලිඵ ලං එව ලං ියබු ලං භේධය ලං ව ලං විේත් ලං අධේනඹ ලං වයම ලං
 වොම ලං  ගන ලං අතී ලං අඳයේධ ලං වේ ලං ේර්ේ ලං ව් ලං  නොවයන ලං රද ලං අය ලං එඹම ලං සුවි ලේෂී ලං ව ලං දල්ලුභ්තද ලං
 නොඳැතු 0. ලංවේම් ඵොජිඹේ ස ලංභේත ලංව ලංා්වෘ ලංමපිමේ ලංඅනු ලංය ලං වොමිභ ලංවමු ස ලංැරකිඹ ලංයුතු ලං
ය ම් ලංභවතන ලංවබේගිත්ඹ්ත ලං නොියබූ ලංඵ ලංද ලංකි ලංභනේඹ. 

� ලංරාවේ ලංපිලිඵ ලංවේ ලංවයන ලංවිම ලං , ලං ඩේ ලංමලිවත්ඹ ලංිරඹ ලංයුතුයි ලංවැ  න්ති න්ති ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංපිලිඵ ලං
 ොඹේ ලං ඵැන භයි. ලං OISL ලං ේර්ේම ලං අනු ලං � ලං රාවේ ලං ඵර ඹන්ති ලං සිදු ලං වයන ලං රද ලං අතුරුදවන්ති ලං වුන්ති ේ ලං
රැයි්තු ස ලං සිටින්ති න්ති ලං  රෝව ඹන්තිභ ලං  ද  0 ලං ්ථේන ේඹ25. ලං යතඹ ලං ලඳථ ලං වය ලං සිටින්ති න්ති ලං ඵර ඹන්ති ලං
අතුරුදවන්ති ලංවයන්තිනන්ති ලංපිලිඵ ලංප්රඥප්ියඹම ලංප්රභේදඹකින්ති ලං ොය ලං අත්න්ති ලංැ ඵන ලංඵඹ26. ලං එභඟින්ති ලංඑඵඳු ලං
�ඹේන්ති ලංතේයන්තිය ලංඅඳයේධ ලං ර ලංරවේ ලංදඬුම් ලංදීභම ලංඅවේලඹ්ත ලංයතඹම ලංරැ ේ. 

 

අතුරුදවන්ති ලංවුන්ති ලංඹනු ලංයමව ලංඳත්නේ ලං 0ියඹ ලංඹම ත් ලංදැනම ලංඇිය ලං ොයතුරු ලංඅනු ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංඅ ඹකි. ලං
්බේවිව ලංයනඹවදී ලං භන්තිභ ලංඅවි ලංගැටුම් ලංරදී ලං ද ලං  භැ 0 ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංඕනය ලංයම් ලංසිදු ලං විඹ ලංවැව ලං . ලං
ඵර ඹන්ති ලං ලංඅතුරුදවන්ති ලංවුන්තිද ලං ම් ලංඝනඹම ලංැ ේ. ලංඑ භන්තිභ ලංඵර ඹන්ති ලංඳැවැය ලං ගන ලං, ලංඥේියන්තිම ලංව ලංඳවු ල් ලං
ේභේජිවඹන්තිම ලං නොදන්තිේ ලංයේ ලංඵේ ලංගැ නන ලංඅඹද ලං ම් ලංකුරවඹම ලංඅදේශ ලං ස. 
                                                           
25 The OISL Report, above n 6, 81. 
 
26 භාගර භයවීය ඇභැියතුභන්ති ේ වේ . Minister of Foreign Affairs, Human Rights Council, 14 September 
2015. 
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 භඵඳු ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංඅඳයේධවයමඹම ලංඳත් ලංවයන  භන්ති ලංඳසු ලංයතඹම ලංOMP ලංභ  ලංඅත්ැල් ලංඵැ ලං දව් ලං
ගමන්ත ලංව ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංපිලිඵ ලංවරුණු ලං වීභ ලංආයම්බ ලංවර ලංවැව. ලං භහිදී ලංOMP ලංඹ ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංබේේ ලං
�ත් ඹන්තිභ ලං  ලං වමයුතු ලං වර ලං වැකි ලං වේර්ඹ ලං භඩාඩරඹකින්ති ලං  වබි ලං විඹ ලං යුතු ලං අය ලං ය ේ ලං ඕනයභ ලං  වොමව ලං
වමයුතු ලංවර ලංවැකි ලංවිඹ ලංයුතුඹ. ලංOMP ලං ේ ලංප්රේ ේශීඹ ලං 0 ඹෝතනඹ්ත ලංඋතුරු ලං, ලංනැ ගනහිය ලංව ලංදකුණු ලංැ 0 ලං
ඳරේත්ර ලංියබිඹ ලංයුතු ලංඅය ලංඑඹ ලං�ඹේවේරීද ලං  ලංවිඹ ලංයුතුඹ. ලංාේදඹන්ති ලංතුලින්ති ලංභතු ලංව ලංැදගත් ලංවරුම්ත ලංනම් ලං
අතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංිරගින්ති ලංිරගමභ ලංසිදුන ලං�ඹේ්ත ලංඵයි. ලං1970 ලංඳමන්ති ලං, ලංJVP ලංඅයගර ලංවයවේ ලංයුේධඹම ලංක්රමිව ලං
 ඳයලුනු ලං අතීඹ්ත ලං  භභ ලං අතුරුදවන්ති ලං වීම් ලං රම ලං ඇ. ලංOMP ලං  ේ ලං ඳැවැිරලි ලං ව ලං  0යදය ලං ඳරි්තමඹන්ති ලං
ැභවිම ලංයමව ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං 0ැයිර ලංිරලේනියඹවම ලං ඹොමු ලංකිරීභම ලංභ වෝඳවේරී ලං ස. 

 

OMP ලංඹ ලංපිලිඵ ලංවේ ලංවයන ලංවිම ලංභතු ලංන ලංැදගත් ලංවරුම්ත ලංනම් ලංOMP ලංඹ ලං ොඹේ ලංගන්තින ලංවරුම ලංඅිකවයම ලං
�ඹේලිඹවම ලං  ඹොමු ලං කිරීභම ලං  වයම් ලං දඩ්ත ලං ඇත්දැයි ලං ඹන්තිනයි. ලං භවරුන්ති ලං ප්රවේල ලං වයන්ති න්ති ලං  භඵඳු ලං
අතුරුදවන්ති ලං කිරිම් ලං රම ලං  ලං ම්ඵන්තිධ ලං ද්ේගරඹන්ති ලං පිලිඵ ලං දන්ති න්ති ලං නම් ලං භනුයත් ේ ලං නේභ ඹන්ති ලං ඔවුන්ති ලං
අිකවයමඹ ලංවමුම ලංඳමුණුේ ලං දඬුම් ලංරඵේ ලං ිරඹ ලංයුතු ලංඵයි. ලං අ න්ත ලංඅම ලංOMP ලං  ේ ලංේ්තය ලංඅිකවයමඹ ලං
වමුම ලංදිරරිඳත් ලං නොකිරි භන්ති ලංැයිරවරුන්තිම ලංදඬුම් ලං නොරඵේ ලංගැරවී ලංඹේභම ලංදඩ ලංරැ ේ. ලංඒ ලංඅනු ලංOMP ලං
ඹම ලංවයන ලංඕනයභ ලං සිභේ ලංකිරීභ්ත ලං අතුරුදවන්ති ලංව ලං ඳවුල් ලංර ලංේභේජිවඹන්ති ේ ලං “දැනගැනී ම් ලං අයිියඹ” ලං සිභේ ලං
කිරීභ්ත ලං භන්තිභ ලංනීිය ේ ලංඅලයේ ලංසිභේ ලංකිරීභ්ත ලං රද ලංැරකිඹ ලංවැව. 

OMP ේ ලං ොයතුරු ලංරඵේ ලං ගැනීභ ලංසිභේ ලංකිරීභ ලං , ලං වි මව ලංැයිරවරුන්තිම ලං්තභේ ලංරඵේ ලං දීභම ලංභේන ලං ස. ලං
උදේවයමඹ්ත ලං රම ලං භ ේ ලංැවපිම ලංගත් ලංඅ ඹකු, ලං  ලංත් ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංකිහිඳ ලං ද නකු ේ ලං ොයතුරු ලං
රඵේ ලංදීභම ලංසුදේනම් ලං ස ලංනම් ලංඑැ 0 ලංඅ ඹකුම ලංවියවඹ්ත ලං ර ලංනඩු ලංඳැරීභ්ත ලං නොවයන ලංඵම ලංදැනුම් ලංිරඹ ලං
වැව. ලංඒ ලංඅනු ලංඅදේර ලංද්ේගරඹේ ලං, ලංදිරරි ේදී ලංවයන ලංසිඹලුභ ලංනඩු ලංඳැරීම් ලංලින්ති ලං 0දව් ලං වොම ලංැබිඹ ලංවැව. ලං
 භඵඳු ලං අ්ථේවදී ලං ඳැමිණිල්ර ලං  භ වඹන ලං ැනැත්ේ, ලං  ලං විල්නීඹ ලං  ොයතුරු ලං රඵේ ලං දුන්ති ලං  0ේ න්ති ලං
අදේර ලංැවවරුම ලං“නඩු ලංඳැරීභ්ත ලං නොකිරීභ” ලංැ 0 ලංගනු දනුවම ලංඹේභ ලංඅේභනය ලංසිදුවීභ්ත ලං නො ස. 

 

අපි ලංමින්ති ලං ඳයද ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංවේර්ඹේර ේ ලංැඩපි� ර ලංව ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලංඅය ලංභේනේ ලංඇිය ලංඵ ලං
කී මු. ලං වි මව ලං  භඵඳු ලං අිකවයම ලං�ඹේලිඹවම ලං රැ ඵන ලං වි ේල ලං වේඹ ලං තනේ ලං අප්රේදඹම ලං  වේතු ලං විඹ ලං
වැව. ලං ඒ ලං අනු ලං වැකි ලං ැභවිමවභ ලං තනේ ේ ලං අ ප්්තේ ලං  ෝයේ ලං  ේයේ ගන ලං එඹම ලං රිරන ලං  ේ ලං වමයුතු ලං
කිරීභ ලං ඹෝගය ලං ස. 

 

යතඹ ලං නභභ ලංන්තිිර ලං ගවී ම් ලංවේර්ඹේරඹ්ත ලං්ථේපි ලංකිරීභමද ලං ම් ලංන ලංවිම ලං ඳො යොන්තිදු ලංවී ලංඇ. ලං භහිදී ලං
 නොඳැවැිරලි ලංවරුම ලංනම් ලංඅ නකුත් ලංඹේන්තිත්රම ලංව ලං භභ ලංවේර්ඹරඹ ලංඅය ලංඇිය ලංම්ඵන්තිධේඹ ලංකුභ්තද ලං
ඹන්තිනයි. ලංභවය ලංඅිකවයමර ලං , ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලං ICC ලංඹ ලංතු ලං නභභ ලංන්තිිර ලං ගවී ම් ලංඅයමුදර්ත ලං
ඇ. ලං ම් ලංඅයුරින්තිභ ලංන්තිිර ලං ගවී ම් ලංවේර්ඹේර ලංරමද ලංඑඵඳු ලංඅයමුදර්ත ලංඇිය ලංවය ලංගැනී ම් ලංවැකිඹේ ලංඳතී. ලං
ය ලං  වොමිභව ලං  වෝ ලං අිකවයම ලං �ඹේලිඹව ලං �ඹේවේරිත්ඹ්ත ලං  නොභැිය ලං න්තිිර ලං  ගවී ම් ලං
වේර්ඹේරඹවම ලං ඳැැත්භ්ත ලං නැ. ලං එ ේ ලං  නොභැිය ලං වු වොත් ලං , ලං න්තිිර ලං  ගවී ම් ලං වේර්ඹේර ලං ලින්ති ලං වයන ලං
මරයභඹ ලංප්රදේනඹන්ති ලංණ දු ලංවින්තිිරඹන්ති ලං 0ල්ලේද ලං වොම ලංඵේ ලංගැනී ම් ලංඋඳක්රභඹ්ත ලංඵම ලංභව ලංතනේ ලංසිනු ලං
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ඇ. එභ ලං 0ේ ලං 0ැයිර ලංඅනුපිලි ර ලංවිඹ ලංයුත් ත් ලංඳශමු ලංOMP ව ලංඅ�වයම ලං�ඹේලිඹකින්ති ලංඅනතුරු ලං
න්තිිර ලං ගවී ම් ලංවේර්ඹේරඹ්ත ලං්ථේපි ලංකිරීභඹ. 

 

අේන ේ, ලං ය ලං  වොමිභ ලංථ්ේපි ලංවර ලංයුත් ත් ලං ඳය ලංවන්ති ලංවර ලංඹේන්තිත්රමඹන්ති ලංතුනභ ලං�ඹේත්භව ලං
කිරීභ ලංආයම්බ ලංවර ඳසුඹ.  භඹ ලං භ ේ ලංවිඹ ලංයුත් ත්, ලංශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලං වොමින්ති ලංබේ ලං්ථේපි ලංකිරී භන්ති ලං
ව ලංඒේ ේ ලංැඩපිළි ර ලංපිළිඵද ලංතනේ ේ ලංැඩි ලංභනේඳඹ්ත ලං නොන ලංඵැවි 0 ලං. ඒ ලංඅනු ලංය ලං වොමිභ ලං
අේන ේ�භ ලං�ඹේත්භව ලංවිඹ ලංයුතුඹ. අඳ ලං ඳය ලංවන්ති ලංවර ලං රභ ලංය ලං වොමිභව ලංඵරර ලං වඵඳු ලංවිඹ ලං
යුතු ලංඵම ලංර්ර් ලං 0ගභන ලංගැනීභ ලංඅඳවසු ලංන ලං වයින්ති ලං, ලංඋ්ත ලංඹේන්තිත්රම ලංතුන ලංමුලින්ති ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලංතුලින්ති ලං
ය ලං  වොමිභව ලංසිභේන්ති ලං 0ර්මඹ ලංවයගැනීභම ලංරාවේ ලං යතඹම ලංවැකිඹේ ලංරැ ඵනු ලංඇ. උදේවයමඹ්ත ලං
 රම ලං අයෝ ාෝදව ලං ප්රියඳත්ියඹ ලං අනු ලං 2002ම ලං  ඳය ලං අඳයේධ ලං අ�වයම ලං�ඹේලිඹම ලංගමන්ති ලං නොගන්ති න්ති ලං
නම් ලංය ලං වොමිභ ලංභගින්ති ලං2002 ම ලං ඳය ලංසිදු ලංවුනු ලංඅඳයේධ ලංද ලංඳරි්තේම ලංර්ත ලංවර ලංවැව. 
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 භඵඳු ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංඅඳයේධවයමඹම ලංඳත් ලංවයන  භන්ති ලංඳසු ලංයතඹම ලංOMP ලංභ  ලංඅත්ැල් ලංඵැ ලං දව් ලං
ගමන්ත ලංව ලංඅතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංපිලිඵ ලංවරුණු ලං වීභ ලංආයම්බ ලංවර ලංවැව. ලං භහිදී ලංOMP ලංඹ ලංශ්රි ලංරාවේ ස ලංබේේ ලං
�ත් ඹන්තිභ ලං  ලං වමයුතු ලං වර ලං වැකි ලං වේර්ඹ ලං භඩාඩරඹකින්ති ලං  වබි ලං විඹ ලං යුතු ලං අය ලං ය ේ ලං ඕනයභ ලං  වොමව ලං
වමයුතු ලංවර ලංවැකි ලංවිඹ ලංයුතුඹ. ලංOMP ලං ේ ලංප්රේ ේශීඹ ලං 0 ඹෝතනඹ්ත ලංඋතුරු ලං, ලංනැ ගනහිය ලංව ලංදකුණු ලංැ 0 ලං
ඳරේත්ර ලංියබිඹ ලංයුතු ලංඅය ලංඑඹ ලං�ඹේවේරීද ලං  ලංවිඹ ලංයුතුඹ. ලංාේදඹන්ති ලංතුලින්ති ලංභතු ලංව ලංැදගත් ලංවරුම්ත ලංනම් ලං
අතුරුදවන්ති ලංවීම් ලංිරගින්ති ලංිරගමභ ලංසිදුන ලං�ඹේ්ත ලංඵයි. ලං1970 ලංඳමන්ති ලං, ලංJVP ලංඅයගර ලංවයවේ ලංයුේධඹම ලංක්රමිව ලං
 ඳයලුනු ලං අතීඹ්ත ලං  භභ ලං අතුරුදවන්ති ලං වීම් ලං රම ලං ඇ. ලංOMP ලං  ේ ලං ඳැවැිරලි ලං ව ලං  0යදය ලං ඳරි්තමඹන්ති ලං
ැභවිම ලංයමව ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලං 0ැයිර ලංිරලේනියඹවම ලං ඹොමු ලංකිරීභම ලංභ වෝඳවේරී ලං ස. 

 

OMP ලංඹ ලංපිලිඵ ලංවේ ලංවයන ලංවිම ලංභතු ලංන ලංැදගත් ලංවරුම්ත ලංනම් ලංOMP ලංඹ ලං ොඹේ ලංගන්තින ලංවරුම ලංඅිකවයම ලං
�ඹේලිඹවම ලං  ඹොමු ලං කිරීභම ලං  වයම් ලං දඩ්ත ලං ඇත්දැයි ලං ඹන්තිනයි. ලං භවරුන්ති ලං ප්රවේල ලං වයන්ති න්ති ලං  භඵඳු ලං
අතුරුදවන්ති ලං කිරිම් ලං රම ලං  ලං ම්ඵන්තිධ ලං ද්ේගරඹන්ති ලං පිලිඵ ලං දන්ති න්ති ලං නම් ලං භනුයත් ේ ලං නේභ ඹන්ති ලං ඔවුන්ති ලං
අිකවයමඹ ලංවමුම ලංඳමුණුේ ලං දඬුම් ලංරඵේ ලං ිරඹ ලංයුතු ලංඵයි. ලං අ න්ත ලංඅම ලංOMP ලං  ේ ලංේ්තය ලංඅිකවයමඹ ලං
වමුම ලංදිරරිඳත් ලං නොකිරි භන්ති ලංැයිරවරුන්තිම ලංදඬුම් ලං නොරඵේ ලංගැරවී ලංඹේභම ලංදඩ ලංරැ ේ. ලංඒ ලංඅනු ලංOMP ලං
ඹම ලංවයන ලංඕනයභ ලං සිභේ ලංකිරීභ්ත ලං අතුරුදවන්ති ලංව ලං ඳවුල් ලංර ලංේභේජිවඹන්ති ේ ලං “දැනගැනී ම් ලං අයිියඹ” ලං සිභේ ලං
කිරීභ්ත ලං භන්තිභ ලංනීිය ේ ලංඅලයේ ලංසිභේ ලංකිරීභ්ත ලං රද ලංැරකිඹ ලංවැව. 

OMP ේ ලං ොයතුරු ලංරඵේ ලං ගැනීභ ලංසිභේ ලංකිරීභ ලං , ලං වි මව ලංැයිරවරුන්තිම ලං්තභේ ලංරඵේ ලං දීභම ලංභේන ලං ස. ලං
උදේවයමඹ්ත ලං රම ලං භ ේ ලංැවපිම ලංගත් ලංඅ ඹකු, ලං  ලංත් ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංකිහිඳ ලං ද නකු ේ ලං ොයතුරු ලං
රඵේ ලංදීභම ලංසුදේනම් ලං ස ලංනම් ලංඑැ 0 ලංඅ ඹකුම ලංවියවඹ්ත ලං ර ලංනඩු ලංඳැරීභ්ත ලං නොවයන ලංඵම ලංදැනුම් ලංිරඹ ලං
වැව. ලංඒ ලංඅනු ලංඅදේර ලංද්ේගරඹේ ලං, ලංදිරරි ේදී ලංවයන ලංසිඹලුභ ලංනඩු ලංඳැරීම් ලංලින්ති ලං 0දව් ලං වොම ලංැබිඹ ලංවැව. ලං
 භඵඳු ලං අ්ථේවදී ලං ඳැමිණිල්ර ලං  භ වඹන ලං ැනැත්ේ, ලං  ලං විල්නීඹ ලං  ොයතුරු ලං රඵේ ලං දුන්ති ලං  0ේ න්ති ලං
අදේර ලංැවවරුම ලං“නඩු ලංඳැරීභ්ත ලං නොකිරීභ” ලංැ 0 ලංගනු දනුවම ලංඹේභ ලංඅේභනය ලංසිදුවීභ්ත ලං නො ස. 

 

අපි ලංමින්ති ලං ඳයද ලංඅතුරුදවන්ති ලංව ලංවේර්ඹේර ේ ලංැඩපි� ර ලංව ලංඅිකවයම ලං�ඹේලිඹ ලංඅය ලංභේනේ ලංඇිය ලංඵ ලං
කී මු. ලං වි මව ලං  භඵඳු ලං අිකවයම ලං�ඹේලිඹවම ලං රැ ඵන ලං වි ේල ලං වේඹ ලං තනේ ලං අප්රේදඹම ලං  වේතු ලං විඹ ලං
වැව. ලං ඒ ලං අනු ලං වැකි ලං ැභවිමවභ ලං තනේ ේ ලං අ ප්්තේ ලං  ෝයේ ලං  ේයේ ගන ලං එඹම ලං රිරන ලං  ේ ලං වමයුතු ලං
කිරීභ ලං ඹෝගය ලං ස. 

 

යතඹ ලං නභභ ලංන්තිිර ලං ගවී ම් ලංවේර්ඹේරඹ්ත ලං්ථේපි ලංකිරීභමද ලං ම් ලංන ලංවිම ලං ඳො යොන්තිදු ලංවී ලංඇ. ලං භහිදී ලං
 නොඳැවැිරලි ලංවරුම ලංනම් ලංඅ නකුත් ලංඹේන්තිත්රම ලංව ලං භභ ලංවේර්ඹරඹ ලංඅය ලංඇිය ලංම්ඵන්තිධේඹ ලංකුභ්තද ලං
ඹන්තිනයි. ලංභවය ලංඅිකවයමර ලං , ලංඋදේවයමඹ්ත ලං ර ලං ICC ලංඹ ලංතු ලං නභභ ලංන්තිිර ලං ගවී ම් ලංඅයමුදර්ත ලං
ඇ. ලං ම් ලංඅයුරින්තිභ ලංන්තිිර ලං ගවී ම් ලංවේර්ඹේර ලංරමද ලංඑඵඳු ලංඅයමුදර්ත ලංඇිය ලංවය ලංගැනී ම් ලංවැකිඹේ ලංඳතී. ලං
ය ලං  වොමිභව ලං  වෝ ලං අිකවයම ලං �ඹේලිඹව ලං �ඹේවේරිත්ඹ්ත ලං  නොභැිය ලං න්තිිර ලං  ගවී ම් ලං
වේර්ඹේරඹවම ලං ඳැැත්භ්ත ලං නැ. ලං එ ේ ලං  නොභැිය ලං වු වොත් ලං , ලං න්තිිර ලං  ගවී ම් ලං වේර්ඹේර ලං ලින්ති ලං වයන ලං
මරයභඹ ලංප්රදේනඹන්ති ලංණ දු ලංවින්තිිරඹන්ති ලං 0ල්ලේද ලං වොම ලංඵේ ලංගැනී ම් ලංඋඳක්රභඹ්ත ලංඵම ලංභව ලංතනේ ලංසිනු ලං
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ඇ. එභ ලං 0ේ ලං 0ැයිර ලංඅනුපිලි ර ලංවිඹ ලංයුත් ත් ලංඳශමු ලංOMP ව ලංඅ�වයම ලං�ඹේලිඹකින්ති ලංඅනතුරු ලං
න්තිිර ලං ගවී ම් ලංවේර්ඹේරඹ්ත ලං්ථේපි ලංකිරීභඹ. 

 

අේන ේ, ලං ය ලං  වොමිභ ලංථ්ේපි ලංවර ලංයුත් ත් ලං ඳය ලංවන්ති ලංවර ලංඹේන්තිත්රමඹන්ති ලංතුනභ ලං�ඹේත්භව ලං
කිරීභ ලංආයම්බ ලංවර ඳසුඹ.  භඹ ලං භ ේ ලංවිඹ ලංයුත් ත්, ලංශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලං වොමින්ති ලංබේ ලං්ථේපි ලංකිරී භන්ති ලං
ව ලංඒේ ේ ලංැඩපිළි ර ලංපිළිඵද ලංතනේ ේ ලංැඩි ලංභනේඳඹ්ත ලං නොන ලංඵැවි 0 ලං. ඒ ලංඅනු ලංය ලං වොමිභ ලං
අේන ේ�භ ලං�ඹේත්භව ලංවිඹ ලංයුතුඹ. අඳ ලං ඳය ලංවන්ති ලංවර ලං රභ ලංය ලං වොමිභව ලංඵරර ලං වඵඳු ලංවිඹ ලං
යුතු ලංඵම ලංර්ර් ලං 0ගභන ලංගැනීභ ලංඅඳවසු ලංන ලං වයින්ති ලං, ලංඋ්ත ලංඹේන්තිත්රම ලංතුන ලංමුලින්ති ලං�ඹේත්භව ලංකිරීභ ලංතුලින්ති ලං
ය ලං  වොමිභව ලංසිභේන්ති ලං 0ර්මඹ ලංවයගැනීභම ලංරාවේ ලං යතඹම ලංවැකිඹේ ලංරැ ඵනු ලංඇ. උදේවයමඹ්ත ලං
 රම ලං අයෝ ාෝදව ලං ප්රියඳත්ියඹ ලං අනු ලං 2002ම ලං  ඳය ලං අඳයේධ ලං අ�වයම ලං�ඹේලිඹම ලංගමන්ති ලං නොගන්ති න්ති ලං
නම් ලංය ලං වොමිභ ලංභගින්ති ලං2002 ම ලං ඳය ලංසිදු ලංවුනු ලංඅඳයේධ ලංද ලංඳරි්තේම ලංර්ත ලංවර ලංවැව. 
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් ේප්ියය  ලං 

 

ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිලිඵ ලංශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලං භඵඳු ලංදීඳ ලංයේප් ලංැඩමවන්ත ලංආයම්බ ලංව ල් ලංඳශමු ලං  0 ලං
ේමඹ. ලං වබේගී ලං වුන්ති ලං ඵණ යඹ්ත ලං සිවිල් ලං භේත ලං  වොම්වරුන්තිඹ. ලං ඔවුන්ති ලං  ඵො වෝ ලං  ද නකු ේ ලං
දල්න භ ලංවු ේ ලංය ලං වොමිභ්ත ලංව ලංග ලංවී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංථ්ේපි ලංවය ලං දන ලං රඹ.එඹම ලංඅභය ලං
ෛනියව, ලංආඹ 0ව ලංව ලංප්රියඳත්ියභඹ ලංප්රියා්වයම ලංද ලංයම ලංතුර ලංඇිය ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵම ලංදල්න ම් ලංවිණි. 

 

ාේදඹන්ති ලංඅයතුය ලංනැගුනු ලංඅදව ්ලංඅනු ලං , ලංසිවිල් ලංභේත ලං වොම්වරුන්ති ේ ලංභඹ ලංවු ේ ලංද්ළුල් ලංඵරර ලං
භධය ේ ලංය ලං වොමිවභ්ත ලංඳත් ලං වොම ලං එභගින්ති ලංඅතී ලංව ලංර්භේන ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංපිලිඵ ලං
 ොඹේ ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵඹ. ලංඔවුන්ති ලංසිඹල්රන්තිභ ලංඳේ වේ ලං අඳ්තඳේිය ලංව ලං්ේිකන ලං වොමිභ්ත ලංතුලින්ති ලං භභ ලං
වරුණු ලං දටු ලං වීභම ලං වැභැත් න්ති ලං සිටින ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං එ වත් ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං යතඹම ලං තේයන්තිය ලං
 වොම්වරුන්ති ේද ලං වේඹ ලං රඵේ ලං  භැ 0 ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං ේර්ථව ලං �ඹේත්භව ලං කිරීභම ලං  වඵඳු ලං
වැකිඹේ්ත ලංඇේදැයි ලංඹන්තින ලංසිඹල්රන්ති ලංතුරභ ලංවු ේ ලංකුකුකි. 

 

ය ලං වොමිභවම ලංවේඹ ලංඳර ලංවයනේ ලං භන්තිභ ලංඑඹම ලංභගේමි ලංප්රවේලඹන්තිද ලං භභ ලංාේදඹන්ති ලංතුරදී ලංභතු ලං
විණි. ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං තුර ලං අඳයේධඹන්ති ලං පිළිග 0භ ලං  වෝ ලං භේ ලං දීභ ලං පිලිඵ ලං ියබුණු ලං අඳැවැිරභකි. ලං
ැයිරවරුන්තිම ලං 0සි ලංදඬුම් ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵත් ලං , ලංඑඹම ලං 0සි ලංඅිකවයම ලං  ලං�ඹේලිඹ්ත ලංියබිඹ ලංයුතු ලංඵමත් ලංභැිය ලං
භේන්තිය ලංඳර ලංවිණි ලං. ලංඑ ේ ලංවුද ලංසිඹඹම ලංසිඹඹ්තභ ලංන ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංතුලින්ති ලං 0යදය ලං, ලංඅඳ්තඳේිය ලං
ව ලං්ේිකන ලංතීයම ලංරැ ේ ලංඹයි ලංකිසි කුත් ලංඅ ප්්තේ ලං නොවයන ලංරදී. 

 

 භභ ලංසිඹලු ලංවේයමේ ලංභධය ේ ලංවුද ලංඳැසිඹ ලංයුතු ලංවරුම්ත ලංනම් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංප්රියඳත්ිය ලංව ලංාවල්ඳ ලං
පිලිඵ ලංප්රේ ේශීඹ ලංභේම ම් ලංවවුල්වරුන්ති ලංතුර ලංියබු න්ති ලංඅල්ඳ ලංදැනුභ්ත ලංඵඹ. ලංශ්රි ලංරාවේම ලං ලංන ලංප්රඳාාඹ්ත ලං
ඵැවින්ති ලංභේධයඹන්ති ලංතුලින්ති ලංවුද ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිලිඵ ලංැඩි ලංවි්ය ලංඳර ලංවු ේ ලංදේභ ලංසුළු ලංල ඹ 0. 

 

යතඹ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංප්රියඳත්ිය ලංැවසී ම්දී ලං ම් ලංඅනු ලංවේයමේ ලංකිහිඳඹ්ත ලංැරකිල්රම ලං ගන ලංවමයුතු ලං
වර ලංයුතුඹ. ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංමුරධර්භ ලංපිලිඵ ලංයේතය ලං 0රධේරීන්ති ලංතුර ලංඇිය ලංඅඩු ලංදැනුම් ලංභේමභ ලං භහිදී ලංසිේ ලං
ඵැලිඹ ලංයුතුඹ. ලංඅභ ලංල ඹන්ති ලං වෝ ලංනීියඳිය ලං දඳේර් ම්න්තිතු ලං, ලංනීිය ලංවමයුතු ලංපිලිඵ ලංඅභේයාලඹ, ලංවි ේල ලං
වමයුතු ලං පිලිඵ ලං අභේයේාලඹ, ලං අගභැිය ලං වේර්ඹේරඹ ලං ඹනේදී ලං වේර්ඹේරර ලං තීන්තිදු ලං තීයම ලං ගන්තිනවුන්ති ලං  භහිදී ලං
දැනුමින්ති ලංන්තිනේධ ලංවර ලංයුතුඹ. 
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සිවිල් ලං භේතඹ, ලං  භහිදී ලං වින්තිිරඹන්ති ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං ඹේ ලං කිරී ම් ලං ඳේරභ්ත ලං  ර ලං වමයුතු ලං වයයි. ලං ලං
දියවේඹ ලංපිරි්තේ ලංඵැන  ම්දීද ලංප්රියඳත්ිය ලංව් ලංකිරී ම්දී ලං භන්තිභ ලං�ඹේත්භව ලංකිරී ම්දීද ලංතනේ ගන්ති ලංරැී  ලං
ඇිය ලංවේඹ ලංඇිය ලංභවත්ඹ. ලංඑ වත් ලංතනේ ලං භ ේ ලංඍජු ලංම්ඵන්තිධ ලංන්ති න්ති ලංනම් ලංඳශමු ලං භහි ලංය ලංව ලං
ඹථේ ඵෝධඹ ලං ඔවුන්තිම ලං ා සදනඹ ලං විඹ ලං යුතුඹ. ලං එ ේ ලං ා සදනඹ ලං කිරී ම් ලං ැඩි ලං  ලං ඵය්ත ලං  0ැියන්තිභ ලං
ඳැම න්ති න්ති ලංයතඹ ලංභඹ. 
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් ේප්ියය  ලං 

 

ාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිලිඵ ලංශ්රි ලංරාවේ ලංතුර ලං භඵඳු ලංදීඳ ලංයේප් ලංැඩමවන්ත ලංආයම්බ ලංව ල් ලංඳශමු ලං  0 ලං
ේමඹ. ලං වබේගී ලං වුන්ති ලං ඵණ යඹ්ත ලං සිවිල් ලං භේත ලං  වොම්වරුන්තිඹ. ලං ඔවුන්ති ලං  ඵො වෝ ලං  ද නකු ේ ලං
දල්න භ ලංවු ේ ලංය ලං වොමිභ්ත ලංව ලංග ලංවී ම් ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංථ්ේපි ලංවය ලං දන ලං රඹ.එඹම ලංඅභය ලං
ෛනියව, ලංආඹ 0ව ලංව ලංප්රියඳත්ියභඹ ලංප්රියා්වයම ලංද ලංයම ලංතුර ලංඇිය ලංවිඹ ලංයුතු ලංඵම ලංදල්න ම් ලංවිණි. 

 

ාේදඹන්ති ලංඅයතුය ලංනැගුනු ලංඅදව ්ලංඅනු ලං , ලංසිවිල් ලංභේත ලං වොම්වරුන්ති ේ ලංභඹ ලංවු ේ ලංද්ළුල් ලංඵරර ලං
භධය ේ ලංය ලං වොමිවභ්ත ලංඳත් ලං වොම ලං එභගින්ති ලංඅතී ලංව ලංර්භේන ලංභේන ලංහිමිවම් ලංවඩවීම් ලංපිලිඵ ලං
 ොඹේ ලංඵැලිඹ ලංයුතු ලංඵඹ. ලංඔවුන්ති ලංසිඹල්රන්තිභ ලංඳේ වේ ලං අඳ්තඳේිය ලංව ලං්ේිකන ලං වොමිභ්ත ලංතුලින්ති ලං භභ ලං
වරුණු ලං දටු ලං වීභම ලං වැභැත් න්ති ලං සිටින ලං ඵ ලං  ඳ න්ති. ලං එ වත් ලං ශ්රි ලං රාවේ ලං යතඹම ලං තේයන්තිය ලං
 වොම්වරුන්ති ේද ලං වේඹ ලං රඵේ ලං  භැ 0 ලං ඹේන්තිත්රමඹ්ත ලං ේර්ථව ලං �ඹේත්භව ලං කිරීභම ලං  වඵඳු ලං
වැකිඹේ්ත ලංඇේදැයි ලංඹන්තින ලංසිඹල්රන්ති ලංතුරභ ලංවු ේ ලංකුකුකි. 

 

ය ලං වොමිභවම ලංවේඹ ලංඳර ලංවයනේ ලං භන්තිභ ලංඑඹම ලංභගේමි ලංප්රවේලඹන්තිද ලං භභ ලංාේදඹන්ති ලංතුරදී ලංභතු ලං
විණි. ලං  ඵො වෝ ලං  ද න්ත ලං තුර ලං අඳයේධඹන්ති ලං පිළිග 0භ ලං  වෝ ලං භේ ලං දීභ ලං පිලිඵ ලං ියබුණු ලං අඳැවැිරභකි. ලං
ැයිරවරුන්තිම ලං 0සි ලංදඬුම් ලංිරඹ ලංයුතු ලංඵත් ලං , ලංඑඹම ලං 0සි ලංඅිකවයම ලං  ලං�ඹේලිඹ්ත ලංියබිඹ ලංයුතු ලංඵමත් ලංභැිය ලං
භේන්තිය ලංඳර ලංවිණි ලං. ලංඑ ේ ලංවුද ලංසිඹඹම ලංසිඹඹ්තභ ලංන ලං ේශීඹ ලංඹේන්තිත්රමඹ්ත ලංතුලින්ති ලං 0යදය ලං, ලංඅඳ්තඳේිය ලං
ව ලං්ේිකන ලංතීයම ලංරැ ේ ලංඹයි ලංකිසි කුත් ලංඅ ප්්තේ ලං නොවයන ලංරදී. 

 

 භභ ලංසිඹලු ලංවේයමේ ලංභධය ේ ලංවුද ලංඳැසිඹ ලංයුතු ලංවරුම්ත ලංනම් ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංප්රියඳත්ිය ලංව ලංාවල්ඳ ලං
පිලිඵ ලංප්රේ ේශීඹ ලංභේම ම් ලංවවුල්වරුන්ති ලංතුර ලංියබු න්ති ලංඅල්ඳ ලංදැනුභ්ත ලංඵඹ. ලංශ්රි ලංරාවේම ලං ලංන ලංප්රඳාාඹ්ත ලං
ඵැවින්ති ලංභේධයඹන්ති ලංතුලින්ති ලංවුද ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තියඹ ලංපිලිඵ ලංැඩි ලංවි්ය ලංඳර ලංවු ේ ලංදේභ ලංසුළු ලංල ඹ 0. 

 

යතඹ ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංප්රියඳත්ිය ලංැවසී ම්දී ලං ම් ලංඅනු ලංවේයමේ ලංකිහිඳඹ්ත ලංැරකිල්රම ලං ගන ලංවමයුතු ලං
වර ලංයුතුඹ. ලංාක්රේන්තිියව ලංයු්තිය ලංමුරධර්භ ලංපිලිඵ ලංයේතය ලං 0රධේරීන්ති ලංතුර ලංඇිය ලංඅඩු ලංදැනුම් ලංභේමභ ලං භහිදී ලංසිේ ලං
ඵැලිඹ ලංයුතුඹ. ලංඅභ ලංල ඹන්ති ලං වෝ ලංනීියඳිය ලං දඳේර් ම්න්තිතු ලං, ලංනීිය ලංවමයුතු ලංපිලිඵ ලංඅභේයාලඹ, ලංවි ේල ලං
වමයුතු ලං පිලිඵ ලං අභේයේාලඹ, ලං අගභැිය ලං වේර්ඹේරඹ ලං ඹනේදී ලං වේර්ඹේරර ලං තීන්තිදු ලං තීයම ලං ගන්තිනවුන්ති ලං  භහිදී ලං
දැනුමින්ති ලංන්තිනේධ ලංවර ලංයුතුඹ. 
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සිවිල් ලං භේතඹ, ලං  භහිදී ලං වින්තිිරඹන්ති ලං ාක්රේන්තිියව ලං යු්තියඹ ලං ඹේ ලං කිරී ම් ලං ඳේරභ්ත ලං  ර ලං වමයුතු ලං වයයි. ලං ලං
දියවේඹ ලංපිරි්තේ ලංඵැන  ම්දීද ලංප්රියඳත්ිය ලංව් ලංකිරී ම්දී ලං භන්තිභ ලං�ඹේත්භව ලංකිරී ම්දීද ලංතනේ ගන්ති ලංරැී  ලං
ඇිය ලංවේඹ ලංඇිය ලංභවත්ඹ. ලංඑ වත් ලංතනේ ලං භ ේ ලංඍජු ලංම්ඵන්තිධ ලංන්ති න්ති ලංනම් ලංඳශමු ලං භහි ලංය ලංව ලං
ඹථේ ඵෝධඹ ලං ඔවුන්තිම ලං ා සදනඹ ලං විඹ ලං යුතුඹ. ලං එ ේ ලං ා සදනඹ ලං කිරී ම් ලං ැඩි ලං  ලං ඵය්ත ලං  0ැියන්තිභ ලං
ඳැම න්ති න්ති ලංයතඹ ලංභඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55



� ලංකාවේ ස ලං්යය  ලං්  ලංුක්තියය  ලංදිරියය ම  

 

53 
 

නිර් ශ ය න්ති ලං 

 සිවිල  ලං් ේජය  ලං ව ලං 

ාක්රේන්තිියව යු්තිය ාවල්ඳ ව ප්රියඳත්ිය පිලිඵ තනේ දැනුත් වර යුතුඹ. 

ාක්රේන්තිිය යු්තිය �ඹේ භේර්ගඹන්ති න ය ප්රවේල කිරීභ, ලංඅතුරුදවන්ති වුන්ති පිලිඵ න වේර්ඹේරඹ, 
අනු්භයම කිරීම්, ලංන්තිිර  ගවීම් ව නැ ඇිය  නොවීභම ැඩපිළි රල් ්ථේපි වර යුතුඹ. 

� රාවේ තුර ාක්රේන්තිියව යු්තියඹම අදේශ ආගමිව ව ා්වෘියව ඳසුබිභ පිලිඵ අධයඹනඹ වර 
යුතුඹ. 

 රජය  ලං ව ලං 

සිවිල් භේත  වොම්වරුන්ති ව වින්තිිරඹන්ති භ  ේවච්ඡේ වය ඩේ විල්නීඹ ාක්රේන්තිියව යු්තිය 
ප්රියඳත්ිය භේරේ්ත , ලංය  වොමිභ්ත , වි ද ්වේඹ රඵන අිකවයම �ඹේලිඹ්ත , ලංන්තිිර  ගවී ම් 
වේර්ඹේරඹ්ත ව අතුරුදවන්ති වුන්ති පිලිඵ  ොඹේ ඵරන වේර්ඹේරඹ්ත ්ථේපි වර යුතුඹ. 

සිඹලුභ ඹේන්තිත්රමඹන්ති ්ේිකන, අඳ්තඳේිය ව විල්නීඹ විඹ යුතුඹ. ලංවින්තිිරඹන්ති අදේශ න ප්රතේද 
පිළිගැ නන එව්ත විඹ යුතුඹ. 

අලයේ අධයනඹ්ත සිදු  වොම යේතය අාල ේ  ේවඹන්තිම ාක්රේන්තිියව යු්තියඹ පිලිඵ ද ගනුම් 
�ඹේලිඹ්ත සිදු වර යුතුඹ. 

OISL ේර්ේ ස ව භේන හිමිවම්  ඹෝතනේ ස වරුණු �ඹේත්භව වර යුතුඹ  

 සිය ලු  ලං ශ ඳේකන ලංඳ්තෂ ලං ව ලං 

සිඹ ආන ලින්ති ාක්රේන්තිියව යු්තියඹම අදේර  ඹෝතනේ ව වි සාන රඵේ ගැනීභම උත්සුව විඹ 
යුතුඹ  

 ජේයන්තිර ලංප්රජේව ලං ව ලං 

� රාවේ ස ාක්රේන්තිියව යු්තිය ක්රභ සදඹ  වොඳින්ති  0රී්තමඹ වර යුතුඹ. 

OISL ේර්ේ ස ව භේන හිමිවම්  ඹෝතනේ ස වරුණු � රාවේ යතඹ විසින්ති �ඹේත්භව වයනේද 
ඹන්තින  ොඹේ ඵැලිඹ යුතුඹ. එඹම අභය භේන හිමිවම් රම රැවගැනීභම � රාවේ යත ේ අාව 
වුභනේද පිරි්තේ ඵැලිඹ යුතුඹ. 

ාක්රේන්තිියව යු්තියඹම අදේර  වොම්වරුන්ති අය 2උදේ : ලං සිවිල් භේතඹ , ලං යේතය  0රධේරීන්ති, ලංනීිය 
ෘත්ියවඹන්ති   එහි ාවල්ඳ පිලිඵ දැනුත් බේඹ්ත ඇිය කිරීභම  අයමුදර්ත ඇිය වර යුතුඹ. 
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වැඩි ලංදුර ලංයාය වී ම ලං 

Principles 

Updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to 
combat impunity (2005  UN Doc: E/CN.4/2005/102/Add.1 

Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparations for Victims of 
Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International 
Humanitarian Law (2006  UN Doc: A/RES/60.147 

Independent study on best practices, including recommendations to assist states in 
strengthening their domestic capacity to combat all aspects of impunity, by Professor Diane 
Orientlicher (2004  UN Doc: E/CN.4/2004/88 

Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat 
impunity (1997  UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 

Human Rights Committee, General Comment No. 31 Right to an Effective Remedy, UN 
Doc: CCPR/C/21/Rev.1/Add.1.3 

Reports 

Report of the Secretary-General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and 
Post-Conflict Societies (2011  UN Doc. S/2011/634 

Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Memorialisation processes 
(2014  UN Doc. A/HRC/25/49 

Report of the Special Rapporteur on Truth, Justice, Reparations, and Non-repetition, 
Reparations (2014  UN Doc. A/69/518 

Books 

Hayner, Priscillia, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenges of Truth 
Commissions (Routledge: 2011  22nd Ed)  

Roht-Arriaza N. and Marriezcurena  J. (eds), Transitional Justice in the Twenty-First 
Century: Beyond Truth Versus Justice (Cambridge: 2006  

Minnow Martha, Breaking the Cycles of Hatred: Memory, Law and Repair (Princeton: 2002  

Aptel Cecile and Ladisch Virgine, Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to 
Transitional Justice (ICTJ: 2011  

Teitel Ruti, Transitional Justice (Oxford: 2000  
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නිර් ශ ය න්ති ලං 

 සිවිල  ලං් ේජය  ලං ව ලං 

ාක්රේන්තිියව යු්තිය ාවල්ඳ ව ප්රියඳත්ිය පිලිඵ තනේ දැනුත් වර යුතුඹ. 

ාක්රේන්තිිය යු්තිය �ඹේ භේර්ගඹන්ති න ය ප්රවේල කිරීභ, ලංඅතුරුදවන්ති වුන්ති පිලිඵ න වේර්ඹේරඹ, 
අනු්භයම කිරීම්, ලංන්තිිර  ගවීම් ව නැ ඇිය  නොවීභම ැඩපිළි රල් ්ථේපි වර යුතුඹ. 

� රාවේ තුර ාක්රේන්තිියව යු්තියඹම අදේශ ආගමිව ව ා්වෘියව ඳසුබිභ පිලිඵ අධයඹනඹ වර 
යුතුඹ. 

 රජය  ලං ව ලං 

සිවිල් භේත  වොම්වරුන්ති ව වින්තිිරඹන්ති භ  ේවච්ඡේ වය ඩේ විල්නීඹ ාක්රේන්තිියව යු්තිය 
ප්රියඳත්ිය භේරේ්ත , ලංය  වොමිභ්ත , වි ද ්වේඹ රඵන අිකවයම �ඹේලිඹ්ත , ලංන්තිිර  ගවී ම් 
වේර්ඹේරඹ්ත ව අතුරුදවන්ති වුන්ති පිලිඵ  ොඹේ ඵරන වේර්ඹේරඹ්ත ්ථේපි වර යුතුඹ. 

සිඹලුභ ඹේන්තිත්රමඹන්ති ්ේිකන, අඳ්තඳේිය ව විල්නීඹ විඹ යුතුඹ. ලංවින්තිිරඹන්ති අදේශ න ප්රතේද 
පිළිගැ නන එව්ත විඹ යුතුඹ. 

අලයේ අධයනඹ්ත සිදු  වොම යේතය අාල ේ  ේවඹන්තිම ාක්රේන්තිියව යු්තියඹ පිලිඵ ද ගනුම් 
�ඹේලිඹ්ත සිදු වර යුතුඹ. 

OISL ේර්ේ ස ව භේන හිමිවම්  ඹෝතනේ ස වරුණු �ඹේත්භව වර යුතුඹ  

 සිය ලු  ලං ශ ඳේකන ලංඳ්තෂ ලං ව ලං 

සිඹ ආන ලින්ති ාක්රේන්තිියව යු්තියඹම අදේර  ඹෝතනේ ව වි සාන රඵේ ගැනීභම උත්සුව විඹ 
යුතුඹ  

 ජේයන්තිර ලංප්රජේව ලං ව ලං 

� රාවේ ස ාක්රේන්තිියව යු්තිය ක්රභ සදඹ  වොඳින්ති  0රී්තමඹ වර යුතුඹ. 

OISL ේර්ේ ස ව භේන හිමිවම්  ඹෝතනේ ස වරුණු � රාවේ යතඹ විසින්ති �ඹේත්භව වයනේද 
ඹන්තින  ොඹේ ඵැලිඹ යුතුඹ. එඹම අභය භේන හිමිවම් රම රැවගැනීභම � රාවේ යත ේ අාව 
වුභනේද පිරි්තේ ඵැලිඹ යුතුඹ. 

ාක්රේන්තිියව යු්තියඹම අදේර  වොම්වරුන්ති අය 2උදේ : ලං සිවිල් භේතඹ , ලං යේතය  0රධේරීන්ති, ලංනීිය 
ෘත්ියවඹන්ති   එහි ාවල්ඳ පිලිඵ දැනුත් බේඹ්ත ඇිය කිරීභම  අයමුදර්ත ඇිය වර යුතුඹ. 
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Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International 
Humanitarian Law (2006  UN Doc: A/RES/60.147 

Independent study on best practices, including recommendations to assist states in 
strengthening their domestic capacity to combat all aspects of impunity, by Professor Diane 
Orientlicher (2004  UN Doc: E/CN.4/2004/88 

Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat 
impunity (1997  UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 

Human Rights Committee, General Comment No. 31 Right to an Effective Remedy, UN 
Doc: CCPR/C/21/Rev.1/Add.1.3 

Reports 

Report of the Secretary-General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and 
Post-Conflict Societies (2011  UN Doc. S/2011/634 

Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Memorialisation processes 
(2014  UN Doc. A/HRC/25/49 

Report of the Special Rapporteur on Truth, Justice, Reparations, and Non-repetition, 
Reparations (2014  UN Doc. A/69/518 

Books 

Hayner, Priscillia, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenges of Truth 
Commissions (Routledge: 2011  22nd Ed)  

Roht-Arriaza N. and Marriezcurena  J. (eds), Transitional Justice in the Twenty-First 
Century: Beyond Truth Versus Justice (Cambridge: 2006  

Minnow Martha, Breaking the Cycles of Hatred: Memory, Law and Repair (Princeton: 2002  

Aptel Cecile and Ladisch Virgine, Through a New Lens: A Child-Sensitive Approach to 
Transitional Justice (ICTJ: 2011  

Teitel Ruti, Transitional Justice (Oxford: 2000  
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