ත්රස්තවාදයේ සිට ස්රතිසස්දධනයසයක්ාද:සජදවයන්තව සත්දයකීම්ාලින්තසඋග්දසඳදඩ්
ාර්තාකයණඹ ඇඩම් කකොලින්් ව භලින්ද මීක ොඩ, LKI
වසස්
ර තවාදයේ සිට ස්රතිසස්දධනයසයක්ාදසවූසකමිටුසස්දකච්ඡදේේස්රධදනසපියා සතුනකි:සජදවයන්තව සත්දයකීම්ාලින්තසඋග්දස
ඳදඩ්ස1.සේ ෝකයසේඳ සාඩදසේේගා්දසහදසවිිටරීසඇතිසසනාසආකද යකසත්රස්තවාදයයක සුහුණ සී සිටිනනසතව , එමසනිස්දසඒාදස
ේස්ොයදසගකනීමසහදසඳද නයසකිරීමසදුෂතක ය.
2.ප යදයිසේ ස්සත්රස්තවසවිේ ෝී සඋඳදයසමද්ගගසස්හදසආ ක්ෂදාසස්හතිසකසකිරීේ්සතා්යවදසේමන්තමසනීතිසේ සආිපඳවයයස
ආ ක්ෂදසකිරීමසස්හස්රචණ්ඩඩසතන්තවාදයේ සූල සේහතුසආමන්තත්ර යසකිරීමසස්හදසුළුල් සහදසතන්තව්ගසවිනයදනුූල ස
්රේේ්යක්සතා්යසේේ.
3.සත්රස්තවාදයේ සවිකද්නයසානසව්ගජනයසවිස්ීමමසස්හදසශ්රීස ංකදා සේාන්දස ා සත්දයකීම්ාලින්තසඳදඩ්ස
ආය්ග්ය සගවසහකකිසතව මසේේශීයසව්ද්දායන්ත සඒාද ස්රතිසඳ්දතිසසතනුගවසකළසහකකිය.

හකදින්තවීම






රක්්භන් කදිර් භාර් ආඹතනඹ (එල්කක්අයි) ශ්රී රාකාකඑ එක් ජ ජනඳද තානාඳ ක කාර්ඹාරකස වාඹ
ඇ ක “ත්ර්තාදකස ිට ්ර කාධනඹ දක්ා ජාතයන්තය අ ජදකීමම්ලින් උ  ජ ඳාඩම්” ඹන භාතෘකා
ඹ ක ජ 2019 ජූලි 10 න දින කමිටු ාකච්ඡාක් ඳකක ජවීඹ.
භණ්ඩරකස ාභාජිකයින් වකස රැන්ඩ් කකෝඳකර්න් හි කජය්ඨ චර්ඹා ජභක විදයා පිළිඵද ආචාර්ඹ ක ොඩ්
සී. කවල්භ්, එක් ජ ජනඳද යාජය කදඳාර්තකම්න්ුවකඑ, ත්ර්ත භර්දන කාර්ඹාාලඹ ව ්රචණ්ඩ
අන්තාදඹ එකයහි කරාපීඹ වා ඵහුඳාර්ල්වික ක යුුව පිළිඵ නිකඹෝජය ම්ඵන්ීකකායක කජෝන් ී..
ක ොඩ්ෆ්රි භවතා, එක් ජ ජාතීන්කේ හි පු භව කල්කම්, ශමුන් ව න්නද්ධ කටුම් පිළිඵ විකලේ
නිකඹෝජිත ආචාර්ඹ යාධිකා කුභාය්ාමි ව ශ්රී රාකා භව ඵකාකුකඑ කජය්ඨ නිකඹෝජය අධිඳ ක ආචාර්ඹ පී.
නන්දරාල් වීයිටාව භවතා. එල්කක්අයි හි විධාඹක අධයක් ආචාර්ඹ කන්න් විේනයාජා විිටන්
ාකච්ඡා කභකවඹන රදී. ශ්රී රාකාකඑ ව භාරදියිකන් එක් ජ ජනඳද තානාඳ ක ඇකරයිනා බී.
ක ප්ලිට්් භවතා භායම්බක කද්ලනඹ ඳකක ජවීඹ.
කභභ අ්ථා යාජය තාන්්රික කේ්ඨ ාභාජිකයින්, ්රිවිධ වමුදාකඑ ව කඳොලිිටකස කේ්ඨ
නිකඹෝජිතයින් කභන්භ අකනකු ජ යජකස නිරධාරීන් ව භාධය නිකඹෝජිතයින්, චින්තකයින් ව
කඳෞද් ලික අාලඹ ඇුවළු 150ක අධික පිරික් වබාගී වව.

ස්දකච්ඡදේාන්තසමතුසවූස්රධදනසකරුණු:
ආයක්ා ලක් කභ ජ කිරීභ


අයිඑ්අයිඑ් විිටන් ක්රිඹා නාන රද න ත්ර්තාදඹන් අල්කයිඩා කණ්ඩාඹම් විිටන් භවා
ඳරිභාණකඹන්, භධය ත වා මීඳ ම්ඵන්ීකකයණඹ කයන රද ්රවායලින්, සුළු පිරික් විිටන් කශසුම්
කය ක න ඹන ක්රිඹාන් දක්ා විකාලනඹ වී ඇ ක අතය ඒා නියන්තය ිටදු කඑ. කභඹ ඔවුන් ලුහුඵකඳීභ
ව වසුකිරීභර ඩා ජ අඳවසු කයයි.



නකගී එන කභභ තර්ජනඹ මුහුණ දීභ වා අනුපයක භෘදු වා දකඩි ්රකඑලඹක් අලය ඵ එක් ජ ජනඳද
වා උුවරු අප්රිකානු අ ජදකීමම්ලින් කඳ ය ඹයි.

දකඩි ්රකඑලකසදී ාම්්රදායික  ය කඹ ඵරා ජභක කිරීභ, බුද්ධි රැ් කිරීභ ව කද්ලසීභා ඳාරන ආඹතන අතය
ම්ඵන්ීකකයණඹ ලක් කභ ජ කිරීභ කකකයහි අධානඹ කඹොමු කශ යුුවඹ.
භෘදු ්රකඑලකසදී වා විකලේකඹන් අදානභ රක්විඹ වකකි තරුණ තරුණිඹන් රැඩිකලීකයනඹ, ඵරමුලු කන්වීභ
ව ඵා ක යභ කශකක්වීභ වා ්රජා නාඹකයින් භ මීඳ ම්ඵන්ධතාඹක් අලය කඑ.



කභභ ්රකඑලඹන්කේ ාකඹෝජනඹ ක් විඹ යු ජක ජ සුළුතය කණ්ඩාඹම්ර ඔවුන්කේ ඹවඳත උකදා
ඵ වකක න ආකායඹ යි.
ජාතයන්තය අ ජදකීමම්ලින් කඳ ය ඹන්කන් ්රචණ්ඩ අන්තාදඹ එකයහි කඩ වන් ්රාකද්ය ඹ භට් මින්,
විකලේකඹන් ිටවිල් භාජ කණ්ඩාඹම් ව යාජය කනොන ාවිධාන වයවා ඳ ජන වි ඒා ඩා ජ
පරදාඹක න ඵයි.

භාජ භාධයර කාර්ඹබායඹ
නසීරන්තඹ, ඉන්දිඹා ව ශ්රී රාකා කනි ය ර භ තකදී ිටදු ව ත්ර්ත ්රවායලින් ඳසු, භාජ භාධය භා ම්
ක්රභකඹන් අන්තාදී භතාද ්රචායඹ කයන කණ්ඩාඹම් ව පුද් රයින් ඉ ජ කිරීභ ්ඹා-නිඹාභනඹ වා
ඩා ජ ක්රීඹවී ඇත.
අතථය පුද් ලික ජාර (වීපීඑන්)  කබීභ නිා ත්ර්ත ිටදුවීම් අතයුවයදී, භාජ භාධය, පර්ණ ලකඹන් තවනම් කිරීම්
කවෝ ායණඹක් ආකායකඹන්, ්රකඑලවීභ ්ර කක්කේඳ කිරීභ පරදායී කනොනු ඇත. එකභන්භ, දීර්ඝ තවනම් කිරීම්
ඩිජි ල් ආර්ථිකඹ විලාර වානිඹක් ිටදු කයයි. ඒ අනු, නිඹාභනඹ ්රජාතන්ත්රාදී මරධර්භඹන් අනුූලර සීමිත
වා ඉරක්ක ත ආකායඹකින් කශ යුුවඹ.
ත්ර්තාදී අර්බුදඹක් ඳ කන කාරරදී යජඹන් ිටඹ ඳකක ජභ පිළිකර ඳ ජා ක න ඹාභ වා ව ඔවුන්කේ
කතොයුවරු න්නිකඑදනඹන් කඩි දියුණු කශ යුුවඹ.
භාජ භාධය වයවා කඵදා න්නා කතොයුවරු ර නියදයතාඹ විනිල්චඹ කිරීභ වා පුද් රඹන් ව
ආඹතනර උඳකාය කිරීභ වා කද්ය ඹ ඉඩකඩ ර්ධනඹ කශ යුුවඹ.

ඳාරනඹ
ත්ර්තාදකස නාභකඹන් ්රජාතන්ත්රාදී අයි කාිටකම් අනලය කර උල්රාඝනඹ කනොකිරීභ භාජඹන්
සුඳරීක්ාකාරී විඹ යුුවඹ. නිදසුනක් ලකඹන්, ය කකර්කකස ත ජ ජඹ ( ය කකස ආධිඳතයඹ ඉක්භා ඹාකම්
වකකිඹා) අර්බුදඹකදී අලය ්රභාණඹ ඉක්භා කනොඹා යුුවඹ.
යුක් කඹ අ ජතකනෝභ කක කර ිටදු වීභ කශකක්වීභ වා ත්ර්තාදී  න්කරුන් ිටවිල් කිටඹන්ක න් කන්කය
වඳුනා ක යභ කඩි උ ජාවඹක් ත යුුවඹ.
උුවරු අඹර්රන්තකස ව දකුණු අප්රිකාකඑ අ ජදකීමම්ලින් කඳ ය ඹන්කන් ත්ර්ත භර්දන ්රඹ ජනඹන්හි ආයක්ක
අාලඹ ඳභණක් ක්රිඹා ජභක විඹ කනොවකකි ඵයි. රැඩිකලීකයණකස ව ්රචණ්ඩ අන්තාදකස මර කවේුව විඳීභ
වා එඹ කද්ලඳාරන, ආර්ථික වා භාජ ්ර කඳ ජ ක භ ඵද්ධ විඹ යුුවඹ.
්රධාන අියකඹෝ ඹ න්කන් ආ මික වා ජනාර්ික ජඹ වයවා වකඹෝගීතා පිළිඵ කඩි වකඟීභක්
ක ොඩනකගීභයි. කම් වා ාධායණ වා කාර්ඹක්භ අධිකයණ ඳද්ධ කඹක් අලයයි.

කම්ඳනර ඔකයො ජුව කදන ආර්ථිකඹක් ක ොඩනකගීභ
ත්ර්තාදී ්රවාය, ආර්ථික ක්රිඹාකායකම්ර කශකිඹ යුුව ඍණා ජභක ඵරඳ භක් ඇ ක කශ වකකිඹ. උදාවයණඹක්
කර, 2002 ඵාලි හි කඵෝම්ඵ ්රවාය එහි ාචායක අාලඹ විලාර ඵරඳ භක් ඇ ක කකශේඹ. ඳා්කු ඉරිදා ්රවායඹන් ශ්රී
රාකා ආර්ථිකඹ කරකිඹ යුුව ඍණා ජභක කම්ඳනඹක් ඇ ක කකශේඹ. කකකේ කත ජ, මරය කකශකඳොරර
කවෝ ඉදිරි ණඹ ආඳසු ක වීම් වා මුදල් කඹදවීභ යජඹ ඇ ක වකකිඹා කකකයහි විලාර ඵරඳ භක් ිටදු වී
කනොභකත.
කම් ආකායකස ඵාහිය කම්ඳනඹ කඳන්නුම් කයන්කන් ක්ණික ආර්ථික බිකී.ම් කශභනාකයණඹ කිරීභ වා
යාඳාය අ්ණ්ඩ කරසුම් ක්රිඹා ජභක කිරීභ ඉතා කද  ජ ඵයි. ර් 1996දී ශ්රී රාකා භව ඵකාකු මර්ථානකස ිටදු
ව කඵෝම්ඵ ්රවායකඹන් ඳසුද එකනි කශසුම් ඳ ජා ක න ක ෝ ඇ ක අතය ඒා දකන් මරය අාලඹ පුයා
ආඹතනිකකයණඹ වී  කකේ.
මරය වා මරය ්ර කඳ ජ ක අනකප්ක්ිතත ිටදුවීම්ර ්ර කචාය දකක්විඹ වකකි අතය ණඹ ආඳසු ක වීභ ව කක කිරීභ
වා ්රභාණ ජ ාර් ආර්ථික අකයෝධකඹක් ඳ ජා ක යභ ද කද  ජ ඹ.

ශ්රී රාකා වා ඇ වුම්
ශ්රී රාකා ුවශ ර්ධනඹ කමින් ඳ කන ත්ර්තාදකස තර්ජනඹ විඳීභ වා බුද්ධි කතොයුවරු එක්රැ් කිරීභ
කභන්භ කතොයුවරු හුභාරු කය ක යකම් ක්රිඹා ඳපාඳාපා ඉතා කද  ජ කඑ. රැඩිකලීකයණඹ කශකක්වීභ වා ්රජා
භට් මින් ඩා ජ මීඳ ම්ඵන්ධ වීභ භ එඹ ඒකාඵද්ධ කශ යුුවඹ.
ශ්රී රාකා කනි ය ර, විකලේකඹන් ්බාාලින් ඔවුන්කේ අීකක්ණඹ කඩි කිරීභ වා කඩි ම්ඳ ජ
්රභාණඹක් කන් කිරීභ පිළිඵ භාජ භාධය භා ම් රකා ඵකලිඹ යුුවඹ. ාද්ඹ කතොයුවරු ඳක කයවීභ දාඹක
කනොන ඵ ව කක කිරීභ වා ්රාකද්ය ඹ භාධය ාවිධානර ද කද  ජ කාර්ඹබායඹක් ඇත.
ශ්රී රාකා ඉවශ භධයභ ආදාඹම් රඵන ය ක් කර නකත ර්ගීකයණඹ කය ඇ ක කවයින්, එඹ දිින් දි භ දයදර්ය 
ාර් ආර්ථික කශභනාකයණඹ ිටදු කශ යුුව අතය ක්රභකඹන් අලය යුවා ජභක ්ර කා්කයණ අනු භනඹ කශ
යුුවඹ. ත්ර්තාදකඹන් ඇ කවිඹ වකකි කඩාකප්ඳල් කිරීම් ඇුවළු අනා ත කම්ඳනර ආර්ථිකඹ ඔකයො ජුව කදන ඵ
ව කක කිරීභ කභඹ උඳකාරී කඑ.

* ඇඩම් කකොලින්් කකොශම රක්්භන් කදිර් ාභර් ජාතයන්තය ම්ඵන්ධතා වා උඳාඹභාර්ික අධයඹන ආඹතනකස (LKI)
ඳර්කසණ ාභාජිකකඹකි. භලින්ද මීක ොඩ එභ ආඹතනකඹහි ඳර්කසණ වාඹකකඹකි. LKI Take aways LKI ඳ ජනු
රඵන කඩ වනින් උපු ා නු රබ මලික ායාලඹ කඑ. ඒා ාර්තාකයණ කුවරුන්කේ අදව් කවෝ LKI හි ආඹතනික
අදව් කනොන අතය කභඹ ිටදුවීභ පිළිඵ ම්පර්ණ ාර්තාක්ද කනොකඑ.
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