
 

 

 

දෙමළ දෙදුම්වාෙය රකින, ද ෝලීය wêrdcHjdofha;a"  

 

රූකඩ ජ ත් සංවිධානදේත්  

දේශීය මුලාෙෑනින්දේත් නිරුවත 

 

රණබිම පීඩා..සියුමැලි වැඩි නම් 
අලුද ෝසුවදන් එල්ලාපන් 

දෙමුහුම් ඉඹුදල් එල්ලාපන්.... 
මවුබිම උදෙසා ..සටන් කිරීමයි 

ෙඟද යි ලෑමට.. අප සැම කළ පව 
මුකවාඩම් ෙැඳ එදකකු නසන කල 
ෙනිව් සුවහසක් යළි උපදින ෙව.... 
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 සිංහලයන්ට ඇත්ත යුත්ත දත්දරන්නට සියවසක්වත් යා යුතුය. ඊට 

පසුවෙ කරන්දන් දේෙවාචක රසවිඳීමම පමණි. දකදසේ දවතත් ජාතිදේ 

සේවවරීත්වය අනතුදේ දහලන විජාතික අධිරාජයවාී  සැලසුම් වල සුළමුළ 

දහලිෙරව් කිරීම පරම යුතුකමකි. දමෙඳු කතිකාවන් හා දහලිෙරව් කිරීම් 

දමරට සාමානය ජී  ජනයා අතරට පවා යායුතු ෙව, අප වි්ේවාස කරමු. 

අධිරාජයවාී  ිලල්ලිවලට  ත්තු ලොදෙන, චරපුරුෂ ඵන්.ජී.ඕ. නඩදේ  

ද ාදුරු ෙවට පත්ව ඵේ මතවාෙ සම  පාදවන, ජාතියක්, ජම්මයක්,අම්දමක්, 

අප්දපක්,රටක් දනාහඳුනන ිලරිසක් ෙවට දමරට මහ ජනතාව, විද්ේෂදයන් 

සිංහල ජාතිය හා දසසු දේ්දේමී ජ ජන j¾. පත්ීදමන් මුෙවා  ැී දම් ශුේධ 

වූ අව්යතාවය ඊට ඵක් දහේතුවකි. ඵදසේම මානව ිමිකකම් දහෝ දවනත් ඊනියා 

ද ෝලීය දත්මා පෙනම් කර ත් අධිරාජයවාී  දමදහයුම් අසේදසේ තම 

දේ්පාලන තුරුම්පු දකාළ දසායන අවසේථාවාී  දේ්පාලකයන්දේ 

විග්රහයන්ද න් ඵේ ජී  ජනයා දනාම  යෑමට ඇති ඉඩකඩෙ අසුරාලිය යුතුය. 

දත්රුම්  න්නා කිිමප දෙනා දවනුදවන් දහෝ එදසේ කළ යුතුය.  

 දෙමළ දෙදුම්වාෙදේ කූටප්රාප්තිය දපදනන දතක් මානදේ, සටන 

ජය ටැඹ කරා දමදහයවිකන් සිටි ිකලිටරි මුහුණත දහවත් එල්.ටී.ටී.ඊ. 

සන්නේධ ක්රියාකාරීත්වය අනදප්ක් ත දලස jH¾;ùu දෙමළ දෙදුම්වාෙදේ 

සෘජු සහ වක්ර අනුග්රාහකයින්දේ ෙලවත් සිත් තැවුලට දහේතු වූ ෙව අිල ෙනිමු. 

විජයග්රහණය අවලංු  කරන්නටෙ, දවනත් උපාය උපක්රම  සේදසේ දෙමළ 

දෙදුම්වාෙදේ ඉලක්ක දිනා න්නට, ඊට දවදහස මහන්සි වූ ිලරිසේෙ, ෙැන දහෝ 

දනාෙැන ඒවාදේ ඒජන්තයන් ව සිටින ිලරිසේෙ, කටයුතු කරන ෙව රහසක් 

දනාීය. ඊනියා ජාතයන්තර ප්රජාදව් අ ති ාමී ජ පක්ෂග්රාහී හ හැසිරීම් සම්ෙන්ධ 

දවනත් mQ¾jdo¾Y අිල ෙැන සිටියෙ, ඒ ජාතයන්තර ප්රජාවම තහනම් දකාට 

ඇති ත්රසේතවාී  සංවිධානයක් දවනුදවන් දමතරම් ks¾,Êð;j දපී  සිටිනු 

ඇතැයි අිල දනාසිතූදයමු.  

 කලක පටන් ෙන්නා දනාෙන්නා උ ත් නූ ත් ග්රාමී ජය නා රික 

සියල්ලන්දේ මුවරැඳි අපහැදිළි “ජිී වා දයෝජනාව” දහෝ වඩාත් සුවිද්ේ  

පැහැදිළි “දෙමුහුම් යුධ අපරාධ අධිකරණය” සඳහා පසුබිම සැකසුදන් 

දකදසේෙ? දෙමුහුම් යුධ අපරාධ අධිකරණය නම් වධක පැටියා වෙන්නට 

එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානය නම් යහදන් සමූහ සංද ෝ දේ දයදුදනෝ 

කවරහුෙ? ෙැන් ශ්රී ලංකාවට කුළ වේෙන්නට තනන දම් යාන්ත්රණදේ අසම්මත 

ිලළිසිඳ  ැී දම් සිට දම් ෙක්වා ලන්තෑරුම් සැපයූදවෝ, වින්නඹුකම් කදළෝ 
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කවරහුෙ? ඓතිහාසික යුධ ජයග්රහණය නිසැක ෙව ෙත් වහාම ixj¾Ok හා 

මානුෂීය දසේවා ආයතන දලස ලියාපදිංචි ී සිටි දෙදුම්වාී  හා uQ,O¾ujd§ 

ඊනියා සිවිල් සංවිධාන (රාජය දනාවන සංවිධාන  රජය දහෝ දේ්පාලන 

වි්ේදල්්කයන් පවා සීදනනුදු දනාසිතූ අනා ත යුධ අපරාධ දචෝෙනා සඳහා 

අව්ය සාධක රැසේකරිකන්, ඒවා ිලටරට යවිකන් සිටියහ. එය ෙන්දන් කීදයන් 

කීදෙනාෙ?   

 2009  ක්දතෝෙේ එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් ිලළිෙඳ මහ 

දකාමසාරිසේ ld¾hd,h ශ්රී ලංකාදව් සිවිල් යුේධදේ අවසාන මාස කිිමපය තුළ 

සිදුවන්නට ඇතැයි සිතන “යුධ අපරාධ” සම්ෙන්ධදයන් ජාතයන්තර 

පරීක්ෂණයක් ඉල්ූදේ 2009ී  එක්සත් ජනපෙ දෙපාතේදම්න්තුව සැකසූ 

jd¾;dj පෙනම් කර  නිිකනි. ඒ රාජය දෙපාතේදම්න්තු jd¾;djg ඕපාදූප 

සැපයූදව් කවුෙ? කලින් දේෙදේ අිල ඒ ඇත්තන්  ැන කීදවමු. විධිමත් 

මට්ටිකන්, 2009 වසදේ එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් කවුන්සිලදේ 11 

වන විද්ේෂ සැසිදේී  සාමාජික රටවල් 17ක් ශ්රී ලංකාවට එදරිමව යුධ අපරාධ 

පරීක්ෂණ ද න එන්නට උත්සහ ෙැරීම දම් ජවනිකාදව් පළමු අදියරය ෙව 

අදප් වැටහී හමයි. එදහත් චීනය, රුසියාව ඉන්දියාව හා දසසු රටවල සහදයන් 

එය jH¾; වූ ෙව අිල ෙනිමු. 2009 මැයි 27 දින මානව ිමිකකම් කවුන්සිලදේ 

සම්මත කළ එසේ-11/1 දයෝජනාව රජදේ ිලළිදවත අ ය කළ අතර, 

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය දහළා ෙකිිකන් යුධ අපරාධ දචෝෙනා ප්රතික්දෂේප 

කරිකන් දයෝජනාවක් සම්මත කළෙ, 2011 අප්රිදයල් මස ී  එක්සත් ජාතීන්දේ 

විද්ේෂඥ කිකටු jd¾;dj සිය නිරීක්ෂණ මත ඉහතකී 2009 ඒ/එච් ආේ සී /එසේ- 

11/1 දයෝජනාව යළි සළකා ෙලන්නට ks¾foaY කදළේය.  

 2012 වසදේ ud¾;= මසී  එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් 

කවුන්සිලදේ 19 වන සැසි වාරදේී ,  ශ්රී ලංකාව තුළ ප්රතිසන්ධානය හා ව ීම 

ිලළිෙඳ දයෝජනාවක්  (19/2  සම්මත වූ අතර, එය දේශීය ව්දයන් ක්රියාත්මක 

උ ත් පාඩම් දකාිකසම, ජනාධිපති දකාිකසම ආදිය අ ය කළ අතර, ඒ 

úu¾Ykවලී  ප්රමාණවත් පරිදි ජාතයන්තර මානුෂීය ී ති උල්ලංඝනය ිලළිෙඳ 

තැකීමක් කර නැතැයි ෙ කීය. එදසේම එම ක්රියාවලීන් විධිමත් කර දේශීය 

යාන්ත්රනයක් තුළ සියල්ලන්ටම යුක්තිය පසිඳලන දලසෙ, ඒ සඳහා එක්සත් 

ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් දකාමසාරිසේ ld¾යd,fhka අව්යය “තාක්ෂණික 

සහය” සපයන දලස හා “ම  දපන්ීම්” කරන දලසෙ, 2013 වසදේ 22 වන 

සැසි වාරයට දම් සම්ෙන්ධදයන් jd¾;djla සපයන දලසෙ ks¾foaY කදළේය. 
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එදහත් “ශ්රී ලංකා රජය ඒ සඳහා අදපාදහාසත් විය” කියිකන් 2013 වසදේ 22 

වන සැසි වාරදේී  22/1 දයෝජනාව සම්මත කරන්දන්, ශ්රී ලංකාදව් දේශීය 

යාන්ත්රනයක් තුළ පරීක්ෂණ පවත්වා සිදුී ඇති උල්ලංඝනය ීම් 

සිකෙන්ධදයන් නිසි ිලයවර  ැී මටය. එම දයෝජනාව සේවාධීන රාජයයක් 

දලස ශ්රී  ලංකා රජය ප්රතික්දෂේප කළ අතර එමගින් 2014 ud¾;= මස 25 වන 

සැසිවාරදේී  25/1 දයෝජනාවක් සම්මත වන්දන් 2002-09 කාලය 

සම්ෙන්ධදයන් ජාතයන්තර පරීක්ෂණයක් පවත්වන දලසය. දම් වනාහී හ ිමටපු 

මානව ිමිකකම් මහ දකාමසාරිසේ දනවි ිලල්දල් 2013 වසදේ ශ්රී ලංකාදව් 

සංචාරය කර ආපසු ද ාසේ ඉදිරිපත් කළ jd¾;dj පෙනම් කර ත් 

දයෝජනාවයි.  

දොදහෝ කාලයක් දමරට විවිධ පුේ ලයින්, කණ්ඩායම් අතර දනාදයක් 

මතවාෙයන්ට ලක්දවිකන් පැවති, ඵක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් ිලළිෙඳ 

මහ දකාමසාරිසේවරිය වූ නවනිෙන් ිලල්දලයි දනාදහාත් නවි ිලල්දලයි 

මහත්ිකයදේ ශ්රී ලංකා සංචාරය 2013 අද ෝසේතුදව් අ  සිදුදකරිනි. ශ්රී ලංකාව 

ිලළිෙඳ සිය නිරීක්ෂණ එම සැප්තැම්ෙේ මස අ ී  මානව ිමිකකම් කවුන්සිලදේ 

සැසි වාරයට වාචිකවත්, 2014 ud¾;=fõ§ iïmQ¾K ලිඛිත jd¾;djla දලසත් 

නවි ිලල්දලයි ඉදිරිපත් කළාය. දෙදුම්වාෙදේ සන්නේධ අං්ය වූ ඵල් ටී ටී ඊ 

සංවිධානය ශ්රී ලංකාව තුළ ිකය ගියෙ, තවම දනාමළ, දෙදුම්වාෙදේ දේශීය හා 

ජාතයන්තර කල්ලි කණ්ඩායම් විසින් හා ශ්රී ලංකාදව් ඇතැම් දේ්පාලන 

පක්ෂත්, දමරට ක්රියාත්මක ෙහුතර රාජය දනාවන සංවිධාන දහවත් 

ඵන්.ජී.ඕ. ප්රජාව විසිනුත් “ශ්රී ලංකාදව් මානව ිමිකකම් කඩීම්” මන්තරය 

මතුරා ිලල්දල් දනෝනා පරළ කරවනු ලැබිණි.  

 1987 – 1990 වනවානුදව් දමරට තරුණ ජීවිත 66000 කට වැඩි 

ප්රමාණයක්ෙ ිකක්ෂුනන් වහන්දසේලා 664 නමක්ෙ අමුඅමුදව් මරා පාරවල් දෙපස 

පුළුසේසේී  tjlg සිටි ඵක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් ිලළිෙඳ මහ 

දකාමසාරිසේවරයා “මහදමරක් දසේ  නිසලව” සිටියෙ, ිලල්දල් දනෝනා පරලී 

ජිී වා නුවර සිට අඛණ්ඩව ආඩපාලි කීවාය. නවි ිලල්දලයිට ඵදරිමව දමරට 

විවිධ md¾Yj අවි අදමෝරන්නට පටන්  ත්හ. තත්වය දමදසේ පවතිේී , 2011 

අප්රිදේල් තරම් ඈතකී  ඇයට දමිම පැිකණ සියැසින් තත්වය විමසා ෙලන 

දලස ආරාධනා කිරීමට තරම් රාජය තාන්ත්රිකව ඵඩිතර ීම  ැන අිල රජයට 

ප්ර්ංසා කරමු. එදහත් එය එක්තරා රාජයතාන්ත්රික දමෝඩ කමක් ෙව අදප් 

අෙහසයි. ඒ දකදසේ දවතත් නවි ිලල්දලයිදේ සංචාරයට ඵදරිමව ීදි ෙැසීම්ෙ, 
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දේ්පාලන උසුළු විසුළුෙ,ඇය මුණ ැසී සාකච්ඡා කිරීම සඳහා  ලා ආ සිය 

ෙහසේ  ණන් ආරාධනාෙ ඇයට අත්විඳීමට සිදුවිය.  

 දෙමළ දෙදුම්වාෙය කලින් කලට සිය ිකලිටරිමය දහෝ දේ්පාලන 

ක්රදමෝපාය සඳහා ද ෝලීය wêrdcHjdofha ඊනියා මානුෂවාී  ිලල්ලි  ාවිතා 

කළ හා කරන ෙව රහසක් දනාදව්. ිකලිටරිමය උත්සහය විසින් දෙදුම්වාෙය 

ද නඵනු ලැබුවා වූ සේථානදේ සිට අවසාන ඉලක්කය ෙක්වා යෑමට 

දෙදුම්වාෙය “ දේ්පාලන අවි රැසේ කිරීදම් දමදහයුමක” නිරතව හා ඵේ සඳහා 

ජාතික හා ජාතයන්තර ෙලමුළු ඵේකරාි  කරිකන් සිටින ෙව අිල යලිත් 

ව කීදමන් ෙැඩිව ප්රකා් කරන්දනමු. සිය සංචාරදේ ඇතැම් “ජවනිකා” 

වලින් ආවරණය කර ැී මට උත්සහ කළෙ, තමා විසින් යුක්ති යුක්ත කිරීමට 

උත්සහ ෙරනු ලෙන දෙදුම්වාී  දේ්පාලන නයාය පත්රදේ අරමුු id¾:lj 

සඟවා  ැී මට නවි ිලල්දලයි අසමත් වූ ෙව අපදේ අෙහසයි. දොදහෝ 

අවසේථාවලී  “ෙළලා මල්දලන් ඵලියට පැන්දන්ය”. දමම සංචාරය පුරා නවි 

ිලල්දලයිදල්  ාවිතාදව් කැපී දපනුු මතදේොත්මක සිදුීම් කිිමපයක්  ැන 

දොදහෝ දෙනාදේ අවධානය දයාමු ී තිදේ. යුේධදේී , විපතට පත්වූවන් 

ිලළිෙඳ දසායා ෙලන්නට ඇය උතුරට පමණක් යෑම යුේධය ලාංකීය භූිකය පුරා 

ඇතිකළ කම්පනය හා විනා්ය සම්ෙන්ධදයන් ඇය තුළ ඇති ඊනියා 

සංදව්ී තාව අසමෙර ෙව  ප්පු කදළේය. අප ෙකින්දන් අෙ දෙදුම්වාෙදේ 

දේ්පාලනික ෙලමුළුවලට අව්ය පරිදිම, ිලල්දල් විසින්, අවසන් වූ 

දෙදුම්වාී  යුේධයට, මානව භුද ෝලීය w¾:l;khla සැපයීම කළ ෙවය. ඵය 

වසන් කිරීමට වැලිකඩ, රතුපසේවල වැනි සිේධීන් දයාො ැී දම් නි්ේඵල 

වෑයමක ඇය නිරත වූවාය.  

 අතුරුෙන් වූවන්දේ මාිලය දූෙරු සංවිධානය අවධාරණය කළ වැෙ ත් 

කරුණක්, ඵනම් “ඵල් ටී ටී ඊ සංවිධානදේ ක්රියාකාරකම් නිසා විපතට 

පත්වූවන් දවනුදවන් තවමත් ජීවතුන් අතර සිටින ඵල් ටී ටී ඊ නායකයන්ට 

ඵදරිමව ිලයවර  ත යුතුය” යන ප්රකා්ය සිය නිරීක්ෂණ ද ාන්නට ඇතුලත් 

කර දනා ත් නවි ිලල්දලයි දකාළඹී  කළ තම “ප්රකා්ය” අරඹන්දන් 

“ඵඩිතර” කතා දෙකකිනි. ඵකක් ඵල් ටී ටී ඊ සංවිධානය “ිකී මරු 

සංවිධානයක්” යැයි කීමය. අනික “තමා ඵල් ටී ටී ඊ නිදයෝජිතවරදයක් 

දනාදව්” යැයි කීමය. දමම “මැෙහත් මතධාරීත්ව රං නය” ිලල්දල්දේ 

ජාතයන්තර මානුෂවාී  ී තිය අෙහන හා අවිදුර ෙෘෂේටිකත්වදයන් දපදළන 

දොදහෝ ජන මාධයවලට ප්රධාන සිරසේතලයක් සපයා තිබිණි. ඵදහත් ශ්රී 
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ලංකාදව් ඵක්සත් ජාතීන්දේ දන්වාසික නිතය නිදයෝජිත පවා දනාෙන්නා 

පරිදි දවල්ලාමුල්ලි වවක්කාල්ිමී , ඵනම් ඵල් ටී ටී ඊ නායකයා ිකයගිය 

සේථානදේී  යුේධදයන් මරණයට පත්වූවන් දවනුදවන් පුෂේදපෝපහාර ිලී මට 

සැළසුම් කර තිබීමත්, ඵම අවසේථාව ආවරණය කිරීමට ජාතයන්තර රූපවාිමී  

නාලිකා තුනකට ආරාධනා කර තිබීමත් කියා පෑදව් කුමක්ෙ? නවි ිලල්දලයි 

දමිම ඵන්දන් කල්යල් ෙලා ෙව හා රජය හැර ඇය හා තවත් පා්ේවයක් 

විසින් තීන්දු කළ සැලසුමකට අනුව ෙව පැහැදිලිව දපදනන අවසේථාවක් 

වන්දන් “ෙලහත්කාරදයන් කළ අතුරුෙන් කරීම් වල වින්දිතයන්දේ 

ජාතයන්තර දිනය” සැමරූ ආකාරදයනි. තම කායේයට ොධාවක් ෙැවින් 

දමරට රූපවාිමී  සහ දසසු මාධය ආයතන තමා පසුපස දනාආයුතු ෙව ෙැනුම් 

ී  තිබිණි. මාධය නිෙහස හා වාරණය ිලළිෙඳ නිතර “පාරට ෙිමන” දකාළඹ “ 

ිමවල් සමාජය” දම් අවුඅසේදසේ සිටිදේ දකාදහේෙැයි ප්ර්ේන කළ යුතුව ඇත. 

  චැනල් ද ෝ පන්නදේ “සාක් “ වලින් කුල්මත්ව දමරට ත්රිවිධ 

හමුොව ඵල්ලුම් සේ අරින්නට මාන ෙලා සිටින දොදහෝ ජාතයන්තර 

මානුෂවාී න්  දමරට මානව ිමිකකම් කඩීම  ැන කවෙත් න න අදඳෝනාවට 

වඩා අලුත් යමක් නවි ිලල්දලයි කීදව් නැත. හඬ ඇදේ වුවෙ ඇය කියවූදේ 

දමරට චරපුරුෂ ඵන්.ජී.ඕ. නඩදේ jd¾;d දතා යකි. සේවවරී රාජයයක නිල 

සංචාරයක නිරතවන ජ ත් සංවිධාන දකාමසාරිසේවරියදේ සීමාවට 

දනාසරිලන ඇතැම් දේ්පාලන අෙහසේ උෙහසේ ෙැක්ීමට ඇය උත්සුක ී දමන් 

දපී  යන්දන් දමරට ඇතැම් දේ්පාලන පක්ෂවල අවාසනාවන්ත වෙවය 

සම්ෙන්ධදයන්ෙ ඇදේ සානුකම්පාව ිමිකී  වුන්දේ දුක් ගී වලටෙ ඇහුම්කන් 

ී  ඇති ෙවයි.  

 ඵල්ටීටීඊ සංවිධානයට ීරත්වය ආදරෝපණය දනාකරන්නැයි නවි 

ිලල්දලයි දෙමළ ඩයසේදපෝරාවට මතක් කරයි. “දේ්පාලන අර ලයකින් 

ඊලම දිනා මු” යන කරුණ ඇය වදක්රෝත්තිදයන් අවධාරණය කදළේ තම 

සහය ඊට ිමිකවන ෙව ඉඟි කරිකනි. ඇය උතුදේී  මුණ  ැසුදන් “ෙහතුනට 

ඵහා ගිය යමක්”  ඉල්ලන විේදන්්ේවරන් හා “ආයුධ අතට  තදහාත් ද ඩරල් 

වලින් ඵහාට ගිය ජයක් ලැබිය හැකි” යැයි කියන සුදේෂේ දප්රමචන්රන්ද න් 

සමන්විත රවිඩ ජාතික සංවිධානයත් ඵක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ය. ඵමගින් 

දයෝජිත පළාත් ස ා මැතිවරණ අිකමුදවිම උතුදේ අිමංසක දෙමළ ජන 

මතයට දෙදුම්වාී  රවිඩ ජාතික සංවිධානය ිලළිෙඳ මතවාී  ෙලපෑමක් ඵකතු 

දකරිණි. අප සියලු දෙනා ෙන්නා පරිදි 13 වන ආණ්ුක්රම වයවසේථා 
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සංද්ෝධනය සම්ෙන්ධව ඇති ප්රෙල අවොනම් සහ ත තත්වයක් වන්දන් 

ප්රතිපක්ෂ පළාත් ස ාවක් මධයම රජය සම  කිසියම් කරුණක් ිලළිෙඳ 

ඇතිවන දනාදහාඳ දනෝක්කාුවකී  ොිමර රාජය තාන්ත්රික මැදිහත්ීමකට 

ඇති ඉඩකඩයි. නවි ිලල්දලයි එො රඟෙැක්වූදව් ඵිම දපරහුරුවකි.  

 නිෙහසේ චතුරස්රදේ දෙ ේධ දකාඩියක්  සවා ඇත්දත් ඇයිෙැයි 

යනුදවන්ෙ නවි ිලල්දලයි ප්ර්ේන කළාය. ඇත්දතන්ම ඵම ධජය  සවා තිබුදන් 

ඊට යාෙෙ ද ාඩනැගිල්දල්ය. ජාතයන්තර මානව ිමිකකම් ී තිය, විවිධ 

සමලිංගික කණ්ඩායම් වලට පවා අනනය වූ අව්යතාවයන්ට සරිලන පරිදි 

දවනසේ කළයුතු යැයි තරදේ සටන් කිරීමට තරම් සමානාත්මතාව සමෙරතාව 

රකින ිලල්දල්ට, අති ෙහුතරය දෙ ේධයන් වූ රටක දෙ ේධ දකාඩියක් 

ිලළිෙඳ ඇතිවන w¾nqoh දොදහෝ දේ සපථ කදළේය. අප මහා ඉහලින් වි්ේවාස 

කරන පරිදි මානව ිමිකකම් ිලළිෙඳ දලෝකදේ ඉහළම තනතුර දහාෙවන්නිය 

අසන්දන් දමෙඳු අඳොල ප්ර්ේන නම්, උන්නැදහේලදේ රාජයතාන්ත්රිකත්වදේ 

දි  පළල දමපමණක් නම්, උන්නැදහේලදේ පරිවාර නිලධාරින්දේ හා අතන 

දමතන මානව ිමිකකම් කඩ අටවාද න ඵොදව්ල සරිකර න්න ඵවුන්  ැන 

කවර කතාෙ?  

 නවි ිලල්දලයිදේ  ාවිතාව තුළ අිල වවරයක්ෙ, තජේනයක්ෙ, 

පණිවුඩයක්ෙ, නයාය පත්රයක්ෙ ෙැක තිමු. අතුරුෙන් වූවන් ිලළිෙඳ ජාතයන්තර 

සම්මුතියට ඇතුලත් කරවන්නට හා ඵම ක්රියාකාරී කිකටුව 2014 ud¾;=jg  

දපර දමිම ද ාඩෙැසේසීමට ඇයට වුවමනා ී ඇත. දමෙඳු නාටකරූපී 

සම්මුති, කිකටු, නිදයෝජිතයින් ඵකා පසුපස ඵකා ෙැගින් ඵවනු ලැබිණි. දමම 

කරුු ිලළිෙඳ තියුු දසායාෙැලීම් කිරීමට අප සමත් වූදයමුෙ? යට කී 

;¾ckho" නයාය පත්රයෙ ප්රතිප්රහාර සූොනම් කදළමුෙ? නැත!! අවසන ිලල්දල් 

හුදසේන් කුමාරයා ලවා කුවත් ෙංද ඩියත් ඵවා ඇත. ඒ අදප් දලෝකල් 

වධකයකු ලවා ද ල සිඳ  ැී මටය.  2010 ී  එක්සත් ජාතීන්දේ මහ දල්කම් 

 හුට උපදෙසේ ී ම ිලණිස පත්කළ විද්ේෂඥ කිකටු (ෙරුසේමාන් කිකටු 

jd¾;dj කීදව් “දචෝෙනා ඇත..  ප්පු වුව දහාත් ඒවා ෙරුු මානූ ය ී ති 

උල්ලංඝනය කිරීම්ය” යනුදවනි. එදහත් අනතුරුව සිදුවන්දන් එම jd¾;dfõ 

ප්රධාන නිරීක්ෂණ වලින් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයට එදරිම ෙරපතල දචෝෙනා 8 

හැර ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හමුො හා දපාලිසියට එදරිම දචෝෙනා  ප්පුකර 

කරළියට ද න ඒමට දවදහස ීමය. ෙරුසේමාන්දේ ඇට සැකිල්ලය මසේ 
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ෙැමී ජමය, දල් ිලරීමය, ජීවන හුසේම ිලඹීමය. ඒ සඳහා පාෙක කර ත්දත් 

දමානවාෙ?ඒවා පහත ෙැක්දව්.  

 2010 m¾ukkaÜ පීපල්සේ ට්රිබියුනල් (Permanent People’s 

Tribunal) අයලේන්තදේ ඩේලින් ිම පැවැත්වූ සැසිදයන්, අප කළින් විසේතර 

කළ කුප්රකට එන්.ජී.ඕ jd¾;d මත ශ්රී ලංකායවට එදරිම දචෝෙනා පත්ර ද ානු 

කිරීම ඇරඹීය. 2010 මැයි මස ඉන්ටේ නැෂනල් ක්රයිසිසේ  ෘප් (International 

Crisis Group) ෙ එම jd¾;djම ද ානු කිරීම කදළේය. දම් වන විට ශ්රී  ලංකා 

රජය විසින් ජමේනිය, වතිකානුව හා සේවිට්සලේන්තය සඳහා නිදයෝජය මහ 

දකාමසාරිසේ දලස පත් කළ දම්ජේ දපනරාල් ජ ත් ඩයසේ යුධ 

අපරාධකරුවකු දසේ නම් කර දසේවදයන් පහකර යළි සියරට ෙලා එීම සඳහා 

වයවසේථා හා මානව ිමිකකම් සඳහා වන යූදරෝිලයානු මධයසේථානය 

(European Center for Constitutional and Human Rights) නම් 

ආයතනයක් ජාලය එලීය.  

 ඊට අමතරව, කුප්රකට චැනල් ද ෝ ීඩිදයෝව, ඉන්දියාදව් එන්.ඩී.ටී.ී 

(නිව් දඩල්ලි දටලිවිෂන්  ීඩිදයෝව, අල් ජසීරා පුවත් දසේවදේ ‘jd¾;d’,  

ද ෝලීය දෙමළ සංසෙදේ ‘jd¾;d’, ඇසින් දුටු සාක් කරුවන්, එනම් 

මන්නාරම රෙු රු රායප්පු දජෝෂප් වැන්නන්දේ ප්රකා්, කදතෝලික ස ාදව් 

පෙනම් විරිමත ලිිල, දපත්සම් දහේතූ භූත විය. අවාසනාවක තරම...ඒ 

ඓතිහාසික ජයග්රහණයට රණබිදම් නායකත්වය දුන් ිමටපු යුධහමුොපති 

සරත් දපාන්දසේකා ෙ සිය දප ේ ලික තරහ ිලරිමැසීමට ආරක්ෂක 

දල්කම්වරයාට එල්ල කළ දචෝෙනා වලින් උන් එල්ලුම්  සේ ඇරිදේ රටයි. 

සුදුදකාඩි සම්ෙන්ධදයන්  හු නදේසන්, පුලිදේවන්, රදම්ෂේ, යන 

ත්රසේතනායකයින්දේ පවුල් දවනුදවන් දපී  සිටියී , රීන්ර  වතුදුර ෙෙනදේ 

වැනි යුධ හමුො දසෙලකුෙ ජාතයන්තරය සඳහා රටට එදරිමව දතාරතුරු 

සැපයීය.  

 ඉන්ී ය දල්ඛිකා අරුන්ෙතී දරෝයි, බ්රිතානය ිමටපු විදේ් ඇමති 

දේවිේ ිකලිෙෑන්ේ, ප්රං් විදේ් ඇමති n¾kdâ කවුච්නේ, වැන්දනෝෙ මාතාංගී 

අරුල්ප්ර ාසම්, ජනී  ජනනාය ම් වැනි ශ්රී ලාංකික දෙමළ සම් වයක් ඇති 

විදේි ක තරුණියන්ෙ, තිකල් නාු ප්රාන්තදේ මහ ඇමතිනිය හා දෙමළ 

දෙදුම්වාී  පක්ෂ නායකයන්දේ ප්රකා්ෙ  ාඩියන්, ඉන්ටේ නැෂනල් බිසේනසේ 

ටයිම්සේ, ෙ ටයිම්සේ, ෙ ිමන්දු ආී  පුවත්පත් වල පළ වූ කාරණාෙ ශ්රී ලංකා හමුො 
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හා හමුො නායකත්වදේ ද ළ සිඳින වධක පැටියා වැී මට යටත් ිලරිදසයින් 

වින්නඹුකම් දහෝ කර ඇත.  

 දයෝජිත ජිී වා දයෝජනාව - එිම වාතේමානය හා යට කී අවසේථා 
 සේදසේ රූපාන්තරණය - පෙනම් ී  ඇත්දත් කුමන සාක්ෂ, කරුු ෙැක්ීම්, හා 
පසුබිම් මතෙ? ක්රමක්රමදයන් ඉතා කුමන්ත්රණකාරී දලස වධේනය කරනු 
ලැබුවා වූ දම් ඊනියා “දයෝජනාව” සම්ෙන්ධදයන් අප ඉහත ෙැක්වූ පසුබිම් 
තත්ත්වයන් විම්ේනදේී  මතුවන මතදේොත්මක කරුු  ණනාවකි.  
 
 ‘සාක් කරුවන්දේ ආරක්ෂාව ිලණිසය’ කියන්නා වූ අති්ය 
දප්රෝඩාකාරී දහේතුව ඉදිරියට ෙමිකන්, එය එක් අතකින් එල්.ටී.ටී.ඊ 
සංවිධානයට පක්ෂපාතී එදහත් සදතයක්ෂණය කළ දනාහැකි සාක්  
ඉදිරිපත් කරයි. ඒ සාක්  එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය වක්රව දපෝෂණය කළාවූ 
රටවලින්, පුේ ලයින් දහෝ සංවිධාන වලින් ලත් ඒවායි. එල්.ටී.ටී.ඊ 
ිමතවාී  පා්ේවයන්ද න් සාක්  ලො  ැී ම එක්සත් ජාතීන්දේ ආරක්ෂක 
මණ්ඩලදේ 1373 දයෝජනාව අනුව තහනම් කර තිදේ.  යුේධදේ අවසාන 
අදියදේී  100,000 පමණ මරා ෙමන්නට ඇතැයි කියන බ්රිතානය කම්කරු 
පක්ෂදේ මන්ී සිදයාෙයන් මැක්දඩානාේ දේ සහායකයා බ්රිතානයදේ 
ද ෝලීය දෙමළ සංසෙදේ ප්රතිපත්ති උපදේ්කයාය. ද ෝලීය දෙමළ සංසෙය 
තහනමට ලක්ව ඇති සංවිධානයකි. එය දහාරාදේ අම්මද න් දප්න ඇසීමම 
දනාදව්ෙ?ඇතැම් සාක්  අදත් පැලදවන දොරුය. උොහරණයක් ව්දයන්, 
ශ්රී ලංකාදව් ිමටපු ඇමරිකානු තානාපති දරාෙට් ේදල්ක්, යාපනය වි්ේව 
විෙයාලදේ මානව ිමිකකම් සඳහා වන ආචායේ වරුන් ඕසේදේලියනු රජය, 
ටැිකල්දනට් විසින් කියූ පරිදි ශ්රී ලංකා හමුොවන් විසින් පැහැර ද න ගියැයි 
කියන තයාපරාජා ඉන්දියාදව් සිය පවුලෙ සමගින් මතුවිය.  

 
 එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානය පසුගිය රජය ඇරඹූ (දම් ආණ්ුව 
විසින් තවත් ixj¾Okh කර පවත්වා  ත යුතු වූ  දේශීය යාන්ත්රනය 
ප්රමාණවත් නැතැයි කියන්දන් කවර භ්රාන්තියකින් ෙ? සිය සංවිධානය තුළ 
ිමටපු මහදල්කම්වරුන්ට පවා දූෂණ දචෝෙනා එල්ලී තිබියී  තවත් රටක 
ප්ර්ේනයකට සිය මුක්තිය හා අධිකාරිය අබි වා ගිය මැදිහත්ීමකට විළිලැ්ජා 
නැතිව සූොනම් ීම විිමළුවකි. 2005ී  ඉරාකයට පත් කළ දෙනන් දසවාන්ට 
(ආහාර හා දතල් වැඩසටහන් ප්රධාී   පමණක් දනාව මහ දල්කම් දකාෆි 
අන්නන්ටෙ දූෂණ දචෝෙනා ඇත. එක්සත් ජාතීන්දේ මහා මණ්ඩලදේ ිමටපු 
ස ාපති දජෝන් ඇදෂේ දඩාලේ ිකලියන 1.3ක අල්ලසේ රැද න ඇතැයි දහලීී 
මාසයක් නැත. තම සංවිධානදේ දම් දූ තයන්  ැන අප ිකත්ර “ෙෑන් - කී - මූන්” 
උන්නැදහේ කියන්දන් දම්වා සැළී “තමා කම්පනයටත් අපහසුතාවටත්” 
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පත්වූ ෙවකි.  අදප් රණවිරුවන්ට ෙඬුවම් කරන්නට තනන්දන් කම්ෙ 
දහාරුන්ද න්  සමන්විත අපූරු ජූරියකි. ඒ තො, ෙලවත් රටවල් කළ හා 
කරන අපරාධ ිලළිෙඳ නිහඬව සිටින  එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් 
කවුන්සිලය 2001 සිට දම් ෙක්වා දන්දටෝ හා එක්සත් ජනපෙ හමුොවන් 
සිදුකළා යැයි දලාවම හඬ ා කියන මනුෂය ඝාතනයන් එක්සත් ජාතීන්දේ 
ප්රඥප්තිය, ජාතයන්තර මානව ිමිකකම් ප්රකා්න අමුඅමුදව් උල්ලංඝනය කිරීම් 
ිලළිෙඳව ඊනියා හයිබ්රිේ අධිකරණ අරඹා තිදේෙ? jd¾;dj ලොද න තිදේෙ?  
  
 යුද ාසේලාවියාදව් හා රුවන්ඩාදව් දමවැනි යුධ අපරාධ සම්ෙන්ධ 

ජාතයන්තර අධිකරණ සේථාපනය  ිලණිස jd¾Islj (2003ී   ඇමරිකානු 
දඩාලේ ිකලියන 90ක් හා පුේ ලයින් 766 දෙදනකුද න් සමන්විත ld¾h 
මණ්ඩලයක් සේථාපනය දකරිනි. නමුත් වසර ෙහයක් තුළ එක් ප්ර්ේනයක් දහෝ 
විසඳීමට  වුන් සමත්ී නැත. දෙවනුව කිව යුත්දත් එක්සත් ජාතීන්දේ 
සංවිධානය (හා තවත් පරිවාර සහචර සංවිධාන  ඒවාදේ ප්රධාන හාම්පුතුන් 
වන ඊනියා දලෝක ෙලවතුන්දේ දේ්පාලන නයාය පත්ර  දවනුදවන් සිය 
ප්රතිපත්ති පාවා දෙන ෙවය. එක්සත් ජනපෙදේත් එක්සත් රාජධානිදේත් 
දේ්පාලනඥයින් සඳහා දෙමළ ඩයසේදපෝරාව විසින් සිදුකරන ‘ආදයෝජන’ 
(අතපය දි හැර වියෙම් කිරීම  නිසා  ද ෝලීය දෙමළ සංසෙය ප්රමුඛ දෙමළ 
ඩයසේදපෝරාදව් කුක්කන් ෙවට නිරුවත් ජාතයන්තර ප්රජාව පත්ව ඇත. 1993ී  
ආරක්ෂක මණ්ඩලය යුද ාසේලාවියාදව් ිලිමටවූ යුධ අපරාධ අධිකරණය වසර 
විසිතුනක් තුළ එල්ලදකාට ඇත්දත් අධි දචාෙනා 161 ක් පමණි. එදහත් ඒ 
කාලය තුළ ඇදමරිකානු දඩාලේ බිලියන දෙකක් වියෙම් කර ඇති අතර, ී ති 
විේවතකු වන දරාෙටේේ දහේඩන්ට අනුව එක් නු වි ා යක් සඳහා 
ඇදමරිකානු දඩාලේ ිකලියන 14ක් වියෙම් කර ඇත! රුවන්ඩාදව් වසර 
විසේසක් වාෙ විවාෙ දකාට ජාතයන්තර අධිකරණය දෙදෙදනකු වරෙකරුවන් 
කදළේය. වියෙම දඩාලේ බිලියනයකි! කාම්දෙෝජියාදව් දඩාලේ ිකලියන 
200ක් වියෙම් දකාට දම් අපූරු විිමලු අධිකරණය වසර අටකී  එක් අදයකුට 
පමණක් අධිදචෝෙනා එල්ල කදළේය.  
 
 අප ඉදිරිපත් කර ඇත්දත් වියෙම්  ැන පමණි. එදහත් ඒ ක්රියාවලීන් 
තුළ වූ අපහැදිළිතා, වංචා, කුමන්ත්රණ දමදතකැයි කිව දනාහැක. ඉහත 
සිදුීම් දමන්ම, සියරා ලිදයෝන් හී හ, දලෙනනදේ හා නැද නිමර ටිදමෝරදේෙ 
දම් තත්ත්වය එදසේම විය. කාම්දෙෝජියා, සියරාලිදයෝන් හා නැද නහරි 
ටිදමෝරදේ සිදුවූදේෙ අෙ අපට අටවා ඇති උු ලමය. ඒවාෙ දෙමුහුන් 
අධිකරණම විය. පසුව දකාදසෝදවෝ ිමෙ එයම ක්රියාත්මක විය. හයිබ්රිේ දහෝ 
දෙමුහුම් යුධ අපරාධ අධිකරණයකින් වන්දන් ජාතයන්තර විනිසුරන්දේ 
අව්යතා පරිදි දේශීය විනිසුරුවරුන් අධිදචෝෙනා ද ානු කිරීම හා ෙඬුවම් 
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isxy, úoaj;a tluq;=j  $ isxy, ixf.aou isxy, úoaj;a tluq;=j  $isxy,   ixf.aou 

 

නියම කිරීමය. දෙමුහුම් අධිකරණ ලොදෙන්දන් දේශීය යාන්ත්රන බිඳ 
වැටී ඇත්නම් විනා ඊනියා ජාතයන්තර ප්රජාදව් සහචර දෙදුම්වාී  නයාය පත්ර 
සාක්ෂාත් කර ැී මට දනාදව්. සියරා ලිදයෝන්, ටිදමෝේ වැනි රටවල් එවැනි 
අධිකරණයක් ලො දෙන්නැයි ජ ත් සංවිධානදයන් ඉල්ලා තිබිණි. සිය 
දෙමුහුම් දහෝ දවනත් යාන්ත්රන සාථේක වූ එක් රටක් දහෝ උොහරණ දලස 

එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් කවුන්සිලයට සැපයිය හැකිෙ?   
 
 අතුරුෙන් වූවන් ිලළිෙඳව දසායා ෙැලීමට පත්කළ ජනාධිපති 
දකාික්න් ස ාදව් වි්ේවා්ී යත්වය හා කායේක්ෂමතාව කිසිදු සාක් යකින් 
දතාරව ප්ර්ේන කරන්නට එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් කවුන්සිලයට 
ඇති පෙනම කුමක්ෙ? රජදේ ඉඩම් දප ේ ලික අයිතියට පවරා දෙන්නැයි 
එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් කවුන්සිලය, ජ ත් සංවිධානය දහෝ 
දවනත් පා්ේේවයක් ශ්රී ලංකා රජයට ෙලපෑම් කරන්දන් දමාන පෙනම මත 
සිටෙ? එවැනි මුක්තියක්  වුන් සතුෙ? එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් 
කවුන්සිලය දම් යුධ  ැටුම් තුළ iïmQ¾Kfhkau දෙමළ ජනයා පමණක් 
පීඩාවට පත්ීය යන නි මනයට එළදඹන්දන් කවර සාධක මතෙ? 
එිමී  පීඩාවට පත්වූ අතිමහත් සිංහලයින් හා මුසේලිම් ජනයා  ැන යමක් 
දනාකියන්දන් ඇයි? උතුරු නැද නිමර ප්රදේ් වලින් පළවා හැරුු, 
සැෙෑ jd¾.sl ද්ෝධනයකට මුහුණ දුන් සිංහලයින් හා මුසේලිම් ිකනිසුන්දේ 
අයිතීන් ිලළිෙඳව දම් ඊනියා ජාතයන්තර යාන්ත්රන සඳහන් දනාකරන්දන් 
ඇයි?  
 
 ශ්රී ලංකාදව් රජය පසුපස හඹාවිත්, දම් වනතික දනාවන, අයුක්ති 
සහ ත දයෝජනා මාලාව ෙදලන් පැටීදම් අසික්කිත සූොනම ඉතා 
පැහැදිළිය. එය ජ ත් සංවිධානය දලස එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානය සතු 
අධිකාරිය හා මුක්තිය අවී තිකව  ාවිත කිරීමක් ෙව අදප් අෙහසයි. එක්සත් 
ජාතීන්දේ සංවිධානය විසින්ම සිය සංවිධානදේ සාමාජික රටවල අයිතීන් 
සම්ෙන්ධදයන් පනවා ඇති විධිවිධානයන්දේ ව න්ති අංක 1(3 , 2(1 , හා 
2(7  උල්ලංඝනය කිරීම ඇතුළුව ප්රධාන ;¾l 8ක් හා තවත් ඉල්ලීම් පහත් 
මුල් කර නිිකන් වවෙය ු ණොස අමරදසේකර මහතා විසින් දිසේත්රික් 
උසාවිදේ පනවා ඇති නුව, එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානදේ දම් 
ිමතුවක්කාරී ිලළිදවතට එදරිමව රාජය තාන්ත්රික හඬක් නැගීමට ව කිව යුතු 
රජයක් දලස ශ්රී ලංකා ආණ්ුවට දනාහැකි වුවත්, සාමාජික රටක 
පුරවැසිදයකුදේ ප්ර්සේත හා ඓතිහාසික මැදිහත්ීමක් වනු ඇත.  
 
 ඒ ජාතන්තර කූදටෝපායට දේශීය පස සකසේ වන්දන් දකදසේෙ? ඉතා 
ප්රජාතන්ත්ර විදරෝධී අයුරින් පාලේමදම්න්තුදව් විපක්ෂය ෙවට ජාතයන්තර යුධ 
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isxy, úoaj;a tluq;=j  $ isxy, ixf.aou isxy, úoaj;a tluq;=j  $isxy,   ixf.aou 

 

අපරාධ දචෝෙනාවල වක්තෘන් හා දෙමළ දෙදුම්වාෙදේ පාලේමදම්න්තු මුහුණත 
වන දෙමළ ජාතික සංධානය පත්කිරීදමනි. md¾,sfïka;=fõ දපදනන 
තත්ත්වය කුමක් වුවත්, නූතන ශ්රී ලංකා md¾,sfïka;=j විධායකදේ අයථා 
ප්රජාතන්ත්ර විදරෝධී කූදටෝපාය (මහජන ඡන්ෙදයන් ප්රතික්දෂේප වූවන් ජාතික 
ලැයිසේතුදවන් md¾,sfïka;=fõ අසුන්  ැන්ීදම් පටන්  විසින් අටවා ත් 
ජුන්ටාවක් කර  ැී දමනි.  දම් සියල්ල අතරතුර ජිී වා දයෝජනාව 
ක්රියාත්මක කරන්නට ප්රතිඥා ී , ඊට හුනසුන් වලින් නැගිට අත්දපාළසන් 
ී  වැඩම්ම වූවන්, එය දම්රදට් ජාතිය වන, තවමත් 70%ක් වන අති ෙහුතර 
සිංහලයන්දේ මවු ෙසට පරිවතේනය දනාීම  සැක සිමත දනාවන්දන්ෙ?  
 
  2014ී  එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් මහ දකාමසාරිසේ නවි 
ිලල්දලයි විසින් ිලන්ලන්තදේ ිමටපු ජනාධිපති, නවසීලන්තදේ ිමටපු මහ 
අධිකරණ විනිසුරු, පකිසේථානදේ මානව ිමිකකම් දකාිකසදම් ිමටපු ස ාපති 
යන ත්රි පුේ ල ජාතයන්තර “විද්ේෂඥයින්” තිදෙනා ශ්රී ලංකාදව් මානව 
ිමිකකම් කඩීම් සම්ෙන්ධදයන් දසායා ෙැලීමට පත් දකරිණි. එම jd¾;djo, 
ඊට දපර ජ ත් සංවිධානදේ මහ දල්කම්වරයා විසින් දප ේ ලිකව පත් කළ 
ෙරුසේමාන් ඇතුළු ිලරිසදේ jd¾;djo වතේමාන දෙමුහුම් අධිකරණ නාඩ මට 
පසුබිම සැකසීය. දමය ී ති විදරෝධී කටයුත්තක් ෙව ඊනියා ජ ත් 
සංවිධානයෙ ෙී . දම් යාන්ත්රන දෙකම ජිී වා සම්මුතිය හා ජාතයන්තර 
මානුෂීය ී තිය අනුව ශ්රී   ලංකා හමුොවන් අතින් යුධ අපරාධ සිදුවූ ෙව දහෝ 
යුධ ී ති උල්ලංඝනය වූ ෙවට නැද න දචෝෙනා  ප්පු කරන්නට පැහැදිළිවම 
අදපාදහාසත්ව තිදේ. එදසේම කිසිදු අවසේථාවක එම යාන්ත්රන ජාතයන්තර  
දෙමුහුම් අධිකරණයක් සේථාපනය ks¾foaY කර නැත. එවන් විදටක දමය ශ්රී 
ලංකාදව් විධායකය, වයවසේථාොයකය හා අධිකරණය මුළුමනින්ම ෙටිමර 
ආධිපතයය යටතට  ැී දම් සහාසික උපායක් ෙවෙ කිව යුතුමය.  
  
 2009 මැයි 19 ො අවසන්වූ  ැටුම් වල සුන්බුන් ෙලන්නට එ.ජා මහ 
දල්කම් පැිකනිදේ දින තුනක් ඇතුළතය. ඒ 2009 මැයි 22ොය.  හු 
උතුරුකරදේ දහළිදකාප්ටරදයන් ිලයා සරිකන්  ත් ෙහසේ  ණනක් ඡායාරූප 
වල මරාෙැමුවයි කියන 40,000දේ දහෝ අලුතින් සෑරූ සමූහ ිකී  වලවල් වල 
සලකුනු තිබුනිෙ? ශ්රී ලංකා හමුො සංදක්න්රණය ීම් දහෝ කඳවුරු දහෝ 
මුරදපාළ අවට සිවිල් වැසියන් සමූළ ඝාතන, සමූහ ඝාතන සිදුවූ ෙවට දපාදු 
ප්රකා්න නිකුත් කරන්දන් කිසිදු සුවිද්ේෂී සාක් යකින් දතාරව ෙව 
ව කීදමන් කියමු. එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් කවුන්සිලදේ 
අධයයනය උ ත් පාඩම් දකාිකසමට උපයුක්ත 2002-2009 වකවානුව නම්, 
එය 2013 වැලිදව්රිය සිදුීම හා 2000ී  සිදුවූ ිකරිසුවිල් ඝාතනයක්   ැන 
විම්ේනය කරන්දන් ඇයි? 1940න්  ේෙට දිවයන මාතදල් සමූහ ිකී වල හා 
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දපාදු සුසාන භූිකයක් වූ මන්නාරම “සමූහ ිකී  වල” එක්සත් ජාතීන්දේ මානව 
ිමිකකම් කවුන්සිලදේ jd¾;dfõ සඳහන් සාධක අතර ීම ඒ jd¾;dfõ 
වි්ේවසී යත්වය ිලළිෙඳ ඇතිකරන සැකය සුළුපටුෙ? 2007 – 2013 
වකවානුදව්  රට තුළ සිදුවූ සේී  දූෂන සංඛයාව 8528කි. 2005 සිට 2013 ෙක්වා 
යුධ හමුො දසෙළුන් සම්ෙන්ධ සේී දුෂණ සිේධි jd¾;d වන්දන් 15කි. ඒවායින් 
තහවුරු වූ සිේධින් 8කට සම්ෙන්ධ හමුො දසෙළුන් හමුො අධිකරණ අනුව 
ෙඬුවම් දකාට දනරපා හැර ඇති අතර ඒ සම්ෙන්ධදයන් සිවිල් නු පැවරීම්ෙ 
කර ඇත. දමම කරුු එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් කවුන්සිලදේ 
අවධානයට දයාමුව ඇතිෙ? දමවැනි සාධී ය කරුු ෙැක්ීමක් එිම සිදුව 
තිබිණි නම් එම දයෝජනා සමාජ කතිකාවකට උචිත වන්නට තිබිණි. එදහත් 
දම් වනාහී හ විත්තිදේ ී තීඥයා විසින් විත්තිකරු ිලළිෙඳ ලියන ලෙ චරිත 
සහතිකයකි. එය පෙනම් කරද න පැිකණිලි කරු එල්ලුම් සේ යවන්නටයැයි 
දයෝජනා දනාව අණ ී මකි! 
 

 යුේධදේී  අවසාන අදියදේී  එල්.ටී.ටී.ඊ  ග්රහණදයන් ිකී  පලා ඒමට 

තැත්කළ සිවිල් වැසියන් එල්.ටී.ටී.ඊ ය විසින්ම මරා ෙැමී ජම ඇතුළු ෙහසකුත් 
එකක් දචෝෙනා දම් අන්ධභූත යාන්ත්රන දහෝ විද්ේෂඥයින් යැයි කියා න්නා 

 ලදමාට්ටලයන් ෙැක නැත. එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් කවුන්සිලය 
සතුව සේවාධීන සේවවරී රාජයයක දපාලිසේ, හමුො ් ක්තිය හා බුේධි අං් දුවේල 
කරන නියාමනයට ෙලය තිදේෙ? ත්රසේතවාෙය වැළැක්ීදම් පනත, මහජන 
ආරක්ෂක පනත ආදිය සංද්ෝධනය කරන්නැයි ෙලපෑම් කරන්නට කිසිදු 
අයිතියක් නැත. දමම  jd¾;dj ශ්රී   ලංකා හමුොව  ැන නැවත නැවතත් 
සඳහන් කළෙ, එල්.ටී.ටී.ඊ නායකයින්  ැන කිසිදු සඳහනක් දනාකරන්දන් 

මන්ෙ? එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානදේ ෙහුතරයක් නායකයික් ිකය ද ාසිනි. ෙැන් දම් 

jd¾;djka එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයට න ා ඇති සරළ දචෝෙනා  ප්පුී  වුන්ෙ 

යුධ අපරාධකරුවන්යැයි තීන්දු වුවදහාත් ෙඬුවම් දෙන්දන් කාහටෙ?  

 

 දොදහෝ ෙටිමර දප්නකරුවන් අනදප්ක් ත දලස ත්රසේතවාෙය 
පරාජය වු දින පටන් අප මාතෘ භූිකයට විවිධ නිදයෝජිතයින් යැයි කියා නිිකන් 
රිසිදසේ පැිකණි ඉහත කී ිලල්ලි හරහා, විවිධ දෙසේ විදෙසේ යාන්ත්රන, උ ත් 
පාඩම් දකාිකෂන් ආී  වූ ඉහතකී විවිධ නම් වලින් දව්දිකා ත කරනු ලැබූ, දම් 
ජාතයන්තර වයාපෘතිය කල්තො හඳුනා ැී මටත්, එය උපක්රමශීලීව 
රාජයතාන්ත්රිකව jH¾; කිරීමටත් අසමත්ීම ිලළිෙඳව පසුගිය රජය දවත 
අදප් ෙලවත් අප්රසාෙය පළකර සිටිමු. අෙ අප පීඩාවට පත්ව සිටින්දන් ඒ 
සමදේ ඇතැම් දේ්පාලන පක්ෂ ld¾hd, මාතෘ භූම්දේත් ජාතිදේත් 
විනා්ය ිලණිස ජාතයන්තර කුමන්ත්රනකරුවන්දේ ඒජන්තයන්ට උතුරු 
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isxy, úoaj;a tluq;=j  $ isxy, ixf.aou isxy, úoaj;a tluq;=j  $isxy,   ixf.aou 

 

නැද නිමර ත්රසේතයින්දේ පවුල් වල සාමාජිකයින් මුණ  ැදසන්නට යටිතල 
පහසුකම් සැපයීම ‘ප්රජාතන්ත්රවාෙදේ’ නාමදයන් එවකට සිටි ව කිව යුත්තන් 
ඉවසා සිටීම නිසාය.  
 
 ශ්රී ලංකාදව් අ යන්තර ප්ර්ේන සම්ෙන්ධදයන් දකදරන එවැනි 
ජාතයන්තර අයථා අතදපීමකට රජයක් දලස ශ්රී    ලංකා රජය කැමති වූදේ 
ඇයි? ත්රසේතවාෙය වැලැක්ීදම් පනත, හමුො ්ක්තිය දුවේල කිරීමට එකඟීම, 
ෙණ්ඩ ී ති සංග්රහය සංද්ෝධනය කිරීම හා හමුොවන්ිම ආකෘතික අ යන්තර 
දවනසේකම් කරන්නට එකඟීමට ආණ්ුවට ඇති අයිතිය කුමක්ෙ? ශ්රී 
ලංකාදව් වතේමාන ආණ්ුව වනාහී හ, උග්ර ෙක් ණාංි ක මතවාෙය සිමතව 
දවසේට්ිකනිසේටේ md¾,sfïka;= සම්ප්රොදේ දකළ පැිකණි 
වයවසේථාොයකයකින් හා ශුනය රාජයතාන්ත්රික, වන්නාටවාී  විධායකය යන 
ධාරාවන් දෙදක් අනියම් සංස ේදයන් බිිමවූ පාලන තන්ත්රයකි. (දමය මී ජට 
දපර පැවති ආණ්ු අ ය කිරීමක් දනාදව්  ඒ දුසේසංදයෝ දේ ආණ්ුදවන් 
ජිී වා ගිය කිසිවකුත් එම දයෝජනාවන් ිලළිෙඳ මූලික ප්ර්ේනකිරීම් 
කරන්නටත්, එවැනි මැදිහත් ීමක යුක්තියුක්ත ාවය ප්ර්ේන කරන්නටත් 
ිමතාමතා ම හැරීම,wiu¾:  ාවය හා සූොනම්ව දනාසිටීම නිසා ජිී වා 
දම්සදේ සියලු කුු කන්ෙල් ිලළි ැී මම පමණක්ම කරන්නට සිදුවිය.  

 
 දමය ත්රසේතවාෙය පරාජය කිරීදම් වියරුව ඉවසා ෙරා  ත දනාහැකි 
ත්රසේතවාෙදේ, දෙදුම්වාෙදේ හා එිම දෙසේ විදෙසේ ඒජන්තයින් ෙ 
දකාන්ත්රාත්කරුවන්ෙ විසින් කැසකවන සුිලරි ජාතයන්තර වයාපෘතියක් ෙව 
සිංහල විේවත් එකමුතුදව් අෙහසයි. ඒ කුමන්ත්රණදේ සක්රිය පා්ේවකරුවන් 
ෙවට ප්රසිේධිදේම සේදව්ච්ඡාදවන් පත්ී, නිලේ්ජිතව නූතන නව යටත් 
විජිතවාෙදේ සුවච කීකරු, ආරච්චිලලා ෙවට දම් රජය පත්ීම ෙ අිල 
ිලළිකුදලන් යුක්තව දහලාෙකිමු. ජාතිදේත් රදට්ත් සවවරීත්වයෙ, ත්රිවිධ 
හමුොවන්දේ හා දපාලිසිදේ ආරක්ෂාවෙ තහවුරු කළ දනාහැකි හා, සිය 
දේ්පාලන පැවැත්ම උදෙසා ජාතිදේ අිකමානය ිමලවු කරන j¾;udk  
දේ්පාලන ිලළිදවත අිල ෙැඩි දලස ප්රතික්දෂේප කරමු. එදසේම ජිී වා ිමී  රට 
පාවාදෙන්නන්ට, දමරට මහජනතාව තමන් පත් දනාකළ ෙව අවධාරණය 
කරමු.  
 දමම  ාවිතාව එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානය විසින් අයථා දලස සිය 

මුක්තීන් අිකෙවා යිකන්, ශ්රී ලංකාදව් සේවවරී ාවය උල්ලංඝනය කිරීමක් 

දලස අිල හුවා ෙක්වමු. එදහත් දම් සම්ෙන්ධ ප්රාමාණික සමාජ ප්රතිදරෝධයක් 

ks¾udKh දනාීම දේෙයකි. සිංහල සමාජදේ උොසීනත්වය දහෝ අරාජික 

ෙව ිලළිෙඳ ඉඟියකි. දම් අමදනාඥ ජිී වා දයෝජනාව කරොද න 
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ිලළි ැී දම් - රජදේ දකදසේ දවතත් අධිරාජය විදරෝධී ශ්රී ලාංකික සිවිල් 

සමාජදේ දහෝ යටත් ිලරිදසයින් සිංහලයන්දේ - නිවට ිලළිදවත නිසාම 

එක්සත් ජාතීන්දේ මහ දල්කම්දේ හා එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් 

කවුන්සිලදේ ී ති විදරෝධී  ාවිතාවන් ප්ර්ේන දනාකරයි! දපර පැවැත්වූ 

úu¾Yk දෙකක් කිසිදු අපරාධයක් සම්ෙන්ධදයන් සාක්  දසායා  ැී මට 

අසමත් වූ ෙව දනාතකයි! එල්.ටී.ටී.ඊය යනු තහනම් ත්රසේත සංවිධානයක් ෙව 

ිලළි දනා ී .  

 අප ඉදිරිදේ ඇති ප්රධානම ප්ර්ේනයක් නම්, ජාතයන්තර 

අධිකරණයකින් ශ්රී ලාංකීය හමුොවන් විත්ති කූුවට නංවන්නට ප්රථම 

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානදේ තිසේ වසරක සැහැසිකම් ිලළිෙඳවත් එය තිකල්නාුදව් 

ඇතිෙැඩිීම ිලළිෙඳවත් එම ජාතයන්තරය දසායා දනාෙලන්දන් මන්ෙ 

යන්නයි. සේවවරී රාජයයක අ යන්තර කටයුතු සම්ෙන්ධදයන් ිමරිකිත 

නැතිව අතදපාවන ඊනියා ජ ත් සංවිධානය, සූොනම් වන්දන් යුේධය තුළ 

දෙමළ දෙදුම්වාෙය සඳහා දිනා දිය දනාහැකිවූ දෙමළලන්තය දවනුදවන් 

දවනත් ආකාරයක මැදිහත්ීමක් කරන්නටය! සේවාධීන රාජයයක අයිතීන් 

ඉතා කාලකන්නි දලස අවතක්දසේරු කරිකන්, ඒ රාජයදේ දපාලිසියෙ, 

හමුොවන්ෙ, බුේධි අං්ෙ දියකර හරින ෙටිමර රටවල්, ජ ත් සංවිධානය ඇතුළු 

ඊනියා ජාතයන්තර ප්රජාව  දලෝකයම තහනමට ලක්කර ඇති එල්.ටී.ටී.ඊ 

සංවිධානය වැනි ත්රසේත සංවිධානයකට සුවිද්ේෂී වරප්රසාෙ සපයන ෙව ශ්රී 

ලංකාදව් පුරවැසියන් වන අිල සිතමු. එක්සත් ජාතීන්දේ මානව ිමිකකම් 

කවුන්සිලය සිය වයාජ jd¾;dj හරහා ශ්රී ලංකාදව් සේවාධීනත්වයට අත 

දපීමට විරුේධව වහා නැගී සිටිය යුතු කාලයයි දම්. ෙටිමර අධිරාජයවාෙදේ 

දහෝ යාෙෙ ඉන්දියාදව් සිරකරුවකු දහෝ සුරතලකු වන්නට අපදේ මාතෘ 

භූිකදේ සේවවරීත්වය පාවාී මට කවුරුන් සූොනම් වුවෙ, සිංහලයින් හා 

දේ්දේමී ජ අසිංහල ශ්රී ලාංකිකයින් සූොනම් නැති ෙව කවුරුත් වටහා  ත 

යුතුය. ඊනියා සංවධේදේ නාමදයන් දහෝ මානුෂීය සහන දසේවා වල 

නාමදයන් රදට් අහුමුළු වලට රිං ා ත් දේශීය හා විදේශීය “සිවිල් සංවිධාන” 

දහවත් එන්.ජී.ඕ නඩ වහා දම් රටින් පලවා හරින තුරු, දම් මර උු ල් වලින් 

අපට නිෙහසේ වන්නට දනාලැදෙන ෙවෙ අවධාරණය කරමු.  

 ආණ්ුව කුමක්වුවෙ දෙදුම්වාෙය jH¾: වන්දන් දහෝ පණ ලෙන්දන් 

සිංහලයා තො ශ්රී ලංකාදව් සේවවරී ාවය යන සාධකය දක්න්ර දකාටද න 

දනාදව්. දේ්පාලන වාසි අදප්ක්ෂාදවනි. කවුරුන් කළෙ අිල එය දහළා 
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ෙකිමු. ඊනියා රූකඩ ජ ත් සංවිධානය ිලටුපස සිට එය නටවන එක්සත් යැයි 

කියා න්නා ජනපෙය දහෝ රාජධානිය නැතිනම් කැනඩාව දෙදුම්වාෙය 

දවනුදවන් දපී  සිටින්දන්ෙ ඒ ඒ රටවල දේ්පාලන පක්ෂ වල පැවැත්ම 

ිලණිස දෙමළ ඩයසේදපෝරාදව් ප්රාේධනය හා ඒ ඒ රටවල සේථාිලත දෙමළ 

ප්රජාදව් ඡන්ෙ අදප්ක්ෂාදවනි.  

 සිංහල විේවත් එකමුතුදව් නි මනය අනුව දමය ජාතික දහෝ 

ජාතයන්තර එක් එක් පක්ෂ දහෝ දේ්පාලනඥයින්දේ පැවැත්ම ිලළිෙඳ 

ප්ර්ේනයක් දනාවන ෙවයි. දමය සිංහලයාදේ පැවැත්මෙ, අිකමානයෙ, 

සිංහලදේ සේවවරීත්වයෙ, ද  ිකක අඛණ්ඩතාවෙ ිලළිපඳ ප්ර්ේනයකි. 

එදහයින් තම තමන්දේ දප ේ ලික දේ්පාලන නයාය පත්ර පදසකලා දමය 

ජාතිය හමුදව් ඇති අිකදයෝ යක් දසේ  ැඹුරින් සළකන දලස සියලු 

සිංහලයන්ද න්ෙ, දේ්දේමී ජ දෙමළ හා මුසේලිම් ජනතාවද න්ෙ සිංහල 

විේවත් එකමුතුව ඉල්ලා සිටී.    

 ජාතීන්දේ සංවිධානය විසුරුවා හැර එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානය 

සකසා  න්දන් දෙවන දලෝක යුේධය වැළැක්ීමට ජාතීන්දේ සංවිධානය 

අසමත් වූ නිසාය. ෙැන් එක්සත් ජාතීන්දේ සංවිධානයට වැඩ දෙකක් කළ 

හැක. එක්දකෝ තම සංවිධානදේ අකටයුතුකම් හා නිලේ්ජී ිලළිදවත් නිසා 

සංවිධානය විසුරුවා හැරීමය. නැතිනම් ද ෝලීය අධිරාජයවාෙය හා jd¾.sl  

දෙදුම්වාෙය ිලණිස වන සංවිධානය දලස සිය නම දවනසේ කර ැී මය. 

දලෝකදේ ඓතිහාසික ි ෂේටාචාරයන්ද න් පැවත එන හා සැෙෑ දලසම 

අධිරාජයවාී  සූරාකෑම ප්රතික්දෂේප කරන ිකනිසුන් ඊනියා ජ ත් සංවිධානය 

තවදුරටත් යුක්තිය තො කුසගින්න සංසිඳවනු ිලණිසවත්  ෙ වි්ේවාස 

කරන්දන් නැත. මන්ෙ  දේ අධිරාජයවාී  සේවාිකවරුන්දේ අව්යතාව මත 

කුසගිනි ිකනිසාට දෙන ෙත්පතට වස විස වුව මුසු කිරීමට  ෙ දනාපැකිදලන 

ෙැවිණි.  

සකල දලෝකවාසී සිංහලයිනි දලෝ සසුන් ෙෙළවන්නට එක්වව්! 

ත්රි සිංහලයට සො ජය!! 


