
සාක මලෙෙඩ මැද අසමතකෙේ අගාධයටම යන 
මහනද රාජ්ය    -  ෙක  .  ඩබලව   .  ජනරංජන   

සාක රාජ් නායක සමළෙ ෙෙනෙෙන ෙකාළඹ ෙොාෙෝාෝ ෙේ ෝැඩ ගනෙන ලද  . ෙකාළඹට 
එන දකණ ආසයාතක රාජ් නායකයනට එය සමෘදධමත නගරයක ොෙ ෙෙනෙනනටය . 

එෙෝත ෙකාළඹ ඊනයා සමෘදධමත නගරයක ොෙට ෙෙනෙදද  , ෙකාළඹ අගනගරයද ෙන 
ශ ෝර ලංකා රාජ්ය  , ෙලාෝකෙේ අසමතම රාජ්යන අතර  20 ෙැන ේථානයට ෙැමණෙේ 
ආඩේොරය වඳමන සටය  . එෙමණක ෙනාෙව  , ෙේ සතෙේ ඊනයා ෙකාළඹ සමෘදධය 
නරඹනනට එන සාක 

නායකයන ෝත ෙදනා අතෙරන සව ෙදෙනකමද ෙලාෝකෙේ අසමතම රාජ්යන  35 අතර 
තෙොන රාජ්යනහ නායකෙයාෝය.

අෙමරකාෙව ෙොෂන ටනය ෙදනේ කරගත   Fund for Peaceකරගත ආයතනය සමග 
තදරසටො ඡදකසජෝ සඟරාෙ එකෙ ෙලාෝකෙේ අසමතම රාජ්යන ොරෂකෙ ලැයේතගත 
කරය  . ‘ශෂටාචාරෙේ ගැටම නේ ෙෝරකට නොනධෙේ රචක සැමෙෙල ෝනටනටන වසන  
ඇරඹුණ ෙොාරන ෙොලස සඟරාෙව  2008 ෙසර සඳෝා නෙතම අසමත රාජ් දරශකයට 
අනෙ  20 ෙැන ේථානෙේ සටන ලංකාෙ ලොාෙගන ඇත මළ ලකණ සංඛ්ාෙ  95.6 ක. 

 2006 ද ලකණ  92.4 ක ද   , 2007 ද ලකණ  93.1 ක ද ලොාගත ලංකාෙ ඒ ෙසර 
ෙදෙකහදම සටෙේ  25 ෙැන ේථානෙේය  . එ ෝ අනෙ ෙේ ෙසෙර එය තෙත අසමත ෙෙමන 

 20 ෙැන ේථානයට ෙතෙ සටය.

අසමත රාජ් දරශකය  , අසමත රාජ්යන ෙෝරධාන ෙශෙයන මනනෙන අංශ 12කන සංයකත 
දරශකයක මගන  . ඉන එක අංශයකට ලකණ  0-10 දකො ෙෝරමාණයක ලොා ෙදන අතර ඉන 
 0 ලොාගනනා රාජ්ය අදාළ අංශෙේ ෙඩාතම ේථාෙර ෙෝෙත සමතම රාජ්ය ෙෙය  . 10 

ලොාගනනා රාජ්ය අදාළ අංශෙේ ෙඩාතම අේථාෙර ෙෝෙත අසමතම රාජ්ය ෙෙය  . ඒ අනෙ 
දරශකෙේ මළ ලකණ   120 (10×12) ලොාගනනා රාජ්ය ෙලාෝකෙේ අසමතම රාජ්ය ෙන 
අතර  0 ලොාගතෙත සමතම රාජ්යය.

 2008 ෙසර සඳෝා සලකා ොැලණ රටෙල  177 ක අතරන අසමතම රාජ්ය ෙසාෝමාලයාෙය. 
එය ලොාගත ලකණ ගණන 114.2ක  . සමතම රාජ්ය ෙනාෝරෙව ෙන අතර ලොාගත ලකණ 
ගණන  16.8 ක  . ලංකාෙ සමග ෙනොලය  (23 ේථානය  , ලකණ  94.2) ොංගලාෙදශය (12 
ේථානය  , ලකණ  100.3) ෙකේථානය  (9 ේථානය  , ලකණ  103.8) ෝා ඇෆගනේථානය (7 
ේථානය  , ලකණ  105.4) යන සාක කලාෙෙේ රටෙලද සටනෙන ෙලාෝකෙේ අසමතම 
රාජ්යන  35 අතරය!

අසමත රාජ් දරශකය  , ෙලාෝකෙේ රාජ්යනහ අසමතකම වමරශනය කරන කෝරමෙවදය 
ෝැඳනෙෙනෙන       - (Conflict Assessment System Tool (CAST) ගැටේ තකෙේර කෝරම 
උෙකරණය  - මගන  . ඊට සමාජ  , ආරථක  , ෙදශොලන ෝා මලටර ෙෙතෝරෙල දරශක අංශ 



 12 කද  , රජෙේ ෙෝරධාන ආයතන ෙෝක (නායකතෙය  , ෝමදාෙ  , ෙොලසය  , අධකරණය ෝා 
සවල තතතෙය  ) ශකතය පළොඳ වශෙලෂණයකද  , රටට ආෙවනක චරයාෙන ෝඳනාගැනමකද, 
ගැටේ සතයමක අදාළ රටෙල ේථානගත කරමක ද ඇතළත ෙෙය  . අදාළ දරශක අංශ 12 
සංකරණ ෝා වශෙලෂණාතමක ෙෝරෙවශයක ගනනා අතර  , ඒොෙේ ෙතමාෙන සරලෙ නේ 
කළ ෝැකෙක ෙෝත ෙරදය  .

 1. ජනගෝණෙේ ොලෙෑේ   , 2. සරණාගතයනෙග ෝා අභ්නතර අෙතැනවෙනෙග තතතෙය, 
 3. අසෝනයට ෙත ජන කණඩායේෙල දකගැනවල   , 4. ෙෘතතකයනෙග  , බදධ මතනෙග, 

වරදධ මත දරනනනෙග  , මධ්ම ෙනතෙේ රට ෝැරයාෙේ ෙෝරමාණය   , 5. අසමාන ආරථක 
සංෙරධනය   , 6. තයණ දැඩ ආරථක ෙරෝානය   , 7. රාජ්ෙේ සාෙරාධභාෙය ෝා සජාත 
ෙනාෙන ොෙ   , 8. රාජ් ෙේෙෙේ ෙරෝානය   , 9. නතෙේ ොලනෙේ බඳෙැටම ෝා මානෙ 
හමකේ උලලංඝනය   , 10. රාජ්ය තළ මලටරමය ෙෝාෝ ෙැරාමලටරමය තෙත රාජ්යක තබම, 

 11. ඉෝළ ෙැළැනතෙේ නැගම  , 12.ෙෙනත රාජ්යක ෙෝාෝ ොාහර ොලෙවගයනෙග 
මැදෝතවම  .

අසෝනයට ෙත ව ජනකණඩායේෙල දක ගැනවල යන ෙතමාෙ යටෙත ලංකාෙ ෙදෙැන 
ෙනෙන ලකණ  10 ක ලොාගත සේොාබෙබට ෙමණ  . ලංකාෙ එහද ලකණ  9.8 ක 
ලොාෙගන ඇත අතර දනයක ොසා ෙොාෝේො පපරන  , ගැටේෙල කටෙෝරාපතෙේ සටන 
ඉරාකයද ලොා ඇතෙත ලකණ  9.8 ක  . සඩානය සටනෙනද ලංකාෙට ෙඩා ෙෝාඳ (ලකණ 

 8.8) තතතෙෙේය  . සරණාගතයන ෝා අභ්නතර අෙතැන වෙනෙග තතතෙය පළොඳෙ 
ලංකාෙ දරනෙන  5 ෙැන ේථානයය  .

රාජ්ෙේ සාෙරාධ ොෙ ෝා සජාත ෙනාෙන ොෙ යටෙත ලංකාෙ ෙසාෝමාලයාෙ ෝා සේොාබෙව 
ලකණ  10 ක ලොා මල තැන ගනනා වට ලංකාෙ  9.2 ක ලොා  6 ෙැන ේථානය ගනය. 
රාජ්යක තළ අෙරාධ සදකරමන නමත නතෙයන මකතය ලොන ෙදශොලන වරදධොදන 
ෝා සවල ෙැසයන ෙෙත භෂණය මදාෝරන රජෙේ අනගෝරෝෙයන ෙෙතොෙගන යන ෙැරා 
මලටර කණඩායේෙල ක ෝරයාකාරතෙය  , රාජ්ය තළ රාජ්ය යන ෙතමාෙ යටෙත මනේ 
කැෙරන අතර ලංකාෙ සටනෙන එම දරශකෙයහ  6 ෙැන ේථානෙේය.

ෙමම දරශක  12 අතෙරන  7 කදම ෙසගය  2006-2007 ෙරෂෙල ලංකාෙ සට තතතෙයට 
සාෙපකෂෙ තෙදරටත අසමතවෙේ ෙෝටත තතතෙය නරක අතට ෝැරෙේ ේෙභාෙයක 2008 
ද නරකෂණය කළ ෝැකය  . සරණාගතයන  , ජන කණඩායේ දකගැනවල  , රාජ්ෙේ සජාත 
ෙනාෙන ොෙ  , රාජ්ෙේෙෙේ පරහම  , මානෙ හමකේ උලලංඝනය  , රාජ්ය තළ මලටරමය 
ෙෙනත රාජ්යක තබම  , ඉෝළ ෙැළැනතෙේ නැගම යන ෙෙතෝරෙල ෙේ අසමතකෙේ 
ෙරධනය සදව තෙබ  . එෙෝත  , ජනගෝනෙේ ොලෙෑේ ෝා ොාහර ොලෙවගයනෙග මැදෝතවම,  
පදගලයනෙග රට ෝැරයාෙේ ෙෝරමාණය  , අසමාන ආරථක සංෙරධනය ෝා ආරථක ෙරෝානය 
යන ෙෙ ෝතෝරෙල ද  2007 ට සමාන තතතෙයක ෙේ ෙසෙරදද ෙෙතොෙගන ඇත.

ෙලාෝක අසමත රාජ් දරශකෙේ කෝරමෙවදය පළොඳ වවධ ොද වොද තෙබ  . එෙේ වෙද  , රෙේ 
ෙෙතන සමාජ ආරථක ෝා ෙදශොලන යථාරථය පළොඳ සවඥනක සංොදයක සඳෝා එය 
යෝෙත ෙසබමක සෙයය   . 2005 ෙසෙර ද ෙළමෙරට ෙමම දරශකයට ලංකාෙ ඇතළත කර 



ගැනමත සමග (එෙර රටෙල  76 ක දරශකෙේ තබ අතර ලංකාෙ  25 ෙන ේථානෙේ 
ෙසවය  .) ලංකාෙ අසමත රාජ්යකද නැදද යනන පළොඳ වොදයක මාධ් ෝරෝා ෝට ගැනණ. 
එෙෝත එකල රාජ්යද එහ ෝවලකරෙන ව ජනතා වමකත ෙෙරමණද ඇතළ ලාංකක 
ේෙොෝතතමොදන එක ෙැෝැර සට ේථාෙරය වෙේ ලංකාෙ අසමත නැත  . අසමත ෙනනට 
අෙ ඉඩෙදනෙනද නැත  .’ යනනය   . 2006-2007 ෙසරෙලදද ලංකාෙ අසමත දරශකෙයහ 25 
ෙැන ේථානය ගත වට  , යේ සාකචඡාෙක ෙැන නැගණද එයද යටෙත වය  . දැන 2008 
ද  , ලංකාෙව අසමත ොෙ තෙත ෙරධනය ව ඇත ොෙ තෝවර ෙන වට  , ලංකාෙව ොහතරයක 
සටනෙන මහනද රාජෙකෂ නමැත ගැලවේකරො රට යදධෙයන මදාෙගන සඛත මදත 
ෙදශයක කරන ඇත යන ේෙයං ෙමාෝෝනෙේ තදොල ෙලස ඇල ගැලෙගනය  . ෙොාෙෝාෝ ෙදනා 
වශොසය කරනෙන  , ෙේ යදධය ඉකමණන අෙසන කළ වට  , රෙේ සයල ෙෝරශන අෙසන 
ෙන ඇත කයාය  . යේ ෙෝයකන දැනට ද ඇත කාල ෙකොන නයමයන අනෙ (එය කසදා 
සද ෙනාෙව  .) ඊනයා මානෂක යදධය අෙසන කළ ද  , ලංකාෙ සමත රාජ්යක කළ ෝැක 
ෙන ඇදද?

රාජ්ය  , සය මලටරමය ෝා මතොදමය සයල සේෙත ෙයාදාෙගන ජනතාෙෙග දෘෂටෙේ 
නාභය යදධය ෙෙත ෙයාම කර තෙබ  . එ ෝ අතර  , ෙොළෙ යට මළ මෝත රාජ් 
යානතෝරණය නතෙේ ආධෙත්ය ෙසාෝදාොළෙට ලකකරමන වධායකෙේ ෝා ආණඩොලෙේ 
මඩෙතර ෙෝරොෝයක ගමන කරමන තෙබ.

මහනද රාජෙකෂ ජනාධෙතෙරයා   , 2005 ෙතර ෙතවෙමන ෙස ෙේ ෙසර ෙදකෝමාරක 
කාලය තළ කටයත කෙේ මළමනනම ආණඩකෝරම ේෙේථාෙ ෙචතනානවතෙ උලලංඝනය 
කරමන   . 17 ෙැන සංෙශාෝධනය අතත ෙනාෝමතකෙ ොලරහත කරන ලද අතර  , අත්ෙශ් 
ේොධන තනතරෙලට තමනෙග ෙෝංචයයන ෙතකරෙේ රටාෙ උතසනන කෙේය  . කසද 
හරකතයකන ෙතාරෙ සය සෙෝාෝදරයන තෙදෙනකම ආණඩෙව ෙෝරධාන මරමේථානෙලට 
ෙතකරමන ඥත සංගෝරෝය උෙරමයට ෙගෙනන ලද  . රෙේ අයෙැය ඇේතෙේනතෙලන ෙැඩ 
ෙෝරතශතයක ෝසරෙනෙන ෙේ සෙෝාෝදර සමාගම වසන  . මෝා භාණඩාගාරය  , මෝොැංකෙ ෙැන 
ආරථක මරමේථානෙලට ද දෂතයන ෙතකරමන  , එ ෝො අභමත ෙලස ෝැසරවෙේ ොලය 
තමන ෙෙත තොා ගැනණ  . රෙේ ආරථකෙේ ෙැදගත ෙකාටසකද  , ගෙනවදල  , රෙොහන, 
වදල සංෙදශ ආද ජන දවෙේ ෙැදගත ෙේොෙනද එකෙකාෝ තමනෙග ෙෝංචයයනට නැතනේ 
ෙෝංචයයනෙග ෙගාෝලයනට සත ෙරද ෝරෝේො කර ගැනම සඳෝා ොනෙදසෙල තොා ෙෝරදානය 
ෙකාට තෙබ  . නතෙේ ආධෙත්ය රකමට රජය ඇේ ෙනාපට අසමතෙෙමන තෙොන අතර, 
රජෙේම අතර ෝමදා සය ඇමතෙර ඇතළ රජෙේ සෝාය ලොනෙනාෝ නතෙේ ආධෙත්ය 
බඳදැමම සඳෝා ෙෝරසදධෙේ දායකෙෙමන සටත  . මාධ්කරෙන  12 ෙදෙනක ඝාතනය කරන 
ලද  , තෙත ෙොාෙෝාෝ පරසක ෙධොනධනයට ෝා බයට ෙත කරන ලද ෙරසරයක මාධ් 
නදෝස අභෙයාෝගයට ලකෙකාට තෙබ  . මානෙ හමකේෙල තතතෙය  , රෙේ ලකෂ තනකෙග 
රකයා අහමවම දකො තරණාතමක ෙන ගැටලෙක ද ොෙට ෙතෙකාට තෙබ  . රට පරා වසර 
ඇත සරණාගතයනෙග ෝා අභ්නතර අෙතැනවෙනෙග ඡනදය ලැබම මස ඔවන නැෙත 
නඟා සටවෙේ කෝරෙමාෝොයයන කසෙක නැත.

අධකරණය ෝැසෙරනෙන යකතය ඉෂටකරනෙනකට ෙඩා ොජාර එෙක චණඩෙයක 



ආකාරයටය  . තමනෙග ආදායේ පළොඳ ෙෝරශනෙලද අන කසෙක ෙනාසලකා නරභත 
තනදදමත  , සාමාන් පරෙැසයනෙග අයතොසකේ ෙෝරශනෙලද ෙධකයක ෙලස ෝැසරමත යන 
පරෙ නගමනය කළ ෙනාෝැක අතතෙනාෝමතක අෙේථාොද ෝැසරවමක එයන ෙෙෙනය. 
ේෙේථාදායකය  , රෙේ කසද ෙැදගත ෙෝරශනයක ගැන ගැඹුර සාකචඡාෙක ෙනාෙකෙරන 
ොචාලයනෙග ෝා මගධයනෙග රඟමඩලක.

ෙේ සයලලනටමත ෙඩා ෙේ රඟෙෑේ ෙදස ොලමන සතට ෙෙමන  , කාබ නනදට යන 
මෝජනතාෙක සටන රටක  , තරකානකලෙ යායතෙත අසමත ොෙව අගාධයටම මස අන 
ෙකාතැනකටද?

ෙේ තතතෙය යටෙත ගත ෝැක පයෙර ෙදකක තෙබ  . ෙළමෙැනන  , අෙ අසමතකෙේ 
අගාධයට යමන වනාශවමට නයමත රටක ොෙ පළෙගන  , ඊට එෙරහ කෝරෙමාෝොයනෙලට 
අෙතරණෙ සමතකම ෙදසට උඩගේ ොලා පහනමය  .
ෙදෙැනන  , රාජ් නායකයාෙග අතතෙනාෝමතක වධායක ොලය වසන අසමතකම ෙදසටම 
ෙදොෙගන යන යාතෝරාෙට නැඟ ගමන තෙත ඉකමන කරො සයලලනම ෝා සයල ෙදයකම 
සමග සණ වසණ ව යෑමය.
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