2019 ජනවා) 10
මාධ, -ෙ/දනය: 34 ලංකාෙ/ නව 8ද හ:; මා<ඩ>ක ප@ධා-යා AෙBශ
සංචාර වල ෙයGෙනාH 8ද අපරාධ ෙචJදනා සKබMධෙයM නN පැව)ය
8PQ.
ෙජාහැMනSබTU: !ප#කට &ද අපරාධ ,-තය! හ12 මා4ඩ6ක ප#ධා7යා
ෙලස ප; <=මට ජනා@පA ෛමACපාල DEෙFන GDH ගHනා ලද JHKව MN
ලංකාව සPබHධෙයH ග; කල කPපා කරවන RS බාල ගනෙT නව
වාUතාව<. මාස <Wපයක ෙකX කාලය YලZ දස දහF සංඛ\ාත 7රා&ද
වැDයHෙ^ මරණ DK කර`H ෙරaහb වලට, කෑම ෙපa6P වලට, සහ අනාථ
කඳgරැ වලට 2009 Z Wතාමතා එbල කළ අඛ4ඩ ප#හාර සPබHධෙයH
වග<ව &Y 58 ෙFනාංකයට අණ ZෙP කාUය භාරය pqබඳව ෙPජU
ෙජනරාb ශෙsHt Dbවා එuස; ජාJHෙ^ GමUශන වාUතාවක නP ෙකාට
ඇත. කාHතාවH සහ දරැවH ද ඇYS wxගලයH නy නැAව ඝාතනය <=ම,
Dය ගණනu බලහ;කාරෙයH අYරැදහH <=ම ෙමHම වධWංසා සහ 6ං{ක
ප#ච4ඩතා වලට සPබHධ }ම ගැනද ෙPජU ෙජනරාb Dbවාෙ^ සෘ• අණZම
යටෙ; පැවA ඒකක ෙචaදනා ලබා D•.
“Gෙxශගත වන සෑම අවFථාවකම අ; අඩංƒවට ගැ„ෙP අව2නමට 1…ණ පා
DXන &ද හ12 මා4ඩ6ක ප#ධා7ය! දැH MN ලංකාෙs D•. ඒ, ඔ…ට }සා ලබා
Zමට තරP අ‡වණ රටu ඇAනP ය,” ‰ MN ලංකාෙs සත\ය හා &uAය සඳහා
වන ජාත\Hතර ව\ාපෘAෙT (ITJP) Gධායක අධ\uŒකා යැF`H •කා ප#කාශ
කළාය.
“ෙPජU ෙජනරාb Dbවා ගැන අප GDH සකF ෙකාට ඇA සැල<ය &Y තරෙP
ෙතාරYරැ ෙගා‡වu ඉuම7Hම ප#Dx@යට ප; <=මට බලාෙපාෙරා;Y ෙව1.
අවFථාව උ2• Gටක ජාත\Hතර අපරාධ සPබHධෙයH ඔ…ට එෙරWව නy
පැව=මට උවමනාවට; වඩා සාuŒ ඇA බව අපෙ^ G‘වාසය‰. MN ලංකාෙs
වඩා;ම ඕනෑ කර Aෙබන wxගලයා ෙමා… බවට තUක කළ හැ<ය. ඉතාම
කනගා“2යක කරැණ වHෙH, දශකයu ගත} A”යZ;, ඔ…ට නy පවර‡
ෙව‡වට තව Kරට; උසF කර‡ ලැ•ම‰.”
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Gෙxශ වලට පලා යාමට DK • දහF ගණනu ඇYS 2009 &xධෙයH -G
ගලවාග; දහF ගණනu ෙPජU Dbවා ඒ තරP ඉහල හ12 7ලයකට
ෙතaරාගැ„ම ගැන මග; සංතCාසයට ප;ව DXA.
“එම &xධෙයH –ඩාවට ප; •වHට කර‡ ලබන ඇදWය ෙනාහැ< තරෙP
අවමානයu වන ෙමය, සංW—යාව සඳහා MN ලංකාෙs දැෙරන <DයPම ෙහa
උ;සාහයu අනYෙU ෙහ˜ම<,” ‰ යැF`H •කා පැවRවාය. “MN ලංකාවම
අප™UAයට ප; කරන `7ස! ෙමHම Wටw ආරuෂක ෙbකP ෙගaඨාභය
රාජපuෂ සමග එකම ෙර•ෙPHYෙs ෙFවය කළ ඔ…ෙ^ සžප සගය!ට උසF
}P ලබා Zමට ජනා@පAවරයා කbපනා <=ම ගැන අපට Dතා ගHනටව;
ෙනාහැ<ය.”
2009 මැ‰ 18 වැ72 “RK ෙකා ” භාර}P DK• FථානෙT wxග6කවම DX බවට
ෙPජU Dbවා ෙචaදනා ලබ‰. එම ප#ෙxශෙT සමFත අණZම පැවAෙT තමH
යටෙ; බව ඔ… GDH pqෙගන Aෙ¡. භාර වන ෙදමළ ඊළP G1uA ෙකාX
සංGධානෙT (LTTE) නායකයH සමග ශෙsHt Dbවා අතට අත ෙද‡ K“ බව
ඇDH K“ සාuŒ කරැව! පවස‰. පැය <Wපයකට පR ඔgHෙ^ මළ Dරැරැ
මහපාර අxදර දැකගHනට ලැ£7. RK ෙකා ර¤ෙගන පැ`ණ භාර }ම ආරuෂා
සහගත බවට ආ4yෙවH සහAකයu Z A£න;, ඔgH නy Gභාගය<H
ෙතාරව ඝාතනය කරන ලද බව එuස; ජාJHෙ^ GමUශන වාUතාෙs දැuෙs.
&xධෙT අවසාන භාගෙTZ ෙPජU ෙජනරාb Dbවා සෘ•ව වාUතා කෙ¥ ෙජනරාb
ජග; ජය•Eයට‰. ෙජනරාb ජයREය 2008-9 වකවා‡ෙs දැරෑ Gධාන වග™ම
සPබHධෙයH ITJP GDH ඔ… තානාපA වරය! ෙලස කට&Y කළ ලAH
ඇමEකාෙs නy පවරන ලZ. එම නy භාරගැ„මට අ@කරණ බලයu ඇතැ‰
බ§¨ලය හා ©6ය යන රටවb ෙදකම GDH pqගHනා ලZ. Dය 7Uෙª« භාවය
Fවා¬න ජාත\Hතර අ@කරණයක ප=uෂාවට ලu කර‡ ෙව‡වට ෙජනරාb
ජය•Eය කෙ¥ නy පැව=මට ෙපරම රට හැර පලා යාම‰.
&ද අපරාධ සPබHධෙයH ශෙsHt Dbවාෙ^ -`කාව pqබඳ ෙචaදනා අgරැK
ගණනාවu AFෙF ජනමාධ\ ම{H සGFතරව වාUතා කර Aෙ¡. ෙPජU
ජනරාb Dbවාට එෙරWව 2011 Z නyවu පවරන ලද ‡1; එය අසාUථක •ෙT
ඔ… රාජ\ තාHACක 1uAයu ®uA GHද ෙහ‰7. &ද අපරාධ ෙචaදනා ෙ¯Y
ෙකාටෙගන ශෙsHt Dbවා එuස; ජාJHෙ^ ඉහල ෙපෙb සාමසාධක
උපෙxශක ක`“ව<H ඉව; කරන ලZ. ඔ… ද!° අp#කා‡ රටකට තානාපA
වරය! ෙලස ප; කර යවන බව වාUතා ෙකරැ‡ Gට නy පවරන බවට එරට
රාජ\ ෙනාවන සංGධානයu GDH අනYරැ අඟවන ලZ.
“ෙPජU ෙජනරාb Dbවාෙ^ උසF}P මෑත අgරැK වලZ වඩා; ෙහා—H
ප=uෂාවට ලu ෙකාට Gෙsචනය කර‡ ලැ£ෙs නP, ෙP අ²;ම වUධනය
වලuවා ගත හැ<ව A£7,” ‰ යැF`H •කා පවසH„ය. 2017 Z ෙPජU
ෙජනරාb Dbවා MN ලංකා &ද හ12ෙs Gධායක ජනරාb ´රයට උසF කරන
ලxෙx මානව W`කP සහ මාන}ය „Aය pqබඳ වග™ම සරදP සහගත
ෙලDH ඔ…ට බාර කර`7. ඔ…ෙ^ ෙර•ෙPHYෙs ඔ… හා එuව සටH කළ
`7RH ෙව‡ෙවH 1දb එකY <=මට ™µඩා තරග පැවැ;}ම සඳහා ඔ…ට
ෙකාකා ෙකaලා සහ Dයැ¶ GDH ·ල\ාධාර පවා ෙදන ලZ.
“&ද අපරාධ සහ මානව වUගයාට එෙරW අපරාධ සPබHධෙයH ඔ…ට අ@
ෙචaදනා පතC භාරZම ගැන MN ලංකාෙs „AපA වරයා බරපතල ෙලස
සැල<bලට ගත &Yය,” ‰ •කා මහ;`ය ප#කාශ කළාය.
ෙPජU ජනරාb Dbවා ඇමEකා එuස; ජනපදෙT, ඊශNායලෙT, ෙනදUලHතෙT,
¸¹DෙT, ඉතා6ෙT, ප#ංශෙT, ප<FතානෙT සහ ඉH-යාෙs w…°ව ලබා ඇA
අතර මෙනaGº;මක ෙමෙහ&P සPබHධෙයH එuස; ජනපද හ12ෙවH
උපෙදF ලබා ඇ;ත! බවද ඔ…ෙ^ &ද හ12 චEතාප2නෙT සඳහH ෙs. MN

ලංකා &ද හ12වට ඔ… ජාත\Hතර මාන}ය „Aය pqබඳ පාඨමාලාවu
ඉගැH• බවද එW තවKරට; සඳහH ෙs.
අවසානය

