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ත්රසත් පනත ය ොදො ගැනීම ඇතුළු ලංකොණ්ඩුයේ මර්දනකොරී ක්රි ො පිළිබද යුය ෝපො 

සංගම ට INSDය න් විවෘත ලිපි ක් 

 

යුය ෝපො සංගම  සහ යුය ෝපී  යකොමිසම යවත විවෘත ලිපි ක්  වමින් යුය ෝපය හි ජීවත් වන  ශ්රී 

ලොංකික න්යගන් සැදුම් ලත් ‘ශ්රී ලංකොයේ ප්රජොතන්ත්රවොද  සඳහො වූ අන්තර් ජොතික ජොල ’  ශ්රී ලංකොණ්ඩුව 

විසින් ප්රජොතන්ත්රවොදී අයිතීන් යකයලසමින් එ ට විසංවොද  මැඩලීමට කටයුතු කිරීම යුය ෝපො සංගමයේ සහ 

යුය ෝපී  යකොමිෂන් සභොයේ අවධොන ට ලක් ක යි. 

 

එම ලිපි  යමයස් ද සඳහන් ක යි. 

විය ්ෂය න්ම ප්රජොතන්ත්ර විය ෝධී නීති ක් වන ත්රස්තවොද  වැළැක්ීයම් පනත උපය ෝගී ක  ගනිමින් 

විය ෝධතොකරුවන් අත්අඩංගුවට යගන දින 90ක රැඳවුම් නිය ෝග  ටයත්  ඳවො සිටීම, ශ්රී ලංකොණ්ඩුව විසින් 

2017 වසය හිදී ජීඑස්පී පල්ස් සහන   ළි ලබො ගැනීම පිනිස යදන ලද යපොය ොන්දුව කඩ කිරීමක් බව 

සඳහන් කිරීමට ද අපි කැමැත්යතමු. 

අන්තර් වි ්වවිදයොල ශිෂයබල මණ්ඩඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලියේ, හෂොන් ජීවන්ත ගුණතිලක සහ 

පුජය ගල්වැව සිරිධම්ම හිමි  න විය ෝධතොකරුවන් තියදනො අයගෝස්තු මස 22 දින සිට එයළස ත්රස්තවොද  

වැළැක්ීයම් පනත  ටයත්  ඳවො සිටී. යම් වන විට 3,500කට වැඩි විය ෝධතොකරුවන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට 

යගන තියේ. ඉන් බහුත  ක් ඇප මත මුදො හැ  ඇත. 1,500කට වැඩි පිරිසක් තවමත් අත්අඩංගුයවහි තබො 

යගන සිටී. 

ශ්රී ලංකොව යප  යනොී විරූ සමොජ යේ පොලන සහ ආර්ික අර්ූද කට  අවිචො ශීලී අත්තයනෝමතික 

ප්රතිපත්ති මගින් ඇඳ දැමූ පොලකයින්ට එය හිව තරුණ ජන ො විසින් දි ත් කළ සොමකොමී අවිහිංසොවොදී 

අ ගල  ප්රචණ්ඩඩත්ව  මගින් විනො  කිරීමට උත්සොහ කිරීමට ඍජුවම  ොජපක්ෂ පවුල් පොලන  වග කිව 

යුතු .  

මහින්ද  ොජපක්ෂ අගමැති නිල නිවයස් සිට යපොලු මුඟුරු ගත් මැ  හමුදොවක් පසුගි  මැයි 09දො ද ජනොධිපති 

 නිල් වික්රමසංහ විසින් ආයුධ සන්නේධ යුද හමුදො පිරිස් පූලි 22 දිනද සොමකොමී විය ෝධතොකරුවන්ට එය හිව 

උසි ගන්වන ලදී. එනමුත් එම අනීතික ක්රි ො සම්බන්ධය න් කිසිදු සොධනී  පි ව ක් ලංකොණ්ඩුව යම්තොක් 

යගන නැත. 
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අගමැති මහින්ද  ොජපක්ෂයේ නිල නිවයස්  සිට  එදින යපොලු මුගුරු රැයගන පැමිණ නි ොයුධ 

විය ෝධතොකරුවනට පහ  දුන් කිසිවකු අත්අඩංගුයවහි  ඳවො යගන නැත. 

‘ශ්රී ලංකොයේ ප්රජොතන්ත්රවොද  සඳහො වූ අන්තර් ජොතික ජොල ’   කිසිදු ප්රචණ්ඩඩ ක්රි ොවක් අනුමත යනොක යි. 

ආණ්ඩු පොක්ිකයින්ට විරුේධව ඇති වූ ප්රචණ්ඩඩ ක්රි ො, ආණ්ඩුව විසින් මුදො හරින ලද ප්රචණ්ඩඩත්ව ට එය හි 

ස්ව ං සිේධ ප්රහො  න් බව සඳහන් කළ යුතුව තියේ.  

ප්රජොතන්ත්රවොදී අයිති ක් වන විසංවොද  මැඩලීමට ත්රසත්වොද  වැළැක්ීයම් පනත භොවිත යනොක න යලස ශ්රී 

ලංකො ආණ්ඩුව දන්වන යලසත්, ප්රචණ්ඩඩ ක්රි ො උසි ගැන්වූ හිටපු අගමැති මහින්ද  ොජපක්ෂ ඇතුළු සි ල්ලන්ට 

විරුේධව නීති  එක හො සමොනව ක්රි ොත්මක ක න යලසත් විය ෝධතො දැක්ීම් ත්රස්තවොදී ක්රි ො යලස 

යනොසළකන යලසත් ශ්රී ලංකොණ්ඩුවට දන්වන යලස ‘ශ්රී ලංකොයේ ප්රජොතන්ත්රවොද  සඳහො වූ අන්තර් ජොතික 

ජොල ’    යුය ෝපො සංගමය න් සහ යුය ෝපී  යකොමිසයමන් ඉල්ලො සිටී. 

තවද එළයෙන එක්සත් ජොතීන්යේ මොනව හිමිකම් යකොමිසයම් 51 වන සැසි වො යේදී  යමම කරුණ ඉස්මතු 

පි ව  කිරීමට පි ව  ගන්නො යලසත් ‘ශ්රී ලංකොයේ ප්රජොතන්ත්රවොද  සඳහො වූ අන්තර් ජොතික ජොල ’   ඉල්ලො 

සිටී. 

ශ්රී ලංකොව සමඟ ක න සි ලු  ොජයත්රොන්ික කටයුතු වලදී, විසංවොද ට ඇති අයිති , අදහස් ප්රකො  කිරීයම් 

සහ සමොගමයේ නිදහස අවධො ණ  ක න යලසත්, සොමකොමී විය ෝධතොකරුවන් මර්දන  කිරීම යහළො දකින 

යලසත් ‘ශ්රී ලංකොයේ ප්රජොතන්ත්රවොද  සඳහො වූ අන්තර් ජොතික ජොල ’   ඉතො උනන්දුයවන් ඉල්ලො සිටී. 

ශ්රී ලංකොයේ ප්රජොතන්ත්රවොද  සදහො වූ අන්තර් ජොතික ජොල  යවනුයවන්. 
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