PARL Statement in Solidarity with Panama land struggle
11th February, 2020: Today marks five years since the Cabinet Decision to release
the Panama lands back to their original owners. In a Cabinet Decision on the 11th
of February, 2015, the former government decided “to release the land under the
control of the Sri Lanka Air Force situated in Panama … except for the 25 acres
where some buildings are being constructed, to enable it to be distributed among
the landless persons of the area.”1 To date, the order is yet to be implemented.
The people of the Sasthrawela and Ragamwela villages in Panama, Ampara district,
having been forcibly evicted from their lands in 2010 (after the war), have been
struggling to return to their homes ever since. A year after the end of the war, on the
night of July 17, 2010, the villagers recount how a group of masked, heavily armed men
with clubs and weapons entered Ragamwela, burned down seven huts and a local
Buddhist Temple, and assaulted villagers. Villagers claim that the Air Force and the
Special Task Force (STF), with the support of a former Pradeshiya Sabha Chairperson,
(who allegedly had close links to the then Rajapaksa government,) was responsible for
burning down their huts, and chasing them off their land. There were 75 and 34 families
evicted from Sasthrawela and Ragamwela, respectively. As a result they have been
living with host families, relatives and on rent for the past decade.
Responding to an appeal by the community, the Presidential Secretariat issued a letter
on August 3, 2015 to the Ampara divisional secretary, identifying the 25 acres that
would be retained by the Air Force. On August 24, the Secretariat requested that
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remaining land be measured and returned to the community. But yet again, no progress
was made.
Therefore, the people of Ragamwela forcibly entered their lands on March 26, 2016.
The Pottuvil police and Lahugala divisional secretary attempted to stop the community
from entering and thereafter from staying on, but the community was determined. The
police then brought an interim order2 from the Pottuvil Magistrate to evict the people.
Two days later, the protesters challenged the order, and on March 30, the Pottuvil
magistrate court ruled in favor of the community, and granted them the right to enter
and remain on their land.3 Further, the court, in a written order, requested the authorities
to survey the land and come to a resolution. However, on May 24, 2016, the Lahugala
divisional secretary issued a letter to the residents demanding that they leave their
lands. The villagers refused to do so. Instead, they started clearing their lands to rebuild
their homes and to start their cultivation.
Currently, the people of Ragamwela who have forcibly returned to their own lands,
continue to live in thatched huts. They have received no assistance from the
government, and, the Air Force continues to reside in the vicinity and maintain control of
the area, including entry points to the village. The Air Force has maintained that they
are awaiting orders from Colombo to leave their lands, one of the community leaders
said.4
While the State has appealed against the magistrate’s order, the Ragamwela people
have filed an additional case against nine state officials, demanding that the Cabinet
Decision be implemented. The case is still ongoing.
To date, there is no confirmation from the Government about handing over the land
legally to its original owners. No assistance has been provided to the Panama
community, and they have received no compensation for a decade of displacement and
loss of income. Prior to their displacement, the community relied on farming and fishing,
but between 2010 and 2016, they have had no access to these livelihoods.
A decade since their forcible eviction from their homes, and five years following the
Cabinet Decision to return to their lands, the people of Panama continue their struggle
to go back home. The People’s Alliance for Right to Land (PARL) stand in
solidarity with the displaced people of Panama, and reiterate their demand to the
Government to implement the Cabinet Decision, remove the military from their
lands, and allow them to return home.
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පානම ඉඩම් අරගලය සමඟ සහයයෝගය සඳහා වූ PARL ප්රකාශය
2020 පෙබරවාරි 11 : පානම ඉඩම් නැවත ඔවුන්යේ මුල් අයිතිකරුවන්ට නිදහස් කිරීම යවනුයවන් වූ කැබිනට්
තීරණය යගන වසර පහක් සපියේ. 2015 යපබරවාරි 11 වන දින පැවති කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයක දී
“යගාඩනැගිලි ඉදියවමින් පවතින අක්කර 25 ක් හැරුණු විට ප්රයේශයේ ඉඩම් යනාමැති පුේගලයින් අතර යබදා
හැරීමට හැකිවන පරිදි, පානම පිහිටි ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදායේ පාලනය යටයේවූ ඉඩම නිදහස් කිරීමට පසුගිය රජය
විසින් තීරණය කරනු ලැබීය." 5
අම්ොර දිස්ත්රික්කපේ ොනම ශාස්ත්රරපවල ස්ත්හ රාගම්පවල ගම්මානවල ජනතාව 2010 දී බලහත්කාරපෙන් සිෙ
ඉඩම්වලින් ඉවත් කර (යුද්ධපෙන් ෙසු) තිපබන අතර, එතැන් සිට ඔවුන් නැවතත් සිෙ නිපවස්ත්ර කරා ොමට අරගල
කරමින් සිටිති. යුද්ධෙ අවස්ත්න් වී වස්ත්රකට ෙසු, 2010 ජූලි 17 වන දින, පවස්ත්රුහුණු ෙැළඳගත්, දැඩි පලස්ත් ආයුධ
ස්ත්න්නද්ධ පිරිස්ත්ක් රාගම්පවලට ඇතුළු වී, ෙැල්ෙත් හතක් ස්ත්හ ප්රාපද්ශීෙ පබෞද්ධ විහාරස්ත්රථානෙක් පුළුස්ත්රස්ත්ා
ගම්වැසිෙන්ට ෙහර දුන් අයුරු ගම්වාසීන් විසින් විස්ත්රතර කරයි. ගම්වාසීන් කිො සිටින්පන් ප්රපද්ශීෙ ස්ත්භාපේ හිටපු
ස්ත්භාෙතිවරෙකුපේ (එවකට රාජෙක්ෂ රජෙට ස්ත්මීෙ ස්ත්ම්බන්ධතා ඇති බවට ප ෝදනා ලැබූ) ස්ත්හෙ ඇතිව ගුවන්
හුදාව ස්ත්හ විපශරෂ කාර්ෙ ස්ත්ාධක බලකාෙ (එස්ත්ර.ටී.එෆර) ඔවුන්පේ ෙැල්ෙත්වලට ගිනි තැබීම ස්ත්හ ඔවුන්පේ
ඉඩම්වලින් ඔවුන්ව ෙලවා හැරීම ස්ත්ඳහා වගකිව යුතු බවයි. පිළිපවලින් ශාස්ත්රරපවල ස්ත්හ රාගම්පවල ෙන ගම්වලින්
ෙවුල් 75 ක් ස්ත්හ 34 ක් බැගින් ඉවත් කර තිපේ. එහි ප්රතිඵලෙක් පලස්ත් ඔවුන් ෙසුගිෙ දශකෙ පුරා ස්ත්ත්කාරක ෙවුල්,
ඥාතීන් ස්ත්මඟ ස්ත්හ කුලී නිවැසිෙන් පලස්ත් ජීවත් වී තිපේ.

අමාතය මණ්ඩල කාර්ොලෙ - ශ්රී ලංකාව, කැබිනට් තීරණෙ පිළිබඳ මාධය ස්ත්ාකච්ඡාව, අධි ආරක්ෂිත කලාෙපේ ඉඩම් හා
පද්ෙළ නිදහස්ත්ර කිරීම, 2015 පෙබරවාරි 11 http://www.cabinetoffice.gov.lk/cab/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=49&lang
=en&dID=5948
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ප්රජාව විසින් කරන ලද අභිො නෙකට ප්රති ාර දක්වමින් ජනාධිෙති පල්කම් කාර්ොලෙ විසින් 2015 අපගෝස්ත්රතු 3
වන දින අම්ොර ප්රාපද්ශීෙ පල්කම් පවත ලිපිෙක් ෙවමින් ගුවන් හුදාව විසින් රඳවා ගනු ලැබූ ඉඩම් අක්කර 25 ක්
හඳුනා ගන්නා ලදී. අපගෝස්ත්රතු 24 වන දින ජනාධිෙති පල්කම් කාර්ොලෙ ඉල්ලා සිටිපේ ඉතිරි ඉඩම් මැන බලා
නැවත ප්රජාවට ලබා පදන පලස්ත්යි. එපහත් නැවතත්, පමපතක් ඒ පිළිබඳව කිසිදු ප්රගතිෙක් අත්කර ගැනීමට
පනාහැකි වී තිපේ.
එබැවින්, 2016 මාර්තු 26 දින රාගම්පවල වැසිෙන් බලහත්කාරපෙන් සිෙ ඉඩම්වලට ඇතුළු වූහ. පොතුවිල්
පොලිසිෙ ස්ත්හ ලාහුගල ප්රාපද්ශීෙ පල්කම්වරො විසින් ප්රජාව ඇතුළුවීම ස්ත්හ ඉන් ෙසු ඒවාපේ රැඳී සිටීම වැළැක්වීමට
උත්ස්ත්ාහ කළ නුත් ප්රජාව ඊට එපරහිව අධිෂරඨාන ස්ත්හගතව සිටිෙ හ. ෙසුව පොලිසිෙ විසින් ජනතාව ඉවත් කිරීම
ස්ත්ඳහා පොතුවිල් මපහරස්ත්රරාත්වරොපගන් අතුරු නිපෙෝගෙක් 6 පගපනන ලදි. දින පදකකට ෙසු විපරෝධතාකරුවන්
විසින් පමම නිපෙෝගෙ අධිකරණපේ දී අභිපෙෝගෙට ලක් කළ අතර මාර්තු 30 වන දින පොතුවිල් මපහරස්ත්රරාත්
අධිකරණෙ මගින් ප්රජාවට ෙක්ෂව තීන්දුවක් ලබා දී ඔවුන්පේ ඉඩමට ඇතුළුවීමට හා රැඳී සිටීමට ඔවුන්ට අයිතිෙ
ලබා දුන්පන්ෙ7. තව ද, අධිකරණෙ විසින් ඉඩම මැන බලා විස්ත්ඳුමකට ෙැමිපණන පලස්ත් ලිඛිත නිපෙෝගෙකින්
බලධාරීන්පගන් ඉල්ලා සිටිපේ ෙ. පකපස්ත්ර පවතත්, 2016 මැයි 24 වන දින ලාහුගල ප්රාපද්ශීෙ පල්කම් විසින්
නිවැසිෙන්ට තම ඉඩම් අත්හරින පලස්ත් ඉල්ලා ලිපිෙක් නිකුත් කරන ලදී. ගම්වාසීන් එෙ ප්රතික්පෂරෙ කළහ. ඒ
පවනුවට ඔවුන් තම නිපවස්ත්ර නැවත පගාඩනඟා ගැනීම ස්ත්හ තම වගාව ආරම්භ කිරීම ස්ත්ඳහා ඉඩම් එළි කිරීම ආරම්භ
කළ හ.
පම් වන විට බලහත්කාරපෙන් තම ඉඩම් කරා ආෙසු ෙැමිණි රාගම්පවල වැසිෙන් තවමත් ෙැල්ෙත්වල ජීවත් පේ.
ඔවුන්ට රජපෙන් කිසිදු ස්ත්හෙක් ලැබී පනාමැති අතර, ගුවන් හුදාව අඛණ්ඩව ඒ අවට ෙදිංචිව සිටිමින්, ගමට
ඇතුළුවන ස්ත්රථාන ඇතුළුව ප්රපද්ශපේ ොලනෙ දිගටම ෙවත්වාපගන ෙයි. ඔවුන්පේ ඉඩම් අතහැර ෙන පලස්ත් ඔවුන්ට
පකාළඹ සිට නිපෙෝගෙක් බලාපොපරාත්තුපවන් සිටින බව ගුවන් හුදාව ෙවස්ත්න බව එක් ප්රජා නාෙකපෙක්
ෙැවසීෙ8.
මපහරස්ත්රරාත්වරොපේ නිපෙෝගෙට එපරහිව රජෙ විසින් අභිො නෙක් ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර, කැබිනට් තීන්දුව
ක්රිොත්මක කරන පලස්ත් ඉල්ලා රාජය නිලධාරීන් නව පදපනකුට එපරහිව රාගම්පවල ජනතාව විසින් අතිපර්ක
නඩුවක් පගානු කර තිපේ. නඩුව තවමත් ඉදිරිෙට ෙමින් ෙවතී.
අද වන විටත්, ඉඩම නීතයනුකූලව එහි ුල් අයිතිකරුවන්ට භාරදීම පිළිබඳව රජපෙන් තහවුරු කිරීමක් කර
පනාමැත. ොනම ප්රජාවට කිසිදු ආධාරෙක් ලබා දී පනාමැති අතර, දශකෙක් තිස්ත්රපස්ත්ර අවතැන්වීම ස්ත්හ ආදාෙම්
අහිමිවීම පවනුපවන් ඔවුන්ට කිසිදු වන්දි ුදලක් ලැබී නැත. අවතැන්වීමට පෙර පමම ප්රජාව පගාවිතැන ස්ත්හ මසුන්
ඇල්ලීම මත රැඳී සිටි නුත් 2010 ස්ත්හ 2016 අතර කාලෙ තුළ දී ඔවුන්ට පමම ජීවපනෝොෙන් ස්ත්ඳහා ප්රපේශෙක්
පනාතිබුණි.
බලහත්කාරපෙන් තම නිපවස්ත්රවලින් ඉවත් කරනු ලැබ දශකෙක් ගතවී ඇති අතර, නැවතත් සිෙ ඉඩම් ලබා පදන
බවට වූ කැබිනට් තීරණපෙන් වස්ත්ර ෙහකට ෙසුවත් ොනම ජනතාව සිෙ නිපවස්ත්ර කරා නැවත ොමට අරගල කරමින්
සිටිති. ඉඩම් අයිතිෙ ස්ත්ඳහා වූ ජනතා ස්ත්න්ධානෙ (PARL) ොනම හි අවතැන් වූ ජනතාව ස්ත්මඟ ස්ත්හපෙෝගපෙන්
කටයුතු කරන අතර, කැබිනට් තීරණෙ ක්රිොත්මක කිරීම, හුදාව ඔවුන්පේ ඉඩම්වලින් ඉවත් කිරීම ස්ත්හ ඔවුන්ට
නැවත සිෙ වාස්ත්ස්ත්රථනෙකරා ොමට ඉඩ පදන පලස්ත් රජෙට කරන ඉල්ලීම ෙළිත් අවධාරණෙ කරයි.

නඩු අංක 8455 / පීසී / 09 පොතුවිල් මපහරස්ත්රරාත් අධිකරණෙ.
පී.ඩී. ද සිල්වා, රජෙ ොනම වැසිෙන්ට ඉඩම් ආෙසු ලබා පදන පලස්ත් ඉල්ලා සිටිපේෙ, ”පේලි මිරර්, 2018 ජනවාරි 6,
http://www.dailymirror.lk/article/Govt-urged-to-return-lands-to-people-of-Paanama-143485.html
8 හියුමන් රයිට්ස්ත්ර පවාච්, “ඇයි අපිට පගදර ෙන්න බැරි?” ශ්රී ලංකාපේ හුදාව විසින් ඉඩම් අත්ෙත්කර ගැනීම (2018)https://www.hrw.org/report/2018/10/09/why-cant-we-go-home/military-occupation-land-sri-lanka
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ghzk fhzpg; Nghuhl;lj;jpw;F Mjuthf PARL mwpf;if
11 ngg;utup 2020: ghzk fhzpfis mf;fhzpfspd; cupikahsu;fSf;Nf kPz;Lk; toq;fNtz;Lk;
vd mikr;ruit jPu;khdpj;J ,d;Wld; Ie;J tUlq;fs; Mfpd;wd. 2015 Mk; Mz;L ngg;utup
khjk; 11 Mk; jpfjp vLf;fg;gl;l mikr;ruitj; jPu;khdj;jpNy ghzkapy; tpkhdg; gilapd;
fl;Lg;ghl;bd; fPo; ,Ue;j fhzpfis tpLtpg;gnjd md;iwa murhq;fk; KbTnra;jJ. rpy
fl;blq;fs; epu;khzpf;fg;gl;L te;j 25 Vf;fu; fhzpfs; ,jpy; cs;slf;fg;gltpy;iy Vnddpy;
mjpy; fl;lg;gLk; fl;blq;fis gpuNjrj;jpd; fhzpaw;w egu;fSf;F tpepNahfpg;gjw;;fhf”9 Mdhy;
,w;iwtiuapy; ,e;j cj;juT mKy;gLj;jg;glhkNyNa cs;sJ.
mk;ghiw khtl;lj;jpd; rh];jpunty kw;Wk; uhfk;nty fpuhk kf;fs; mtu;fspd; tPLfspy; ,Ue;J
2010 Mk; Mz;L (Aj;jj;jpd; gpd;du;) gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;ldu;. ,t;thW ntspNaw;wg;gl;l
ehspy; ,Ue;J ,k;kf;fs; jkJ fhzpfSf;F kPz;Lk; jpUk;gptUtjw;fhfg; Nghuhb tUfpd;wdu;.
Aj;jk; Kbtile;jijj; njhlu;e;J xU tUlj;jpd; gpd;du; 2010 Mk; Mz;L [{iy khjk; 17 Mk;
jpfjp ,uT Kf%bazpe;j egu;fs; rpyu; MAjq;fSlDk; nghy;YfSlDk; uhfk;nty fpuhkj;jpDs;
Eioe;J FbirfisAk; cs;@u; ngsj;j tpfhiuapidAk; vupA+l;b fpuhkj;jtu;fisAk; jhf;fpdu;.
Kd;dhs; gpuNjr rigj; jiytupd; (mg;Nghija uh[gf;r murhq;fj;Jld; neUq;fpa njhlu;gpidf;
nfhz;bUe;jtuhff; Fwpg;gplg;gLgtu;) MjuTld; tpkhdg; gilapdUk; tpNrl mjpubg;gilapdUk;
,t;thW vupA+l;baikf;Fk; fpuhkj;jtu;fis mtu;fspd; fhzpfis tpl;Lj; Juj;jpaikf;Fk;
nghWg;ghdtu;fs; vd fpuhk kf;fs; Fwpg;gpLfpd;wdu;. rh];jpuntyapy; ,Ue;J 75 FLk;gq;fSk;
uhfk;ntyapy; ,Ue;J 34 FLk;gq;fSk; ntspNaw;wg;gl;ld. ,jd; tpisthf ,k;kf;fs; fle;j 10
tUlq;fshf NtW FLk;gq;fspd; jatpYk; cwtpdu;fspd; tPLfspYk; thlif tPLfspYk; tho;e;J
tUfpd;wdu;.
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mikr;ruit mYtyfk; - ,yq;if> mikr;ruitj; jPu;khdk; gw;wpa gj;jpupifahsu; khehL>
cau;ghJfhg;G tyaj;jpYs;s fhzpfisAk; nrhj;Jf;fisAk; tpLtpj;jy;> ngg;utup 11, 2015 http://www.cabinetoffice.gov.lk/cab/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=16&Itemid=49&lang=en&dID=5948

,jd; gpd;du;> tpkhdg; gilapdhy; njhlu;e;Jk; fl;Lg;ghl;by; itj;jpUf;fg;glNtz;ba 25 Vf;fu;
fhzpfis milahsk; fz;L [dhjpgjp nrayfj;jpdhy; mk;ghiw gpuNjr nrayhsUf;Ff; fbjk;
xd;W mDg;gpitf;fg;gl;lJ. vQ;rpAs;s fhzpfs; msf;fg;gl;L rKjhaj;jpduplk; kPs
xg;gilf;fg;glNtz;Lk; vd Mf];l; 24 Mk; jpfjp nrayfk; Ntz;LNfhs; tpLj;jJ. ,Ug;gpDk;
,w;iwtiu ve;j Kd;Ndw;wKk; vl;lg;gltpy;iy.
,jdhy; uhfk;nty kf;fs; mtu;fspd; fhzpfspDs; 2016 Mk; Mz;L khu;r; 26 Mk; jpfjp
gyte;jkhf Eioe;jdu;. ,k;kf;fis ntspNaw;w nghj;Jtpy; nghyprhUk; yFfy gpuNjr
nrayhsUk; Kaw;rpj;jdu;. Mdhy; ,k;kf;fs; kWj;Jtpl;ldu;. ,k;kf;fis ntspNaw;Wtjw;Fg;
nghyprhu; nghj;Jtpy; ePjthdplkpUe;J ,ilf;fhy cj;jutpidg; ngw;Wf;nfhz;ldu;10. ,uz;L
ehl;fspd; gpd;du; Mu;g;ghl;lf;fhuu;fs; ,e;j cj;jutpw;F vjpuhf kD xd;wpidj; jhf;fy; nra;jdu;.
khu;r; 30 Mk; jpfjp cz;ikahd FbapUg;ghsu;fSf;Fr; rhu;ghfj; jPu;g;G toq;fpa nghj;Jtpy;
ePjthd; ePjpkd;wk; jkJ fhzpfSs; Eioe;J mjpy; njhlu;e;Jk; trpg;gjw;fhd ,k;kf;fspd;
cupikapid ,k;kf;fSf;Nf toq;fpaJ.11 ePLWjpahd jPu;tpidf; fhz;gjw;fhf fhzpapid mstPL
nra;tjw;F mjpfhupfSf;F ePjpkd;wk; vOj;J%ykhd cj;jutpidAk; toq;fpaJ. ,Ug;gpDk; 2016
Nk 24 Mk; jpfjp yFfy gpuNjr nrayhsupdhy; ,k;kf;fSf;F toq;fg;gl;l fbjj;jpy; mtu;fs;
jkJ fhzpfis tpl;L ntspNawNtz;Lk; vd typAWj;jg;gl;bUe;jJ. Mdhy; kf;fs;
kWj;Jtpl;ldu;. khwhfj; jkJ tPLfis kPsepu;khzpg;gjw;fhfTk; gapu; nra;tjw;fhfTk; ,k;kf;fs;
jkJ fhzpfisj; Jg;guT nra;aj; njhlq;fpdu;.
jw;NghJ uhfk;nty kf;fs; jkJ nrhe;jf; fhzpfSs; gyte;jkhf Eioe;J jkJ Fbirfspy;;
njhlu;e;Jk; trpj;J tUfpd;wdu;. ,k;kf;fSf;F murhq;fj;jplkpUe;J vt;tpj cjtpAk;
fpilf;ftpy;iy. NkYk; ,f;fhzpfSf;F mUfhikapy; tpkhdg; gilapdu; njhlu;e;Jk;
epiynfhz;Ls;sdu;. fpuhkj;jpd; Eiotplk; cs;spl;l gpuNjrj;jpd; fl;Lg;ghl;bidAk; jk;trk;
itj;Js;sdu;. jkJ fhzpfis tpl;L ntspNaWtjw;Fj; jhk; nfhOk;gpy; ,Ue;J cj;juT tUk;
tiu fhj;jpUg;gjhf tpkhdg; gilapdu; Fwpg;gpLtjhfr; rKjhaj; jiytu;fspy; xUtu; Fwpg;gpl;lhu;.
ePjthdpd; fl;lisf;F vjpuhf muR Nkd;KiwaPL nra;Js;s mNjNtis> mikr;ruitj; jPu;khdk;
mKy;gLj;jg;glNtz;Lk; vd uhfk;nty kf;fs; xd;gJ mur mjpfhupfSf;F vjpuhf tof;Fj;
jhf;fy; nra;Js;sdu;. tof;F ,d;Dk; eilngWfpd;wJ.
,f;fhzpfis mtw;wpd; cupikahsu;fsplk; rl;lG+u;tkhff; ifaspg;gJ njhlu;gpy; murhq;fk;
,w;iwtiu vt;tpj cWjpg;gLj;jiyAk; toq;ftpy;iy vd;gJld; ghzk kf;fSf;F ,Jtiuapy;
vt;tpj cjtpfSk; toq;fg;gltpy;iy. xU jrhg;j fhy ,lg;ngau;tpw;Fk; tUkhd ,og;gpw;Fk;
,tu;fSf;F
vt;tpj
el;l<Lk;
toq;fg;gltpy;iy.
,lg;ngau;tpw;F
Kd;du;
rKjhak;
gapu;r;nra;ifapYk; kPd;gpbapYk; jq;fpapUe;jJ. Mdhy; 2010 ,w;Fk; 2016 ,w;Fk; ,ilapy; ,e;j
tho;thjhuq;fis ,k;kf;fspdhy; mZfKbatpy;iy.
,k;kf;fs; mtu;fspd; nrhe;j epyq;fspy; ,Ue;J gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;L xU jrhg;jkhfp
tpl;lJ. ,k;kf;fspd; fhzpfis mtu;fSf;Nf kPz;Lk; toq;fNtz;Lk; vd mikr;ruitj; jPu;khdk;
vLf;fg;gl;L Ie;J tUlq;fshfptpl;ld. Mdhy; ghzk kf;fs; jkJ fhzpfSf;Fj; jpUk;Gtjw;fhf
,d;Dk; Nghuhbf;nfhz;bUf;fpd;wdu;. fhzp cupikf;fhd kf;fs; $l;likg;G (PARL) ,lk;ngau;;e;j
ghzk kf;fSld; xd;Wgl;L epw;fpd;wJ. NkYk; mikr;ruitj; jPu;khdj;jpid mKy;gLj;jNtz;Lk;>
jq;fs; fhzpfspy; ,Ue;J ,uhZtj;jpid ntspNaw;wNtz;Lk; kw;Wk; jkJ tPLfSf;Fr; nry;yj;
jk;ik mDkjpf;fNtz;Lk; vd;W ,k;kf;fs; murhq;fj;jplk; Kd;itf;Fk; Nfhupf;iffisf; fhzp
cupikf;fhd kf;fs; $l;likg;G typAWj;jp epw;fpd;wJ.
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nghj;Jtpy; ePjthd; ePjpkd;w tof;F ,yf;fk;: 8455/PC/09.
P.D. De rpy;th> “ghzk kf;fSf;Ff; fhzpfis kPs toq;fNtz;Lnkd murhq;fk; Ntz;LNfhs;”
nla;ypkpuu;> [dtup 6, 2018, http://www.dailymirror.lk/article/Govt-urged-to-returnlands-to-people-of-Paanama-143485.html
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