
එලටටඊය සාකචඡා ේේසේයන ඉවත වේේ ඇය කයලා රජයට  
වගහයක නැ  ...     

ේරාහාන සලවා පයතමා
අධ්කෂ  , සමාජය හා සාමයක ේකනදය

ඔබ නේයා ෝජනය කරන    CMRS  සමළව පසගයදා රජේයන හා එලටටඊ සංවධානේයන කරන ලද   
ඉලලේවල පධාන අරමණ ේමාකකද  ?  

යදධය නසා උතේේ සහ දකේේ ජනතාව මහණ පා ඇත අේබදකාර තතතවයට වසඳේ 
ලබා ද රේේ සාමය හා යකතය තහවර කල යතය යනනය  . ේේක අද ඊේය ව ේදයක 
ේනේමය  . අප ළඟ ේේ අවරද  25 කාලය පරාවට ේේ අය වසන කරන ලද සදවේවල 

 history එකක තේයනවා  . රජේයන සහ LTTEේයන ේමක පළම වතාවට කරප ඉලලම 
ේනාේවය  . ේේ වතාේව ේේක ේවනස වදයකට උේේ.

එම ේයා ෝජනාවලය ේකටේයන හැඳනවවේහාත ? 
ේේේක පළම ඉලලම වේේ ේේ යදධය නවතවනන  . ේේ පශනයට සාමකාම වසඳමක 
ේදනන  . ඒ ගැන හතනන  . ේේක ලංකාේව හැේමාෝම කරන ඉලලම.ේබාේහාෝ ේවලාවට අප 
හතනවා ඒක නැහැ කයලා  . නමත ඒක තේයනවා  . ඒ මතය එනේන නැහැ  .

එම ඉලලේවලට රජය දකවප පතචාරය ේමාකකද?
අප දනන තරමන රජේේ පාේශවේයන කසද පළතරක ලැබේන නැහැ  . ඒ ේවනේවන සාම 
මහ ේලකේ කාේයාලේේ පධාන මහාචාේය රජව වේේසංහ පමණක අදහස දකවා 
තබණා     .Why talk (again) now [ඇය දැන (ආේයත  ) කථා කරනේන  ] කයා  . ඇතතටම 
ේමම ඉලලේ ගැන අප කථා කරනන පටන ගතේත දැනට වසර ගණනකට ේපර සටය. 
නමත ේමවර අප තදනම රජේයන ේමම ඉලලම කළා  . ඊට ේේතව පජාතනතවාදව පත ව 
ශ ලංකා රජයට සාම කයාවලය සේබනධේයන වැඩ වගකමක පැවේරන නසා.
ඒ කයනේන රජේයන ඍජවම පළතර ලැබේන නැහැ.
අප දනන තරමන රජේේ පාේෂේයන පතචාර ලැබලා නැහැ  . දනන ආකාරයට පළතරක 
වදයට ේේක තමය ලැබේන.

නමත ජාත්යනතර පජාව ේේ පළබඳව පතචාර දැකවවා.
ජාත්යනතර පජාව ේේ පශන සේබනධව එයාල මට වඩා ගැඹුරන සතලා ඉලලේ කලා 
රජයට.

සමළේේ පධාන ඉලලම වන යදධය නතර කර සාකචඡා ආරේභ කළ යතය 
යනනට රජව අදහස දකවා තබේන රජය යදධය නවතවනන සදානේ නමත 
එලටටඊය ඊට එකඟ නැත බව කයමන... 
අපටත පශණය ඒකමය  . එලටටඊය සාකචඡා ේේසයට එනන එකඟ නැහැ කයනවා මස 
ඔවන සාකචඡාවලන ඉවත වේේ ඇය කයලා රජයට වගහයක නැහැ  . ඇතතටම සාම 
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ගවසම කයාතමක ව කාලය තළ වැඩපරම සහනයක ලැබේේ දකේේ ජනතාව  . ේබාෝේබ 
බය ේහාෝ ේරාෝඞ බේලාක නැතව ගමනාගමනය කරනන පලවන වේේ දකේේ ජනතාවට. 
අේනක කාරණය රජය සාකචඡා ේේසවලද ගත යේ යේ තරණවල පගතය පළබඳ 
සමාේලාෝචනයක ඊළඟ සාකචඡා වටයට යනවට රේගන ේනායාම  . එලටටඊය කයනේන 
සාමය පළබඳ එවැන පගත සමාේලාෝචනයක නැතවා පමණක ේනාේවය  , රජය තමනට කළ 
ේලාකම වරද ජාත්නතර පජාව හමේේ එලටටඊය ේකානකර දැමම බවය  . එතනද 
ගැටලවක මත ේවනවා  , රජය ේේ සාකචඡා සඳහා ගේේ අවංකවමද  , නැතනේ ජාත්නතර 
පජාව ේවනේවන කලයත ේදයක සඳහාද  , එේසත නැතනේ රජය ේවනමම න්ාය පතයකට 
අනව වැඩ කළාද කයලා.
වැඩපරම සටන වරාම ගවසම කැඩේේත,පචේඩතවේයන කටයත කේේත 
එලටටඊය කයා රජය කයනවා...
රජය එලටටඊේේ පහාර වලට ඉලකක ව අහංසක ජනතාව හා ේදපල යන සයලල 
පචේඩතවය කයන ේගාඩට දාලා ඒවා එල.ට.ට.ඊේේ පචේඩතවය ේලස හඳනවනවා. 
එතේකාට රජය පැතේතන පචේඩතවය තබනාද නැදද කයන එක ගැන රජය කයනේන 
නෑ  . රජය කයන එකම ේද යධමය වශේයන එලටටඊය අඩපණ කරලා සාකචඡා වලට 
ේගනවනවා කයන එකය  . ඒ අතර කාලේේ රජේයන සදවන පචේඩතවය ගැන කයනේන 
නෑ  . සදවන ඒවා වාේතා ේවනේනත නෑ  . පචේඩතවය කයනේන මනමරන එක වතරකද? 
මනසනේේ යාේේ ඊේේ නදහස සමා කරම  , බැණ වැදම  , ආේථක ගැටළ ආද සයලලත 
පචේඩතවයය  . රජය කසවේටකත පළගනනවද රජය අතන එවැන අසාධාරණකේ උතර-
නැේගනහර වේේම දකේේ ජනතාවටත සදේවනවා කයන එක .

රජව කයනවා රජය පජාතනතවාදව පත ව රජයක වන අතර එලටටඊය යන 
තසතවාද කේඩායමක නසා ේදපාේශවයටම එක හා සමානව සලකනන බැර 
බව...
රජය එේහම කයනවා නේ  , ඒ නසාම තමය අපත  , ජාත්නතරයත හැම ඉලලමක ම 
රජේයන කරනේන  . එතේකාට රජය කයනවා නේ  , අපට වතරක කයනන එපා ේේවා 
එලටටඊයටත කයනන කයලා  . එවට අපට ේපරළා කයනන ේවනේන රජය කලන කයප 
ේදමය  . එලටටඊය කයනේන පළගතත කේඩායමක ේනාේවය නේ අප ේකාේහාමද ේමම 
ඉලලම ඔවනේගන කරනේන  . පළගතත රජයක ේලස අපට හා ජාත්නතරයට ේමම ඉලලම 
කරනන පලවන රජේයන පමණය  . එේහමනේ රජව     Why talk (again) now කයලා 
අහනේන ේකාේහාමද?

උතර-නැේගනහර පළාතවල කයාතමක වන පැරා මලටර කේඩායේ වලට රජය 
උදේ කරම
සේබනධේයන රජේේ තේකය  , ේමම කේඩායේ එලටටඊයට වරදධව කටයත 
කරන නසා ඔවනට රජය සහේයා ෝගය දැකවය යත බවය  . ඒ ගැන ඔේබ 
අදහස....
රජය කයන වදහට එලටටඊය තමය ඉනන එකම හතරා  . ඒ හතරාේගන ේවනේවලා 
පජාතනතවාද පවාහයට ආව පලේලයානව අප ආරකෂා කරනන ඕන  . ඒ සඳහා ඔවනට 



ආයධ සනනදධ ේවනන ඉඩ ේදනන ඕන  . ඇතතටම එලටටඊ එේක ඉතහාසයත සනදර 
ඉතහාසයක ේනේවය  . එයාලත එයාලේේ මතවාදයනට වරදධව කටයත කරප සංවධාන 
රාශයක නහඬ කරවප සංවධානයක  . නමත රජය තමනේේ අනගහය යටේත පැරා මලටර 
කේඩායේ කයාතමක ේවනන ේදනවානේ රජයට තමන පජාතනතවාදය කයන කතනදරය 
කයනන බැහැේන  . රජය එතේකාට කයාකරනේන පැරා මලටර කේඩායේ එකක පජාතනත 
වේරාෝධ කයාදාමයක තළ  . රජය ආයධ සනනදධ කේඩායේ ේදකක වේගකරණය කරලා. 
එක කේඩායමක තමනේේ ආරකෂාව සඳහා ආයධ තයාගතතට කමක නැහැ  . අේනක 
කේඩායමට තමනේේ ආරකෂාවට ආයධ තයාගනන බැහැ.
ඔබ සමළව ේේ තතවය යටේත මැදහත කරවන ේලස එකසත ජාතන මැදහත 
කරගනනා ේලස රජේයන ඉලලනවා.....
එවැන ඉලලමක කරනන ේේතව තමය ලංකාේේ ජනතාවට එලටටඊය ගැන වේේම රජය 
ගැනත වශවාසයක ේනාමැතකම  . එලටටඊය තවමත කයනේන ේේ සඳහා 
ේනාෝේවජයානවනට මැදහත ේවනන කයලා  . නමත එකසත ජාතනේගන ඉලලමක 
කරනවානේ එවැන ඉලලමක නත්ානකලව කළ යතේත රජය මසක එලටටඊයවත  , අපවත, 
ේවනත කේඩායමකවත ේනේවය.

මානෂවාද ේසවා සපයනනනට ලංකාවට ඒමට හා ලංකාේේ කටයත කරමට නළ 
ේනාවන වාරණයක කයාතමක ේවනවා  . ේමය නවතවන ේලස ේමම සමළව 
ඉලලමක කර තේබනවා.....
රජය හතනේන අේේ රටට හැමේදම කරගනන පළවන කයලා  . ඒත අපට පටරට අධාර 
නැතව කරගනන පළවන එක ේදයක කයනන  . කරනන පළවන එකම ේද බද වැඩකරමය, 
බඩමළ ඉහළ දැමමය වතරය  . දැන රජය නැේගනහර සංවේධනයට මදල ගනේනත එවැන  
වේදශ සංවධාන වලන  . අප ආේථක සහ ේවළඳ වශේයන ේකායතරේ වේදශ රටවලන 
යැේපනවාද  ? මානෂවාද සහන ේසවකයන ේේ රේේ නත රත උලලංඝනය කරනවානේ ඒවා 
ඔේප කරනන ඕන  . එේහම නැතව දැන එක පාරටම නැගටලා "ේමයා නවතනන,ේමයා 
නවතනන  " කයනේන ේමචචර කල ඒ අයේගන උදේ ලබාේගනය  . අේනක ේේ අය රජේේ 
ෆලටේ එකක හරහා ආ යතය නේ ඒවා තවදරටත රාජ් ේනාවන සංවධාන ේවනේන 
ේකාේහාමද?

සමළව ඉලලා සටන  A9 මාේගය වවෘත කරම රජයත පතකේේප කරනවා.
උතේේ ජනතාව යාපනයට ේකාටේවලා ඉනේන   . A9 මාේගය නැතනේ යාපනේයන 
පටේවනන තේයනේන මාේග  02 ය  . එකක ේේලන එේක  . ඒ එනේන ේකාළඹට  . අේනක 
ේබාෝේටේවන  . ේබාෝේට එනේන තකණාමලයට  . ේේ  3Km ක යනන ඒ අය එනන ඕේන 
දවසක ේගවාේගන ේකාළඹට  . ේකාළඹ ඇවත ේකාළඹ ඉදන යනන ඕේන මහමාේලට. 
මහමාේල ඉදන ආපස යනන ඕේන අර ේේන දරන තේයන දරට  . අේනත පැතේතන 
තකණාමලයට ඇවලලා  , තකණාමලේයන වේනයාව  , මැදවචචය  , පැතේතන මහමාේල 
හරහා එනන ඕේන  . ඒ එකකම ර  .20000.00 ක වතර යනවා ේේලන එේක එනන. 



ේබාෝේටේව එනවා නේ ඒත එකදාස ගනක යනවා  . අනත අතට අද තේයන තතතවය අනව 
තරණයකට එනන ේබාේහාම අමාරය  . ඒ ඔකේකාම කාටද කරනන පළවන  . ේේ ේේත 
වාතාවරණය ඇතේළ එහා එහා ගේේ ඉනන ඉකේකනාට ේමහා ගේේ ඉනන තමනේග 
නෑදෑය දකනනවත වදයක නැහැ ඒ නසා මානෂක ේේතන මත ේේ මාේගය වවෘත කරම 
අනවාේයය  . ේේක සානකේපත ඉලලමක  . ඒ මනසසනට යන එනමං නැහැ  . ේේ කෑලේල 
වතරය යනන එනන පළවන.
සමළව ඉලලා සටන  A9 මාේගය වවෘත කරම රජයත පතකේේප කරනවා.
මානෂක ේේතන මත ේේ මාේගය වවෘත කරම අනවාේයය  . රජයට තේයන ගැටළව එය 
වවෘත කළ පස එලටටඊය මගනේගන බද එකත කරම නේ  , රජය ඒ සඳහා ේවනත 
වකලපයක ේයාෝජනා කළ යතය  . එමගන ේේ මාේගය ආරකෂා කර දම රජයට පහසේවනම 
කළ හැකකක  . නමත ඒ පළබඳව කතා කරම පවා රජය පතකේේප කරනවා.

පසගය දනවල මඩ ේදවසථානය අවට සදවේන කමකද කයා දකේේ ජනතාව 
එතරේ දැනවත නැහැ  . ේේ අතර මඩ ේදවසථානය අවට සාම කලාපයක (peace 

 zone) කළ යතය කයා ඔබ සංවධානය ඉලලේ කළා.
මඩ ේදවසථානය පහට භමේේ එලටටඊ සංවධානය රඳ සටයාය යනනත සමගය ේේ 
ගැටළකාර තතතවය මත වේන  . අප දනනා තරමන ඔවන ේදවසථාන භමේේ රද සටේේ 
නැහැ  . නමත ඇත ව තබ යධ ගැටේ හමේේ හවමාර ව ේෂල ේවඩ ේදවසථාන භමයට 
වැේටනනට පටන ගත පස ආරකෂාව පතා මඩ පතමාවත රේගන එහ පයතමනලා 
කලේනාචචයට ගයා  . කලේනාචචයට යාමට ේේතව කලක පටන මඩ ේදවසථානේේ නතර 
ව සට නැවත කලේනාචචයට ගය ජනයා මඩ මෑණේයාෝ තමනේගන ඈත ේනාකරන ේලස 
ඉලලා සට නසය  . එම නසා මඩ ේදවසථානය ආරකෂාකර ගැනමට ේේ ේදපාේශවයම එම 
පේදශේයන ඉවත වන ේලසය අප ඉලලා සටනේන.

ේමතනන එහාට සමළේේ මලඟ පයවර කමකද?
රජේේ පළතර ලැබනත නැතත ඉලලේ කරන එක අප දගටම කරනවා  . සාමාන් මනසන 
අතර ේහාඳ හත ේගාඬනැඟමය අත්ාවශ්  . එවට සාමාන් මනසස කයය අප ේවනේවන 
යදධ කරනන එපා කයලා  . හැබැය යදධය අවශ්යය කයන දකේේ මාධ් දැනටමත එවැන 
තතවයක ඇතේවනන තේයන ඉඩ කඩ අහරලා ඉවරය  . අවසාන වශේයන අේේ එකම 
ඉලලම පාේලේේනතේේ වසඳනන පළවන පශනයක තවකකේවන වසඳනන එපා කයලය.
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