
   පරවැස ජනමාධ්ේේදයකේේ සටහන  -   වනනේේ   
ේේදවාචකය

සනනද ේේශපය 

මෑත කාලන ශ ලංකාේේ වශාලතම මානව ේේදවාචකයක අප හමේේ 
දැන දග හැේෙමන තේේ  . සවභාව ධරමයාේේ කරර බලේේග වසන අප 
මත පතත කෙ ල ව්සනයන ේමන ේනාව ේේ වනාහ මනසා වසනම 
නරමානය කෙන ලද ව්සනයක  . ේමම ව්සනය නේ උතරකෙේේ 
වනනේයහ ජවත ව දැන එනන එනනම පටවන බේකඩකට සමාේවමන 
ඇතතා ව එලටටඊ ය යටේත ඇත පේේශේයහ ජවතවන ලකෂයක ඉකම 
ව ජනයා ේේ  ේශාෝඛානතය ය  . ේතමසක තෙේ කාලයක පො එක අේේ 
සේහාෝදෙ ජනයා වදන නෑස වර දකකනදොවය  .

ආණඩව කයනේන ේමම ජනයා එලටටඊ ය වසන බලහතකාෙේයන ෙඳවා 
ේගන සටන බවය  . එලටටඊ ය කයනේන ේමම ජනයා කැමැතේතන එම 
පේේශේේ රද සටන බව ය  . එම ජනයාට රද සටමට ආෙකෂත ේපේදස යැය 
භම කලාපයක ආණඩව ේවන ේකාට දකවා තේේ  . නමත එම කලාපේේ සට 
එලටටඊ ය ෙජේේ හමදාවනට පහෙ ේදන බවටත ෙජේේ හමදා එම 
පේේශයනට පහෙ ේදන බවටත පළගත හැක වාරතා ගණනාවක ම තේේ. 
එනයන ආණඩේේ හමදා වසන වට ේකාට ඇත ේමම සමසත භමයම යේධ 
භමයක තතතවයට පත ව තේේ  .

නෙනතෙේයන යේධය ඇවල යන යේධ භමයක කැමැතේතන රද සටමට කවෙ 
ජන පරසක ේහාෝ කැමැතවන ඇතැය සතම ඉතා දෂකෙ ය  . එලටටඊ යට ේමම 
ජනයා මනස පළහක  . එය කසද වේටක ජනයාේේ දකේේදනා සැළකලලට 
ගත ව්ාපාෙයක ේනාේේ  . එනමත ේේ සයළ දෂකෙතා මැද වව ඉන පරසක 
ේහාෝ එලටටඊ ය සමඟ ඇත සබඳතාවයන නසා ලංකාණඩවට බේයන ේමම 
පේේශේයහ කැමැතේතන රද සටමට ඉඩ තේේ  .

දැන ෙටක සහ ජනතාවක වශේයන අප මහණ ේදන හදස පශනය වනේන 
වෙද කාේේදැය ේසවම ේනාව ේමම ජනයා මහණ ේදන දකකනදොවනේගන 
මදා ගනේන ේකේස ද යනන ය  . ඔවන මත පතත වන ේබාෝේබ සහ පතෙේ 
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අවසානයක නැත  . පසගය සතේේ ේමම පේේශයනහ ේසවය කෙන 
ෛවද්වරන වාරතා කේේ ඖෂධ නැත කමන එහ අවසාන ේොෝහල ද වසා 
දැමමට සදව ඇත බව ය  . තමන ේවළේ පට ේවනවට පාවචච කෙනේන ඇද 
ඇතරළවලන ඉො ගත පට බව ේමම ෛවද්වර වාරතා කෙ තබණ  . ෙජේේ 
ේොෝහල කො ේගන එන ලද දහසක ඉකමවන ේමේලස තවාල ලද වනනේේ 
ජනයාේගන වැඩම ේදේනක අතපය අහමව සටත  . ඖෂධ නැතකමන තවාල 
ලද ේොෝගන මය යන බව ද ඉහත ක ෛවද්වරනම වාරතා කෙ තේේ  .

අප කසවක ේමම ේේදවාචකය ඇසන දකනේන ේහාෝ කණන අසනේන ේහාෝ 
නාසේයන අඝාණය කෙනේන ේහාෝ නැත  . මනද යත ේමම මානව ේේදවාචකය 
සදවනේන යකඩ තෙයකන එපට නසා ය  . ේමම යකඩ තෙය ආණඩේේ 
ේමනම එලටටඊ ේේ සාමහක නරමාණයක  . ේමම එක පාරශවයකවත 
තමනේේ මතය හැෙ අන කසද මතයක යේධය අෙභයා පළවන දැකමට 
කැමැත නැත  . වනනේේ සට පැමණ ජනයා හමව නදහේස කතා බහ කරමට 
ේේ තාක කසද ජනමාධ්ේේදයකට අවසථාව ලැබ නැත  . ේමම ජනයා 
ේවනේවන කතා කළේහාත එය යේධයට පාඩවක වන ඇතැය ේහාෝ 
එලටටඊේේ පැතත ගැනමක වන ඇතැය යන බය නසා ජනමාධ් ේේ 
පශනයට අත තයනේන නැත  .

ේමම බේ කේඩහ ජවතවන ජනයා අතරන 40ක 50ක 60ක පමණ 
දනපතාම වාේේ ේෂල සහ ේබාෝේබ පහාෙයනේගන මය යන බවට එම 
කලාපේයහ ජවතවන ෛවද්වරන ද ආගමක පජකයන ද වාරතා කෙනනට 
පටනේගන දැන මාසයක තෙේ ය  . අනතර ජාතක මානව හමකේ සංවධාන 
ේපනවා ේදනේන  3000 කට ආසනන ජන පරසක ජනවාර මාසේේ සට යේධ 
අනතර නසා ේමම ේපේදේසහ මය ේගාස ඇත බව ය.
ේේ මය යන සහ තවාල ලබන දරවනේේ ගැහැණනේේ සහ පරමනේේ එකද 
ජායාරපයක ේහාෝ දනපතා සංහල පවතපතක ේහාෝ රපවාහන නාලකාවකන 
ඔබට දකනනට ලැේබනේන නැත  . නමත ේලාව පො මනසස එම ඡායාරප 
දකත  . ේලාව පො ේදමළ ජනයා එම ඡායාරප දකත  . අප ෙේටහ අේේම 
ජනයා යේධේේ ේගාදර බවට පතව සය ගණනන මය යත  . අප ඒ බව 
දනේන නැත  . අප ේබාේහාෝ ේදේනක ඒ බව පළගැනමට පවා අකැමැතවන 
ඇත  .

පසගය ේදසතය තළ ේමම මානව ේේදවාචකය පළබඳව සය බලවත සැළකලල 
පළ කළ ේලාව ේබේහාෝ නායක නායකාේවාෝ වසදමක ේසවම පණස පයවෙ 



ගනනා ේලස ආණඩවට ද එලටටඊයට ද කයා සටයහ  .

ඉන වැදගතම පකාශය වේේ එකසත ජාතනේේ සංවධානේේ මානව හමකේ 
ේකාමසාරසවරය වන එන  . පලේල කළ පකාශ ය ය  .

’‛ශ ලංකා ආණඩව සහ එලටටඊ ය වසන මෑත ද ේගන ඇත සමහෙ පයවෙ 
අනතර ජාතක මානව හමකේ නතය උලලංඝනය කෙනේන යැය මම සතම. 
ේේ සේබනධේයන අපට වඩා ේතාෙතර අවශ් නමත තතතවය ඉතාම නෙක 
බව කයා සටමට ඇත තෙේ කරණ තේේ  .”

”මම ශ ලංකාේේ ආණඩව සමඟ ඍජව සහ ලඛතව ේමනම එජා සංවධානේේ 
අේනක ආයතන පධානන හතෙ ේදනාද සමඟ එකව සාමහකව ද සවල ජනයා 
මහණ ද සටන හදස පශන වසදමට අදාළ පශන සාකචඡාවට ේගන ඇතේතම. 
ශ ලංකාේේ එකසත ජාතනේේ කාරාලේේ ඉලලමට අනව යමන මානව 
හමකේ ආෙකෂා කරේේ සහ පවරධණය කරේේ අෙමණ ඇතව ශ ලංකාේවහ 
කාරාලයක ආෙේභ කරමට අවසෙ ේදනනැය මම එෙට ආණඩේවන ඉලලා 
ඇතේතම  . එම ඉලලම (ශ ලංකා ආණඩව වසන පතකේෂප කෙන ලද නමත) 
යළ සළකා බලන ඇතැය යන මේේ අේේකෂාව මෑත ද ද මවසන පකාශ කෙ 
ඇතේතම   . ”

ඇේමරකා එකසත ජනපද ොජ් ේලකේ හලර කලනටන ජනාධපත මහනද 
ොජපකෂ මහතා සමඟ දෙකථනේයන කතා ේකාට අේමරකාේේ සැළකලල ද 
පකාශ කේල ය  .

මාරත 13වන දා ොජ් ේලකේ හලර කලනටන ශ ලංකාේේ ආණඩව වසන 
උතර යද කලාපේේ පකාශයට පත කෙ ඇත ආෙකෂ කලාපේේ ද දගන 
දගටම ජනයා මය යාම පළබඳව බලවත සැළකලල පකාශ කළා ය  . පශචාත 
යේධ පත සංවරධනය සඳහා ආධාෙ ලබා දමට කැමැතත කළ කළ ඇය කයා 
සටේේ තසතවාදය පළ ේනාගනනා ේදමළ ජනයා එකඟ කෙ ගත හැක බලය 
ේබදේේ ේේශපාලන වසදමක දැනම ඉදපත කෙන ේලස ය  .

එකසත ජාතනේේ සංවධානේේ ආයතන සයලලම වාේේ ශ ලංකාේේ ේමම 
තතතවය ගැන වාරතා ඉදරපතකෙ තේේ  . එනමත ශ ලංකා ආණඩව එවැන 
ේේදවාචකයක සද ේවමන ඇත බව පළගනේන නැත  . ේදමළ ජනයා දනා 
ගැනමට ඇතත උවමනාවක ඇත ආණඩවක නේ කටයත කළ යතේත 
ේමේළස ේනාේේ  .
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