
3



54

සමාානාාත්මාතාාවය සහ යුක්තිය සඳහා වූ කේක්��ය, යුද්ධකේය�, 
කේද්ශපාාලනා ප්රචණ්ඩත්වකේය� සහ කේනාොස�සු�තාාවකේය� පීඩාවට පාත්වූ 
� ලංකාාකේ� සිංංහල, කේෙමාළ සහ මුස්ලිම් කාා�තාාව�ට හානිපූරණය� 
කේවතා ප්රකේ�ශය පාහසු කිරීමා සඳහා කාටයුතු කාරයි. හානිපූරණය 
සඳහා ප්රකේ�ශ වීමාට හා ඒ්්වා ලබාාගැැනීමාට අවශ� ෙැනුමා ලබාාදීමාට හා 
හැකියාව ඇති කිරීමාට අපි ප්රජාා කාා�තාාව�, සිංවිල් සමාාජා සංවිධානා 
සහ අකේනාකුත් කාා�තාා සාමූහිකාය� සමාඟ කාටයුතු කාර�කේනාමු. 
හානිපූරණ �යාවලී� සහ යා�ත්රණ හරහා ස්� පුරුෂ සමාාජාභාාවයට 
සංකේ�දී හා වඩාත් අ�තාර්ගැෘහිතා ප්රකේ�ශයක් සඳහා පාහසුකාම් 
සැලසීමා සහ ප්රතිපාත්ති මාට්ටකේම් ප්රතිසංස්කාරණ කේකාකේරහි බාලපාෑම් 
කිරීමා සඳහා සමාානාාත්මාතාාවය සහ යුක්තිය සඳහා වූ කේක්��ය රාජා� 
අංශය සමාඟ ෙ කාටයුතු කාරයි. කේමාමා ප්රකාාශනාකේ� ෙැක්කේවනා ඡාායාරූපා 
එකාතුව කාා�තාාව�ට අර්ථවත්, ස්� පුරුෂ සමාාජාභාාවයට සංකේ�දී 
හානිපූරණය� සඳහා වඩා කේහොඳ ප්රකේ�ශයක් ලබාා ගැැනීකේම් අරමුණි� 
ප්රජාා කාා�තාාව�, සිංවිල් සමාාජා සංවිධානා සහ හානිපූර්ණය සඳහා වනා 
කාාර්යාලය සමාඟ පාැවැත්වූ විවිධ ධාරිතාා වර්ධනා සැසිං සහ සාකාච්ඡාා 
වලි� ලබාාගැත් ඒ්වා කේ�.

ශ�ාමාලා කේගැෝමාස් 
විධායකා අධ�ක්ෂිකාා
සමාානාාත්මාතාාවය සහ යුක්තිය සඳහා වූ කේක්��ය
2021 ජූලි

Concentrated Effort: කාා�තාාවක් තාමා කාණ්ඩායකේම් 
කාලා කාෘතිය නිර්මාාණය කාරනා අතාරතුර මිනුම් 
සඳහා කාඩොසිං භාාවිතාා කාරනා අවස්ථාවක්.

Counter Point: තාමා කාලාකාෘතිය ඉදිරිපාත් 
කිරීමාට කේපාර කාණ්ඩායකේම් සගැය� අතාර 
අෙහස් හුවමාාරු කාරගැ�නාා අවස්ථාවක්.

කාා�තාා අයිතිවාසිංකාම් සහ පාරතාරය� අවමා කිරීමා සඳහා තාමා�ට ඉදිරිපාත් විය හැක්කේක් 
කේකාකේස්ෙ ය�නා පිළිබාඳ සිංවිල් සමාාජා සංවිධානා වල කේස්වය කාරනා අය සඳහා පුහුණු සැසිංයක්.

කේමාමා ප්රකාාශනාකේ� ෙැක්කේවනා වැඩමුළු සහ සාකාච්ඡාා 
පාැවැත්වුකේ� 2019 අකේගැෝස්තු සිංට 2021 අකේ�ල් ෙක්වා වූ 
කාාලසීමාාව තුළ දීය. කේමාමා ප්රකාාශනාකේ� පාරමාාර්ථය නාම්, 
අොළ අංශවල කේසසු පුද්ගැලය� ප්රජාා මාට්ටකේම් මාැදිහත් වීම් 
සහ කාා�තාාව�කේ� හානිපූරණ අවශ�තාාවය කේවනුකේව� 
කේපානී සිංටීමා සඳහා සම්බා�ධ වීමා උනා�දු කාරවීකේම් අරමුණි� 
පාසුගිය වසර කිහිපාය තුළ සමාානාාත්මාතාාවය සහ යුක්තිය 
සඳහා වූ කේක්��ය විසිං� කේද්ශීය, ජාාතිකා හා ප්රතිපාත්තිමාය 
මාට්ටම්වල මාැදිහත් වීම් වාර්තාා කිරීමාය. 

පෙෙරවදන
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දිවි ගලවාාගත්
අයට ලබාාදෙෙන
හාානිපූර්ණ 
විධි දෙ�ානවාාෙ?

An eye for detail: තාමා කාලාකාෘතිකේ� අංගැයක් වශකේය� කුඩා 
රුවක් සඳහා ඇඳුමාක් නිර්මාාණය කාරනා කාා�තාාව�.
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දිවි ගැලවා ගැත් කේබාොකේහෝ කේෙකේනාක් තාමා දෛෙනිකා ආොයම් මාාර්ගැය වූ 
සැමියා, පියා සහ සකේහෝෙරය� අහිමි වූ අය වනා බාැවි� කාා�තාාව� 
සඳහා ස්වයං රැකියා කුසලතාා සහ පුහුණුව ලබාා දීමා වැෙගැත් කේ�.

ජාාතික මට්ටමින් ගත්කල කාන්තාාවන්ට ලබාා 
පෙදනුපෙ� ෙරිොලන පෙ�ෝ ලිපිකරු රැකියාා 
අවස්ථාා ෙමණක් වන අතාර පෙමයා අවධාානයා 
පෙයාාමු කළ යුතු ගැටලුවක් පෙලස සැලපෙක්.

“Ratio Decidendi”: කාා�තාාව� තාමා අයිතිවාසිංකාම් ලබාාගැැනීමා සඳහා භාාවිතාා 
කාළ යුතු පාැමිණිලි යා�ත්රණය� විධිමාත් කිරීමා පිළිබාඳව සිංවිල් සමාාජා සංවිධානා 
සහ රාජා� අංශකේ� නිකේයෝජිතායි� අෙහස් ඉදිරිපාත් කාරනා අවස්ථාවක්.

ෙශ්චාාත් කම්ෙන තාත්ත්වයා පෙ�තුපෙවන් 
පෙබාාපෙ�ෝ �මුදා ෙවුල් වල ගෘ�ස්ථා 
ස� ලිංගික �චාණ්ඩත්වයා ඉ�ළ යාාමට 
පෙ�තු වී ඇති පෙ�යින්,

යුද්ධකේය� පාසු නාැවතා නිවසට පාැමිණි සිංය සැමිය� 
පුනාරුත්ථාපානාය කිරීකේම් අවශ�තාාවය කුරුණෑගැල ප්රකේද්ශකේ� 
හමුො භාාර්යාකේවෝ ප්රකාාශ කාළහ.

Silent Figures: කාා�තාාව� මුහුණ කේෙනා සමාාජා හා සංස්කාෘතිකා යථාර්ථය� 
නිරූපාණය කාරනා කාලාකාෘතියකි.

කේකාකේස් කේවතාත්, නිපුණතාා සපාය�නා� විසිං� කාා�තාාව�ට 
ලබාා ගැතා හැකි කේහෝ ලබාා කේෙනා විකාල්පාය� ස්� පුරුෂ 
සමාාජාභාාවය කේක්�ද්රීය කාරගැත් ඒ්වා කේ�. උො. සූපාශාස්ත්ර  
පාාඨමාාලා, හිසකේකාස් සහ රූපාලාවණ� පාාඨමාාලා.
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හානිපූරණය කේභාෞතිකා අවශ�තාාවලට පාමාණක් සීමාා වනා අතාර 
මාකේනාෝ සමාාජායීය රැකාවරණයක් ඉ� කේනාොලැකේබානා බාව එක් 
සහභාාගිව�නියක් සඳහ� කාළ අතාර, රට තුළ හානිපූර්ණය 
සඳහා වනා කාාර්යාල ඇත්කේත් සීමිතා ප්රමාාණයක් බාවත්, පීඩාවට 
පාත් වූව�ට පිළියම් ලබාාගැැනීමා සඳහා ඒ්වාට ලඟා වීමා ඉ� 
දුෂ්කාර වනා බාවත් තාවදුරටත් අෙහස් ෙක්වනා ලදි.

උල්ලංඝනාය කිරීම් පිළිබාඳව වැඩි විස්තාර ලබාාගැැනීමා, රැකියා අවස්ථා, 
වුහාත්මාකා අසමාානාතාා වලට පිළියම් කේයදීමා, ආර්ථිකා හා අධ�ාපානිකා 
සහාය, මුහුණදු� උල්ලංඝනාකේ� බාරපාතාලකාමා මාතා පාෙනාම්ව සුදුසු සහ 
ප්රමාාණවත් කේලස මුෙල් ව�දි ලබාාදීමා යනාාදිය බාලධාරී�කේගැ� කාා�තාාව� 
බාලාකේපාොකේරොත්තු වනා පිළියම් කිහිපායක් කේ�. 

Quiet Reflection: වැඩිහිටි පාරම්පාරාව විසිං� විස්තාර කාරනා කාතාා 
තුළි� � ලංකාාකේ� ඉතිහාසය අවකේබාෝධ කාර ගැැනීමාට උපාකාාරී 
වනා වැඩමුළුවකාට කේයෞවනාය� සහභාාගී වූ අවස්ථාවක්.

Clarity: කාා�තාාව� හා හානිපූරණය� පිළිබාඳ ඔවු�කේ� කාලා කාෘති වලට ජීවය 
ලබාාදීමාට කාා�තාාව� සමාඟ කාටයුතු කාරනා සම්පාත් ොයිකාාවක්.

නීතියා මිනිසුන්පෙ� අවශ�තාා සමඟ ෙරිණාමයා 
වියා යුතු යාැයි ඔවුහු විශ්වාස කරති.

මියාගියාවුන් පෙගෞරවාන්විතාව 
අනුස්මරණයා කිරීම,
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1988 කාැරැල්කේල්දී ජානාතාා විමුක්ති කේපාරමුණ (ජා.වි.කේපා) විසිං� මාකේ� පියා 
ඝාතානාය කාළා. ඔහු රා� 7.00 ට කාඩයකාට ගිය අතාර ආපාසු ආකේ� නාෑ. 
මාධ�මා රා�කේ� පාමාණ මාකේ� මාව සහ සකේහෝෙරිය ඔහු කේසොයා ගියා. ඔහුකේ� 
මාළ සිංරුර කාාණුවකා තිබී ඔවු�ට හමුවුණා.  ඔහුට තු� වතාාවක්මා කේවඩි 
වැදී තිබූ අතාර ඔහුකේ� කේබාල්ල සහ කාට කාපාා ෙමාා තිබුණා.

අපෙේ පියාා අහිමි වීපෙම් පෙේදනාව 
තාවමත් මටත් මපෙ� සපෙ�ෝදර 
සපෙ�ෝදරියාන්ටත් දැපෙනනවා. 
අෙට කිසිම �ානිපූරණයාක් ලැබී නෑ.

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, හම්බා�කේතාොට

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, කිලිකේනාොච්චිය.
Caged Aspirations: කාා�තාාව� මුහුණ කේෙනා සමාාජා හා සංස්කාෘතිකා යථාර්ථය� 
නිරූපාණය කාරනා කාලාකාෘතියකි.

First Steps: හානිපූර්ණය  පිළිබාඳ ඔවු�කේ� සිංතුවිලි නිරූපාණය කාරමි� ඔවු�කේ� 
කාලාකාෘති නිර්මාාණය කිරීමා සඳහා අවශ� �ව� පාරීක්ෂා කාරනා කාා�තාාව�.

ව�දි වශකේය� අපාට මුෙල් අවශ� නාැහැ. 

කේම් අය ෙැ� අපා සමාඟ සිංටියා නාම්, රජාය ව�දි වශකේය� 
කේෙනා ඕනාෑමා කේෙයකාට වඩා ඔවු� අපා කේවනුකේව� 
ඉපාැයීමාට ඉඩ තිබුණා. 

අෙට අවශ� අපෙේ අතුරුදන් 
වූවන් ආෙසු ලබාා දීමයි. 
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අමුත්තා� ප්රජාා කාා�තාාව� විසිං� නිර්මාාණය කාරනා ලෙ සිංතුවම් 
නිරීක්ෂණය කාරමි� සිංටිනා අවස්ථාවක්.

සිදු වූ පෙේ පිළිබාඳ රජායා විසින් 
�සිේධිපෙ� සමාව අයාැදීමත් නැවතා 
කිසිදා එයා යාළි සිදු පෙනාවන බාවට වන 
ස�තිකයාක්  ද අෙට අවශ�යි.

සමාානාාත්මාතාාවය සහ යුක්තිය සඳහා වූ කේක්��ය සිංය කේසොයා ගැැනීම් 
සහ කාා�තාාව�කේ� අෙහස් හානිපූර්ණය සඳහා වනා කාාර්යාලකේ� 
කේකාොමාසාරිස්වරකේයකු කේවතා ඉදිරිපාත් කාරමි� සිංටිනා අවස්ථාවක්.

The deceptive veil: සහභාාගිව�නියක් තාමා කාණ්ඩායමා විසිං� නිර්මිතා 
කාලාකාෘතියක් මාගි� තාමා කාණ්ඩායමා අෙහස් කිරීමාට බාලාකේපාොකේරොත්තු වූ කේද් 
පාැහැදිලි කාරනා අවස්ථාවක්.

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, කිලිකේනාොච්චිය.

�ානිපූරණ ලබාා ගැනීමට 
�ැකියාැයි අෙ සිතාන්පෙන් නැතා.

එබාැවි� කුමානා ආකාාරකේ� ව�දි ලබාා ගැතා හැකිෙ යනා ප්රශ්නා වලට 
පිළිතුරු දීකේමා� පාලක් නාැතාැයි අපාට හැකේ�.

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, අම්පාාර
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A few final touches: සහභාාගිව�කේනාකු තාමා කාලාකාෘතිය ඉදිරිපාත් කාර�කේ� 
කේකාකේස්ෙැයි තාමා සගැයි�ට විස්තාර කාරනා අවස්ථාවක්.

ප්රචණ්ඩත්වය කේ�තුකේව� කාා�තාාව� වඩාත් අවොනාමාට ලක්විය 
හැකි අතාර සාකේ�ක්ෂව කේබාොකේහෝ ගැැටලු වලට ඔවු�ට මුහුණ දීමාට 
සිංදු වනා බාැවි�,

හානිපූරණය මාගි� කාා�තාාව�ට තාවදුරටත් 
ප්රචණ්ඩත්වයට මුහුණ දීමා වළක්වා ගැතා හැකිය. මාමා 
හිතා�කේ� හානිපූරණකේය� යම් තාරමාකාට සමාාජා 
අපාකීර්තියට පිළියම් කේයදිය හැකි බාවයි. 

යුේධාපෙයාන් පෙ�ෝ පෙේශොලන 
පෙනාසන්සුන්තාාවපෙයාන් පීඩාවට 
ෙත් වූ සියාලුම කාන්තාාවන්ට 
�ානිපූරණයාන් ලබාා දියා යුතුයා.

අධා�ාෙනයා පෙනාමැතිව ජීවිතායාට 
අරුතාක් නැති අතාර වැඩිදුර ඉපෙගනීමට 
පෙනා�ැකි වීම ගැන මම කනගාටු පෙවමි.

මාමා විශ්වාස කාර�කේ� යුද්ධය කේ�තුකේව� කේෙමාාපිය� අහිමි වූ ෙරුව�ට 
හානිපූරණ �මායක් කේලස අධ�ාපානාය ලබාා දිය යුතු බාවයි. 

මාකේ� අත්ෙැකීම් මාකේනාෝවිෙ�ොත්මාකාව මාට බාලපාා ඇති බාව මාමා ෙ�නාා 
අතාර යුද්ධකේ� සාහසිංකා �යාවලි� පීඩාවට පාත් වූව�ට චිත්තාකේ�ගී 
පුනාරුත්ථාපානාය ලබාා දීමා සඳහා මාකේනාෝ සමාාජීය ආධාරකා කේස්වා 
සහ ප්රජාා මාධ�ස්ථානා නිර්මාාණය කිරීමා උපාකාාරී වනු ඇතාැයි මාමා 
විශ්වාස කාරමි. 

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, පුත්තාලමා

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, පුත්තාලමා
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මාා විසිං� ජීවිතාකේ� අත්විඳි හා මාට නාැති වූ කේද් සඳහා හානිපූරණය 
කිරීමාට කේනාොහැකි වුවෙ රජායට මුෙල් ව�දි ලබාා දිය හැකි නාම් 
අධ�ාපානිකා හා ජීවකේනාෝපාාය වියෙම් පියවා ගැැනීමාටත් අපා වැනි 
පීඩාවට පාත් වූ අකේනාක් අයට උපාකාාර කිරීමාටත් අපාට හැකි වනු ඇතා.

ලබාා කේෙනා හානිපූරණකේය� අකේ� ජීවනා තාත්ත්වය උසස් 
කාරගැතා හැකි නාම් යම් මාට්ටමාකා සතුටක් හා තාෘ�තියක් 
ලැකේබානු ඇතා. 

යුද්ධකේ�දී සිංදු වූ උල්ලංඝනාය� සම්බා�ධකේය� වනා කිසිංදු නීතියක් 
ගැැනා මාා කේනාොෙ�නාා නාමුත් නාැවතා එවැ�නාක් ඇති කේනාොවීමා 
සහතිකා කිරීමා සඳහා කේකාොමිසමාක් පිහිටුවිය හැකි යැයි මාමා 
විශ්වාස කාරමි. සමාස්තා සුව කිරීකේම් �යාවලියට හානිපූරණය 
ොයකා විය හැකි බාව මාකේ� අෙහසයි.

�ානිපූරණ ලැබීම වින්දිතායින්ට 
සාමකාමී �ැඟීමක් ඇතිකිරීමට ස� 
ඔවුන්ට ඇතිවූ අෙකීර්තිපෙයාන් මිදීමට 
ස�ායා පෙේ. 

Loud colours: ප්රජාා කාා�තාාව� බාලාකේපාොකේරොත්තුකේ� පාණිවිඩය සහ සාමාය සඳහා වූ ඔවු�කේ� 
අභිලාෂය� සහිතාව තාමා� විසිං� පි�තාාරු කාල සාරියක් ප්රෙර්ශනාය කාරනා අවස්ථාවක්. 

කාා�තාාව� සහ හානිපූරණය යනා කේත්මාාව යටකේත් තාමා කාලාකාෘතිය සඳහා පාෙනාමා සකාස් 
කාරනා කාණ්ඩායමාක් ඒ් පිළිබාඳ කාටු සටහ� සකාසනා අවස්ථාවක් .

�ානිපූරණයා සාමූහික �ා සාක්ෂාාත් 
කරගතා �ැකි වියා යුතු යාැයි මම 
විශ්වාස කරමි. 

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, පුත්තාලමා

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, පුත්තාලමා
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 Character Building: හානිපූර්ණය  සඳහා 
වනා කාාර්යාලකේ� ඇතාැම් කේස්වකායි� ස්� 
පුරුෂ සමාාජාභාාවය යනා මාාතාෘකාාව සහ එය 
ඔවු�කේ� වැඩවලට අොළ ව�කේ� කේකාකේස්ෙැයි 
ගැකේ�ෂණය කිරීකේම්දී රූකාඩ සාෙනා 
අවස්ථාවක්.

Lift Off: කාලාකාෘති වලට කේසකේමා� 
ජීවය ලබාාදීමා

හානිපූරණය� ඉල්ලා සිංටිනා අයට පිළිතුරු ලැබීකේම් මාෙබාව කේපා�වනා 
'නිහැඬියාව' - කාලාකාෘතිකේ� නිමාැවුම්කාරුව�

Propped up: තාමා කාණ්ඩායකේම් 
කාලාකාෘතිය තාැනීමා සඳහා 
කාාඩ්කේබාෝඩ් කූඩුවක් 
සකාස් කාරනා කාා�තාාව� 
කේෙකේෙකේනාක්.

Back to the Drawing Board: 
කාලාකාෘති නිර්මාාණය සඳහා 
කාණ්ඩායම් වශකේය� වැඩ 
කිරීකේම් දී ඇතිවනා සුළු 
පාසුබාෑම් වලට මුහුණ දීමා  

Puppets and Reparations: 
හානිපූර්ණය  සඳහා 
වනා කාාර්යාලකේ� ඇතාැම් 
කේස්වකායි� ස්� පුරුෂ 
සමාාජාභාාවය යනා මාාතාෘකාාව 
සහ එය ඔවු�කේ� වැඩවලට 
අොළ ව�කේ� කේකාකේස්ෙැයි 
ගැකේ�ෂණය කිරීකේම්දී රූකාඩ 
සාෙනා අවස්ථාවක්.
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තාමා කාණ්ඩායකේම් 

සාරියට රටා 
සැලසුම් කාරනා 

කාා�තාාව�.

Proofreading: සාරි 
පි�තාාරු කිරීකේම් 
වැඩමුළුවකාදී 
තාමා කාණ්ඩායකේම් 
සාරිකේ� ඇඳ ඇති 
බාලාකේපාොකේරොත්තුව 
ෙල්වනා වචනා 
පාරීක්ෂා කාරනා 
කාා�තාාව�.

'කූඩුකාල 
ප්රාර්ථනාාව�' 

- කාලාකාෘතිකේ� 
නිමාැවුම්කාරුව�.

තාවෙ, මුෙල් ව�දි ලබාා දීකේම්දී නිවසකා සමාස්තා තාත්ත්වය 
සලකාා බාැලිය යුතු අතාර එය අකේ�ක්ෂිතා අරමුණ සඳහා 
භාාවිතාා කාර�කේ�ෙ ය�නා තාහවුරු කාර ගැැනීමා සඳහා 
අවශ� පාසුවිපාරම් කිරීමාට රජාය විසිං� පියවර ගැතා හැකිය.

එපෙස් කිරීපෙම්දී වැඩිහිටි පුේගලයින්, 
ගැබිනි කාන්තාාවන්, වැන්දඹු 
කාන්තාාවන් ස� කාන්තාාවන්  ගෘ� 
මූලිකයාන් වන ෙවුල් වැඩි අවධාානමකට 
මුහුණ පෙදන බාැවින් ඔවුන් පෙකපෙරහි 
විපෙශ්ෂා අවධාානයාක් පෙයාාමු කළ යුතු 
යාැයි මම විශ්වාස කරමි. 

ජානාවාර්ගිකා කේ�ෙයකි� කේතාොරව මිනිසු�ට හානිපූරණය කිරීමා රජාකේ� 
වගැකීමාක් වනා අතාර,

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, පුත්තාලමා
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ගැැටුම් කේ�තුකේව� විසිංරී සිංටි මිනිසු� එකාට එකාතු කාර සංහිඳියාව ඇති 
කාරනා ප්රජාාව සඳහා වූ පුළුල් හානිපූරණයක් තිකේ� නාම් මාමා කාැමාතියි. 
ආගැමිකා වතාාවත් මාගි� ෙ ඊට සහායක් ලැබිය හැකිය.

අතුරුෙ�වූව� හා මියගිය අය සඳහා ස්මාාරකා තාැනීමාට, 
ඔවු�කේ� නාමි� පාාරවල් නාම් කිරීමාට, ප්රජාා මාධ�ස්ථානා සහ 
පුස්තාකාාල ඉදි කිරීමාට ෙ ඔවු�ට හැකිය

විෙතාට ෙත් වූවන්පෙ� ෙවුල් එකට 
එකතු වී තාම සමීෙතාමයාන් සිහිෙත් 
කළ �ැකි අනුස්මරණ දිනයාක් 
පෙයාාදා ගැනීමට ඔවුන්ට �ැකියා.

සියාළුම �ානිපූරණයාන් දිගු කාලීන විසඳුම් 
ලබාාදීමට උත්සා� කළ යුතුයා. �ානිපූරණයා 
සුවෙත් කිරීම ස� සංහිඳියාාව ඇතිකිරීම 
සඳ�ා දායාක වියා �ැකි බාව මම තාරපෙ� 
විශ්වාස කරමි.

Stories on a String: 
තාමා�කේ� කාලා කාෘතිකේ� 
කාටයුතු ආරම්භා කාරනා 
කාා�තාාව�.

Laughing and learning: 
රූකාඩ සංෙර්ශනායක් 
සහ ඔවු�කේ� 
අයිතිවාසිංකාම් පිළිබාඳ 
සාකාච්ඡාාවක් ආරම්භා 
වනා තුරු බාලා සිංටිනා ප්රජාා 
කාා�තාාව�.

Continuing Thread: විවිධ 
ජානාවාර්ගිකා කාණ්ඩායම් 
වලට අයත් කාා�තාාව� 
තාමා කාණ්ඩායකේම් සාරිය 
කේකාකේලස පි�තාාරු 
කාල යුතුෙැයි සැලසුම් 
කිරීමා ආරම්භා කාරනා 
අවස්ථාවක්. 
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සතා�ය පිළිබාඳ කේකාොමිසමාක් ඉදිරිකේ� මාකේ� අත්ෙැකීමා කේබාො ගැැනීමාට හැකි නාම් 
එය අගැකේ�ය. අෙ වනා තුරු මාටවත්,  මාා ෙ�නාා හඳුනානා කිසිංකේවකුටවත් කේම් 
අවස්ථාව ලැබී නාැතා.

නීති හා කේරගුලාසිං පිළිබාඳව අපාට ෙැනුමාක් තිබීමා ෙ වැෙගැත් ය. 

එකේස්මා කේම් රකේට් නාැවතා යුද්ධයක් ඇතිවීමා වැළැක්වීමා සඳහා කුමාක් කාළ 
යුතුෙ ය�නා පිළිබාඳව මිනිසු� සිංතා�කේ� කුමාක්ෙැයි කේත්රුම් ගැැනීමාටෙ 
ඒ්ය ඉතාා ප්රකේයෝජානාවත් වනු ඇතා. විකේශ්ෂ අධිකාරණයක් ගැැනා මාට 
එතාරම් ෙැනුමාක් නාැති නාමුත් ගැැටුමාට අොළව මිනිසු� පීඩාවට පාත් කාල 
ප්රචණ්ඩත්වය හා හිරිහැර කිරීම් සඳහා යුක්තිය ඉටු කිරීමාට අවස්ථා 
හිමිවිය යුතුය.

නීතියා නිසියාාකාරව ක්රියාාත්මක  කිරීම 
ද �ානිපූරණපෙ� ආකාරයාක් යාැයි මම 
විශ්වාස කරමි. 

ව�දි ඉල්ලා නාඩුවක් පාැවරීමාට ෙ ඒ්් නිසා මාා හට කේනාොහැකි වී ඇතා. 
අවසානාකේ� වවුනියාකේ� ග්රාාමා නිලධාරිවරකේයක් මාට ඔහු මිය ගිය බාවට 
සහතිකායක් ලබාා දු�කේ�ය. මාමා ඔහුකේ� මාළ සිංරුර කේනාොදුටු බාැවි� ඔහු 
මියගිය බාව මාට විශ්වාස කාළ කේනාොහැකා. නාමුත් මාකේ� දියණිය පාාසලට 
ඇතුළත් කිරීකේම්දී එමා ලියවිල්ල අවශ� වනු ඇතාැයි සිංතාා මාමා එමා සහතිකාය 
ලබාා ගැත්කේතාමි. 

මපෙ� සැමියාා අතුරුදන් වූ බාවට 
ලියාවිල්ලක් මා සතුව පෙනාතිබුණි. 

අඩුමා තාරමි� මාකේ� සැමියාට සිංදු වූකේ� කුමාක්ෙ සහ ඔහු අතුරුෙ� 
වීමාට වගැකිව යුත්කේත් කාවුරු�ෙ ය�නා මාට ෙැනා ගැතා හැකිනාම් එය 
මාට මාහත් සහනායක් වනු ඇතා.

Sarees of hope: ප්රජාා 
කාා�තාාව� තාමා� 
විසිං� පි�තාාරු 
කාළ සාරියකි� 
වැඩමුළුකේ� පාහසුකාම් 
සපාය�නාා හැඩගැැ�වූ 
අවස්ථාවක්.

Learning through 
Play: මාතාකාය 
කේමාවලමාක් කේලස 
භාාවිතාා කාරමි� 
කාා�තාාව� 
ඉතිහාසය 
ආවර්ජානාය කාරනා 
අවස්ථාවක්. 

වැඩමුළුවකාදී තාමා� 
ඉකේගැනා ගැත් කේද් 
පිළිබාඳ කාා�තාාව� 
තාමා අෙහස් හුවමාාරු 
කාර ගැ�නාා 
අවස්ථාවක්.
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Intent Listening: 
කාලාකාෘතියක් සඳහා තාමා 
අෙහස් සාකාච්ඡාා කාරනා 
තාමා කාණ්ඩායමාට සව� 
කේෙනා කාා�තාාවක්.

Mic Test One: කාා�තාාව� 
තාමා කාලාකාෘතිය තාමා 
සාමූහිකායට ඉදිරිපාත් 

කිරීමාට සූොනාම් කේ�.

නීතිය නිසිංයාකාාරව �යාත්මාකා  කාළ යුතුයි. 

කේමාය නාැවතා සිංදුවීමා වැළැක්වීමා සඳහා එය කේවනාස් විය යුතු 
අතාර රකේට් නාායකාත්වය කේෙමාළ ප්රජාාවකේ�  අෙහස් ෙ විමාසිංය 
යුතුය. මාමා හිතා�කේ� හානිපූරණය රට සුවපාත් කිරීමාට ොයකා 
වනා බාවයි. 

මම හිතාන්පෙන් ගැටුම ඇතිවුපෙන් 
මිනිසුන්ට එක �ා සමානව 
සැලකීම සිදු පෙනාවූ නිසායි. 

(යාපානාකේ�  ප්රජාා කාා�තාාවක්)

මාමා මාකේ� පුතාාකේ� අතුරුෙ� වීමා ගැැනා දිස්�ක්  කේල්කාම් කාාර්යාලයට ෙැනුම් 
දී එය ලියාපාදිංචි කාර තිකේබානාවා. මාමා හානිපූරණය ගැැනා අසා තිබුණත්, කේම් 
ෙක්වා මාා අත්විඳි පාාඩුවට ව�දියක් මාට ලැබී නාැහැ. 

නමුත් අතුරුදන් වූ දරුපෙවකුපෙ� අහිමි 
වීම පෙවනුපෙවන් ඔබාට �ානිපූරණයා 
කළ �ැකි යාැයි මම පෙනාසිතාමි.
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මාාතාෘකාාව පිළිබාඳ තාමා අෙහස් ප්රකාාශ කිරීමා සඳහා කාලාකාෘතියක් නිර්මාාණය කිරීමාට කේපාර ප්රජාා 
කාා�තාාව� ස්� පුරුෂ සමාාජාභාාවය සහ හානිපූර්ණය පිළිබාඳ සැසිංයකාට සව� කේෙනා අවස්ථාවක්.

මාාතාෘකාාව පිළිබාඳ කාලාකාෘතියක් නිර්මාාණය 
කිරීමා සඳහා කාණ්ඩායම් වලට කේබාදී යාමාට 
කේපාර ප්රජාා කාා�තාාව� ස්� පුරුෂ සමාාජාභාාවය 
සහ හානිපූර්ණය  පිළිබාඳ සටහ� තාබාාගැැනීමා 
සහ කේමාකේනාහි කිරීමා සිංදු කාරයි.  Bringing Puppets to Life: හානිපූර්ණය  සඳහා 

වනා කාාර්යාලකේ� ඇතාැම් කේස්වකායි� ස� 
පුරුෂ සමාාජාභාාවය යනා මාාතාෘකාාව සහ එය 
ඔවු�කේ� වැඩවලට අොළ ව�කේ� කේකාකේස්ෙැයි 
ගැකේ�ෂණය කාරමි� රූකාඩ සෑදූ අවස්ථාවක්.

යුද්ධකේ� අවසානා කාාලකේ�දී අකේ� ජානාතාාව කේබාොකේහෝ දුක් 
වි�ො. එය අපා මාතාකා තාබාා ගැැනීමා වැෙගැත් වනා අතාර 
යුද්ධය කේ�තුකේව� අපා මුහුණ දු� සහ ෙැනාටත් මුහුණකේෙනා 
දුෂ්කාරතාා පිළිබාඳව ජානාතාාව ෙැනුවත් වීමා වැෙගැත්.

පෙකපෙස් පෙවතාත්, අපෙේ �ජාාපෙවන් 
පිටතා දී පෙම් ගැන කතාා කිරීමට අෙට 
අෙ�සුයා. ඒපෙස් කිරීමට අෙට බියාක් 
දැපෙනනවා.

 කේමාහි සිංටිනා සෑමා කේකාකේනාකුමා අනුස්මාරණ දිනායක් තිකේබානාවාට 
කාැමාතියි. ඔවු�ට ළමාා නිවාසවලට කේහෝ වැඩිහිටි නිවාසවලට ආහාර 
ලබාා දීමා ඇතුළු ඒ් හා සමාානා �යාකාාරකාම්වල කේයදිය හැකිය. ජාාතිකා 
මාට්ටමි� කේම් සඳහා නිශ්චිතා දිනායක් කේව� කාළ යුතුයි. 

නාමුත් මාමා හිතා�කේ�, අපාට සිංදු වී ඇති කේද් නිසා, සමාාව දිය හැක්කේක් 
අපා මිය ගිය විට පාමාණක් බාවයි. නාමුත් සමාාව ඉල්ලුවකේහොත් එය 
අකේ� මානාසට යම් තාරමාකා සැනාසීමාක් ලබාා කේෙනු ඇතා.

සිදු කර ඇති උල්ලංඝනයාන් 
සඳ�ා �සිේධිපෙ� සමාව ඉල්ලා 
සිටියා යුතුයා.
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හානිපූර්ණය සඳහා වනා කාාර්යාලය පිහිටුවා ඇති බාව මාමා කේනාොෙැනා 
සිංටියත් එවැනි වැඩ වැෙගැත් යැයි මාමා විශ්වාස කාරමි. විකේශ්ෂකේය� 
ගැැටුම් කේ�තුකේව� අසරණ වූ සහ තානිකාඩව තාමා පාවුල් නාඩත්තු කිරීමා 
සඳහා අඛණ්ඩව සට� කාරනා කේබාොකේහෝ පුද්ගැලකේයෝ  සිංටිති. 

හානිපූරණ ප්රතිපාත්තියක් මාඟි� කාා�තාාව�කේ� අවශ�තාා 
සපුරාලිය යුතු අතාර ඇතාැම් විට ඔවු�ට ප්රමුඛතාාව ලබාා දිය යුතු 
යැයි ෙ මාමා විශ්වාස කාරමි. එයට කේ�තුව වාර්ගිකා කේ�ෙයකි� 
කේතාොරව සෑමා අවස්ථාවකාදීමා සහ තාමා පාවුල් රැකා බාලා ගැැනීකේම්දී 
වැඩිපුරමා පීඩා විඳි�කේ� කාා�තාාව� වනා බාැවිනි. 

 �ානිපූරණ �තිෙත්තියාක් සැකසීපෙම්දී 
කාන්තාාවන්ද ඇතුළත් කළ යුතුයා, 
මන්ද කාන්තාාවන්පෙ� ගැටළු පෙත්රුම් 
ගතා �ැක්පෙක් කාන්තාාවකට ෙමණක්ම 
වන බාැවිනි. 

ඔවු�කේ� වර්තාමාානා අවශ�තාා සහ දුෂ්කාරතාා මාට්ටමා 
අනුව ව�දි සහ ප්රතිලාභා ලබාා දීමා සඳහාහානිපූර්ණය 
සඳහා වනා කාාර්යාලය කාටයුතු කිරීමා වැෙගැත් ය. 

Conceptual 
Roadblock: 
කාා�තාාව� හා 
හානිපූර්ණය  
පිළිබාඳව කාලාකාෘති 
සැලසුම් කිරීකේම් 
අවධිකේ�දී 
කාා�තාාව� 
වැඩමුළුකේ� පාහසුකාම් 
සපාය�නාාකේගැ� 
උපාකේෙස් ලබාා ගැ�නාා 
අවස්ථාවක්. 

Take Note: 
හානිපූර්ණය  පිළිබාඳ 
තාමා�කේ� අෙහස් 
ප්රකාාශ කාරනා තාමා 
කාලාකාෘති සඳහා වූ 
අෙහස් සහ සැලසුම් 
සටහ� කාරගැ�නාා 
කාා�තාාව�.

Cross Cultural 
Communication: කාලා 
කාෘතියක් නිර්මාාණය 
කිරීකේම් සැලසුම් 
අවධිකේ�දී තාමා 
කාණ්ඩායමා සමාඟ 
අෙහස් හුවමාාරු කාර 
ගැ�නාා කාා�තාාව�.

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, පුත්තාලමා

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, හම්බා�කේතාොට

KaminiR
Highlight
Add space between සඳහා and හානිපූර්ණය
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Building a case: කාා�තාාව� සහ හානිපූර්ණය  පිළිබාඳ ඔවු�කේ� කාලාකාෘති සැලසුම් 
කිරීමා අතාරතුර කාා�තාාවක් තාමා කාණ්ඩායමා සමාඟ අෙහස් කේබාො ගැ�නාා අවස්ථාවක්.

හානිපූරණය තුළි� මාකේ� ස්වාමිපුරුෂයා ආපාසු කේගැනා ඒ්මාට කේනාොහැකි 
නාමුත් මාකේ� ෙරුව� කේහොඳ අධ�ාපානායක්  ලබාා සුවපාහසු ජීවිතායක් ගැතා 
කාරනා බාව ෙැනා අවමා වශකේය� මාට සාමාකාාමී හැඟීමාක් ලබාා ගැතා හැකිය. 

නැවතා යුේධායාක් ඇති පෙනාවියා 
යුතුයා. පෙමම අරමුණ සාක්ෂාාත් කර 
ගැනීම සඳ�ා රජායා සතා�යා තා�වුරු 
කර, නැවතා යුේධායාක් ඇති පෙනාවීම 
ස�තික කිරීම සඳ�ා අෙපෙ� 
ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාා දියා යුතුයා. 

මට තාවත් යුේධායාකට මුහුණදීමට 
අව�� නැති අතාර පෙමයා ස�තික 
කර ගැනීම සඳ�ා අපි සාමයා �ා 
සංහිඳියාාවට හිතාකර ආකල්ෙයාක් 
වර්ධානයා කර ගතා යුතුයි.

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, මාඩකාලපුව

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, මාඩකාලපුව
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මාකේ� ජීවිතාය පාවත්වාකේගැනා යාමාට මාට මාාසිංකා ආොයමාක් 
අවශ�යි. මාමා අසනීපාව සිංටිනා බාැවි� මාට දෛවෙ� ආධාර අවශ�යි.

මපෙ� ජීවිතාපෙ� අවසාන කාලපෙ�දී මම 
ඉල්ලන්පෙන් කුඩා නිවසක ජීවත් වීමටයි. 

�ානිපූරණයා දිගු කාලීන වියා යුත්පෙත් අෙට 
මුළු ෙවුලම රැකබාලාගන්නා අතාර අෙපෙ� 
අව��තාා ද තාෘේතිමත් කර ගතා යුතු 
බාැවිනි. 

ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සඳ�ා මම මුදල් 
වන්දි ඉල්ලා සිටිමි.

නිවස තාැනීමට ස� රැකියාාවක් 
ලබාාගැනීමටත්, මපෙ� පුතාාට වෛවද� 
ආධාාර ස� රැකියාාවක් ලබාා ගැනීමටත් 
අව�� ස�ායා මම බාලාපෙොපෙරාත්තු පෙවමි.

දිගු කාාලීනා හානිපූරණය යනු මුෙල් ව�දි කේගැවීමා පාමාණක් කේනාොකේ� - 
නිවසක් ලබාා කේෙනාවා නාම් එය ෙ දිගු කාාලීනාය. කේවනාත් හානිපූරණ 
දිගු කාාලීනා කේහෝ කේකාටි කාාලීනා විය හැකිය. ක්ෂු� ණය කේස්වා වලට 
වඩා, කේගැෙර සිංට වැඩ කිරීකේමා� ආොයමාක් උපායා ගැැනීමාට රජායට 
මාට උෙ� කාළ හැකි නාම්, උොහරණයක් වශකේය� ප්රකේයෝජානාවත් වනා 
ය�ත්රයක් ලබාා දීමා. දිගු කාාලීනාව සැපාකේයනා මාකේනාෝ සමාාජීය ආධාර 
වැනි පුනාරුත්ථාපානා හානිපූරණ ෙ බාලාකේපාොකේරොත්තු කේ�. නීති 
ප්රතිසංස්කාරණ ෙ ප්රකේයෝජානාවත් වනු ඇතා. 'බාලාකේපාොකේරොත්තුව සහ ඔකේරොත්තු දීකේම් හැකියාව' - කාලාකාෘතිකේ� නිමාැවුම්කාරුව�

Contemplation: ඔවු�කේ� කාලා කාෘතිය 
සැලසුම් කාරනා තාමා කාණ්ඩායමාට සව�කේෙනා 
කාා�තාාවක්.

Cut Flowers: තාමා කාණ්ඩායකේම් කාලාකාෘතිය 
සඳහා කේරද්ෙකා ඇති මුද්රිතා මාල් කේමාෝස්තාර 
කාපාමි� සිංටිනා කාා�තාාවක්. 
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සමාව ඉල්ලීම, ස්මාරක පෙගාඩනැගීම, ස්මරණයා 

සඳ�ා දින පෙවන් කිරීම, අතුරුදන්වූවන්ට සිදු 

වූපෙ� කුමක්දැයි පෙසායාා බාැලීම. 

Partners in Twine: තාමා කාලාකාෘතිය නිර්මාාණය 
සඳහා නිහඬව කාාඩ්කේබාෝඩ් වටා ට්වයි� නූල් 
ඔතාමි� සිංටිනා කාා�තාාව�. 

Muted Expressions කාා�තාාව� විසිං� මුහුණ කේෙනා 
සමාාජා සීමාාව� ස�නිකේ�ෙනාය කිරීමා සඳහා තාමා 
කාලාකාෘතිය වශකේය� භාාව ප්රකාාශය රහිතා රුවක් 
සකාසනා අවස්ථාවක්. 

The ‘eyes’ have it: තාමා කාලා කාෘනිකේ� කේකාොටස් 
එකාතු කාරමි� සිංටිනා කාණ්ඩායමාක්.

කාන්තාාවන්ට තාමන් විසින් මුහුණ දුන් 

උල්ලංඝනයාන් පිළිබාඳ සාකච්ඡාා කිරීමට 

ආරක්ෂිතා ඉඩක් පෙලස �ඳුනාගන්නා 

ස්ථාානයාක් [සංපෙක්තාාත්මක �ානිපූරණයා] ද 

බාලාපෙොපෙරාත්තු වන �ානිපූරණයාකි.

ඒ ගපෙම් හිටපු අපි �ැපෙමෝටම අපෙේ පෙේෙල අහිමි වුණා.  

අෙට සිදු වූ අලාභයා සඳ�ා අපි සියාලු පෙදනාටම වන්දි 

පෙගවියා යුතුයි. 
අකේ� ගැකේමා� ඉවත් වීමාට සිංදුවූ අපා සිංයලු කේෙනාා කේවනුකේව� ගැකේම් 
ස්මාාරකායක් ඉදි කාළකේහොත් කේහොඳයි. ෙැ� ඒ් ගැකේම් අලුත් මිනිස්සු පාදිංචි 
කේවලා. මාමා මාෑතාකාදී ඒ් ගැමාට ගියා. නාමුත් එය අකේ� ගැමා සහ ඒ්් ගැකේමා� 
අපාට ය�නා වුණ බාව හඳුනාා ගැැනීමාට ස්මාාරකායක් එහි නාෑ. මාට ඒ් ගැැනා 
කේලොකු දුකාක් ෙැනුනාා. අපිට ඒ් ගැමාට අයිතියක් ඇති බාවත්, එහි මාතාකාය� 
ඇති බාවත් සිංහිපාත් වනා විට මාට දුකා හිතුණා.

Sharing Experiences: සාරි පි�තාාරු කිරීකේම් වැඩමුළුවකාදී කාා�තාාකේවෝ  තාමා අනාාගැතා 
බාලාකේපාොකේරොත්තු සහ ප්රාර්ථනාාව�  පිළිබාඳ අෙහස් කේබාො ගැනිති.අතුරුදන් වූ දරුවා පිළිබාඳ පෙතාාරතුරු 

ලබාා දියා යුතුයා. අතුරුදන් වූ මපෙ� දරුවා 

පෙවනුපෙවන් වන්දි ලබාා ගැනීමට මම 

කැමති නැ�ැ . නමුත් පෙේෙල අහිමි වීම 

සම්බාන්ධාපෙයාන් මාසික දීමනා ලබාා දියා යුතුයි. 

KaminiR
Highlight
Add colon after 'Muted Expressions'to be;'Muted Expressions:'

KaminiR
Highlight
Reduce extra space
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ඇත්පෙතාන්ම එම ආයාතාන වල නිලධාාරීන්ට 

(රජාපෙ� නිලධාාරීන්ට) එම පුහුණුවීම් අෙට වඩා 

අවශ�යි. ඔවුන් අෙට ඉතාාමත් නරක විදියාටයි 

සලකන්පෙන් - පෙකපෙස් �ැසිරියා යුතු දැයි අද�සක් 

නැත්පෙත් ඒ් අයාටයි. 

යුේධායා බාලෙෑපෙේ පෙදමළ කාන්තාාවන්ට 

ෙමණක් බාව පෙබාාපෙ�ෝ පෙදනා සිතායි, නමුත් 

සිං�ල කාන්තාාවන් ද ඉන් පීඩාවට ෙත් වූ�. 

අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයා වූ සිං�ල කාන්තාාවන් 

ගැන කිසිපෙවකු කතාා පෙනාකරයි.

මානව හිමිකම් පෙ�ෝ මූලික අයිතිවාසිකම් ගැන 

කතාා කරන විට ඒ ගැන වඩාත් දැනුවත්ව 

සිටින්පෙන් කාන්තාාවන් යා. නමුත් කාන්තාාවන්ට 

එළියාට යාාමට නිද�සක් නැතා. කාන්තාාවන්ට 

එළියාට යාාමට ෙවා පිරිමින්පෙ� අවසරයා අව��යි. 

Behind the Scenes: තාමා කාලාකාෘතිය ඉදිරිපාත් 
කිරීමාට කේපාර කාණ්ඩායකේම් සගැය� අතාර අෙහස් 
හුවමාාරු කාරගැ�නාා අවස්ථාවක්.

Pieces of a whole: සිංවිල් සමාාජා සංවිධානා 
සඳහා වනා වැඩමුළුවකාදී අයිතිවාසිංකාම් පිළිබාඳ 
ගැකේ�ෂණය කිරීමා.

A brief moment of entertainment: කාා�තාාව� තාමා අයිතිවාසිංකාම් පිළිබාඳව වනා රූකාඩ 
ප්රසංගැයක් නාැරඹීමා සඳහා එක් කේ�. 

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, පුත්තාලමා

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, කිලිකේනාොච්චිය

 - කාා�තාා ප්රජාා නිකේයෝජිතා, පුත්තාලමා
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යුේධායා නිසා පෙබාාපෙ�ෝ කාන්තාාවන් ගෘ� මූලිකයාන් බාවට 

ෙත් වී ඇතා. ඔවුන්පෙ� මූලික ජීවපෙනෝොයා සඳ�ා මුදල් 

රැස් කිරීපෙම්දී ඔවුහු  බාරෙතාල ගැටලුවලට මුහුණ පෙදති. 

හානිපූරණ �යාවලියක් සඳහා කාා�තාාව� එකේලස ඉලක්කා කාර ගැැනීමා 
වැෙගැත් ය. සමාහර වැඩසටහ� ආරම්භා කාර ඇතාත්, සෑමා කේකාකේනාකුටමා 
එමා වැඩසටහ� වලට ප්රකේ�ශය කේහෝ ඒ්්වායි� ප්රතිලාභායක් කේනාොමාැතා. 

ගැැටුමා කේ�තුකේව� කේබාොකේහෝ කාා�තාාව�කේ� අධ�ාපානාය අහිමි 
වී ඇතා. කේබාොකේහෝ කේෙකේනාක් ගැෘහ මූලිකාය� බාවට ෙ පාත් වී ඇතා. 
හානිපූරණය මාගි� කේමාමා කාා�තාාව�ට ප්රමුඛතාාවය දිය යුතුය. 

කාන්තාා ගෘ� මූලිකයාන්ට ලබාාපෙදන 

�ානිපූරණයාන් පිරිමි ගෘ� මූලිකයාන්ට  

ලබාාපෙදන �ානිපූරණයාන්ට සමානද නැතිනම් 

අපෙේ විවිධා ගැටළු �ඳුනාගනු ඇත්ද යාන්න 

පිළිබාඳව අෙට �ශ්න තිපෙේ.

�ානිපූරණයාන් මගින් අතුරුදන් වීම ස� 

අවතාැන් වීම පිළිබාඳ ගැටළු වලට සෘජුවම 

විසඳුම් පෙසවියා යුතුයි. 
අපි හානිපූරණය ගැැනා කාතාා කාරනා විට මිනිස්සු ක්ෂණිකාව මුෙල් ගැැනා 
සිංතාති. හානිපූරණය ඊට වඩා පුළුල් කේෙයක් බාව අපා පාැහැදිලි කාළ යුතුයි. 

Pointed Questions: කාා�තාාව�කේ� කේපාර කේනාොඇසූ විරූ විවිධාකාාර විමාසීම් කේරද්ෙකා 
ය�තාමි� සවි කාර ඇති විවිධ වර්ණකේය� යුත් අල්කේපාකේනාති මාගි� නිරූපාණය වනා 
කේලස සැකාසූ කාලාකාෘතියක්.
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A Quick Chat: සංස්කාෘතිකා වශකේය� විවිධ පාසුබිම් 
වලි� පාැමිකේණනා කාා�තාාව� තාමා කාලාකාෘති 
කේගැොඩනාඟනා අතාරතුර සතුටු සාමීචිකේ� කේයකේෙනා 
කේමාොකේහොතාක්.  

Resilience and Hope: � ලංකාාව තුළ 
හානිපූරණය� ඉල්ලා සිංටිනා සහ 
තාවමාත් අසංතාෘ�තාව සිංටිනා අයකේ� 
බාලාකේපාොකේරොත්තු නිරූපාණය  කාරනා 
නිර්මාාණයක්.

Teamwork: විවිධ සංස්කාෘතිකා පාසුබිම්වල 
කාා�තාාව� එක්ව කාලා නිර්මාාණ කාටයුතු 
සිංදු කාරනා අවස්ථාවක්.

කාන්තාාවන් පෙබාාපෙ�ෝ අයිතිවාසිකම් 

උල්ලංඝනයාන්ට මුහුණ දී තිපෙේ. මුස්ලිම් 

කාන්තාාවන් අත්විඳින පෙබාාපෙ�ෝ �ානි සැඟවී ෙවතී. 

යුක්තියාක් පෙ�ෝ ස�නයාක් නැතා. 
කේමාමා කාා�තාාකේවෝ මූලිකා �ව�මාය අවශ�තාා සමාඟ කේපාොරබාෙමි� සිංටිති. 
මියගිය කේකාකේනාකුකේ� අහිමි වීමා, යුද්ධය කේ�තුකේව� ආබාාධිතා වීමා, 
මාානාසිංකා කාම්පානාය සඳහා ෙ හානිපූරණය කාළ යුතුය. හානිපූරණය 
ගැැනා කේබාොකේහෝ රැස්වීම් පාවත්වා ඇතාත් තාවමාත් කිසිංවක් සිංදුවී කේනාොමාැතා. 
අවශ�තාා මාතා හානිපූරණය තාක්කේස්රු කාළ යුතුය. කේම් කේමාොකේහොකේත්, 
කේලොකුමා අවශ�තාාවය �ව�මාය ය  - විකේශ්ෂකේය� කේකාොවිඩ් -19 � පාසු 
රැකියාවට යාමාට කේනාොහැකි කාා�තාාව�ට කේමාය අොළ කේ�. ඔවු�කේ� 
වැෙගැත්මා අවශ�තාාවය ව�කේ� සංවර්ධනාය සහ ජීවකේනාෝපාායයි.

යුේධාපෙයාන් පීඩාවට ෙත් කාන්තාාපෙවෝ තාවමත් පෙෂාල් 

පෙවඩි වලින් බියාටත්, කම්ෙනයාටත් ෙත් පෙවති. 

ඔවුන්ට කම්ෙන උෙපෙේශනයා අව��යි. 

අවතාැ� වීමා කේ�තුකේව� වසර 10 කා පාමාණ කාාලයක් අධ�ාපානායක් අහිමි 
වී ඇතා - ඔවු�ට ෙැ� ඉකේගැනීමාට කේනාොහැකි වී ඇති අතාර අපාට ඔවු�ට 
අධ�ාපානාය ලබාා දිය කේනාොහැකිය. ඔවු� ඉකේගැනා ගැත්තාා නාම් ඔවු�ට 
සමාාජාකේ� වැඩ කිරීමාට හැකියාව තිබුණි. රජාය එමා අයිතිය ලබාා දිය යුතුයි - 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබාා දී ඔවු�ට වැඩ කිරීමාට හා උපායා ගැැනීමාට හැකියාව 
ලබාාදිය යුතුයි. 
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එක් අභිපෙයාෝගයාක් නම්, අෙ පෙගාස් උේෙැන්න 

ස�තික ඉල්ලූ විට, අපි කවුදැයි ඔේපු කරන පෙලස 

ඔවුන් අෙට ෙැවසීමයි.

මිනිස්සු දැන් ගිහින් පෙේවල් අ�න්න බායායි. ඔවුන් 

කියානවා මම අතුරුදන් වීම ගැන කතාා කපෙළාත් 

මමත් අතුරුදන් පෙවයි කියාලා. 

යුද්ධකේ�දී අපාට එමා ෙත්තා කේබාොකේහෝමායක් අහිමි විය. ෙැ� අපි හානිපූරණය  
ලබාාගැැනීමා වැනි කේෙයක් සඳහා ගියකේහොත් ඔවු� අකේපා� එයමා ඉල්ලනු 
ඇතා - එවිට අපා කුමාක් කාළ යුතුෙ? ප්රමාාණවත් ලියකියවිලි කේනාොමාැතිකාමා 
ඇත්තාටමා ගැැටලුවක්. 

අතුරු සහනා සැලැස්මා ගැැනා ෙැනාගැැනීමාට ෙැ�  අතුරුෙහ� වූ 
තාැනාැත්තා� පිළිබාඳ කාාර්යාලය කේවතා මිනිසු� කේනාොපාැමිණීමාට එය 
එක් කේ�තුවක්. 

1983 සිංට කේබාොකේහෝ කේද් සිංදු වී ඇති නාමුත් කාලි� සිංදු වූ අලාභාය පිළිබාඳ 
සාක්ෂි ලබාා ගැැනීමාට ෙැ� අපාට කේනාොහැකි වී ඇතා (අතුරුෙ� වූ ෙරුව�/ 
අතුරුෙ� වූ අය). ඉඩම් අහිමි වූ ජානාතාාව තාවදුරටත් එහි නාැතා. 
අම්පාාකේර� අවතාැ�වූ ජානාතාාව සඳහා එතාරම් ලියකියවිලි කේනාොමාැති 
අතාර, ඔවු� එහි සිංටියදී පාවා ඒ්වා කේෙෝෂ සහිතා විය. කේමාහි දී කියකේවනා 
කාතාාව නාම් යුද්ධයක් තිබුකේණ් නාෑ, කිසිංවක් සිංදු වුකේනාත් නාෑ ය�නායි. 

පෙේශොලන තාත්ත්වයා ද පෙවනස් පෙවමින් ෙවතී. පෙමම 

සන්දර්භයා තුළ සාකච්ඡාා කර විසඳුම් සඳ�ා එකඟ වීම 

සඳ�ා මිනිසුන් එකතු කිරීම ද ඉතාා අසීරු යා. 

Quick Refresher: කාා�තාාව� තාමා කාලාකාෘතිය 
ඉදිරිපාත් කිරීමාට අවස්ථාව ලැකේබානා කේතාක් තාමා� 
විසිං� ඉදිරිපාත් කිරීමාට යනා කාරුණු සූොනාම් 
කාරගැනිමි� සිංටිනා අවස්ථාවක්. 

Deep thought: කාා�තාාව� සහ හානිපූරණය 
පිළිබාඳ කාලාකාෘති සැලසුම් කිරීමා සඳහා 
කාා�තාාව� කාණ්ඩායම් වැඩ වල නිරතා වනා 
අවස්ථාවක්.

Thoughtful Consideration: කාා�තාාව� සහ හානිපූරණය පිළිබාඳ සිංය 
කාලාකාෘති සැලසුම් කිරීකේම්දී තාමා කාණ්ඩායමා විසිං� ඉදිරිපාත් කාරනා ලෙ 
අෙහස් සම්බා�ධකේය� ගැැඹුරි� විමාසා බාලනා අවස්ථාවක්.
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