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යපරවදන 
 

යම් යපායත් අභිප්රාය නූතන මානව අයිතිවාසිකම් විකාශය වූ ආකාරය සැයකවිනුත් මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය බිහිවූ ආකාරය, එහි ඇතැම් සඵලදායක ප්ර තිඵල හා විශ්ව ප්ර කාශනය පිළිබඳ ඇති 

දුර්මත සවිස්තර යලසත් මැදහත් විචාරයකට ලක්ිරීමයි. එය වසර හැටක් තිස්යස් ශ්රී ලංකාව තුල අතපසු වී 

ඇති මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  දැනුවත් කතිකාවකට ආධාරකයක් යවනු ඇතැයි විශ්වාස කරමි.යම් යපාත 

ලිවීයම්දී උපයයෝගි වූ යපාත අ  සඳහන් ඇසුරුකළ විවිධ ග්ර ථයන් අතරින් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

එක්සත්ජාතීන්යේ යකාමිසයම් සමාරම්භක සබාපතිනිය වූ එලියනාර් රූස්යවල්්  ැන චරිතාපදානයක් ලියූ 

මාරි ඈන් ේයලන්ඩන්යේ A World Made New යන යපාත යවයසසින් සඳහන් කළ යුත්යත් 1948 දී මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය යකටුම්පත් කළ පුයරෝ ාමීන් යේ දායකත්වය  ැන ඇය විසින් කළ 

විග්ර හය යම් යපාත ලිවීමට යබායහෝ උපකාර වූ බැවිනි. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයේ නිල සිංහල පරිවර්තනයේ ඇති ඇතැම් අඩු පාඩු සංයශෝධනය 

යකාට නිම කළ නව පරිවර්තනයක් යමම යපායතහි 10 වැනි පරිච්යෙදයේ විස්තර කර ඇත. යපාත ලිවියම්දී 

මා දිරිමත් කළ ආදරණිය ධර්මාටත් ුල් යකටුම්පත ියවා බැලූ හිත මිතුරු සරත් කැල්ලපතටත් තුති. 

 

විජයානන්ද ජයවීර 

10/5A, නීලම්මහර පන්සල පාර 
කටුවාවල 
යබාරැලස් ුව 
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1. නාසිවාදය හා අයිතිවාසිකම් කතිකායේ 
පුනර්ජන්මය 
 

මනුෂ්යකුවීම සඳහා සෑම ස්ියක හා පුරුෂ්යයකුට ම හිමිවිය යුතු මූලික නිදහස සහ අයිතීන් 

“මානව අයිතිවාසිකම්“ යනුයවන් සුවියශෂ්් වශයයන් හඳුන්වනු ලබයි1. විවිධ දාර්ශනිකයන්ද, 

ආ මික, අනා මික විුක්තිකාමීන් විසින්ද මනුෂ්යාත්මභාවය විවරණය ිරීමට කළ උත්සාහයන් 

ඉතිහාසය පුරා යනායයක් විට දක්නට ලැයේ. එයහත් පුද් ලයයකු මනුෂ්යයයකු වශයයන් සලකනු 

ලබන්යන් ඔහු යහෝ ඇය සතු කුමන අයිතිවාසිකම් නිසාද යන්න  නියත යලස විවරණය ිරීයම් 

තිරසාර ක්රියාවලිය ඇරඹුයන් යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධයේ ප්රතිඵලයක් වශයයනි.  

1939 සිට 1945 දක්වා සය වසරකට ි්ටු කාලයක් පැවැති යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධයයන් 

විනාශ වූ ජීවිත සංඛ්යාව ලංකායේ ුළු ජන හණය යමන් තුන් ගුණයක් පමණ යේ. මානව 

ඉතිහාසයේ යමයතක් ඇතිවූ විශාලතම යුද්ධය වූ යමහිදී රටවල් 27ක සතුරු මිතුරු 

යදපාර්ශයයන්ම මිලියන සියයකට අධික යුධභටයන් පිරිසක් සහභාගි වූහ. යුද යපරුණු යු යරෝපය 

පුරාත්, උතුරු අප්රිකාේත්, ආසියාව පුරා බුරුමයේ සිට ශාන්තිකර දූපත් දක්වා කලාපයේත් බිහිවිණි. 

ජර්මානු ආර්යයෝත්තමවාදයයන් විපරීත වූ හි්ලර් සහ ඔහුයේ නාසිමාමක සහචරයන් විසින් 

පළුව ජර්මනියේත් අනතුරුව යු යරෝපය පුරාත් ුදාහරින ලද භිෂ්ණයේ ප්රතික්රියාවක් වශයයන් 

යදවන යලෝකමහා යුද්ධය ඇතිවිය.   

 
1 මනුෂ්යායේ  මූලික අයිතිවාසිකම් යනු:- තම ජීවිතයට, නිදහසට හා ජීවිතාරක්ෂ්ාවට 

ඇති අයිතිය, සිය අදහස් ප්රතාශ ිරීමට හා භාෂ්ණයට ඇති අයිතිය -  ඕනෑම මාධයයක් 

ඔස්යස් යතාරතුරු දැන ැනීමට හා යබදා  ැනීමට ඇති නිදහස - තමන් අභීමත මතයන් 

දැරීමට, සම්භාෂ්ණයට, එක්රැස්වීමට හා සංචලනයට ඇති නිදහස -  නිදහස් 

චින්තනයකට, හෘද සාක්ියට අනුව කටයුතු ිරීමට හා තමන්ට අභීමත ආ මක් 

විශ්වාස ිරීමට යහෝ යනාිරීමට ඇති නිදහස -  වද හිංසනයට, අමානුික යහෝ ආත්ම 

ය ෞරවය යකයලසනසුළු සැලිලිවලට හා දඩුවම් වලට භාජනය යනාවීමට  ඇති 

අයිතිය -  වහල්භාවයට පත්වීයමන් යතාරව වීසීමට ඇති නිදහස -   නීතයානුකුල 

යනාවන යලස යහෝ අත්තයනෝමතික යලස අත්අඩංගුවට පත් යනාවීමට ඇති අයිතිය. - 

සිය පුද් ලිකත්වය, පවුල, වාසස්ථානය හා ලිපි නුයදනු සම්බන්ධයයන් අනයයන්යේ 

අත්තයනාමතික මැදිහත්වීමින් යතාරව ජීවත්වීමට ඇති අයිතිය - නීතිය ඉදිරියේ 

සමාන සැලිලි සහ රැකවරණය ලැබීයම් අයිතිය - සාධාරණ හා ස්වාධීන වූ 

අධිකරණයක විනිශ්චයකට පමණක් පාත්රවීයම් අයිතිය - පරිපීඩනයයන් මිදීම පිණිස 

වියද්ශයක අභිමත රක්ෂ්ස්ථානයක් යසායා යෑයම් අයිතිය -- නමකට හා 

ජාතිකත්වයකට හිමිකම් කීයම් අයිතිය-  මනුෂ්යන්යේ අභිමානයට හා 

සමානාත්මතාවයට සරියනාවන අඩුසැලිලි දැක්වීම් වලට භාජනය යනාවී සිටීයම් 

අයිතිය - අභිමතපරිදි  ජන්දය පාවිච්චි ිරීයම් හා  යපාදු කටයුතු වල නිරත වීයම් 

නිදහස - හැි ඉහළම ම්ටයම් මානසික හා ශාරීරික යසෞඛ්යයකට ඇති අයිතිය-  සුදුසු 

අධයාපනයකට ඇති අයිතිය - සාධාරණ හා යහපත් යකාන්යද්සි මත රැියාවක 

නියැලීමට ඇති අයිතිය - ප්රමාණවත් ආහාර, ඇඳුම්, නිවාස පහසුකම් සහ සමාජ 

ආරක්ෂ්ණය සඳහා ඇති අයිතිය - සංස්කෘතික පරියපෝෂ්ණයට හා මනා ප්රවර්ධනයකට 

ඇති අයිතිය සහ තම අයිතිවාසිකම් හා නිදහස සාක්ෂ්ාත් කර ත හැි සමාජමය හා 

ජාතයන්තර රටාවකට ඇති අයිතිය- යම්  සියළු අයිතින් හා නන්වැදෑරැම් නිදහස  මානව 

අයිතිවාසිකම් පීලිබද විශ්ව ප්රකාශණයේ විශදව අඩංගු යේ. 
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ජර්මනියේ හා  යටත් වූ රටවල යුයදේවන් සහ ජිප්සසීවරුනට එයරහිව හි්ලර් කළ  ජනඝාතක 

අපරාධ නියුරම්බර්ේ නඩුවිභා  (1945-1946) වලින් ඔප්සපුවීමත් සම  මිනිසුන් විසින් අන් 

මිනිසුන්ට එයරහිව කරන මානව වියරෝධී අපරාධ පිළිබඳ සුවියශ්ෂ් අවධානයක අවශයතාවය 

දැඩිවිය. සුපිරි ජර්මානු ජාතියක් බිහි ිරීම සඳහා යුයදේවන් සහ ජිප්සසීන් විනාශ ිරීම හි්ලර් 

යටයත් ජර්මනියේ රාජයය ප්රතිපත්තිය විය. ‘අවසාන විසඳුම‘ යනුයවන් හැඳින් වුන එම ප්රතිපත්තිය 

යටයත් බාල, මහලු හා තරුණ යුයදේ ජාතිකයන් මිලියන හයක් හුයදක් ඔවුන් යුයදේවන් වීම 

නිසාම හි්ලර්යේ පාලනය යටයත් මරණයට පත් යකරිණි.  නුයරම්බර්ේ නඩුවිභා වලදී 

ඉදිරීපත්වූ  ‘අවු්ස්විෂ්්’ ආදී නාසි මරණ කඳවුරුවලින් යසායා ත් ප්රබල සාක්ි යුයදේ ජාතිකයන්ට 

එයරහිව කළ අපරාධවල කුරිරු අමාණුික ස්වභාවය යනාවළහා යහළිදරේ කයළ්ය. යුයදේ යහෝ 

ජිප්සසි යදමේපියන්ට දාව ඉපදීම අපරාධයක් යකාට සලකා ලක්ෂ් සංඛ්යාත අහිංසකයන් 

ජීවිතක්ෂ්යට පත් ිරීම ඇදහිය යනාහැි කුරිරු අමානුික ක්රියාවක් වශයයන් ජාතයන්තර 

ආයරෝෂ්යට හා පරිභවයට ලක්විය. යුයදේ ජාතිකයන් හා ජිප්සසීන් හැයරන විට  අබාධිතයන්, 

සමලිංගිකයන්, යයායහෝවායේ සාක්ිකරුවන් නමින් හැඳින් වු ආ මික කණ්ඩායම, සමාජ 

ප්ර ජාතන්ත්ර වාදීන් ඇතුළු හි්ලර්යේ ආර්යයෝත්තම වාදයට බාධකයක් යලස  ැණුණු සියල්ලන් 

විනාශ ිරීම නාසිමාමකයන්යේ ප්ර තිපත්තිය වීය.  

1939 සැප්සතම්බරයේ හි්ලර් විසින් යපෝලන්තය ආර මණය ිරීයමන් ආරම්භවී 1945 මැයි වලදී 

මිත්ර  හුදාවන්ට පැරදී යකාන්යද්සි විරහිතව යටත් යවන යතක්  තවූ හයවසරක කාලය තුළ නාසි 

හුදා තීරණාත්මක සටන් වල නියැලුයන් එම කාල පරිච්යෙදය ආරම්භයේ සහ අවසාන භා යේ 

පමණි. ඒ අතරතුර  ත වූ  කාලය තුළ ප්රංශයේ සිට උක්යර්නය දක්වාත් යනෝර්යේ සිට ග්රීසිය 

දක්වාත් වූ මහාද්වීපික යුයරෝපය තුළ පැවැති හි්ලර්යේ ඒකාධිපති පාලනය ුළුමනින්ම පායහ් 

යුයරෝපයේ සිවිල් වැසියන්ට සීමාවූ අතිශයින් රුදුරු අමානුික අත්දැකීමක් විය. දැවැන්ත නාසි යුධ 

යාන්ත්ර ණයක පීඩනයට ය ාදුරුව හි්ලර්යේ සුපිරි ජාතිය පිළිබඳ මිතයාව පවත්වා  ැනීම සඳහා 

යටත් රටවල වැසියයෝ නාසි පාලනයේ කෘර මර්දනයට, සූරාකෑමට, වහල් යස්වයට හා 

සුලඝාතනයන්ට නිරන්තරයයන් ලක් වූහ. ජර්මන් මිලිටරි හුදාව හැයරන විට හි්ලර්යේ එස් 

එස්, ස්යටෝම් ටෘපර්ස්, ය ස්ටායපෝ වැනි සුවියශ්ෂ් හුදා විසින් හිරභාරයට  ත් දශ ලක්ෂ් සංඛ්යාත 

සිවිල් ජනකායක් හිර කඳවුරු තුල හා ඉන් පිටතදී ුයලෝත්පාටනයට ලක්වීය.  යපෝලන්තයේ පිහිටි 

යදවැනි අවුසු්විෂ්් සිර කඳවුර තුළ පමණක් හි්ලර්යේ ජනඝාතකයන් අවම වශයයන් යුයදේවන් 

960,000 යපෝලන්ත ජාතිකයන් 75,000 ක් හා යරෝමා යනුයවන් හැඳින්යවන ජිප්සසි ජාතිකයන් 

19,000 ඝාතනය කරන ලද බව  නන් බලා තියේ. 

ආර්යයන් යලස යනා ැණුණු අනයයන් මනුෂ්යයන් වශයයන් යනාසැලකුනු නාසිවාදයේ පරාජය 

මනුෂ්යයයකු යනු කුමන ආකාරයක සත්ව වියශෂ්්යක්දැයි නිර්වචනය ිරීමට ශිෂ්ඨ් යලෝකයට 

අභියයෝ  කළ අතර පාලකයන්ට හා ඔහුන්යේ අමානුික අභිමතාර්ථ ක්රියාවට නංවන මිලිටරි හා 

සිවිල් නිලධාරීන්ට  එයරහිව  ‘මානව වියරෝධී අපරාධ’ සම්බන්ධයයන් දඬුවම් පැමිණවීයම් 

ජාතයන්තර සම්ප්රදායද බිහිකයළ්ය.  නියුරම්බර්ේ මූලධර්මයන්යේ (Nuremberg  Principles) 6c 

ව න්තියට අනුව මින් මතු තම රටවැසි ජනතාවට එයරහිව වදහිංසාව යහෝ ජනඝාතය අනුමත 

කරන්නාවූ ඕනෑම රාජයය නියයෝජිතයයකු ජාතයන්තර නීතියට අනුව මානව වියරෝධී අපරාධයකට 
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ව ිවයුතු වූයවකු වශයයන් සලකනු ලබන අතර එකී පුද් ලයා අත්අඩංගුවට  ත හැි ඕනෑම 

අධිකරණයකට ඔහුයේ අපරාධය විමසා දඩුවම් ිරීයම් වරය ලැයේ.2  

මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කරන රටවල පාලකයන් ජාතයන්තර අධිකරණයකට 

පුණුවන ක්රියාත්මක විධිරමයක් පැවැතිණි නම් යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධය වලක්වා  ැනීමට 

යබායහෝවිට ඉඩකඩ තිබිණැයි ඇතැම් අය තර්ක කළහ. ඒ අනුව බ්රිතානයයේ ජනප්රිය 

 ත්කතුවරයයකුවූ එච්.ජී. යවල්ස්යේ ප්රධානත්වයයන් ඇතිවු  ආන්යදෝලන වයාපාරයේ මූලික 

අරුණ වූයේ යදවන යලෝක මහා යුද්ධාවසනයේදී මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර 

පනතක් සම්මත යකාට ක්රියාත්මක ිරීමයි.  ඇතැම් රටවල නීතීඥ සං ම්, අධයාපනඥයන් හා 

වෘත්තිකයන්යේ සංවිධාන යුද්ධාවසනයේ ඇතිවන සාම සම්ුතීන්ලදී මානව අයිතිවාසිකම්  රු 

ිරීම  ැන හා ඒ අනුව රාජයන් කටයුතු ිරීම  ැන යසායා බැලීමට ප්රමාණවත් බලයක් හා සම්පත් 

ඇති ජාතයන්තර සංවිධානයක් ඇතිිරීයම් අවශයතාවය යපන්වා දුන්හ. යම් සඳහා එක් 

උදාහරණයක් වශයයන් එක්සත් ජනපදයේ පිහිටි අයමරිකානු නීති ආයතනය නම් කීර්තිමත් 

වෘත්තීය සංවිධානය 1944 ප්රසිද්ධ කළ  ‘අතයවශය මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රකාශය’ සඳහන් 

කළ හැක. තදන්තරව නියුරම්බර්ේ ක්රියාවලියේ පරිසමාප්සතියක් වශයයන් සම්ුතියට පත්විණැයි 

සැලිය හැි මූලික මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය අප එක් එක් අයයකු 

මනුෂ්යයකු වන්යන් කුමන අයිතිවාසිකම් නිසාදැයි මනාව පැහැදිලි කයළ්ය. මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය බිහිවීමට තුඩුදුන් ඒ පසුබිම සාකච්චා ිරීම එම අයිතීන් මනාව අවයබෝධ 

කර ැනීමට පිටිවහලි. 

මානව අයිතිවාසිකම් පීළිබඳ මෑත ඉතිහාසයේ එක් වැද ත් සන්ධිස්ථානයක් වශයයන් සැලිය 

හැක්යක් 1789 දී ප්රංශ විප්සලවය විසින් ජනිත කරනු ලැබූ ‘මිනිසායේ අයිතීන් පිළිබඳ ප්රකාශයයි’.  

එම ප්රකාශයේ හැඳින්වීයම් සඳහන්වන පරිදි ඒවා හැම මිනියසකුම සතු “ස්වභාවික, අහිමි කළ 

යනාහැි, ශුද්ධමය” අයිතීන්ය. ඉන්අනතුරුව යමම අයිතීන් යමානවාදැයි එහි එන ව න්ති 17ින් 

ප්රකාශයවයි3. ුල් ව න්තියට අනුව, සියළුම මනුෂ්යන් නිදහස් මිනිසුන් යලස ඉපියදන අතර 

නිදහස් මිනිසුන්යලස ජීවත්වීමට හා සියළුම අයිතිවාසිකම් එක සමාන යලස භුක්තිවිඳීමට උරුමය 

ලැබුවාහු යවති. එහි හයයවනි ව න්තියට අනුව නීතිය යනු සියළුයදනායේ යපාදු අභිමතාර්ථයක් 

ප්රකාශිරීමක් වන අතර අනුග්රහ දැක්වීයම්දී යමන්ම දඩුවම් ිරීයම්දීද නීතිය සියල්ලන්ටම එක හා 

සමාන යලස සැලැිය යුතුය. නවයවනි ව න්තියට අනුව වරදකරුයවකු යැයි නිශ්චයයලස 

ඔප්සපුයවනයතක් අහිංසකයයකු යලස සැලකුම් ලැබීමට සෑම චූදිත මනුෂ්යයයකුටම අයිතියක් 

තියේ. ආ මික මතද ඇතුළුව ඕනෑම මතවාදයක් දැරීයම් අයිතිය මහජන සුභසිද්ධියට අනු තවීයම් 

යකාන්යද්සියට යටත්ව ඕනෑම යකයනකුට ඇති බව දහයවනි ව න්තිය පවසයි. එයකායළාස්යවනි 

ව න්තියට අනුව, අනිසි යලස යයාදා යනා ැනීයම් ව කීමට යටත්ව හැම පුරවැසියයකුටම 

නිදහයස් කථා ිරීමට, ලිවීමට හා ුද්රණයයන් ප්රකාශයට පත් ිරීයම් අයිතිය තියේ. එහි 17යවනි 

ව න්තියට අනුව පුද් ලික යද්පළට හිමිකම් කීමට මනුෂ්යයයකුට ඇති අයිතිය අනුල්ලංඝනීය  වන 

 
2  තමා ජනාධිපතිව සිටියදී සිය රටවැසියන් අමානුික වදහිංසණයන්ට ලක් කරන ලදැයි 1998  

මක්යතාබරයේදී චිලියේ හිටපු ජනාධිපති යජනරල් පියනෝයච් බ්රිතානයයේදී අත් අඩංගුවට  ැනීමට 

ස්පාඤඤ විනිසුරුවරයයක් වයරන්තු නිකුත් කයළ් යම් නියුරම්බර්ේ සම්ප්රදාය අනුවය.  තමා රාජයය 

නායකයයකුව සිටි බැවින් එම වයරන්තුව නියශ්ධ කරන යමන් ඔහු බ්රිතානය රජයයන් ඉල්ලුවිට හිටපු 

රාජයය නායකයයකු වශයයන් ඔහු සතු ුක්තිය තම වැසියන් කෘර වදහිංසාවට ලක් ිරීම වැනි මානව 

වියරෝධි අපරාධ පිළිබඳ යවෝදනා වලින්  ැලවීමට ප්රමාණවත් යනාවන බව බ්රිතානය උපරිමාධිකරණය වූ නීති 

සාමි මන්ඩලය යදවරක්ම තීරණය කයළ්ය. අධිකරණ නියයෝ  මත පුරා 18 මාසයක් බ්රිතානයයේ නිවාස 

අඩස්සියේ සිටි පියනෝයච් අවසානයේ  ැලවී ගියේ නඩුවිභා යකට යපනීසිටීමට තරම් සුදුසු ශරීර 

යසෞඛ්යයක් ඔහුට යනාමැතියැයි තීරණය වීම නිසාය. (රටක වසවරී භාවය පිළි ැනීම යමන්ම රාජයය 

නායකයයකුව සිටි අයයකුට ුක්තිය හිමියේ යන සම්ප්රදාය ඇතිවූයේ යුයරෝපීය රටවල් 1648 දී ගිවිස ත් 

යවස්්පාලියන් සම්ුතිය මගිනි) 

3 Ishay, Micheline R (2004) The History of Human Rights (University of California Press, Berkly) p 

82 
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අතර යපාදු කටයුත්තක් සඳහා යද්පළ යයාදා  ැයනන විට අයිතිකරුට සාධාරණ වන්දියක් ය විය 

යුතුය.  

යම් ප්රකාශය යමන්ම, අයමරිකායේ පැවැති බ්රිතානය යටත්විජීතවාදී පාලනය යපරළා දැමූ 

අයමරිකානු විප්සලවය විසින් ජනිත කළ 1776 ජුලි 4 දින ‘නිදහස පිළිබඳ ප්ර කාශනය’ ද මිනිස් 

අයිතිවාසිකම් ුල් යකාට  ත් මූලික ඓතිහාසික ලියවිල්ලි.  එයට අනුව “සියළු මනුෂ්යයන් 

සමානයන් යලස නිමවා තියබන අතර නිමවුම්කරු විසින් ප්රදානය කරන ලද ජීවිතයට ඇති අයිතිය, 

නිදහසට ඇති අයිතිය හා සංතුෂ්්ිය යසායා යෑමට ඇති අයිතිය අනුල්ලංඝනීය මානව අයිතීන්ය. 

යම් අයිතීන් සාක්ෂ්ාත්කර  ැනීම පිණිස මනුෂ්යයන් විසින් ආණ්ඩුවක් පත්කර  නු ලබන අතර 

ආණ්ඩුිරීමට බඳුන්වන මිනිසුන් විසින් පමණක් පවරනු ලබන සාධාරණ බලය ඒ ආණ්ඩුයේ 

ඒකායන බලයයේ. යම් අරුණට පිටුපාන ඕනෑම ආකාරයක ආණ්ඩුවක් යවනස් ිරීමට යහෝ 

නිශ්ප්රභා ිරීමට මහජනතාවට පරම අයිතියක් ඇත.”4 ආණ්ඩුිරීම තුළින් ආණඩුයේ ව කීම 

වන්යන් පුරවැසියන්යේ පුද් ල පරිපූර්ණත්වය සඳහා අවශය අවස්ථාවන් උපරිම වශයයන් ලබා 

දීම බව නිදහස පිළිබඳ අයමරිකානු ප්ර කාශනය මගින් හුවා දැක්විණි. 

යම් ඓතිහාසික ලියවිලි යදකම සුවියශෂ්් වන්යන් තම අභිමතය පරීදි යටත් වැසියන් හා ඔහුන්යේ 

ක්රියාකාරකම් පාලනයිරීමට රජතුමාට දිවයමය වරදානයක් ලැබී ඇත යන මතය අභියයෝ යට 

ලක් ිරීමයි. රාජයය පාලනය පැවැත්විය යුත්යත් හුයදක් මනුෂ්යයන්යේ පරම අයිතිවාසිකම් 

ආරක්ෂ්ාිරීමට හා සාක්ෂ්ාත් ිරීමට බව රාජාණ්ඩු පාලන තන්ත්රයන්ට එයරහිව නැගීසිටි ජනතාව 

ඒ අනුව ප්ර කාශ කයළ්ය. එයහත් යම් වැද ත් අයිතිවාසිකම් ප්රකාශ යටයත් වුවද, තත්කාලීන ප්රංශ 

හා අයමරිකානු සමාජයන් තුළ ස්ීන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් තියබන බව පිළි ැනීමට උනන්දුවක් 

යනාතිබිණ.  එයමන්ම, වහළුන් වශයයන් යස්වයේ යයාදාසිටි ලක්ෂ් සංඛ්යාත මනුෂ්යන් මිනිස් 

අයිතිවාසිකම් වලින් ආවරණය යවතැයි සැලකීම ප්ර කාශ යදයකන්ම ම හැර තිබුණි. අයමරිකානු 

විප්සලවයේ නායකයයකු වු යතෝමස් යජෆර්සන් හා ප්රංශ විප්සලවයේ නායකයයකු වූ යරාබසප්ියර් 

වහල් යවළදාම පිටුදැකීයම් අවශයතාවය අයමරිකානු හා ප්රංශ අයිතිය පිළිබඳ ප්රකාශවල 

සටහන්ිරීයම් වැද ත්කම  ැන තර්ක කළ නුත්, ඒ සඳහා ඔහුන්ට තම ස යන්යේ ප්රමාණවත් 

සහයයෝ ය යනාලැබිනි5. යමකී විවිධ සීමාවන් යටයත් වුවද යම් ලියවිලි යදකම අතිශයින් 

වැද ත්වන්යන්, මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සටහන් ිරීමට වඩා මිනිස් අයිතිවාසිකම් සාක්ෂ්ාත් 

ිරීම පදනම්යකාට රජය කටයුතු කළ යුතුය යන මතය තරයේ හුවාදැක්වීම නිසාය.  ඒ අනුව රටක 

ආණඩුරම වයවස්ථාව මගින් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් තහවුරුිරීයම් සම්ප්රදායට පදනම වූයේ 

අයමරිකානු හා ප්රංශ විප්සලවයන් මගින් ජනිත කළ ‘නිදහස පිළිබඳ ප්රකාශය’ හා ‘මිනිසායේ 

අයිතීන් පිළිබඳ ප්රකාශයයි’.   

18වන සියවයස් හඳුන්වා දුන් අයමරිකානු හා ප්රංශ මිනිස් අයිතිවාසිකම් ප්රකාශයන් යදකම 

යතආකාරයක සිද්ධාන්ත මත පදනම් විය. ඒ සැයකවින් යමයසය්: 

 
4 http://www.ushistory.org/declaration/document/ 

5  වහළුන් සඳහා මිනිස් අයිතිවාසිකම් තහවුරු ිරීම ම හැර ගියද අනතුරුව වහල් යවළදාම 

තහනම් ිරීම අරභයා 19වැනි සියවයස් ඇතිවූ ජාතයන්තර ක්රියාමාර් වලට අඩිතාලම වැටුයන් එක්තරා 

දුරකට අයමරිකානු හා ප්රංශ විප්සලව වලින් තහවුරු යකරුණු මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කතිකාව නිසාය. 

වහල් වියරෝධය මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම පිළිබඳ ප්රශ්ණයකට වඩා මානුික සැලකීම පිළිබඳ ප්රශ්නයක් 

වීයැයි ඇතැම් විචාරකයයෝ පවසති. යකයස් වුවද 1807 බ්රිතානයයේද 1865 අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේද 

වහල් යස්වය නීති වියරෝධි කරන ලදී. 1885 බර්ලින් සම්ුතියට අනුව යුයරෝපීය රටවල් වහල් යවළදාම 

නීතිවියරෝධියකාට එම නීතිය කඩකරන්නන්ට දඩුවම් ිරීම සඳහා ජැයමයිකාව, සියරාලියයානය, ියුබාව, 

ආජන්ටිනාව හා සුරිනාමයේ  ජාතයන්තර අධිකරණ පවත්වාය න ගියේය. සියරාලියයානයේ පමණක් නැේ 

484ක් වහල් යවලඳායම් යයදීයම්  යචෝදනාව මත දඩුවම් ලැබීය. හුයදක් එක් එක් රටවල් විසින් සිය 

යද්ශසීමාව තුළ විසඳිය යුතු ප්රශ්ණයක් වශයයන් මානව අයිතිවාසිකම් යමයතක් සැලකුණද 19වන සියවයස් 

වහල් යවළඳාමට විරුද්ධව පැන නැගුණු ජාතයන්තර සහයයෝ ය නිවහල්ව විසීමට මනුෂ්යාට ඇති අයිතිය 

අන්තර්ජාතික සහයයෝ ය මගින් සාක්ෂ්ාත් කර තයුතු විෂ්යක් බවට පත්කයළ්ය. 

http://www.ushistory.org/declaration/document/
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1. ආයේනික වශයයන්ම මිනිස් අයිතිවාසිකම් විශ්ව සාධාරණයේ - යම් අනුව සෑම 

මනුෂ්යයයකුටම මානව අයිතිවාසිකම් නිස  යලසම හිමියේ. එකී අයිතිවාසිකම් ඔහුට යහෝ ඇයට 

ිසිවකු විසින් ප්රදානය කරනු ලැබූ අයිතිවාසිකම් යනාව, හුයදක් මනුෂ්යයයකුවීම නිසා 

වනසර්ගික වශයයන්ම හිමිවූ අයිතිවාසිකම්ය. 

2. මිනිස් අයිතිවාසිකම් අනුල්ලංඝනීයයේ - යවනත් අයයකු යහෝ  තමා විසින්ම කරනු 

ලබන යම් ක්රියාවක් මගින් මනුෂ්යයයකු සතු එම මිනිස් අයිතිවාසිකම් යනාතකා හැරීම යහෝ 

උල්ලංඝනය ිරීම කළ යනාහැක. 

3. නීතියේ සර්ව සාධාරණ ආධිපතයය - නීතිය සර්ව සාධාරණවිය යුතු අතර 

නිරන්තරයයන්ම ස්වාධීන යලසත් පක්ෂ්ග්රාහීත්වයින් යතාරවත් සර්ව සාධාරණ ක්රියා 

පටිපාටියකට අනුවත් ක්රියාත්මක විය යුතුය. 

යමකී අවධියේ සිටම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් අතරින් ප්රුඛ් ස්ථානයේ ලා සැලකුයන් ජීවිතයට 

ඇති අයිතිය, යද්ශපාලනයේ සහභාගිත්වයට ඇති අයිතිය, නීතිය ඉදිරියේ සමානාත්මතාවයට ඇති 

හිමිකම හා රැස්වීයම් හා අදහස් ප්රකාශ ිරීයම් අයිතිය ඇතුළු සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතින්ය. 

අනතුරුව තමන් කැමැති ආ මක් ඇදහීමට ඇති අයිතිය වැද ත් යකාට සැලිණ. 

යපෞද් ලිකත්වයට ඇති අයිතිය සහ සමාජමය අයිතීන් යලස සැලයකන නිවහනකට, රැියාවකට, 

අධයාපනයට හා යසෞඛ්ය පහසුකම් වලට ඇති අයිතිය වඩා මෑත කයලක ජනිත වූ අයිතීන් 

වශයයන් සැලයක්.  සිවිල් හා යද්ශපාලන අයීතීන් යමන් යනාව මූලික අධයාපනය පිළිබඳ අයිතිය 

හැයරනයකාට අද පවා යබායහෝ රටවල අයනකුත් සමාජමය අයිතීන් ආණ්ඩුරම වයවස්ථාවන් 

මගින් ඉඳුරා සහතික කරනු යනාලැයේ. යහ්තුව, යද්ශපාලන අයිතීන් යමන් යනාව එකී සමාජමය 

අයිතීන් බුක්ති විඳීමට සැලැසීම හුයදක් රජයේ ව කීමකට වඩා රටක යපාදු ආර්ික හා සාමාජයීක 

ප්ර මණය මගින් තීරණය යවතැයි සැලකීම නිසාය. 

ප්රංශ විප්සලවයයන් බිහිවූ ‘මිනිසායේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රකාශය’ කාල් මාක්ස් 1844 දී රචනා 

කළ ‘යුයදේවන් පිළිබඳ ප්රශන්ය’ නම් යල්ඛ්නයයන් වියේචනයට ලක් යකරිණ. ජර්මනිය වැනි 

රටක නිරන්තරයයන් පරිපීඩනයට ලක්වන යුයදේවන්ට එම ප්රකාශනයයන් සැලැයසන යසත 

කුමක්දැයි මාක්ස් ප්රශන් කයළ්ය. එහි සඳහන් වූ මිනිසායේ ඊනියා අයිතිවාසිකම් තම ප්රජායවන් 

යවන්වූ මිනිසායේ ආත්මාර්ථකාමය පිළිබඳ උදාහරණයක් වශයයන් මාක්ස් විසින් හඳුන්වනු 

ලැබිණි. ප්රංශ විප්සලවයට බුද්ධිමය දායක්තවය සැපයූ යෂ්ෝන් ජැක් රූයසෝ විසින් ඉදිරිපත් කළ 

පුරවැසියන්යේ අයිතීන් හඳුනා ැනීම පිළිබඳ අදහස් වඩාත් අ ය කළ මාක්ස් මිනිසායේ නියම 

නිදහස ඔහුට සදාචාරාත්මක පුරවැසියයකු වශයයන් වර්ධනය වීමට ලැයබන ඉඩකඩ මත තීරණය 

වන්යනකැයි විශ්වාස කයළ්ය. රූයසෝට අනුව, මනුෂ්යා තමා වසන සමාජය හා එළඹ ඇති සම්ුතිය 

අනුව සිවිල් නිදහසට හා යද්පළ අයිතියට හිමිකම තබා  නු පිණිස  තමා සතු සීමාන්තික ස්වභාවික 

නිදහස අතහරියි.   

මනුෂ්යයායේ සියළු අවශයතා සපුරාලන  ැටුම් විරහිත යකාමියුනිස්් සමාජයක් පිළිබඳ 

බලායපායරාත්තු තබා සිටි මාක්ස් මානව අයිතිවාසිකම්වලට අනා ත යකාමියුනිස්් සමාජය තුළ 

සුවියශ්ෂ් භුමිකාවක් නැතැයි ඇදහීය. මාක්ස්යේ අනුප්රාප්සතිකයා වශයයන් සැලයකන යලනින්ට 

අනුව ප්රංශ විප්සලවය හුදු ධනපතියන්යේ විප්සලවයි. එනිසා ප්රංශ අයිතිවාසිකම් යල්ඛ්නයේ එන 

අදහස් ප්රකාශ ිරීයම් නිදහස හුයදක් ධනපතියන්ට සිය අදහස් හා ප්රචාරක කටයුතු කර ැනීමට 

ඇති නිදහසක් වශයයන් යලනින්යේ උපහාසයට ලක්විය. අවසානයේදී රජය ක්ෂ්ය වී යන්යන්ය 

යන මතය දැරූ යලනින් යටයත් ප්රථම යබෝල්යෂ්වික් රජය පිහිට වු වහාම ඔහුයේ ප්රශස්ත තරුණ 

ස යයකු වූ මිහායයල් බුඛ්ාරින් පුරවැසියන්යේ නිදහස පිළිබඳ යල්ඛ්නයක් යකටුම්පත් කයළ්ය. 

රුසියානු විප්සලවයද  ප්රංශ විප්සලවයේ අරුණු පරිහාණියට පත් කළ පාලක රාජය ත්රස්ත්රවාදය විසින් 

ඩැහැ  ැනීයම් අනතුරින් වැළැක්වීමට නම් පුරවැසියන්යේ නිදහස පිළිබඳ යල්ඛ්නයක් අවශය බව 

බුඛ්ාරින් විශ්වාස කයළ්ය.  එයහත් බුඛ්ාරින්යේ එම අදහස යලනින් අවඥායවන් බැහැර කයළ්ය. 

බුඛ්ාරින් යකටුම්පත් කළ යල්ඛ්නයේ සඳහන් අදහස් ප්රකාශිරීයම් නිදහස වැනි ඇතැම් අයිතීන් 
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යලනින්යේ මරණයයන් පසු 1936 නව යසෝවිය් වයවස්ථාවට ඇතුළු කරනු ලැබුවද ඒ වන විට 

උත්සන්න යවමින් පැවැති යබෝල්යෂ්ව්ික් පක්ෂ්යේ බල අර ලය හා ස්ටාලින්යේ රාජය මර්දනය 

හුයේ එම පුරවැසි අයිතිවාසිකම් හුදු ලියවිල්ලකට පමණක් සීමා විය. දිගු කලක් තිස්යස් මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කතිකාව යබායහෝ වාමාංශිකයන් විසින් අවතක්යස්රුවකට ලක්ිරීමට 

මාක්ස් හා යලනින්යේ නික්යෂ්්පණ ප්රවණතාවයන් යහ්තුවීයැයි සැලිය හැක. 

යකයස්යවතත් අයමරිකානු හා ප්රංශ විප්සලවයන් ප්රභව යකාට ත් අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශ  ප්රායයෝගික 

ම්ටයම්දී යයාදා  ැනුයන් පුද ලයයක් වශයයන් මනුෂ්යා සතු අයිතිවාසිකම් ස්ථාපනය ිරීමට 

වඩා රාජාණ්ඩු යවනුවට රටක් පාලනය ිරීයම් අයිතිය පුරවැසියන් විසින් පත්කරනු ලබන රජයක් 

සතුය යන මතය තහවුරු ිරීමටය. අයමරිකානු ප්රංශ අයිතිවාසිකම් ප්රකාශ, අවශය වූ විටක 

පුරවැසියන් විසින් විප්සලවයින් වුවද සමූහාණ්ඩුවක් බිහි කළ හැිය යන්න සාධාරණිය ිරීම 

සඳහා යයාදා  ැනුණි. ඒ අර්ථයයන්  ත් විට එම ප්රකාශ  මගින් ඉටු වූයේ මිහිපිට සියළු මිනිසුන්යේ 

සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් තීරණය ිරීමට වඩා  අයමරිකානු හා ප්රංශ විප්සලවයන්ට දායක 

වුවන්යේ විප්සලවකාරී අයිතිවාසිකම් තීරණය ිරීමක් වශයයන් සැලිය හැිය.  

යමහිදී සුවියශෂ්් වශයයන් සඳහන් කළ යුතු වන්යන් ප්රංශ අයිතිවාසිකම් ප්රකාශයේ සඳහන් වු 

යබායහෝ අයිතීන් ප්රංශ විප්සලවයයන් බලයට පත් ජැයකාබියින්වරුන් විසින් ුළුමනින්ම 

යනාසලකා හරින ලද බවයි. ප්රංශ ප්රකාශයේ සඳහන් මිනිසායේ අයිතීන් නිර්ධනයන්ට මිස 

ප්ර තිවිප්සලවවාදීන්ට හිමි යනාවන බව ජැයකාබින්වරු කීහ. විප්සලවයේ යකාටස් කරුවන්ව සිටි 

යබායහෝ අය ජැයකාබින් පාලනය යටයත් ගිලටිනයයන් ය ල සිඳ මරා දමන ලදහ. 

යරාබස්පියර්යේ අනු දැනුම සහිතව මහජන යචෝදක ඇන්තුවා ෆුියේර් තන්විල් යමයහයවූ ඊනියා 

විප්සලවකාරී විනිශ්චය සභා විසින් විමසන ලද නඩු සියල්ල කල් තියා තීරණය කළ වයාජ ඒවා වු 

අතර විනිසුරුයවෝ විත්තිය යවනුයවන් සාක්ි කැඳවිමට ඇති අයිතිය වැනි චුදිතයන්යේ මූලික 

අයිතිවාසිකම් යකයරහි ිසිදු සැලිල්ලක් යනාදැක්වූහ. ප්රංශ ප්රකාශයේ සඳහන් මිනිස් 

අයිතිවාසිකම් ප්රායයෝගික ම්ටටයම් දී සියළු යදනා ආවරණය ිරීමට අසමත් වූ බැවින් එම 

අයිතීන් විශ්ව සාධාරණ වී යැයි සැලිය යනාහැක.   

එයහත් යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධයයන් අනතුරුව බිහි වු මානව අයිතිවාසිකම් පීළිබඳ විශ්ව 

ප්රකාශනය අභිමථාර්ථය අතින් ඉහත කී ප්රකාශයන්ට යබයහවින් යවනස්ය. අසමසමය. 

ඒකාධිපතීන්ට එයරහිව පමණක් යනාව අවශය වූ විට තමා විසින්ම යතෝරාපත් කර  නු ලැබූ 

රජයන්ට එයරහිව පවා මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ා කර ැනීමට මනුෂ්යා කටයුතු කළ යුතුය යන 

මතය මානව අයිතිවාසිකම් පීළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය මගින් ප්රථම වරට අනුදක්නා ලදී. අයනක් 

වැද ත් කරුණ ප්රංශ හා අයමරිකානු අයිතිවාසිකම් ප්රකාශ, රට හා ජාතිකත්වය යක්න්ද්ර යකාට ත් 

අතර මනුෂ්යා වශයයන් සැලැකුයන් ජාතිකත්වය තුළ පුරවැසියා යන අභිදානය උරුම වු අය 

පමණි.  තත් සමාජයේ වහළුන් සහ ස්ීන් පුරවැසියන් වශයයන් යනා ැනුණි. එයහත් මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය තරාතිරම යනාතකා මිනිස් පවුයල් සියළු සාමාජිකයන්ට 

මිනිස් අයිතිවාසිකම් උරුම කයළ්ය. ජාතික රාජය අභිබවා ප්රථම වරට මිනිස් අයිතිවාසිකම් 

ජාතයන්තරීකරණයට ලක් ිරීයම ය ෞරවයද හිමි වන්යන් මානව අයිති වාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව 

ප්ර කාශනයටයි. ඒ නයින් බැලු විට මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය යලෝකය පුරා 

මානව සම්බන්ධතා නිර්ණය ිරීම පිළිබඳ නව සුසමාදර්ශයක් (paradigm) බිහිවීමක් යලස 

සැලිය හැිය. 

 

 

 

 



Final – Wijayananda Jayaweera - නියත විවරණය 

11 

 11 

2. යදගිඩියායවන් එය ාඩට  
 

සිය රටවැසියන්ට සලකන ආකාරය ඒ ඒ රටවල වසවරී කාර්යභාරයක් බවත් ඒ සම්බන්ධයයන් 

අන් රටවලට ඇඟිලි  ැසිය යනාහැි බවත් හි්ලර්යේ අමානුික අපරාධ යහලිදරේ වන යතක්ම 

අන්තර්ජාතික යද්ශපාලනයේ ුල්බැස ත් මතයක් විය. එයහත් මානව වියරෝධී අපරාධ විභා  කළ 

නියුරම්බර්ේ අධිකරණ ක්රියාවලිය යම් සම්ප්රදායික මතය අභිබවා මානව හිමිකම් සුරැකීයම් ව කීම 

ජාතයන්තර සහයයා ය මත රඳා පැවැතිය යුතුය යන මතය ඉදිරිපත් කයළ්ය. මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය බිහිවීමට තුඩු දුන් ක්රියාවලිය යදවන යලෝක මහායුද්ධයේ ආසන්න 

ප්රතිඵලයක් වශයයන් විමර්ශණය කර බැලීම යම් නිසා වඩා ප්රයයෝජනවත්යේ.  

නැවතත් විනාශකාරී යලෝක මහා යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළක්වීම සඳහා ක්රියාකාරී ජාතයන්තර 

සංවිධානයක් බිහිිරීම හි්ලර්ට විරුද්ධව නැගීසිටි රටවල ප්රධාන ව කීම යයි එවකට 

අයමරිකායේ ජනාධිපතිව සිටි ප්රෑන්ක්ලින් රූස්යවල්් කල්පනා කයළ්ය. හි්ලර්ට එයරහිව යුද 

ප්රකාශ කළ රටවල් හැඳින්වීම සඳහා ‘එක්සත් ජාතීන්’ යන යයදුම ප්රථම වරට රූස්යවල්් විසින් 

1941 දී භාවිත යකාට තිබුණි. ජාතයන්තර සංවිධානයක් පිළිබඳ ඔහුයේ අදහස යුද්ධය 

අවසානවීමට ආසන්නව 1945 යපබරවාරියේ යයෝල්ටායේ පැවැති ඉහළ යපයළ් සුළුයේදී 

බ්රිතානය අ මැති වින්සන්් චර්විල් සහ යසෝවිය් සං මයේ නායක යජෝෂ්ප්ස ස්ටාලින් නිල 

වශයයන් අනුමත කළහ. 1946 ජුනි 26 වැනිදා ජාතීන් පනස් එකක නියයෝජිතයයෝ අයමරිකා 

එක්සත් ජනපදයේ සැන්ප්රැන්සිස්යකෝ නුවරට රැස්වී එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය පිහිටුවීයම් 

ප්රඥප්සතිය සම්මත කර ත්හ. යම් ප්රඥප්සතියේ පළුවන ව න්තියට  අනුව නව සංවිධානයේ ප්රුඛ් 

කටයුත්ත ජාතයන්තර සාමය හා ආරක්ෂ්ාව පවත්වා ැනීමයි. ඒ ව න්තියේම අන් තැනක 

සඳහන්වන පරිදි “ ජාතිය, ලිං යභදය, භාෂ්ාව යහෝ ආ ම යන වියේදනයන් යනාතකා 

සියල්ලන්යේම මූලික නිදහස සහ මානව අයිතිවාසිකම්  රුිරීම ප්රවර්ධනය ිරීම”6 

එක්සත්ජාතීන්යේ සංවිධානයේ තවත් වැද ත් අරුණක් යලස සැලිණ. 

යයෝල්ටා සාකච්චාවට යපර 1944 ගිම්හානයේදී අයමරිකා එක්සත්ජනපදය, මහා බ්රිතානය, චීනය 

හා යසෝවිය් සං මයේ නියයෝජිතයන් පශ්චාත් යුදසමයේ ජාතයන්තර සම්බන්ධතා පිළිබඳ 

සාකච්ො ිරීමට යවාින්ටනයේ ඩම්බාර්ටන් ඕක්ස් හි රැස්වූ විට, යුද්ධය ජය ැනීම සඳහා 

මහබලවතුන් තියදන අතර තිබු එක්සත් කම අබිබවා සාමය සම්බන්ධයයන් එියනකා අතර තිබූ 

යවනස් අභිප්රායන් මතුයවන්නට විය. යම් රැස්වීයම්දී පිළියයල කළ එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියේ 

ුල්ම යකටුම්පයත් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව සඳහන් කර තිබුයණ් එකම එක තැනකදී පමණි. 

ප්රඥ්ප්සතියේ ුල් යකටුම්පත සාකච්ො ිරීමට ුළු දුන් ප්රධානරටවල් අතරින් මහා බ්රිතානයය සහ 

යසෝවිය් සං මය මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියේ ප්රුඛ් අරුණක් 

ිරීමට වැඩි කැමැත්තක් යනාදැක්වීය. මානව අයිතිවාසිකම් වලට ුල් තැනක් දීම සිය යටත් 

විජිතවල නිදහස් අර ල වධර්යමත් ිරීමට යහ්තුයවතැයි චර්චිල් යටයත් මහා බ්රිතානයය 

කල්පනා කළ අතර නැය නහිර යුයරෝපයේ රටවල් සිය අණසකට යටත් යකාට තබා ැනීයම් 

ප්රයත්නය අභියයා යට ලක් යකයරන මානව අයිතිවාසිකම් කතිකාවකට ුල් තැනක් දීමට 

යසෝවිය් සං මය යනාකැමැති විය. යටත් විජිතවලට පූර්ණ නිදහස ලබා දීම පිළිබඳව වඩා 

හිතකාරී මතයක සිටි අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය යයෝජිත ප්රඥප්සතියේ කැපී යපයනන යලස 

මානව අයිතිවාසිකම් සඳහන් ිරීමට තැත්ිරීම, බ්රිතානය අධිරාජයය පවත්වාය න යායම් 

අවශයතාවය යවනුයවන් යපනී සිටි,  බ්රිතානය නියයෝජිතයන්යේ සැකයට භාජනයවිය. අයමරිකානු 

එක්සත් ජනපදය යයෝජනා කළ පරිදි මානව අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධනය ිරීම, යයෝජිත එක්සත් 

ජාතීන්යේ සංවිධානයේ මූලික අරුණක් වශයයන් සඳහන් ිරීම යවනුවට, එය හුයදක් එක්සත් 

 
6 http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml
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ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියේ ආර්ික හා සාමාජයීක සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතයන්තර සහයයෝ ය යටයත් 

සඳහන් ිරීම ප්රමාණවත්යැයි බ්රිතානයය සහ යසෝවිය් සං මය තර්ක කයළ්ය.   

යම් රැස්වීයම්දී මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයයන් සැලිය යුතු අවධානයක් යනාලැබීම 

බ්රිතානයයේ හා අයමරිකායේ නීතීඥ සංවිධාන හා විවිධ ජාතයන්තර සිවිල් සංවිධාන වල මහත් 

කනස්සල්ලට යහ්තුවීය. මානව අයිතිවාසිකම් පිළි ැනීම හා ප්රවර්ධනය ිරීම එක්සත් ජාතීන්යේ 

ප්රඥප්සතියේ විශද යලස සඳහන් කළ යුතු බවට ප්රාධන වශයයන් බලපෑම් කයළ් ප්රඥප්සතියේ ුල් 

යකටුම්පත පිළිබඳ  සිය අදහස් පළ ිරීයම් අවස්ථාව ලැබූ ආසියායේත් ලතින් අයමරිකායේත් කුඩා 

හා මධයම ප්රමාණයේ රටවල නියයෝජිතයන් හා අයනකුත් රාජය යනාවන සංවිධානයි. යම් අතර 

සිටි රාජය නියයෝජිතයන් යබායහාමයක් යටත් විජිතවාදයයන් මිදීමට උත්සුක වු රටවල් 

නියයෝජනය කළහ. පිලිපීන නියයෝජිත කායලෝස් යරාමියුයලෝ යමහිදී වියශ්ෂ්යයන් කැපී යපනුන 

අතර බ්රසීලය, කැනඩාව, චිලිය, ියුබාව, යඩාමිනිකන් සමූහාණ්ඩුව, ඊජිප්සතුව, ප්රංශය, හයිටි, 

ඉන්දියාව, යමක්සියකෝව, නවසීලන්තය, පැනමාව හා ඌරුගුයේ යන රටවල නියයෝජිතයයෝ නව 

ප්රඥප්සතියේ මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම අවධාරණය ිරීයම් අවශයතාවය අනුමත කරමින් කථා 

කළහ. ඒ අතර එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියට මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම අඩංගු ිරීම 

සම්බන්ධයයන් අයමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ හිතකාමී ස්ථාවරය හැඩ  ැන්වීම පිණිස 

අයමරිකානු රාජය යදපාර්තුයම්න්තුවට නිසි බලපෑම් ිරීමට අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විවිධ 

කම්කරු හා කාන්තා සංවිධාන, කළු අයමරිකානු ජාතිකයන්යේ සංවිධාන හා යුයදේ සංවිධාන 

සමත් වූහ7.  

අවසානයේ සැන්ප්රැන්සිස්යකෝහිදී එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියේ සුනිශ්චිත (final) යකටුම්පත 

සම්මත කරන විට මානව අයිතිවාසිකම් වලට  රුිරීම, ප්රවර්ධනය ිරීම හා වධර්යමත් ිරීම 

පිණිස අන්තර්ජාතික සහයයෝ ය සාක්ෂ්ාත් ිරීම එක්සත් ජාතීන්යේ මූලික අරුණක් වශයයන් 

ප්රඥප්සතියේ පළුයවනි ව න්තිය යටයත්ම සම්මත විය. එයමන්ම ප්රඥප්සතියේ 55වන හා 56 වන 

ව න්තිවලට අනුව මිනිස් අයිතිවාසිකම් සහ මනුෂ්යන්යේ මූලික නිදහස විශව් සාධාරණ යලස 

පිළිපැදීම සහ  රුිරීම අරභයා තනි තනිව යමන්ම ඒකාබද්ධව කටයුතු ිරීමට එක්සත් 

ජාතීන්යේසංවිධානයේ සියළු සාමාජික රටවල් බැඳී සිටී යන්න අනුමත විය. මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳව ප්රඥප්සතියේ යම් තරමින් යහෝ සඳහන් ිරීමට අවසානයේ බ්රිතානයය හා යසෝවිය් 

සං මය එකඟවූයේ, එම ප්රඥප්සතියේම අන් තැනක සඳහන්වන පරිදි අතයවශයයයන්ම සාමාජික 

රටක අභයයන්තර අණසකට යටත්වන කරුණු සම්බන්ධයයන් අධිකාරී බලයක් පැවැත්වීමට 

එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයට යනාහැිය යන සඳහන නිසා යැයි බියේ්ස් වැනි ඇතැම් 

විචාරකයයෝ පවසති.8 

මානව අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධනය ිරීයම් ජාතයන්තර සහයයෝ යක අවශයතාව හැයරන්නට ඒ 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනයක් යහෝ ජාතයන්තර මානව අයිතිවාසිකම් පනතක් පිළිබඳව 

එක්සත් ජාතීන්යේ සම්මත ප්රඥප්සතියේ ිසි තැයනක නිශ්චිත වශයයන් සඳහන් යනාවීය. එයහත් 

ප්රඥප්සතිය අනුමත ිරීම සඳහා සැන්ප්රැන්සිස්යකායේදී ුළු දුන්  එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ 

ප්රථම රැස්වීයම්දීම, මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්රකාශයක් යහෝ සම්ුතියක් පිළියයල 

ිරීම, සංවිධානයේ ප්රුඛ් කටයුත්තක් විය යුතු බවට අයමරිකායේද අනුග්රහයද ඇතිව යබායහෝ 

ලතින් අයමරිකානු හා ආසියානු රටවල් ප්රකාශ කර සිටියහ. 

සැන්ප්රැන්සිස්යකා නුවර එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සමාරම්භක රැස්වීම අවසන් කරමින් 

කථා කළ අයමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති හැරී ටෘමන් අයමරිකානු වයවස්ථාවට අනුව 

අයමරිකානු ජනතාව විසින් යතෝරාපත්රන ලද නියයෝජිතයන් එක්ව මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිලබඳ 

 
7  Hunt, Lynn – Inventing Human Rights, a History -  (W.W. Norton and Company, New York 2007) 

P. 203 

8 Beitz , Charles R. (2011) – The idea of human rights (Oxford University Press, USA) 
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විශිෂ්්ඨ පනතක් අනුමතකර ත් බව සිහිපත් කරමින් එක්සත් ජාතීන්යේ නව ප්රඥප්සතියට අනුව 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යහපත් ජාතයන්තර පනතක් සම්මත ිරීමට අන්තර්ජාතික ප්රජාවට 

ඇති හැියාව  ැන දැන් අපට බලායපායරාත්තු තබා ත හැියැයි  ප්රකාශ කයළ්ය. 

ටෘමන්යේ ප්රකාශයයන් යම්දුරකට පිළිබිඹු වූ උයදයෝ ය මානව අයිතිවාසිකම් කතිකාව  එක්සත් 

ජාතීන්යේ නයාය පත්රයේ නව තලයකට ය න ආයේය. ප්රඥප්සතියේ 689 වන ව න්තියට අනුව 

ආර්ික හා සාමාජයීක යක්ෂ්ත්ර සඳහා යමන්ම මානව අයිතිවාසිකම් ක්යෂ්්ත්රය සඳහා යකාමිෂ්න් 

සභා පත්ිරීයම් ව කීමද එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයට (ECOSOC) 

පැවරිණි. යම් සඳහා ප්රයේශයක් වශයයන් මණ්ඩලය විසින් නවයදයනකුන් යුත් උපයද්ශන 

කමිටුවක් නම් කයළ්ය. යම් කමිටුවට සාමාජිකයන් යතෝරා  ැනීයම්දී හුයදක් රාජය නියයෝජිතයන් 

නම් ිරීම යවනුවට පුද් ලයන් සතු සුවියශෂ්්  සුදුසුකම් මත යතෝරා පත්කර  ැනීම කළ යුතුයැයි 

තීරණය විය.    

යම් උපයද්ශන කමිටුයේ සභාපති වශයයන් පත්වූයේ අයමරිකානු නියයෝජිත ක ණ්ඩායයම් කැපී 

යපණුණු සාමාජිකාවක වූ එලියනෝර් රූස්යවල්්ය. එලියනෝර් අතිශයින්ම ජනප්රියව සිට යනාකඩවා 

යතවරක්ම ජනාධිපතිවරණය දිනා යදවන යලාක මහා යුද්ධය ජයග්රාහීව අවසන් ිරීමට මඳ 

කලකට යපර මියගිය අයමරිකානු ජනාධිපති ප්රෑන්ක්ලින් රූස්යවල්්යේ බිරිඳ වූවාය. එයහත් ඇය 

වැඩි කීර්තියක් ලබා තිබුයණ් ස්වාධීන ලිබරල් මතධාරී කාන්තාවක හා විශිෂ්්ඨ පුවත්පත් තීරු ලිපි 

රචිකාවක් වශයයනි. වියටක රූස්යවල්් සමඟ හා වියටක රුස්යවල්්ය න් යවන්ව 

මානවවාදියයක යලස කටයුතු කළ එලියනෝර් තත්කාලීන ඇයමරිකානු සමාජයේ විශිෂ්ඨ්තම 

කාන්තාව වශයයන් අයමරිකානු වනිතාවන්යේ මත විමසුමින් නම් කර තිබුණි. රූස්යවල්්යේ 

මරණයට පසු ජනාධිපති වූ හැරී ටෘමන් එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ රැස්වීමට සහභාගිවන 

අයමරිකානු නියයෝජිත පිරියස් සාමාජිකාවක් වශයයන් එලියනෝර් නම් කයළ්ය . ඒත් ඒ වහාම 

අයමරිකානු රාජය යදපාර්තුයම්න්තුයේ යජෝන් යෆාස්ටර් ඩලස් වැනි දැඩිමතධාරීහු ඒ පිළිබඳ තම 

යනාකැමැත්ත ජනාධිපතිවරයාට පළ කයළ්  “එලියනෝර් ලිබරල් වැඩියි -   ඇයට අන්තර්ජාතික 

යද්ශපාලනය  ැන දැනුමක් නැහැ”10 යනුයවන් ියමිණි. වියද්ශ ප්රතිපත්ති සම්බන්ධයයන් රාජය 

යදපාර්තයම්න්තුයේ ඒකාධිකාරය  ැන තරමක් යනාමනාපව සිටි ජනාධිපති ටෘමන් ඒ වියරෝධතා 

යනාතකා හැරීය. එලියනෝර්යේ නව පත්වීම අනුමැතිය සඳහා අයමරිකානු යසයන් සභාවට 

ඉදිරිපත් කළ විට අයමරිකායේ පැවැති වර්ණයේදයට එයරහිව ඇයයේ ස්ථාවරය  ැන උරණව සිටි 

මිසිසිපි ජනපදයේ යසයන්් සභික තියයඩෝර් ජී. බිල්යබෝ, යම් පත්වීම අනුමත යනාිරීමට තමනට 

ඇති යහ්තු  ැන යපාතක් වුවද ලිවිය හැියැයි ියමින්, පත්වීමට විරුද්ධව චන්දය දුන්යන්ය.11 

එයහත් බහුතරය ඇයේ පත්වීම අනුමත කයළ්ය. 

ඒ යකයස් යවතත් ලන්ඩනයේ පැවැති එක්සත් ජාතීන්යේ ඊළඟ සැසිවාරයේදී විචක්ෂ්ණ යලස 

කටයුතු ිරීම නිසා එලියනෝර් සියල්ලන්යේම ප්රසාදයට ලක්වූවාය. සැසිය අවසන් වූ පසු 

අයමරිකානු නියයෝජිත කන්ඩායයම් ඉවන් වැන්ඩන්බර්ේ සමඟ එලියනෝර් ළඟට පැමිනි යජෝන් 

යෆාස්ටර් ඩලස් “ ඔබ අයප්ස නියයෝජිත කණ්ඩායමට ඇතුල් ිරීම වැළැක්වීමට හැි හැම යදයක්ම 

 
9 The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for 

the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the 

performance of its functions.   – UN Charter 

10 Roosvelt, E (1961) Autobiography of Elenor Roosvelt (Harper & Brothers, New York, 1961) L 

4444 Kindle Edition 

11  Roosvelt, E (1961) Autobiography of Elenor Roosvelt (Harper & Brothers, New York, 1961) L 

4444 Kindle Edition 

http://www.un.org/en/ecosoc/
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අප කළ බව පිළි න්නා අතරම යම් සැසියේදී ඔයේ දස්කම දුටු විට ඔබත් සමඟ එකට වැඩ ිරීමට 

ලැබීම සතුටට කරුණක් බව ිව යුතුමයි” 12 යනුයවන් පැවසූයේය.  

මානව අයිතිවාසිකම් උපයද්ශන මණ්ඩලය 1946 වසන්තයේ නිේයයෝර්ක් හි හන්ටර් යකාලීජියේ 

රැස්වන විට බටහිර යුයරෝපය හා යසෝවිය් සං මය අතර ඇති විරසකය ස්ටාලින් සහ චර්චිල් 

විසින් ප්රසිද්ධ කරළියට ය න තිබුණි.  යකාමියුනිස්් රමයට ධනපති රමයක් සමඟ සාමකාමී 

සහජීවනයක් තිබිය යනාහැි බව ස්ටාලින් ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කළ අතර නැයනහිර යුයරෝපය 

යකඩ තිරයින් වසමින් රටවල් යටපත්කර  ැනීමට ස්ටාලින් තැත් කරන බවට චර්චිල් යචෝදනා 

කයළ්ය. යම් වන විට මැතිවරණයයන් පැරදී චර්චිල් බ්රිතානය අ මැති ධුරයයන් පහවී සිටි අතර තව 

දුරටත් යසෝවිය් සං මය සමඟ සාමකාමීව කටයුතු ිරීමට ඉටාය න සිටි ටෘමන් ජනාධිපතිවරයා 

යම් වාේ හටයන් ඍජු දායකයයකු යනාවීමට ව බලා  ත්යත්ය. 

  උපයද්ශන මණ්ඩලයේ ආරම්භක රැස්වීයම්දීම එලියනෝර් එහි සභාපති ධුරයට පත්වූවාය. 

උපයද්ශන මණ්ඩලට නියමිතව තිබුයණ් යයෝජිත මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම විසින් කළයුතු 

කාර්යන් යමානවාදැයි සාකච්ො යකාට නිර්යද්ශ ිරීමය. ඒ අනුව උපයද්ශන මණ්ඩලයේ ප්රධාන 

නිර්යද්ශය වූයේ යයෝජිත යකාමිසයම් මූලික කාර්ය විය යුත්යත් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාතයන්තර පනතක් යකටුම්පත් ිරීම බවයි. “මානව අයිතිවාසිම් යමානවාදැයි යන්න  ැන විශ්ව 

සාධාරණ ප්රමිතියක් යනාතිබීම ජාතීන් අතර  ැටුම්වලට යහ්තුවක් බවත් සියල්ලන් විසින් ප්රමාණික 

යලස පිළි නු ලැබූ මානව අයිතිවාසිකම් ලයිස්තුවක් තිරසාර සාමයක් ය ාඩනැගීයම් අතයවශය 

අත්තිවාරම බවත් අපි සිතුයවු”13 යි නිර්යද්ශ මණ්ඩලයේ කටයුතු අරභයා පසුව ‘යෆාරීන්ේ 

එයෆයාර්ස්’ සඟරාවට ලිපියක් ලියමින් එලියනෝර් ප්රකාශ කළාය. අනතුරුව සති තුනක් රැස්වීයමන් 

පසු වුවද උපයද්ශන මණ්ඩලයට එකඟ විමට හැි වූයේ තවත් එකම එක නිර්යද්ශයකට පමණි. 

එනම් යයෝජිත මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් සාමාජිකයන් යතෝරා ත යුත්යත් ඔවුන්යේ 

පුද් ලික සුදුසුකම් මත මිස හුයදක් එක්සත් ජාතීන්යේ සාමාජික රටවලින් නම් යකයරන 

නියයෝජිතයන් වීම නිසා යනායේ යන නිර්යද්ශයයි. එයහත් යමකී නිර්යද්ශය රාජය 

නියයෝජිතයන්ය න් සැදුනු එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලය (ECOSOC) 

විසින් එකයහළා ප්රතික්යෂ්ප කරනලදී.                      

අනතුරුව 1946 ජුනිමාසයේදී එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියට අනුව එහි ආර්ික හා සාමාජයීක 

මණ්ඩලය (ECOSOC) විසින් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යකාමිසම පිහිටුවනු ලැබීය. රටවල් දහ 

අටක් විසින් නම් කරන ලද නියයෝජිතයන්ය න් යකාමිසම සමන්විත විය. එක්සත් ජාතීන්යේ 

සංවිධානයේ නියෂ්්ධ බලය හිමි පස් මහ බලවතුන් වශයයන් හැඳින්වුණු අයමරිකා එක්සත් 

ජනපදය, යසෝවිය් සං මය, මහා බ්රිතානයය, ප්රංශය හා චීනය යන රටවලට අමතරව 

ඹස්යෙලියාව, යබල්ජියම, බයියලෝ රුසියාව, චිලිය, ඊජිප්සතුව, ඉන්දියාව, ඉරානය, යලබනනය, 

පැනමාව, පිලිපීනය, යුක්යර්නය , ඌරුගුයේ සහ යුය ෝස්යලාවියාව යන රටවලින් නම් යකරුණු 

නියයෝජිතයන් ය න් යකාමිසම සැකසින. ඒක්සත් ජාතීන්යේ මහයල්කම් කාර්යාලයේ මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යදපාර්තයම්න්තුයේ අධයක්ෂ් තනතුර දැරූ ජාතයන්තර නීතිය පිළිබඳ 

මහාචාර්යවරයයකු වූ කැයන්ඩියානු ජාතික යජෝන් . පී. හම්ප්රි යකාමිසයම් යල්කම්වරයා වශයයන් 

පත්විණ.  

 

 

 

 
12 Roosvelt. E. (1961) Autobiography of Elenor Roosvelt (Harper & Brothers, New York, 1961)L 

4444 Kindle Edition 

13 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 31 
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3. මානව  අයිතිවාසිකම්  යකාමිසම  - මනුෂ්යා  යනු  කවුද? 
 

මහාචාර්ය හම්ප්රි බලායපායරාත්තුවූ පරිදි පළු රැසව්ීයම්දීම එලියනෝර් රූස්යවල්් මානව 

අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම්ද සභාපතිවරිය වශයයන් ඒකච්ෙන්දයයන් පත් වූවාය. “යම්වන විට 

එක්සත් ජාතීන්යේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වැඩ සටහයන් ඉතාමත් වැද ත් පුද් ලයා 

වශයයන් එලියනෝර් සලකනු ලැබු අතර සියල්ලන්යේම ය ෞරවයට පාත්රවූ මියගිය රූස්යවල්් 

ජනාධිපතිවරයා සිහිපත්වීමට අතියර්කව මානවවාදිනියක වශයයන් මානව අයිතිවාසිකම් 

ප්රවර්ධනය ිරීම පිළිබඳව ඇය විසින්ම දිනා නු ලැබූ කීර්තිය ුල් අවධියේදී මානව අයිතිවාසිකම් 

යකාමිසයම් වැඩකටයුතු කරය න යාමට ඉමහත් යලස උපකාරී විණැ”14 යි  හම්ප්රි සිය මතක 

සටහන් වල පවසයි. චීන නියයෝජිතයා වශයයන් පැමිනි පී.සී. චැන්ේ යකාමිසයම් උපසභාපති 

වශයයන් පත්විය. නාටය රචකයයකු, අධයාපනඥයයකු හා චීන සංගීතය සහ සාහිතය පිළිබඳ 

විශාරදයයකු වූ චැන්ේ චීන බුද්ධිමය පුනරුදයේ යපර  මන්කරුයවකු වශයයන් සැලකුණි. 

එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ ප්රාරම්භක රැස්වීයම්දී චීන චින්තකයයකු වු 

යමන්සියස් උපුටා දක්වමින් “යහගුණය මගින් මනුෂ්ය වර් යා ආම්බාම් කර ැනීම අයප්ස අරුණ 

විය යුතුයැයි” ප්රකාශකරමින් පැවැත්වූ අසාමානය කථාව නිසා ඔහු යබායහෝ නියයෝජිතයන් අතර 

යබයහවින් සම්භාවයට පත්ව සිටියේය.  

පිලිපීන නියයෝජිත කායලෝස් යරාමියුයලෝ විසින් ඉමහත් උයදයෝ යයන් යයෝජනා කරන ලදුව 

යලබනනයේ චාලස් මලික් යකාමිසයම් නිල රයපාර්තුකරු වශයයන් යතෝරා න්නා ලදී. යලබනන 

අරාබි ජාතිකයයකු වූ හතලිස් හැවිරිදි මලික් යකාමිසයම් සිටි වයසින් අඩුම සාමාජිකයා විය. 

සුපතළ ජර්මානු දාර්ශනිකයයකු වු හයියඩ ර් හා කලක් එක්ව කටයුතු කළ මලික් දර්ශනවාදය 

පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිධාරියයකු වීය. පසු කයලක ඔහු යලබනනයේ අධයාපන හා වියද්ශ 

ඇමැතිකම්ද දැරීය. එක් අතින් බැලූවිට යකාමිසයම් නායකත්වයට පත්වූ එලියනෝර්, චැන්ේ හා 

මලික් ිත්වය බටහිර, මැද හා යපරදි  සුසංයයෝජනය පිළිබඳ කදිම පිළිබිඹුවක්ද විය. 

ආරම්භක දිනය අවසානයේදී යකාමිසම තුල දක්නට ලැබුණු බලායපායරාත්තු සහ ත උයදයෝ ය 

සියල්ලන් තුළම එක සමානව යනාපැවතිණ. යසෝවිය් නියයෝජිතයා වූ වැයලන්ටින් 

යටප්සලියයකාේ සිය වියද්ශ අමාතයාංශයට යැේ වාර්තාව එම අසමාන හැඟීම් පිළිබඳ කදිම 

උදාහරණයි. “ අපි බලායපායරාත්තුවු පරිදි යසෝවිය් සං මයේ යහෝ යුය ෝස්ලාවියායේ 

නියයෝජිතයයකු යකාමිසයම් නායකත්වයට ඇතුල්කර  ැනීමට අපට යනාහැිවිය. වඩාත්ම 

යනාරුස්නා යදය නම් චීන හා යලබනන නියයෝජිතයන් යදයදනාම අයමරිකානු නියයෝජිතවරිය 

යබයහවින් අ ය ිරීමයි”15 යනුයවන් ඔහු යමාස්කේ නුවරට වාර්තා කයළ්ය. එයහත් ඇත්ත 

වශයයන් බැලූ විට චීන හා යලබනන නියයෝජිතයන් යදපලම යසෝවිය් නියයෝජිතයා යමන් යනාව 

රාජය මතවාදයන්ට වඩා තම ස්වාධීන මත ප්රකාශ කළ අදීන බුද්ධිමතුන් වූ අතර යබායහෝ විට 

එියනකා පරයමින් සිය මතයන් පරසප්රව උර ා බැලු අයද වුහ. යකාමිසම තුළ යසෝවිය් 

සං මයට සිය බලා යපායරාත්තු තැබිය හැිව තිබුයණ් බයියලෝරුසියාව, යුක්යර්නය හා 

යුය ෝස්ලාවියායවන් පැමිනි හුයදක් සිය රජයන්යේ උපයදස් මත කටයුතු කළ යසෝවිය් පියල් යයි 

සැලකුනු නියයෝජිතයන් යකයර් පමණි. 

එලියනෝර් රූස්යවල්් හැයරන විට යකාමිසයම් කාන්තා සාමාජිකාවකට සිටියේ ඉන්දියායවන් 

පැමිණි හන්ස යම්තා පමණි.  ඉන්දියානු නිදහස් වයාපාරයේ උයදයෝගිමත් සාමාජිකාවක් වු යම්තා 

‘සිවිල් නිදහස’ යන මැයයන් 1945 යබාම්බායේදී ප්ර කාශයට පත් කළ  සිය යපාත් පිංච මගින් 

 
14 14 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 33 

15 Report of Valentin Tepliakov, 2nd March 1947 (Moscow: Russian Center for Documents on 

Modern History) index 2A Folder 7a /1-17  quoted by Glendon, Mary Ann (2001) A World Made 

New (Random House, New York) p. 33 
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බ්රිතානයය පාලනය යටයත් ඉන්දියායේ පැවැති,  නඩු විභා යින් යතාරව සිරභාරයේ තබා  ැනීම, 

පුවත් වාරණය හා යද්පළ අත් අඩංගුවට  ැනීම වැනි යටත් විජිතවාදී ප්රතිපත්ති නිර්දය යලස 

වියේචනයට ලක් කළාය. 1949දී  නිදහස් ඉන්දියායේ වයස්ථාව යකටුම්පත් ිරීයම්දි පුරවැසි 

අයිතීන් පිලීබඳව උපයදස් දීමට පත්කළ කාන්තාවන් යදයදන අතරින් යම්තා එක් අයයකු වුවාය. 

යකාමිසයම් සිටි අයනක් කැපී යපයනන සාමාජිකයා වූයේ ප්රංශ නියයෝජිත යරයන කාසන්ය. නීතිය 

පිළිබඳ මහාචාර්ය වරයයකු වු කාසන් ප්රංශ අධිකරණයේ විනිශච්යකරුයවකුද විය. රටක 

අභයන්තර කටයුතු ජාතයන්තර විමර්ශනයට ලක්වීම යවනුයවන් යපනී සිටි රාජය තාන්ික 

නියයෝජිතයයකු වශයයන් ඔහු කැපී යපණුණි. මානව අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධනය සඳහා ඔහු විසින් 

කරන ලද යස්වය යවනුයවන්  පසුව 1968 යනාබල් සාම තයයා යයන්ද ඔහු පිදුම් ලැබීය.  

යකාමිසයම් ුල් යදසතිය යබයහවින්ම  තවූයේ එහි කටයුතු සංවිධානය කර  ත යුත්යත් කවර 

ආකාරයින්දැයි සාකච්චා කර  ැනීම සඳහාය. යම් අතර තුර එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා 

සාමාජයීක කමිටුව විසින් අනු යකාමිසන් සභා යදකක් පිහිටුවා  නු ලැබීය. සුළු ජාතිකයන්ට අඩු 

සැලිලි දැක්වීම සහ ඔහුන් ආරක්ෂ්ා ිරීම පිළිබඳ විධිවිධාන යසායාබැලීම සඳහා පත්කළ 

පළුයවනි අනු කමිටුව යසෝවිය් සං මයේ යයෝජනාවක් අනුව පිහිටුවන ලද අතර බ්රිතානය, 

ප්රංශය හා අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය විසින් යයෝජනා කරනු ලදුව  ප්රවෘත්ති හා යතාරතුරු 

දැන ැනීයම් නිදහස සාක්ෂ්ාත් කර ැනීයම් විධිවිධාන සඳහා අයනක් අනුයකාමිසම පිහිටුවනු 

ලැබීය. යමය එක්තරා ආකාරයට යසෝවිය් සං මය හා බටහිර රටේල අතර ලියලන ප්රතියරෝධය 

පිළිබිඹු කයළ්ය. කළු ජාතිකයන්ට අඩු සැලිලි දැක්වීම මගින් අයමරිකාව සුළු ජාතිකයන්යේ 

අභිලාෂ්යන් යනාතකා හරින්යන් යැයි යසෝවිය් සං මය ඒ වන විට යචෝදනා කරමින් සිටි අතර 

අදහස් ප්රකාශ ිරීයම් නිදහස යසෝවිය් සං මය විසින් නිර්දය යලස මර්දනය කරන්යන්යැයි 

බටහිර රටවල් නිරතුරුව ප්රකාශ කයළ්ය. යම් කරුණු යදකම සතයවු නුදු අනු යකාමිසම් සභා පත් 

ිරීයමන් වඩාත් පිළිබිඹු වූයේ ඒ සම්බන්ධයයන් විසඳුම් යසවීයම් උනන්දුවට වඩා එක්සත් 

ජාතීන්යේ සංවීධානය තුළ අනුරමයයන් කඳවුරු යදකකට ධ්රැවීකරණය යවමින් පවතින 

ජාතයන්තර යද්ශපාලනයි.   

යම් වන විට විවිධ ජන සංවිධාන හා පුද් ලයන් විසින් මානව අයිතිවාසිකම් සාක්ෂ්ාත් කර ැනීම 

පිළිබඳව යනායයක්  අදහස් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යකාමිසමට යයාුකරමින් තිබුණි. ඒ 

අතරින් සැලිය යුතු යල්ඛ්න සංඛ්යාවක් විවිධ රටවල් විසින් මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 

කරනු ලැබීම පිළිබඳ යචෝදනා විය. අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වැලැක්වීයම් ජාතයන්තර 

රමයේදයක් හඳුන්වාදීම යහෝ එක් එක් රටවල් තම යද්ශසීමා තුල එම  අයිතිවාසිකම්  සාක්ෂ්ාත් 

කර ැනීම සඳහා උපයයෝගී කර ත හැි ප්රමිතියක් සකස් ිරීම යන ක්රියාමාර්  යදක අතර යම් 

තත්වය යටයත් ිනම් ක්රියාමාර් යක් අනු මනය කළ යුතුදැයි යකාමිසයම් සාකච්ොවට බඳුන් වූ 

වැද ත් මාතෘකාවක් විය.  

බලාත්මක ිරීයම් ශක්තිමත් රමයේදයින් යතාරව හුයදක් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  

අන්තර්ජාතික පනතක් ඇති ිරීම සඳහා කටයුතු ිරීම නිශ්පල ක්රියාවකැයි ඔස්යෙලියානු 

නියයෝජිත යරෝයි යහාජ්සන් සහ ඉන්දියායේ හන්ස යම්තා තදින් ියා සිටියේය. මානව 

අයිතිවාසිකම් කඩ ිරීම විභා  ිරීයම් බලය ඇති අන්තර්ජාතික අධිකරණයක් පිහිටුවිය යුතු බව 

ඔවුහු අදහස් කළහ. එයහත් ප්ර ථමයයන්ම යකාමිසම කළ යුත්යත් මානව අයිතිවාසිකම් නිශ්චිත 

යලස හඳුනාය න එක්සත් ජාතීන්යේ  සාමාජික රටවල් මානව අයිතීන් සම්බන්ධයයන් 

අනු මනය කළ යුතු ප්රමීති ප්රකාශයට පත් ිරීයම් යල්ඛ්නයක් සකස් ිරීමයැයි එලියනෝර් අදහස් 

කළාය. ඇයේම රටද ඇතුළුව සියළුම රටවල් ආධිපතයයට ලක් යකයරන මිනිස් අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ අන්තර් ජාතික අධිකරණයක් වහාම පිහිටුවීම වැයඩමින් පවතින කඳවුරුවාදී අන්තර්ජාතික 

තත්වය තුල කළ යනාහැියැයි ඇය විශ්වාස කළාය. එවැනි අධිකරණයක බලයට නතුවීමට 

අඩුසැලිල්ලට බඳුන්යවමින් සිටි කළු ජාතිකයන්ට සමතැන ලබාදීම සම්බන්ධයයන් ප්රති ාමී 

අදහස් දැරූ අයමරිකායේ දකුණුදි  ජනපද වලින් පැමිණි යබායහෝ යසයන් සභා 

නියයෝජිතයන්යේ අනුමැතිය යනාලැයබන බවද ඇය දැන සිටියාය. අදහස් ප්රකාශ ිරීයම් අයිතිය 
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හා තමන් කැමැති යද්ශපාලන මතයක් දැරීමට ඇති අයිතිය සම්බන්ධයයන් යසෝවිය් සං මය 

දක්වන යනාරුස්නා භාවය හුයේ එවැනි අයිතීන් බලාත්මක යකයරන අන්තර්ජාතික 

අධිකරණයක් සඳහා යසෝවිය් කඳවුරද එකඟ යනාවනු ඇති බවද ඇයේ අදහස වූවාය.  

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය බිහිවීයමන් යබායහෝ කලකට පසු 1959 අන්තර් 

යුයරෝපීය අධිකරණය පිහිටුවනයතක් ම සිය මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීම ජාතික 

උපරිමාධිකරණයකට ඉහලින් පිහිටි අන්තර්ජාතික විනිශච්යකට ලක්යකාට සහන සලසා  ැනීයම් 

හැියාවක් ිසියවකුට යනාලැබුණි. එයතක් යමයතක් යම් වාසනාව ලැබී ඇත්යත් යුයරෝපීය 

සං මයේ සාමාජික රටවල පුරවැසියන්ට පමණි.   

යකාමිසයම් ුල්ම කටයුත්ත විය යුත්යත් මානව අයිතිවාසිකම් යකටුම්පතක් සඳහා සුදුසු 

පූර්විකාවක් සම්මත කර ැනීමයයි පී.සී. චැන්ේ ඉදිරිපත් කළ මතයට යබායහෝ යදයනකුයේ 

අනුග්රහය ලැබුණි. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රමිතිය නිර්ණය කළ යුත්යත් “ මනුෂ්යායේ 

අභිමානය16” නමැති සංකල්පය පාදක යකාටය න යැයි චැන්ේ අදහස් කයළ්ය. සෑම 

මනුෂ්යයයකුටම ඔහුට ආයේනික වූ ස්වාභාවික උරුමයක් ඇති බවද යකාතැනක වාසය කළත් 

මූලික වශයයන් මනුෂ්ය ජාතිය එකක් යලස සැලියයුතුය යන්න පූර්විකායේ විශද වසයයන් 

සඳහන් කළ යුතු බවද යරයන කාසන් ියා සිටියේය. 

පූර්විකාව සම්බන්ධයයන් ප්රථම මතයේදය උද් තවූයේ මිනිසා යනු කවයරක්දැයි යන්න 

පළුයකාට විමසිය යුතුය යනුයවන් චාල්ස් මලික් ඉදිරිපත් කළ දාර්ශනික මතය නිසාය.  මානව 

අයිතිවාසිකම්  ැන කථාකරන විට අප පළුයවන්ම ඇසිය යුතු මූලික ප්රශ්නය “මිනිසා යනු 

කවුද?” යන්නයැයි මලික් ප්රකාශ කර සිටියේය. මනුෂ්යා යනු හුදු සමාජයීය සත්වයයක්ද? 

නැතයහාත් යදපා සයතක් පමණක්ද? මනුෂ්යයා ආර්ික සත්වයයක් පමණක් යැයි සැලකීම හරිද? 

යනුයවන් මලික් ප්ර ශ්න කයළ්ය. වැඩිදුරටත් සිය අදහස පළකරමින් “ මානව අයිතිවාසිකම් 

සම්බන්ධයයන් අප අතර එකඟත්වයක් ඇති යනාවන හැමවිටම ඇත්ත වශයයන්ම අයප්ස මතයේදය 

වන්යන් පුද් ලයයකු වශයයන් මිනිසායේ ආයේනික සව්භාවය කුමක්ද යන්න පිළිබඳවයි” 17  

යනුයවන් මලික් ියා සිටියේය. 

මලික්යේ ඒ ප්රකාශය යකාමියුනිස්්වාදියයකු වූ යුය ෝස්ලාවියානු නියයෝජිත ේලැස්ඩිලාේ 

රිේනිකාර්යේ ඉමහත් යදෝෂ්දර්ශනයට ලක්විය. “මනුෂ්යායේ නිදහස රඳාපවතින්යන් මනුෂ්යා හා 

ඔහු ජීවත්වන ප්රජාව අතර පවතින සුසංයයා ය මත වන අතර මනුෂ්යයායේ පුද් ල 

අයිතිවාසිකම්වලට වඩා රජයක් විසින් ුර්තිමත් කරනු ලබන යපාදු යහපතට ප්රුඛ්ත්වය ලැබිය 

යුතුයැ”යි18  රිේනිකාර් ියාසිටියේය.  තත්කාලීන යකාමියුනිස්් වාංමාලායේ විචක්ෂ්ණයයකු වු 

රිේනිකාර් “පුද් ලවාදී මානසිකත්වය යබායහෝ රටවල පාලක පන්තිය විසින් සිය වරප්රසාද 

ආරක්ෂ්ා ිරීම සඳහා යයාදා නු ලැබුවක් වන අතර සමාජමය වටිනාකම්  රුකරන හැම 

ජාතියක්ම සම්බන්ධයයන් රජය යනු සෑම පුද් ලයයකුයේම සුබසිද්ධිය අරුණු කර  ත් 

සංස්ථාවකැයි”19 ප්රකාශ කයළ්ය. එයහත් ජර්මන් යුයදේවන් හා ජිප්සසීන් හි්ලර්යේ රජය විසින් 

ජනඝාතනයට ලක් කරනු ලැබුයේ ආර්ය ජර්මානු ජාතිකයන් උයදසා නිර්මාණය කරනු ලැබූ නාසි 

 
16  “මනුෂ්යායේ අභිමානය” සන යයදුම යවනුවට  යමයතක් පැවති විශ්ව ප්රකාශන සිංහල 

පරිවර්තන වල සඳහන් වන්යන් “ඹනුෂ්යායේ  රුත්වය” යන යයදුමයි. එයහත් Human Dignity යන්නට 

උචිතම සිංහල යයදුම මනුෂ්යායේ අභිමානය යන්නයි. යමහිදී Dignity යන යයදුමට ය ෞරවයට යමන්ම 

සදාචාරශීලීව සැලකුම් ලැබීමටද මනුෂ්යාට සහජයයන් ඇති උරුමයද අඩංගුයවයි. අවමානය එහි 

විරුද්ධාර්ථයයි. 

17 Human Right Commission, First Session Summary Records (E/CN.4/SR.9)UN p. 3 -5 

18 එම 

19 එම 
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සමාජ වටිනාකම් රාජය ප්රතිපත්තිය වීම නිසාය යන කරුණ තවමත් යබායහෝ යදනායේ මතකයේ 

රැඳී තිබිණ. 

රිේනිකාර්යේ ප්රකාශයට පිළිවදන් දුන් මලික් “ අද දරුණුම තර්ජනය වී ඇත්යත් පුද් ලයයක් 

වශයයන් මනුෂ්යාත් ඔහුයේ පුද් ලික මානව අයිතියත් සහුලින්ම යනාතකාහරිමින් සමාජය 

සමූහකරණය ිරීයම් ප්රයත්නයයි” 20 ප්රකාශකයළ්ය. යකාමිසයම් කටයුතු මනුෂ්යා සම්බන්ධයයන් 

වූ ප්රධාන මූල ධර්මයන් හතරක් මත පදනම් විය යුතුයැයි මලික් යයෝජනා කයළ්ය. ඒ අනුව ප්රථම 

යකාට මනුෂ්යයායේ ස්වීයත්වය ඔහු අයිති ජාතික හා සංස්කෘතික ප්රජා යකා්ඨාශයට වඩා උතුම් 

යකාට සැලිය යුතුය. යදවනුව මනුෂ්යයයයකුයේ හෘදය සාක්ිය හා චින්තන නිදහස ඔහු සතු 

යකයලසිය යනාහැි ශුද්ධමය අයිතීන් වශයයන් සැලිය යුතුය. යතවනුව රජය, ආ මික 

ආයතන සහ අනිකුත් කුමන ආකාරයක සමූහයක් යහෝ සංස්ථාවක් යහෝ විසින් මනුෂ්යයයකු 

බලහත්කාරයයන් නතුකර  ැනීමට දරනු ලබන ඕනෑම වෑයමක් ප්රතික්යෂ්ප කළ යුතුය. සිේ 

යවනුව පුද් ලයන් යමන්ම සමූහයන්ද වැරදි විය හැි බැවින් සිය හෘදසාක්ිය අනුවම කටයුතු 

ිරීමට පුද් ලයයකුට ඇති නිදහස සියල්ලට වඩා උතුම්යකාට සැලිය යුතුය. 

යමවර මලික්යේ අදහස් වියේචනය ිරීමට පැමිණියේ කනිෂ්්ඨ නියයෝජිතයයකු යලස යසෝවිය් 

නියයෝජිත කණ්ඩායමට ඇතුළත්ව සිටි වැලන්ටයින් යටප්සලියයකාේය. මලික්යේ අදහස් යත්රුමක් 

නැති ප්රලාප වශයයන් හැඳින්වූ යටප්සලියයකාේ මනුෂ්යායේ පැවැත්ම හා ඔහුට ඇති අයිතිවාසිකම් 

සාක්ෂ්ාත්කර  ැනීයම් හැියාව රඳා පවතින්යන් ඔහු අයත්වන ප්රජා සමූහය මත බැවින්  

මනුෂ්යායේ අයිතීන් තමා ජීවත්වන ප්රජා සමූහය යවනුයවන් ඔහු විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් මත 

තීරණය වන බවට තර්ක කයළ්ය. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විවාදය පරසප්ර දෘෂ්්ීවාද මත පදනමි යනාවිය යුතුයැයි කී හන්ස  

යම්තා වඩා උතුම් විය යුත්යත් මනුෂ්යාද නැතයහාත් සමාජයද යන්න වැද ත් යනායේයැයි ප්රකාශ 

කළාය. යකාමිසම යද්ශපාලන දෘෂ්්ිවාද වංකගිරියක අතරමං යනාවිය යුතුයැයි ඇය අදහස් 

කළාය. බ්රිතානය කම්කරු පක්ෂ්යේ වෘත්තිය සමිති නායකයයකු වු බ්රිතානයය නියයෝජිත චාල්ස් 

ඩුක් ද යසෝවිය් පියල් රායජයක්න්ද්ර ත මතවාදයට යම් පමණකට සහයයෝ ය දක්වමින් 

මනුෂ්යන්යේ නිදහස පිළිබඳ ව කීම රජයට පැවයරන්යන් නම් එය සාක්ෂ්ාත් කර ැනීයම් ආර්ික 

වාතාවරණයක් ඇතිකර  ැනීමට රජයට හැිවනයස් යම් දුරකට පුද් ල නිදහස කැප ිරීමට 

සිදුවනු ඇතැයි ප්රකාශ කයළ්ය. මනුෂ්යා සමාජ සත්වයයකු වන අතර ඔහුයේ පැවැත්ම හා වර්ධනය 

තීරණය වන්යන් ඔහු සහ සමාජය අතර ඇති අනවරත සම්බන්ධතාවය මත ුත් වඩා වැද ත් 

වන්යන් මලික් සඳහන් කළ පරිදි හෘද සාක්ියට අනුව කටයුතු ිරීමට මනුෂ්යයයකුට ඇති 

නිදහසයැයි විවාදයට සහභාගිවූ ප්රංශයේ යරයන කාසන් ප්රකාශ කයළ්ය. කාසන්ට අනුව යම් නිදහස 

මනුෂ්යා සතු අභිමානය හා වටිනාකම පිළිබඳ වැද ත්ම ප්රශ්ණයයි. 

සමාජය හා පුද් ලයා ප්රතිවියරෝධි කඳවුරුවලට  ාල් කළ සිය වියේචකයන්ට පිළිතුරුදුන්  මලික් 

මනුෂ්යා වනාහී තනි ස්වාධීන පුද් ලයයකු යමන්ම සමාජයේ සාමාජිකයයකු වශයයන්ද එක්වර 

ක්රියාකරන බව යපන්වා දුන්යන්ය. යසෝවිය් නියයෝජිතයායේ වියේචනයට පිළිතුරු යදමින් 

මනුෂ්යයයකුයේ හෘද සාක්ිය මත බලාත්කාරය පැටවීමට තමා විරුද්ධ මන්දැයි මලික් යමයස් 

පැහැදිලි කයළ්ය.  

“ පුද් ලයයක් වශයයන් මනුෂ්යයයකු තම සමාජමය ව කීම් ඉටු ිරීමට බැඳි සිටින නුදු ඔහු 

යවත බයලන් පටවනු ලබන ඕනෑම ආකාරයක පර පීඩනයකට විරුද්දධව තම අදහස ියා පෑමට 

මනුෂ්යයයකුට නිදහස තිබිය යුතුය. විරුද්ධවීම නිසා ශාරීරික මර්දනයට භාජනය වීම යවනුවට 

‘මම ඒ සඳහා එකඟ නැහැ’ කීමට ඔහුට ඇති අයිතිය නීතියයන් ආරක්ෂ්ා කළ යුතුය.” 21 

 
20 ය ාවියන් සමූහකරණයට ලක්ිරීම යමකල යසෝවිය් සං මය විසින් දියත් කර තිබූ යද්ශපාලන 

වයාපාරයක් විය. 

21 Human Right Commission, First Session Summary Records (E/CN.4/SR.9)UN p. 35-37 
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රජයක් මගින් සලසන යපාදුයහපත යවනුයවන් යම් කැපිරීම් ිරීමට සිදුවන බවට බ්රිතානය 

නියයෝජිතයා ඉදිරිපත් කළ අදහසට තමා යම්දුරකට එකඟවන නුත් එහි ඇති අනතුර 

බලායපායරාත්තුවන ඊනියා සමාජමය කැපිරීම යබායහෝ විට ප්රමාණය ඉක්මවා යෑයමන් 

සිදුවන්යන් මනුෂ්යා සතු පුද් ල නිදහස රජය කරවන අය ශක්තිමත් ිරීම සඳහා කැපිරීමට 

සිදුවීම පමණක්යැයි  මලික් පැවසීය. එදින තම මැදිහත්වීම නිමකරමින්, අවසාන විග්රහයේදී මානව 

හිමිකම් පිළිබඳ යකාමිසමට වැද ත් වන මූලික කරුණ වන්යන් “රජයක් මනුෂ්යන් යවනුයවන් 

පවත්වාය න යායුතුද යනාඑයස්නම් මනුෂ්යයන් රජයක් යවනුයවන් පවත්වාය න යායුතුද?” යන 

ප්ර ශ්නය යැයි මලික් ප්රකාශ කයළ්ය. 

තමා චාල්ස් මලික් හා ුළු හදින්ම එකඟවන බව ඊළඟ දිනයේ යකාමිසයම් සැසිය අරඹන විට 

එලියනෝර් ප්රකාශ කළාය. මලික්යේ ආස්ථානය සුවියශෂ්් වශයයන් යකාමිසයම් සාමාජිකයන් 

යදයදයනකු අතින් යනාසෑයහන යලස වියේචනයට ලක්වන විට ඔහුට නිසි සහයයා ය දැක්විමට 

ඉදිරිපත් වීමට යනාහැිවීම කණ ාටුවට කරුණකැයි ඇය පැවසුවාය. මින් දිරිමත් වූ මලික්  

එලියනෝර් යවත ස්තුති-පූර්වක බැල්මක් යහලා යසෝවිය් නියයෝජිතයා යදසට හැරී 

“මනුෂ්යයයකුයේ අවියයෝජනීය නිදහස විසින් ුර්තිමත් කරනු ලබන ඒ මනුෂ්යාත්මභාවය මා 

විශ්වාස කරන අන්දමට අද අන් කවර කලකටවත් වඩා ඒකාධිපති රාජයයන් විසින් මරණීය 

තර්ජනයට ලක් කර තියේ. සමාජයීය ව කීම පිළිබඳ හැි හැම වාසියක්ම ලබා  ත්තද රජයක් 

විසින් ඉටු කළ යුතු සියළුම කටයුතු මනුෂ්යායේ පුද් ලභාවයේ නිදහස උයදසාම සිදුවිය යුතුය යන 

දර්ශනය යයෝජිත අයිතිවාසිකම් වල පිළිබිඹු විය යුතුය”22 යනුයවන් ප්රකාශ කයළ්ය.  

චාල්ස් මලික් විසින් උසි න්වනු ලැබු යම් විවාදය මානව හිමිකම් පිළිබඳ සාකච්ොයේ තීරණාත්මක 

යමායහාතක් සනිටුහන් කයළ්ය. ඒ අතරම මනුෂ්යා හා සමාජය පිළිබඳ යකාමිසයම් ඇතැම් 

සාමාජිකයන් අතර තිබු දෘෂ්්ිවාදී ආස්ථානයන් විවාදයයන් ඉසම්තු කර ලූ අතර පසුව යකාමිසයම් 

කටයුතු අතරින් වැඩිම කාලයක් කැප ිරීමට සිදුවූ මනුෂ්යායේ සාමාජයීක හා ආර්ික අයිතීන් 

නිර්ණය ිරීයම් අවශයතාව පිළිබඳ ප්රවණතාව බිහි ිරීමට එය එක් යහ්තුවක් විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 22 Human Right Commission, First Session Summary Records (E/CN.4/SR.9)UN p. 46 
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4. ස්වවරී විය  යුතු රජයද? නැත්නම්  මනුෂ්යාද?  
 

මනුෂ්යායේ අවියයෝජනීය සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන් හා  සමාන ම්ටමින් යයෝජිත නව 

ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතිවාසිකම් සැලැිය හැිදැයි යන්න සෑයහන කලක් තිස්යස් යකාමිසම 

තුල මතයේදයට තුඩුදුන් කරුණක් විය. යසෝවිය් හිතවාදී  රටවලින් පැමිණි නියයෝජිතයන් 

සියල්යලෝම ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන්ට මූලිකත්වය දිය යුතුයැයි පවසමින් එකී අයිතීන් 

නිර්ණය කරන විට පුද් ලයා විසින් එම අයිතීන් ලබා  ැනීයම්දී ඉටු කළ යුතු යුතුකම් ද සඳහන් 

ිරීම අතයවශයයේ යැයි ියා සිටියහ. ඔහුන්යේ අදහසට අනුව මනුෂ්යයන්යේ ආර්ික හා 

සාමාජයීක අයිතීන් සහ ව කීම් බලාත්මක ිරීම හුයදක් රජයේ කටයුත්තක් විය යුතුය. 

යම්සා විවිධ මතවාද වල එල්බ  ත් විශාල කණ්ඩායමකට මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මූලික 

යල්ඛ්නයක් සකස් ිරීම කල්  තවන කටයුත්තක් බව යකාමිසයම් ුල් සැසිවාරය නිමාවට 

පත්වීමටත් යපර යබායහෝ යදයනකුට වැටහිණ. ඒ නිසා සාකච්ොව වඩා පහසු ිරීයම් පදනමක් 

වශයයන් මානව හිමිකම් අංශයේ අධයක්ෂ් හම්ප්රියේ සහය ඇතිව යල්ඛ්නයේ ුල් යකටුම්පත 

පිළියයල ිරීම යකාමිසයම් නායකත්වය ය න සිටි එලියනෝර්, චැන්ේ සහ මලික්ය න් සමන්විත 

ිපුද් ල කමිටුවකට පැවරීමට යකාමිසම තීරණය කයළ්ය. සිය අභිමතය පරිදි කමිටුයේ අනිකුත් 

සාමාජිකයන්ද සහාය සඳහා කැඳවිමටද කමිටුවට බලය පැවරිණි. කමිටුයේ සංයුතිය  ැන වැඩි 

ප්රසාදයක් යනාතිබූ යසෝවිය් සං මය පසුව එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයට 

(ECOSOC) පැමිණිල්ලක් කරමින් ‘යුයරෝපය’ නියයෝජනය ිරීමට කමිටුයේ ිසියවකු යනාසිටීම 

පිළිබඳ සිය අප්රසාදය පළ කයළ්ය. යසෝවිය් සං මයේ වියරෝධය සැලිල්ලට  ත් එලියනෝර් 

යකාමිසයමන් ිපුද් ල කමිටුව යවත පැවැරුණු බලය උපයයෝගී කරය න 

ඔස්යෙලියාව,චිලිය,ප්රංශය, බ්රිතානය හා යසෝවිය් සං මය යන රටවල සාමාජිකයන්ද කමිටුවට 

ඇතුල් ිරීමට තීරණය කළාය. යම් අනුව ප්රංශයේ යරයන කාසන්, ඔස්යෙලියායේ යහජ්සන්, 

චිලියේ සාන්තා කෘස්, බ්රිතානය හා යසෝවිය් වියද්ශ අමාතයාංශයන් විසින් පිළියවලින් නම් 

යකරුණු ජියයාෆ්රි විල්සන් සහ වැලිඩිමිර් යකායර්ස්ිද කමිටුවට ඇතුලු යකරිණි. 

යටප්සලියයකාේ යවනුවට වඩා යජයෂ්ඨ්යයකු හා ජාතයන්තර නීතිය පිළිබඳ වියශ්ෂ්ඥයයකු වූ 

යකායර්ස්ි නම් ිරීයමන් මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් කටයුතු  ැන සිය උනන්දුව 

වැඩිිරීමට යසාේය් සං මය තීරණය කර ඇති බව පැහැදිලි විය. 

ඒ අනුව පුළුල් කමිටුයේ ප්රථම රැස්වීම 1947 ජුනි මාසය සඳහා නියම යකයරනු අතර ඉන් යපර සිේ 

මාසය ඇතුළත එක්සත් ජාතීන්යේ මානව හිමිකම් අංශයේ අධයක්ෂ් හම්ප්රි හා ඔහුයේ කාර්ය 

මණ්ඩලය විසින් සමීක්ෂ්ායකාට සැකසු මූලික යල්ඛ්නයක් කමිටුයේ ුල් රැස්වීම සඳහා ඉදිරිපත් 

කළ යුතුයැයි ිපුද් ල කමිටුව තීරණය කයළ්ය.  යම්වන විටත් විවිධ රාජය හා රාජයය යනාවන 

සංවිධාන වලින් මානව හිමිකම් නිර්ණය ිරීම සම්බන්ධ යයෝජනා ඇතුළු විශාල යල්ඛ්න 

සංඛ්යාවක් යකාමිසම යවත ලැයබමින් තිබුණි. යම් අතර අධයාපනික, සංස්කාතීක හා විදයාත්මක 

කටයුතු සම්බන්ධයයන් එක්සත්ජාතීන්යේ වියශ්ෂ්ණීකෘත සංවිධානයක් වශයයන් අළුයතන් 

පිහිටුවන ලද යුයනස්යකෝව, පතල විදයාර්ියයකුවූ එහි අධයක්ෂ් ජනරාල් ජුලියන් හක්ස්ලියේ 

යමයහයවීයමන්, මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විවිධ දාර්ශණික මත සමායලෝචනය ිරීම සඳහා 

ජාතයන්තර සමීක්ෂ්ණයක් දියත් කයළ්ය. ප්රකට ඉතිහාසඥයයකුවු ඊ.එචි.කාර් යුයනස්යකෝ 

සමීක්ෂ්ණ කමිටුයේ සභාපති වු අතර ඒ මගින් පිළියයල කළ ප්රශ්නාවලියක් යලාව පුරා විදයාර්ීන්, 

ශාස්ත්රඥයන් හා රාජයත්රාන්ිකයන් යවත යයාු යකරිණි.  

යම් අතර තුර යසෝවිය් හා අයමරිකානු පිල් අතර අනුරමයයන් වැයඩන සීතල යුද්ධය යකාමිසයම් 

කටයුතු වලට බලපෑම යනාවැලැක්විය හැි බව යබායහෝ අයට වැටයහමින් තිබුණි. යම් වන විට 

චීනයේ කුයවෝමිංතාන් රජයට එයරහිව මායවෝ යස්තුං දියත් කළ කැරල්ලට යසෝවිය් රජය 

සහයයෝ ය දැක්වු අතර දූෂ්ණයයන්  හන කුයවෝමිංතාන් රජයට දිගින් දි ටම සහයයෝ ය 

දැක්වීමට අයමරිකානු ජකාධිපති ටෘමන් ඒ තරම් උනන්දුවක් යනාදැක්වූයේය. යම් නිසා යසෝවිය් 
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හා අයමරිකානු බලවතුන් යදයපාළ  ැනම පී.සී.චැන්යේ ආකල්පය එතරම් හිතකර යනාවීය. ඒ 

අතර පලස්තීනය පිළිබඳ සිය ව කීම අත්හැර එහි අනා තය එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය යවත 

පැවරීමට 1947 යපබරවාරියේදී බ්රිතානය තීරණය කයළ්ය. පලස්තීනයේ අනා තය සම්බන්ධව 

ඇතිවූ විවාදයේදී පලස්තීනය යබදා ඊශ්රායලය ඇති ිරීමට තදබල යලස විරුද්ධවූ අරාබි සං මය 

යවනුයවන් උද්යයෝගිමත් යලස යපනී සිටීමට චාල්ස් මලික් තීරණය කයළ්ය. එයහත් හිටිලර්යේ 

ජනඝාතය නිසා සිය පවුයල් ඥතීන් 21 යදයනකු අහිමව ගිය යුයදේයවකු වු ප්රංශයේ යරයන කාසන් 

ඊශ්රායලය බිහිිරීමට යුයදේවන්ට ඇති අයිතිය යවනුයවන් මහත් අභිරුචියින් කථා කයළ්ය. යම් 

වන විට ග්රීසියේ පැවැති රාජාණ්ඩුව යපරළා යකාමියුනිස්්වරුන් විසින් බලය අල්ලා  ැනීයම් හා  

තුර්ිය යසෝවිය් සං මයේ ආධිපතයට නතුවීයම් තර්ජන මතුවී තිබුණු අතර ඒ යදරය්ම 

ආරක්ෂ්ක කටයුතු  ැන උනන්දුවින් කටයුතු කළ බ්රිතානය තමන්ට එය තවදුරටත් දැරිය හැි 

ව කීමක් යනායේ යයි අයමරිකාවට දන්වා සිටියේය. බ්රිතානයයේ පසුබෑම නිසා ඇතිවු හිදස 

පුරවමින් යසෝවිය් වයාප්සත වාදය නතර ිරීම අයමරිකායේ ව කීමක්යැයි ජනාධිපති ටෘමන් 

කල්පනා කයළ්ය. ග්රීසියට හා තුර්ියට යනාවළහා ආධාර ිරීමට අයමරිකානු යකාංග්රස් හා 

යසයන් සභාවල අනුමැතිය ටෘමන්ට ලැබිනි.  ‘ටෘමන් චින්තනය’ යනුයවන් හැඳින්වුනු “බාහිර 

බලපෑම් වලින් යහෝ සුළුතර කණ්ඩායම් විසින් නිදහස් මිනිසුන් අවනත කර  ැනීමට දරනු ලබන 

හැම ප්රයත්නයකටම විරුද්ධව ඇයමරිකානු එක්සත් ජනපදය යකාන්යද්සි විරහිතව සහයයා ය 

දක්වයි” යන වියද්ශ ප්රතිපත්තිය අයමරිකාව විසින් ප්රකාශ කරනු ලැබීමත් සමඟ යමයතක් 

හැංගිුත්තන් කළ මහ බලවතුන් යදයපාළයේ ප්රතිවිරුද්ධතා විවෘත කරලියට පැමිණිණ. 

යම් වන විට එලියනෝර් සිය ජනාධිපතිවරයායේ වියද්ශ ප්රතිපත්තිය වියේචනය ිරීමට පටන්ය න 

තිබුණි. එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය මගින් කටයුතු ිරීම යවනුවට අයමරිකාව සෘජු යලස 

තුර්ියේ සහ ග්රීසියේ කටයුතු සම්බන්ධයයන් මැදිහත් වීමට තීරණය ිරීම ඇය සිය ‘මයේ දවස’ 

නමැති පුවත්පත් තීරු ලිපියයන් වියේචනයට ලක් කළාය.  

“සාමය පිළිබඳ අයප්ස බලායපායරාත්තු තබා  ත යුත්යත් එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය මත බැවින් 

අයප්ස රට එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධාන ශක්තියට හානි පුණුවන ක්රියාමාර්   ැනීම මයේ ඉමහත් 

කණ ාටුවට කරුණි. යද්ශපාලන අභිලාශයින් යතාරව යම් සිද්ධියේදී ආධාර ිරීමට අපට 

යබායහෝ යස් ඉඩ කඩ තිබුණි. බාහිර බලපෑම් වලින් යතාරව ග්රීසියේ හා තුර්ියේ බහු ජනතාව 

විසින් තීරණය කරනු ලබන යද්ශපාලන විසඳුමක් සැපයීම එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය හරහා 

කළ හැකීවී නම් දැනට වඩා මම යබයහවින් සංයතෝශයවමි”23 යැයි ඇය සිය ‘මයේ දවස’ පුවත්පත් 

තීරු ලිපියයන් ප්රකාශ කළාය. 

“ටෘමන් චින්තනය” අයමරිකානු රාජය ප්රතිපත්තිය වශයයන් ප්රකාශ ිරීම සම්බන්ධයයන්ද 

එලියනෝර් කනස්සල්ලට පත්වුවාය. වැඩ බලන රාජය යල්කම් ඩීන් ඇචිසන් යවත යැවූ ලිපියක 

ඇය යමයස් සඳහන් කළාය.“ අඩුම වශයයන් එක්සත් ජාතීන්යේ මහයල්කම්වරයා සහ ආරක්ෂ්ක 

මණ්ඩලයේ අයප්ස නියයෝජිතයා හා සාකච්ො ිරීමින් යතාරව මින් මතු යමවැනි ක්රියාමාර්  

යනා නු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි”. අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය විසින් ඒකපාර්ශවික ක්රියා 

මාර්   ැනීයම් පූර්වාදර්ශය යසෝවිය් සං මය විසින් ද අනු මනය කරනු ඇතැයි විශ්වාස කළ 

ඇය “ඇයමරිකායේ ක්රියා මාර් ය පූර්වාදර්ශයක් යලස රුසියාව සැලකුයවාත් සිදුවිය හැක්යක් 

කුමක්ද? නුඹලා එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය හා සාකච්ො ිරීමින් යතාරව ක්රියා කළ බැවින් 

අපටද අයප්ස තනි අභිමතය අනුව කටයුතු ිරීමට නිදහස තිබිය යුතුයැයි ඔවුන් ියාවි” යනුයවන් 

සිය ලිපියේ සඳහන් කළාය. යම් කරුණ පිළිබඳව අයමරිකානු ජනාධිපති ටෘමන්ට යැවු ලිපියක 

“රුසියාවත් සමඟ ආරවුලක් ඇතිකර  ැනීම අයප්ස අභිලාශය යනාවන්යන් නම්  රුසියායේ අනිසි 

ඇගිලි  ැසීම්  ැන තදින් සිටින අතරම අප රුසියාව හා අවංක විය යුතුය. රුසියාව අයප්ස ආසථ්ානය 

 
23 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 54 
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යත්රුම්  ත යුතුවාක් යමන්ම අප යකයරහි විශ්වාසයද තැබීමටද සුදානම් විය යුතුය”24 යැයි ඇය 

ියා සිටියාය. 

යම් වන විටත් යසෝවිය් සං මය නැය නහිර යුයරෝපයේ ඒක පාක්ිකව කටයුතු කරන බවත් 

එවැනි අවසථ්ාවක ඒකමතික තීරණයක් මත කටයුතු ිරියම් හැියාවක් එක්සත් ජාතීන්යේ 

සංවිධානයට නැති බවත් ඇචිසන් සිය පිළිතුරු ලිපියේ සඳහන් කයළ්ය.  එලියනෝර්ට පිළිතුරු 

ලිපියක් එවු ජනාධිපති ටෘමන් භූය ෝලීය වශයයන් තුර්ියේ හා ග්රීසියේ උපාය මාර්ගික පිහිටීයම් 

වැද ත්කම අවධාරණය කරමින්  ග්රීසියේ ප්රජාතන්ත්රවාදය තහවුරු ිරීම තමායේ ප්රතිපත්තිය යැයි 

සඳහන් කයළ්ය. මහ බලවතුන් අතර වර්ධනය වන විරසකය මානව හිමිකම් නිර්ණය ිරීයම් ලා 

ඇයේ කර්තවයයට බාධා පුණුවන බව වටහා  ත් ඇය  සිය ලිපිවලට ලැබුණු පිළිතුරු වලින් 

සෑහීමකට පත් යනාවූවාය. යකටුම්පත් කමිටුව විසින් සකස් කරනු ලබන මානව අයිතිවාසිකම් 

ලියවිල්ල මූලික ලියවිල්ලක් පමණක් බවත් මහා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ිරීමට යපර විවිධ අවධීන් 

යටයත් අවම වශයයන් හය වාරයක්වත් යයෝජිත යකටුම්පත සංයශෝධනයට භාජනය වනු ඇතැයි 

යකටුම්පත් කමිටුව නැවත රැස්වූ විට එලියනෝර් යපන්වා දුන්නාය. යකටුම්පත ප්රථමයයන්ම මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සමස්ත යකාමිසම හුයේ සාකච්ො කළ යුතුය. අනතුරුව එය එක්සත් 

ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සෑම සාමාජික රටක් අතරම යබදා එකී රටවල් වල අදහස විමසිය යුතුවීය. 

විවිධ රටවල අදහස් උදහස් ලැබීයමන් පසු යකාමිටුව විසින් එම ප්ර තිචාර සලකා බලා සුදුසු 

සංයශෝධනයන් කළ යුතුය. සංයශෝධනයන් සඳහා සමස්ත යකාමිසයම් අනුමැතිය ලැබුණු පසු 

යයෝජිත යල්ඛ්නය එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා සාමාජයීක කටයුතු පිළිබඳ මණ්ඩලයට 

(ECOSOC) අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අනතුරුව, සමාජමය, මානව හා සංස්කෘතික 

කටයුතු සාකච්ොවට ලක් යකයරන මහා මණ්ඩලයේ තුන්වැනි කාරක සභාව විසින් යයෝජිත 

යල්ඛ්නය සලකා බලා ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිර්යද්ශ මත මහා මණ්ඩලයේ සම්ුතිය ලැබීම යහෝ 

යනාලැබීම තීරණය වන බව ඇය මතක් කර සිටියාය. 

නව ආරක මානව අයිතිවාසිකම් හඳුන්වාදීම ිසියසත්්ම යකටුම්පත් කම්ටුයේ අභිප්රාය යනාවීය.  

විවිධ ඓතිහාසික යල්ඛ්න වල හා යලාව පුරා රාජය වයවස්ථා වල අන්තර් තව ඇති මානව 

අයිතිවාසිකම් ව න්ති පිළිබඳ කරුණු හදාරා කළ විශ්යල්ෂ්ණයක් යම් වනවිටත් හම්ප්රියේ කාර්ය 

මණ්ඩලය විසින් සකස් කරනු ලැබ තිබුණි. යකාමිසයම් සාමාජිකයන්, විවිධ මහජන සංවිධාන 

යමන්ම මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ උනන්දුවක් දැක්වූ ප්රසිද්ධ පුද ලයන් යම් වන විට යනායයක් 

ආකාරයේ යයෝජනාවන් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි. යමයස් යයෝජනා ඉදිරිපත් කළවුන් අතරින් 

එක් අයයි, සුප්රසිද්ධ බ්රිතානය  ත්කතුවර එච්.ජී. යවල්ස්.  යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධය ඇරඹුනු 

1939 දී ලන්ඩන් ටයිම්ස් පුවත් පයතහි මානව අයිතිවාසිකම් විස්තර කරමින් ප්ර කාශයක් පළ කළ 

යවල්ස්, එම ප්රකාශයේ අරුණ පැසිස්් වාදයට එයරහිව අප යුද වැදී ඇත්යත් ිනම් වටිනාකම් 

ආරක්ෂ්ා කර  ැනීම සඳහාද යන්න  ැන අයප්ස තරුණ තරුණියන්ට අවයබෝධයක් ලබා දීම යැයි 

ියා සිටියේය.  සමාජවාදියයකු වූ යවල්ස් විසින් ඇතැම් මානව හිමිකම් අර්ථකතනය කරනු ලැබූ 

ආකාරය යබයහවින් ම යනෝරාජික විය. ඔහුට අනුව රැියාවක නියැලීම මානව අයිතියක් වන 

නුත් හුදු ලාභ ඉපයීයම් පරමාර්ථයයන් වයාපාරයක නියැලීම මානව අයිතියක් යනායේ.  

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පළ යකාට තිබූ සම කාලීන යල්ඛ්න යදකක් සිය විශ්යල්ෂ්ණවලදී 

හම්ප්රි සහ ඔහුයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ වියශ්ෂ් අවධානයට ලක්ව තිබුණි. ඉන් එකක් වූයේ ඒ වන 

විටත් ලතින් අයමරිකානු රටවල් අතර සාකච්ොවට හාජනය යවමින් තිබුනු  ලතින් අයමරිකානු 

මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනයයි. අයනක නීති සම්පාදනය හා ක්රියාත්මක ිරීම සම්බන්ධයයන් 

ස්වාධීන විශයල්ෂ්ණ දියත් ිරීම සඳහා නීති වෘත්තීන් හි නියැයලන්නන් හා විශ්ව විදයාල ආචාර්ය 

වරුන් විසින් පිහිටුවා න්නා ලද වෘත්තිකයන්යේ සංවිධානයක් වූ අයමරිකානු නීති ආයතනය 

විසින් 1944 දී  සම්පාදනය යකරුණු ‘අතයවශය මිනිස් අයිතිවාසිකම්’ නම් යල්ඛ්නයයි.  

 
24 එම - p. 55 
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ලතින් අයමරිකානු මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනය මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ රාජය යක්න්ීය 

ආකල්ප වලින් බැහැර යවමින් “නිශච්ිත මානව අයිතිවාසිකම් මනුෂ්යන්ට උරුම වන්යන්  ඔවුන් 

ිසියම් රාජයක වැසියන් වීම නිසා යනාව හුයදක් ඔවුන්යේ මනුෂ්යාත්මභාවය නිසායැයි” ියා 

සිටීම නිසා අද්විතීය විය. අයමරිකානු නීති ආයතනය සිය ‘අතයවශයය මිනිස් අයිතිවාසිකම්’ 

යල්ඛ්නය සම්පාදනය ිරීයම්දී මානව අයිතිවාසිකම්  පිළිබඳ යලාව පුරා ඇති මතවාද ග්රහණය කර 

 ැනීම සඳහා අරාබි, බ්රිතානයය, ප්රංශ, චීන,  ඉතාලියානු, ඉන්දියානු, යපාලන්ත, රුසියානු, 

ස්පාඤඤ හා ලතින් අයමරිකානු වියශ්ෂ්ඥයන්යේ සහය ලබා ය න තිබුණි. යම් සංවිධානයේ 

උපයද්ශකයයකු වූ පැනමායේ වියද්ශ ඇමැති රිකායඩෝ ඇල්ෆායරෝ, සැන් ෆ්රැන්සිස්යකෝයේ පැවැති 

එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සමාරම්භක රැස්වීමට සහභාගි යවමින්, අයමරිකානු නීති 

ආයතනය විසින් සම්පාදනය කරන ලද  ‘අතයවශය මිනිස් අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනය’ එක්සත් 

ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියට අන්තර් ත කළ යුතුයැයි ියා සිටියේය.  

යම් සියළු ලියියවිලි දැඩි විමර්ශනයට ලක් කළ හමිප්රි සහ ඔහුයේ කාර්ය මණ්ඩලය මානව 

අයිතිවාසිකම් විෂ්යයහි ලා කරුණු 48 ින් සමන්විත මානව හිමිකම් ලැයිස්තුවක් සම්පාදනය 

යකාට යකටුම්පත් කමිටුයේ අවධානය සඳහා ඉදිරිපත් කළහ. හම්ප්රියේ වචන වලින් පවසන්යන් 

නම් එම යල්ඛ්නය “මිහිපිට යසායා ත හැි සියළුම අදාල ප්රභවයන්ය න් උපුටා  නු ලැබූ අදහස් 

සම්භාරයක සාරයයි.” 

හතළිස් අට වැදෑරුම් අයිතීන් සම්බන්ධයයන් කරන ලද අටුවාවන්ද ඇතුළුව පිටු 400කට අධික 

යල්ඛ්නයක් හම්ප්රි විසින් කම්ටුව යවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ තිබුණි. දාහත්යවනි හා දහඅටයවනි 

සියවස් වලට අයත් එං ලන්ත, අයමරිකානු හා ප්රංශ  විප්සලවවලින් බිහි යකරුණු චිරප්රසිද්ධ මානව 

අයිතිවාසිකම් යල්ඛ්න හා යලෝකයේ විවිධ රටවල වයවස්ථා වලින් උපුටා  නු ලැබූ  ප්රථම 

ප්රයේණියේ අයිතීන් වශයයන් සාමානයයයන්  සැලයකන ජීවිතයට ඇති අයිතිය, නිවහල් බවට ඇති 

අයිතිය, යද්පළ දැරීමට ඇති අයිතිය,  භාෂ්ණයේ හා රැස්වීයම් අයිතිය, ආ ම ඇදහීයම් අයිතිය වැනි 

සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන් යමන්ම, යදවැනි ප්රයේණියේ අයිතීන් වශයයන් සැලයකන 20 වන 

සියවයස් ුල් භා ය වන විට ස්වීඩන්, යනෝර්යේ, යසෝවිය් සං මය හා ඇතැම් ලතින් අයමරිකානු 

රටවල වයවස්ථාවන්ය න් සහතික කර තිබූ රැියාවක නියැලීයම් අයිතිය, අධයාපනයට ඇති 

අයිතිය ඈ වශයයන් වූ ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන්ද ඇතුළුව ඒ ඒ අයිතීන්වල වල ඓතිහාසික 

විකාශය පිළිබඳ   ැඹුරු විශ්යල්ෂ්ණයක්ද හම්ප්රි හා ඔහුයේ කාර්ය මණ්ඩලය සැකසු දීර්ඝ 

යල්ඛ්නයට අඩංගු විය.   

යකයස් යවතත් හම්ප්රි සැපයූ යල්ඛ්නය ඇතැම් කමිටු සාමාජිකයන්යේ දැඩි වියේචනයට ලක්විය. 

ඔස්වෙලියානු නියයෝජිතයා හම්ප්රියේ යල්ඛ්නයනයට නිසි දාර්ශනික පදනමක් නැතැයි  යචෝදනා 

කයළ්ය. හම්ප්රියේ යල්ඛ්ණයේ ඇති මූලික අඩුපාඩුව එය යබයහවින් සංකීර්ණවීම බව කමිටුයේ 

බ්රිතානය නියයෝජිත ජියෆ්රි විල්සන් සැලකුයේය.  එවකට බ්රිතානයයේ පැවැති කම්කරු රජයයන් 

ලැබුණු උපයදස් වලට අනුව කමිටුයේ කටයුතු වලට විල්සන් උනන්දුයවන් සහභාගි වූයේ, 

සාමාජික  රටවල් විසින් අනිවාර්යයන් ක්රියාත්මක ිරීමට යදන ප්රතිඥාවින් බැඳී සිටින, මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් යවනුයවන් යපනීසිටීයම් අදහසිනි. ඒ සඳහා ම  

යපන්වීමක් වශයයන් සම්ප්රදායික සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන් අඩංගු අන්තර්ජාතික සම්ුතියක 

යකටුම්පතක් බ්රිතානය වියද්ශ අමාතයාංශය විල්සන් යවත සපයා තිබුණි. හම්ප්රි යකටුම් පත් කර 

ඇති කරුණු 48ක අයිතිවාසිකම් ලියවිල්ල ඉතාමත් අසතුටුදායක යලස සම්පාදනය කළ 

යල්ඛ්නයක් බවත් එහි අඩංගු ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන් පිළිබඳ  අදහස් ිසියස්ත්ම නීතියයන් 

ව  වන අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් සඳහා උපයයෝගි කර ත යනාහැි බවත් විල්සන් සිය වියද්ශ 

අමාතයාංශයට වාර්තා කයළ්ය. “යල්කම්යේ කාර්යාලය විසින් ඉදිරිපත් කළ ලියවිල්ල සියළුම 

ආකාරයේ පූර්ව යල්ඛ්න හා රාජය වයවස්ථා තුළින් උපුටා  තහැි කරුණු වලින් සමන්විතය. 

යලාව පුරා නියයෝජනය වන පුළුල් පරාසයක ප්රභවයන්ය න් සංග්රහ යකාට ත් එහි ඇති ඇතැම් 
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අදහස්, අයප්ස අභිප්රායට  යනා ැලපුනද යල්ඛ්නයේ විශව් සාධාරණ නියයෝජනය සම්බන්ධයයන් 

නම් වැද ත් කමක් දරයි.”25 යනුයවන් විල්සන්යේ වාර්තායේ සටහන් විය.  

කමිටුව විසින් යකටුම්පත් කළ යුත්යත් ක්රියාත්මක ිරීයම් ව කීම නීතියයන්ම සාමාජික රටවලට 

පැවයරන අන්තර්ජාතික සම්ුතියක්ද නැතයහාත් එවැනි නීතිමය බැඳිමින් යතාරව එක්සත් 

ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය විසින් අනුමත යකාට ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ සිද්ධාන්ත නිරාකරණය යකයරන ප්ර කාශනයක් දැයි යම් වන විටත් යබායහෝ කමිටු 

සාමාජිකයන් අතර තිබූ උභයතෝයකෝටිකයක් විය. කමිටු සාමාජිකයන් යබායහෝ යදයනකුට නීතිය 

පිළිබඳ පරිචයක් යනාවූ බැවින් තමන් සම්පාදනය කරන ලියවිල්යල් ප්රායයෝගික උපයයෝගිතාවය 

විවෘත ප්රශ්ණයක්ව පැවතිණ. 

හම්ප්රි විසින් සම්පාදනය කරන ලද ලියවිල්ල මැනවින් අධයනය ිරීමටත් යයාජිත ලියවිල්යල් 

ප්රායයෝගික උපයයෝගිතාවය පිළිබඳ කරුණු හැදෑරිමටත් කමිටුයේ සාමාජිකයන්ට ප්රමාණවත් 

කාලයක් ලබාදීම පිණිස රැස්වීම දින යදකකට කල් තැබිණි. ලියවිල්යල් ප්රායයෝගික 

උපයයෝගිතාවය පිළිබඳ ප්රශ්ණයේදී අයමරිකාවත් බ්රිතානයයත් එියනකට යබයහවින් පරසප්ර 

මත දරන බව කමිටුව නැවත රැස්වන විට පැහැදිලි විය. සිය වියද්ශ අමාතයාංශය යකටුම්පත් කළ 

අන්තර් ජාතික මිනිස් අයිතිවාසිකම් පනත කමිටුයේ අවධානය පිණිස ඉදිරිපත් කළ විල්සන්, 

බලාත්මක ිරීයම් විධිවිධාන වලින් යතාර හුදු සායටෝපකාරී සිද්ධාන්ත වලින් පමණක් සමන්විත 

විශ්ව ප්ර කාශනයක් සම්පාදනය ිරීමට කාලය වැය ිරීම යවනුවට, තමායේ අභිලාෂ්ය වන්යන් 

සාමාජික රටවල් විසින් සිය යද්ශසීමා තුල ප්රායයාගික වශයයන් ක්රියාත්මක ිරීමට නීතියයන් 

ප්රතිඥාදිය යුතු මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් යකටුම්පත් ිරීමයයි 

පැවසීය. එයහත් යම් සම්බන්ධයයන් අයමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ මනාපය වන්යන් පළුව 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ප්ර කාශනයක් සම්ම්ත යකාට, අනතුරුව එම 

ප්රකාශනයේ අඩංගු නීතිමය වශයයන් බලාත්මක කළ හැි  අයිතීන් සම්බන්ධයයන් යවන යවනම 

ජාතයන්තර ගිවිසුම් සම්මත කර  ැනීමයයි එලියනෝර් ප්රකාශ කළාය. අවසානයේ බහුතරයේ 

අදහස වූයේ බ්රිතානය හා අයමරිකානු ස්ථාවරයන් සමථයකට පත් කරන ආකාරයයන් කමිටුව 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් හා සම ාමීව අන්තර්ජාතික සම්ුතියක්ද 

සම්පාදනය කළ යුතු බවයි. 

යම් මතයේදය සම්බන්ධයයන් යකයස් කටයුතු කළ යුතුද යන්න  ැන යසෝවිය් සං මයේ 

නියයෝජිත යකායරස්ිට යමාස්කේ වලින් නිසි උපයදස් ලැබී යනාතිබුණි. යකයස් යවතත් ඔහු 

හම්ප්රි විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යල්ඛ්නයේ සඳහන් 48 වැදෑරුම් අයිතීන් අතයරන් යතෝරා ත් 

ිහිපයක් සිය ප්රහාරය සඳහා එල්ල කර ත්යත්ය. ඒ අතරින් සිය අභිමතය පරිදි සංරමණය වීයම් 

නිදහස, වියද්ශයක යද්ශපාලන රැකවරණය ලබා  ැනීයම් අයිතිය, බලහත්කාරයයන් සිය රටින් 

පිටුවහල් ිරීමට විරුද්ධවීයම් අයිතිය වැනි අයිතීන් ඔහුයේ ප්රහාරයට ලක් විය. යමකී අයිතීන් 

ිසිවක් අළුයතන් සම්පාදනය කරනු ලැබු ඒවා යනාව ලතින් අයමරිකානු මානව හිමිකම් 

ප්රකාශනයයන් හා ඇතැම් රටවල වයවස්ථා තුළ ඒ වන විටත් අඩංගුව තිබී හම්ප්රි විසින් හඳුනා  නු 

ලැබූ අයිතීන්ය. එයහත් යමයතක් එම අයිතීන් සුවියශෂ්් වශයයන් ජාතයන්තර පිළි ැනීමට ලක් වී 

යනාතිබිණ. එවැනි අයිතීන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනයක අඩංගු ිරීම රට 

රාජයන් සතු වසවරීභාවයට තර්ජනයකැයි යකායරස්ි තර්ක කයළ්ය. කමිටුයේ යල්කම් 

වශයයන් හම්ප්රි විසින් පිළියයල යකරුණු හිමිකම් ලයිස්තුව ජාතයන්තර නීතියේ සීමා 

ඔේබවායෑමට කමිටුව යපළඹවීමට දරන අනිසි වෑයමකැයි යකායරස්ි යචෝදනා කයළ්ය. හම්ප්රි 

සිය ලියවිල්යලන් යයෝජනා කර ඇති ඇතැම් අයිතීන් නිසැක වශයයන්ම රටක අභයන්තර කටයුතු 

වලට ඇඟිලි  ැසීම සඳහා යයාදා ත හැියැයි ඔහු ියා සිටියේය. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් යකටුම්පත් ිරීමට තම සහයයෝ ය යනාමදව ලැයබන නුත් එහි අඩංගු 

වියයුත්යත් ිනම් ආකාරයක අයිතීන් දැයි තීරණය ිරීයම් නිදහස යසෝවිය් සං මය පසුවට 

 
25 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 59 
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තබා න්නා බවත් මානව අයිතීන් නිර්ණය ිරීම සම්බන්ධ තම යයාජනා පසුව යවනම ඉදිරිපත් 

කරන බවත් එදින සිය මැදිහත්වීම නිම කරමින් යකායර්ස්ි ියා සිටියේය. 

රටක වසවරීභාවය අන් සියලු සාධක අභිබවා යන්යන්යැයි යකායර්ස්ි විසින් ඉදිරිපත් කරන 

ලද මතය තරයේ නිශ්ප්රභා කරමින් යරයන කාසන් යමයස් පැවසීය.  

“රටක අභයන්තර කටයුතු වලට මැදිහත් වීම  ැන අයප්ස යසෝවිය් නියයෝජිතයා කරන නිරන්තර 

ආයරෝව  ැන මම යබයහවින් පුදුම යවමි. ඇත්ත වශයයන් ියනවානම් අවශයය අවස්ථාවලදී 

එයස් මැදිහත් වීයම් සම්පූර්ණ අයිතිය එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතිය මගින් පැහැදිලිවම සහතික 

යකාට තියේ. 1933 ජර්මනිය තම රටවැසියන් සුල ඝාතනය කරන විට සියල්යලෝම රටක 

වසවරීභාවය  ැන බණ ියමින් හිස පාත් කර ත්යතෝය. එවැනි සිදුවීම් යළි ඇතිවීමට අපට 

ඉඩදිය යනාහැක.”26   

කාසන්යේ යම් මැදිහත්වීයමන් අනතුරුව යකාමිටියේ කටයුතු පසු දිනට කල් තැබිණ. වැඩදායක 

යලස යකාමිටියේ කටයුතු ඉටු ිරීමට නම් යයෝජිත යල්ඛ්නය යකටුම්පත් ිරීයම් කටයුතු වඩා 

කුඩා සිේ පුද් ල කණ්ඩායමකට පැවරිය යුතු බව යකායර්ස්ියේ යයෝජනාවකට අනුව පසු දින 

රැස්වීයම්දී තීරණය විය. ඒ අනුව මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් යකටුම්පත් 

ිරීයම් කටයුත්ත ඉටු ිරීම එලියනෝර් රූස්යවල්්, යරයන කාසන්, චාල්ස් මලික් හා යජයෆ්රි 

විල්සන් යන අයය න් සමන්විත සිේ පුද් ල අනු කමිටුවකට පැවැරුණි. අනුකමිටුයේ කටයුතු 

වලට දායකවන යමන් යකායර්ස්ිට ආරාධනා කළ ුත් යසෝවිය් සං මය තමායේම වූ 

ලියවිල්ලක් යකටුම්පත් ිරීයම් අයිතිය තබා  ැනීමට අදහස් කරණ බැවින් එම ආරාධනය 

පිළි ැනීමට යනාහැි බව යකායර්ස්ි එලියනාර්ට දැන්වීය. 

සිේ පුද් ල කණ්ඩායම පළුයවන්ම හම්ප්රියේ ලියවිල්ල විමර්ශණයට ලක් කයළ්ය.  එම 

ලියවිල්යල් වුහය හා දර්ශණය පිළිබඳ යහාජ්සන්යේ වියේචන  හා  පූර්විකාවක අවශයතාවය 

පිළිබඳ චැන්ේ මතු කළ අදහස් සලකා බැලු යකටුම්පත් කණ්ඩායම පළුයවන්ම ලියවිල්යල් 

වුහය තීරණය කළ යුතුයැයි අදහස් කයළ්ය.  ුලින්ම කළ යුත්යත් පූර්විකාව යකටුම්පත් 

ිරීමයයි කාසන් පල කළ අදහසට එකඟ යනාවූ මලික් පුර්විකාව යකටුම්පත් කළ යුත්යත් 

ලියවිල්යල් යසසු යකාටස් වල අඩංගුවන දෑ අනුවයයි ියා සිටියේය. වැඩි යේලාවක් යන්නට 

යපරම සිේ යදයනකුට එක්ව යල්ඛ්නයක් සකස්ි රීයම් අපහසුකම සියල්ලන්ටම යත්රුම් ගියේය. 

ඒ අනුව අන් සියල්යලෝම යරයන කාසන් යදසට හැරී ප්රථම යකටුම්පත සැකසීයම් කාර්යභාරය 

ඉටුකර යදන යලස ඔහුය න් ඉල්ලා සිටියයෝය. 

සිවිල් නීතිය පීළිබඳ මහාචාර්යවරයයක් වූ යරයන කාසන් පළුයවනි යලෝක මහා යුද්ධයේදී 

යසාල්දාදුයවකු වශයයන් යසව්යයකාට බරපතල තුවාල ලබා තිබු අයයක් විය. සතුරු මිතුරු 

යදපාර්ශයවයන් යවනුයවන් සටන් කළ පැරණි යසාල්දාදුවන් එක්සත් කර සාමය සඳහා කටයුතු 

කරනු වස්  ඔහු 1925 දී පැරණි යසාල්දාදුවන්යේ සංවිධානය පිහිටුවීයම් ලා උනන්දුයවන් කටයුතු 

කයළ්ය. යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධයේදී හි්ලර්ට විරුද්ධව බ්රිතානයයේ සිට සටන් යමයහයවු ප්රංශ 

සටන්කාමීන්ට එක්වු ඔහු සටන්කාමීන්ට නායකත්වය දුන් ජනරාල් ඩිය ෝල්යේ නීති උපයද්ශකයා 

වශයයන් කටයුතු කයළ්ය. ජයග්රාහී ඩිය ෝල් ප්රංශයට අවතීර්ණ වන විට නව ප්රංශ සුහාණ්ඩුව 

ස්ථාපනය ිරීමට අවශයය සියළුම වයවස්ථා ලියවිලි කාසන් විසින් යකටුම්පත් යකාට තිබුණි. 

ප්රංශයේ පරිපාලන රමය හා අධිකරණ විධිවිධාන ප්රතියශෝධනය ිරීම ඔහුයේ යමයහයවීයමන් සිදු 

කරන ලද අතර 1947 වන විට සිවිල් නීති ක්යෂ්්ත්රය පිළිබඳ ප්රංශයේ සිටි විචක්ෂ්ණම පුද් ලයයකු 

වශයයන් ඔහු පිළි ැනුණි. 

ඊළඟ සති අන්තයේ හම්ප්රියේ ප්රධාන සහායිකාව යලස කටයුතු කළ එමිලි ජිරාඩ් හා  එක්ව යරයන 

කාසන්  මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක ප්රථම යකටුම්පත සකස් කයළ්ය. 

 
26 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 60 
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සිය යකටුම්පත සඳහා  හම්ප්රියේ ලියවිල්ල පාදක යකාට ත් නුත්, කාසන් එහි තිබු දුර්වල කම් 

ම  හැර වඩාත් තර්කානුකුල ඒකාග්රතාවයින් යුත් යල්ඛ්නයක් සම්පාදනය කයළ්ය. හම්ප්රි 

විසින්ම පිළි ත් පරිදි නීති යකටුම්පත් ිරීයම් ප්රායයෝගික පළ පුරුද්දක් හම්ප්රිට යනාවීය. එයට 

හාත්පසින්ම යවනස්ව වයස්ථා නීති රීති යකටුම්පත් ිරීයම් විචක්ෂ්ණ පළපුරුද්දක් කාසන් සතු 

විය.  

කාසන් විසින් යකටුම්පත්කරනු ලැබූ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයට 

පූර්විකාවක්, හැදින්වීයම් යෙද හයක්, මාතෘකා අටක් යටයත් ය ානු කළ මූලික අයිතීන් පිළිබඳ 

ව න්ති තිස් හයක් සහ ප්රකාශනයේ ප්රතිඥා ක්රියාවට නැංවීම පිළිබඳ සමාප්සත යෙද යදකක්ද 

අඩංගුවිය. යල්ඛ්නයේ පුර්විකායවන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් අවශය 

ඇයිදැයි විස්තර යකරුණු අතර හැදින්වීයම් යජදයන්ය න් මනුෂ්යා හා සමාජය අතර ඇති 

අයනානය සම්බන්ධතාවය ුර්තිමත් කරමින් මානව අයිතිවාසිකම් මිනිස් පවුයල් සියල්ලන්ටම 

යපාදු වන්යන් මන්දැයි විස්තර යකරිණ. අනතුරුව සමාජීය හා යද්ශපාලන ක්රියාකාරීත්වය 

සම්බන්ධයයන් පුද් ලයයකු වශයයන් මනුෂ්යා සතු මූලික අයිතීන්ය න් පටන් ය න එක් එක් 

මානව අයිතිය තර්කානුකුල අනුපිළියවලින් සඳහන් කර තිබුයන්ය. 

හම්ප්රියේ යල්ඛ්නයේ දැඩි වියේචකයයකු වු ඔස්යෙලියායේ යහාජ්සන් කාසන්යේ ප්රකාශනයේ තිබු 

යහපත් ලක්ෂ්ණ යනාවළහා හඳුනා  ත්යත්ය.  “යයෝජිත ප්රකාශනයේ පළුවැනි ව න්ති ිහිපය 

මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  කදිම හැදින්වීමක් කරයි” යනුයවන් යහාජ්සන් පැවසීය. එයහත් 

මානව හිමිකම් බලාත්මක යකයරන අන්තර්ජාතික සම්ුතියක්  පිළිබඳ මහත් බලායපායරාත්තු 

තබාය න සිටි බ්රිතානයය නියයෝජිත විල්සන් කාසන්යේ ලියවිල්ල මානව හිමිකම් පිළිබඳ හුදු 

ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් වීම  ැන කනස්සල්ලයට පත්විය. “පිළිපැදීම අනිවාර්ය යකයරන 

නීතිමය බැඳීමින් වියුක්තව මහා මණ්ඩලය යමවැනි ලියවිල්ලක් අනුමත කළයහාත් සාමාජික 

රටවල් එය හුයදක් සදාචාර ශීලය සමාදන්වීම පිළිබඳ ලියවිල්ලක් වශයයන් සලකනු ඇත. 

අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් වැනි බලාත්මක ිරීයම් ිසිදු රමයේදයින් යතාරව සාමාජික රටවල් 

ලියවිල්යල් සඳහන් සදාචාරය සමාදන්ව ඒ අනුව කටයුතු කරනු ඇතැයි සිතීම අසීරුයැයි”27 ඔහු 

බ්රිතානය වියද්ශ අමාතයාංශයට වාර්තා කයළ්ය.  

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් අවශය මන්ද? එමගින් බලායපායරාත්තු 

වන්යන කුමක්දැයි කාසන් යයෝජිත යකටුම්පයත් පූර්විකායේ යමයස් සඳහන් කයළ්ය. 

“යලෝක මහා යුද්ධයන් යදයක්දීම දැවැන්ත වූ සමූලඝාතන වලින් පිළිබිඹු වූ පරිදි මානව 

අයිතිවාසිකම් යනාතැකීම හා ඒවා  ැරහීමට ලක් ිරීම මනුෂ්ය සංහතියේ අපමණක් දුක්ඛ් 

යදෝමනස්සවලට මූලික යහ්තු කාරකයක් වීම,  මෑතකදී යකරුණු සියළු මානුික අර ල 

මනුෂ්යායේ නිදහස අරුණු යකාටම දියත් ිරීම සහ එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතිය මගින් මූලික 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිපැදීමට කැපවීම, හා සියළු මිනිසුන් සහ ස්ීන්ට සමානතාවයින් 

සැලකීමට ප්රතීඥා දීම යනාදී කරුණු සලකා  සමස්ත මනුෂ්ය සමාජයේම සාමාජිකයන් යවත 

පිළි න්වනු ලබන යම් සදාකාලික ප්ර කාශනය මනුෂ්යයන්යේ අයිතීන් සහ යුතුකම් ඔවුන්ට 

නිරන්තරයයන්ම සිහිපත්කර යදනු ලබයි.” 28 

කාසන් යකටුම්පත් කමිටුවට විස්තර කළ පරිදි පුර්විකාවට ඉත්බිතිව  ‘යපාදු සිද්ධාන්ත’ යන මැය 

යටයත් ප්රථම යෙදයයන් ම ප්රකාශනයේ අන්තර් තයට ඉතා  වැද ත් වූ සුවියශෂ්් සිද්ධාන්ත 

යදකක් හුවා දැක්විණි. පළුවන සිද්ධාන්තය නම් ඕනෑම මනුෂ්යයකුටම අනිකුත් සෑම මනුෂ්යයකු 

හා සමාන අන්දමින් සැලැකුම් ලැබීමට අයිතියක් ඇත යන්න වන අතර යදවැන්න මනුෂ්යන් අතර 

අනවරතයයන් තිබිය යුතු සයහෝදරත්වය සහ සහයයෝගිත්වය පිළිබඳ සංකල්පයයි.  ිසියවකුට 

 
27 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 64 

28 එම - P-275 
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අඩුසැලිල්ලක් යනාදැක්වීයම් සංකල්පය පළුවැනි සිද්ධාන්තයට ඇතුළත් වී තිබීම   ැන 

යසෝවිය් නියයෝජිත යකායර්ස්ි යබයහවින් සතුටට පත්විය. යයෝජිත ප්ර කාශනය විශව් 

සාධාරණවීම පිණිස එහි අඩංගු අයිතීන් සියලු මනුෂ්යන්ට උරුම වන්යන් යකයස්ද යන්න විස්තර 

ිරීම තම යකටුම්පයත් එක් අභිප්රායක් වීයැයි කාසන් පැවසීය. ඔහුට අනුව මානව අයිතීන් විශ්ව 

සාධාරණ වීමට නම් “විවිධ ජාතීන්ට අයත් වුවත් මනුෂ්ය සංහතිය එකක්ම යේ” යන පදනම මත 

පිහිටා ප්ර කාශනය යකටුම්පත් කළ යුතු විය. “නිවහල් යලස ජිවත්වීමත්, සමාන අභිමානයකට හා 

අයිතීන්ට හිමිකම් කීමත්, එියනකා සයහෝදරත්වයයන් සැලකීමත් එකම මිනිස් පවුලක 

සාමාජිකයන් වශයයන් සියළු මනුෂ්යයන් සතු උරුමයයි”29 යනුයවන් කාසන්යේ යකටුම්පයතහි 

ප්රංශ විප්සලවයේ සුපුරුදු යත්මාවන් වූ නිවහල්බව, සමානාත්මතාව හා සයහෝදරත්වය යන සංකල්ප 

යදෝංකාර දුන්යන්ය. 

එයහත් කාසන්යේ ප්රකාශනයේ සඳහන් ඒ සරල අදහස යකටුම්පත් කමිටුයේ සංයශාධනවලින් 

තරමක් දුරට අවුල් වී ගියේය. “සියළු මනුෂ්යන් විචාර බුද්ධියයන් යුක්තය“ යන අදහස ප්රකාශනයේ 

හැඳින්වීමට අඩංගු කළ යුතුය යන මතය මත යකටුම්පත් කමිටුව “ සියළු මිනිස්සු සයහෝදරයයෝ 

යවති. විචාර බුද්ධියයන් සම්ප්රයුක්තවීම හා එකම මිනිස් පවුලක සාමාජිකයන් වීම යහ්තුයකාට 

නිවහල්හාවයටත් සිය අහිමානය හා අයිතීන් සම්බන්ධයයන් සමාන යලස සැලැකුම් ලැබීමටත් 

සියළු මනුෂ්යයයෝ උරුමකම් ලබති”30 යන සංයශෝධනය හඳුන්වාදුන්යන්ය. 

යම් ව න්තිය  තව දුරටත් සමායලෝචනය කළ විට ‘විචාර බුද්ධිය’ මිනිසායේ සුවියශ්ෂ් 

උපලක්ෂ්ණයක් වශයයන් හඳුන්වනවාට අතියර්කව තවත් වැද ත් සංකල්පයක් සඳහන් කළ 

යුතුයැයි පී.සී චැන්ේ යයෝජනා කයළ්ය. යමහිදී තමායේ සිතට  එන්යන්  ඉංග්රිසි පද තාර්ථයයන් 

 තයහාත් ‘යදමිනිස් චිත්තය’ යනුයවන් ිව හැි චීන වචනයැකැයිද එයට සමීප යයදුම් විය 

හැක්යක් ‘මානව දයාව’ යහෝ තම සයහෝදර මනුෂ්යන් සම්බන්ධයයන් යකයනකු විසින් 

සවිඥානිකව දක්වනු ලබන ‘සහානුභූතිය’ යැයි චැන්ේ විස්තර කයළ්ය. ඔහු සඳහන් කළ චීන 

වචනය ‘යරන්’ විය.  පරහිතකාමී යලෝක දර්ශණයක් හා ජීවන දෘෂ්්ටියක් සුදයාර්ථය යලස  ැේවී 

ඇති “යරන්“ යන චීන වචනයට  ැලයපන  යවනත් සුදුසු වචනයක් යකාමිසමට යසායා ත 

යනාහැිවිය. 18 වන සිය වයස් විසූ දාර්ශනිකයයකු වූ රූයසෝයේ ‘දයාව’ යන යයදුයම් කාසන් 

අදහස් කළ එකී සංකල්පය  ැේවී තියේ. එයහත් එයද චැන් අදහස් කළ සංකල්පය පරිපූර්ණ 

වශයයන් පිළීබිඹු යනාකරයි. අවසානයේ චැන්යේ යයාජනාව ඉතසිතින් පිළි ැනුණද එය ක්රියාවට 

යයදුයන් , “සියළු මිනිසුන් විචාර බුද්ධියයන් සම්ප්රයුක්තය” යනුයවන් යයදීම යවනුවට  “සියළු 

මනුෂ්යයන් ස්වභාවයයන්ම විචාර බුද්ධියයන් හා හෘදය සාක්ෂියයන් සම්ප්රයුක්තය” යනුයවන් 

සඳහන් ිරීයමනි.යම් සිදුවීම යයෝජිත ජාතයන්තර ප්ර කාශනය සංනියේදනය ිරීයම්දී ඇතිවිය හැි 

භාෂ්ාත්මක  ැටළු පිළිබඳ කල්තියා කළ අනතුරු හැඟවීමක් විය. 

මිනිසුන් යනු මනුෂ්ය ජාතියයන් යකාටසක් පමණක් වන බැවින් යටකී ව න්තියේ “සියළු 

මිනිසුන්” යන යයදුම ස්ීන් අමතක ිරීමකැයි යකායර්ස්ි වියරෝධය පළ කළ විට “ සියළු 

මිනිස්සු සයහෝදරයයෝය” යන්යනන් ඉංග්රිසි බසින් සඳහන් කරන විට ඇත්ත වශයයන්ම එයින් 

 මය වන්යන් “සියළු මනුෂ්යයයෝ සයහෝදරයයෝ“ යන්න බවත් දැඩි ස්ීවාදියයකු වන තමාට පවා 

ඒ පිළිබඳව  ැටළුවක් නැති බවත් එලියනෝර් පැහැදිලි කළාය. දැන් යමන් එක්සත් ජාතීන්යේ 

ලියියවිලිවල  ස්ීන් නියයෝජනය යනාවන වාං මාලා යයාදා ැනීම වැළැක්වීයම් උපයදස් ඒ වන 

විට නිතුත්කර යනාතිබිණි. 

“සමාජයේ ස්වභාවය හා මනුෂ්යායේ ස්වභාවය පිළිබඳ පිළිමල් මතවාදයන්ට  ැතිවීමින් යතාරව 

ආධයාත්මිකවාදී, යහ්තුවාදී යහෝ යභෞතිකවාදී ගුරුකුලවලට යට යනාවී ප්රකාශනයේ යපාදු 

 
29 එම-p.275 

30 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 67 
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සිද්ධාන්ත හදුන්වාදීමට මම වෑයම් කයළමි”31 යැයි කාසන් ප්රකාශ කයළ්ය. උදාහරණයක් 

වශයයන්  ත යහාත් ලතින් අයමරිකානු නිදහස් ප්රකාශයේ ඇති ‘අධයාත්මික දියුණුව මිනිසත් 

බයේ උත්තරීතර ඵලය හා අරුණ වන බැවින් එම අරුණ යවනුයවන් තමා සතු සියළු ශක්තීන් හා 

සම්පත් යයාදා කටයුතු ිරීම මිනිසායේ යුතුකමි’ හා ‘උතුම් වූ සංස්කෘතික  පිබිදීම මානව 

සදාචාරයේම යකාටසක් බැවින් මනුෂ්යයන් ඒ යවනුයවන් කැපවිය යුතුය’ වැනි ආ මික විශව්ාස 

වලට බර සංකල්ප සර්ව සාධාරණ විශ්ව ප්ර කාශනයක් සඳහා යයාදා  ැනීම අයුතුයැයි කාසන් 

විශ්වාස කයළ්ය. 

හුදු ආත්මාර්ථකාමී ධයන්ශ්වර පුද් ලවාදය යහෝ සමාජවාදී සමූහකරණවාදය යන අන්ත 

යදයකන්ම බැහැරව මානව අයිතිවාසිකම් හඳුන්වා දීම තම උත්සාහය බව කාසන් විස්තර කයළ්ය.  

එයහත් ඔහුයේ ඇතැම් ව න්ති මනුෂ්යායේ පුද් ල ස්වභාවය හා සාමාජික සවභාවය පිළිබඳ 

යවනස් මතවාදී ආස්ථාන සමබර ිරීමට දැරූ ප්රයත්නයක් බව නිසැකවම පිළිබිඹු කරයි. 

උදාහරණයක් වශයයන්  ත්විට කාසන් යයෝජනා කළ යදවැනි ව න්තිය යමයස්ය “සමාජයක 

පරමාර්ථය විය යුත්යත් අනයන්යේ සුභසිද්ධිය සඳහා කැපවිය යුතුයැයි බල කරනු ලැබීමින් 

යතාරව තම ශාරීරික, මානසික හා සදාචාරාත්මක පුද් ලභාවය සුරක්ිත යලස වැඩිදියුණු 

කර ැනීමට සියළු මිනිසුන්ට සමාන අවස්ථා සැලසිමයි.”  ඔහු යයෝජනා කළ තුන්වැනි ව න්තියට 

අනුව “ තමා ජීවත්වන සමාජයේ උපකාරය හා සහයයෝ යින් යතාරව ිසියවකුට ජීවත්වීමට හා 

තම අරුණු ඉටුකර  ැනීමට යනාහැි බැවින් නීති  රුකවීම, යහපත් කටයුතුවල නියැලීම, යපාදු 

යහපත පිණිස කැපිරීම් ිරීම මනුෂ්යයයකු විසින් සමාජය යවනුයවන් ඉටුකළයුතු යුතුකම්ය.”  

“සෑම පුද් ලයයකුයේම අයිතිය අයනක් පුද් ලයායේ අයිතියයන් සීමා වන්යන්යයි” කාසන් සිය 

සිේ වැනි ව න්තියේ සඳහන් කයළ්ය. 

සිය යකටුම්පත මගින් කාසන් සංස්යල්ෂ්ණය කළ සමස්තය මානව අයිතිවාසිකම්වල හුදු ය ානු 

ිරීමකට වඩා යබයහවින් ඔේබට ගිය විශිෂ්්ඨ  ප්රතිඵලයක් විය.  යද්ශපාලන හා සිවිල් නිදහස 

පිළිබඳ සම්ප්රදායික අයිතීන්, නූතන යු යට අයත් ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන් සම  ප්රශස්ත 

යලස රාු ත ිරීම නිසාත් යද්ශසීමා වලින් යතාරව එකී සෑම අයිතියකම උරුමය ඕනෑම 

මනුෂ්යකු සතුයැයි විශද යලස ප්රකාශ ිරීම නිසාත් කාසන්යේ යකටුම්පත මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ ුළුමනින්ම අභිනව ප්රවනතාවයක් යලාවට හඳුන්වා දුන්යන්ය. යසෝවිය් නියයෝජිතයා 

විසින් නිරන්තරයයන් සිහියට නංවනු ලැබූ ජාතික රාජයයේ වසවරී භාවය උල්ලංඝනය 

යනාිරීම පිළිබඳ සම්ප්රදායික සංකල්පයට ප්රතිවිරුද්ධව කරුණු දැක්වීම කාසන්යේ සිරිත විය. 

එයස් වුවද මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ා ිරීයම් නීතිමය ව කීම යථා වශයයන්ම දරනු ලබන්යන් 

ජාතික රාජය විසින් බව කාසන් සිය යල්ඛ්නය යකටුම්පත් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරමින් විස්තර 

කයළ්ය. ඒ අනුව යයෝජිත ප්ර කාශනය විශව් සාධාරණ යල්ඛ්නයක් වුවද එහි ඇති සාමාජයීය හා 

ආර්ික අයිතීන් පිළිපැදීයම්දීයම්දි  තම රටවල ආර්ික හා සාමාජයීක ම්ටම අනුව එකී අයිතීන් 

සාක්ෂ්ාත් කර ැනීම පිණිස, මූලික අධයාශයයන් බැහැර යනාවී, යම් පමණක සව්ාධීන අර්ථ 

දැක්වීමක් ිරීමට තරම් සුනමයභාවයක් ජාතික රාජයන්ට හිමිවන බවද කාසන් යපන්වා දුන්යන්ය. 

කාසන් සිය යකටුම්පත කමිටුවට ඉදිරිපත් කළ දිනට පසුදින එලියනෝර් යයෝජිත යකටුම්පයත් 

මූලික අභිප්රාය පිළිබඳ ප්රශන්ය තීරණාත්මක යලස මතු කළාය.  “අප සම්පාදනය කළ යුත්යත් 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පරිපූර්ණ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක්ද නැතයහාත් පරිපූර්ණ 

අන්තර්ජාතික සම්ුතියක්දැයි දැන් තීරණය කළ යුතුව ඇත.  ප්ර කාශනයක් සහ සම්ුතියක් යන 

යදකම එකවර සම්පාදනය කළ යුතු යැයි මා නියයෝජනය කරන අයමරිකා එක්සත් ජනපදය 

පැවැසූ නුත් සැමයදයනකුටම යපාදුයේ පිළි ත හැි අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් සම්පාදනය ිරීම 

වහාම කළ යනාහැක්කක් බව දැන් අපට වැටහී ඇත.” යනුයවන් ඇය ියා සිටියාය. 

 
31 එම - p. 68 
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යකයස් වුවද හම්ප්රි සහ කාසන් ඉදිරිපත් කර තිබු  ප්රකාශන යකටුම්පත් සංසන්දනාත්මකව විමසීම 

දිගින් දි ටම කරය න යායමන් ජාතයන්තර ප්ර කාශනයට ප්රුඛ්ත්වය දීමට යකටුම්පත් කමිටුව 

නිරායාසයයන්ම කටයුතු යයදීය. 

කාසන්යේ පූර්විකාව මඳකට කල්තබා පුර්විකාව තීරණය ිරීම යකටුම්පයත් යසසු යකාටස් නිම 

ිරීයමන් පසුව කළ යුත්තකැයි චාල්ස් මලික් පැවැසූ අදහසට කමිටුව එකඟ වීය. කාසන් හා හම්ප්රි 

තම යල්ඛ්නවල යවන් යවන්ව යකටුම්පත් කළ ඇතැම් ව න්ති යකටුම්පත් කමිටුව විසින් මූලික 

ව න්ති තිස් හයකට සම්පින්ඩණය කරනු ලැබීය.  

යම් සම්පින්ඩණයේදී සිදුකරන ලද වඩාත්ම වැද ත් වු සංයශෝධනය ආ මික නිදහස පිළිබඳ 

ව න්තියට තම ආ ම යවනස් ිරීමට යයමකුට ඇති අයිතියද ඇතුළත් ිරීමයි. සංයශෝධනය 

යයෝජනා කරනු ලැබුයේ උපතින් ක්රිස්තියානුයවකු වූ යලබනන නියයෝජිත මලික් විසිනි.  

මැදයපරදි  නිදහස් මතධාරී රටක්ව පැවැති යලබනනය සිය ආ ම යවනස් ිරීම නිසා 

සරණා තයන් වූ අරාබි ජාතිකයන්ට රක්ෂ්ස්ථානයකක්ව පැවැතිණි. පසු කයලක ඊශ්රායලයයන් 

යනරපුණු පලස්තීනු සරණා තයයෝ සුහ වශයයන් පැමිණීයමන් සංයුතිය යවනස් වන යතක්ම 

යලබනනයේ ුස්ලිම්වරු සහ ක්රිස්තියානුයවෝ සයමෝසයම් සමාදානයයන් විසූහ.  

මලික් විසින් යයෝජනා කරන ලද පරිදි සිය ආ ම යවනස් ිරීමට යයමකුට ඇති අයිතිය මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්රකාශනයේ අවසාන යකටුම්පයත් තිබීම වැඩි ුස්ලිම් ජන හයින් 

යුත් ඇතැම් රටවල කනස්සල්ලට යහ්තු විය. මන්ද,  ඉස්ලාම් භක්තිකයයකු සිය ආ ම අතහැර 

දැමීම මරණීය දණ්ඩනය ලැබිය හැි බරපතල වරදක් යලස සැලිය යුතු බව ඇතැම් ඉස්ලාම් 

මූලධර්මවාදීන් විසින් බලකරනු ලැබූ බැවිනි. අවසානයේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව 

ප්ර කාශනය එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් වූ විට එයට චන්දය 

දීයමන් වැළැකීමට සවුදි අරාබිය  ත් තීරණයට යමම ආ ම යවනස් ිරීයම් අයිතිය එක් යහ්තුවක් 

විය. 

මානව හිමිකම් අතරින් ආර්ික හා සාමාජයීය අයිතීන් පිළිබඳව යකටුම්පත් කමිටුයේ යකයරනු 

සාකච්ො යබයහවින් අවිනිශ්චිත ස්වරූපයක්  ත්යත්ය. තම යකටුම්පයත් ඇති ආර්ික අයිතීන් 

හඳුන්වා යදමින් කාසන්  යමයස් පැවසීය. “විවිධ රටවල් අතර යනායයකුත් ආර්ික හා සාමාජයීය 

විෂ්මතා ම්්ම් අති බව අපි දනිු. විරැියාව තුරන් යකාට තම රට වැසියන් හැමයදයනකුටම 

පාරිශ්රමිකයක් සහිත රැියාවක් දීමට හැි තත්ත්වයකට අවුරුදු ිහිපයක් ඇතුළත හැම රටක්ම 

පත්යේයැයි අපට සිතිය යනාහැක.  අයනක් අතට අප යම් පිළියයල කරන ේශ්ව ප්ර කාශනය අවුරුදු 

යදක තුනකට සීමා වුවක්ද යනාේ.  අප යම් ප්ර කාශනය සකස් කරන්යන් අනා තය උයදසායි. ඒ 

නිසා විෂ්මතාවයන් නිසා ඉෂ්්ට ිරීයම් අමාරුකම යහ්තු යකාට එකී අයිතීන් යනාසලකා හැරීම යුතු 

යනායේ”32 යනුයවන් පැවසීය.  

ආර්ික හා සමාජයීය අයිතීන් නිරාකරණය ිරීයම් ලා කමිටු සාමාජිකයන් අතර විවිධ පරසප්ර 

මත ඇති විය. වැඩ ිරීයම් අයිතිය සම්බන්ධයයන් අයමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ අදහස වූයේ 

‘හැමයකයනකුටම ජීවන වෘත්තියක් සලසා  ැනීමට අවස්ථාව ලබා  ැනීයම් අයිතිය තියේය’ 

යනුයවන් එම අයිතිය යත්රුම්  ත යුතු බවය. එයහත් ඒ සම්බන්ධයයන් කාසන්, සාන්තා කෘස් හා 

හම්ප්රි දැරූ මතය වූයේ වැඩ ිරීයම් අයිතිය යනු “සෑම යකයනකුටම සමාජමය වශයයන් වැද ත් 

වෘත්තියක නියැලීයම් අයිතිය හා යුතුකමද ඇත” යන යත්රුම පැහැදිලි වන යලස එය යකටුම්පත් 

විය යුතු බවයි. යකායර්ස්ි යම් මතයේදයට මැදිහත් යවමින් එලියනෝර්යේ සැමියා වූ මියගිය 

රූස්යවල්් ජනාධිපතිවරයා පවා, අයමරිකානුවන් සඳහා පාරිශ්රමිකයක් සහිත ප්රයයෝජනවත් 

රැියාවක් ිරීමට ඇති අයිතිය තහවුරු යකයරන පුරවැසි අයිතීන් පිළිබඳ යදවැනි පනතක 

 
32 Verbatim Record, June 23, 1947 Drafting Committee quoted by Glendon, Mary Ann (2001) A 

World Made New (Random House, New York) p.70 
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අවශයතාවය  ැන වාර්ික ජනාධිපති යද්ශනයකදී යපන්වාදුන් බව එලියනෝර්ට මතක් කර 

දුන්යන්ය. ජනාධිපති රූස්යවල්් යේ එම කථායේ33 පිටපතක් එවිට යකායර්ස්ි යවත තිබුණි.  

ආර්ික හා සාමාජයීය අයිතීන් මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනයට ඇතුළත් ිරීම පිණිස 

අවසානයේ අයමරිකානු පාලන තන්ත්ර ය එකඟ කර ැනීමට එලියනෝර්ට හැිවූයේ ජනාධිපති 

වශයයන් ඇයේ සැමියා පැවැත්වූ යම් කථාව නිසා බව මානව අයිතිවාසිකම් ඉතිහාසය පිළිබඳ 

වියශ්ෂ්ඥයයකුවූ මියචලින් ඉෂ්ායි පවසයි.34 

යකටුම්පත් කමිටුයේ කටයුතු වලට යකායර්ස්ි සහභාගී වූයේ මඳ වශයයනි. මානව හිමිකම් 

යකාමිසයම් කටයුතු වලට වඩා යම් වන විට ඔහුයේ වැඩි සැලිල්ල ලැබුයන් අනතර්ජාතික නීතිය 

පිළිබඳ විමසා යයෝජනා ඉදිරිපත් ිරීමට එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය විසින් පිහිටුවනු ලැබූ 

අන්තර් ජාතික නීති කමිටුව යවතය. මන්ද යසෝවිය් සං මයේ ඇලුම් බැලුම් වලට නිරන්තරයයන් 

ලක්වන විධිවිධාන අන්තර් ජාතික නීති යකාමිටුයේ සාකච්ොවට ලක්යවමින් තිබුණ බැවිනි. 

ජාතයන්තර නීතිය විධිමත් ිරීම සඳහා අන්තර්ජාතික අපරාධ නීතිය නිසි යලස සං ෘහිත 

ිරීමටත්, නයුරම්බර්ේ නඩුවිභා යේ ුලධර්ම පදනම් යකාට ජාතයන්තර සම්ුතියක් ඇති 

ිරීමත්, අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය සඳහා ස්ිර අන්තර්ජාතික අධිකරණයක් පිහිටුවීයම් හැියාව 

යසායා බැලීමත් අන්තර්ජාතික නීති කමිටුව තුළ යම් අවස්ථාව වන විට සාකච්ො යවමින් 

පැවතිණ.35 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්රකාශනයේ යයෝජිත යකටුම්පත ජිනීවාහී පැවැත්වීමට නියමිත 

මානව හිමිකම් යකාමිසයම් යදවැනි සැසිවාරයට ඉදිරිපත් ිරීමට යකටුම්පත් කමිටුව තීන්දු කරන 

අවස්ථාව වන විටත් නිශච්ිත වශයයන් තීරණය යනාකළ විවාදාත්මක කරුණු ිහිපයක්ම ඉතිරිව 

තිබුණි. යම් නිසා යකාමිසයම් යල්කම් හම්ප්රි සැපයූ පසුබිම් ලියවිල්ලද සම  යකටුම්පත් කම්ටුයේ 

ඇතැම් සාමාජිකයන් විසින් යම් යම් ව න්ති සම්බන්ධයයන් කරන ලද යයෝජනාද විකල්ප 

වශයයන් සඳහන් යකාට යයෝජිත විශ්ව ප්ර කාශනය පූර්ණ යකාමිසයම් නිරීක්ෂ්ණ සඳහා ඉදිරිපත් 

ිරීමට යකටුම්පත් කමිටුව තීරණය කයළ්ය. ඒ අතර  තුර ඇතැම් ව න්ති සම්බන්ධව ස්ීන්යේ 

තත්ත්වය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ යකාමිසයමන් හා සුළු ජාතීන්ට අඩු සැලිල්ල දැක්විම 

වැලැක්වීයම් විධිවිධාන පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ යකාමිසයමන්ද කරුණු විමසීමක් යකරිණි. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතිකව බලාත්මක වන සම්ුතියක් පිළියයල ිරීමට බ්රිතානය 

 
33  1944 ජනවාරි 11දින අයමරිකානු යකාන්ග්ර ස් සභාව හුයේ සිය වාර්ික කථාව පැවැතවූ ෆෑන්ක්ලින් 

රෑස්යවල්් ජනාධිපතිවරයා අයමරිකානු වයවස්ථායේ සඳහන් මූලික අයිතීන්ට අනුපූරකයක් වශයයන් 

මහජනතාවයේ ආර්ික අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් ිරීම පිණිස ආර්ික අයිතිය පිළිබඳ පනත ක් (Economic Bill oF 

Rights)යකාන්ග්ර ස් සභාව විසින් සම්ම්ත කළයුතු යැයි ියා සිටියේය. ඔහු යයෝජනා කළ පරිදි එම පනතින් 

සියළු අයමරිකානුවන්ට පහත ියැයවන අයිතීන්ට හිමිකම තිබිය යුතු විය. 

යේතනයක් සහිත ප්රයයෝජනවත් රැියාවක නියැලීයම් අයිතිය, ආහාර ඇඳුම් සහ වියනෝදය 

සඳහා වැය ිරීමට ප්ර මාණවත් ආදායමක් උපයා  ැනීයම් අයිතිය, තම හා තම පවුයල් ජීවිකාව 

සඳහා සෑයහන ආදායමක් ලබා  ැනීම සඳහා නිශ්පාදනය ිරීමට හා අයලවි ිරීමට ය ාවීන්ට 

ඇති අයිතිය. යද්ශීය හා වියද්ශීය ඒකාධිකාරයන්යේ ග්ර ණයින් හා අසාධාරණ 

තර කාරිත්වයින් යතාරව තම වයාපාරික කටයුතු නිදහයස් කරය න යාමට වයාපාරිකයන්ට 

ඇති අයිතිය. උචිත නිවාසයක් ලබා  ැනීමට සෑම පවුලකටම ඇති අයිතිය,  යහපත් යසෞඛ්යක් 

හා ප්ර මාණවත් යසෞඛ්ය යස්වාවන් ලබා  ැනීයම් අයිතිය, වැඩිහිටියයකුවීම, යරෝගීවිම, 

අනතුරකට ලක්වීම, රැියා වියුක්ත වීම නිසා ඇතිවිය හැි ආර්ික අමාරුකම් වලින් මිදිම 

සඳහා ප්ර මාණවත් රැකවරණය ලැබීයම් අයිතිය හා යහාඳ අධයාපනයකට ඇති අයිතිය. 

එයහත් 1945අප්රියයල් 12 වන දින ජනාධිපති රූස්යවල්් මියගිය අතර අයමරිකානු යකාන්ග්ර ස් සභාව 

රෑස්යවල්්යේ අදහස යනාසලකා හැරියේය. 

34 Ishay, Micheline R (2004) The History of Human Rights (University of California Press, Berkly) p 
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35 ඉනික්බිතිව දැක න්නට ලැබුනු පරිදි  අපරාධ පිළිබඳ අන්තර්ජාතික අධිකරණයක් පිහිටුවීම ඇතුළුව 

අන්තර්ජාතික අපරාධ නීති සං ෘහිත ිරීම සම්බන්ධව මහබලවතුන් දැක්වු මන්යදෝත්සාහය අන්තර්පාතික 

නීති යකාමිටුයේ කටයුතු පිළිබඳ  යකායර්ස්ියේ අධිතක්යස්රුව යබයහවින් අවම කයළ්ය. 



Final – Wijayananda Jayaweera - නියත විවරණය 
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කළ යයෝජනාව මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පූර්ණ යකාමිසම විසින් නි මනය කළ යුතු කරුණක් 

බවටද  තීරණය විය.  

කමිටුව විසින් යයෝජිත මානව හිමිකම් ප්රකාශණ යකටුම්පත සම්බන්ධව තමන්ට නිසි උපයදස් 

යනාසැපයීම  ැන තම යනෝක්කාඩුව යකායර්ස්ි වියද්ශ අමාතයාංශයට යැවු සිය වාර්තායේ 

සඳහන් කයළ්ය. විශ්ව ප්රකාශනයේ යයෝජිත යකටුම්පත වසවරී රාජයන්යේ අභයන්තර කටයුතු 

වලට මැදිහත්වීම සාධාරණීකරණය කරනු ඇතැයි යනුයවන් සඳහන් කරමින් ඔහු යසෝවිය් 

සං මයට අනු මනය කළ හැි ක්රියා මාර්  යදකක් යයෝජනා කයළ්ය. ඉන් පළු වැන්න 1947 

අය ෝස්තුවට යපර යසෝවිය් සං මය තමන්යේම වූ යකටුම්පතක් සම්පාදනය යකාට මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  යකාමිසමට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. යදවැන්න මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් සම්බන්ධයයන් යසෝවිය් සං මයේ ස්ථාවරය විය යුත්යත්, තමන් 

විසින් එකඟ යනාවනු ලබන ව න්ති ක්රියාත්මක යනාිරීයම් අයිතිය සම්ුතියට අත්සන් කරන 

රටවලට ඇතිව, සුදුසු බහුපාර්ශවීය සම්ුතියක් යකටුම්පත් ිරීමට සහභාගිත්වය දීමට යසෝවිය් 

සං මය සුදානම් බවයි. 

අන්තර්ජාතික සම්ුතියකට වඩා  එක්සත් ජාතීන්යේ මහාමණ්ඩලය විසින් අනුමත යකාට ප්රකාශ 

කරනු ලබන ජාතයන්තර ප්ර කාශනයට තමා සහ සිය ස යන් වඩා කැමැති වූයේ අන්තර්ජාතික 

සම්ුතියකට අයමරිකානු යසයන් සභායේ අනුමැතිය ලබා  ැනීම අසීරු කරුණක් බව තමා 

දාන්නා බැවිනියැයි යම් අතර අයමරිකානු රාජය යදපාර්තුයම්න්තුවට යැවු ලිපියක එලියනෝර් 

විස්තර කළාය. “අප  න්නා ක්රියාමාර්  අයප්ස රට අනුමත කරන බවට සහතිකයක් තිබිය යුතුය. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනතර් ජාතික සම්ුතියක් සම්පාදනය ිරීමට අප මූලිකත්වය 

 ැනීයමන් අනතුරුව අයප්සම යසන් සභාව විසින් එය ප්රතික්යෂ්ප කරනු ලැබීම ඉතාම 

අවාසනාවන්ත කරුණක් වනු ඇතැයි”36 ඇය සිය ලිපියේ සඳහන් කළාය. 

විවිධ හැල හැප්සපිලි සමඟ ඇරඹූ යකටුම්පත් කමිටුයේ මූලික කාර්යභාරය යකයස් යහෝ සතුටුදායක 

ප්රතිඵල සහිතව සමාප්සත ිරීමට හැිවිය. අවසානය වන විට යසෝවිය් නියයෝජිතයාද කාර්ය 

සාධක යලස තම සහාය යකටුම්පත් කමිටුවට ලබා දුන්යන්ය. සමාරම්භයේදී චැන්ේ විසින් 

පුයරෝකථනය කරන ලද පරිදි යබායහෝ ඉසේවල මූලික සිද්ධාන්ත සම්බන්ධයයන් ප්රමාණවත් 

එකඟතාවයකට එළඹීමට යකටුම්පත් කමිටුව සමත් විය. 

යයෝජිත ප්රකාශනයේ සඳහන් ඇතැම් ව න්ති යකටුම්පතට බැහැරින් එන ුළුමනින්ම ආ න්තුක 

විය හැි යයෝජනා සම  සලකා බැලීයම්දී මානව හිමිකම් යකාමිසයම් සාමාජිකයන් අතර තව 

මාස  ණනක් යනාවිසිඳී පවතින ආරවුල් ඇතිවිය හැියැයි යන අවයබෝධය සහිතව 1947 ජුනි 

අවසාන සතියේදී යකටුම්පත් කමිටුව සිය කටයුත්ත සමාප්සත කයළ්ය. 

 

 
 

 

 
36 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 71 
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5. දාර්ශනික  මතවාද  විමර්ශනය  - යුයනස්යකෝ  සමීක්ෂ්ණය 
 

යබායහෝයකාට බටහිර සම්භවයක් ඇතැයි පිළි ැයනන ඓතිහාසික යල්ඛ්න පාදක යකාට ත් 

කරුණු වලින් සමන්විත යැයි සැලිය හැි ලියවිල්ලක් යකායතක් දුරට මානව හිමිකම් පිළීබඳ 

විශ්ව සාධාරණ ප්ර කාශනයක් යලස ගිණිය හැිද? යන කුකුස තවමත් ඇතැුන් තුල ඇතිවිය. 

එයහත් යම් කුකුස නිරාකරණය කරමින් කමිටු සාමාජිකයන් දිරි න්වන සුළු පිළිතුරු සැපයීමට 

යුයනස්යකෝ ආයතනය මගින් දියත් කළ සමීක්ෂ්ණය සමත් විය. 

1947 ජුනිවල යකටුම්පත් කමිටුව මානව හිමිකම් පිළිබඳ සිය දාර්ශනික මතවාද උර ා බලන 

අතරතුර යුයනස්යකෝව විසින් නම් කරන ලද දාර්ශනිකයන්යේ ජාතයන්තර කමිටුව සිය 

කාර්යභාරය ප්රායයෝගික යලස නිමා කරමින් සිටියේය. ඒ වන විට මහත්මා  ාන්ධි වැනි 

යද්ශපාලන නායකයයෝද, ඉන්දීය සමාජ විදාඥයයකු වූ එස්.වී. පුන්ටාම්යබකාර්, ුස්ලිම් 

දාර්ශනිකයයකු හා කවියයකු වූ හුමායුන් කබීර්, චීන දර්ශනය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයයකු වූ  චුන්ේ 

ෂූ යලෝ වැනි යපරදි  විද්වතුන්ද ඇතුළුව යපර අපර යදදි  විවිධ රටවල හැත්තෑවකට ආසන්න 

ප්රමාණිකයන් පිරිසක් යුයනස්යකෝ කමිටුවට සිය ප්ර තිචාර එවා තිබුණි. එමගින් මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳව චීන, ඉස්ලාමීය, හින්දු, හා යබෞද්ධ දර්ශනවල  ැේවූ මති මතාන්තර හා විවිධ රටවල 

චිරා ත නීති සම්ප්රදායන්ය න් උපුටා ත් කරුනු බටහිර ලිබරල් හා සමාජවාදී 

දෘෂ්්ටියකෝණයන්ය න් ඉදිරිපත්කළ මතවාද හා සසඳමින් විචාරයට ලක් යකාට තිබුණි. මානව 

අයිතිවාසිකම් විස්තර ිරීම සඳහා පරිහරණය වන භාෂ්ාව මෑත යුයරෝපීය සභයත්වයට අයත් වුවද 

ඒ පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්ත යපරදි  රටවලද යනාඅඩුව පිළි ැණුණු බව යබායහෝ යපරදි  

ප්රමාණිකයයෝ යපන්වා දුන්හ. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නිසි ආකෘතියකට ය ානුකළ යල්ඛ්නයක් චීන සභයත්වයයන් යසායා 

 ැනීම අපහසුවීම නිසා චීන ජාතිකයන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළියනා ත් බවක් අදහස් යනායේ 

යයි විස්තර කළ චුන්ේ ෂූ යලෝ යමයස් පැවසීය. 

“මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රශන්ය බටහිර සාකච්ො වු ආකාරයටම චීන ඉතිහාසයේ සාකච්ො වී 

ඇත්යත් මඳ වශයයනි. යකයස් වුවද මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සංකල්පය  ඈත පුරාණයේ පවා 

චීනයේ තිරසාර යලස පැවැතිණි. ඒ පිළිබඳ එක් උදාහරණයක් නම් තමන් පීඩනයට ලක්කරණ 

පාලකයන්ට විරුද්ධව කැරලි  ැසීමට රට වැසියන්ට අනුල්ලංඝනීය අයිතියක් තියේයැයි චීන 

සමාජය විසින් ඉපැරණි කාලයේ සිට පිළි ැනීමයි. ක්රි.පූර්ව 372-289 කාලයේ ජීවත් වු චීන 

යකාන්ියුසියානු දාර්ශනිකයයකු වූ යමන්සියුස් යමයස් පවසා තියේ. ‘වැද ත්කම අතින් ප්රථම 

තැන හිමිවන්යන් ජනතාවටයි. රජයට ලැයබන්යන් ජනතාවට වඩා අඩු වැද ත් කමි. රජයේ 

වසවරීභාවයට ලැයබන්යන් ඊටත් වඩා අඩු වැද ත් කමි.’ 37” 

ඉන්දියානු සමාජ විදයාඥයයකු වූ පුන්ටාම්යබකාර් මිනිස් නිදහස දස ආකාරයක සද්ගුණයන් යලස 

යබෞද්ධ හා හින්දු දර්ශන වල මැනවින් සං ෘහිතව ඇති බව යුයනස්යකෝ සමීක්ෂ්ණ කමිටුවට එවු 

සිය පිළිතුයරන් යපන්වා දුන්යන්ය.   ඒ අනුව, ප්රචණ්ඩත්වයයන් අත්මිදීයම් නිදහස (අහිංසා),  

මූලික අවශයතාවයන් සපුරා  ැනීයම් නිදහස (අස්යථය), සූරාකෑමට ලක් යනාවීයම් නිදහස 

(අපරිග්රහ),  නි රුවට පාත්ර යනාවීයම් නිදහස (අවයාභිචාර),  අකල් මරණයයන් හා 

අනායරෝය යයන් වැලැකී සිටීයම් නිදහස (අර්මිථාත්ව සහ ආයරා ය) පංච වාර්ගික සමාජයීය 

නිදහස වශයයන් සැලයකන අතර යනාරිස්සීමට භාජනය යනාවීයම් නිදහස(අයරාධ), දයාව හා 

සයහෝදරත්වය පැතීයම් නිදහස (භූතදයා සහ අයද්රාහ),  දැනුම වැඩිදියුණු කර ැනීයම් නිදහස 

(ඥාණ, විදයා),  සිතීයම් සහ හෘදසාක්ියට අනුව කටයුතු ිරීයම් නිදහස (සතය සහ සුනර්ථ) සහ 

 
37  Shu, Lo Chung - Human Rights in Chinese Tradition Human Rights Comments and 

Interpretaions; A symposium edited  by UNESCO, p 187 – Allan Vintage – London and New York - 

1948 
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ඉච්ොභං යයන් හා බියයන් යතාරව ජීවත්වීයම් නිදහස (ප්රවර්ති, අභය, ධිි) මිනිසුන්ට නිසගින් 

උරුම පුද් ල අයිතීන් යලස සැලයකයි38.  

“යම් වනාහී එියනකට යවනසව් පවුරු වළලුවලින් වට වූ අසමසම ශිෂ්්ටාචාර පවතින යු යක් 

යනායේ” යනුයවන් සිය පිළිතුයර්  සඳහන් කළ පුන්ටාම්යබකාර් අදයතන යලෝකයේ කලාපයයන් 

කලාපයට මානව අයිතිවාසිකම් යවනස් වීමට යහ්තුවක් නැති බවද ියා සිටියේය. ඔහුට අනුව 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ බටහිර දෘෂ්්ටියේ ඇති එකම වරද එමගින් මානව අයිතිවාසිකම් 

නිර්ණය කරන ආකාරය යනාව එකී මානව අයිතිවාසිකම් සර්ව සාධාරණ යලස පිළිපැදීමට බටහිර 

යලෝකය අයපායහාසත් වීමයි. සිය යටත් විජිතවල වැසියන්ට බටහිර රටවල් සැලකු ආකාරය අනුව 

මානව අයිතිවාසිකම් ආයද්ශ වූයේ යුයරෝපීයන්ට පමණක් බව යචෝදනා කළ පුන්ටාම්යබකාර් 

හි්ලර්යේ වර් වාදී ක්රියා පිළියවත් සිහිපත් කරවමින් මෑත කාලයේදී  නම් එම අයිතීන් 

යුයරෝපීයන් අතරිනුත් ඇතැම් සුවියශෂ්් යුයරෝපීයන්ට පමණක් සීමා වූ බවත් සඳහන් කයළ්ය.  

හාවඩ් විශ්ව විදයාලයේ ඉතිහාසය හැදෑරූ ඉන්දියානු කාන්තාවක් වූ ිරින් සින්නාර් යබායහෝ 

ඉන්දියානුවන් බ්රිතානය යටත් විජිතවාදයට අභියයෝ  ිරීයම්දී මානව හිමිකම් විශ්ව සාධාරණය 

යන මතයේ පිහිටා කටයුතු කළ බව යපන්වා දුන්නාය. දකුණු අප්රිකානු යටත් විජිත පාලනය එහි 

වැසි ඉන්දියානු සුළු ජාතිකයන් පීඩනයට ලක් කළ විට එවකට දකුණු අප්රිකායේ විසූ  ාන්ධි 

ක්රියාකාරී යලස එයට විරුද්ධ වූයේ මානව අයිතිවාසිකම් සියළු මිනිසුන්ට උරුමය යන මතයේ 

පිහිටා බව ඇය ියා සිටියාය. 

කටයුතු බහුල බැවින් යුයනස්යකෝ විමර්ශනයට සෑයහන පිළිතුරක් දීමට කාල යේලා යනාමැති බව 

සඳහන් කළ මහත්මා  ාන්ධි දුම්රියේ  මන් කරන අතර යකටි ලිපියක් ලියමින්  විශව් සාධාරණ 

අයිතීන්  ැන සිතන විට අප විසින් සිහි තබා  ත යුතු වැද ත් කරුණ එම අයිතීන් අපට උරුම 

වන්යන් යලෝක පුර වැසියයක් වශයයන් අප එක් එක් අයයකු විසින්  ඉටු කළ යුතු යුතුකම් නිසා 

බව සිය මතය යැයි දැනුම් දුන්යන්ය.  

සමස්තයක් වශයයන්  ත්විට  යුයනස්යකෝ සමීක්ෂ්ණය යයෝජිත විශ්ව ප්රකාශනයේ  ැේවු මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්තවල විශව් සාධාරණ බව සැකයින් යතාරව තහවුරු 

කයළ්ය. සිේ දිගින් එක් රැස්කර ත් යතාරතුරු වලට අනුව මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මූලික 

වටිනාකම් ලයිස්තුව යලෝකය පුරා යබයහවින් එක සමාන වීම යුයනස්යකෝ සමීක්ෂ්කයන්යේ 

තරමක විමතියටද යහ්තු විය. යුයනසය්කෝව විසින් සමීක්ෂ්ා යකාට ලයිස්තු ත කරන ලද 

අයිතිවාසිකම් අතරට සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් යමන්ම සමාජයීය හා ආර්ික වටිනාකම් 

ද අයත් විය. යුයනස්යකෝ ලයිස්තුයේ අංඞංගු වු අයිතිවාසිකම් 15ට  ජීවිතයට ඇති අයිතිය,  සිය 

යසෞඛ්යය රැක  ැනීමට ඇති අයිතිය, රැියාවක නියැලීමට ඇති අයිතිය,  අවශයය අවස්ථාවකදී 

මහජන ආධාරය පැතීයම් අයිතිය,  යද්යපාළ හිමිකමට ඇති අයිතිය,  අධයාපනය ලබා  ැනීමට 

ඇති අයිතිය, යතාරතුරු දැන  ැනීමට ඇති අයිතිය, සිතීයම් හා විපරම් ිරීයම් නිදහස, සිය අදහස් 

පළ කර සිටීයම් අයිතිය,  තමා උයදසා අපක්ෂ්පාතී ක්රියා පිළියවත් ඉල්ලා සිටීයම් අයිතිය,  

යද්ශපාලනයේ යයදීමට ඇති අයිතිය, භාෂ්ණය, රැස්වීම් පැවැත්වීම, සංවිධාන ත වීම, ආ ම 

ඇදහීම හා පුවත්පත් පළ ිරීමට ඇති අයිතිය, රටවැසි භාවයට ඇති අයිතිය, අදමිටු රජයකට 

එයරහිව කැරලි  ැසීයම් අයිතිය සහ ප්ර තියේ යකාටස්කරුයවකු වීයම් අයිතියද විය. 

මානව අයිතිවාසිකම් වලට පදනම් වූ මූලික මිනිස් වටිනාකම් පිළිබඳ අවයබෝධය එක්සත් 

ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් අතර යපාදුයේ දක්නට ලැයබන බව නි මනය කළ 

යුයනස්යකෝ සමීක්ෂ්ණ වාර්තාව එම අවයබෝධය විවිධවූ යද්ශපාලනික හා ආර්ික පසුබිම් වලදී 

විවිධ දාර්ශනික සිද්ධාන්ත පදනම් යකාට ප්රකාශවන බව යපන්වා දුන්යන්ය. මානව අයිතිවාසිකම් 

 
38  Puntambekar, S.V. - Hindu Concept of Human Rights in Human Rights Comments and 

Interpretaions; A symposium edited  by UNESCO, p 197 – Allan Vintage – London and New York - 

1948 
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පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් විවිධ දාර්ශනික, ආ මික චර්යාවන් පමණක් යනාව යනායයක් 

ආර්ීක හා යද්ශපාලන සිද්ධාන්ත විසින්ද අනුදක්නා ලබන යපාදු රාුවක් සැපයීමට සමත් විය 

යුතුයැයි වාර්තායවන් යයෝජනා යකරිණ.  එහිදී අභියයෝ ය වන්යන් ඇති පමණ නිශ්චයාර්ථ යදන 

අතරම ප්රායයෝගික වශයයන් ක්රියාත්මක කළ හැි වන යලස මානව අයිතිවාසිකම් නිර්ණය 

ිරීමයි. විවිධ ම්ටම් වල සමාජ හා යද්ශපාලන වටාපිටාවන්වල ජීවත්වන සියළුම මනුෂ්යන් 

සඳහා උපයයෝගී කර ත හැි වන යලස එම නිර්ණයන් ප්රමාණවත් යලස නමයශීලී විය යුතු බවද 

යුයනස්යකෝ වාර්තායවන් යපන්වා දුන්යන්ය.39 

නිශ්චිත යලස අනු මනය යනාිරීම පිළිබඳ  පසුව යකායතක් යචෝදනා වලට භාජනය වුවද 

එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියට අත්සන් තබමින් සියළුම සාමාජික රටවල් ‘නිදහස හා 

ප්රජාතන්ත්රවාදය යකයරහි විශ්වාසය’ තැබීමට කැප වන බව ප්රකාශ කර සිටියේය. එම ප්රඥප්සතියට 

අනුව නිදහස හා ප්රජාතන්ත්රවාදය සඳහා වන යම් කැපවීමට පාදක වන අයනක් වැද ත් විශ්වාසය 

නම් ‘මනුෂ්යයන්ට ආයේනිකව උරුම අභිමානයයි’. “එක් විශ්වාසයක් අඩමාන යලස පිළිපදිනු 

දින විට තවත් එවැනිම විශ්වාසයක්  ැන ඇතිවිය හැි කැපවීම  ැන අපට සැහීමකට පත්විය 

යනාහැක.  එයහත්, හුයදක් මනුෂ්ය අභිමානය පිළිබඳ අප තුළ ඇති විශ්වාසය ම යම් වැද ත් කාර්ය 

අනිවාර්යයයන්ම ඉටුකළ යුත්තක් බවට තීරණය ිරීමට අප යපාළඹවයි” යනුයවන් 

දාර්ශනිකයන්යේ යුයනස්යකෝ වාර්තාව මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනයක් බිහිිරීම 

තරයේ අනුමත කයළ්ය. 
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6. ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක්ද  අනතර්ජාතික  සම්ුතියක්ද  ? 
 

යකටුම්පත් කමිටුයේ යයෝජනා සලකා බැලීමට 1947 යනාවැම්බරයේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

යකාමිසම ජිනීවා නුවරදී රැස්විය. වසර නිම වීමට යපර යකාමිසයම් කාර්යභාරය අවසන් ිරීමට 

ඉටාය න සිටි එලියනෝර් යකාමිසයම් කාල සටහන සකස් යකාට සාමානයය කාර්යාල යේලායවන් 

බැහැරවද රැස්වීමට යකාමිසයම් සාමාජිකයන් එකඟ කර  ත්තාය. 

යයෝජිත යකටුම්පත සාකච්ො ිරීම ආරම්භ ිරීමට යපරම මානව අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක ිරීම 

පිණිස අවශය විධිවිධාන පිළිබඳව යකාමිසයම් සාමාජිකයන් අතර තියුණු විවාදයක් ඇති විය. 

ඉන්දියායේ හන්ස යම්තා සහ ඔස්යෙලියායේ යහාජ්සන් විසින් නායකත්වය දුන් යකාටසක් මානව 

අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක කරවීම පිණිස අන්තර්ජාතික අධිකරණයක් පිහිටුවිය යුතුයැයිද 

යනාඑයස්නම් මානව අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක ිරීමට සාමාජික රටවල් ව වීම අනිවාර්ය 

යකයරන ව න්තියක් එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියට අඩංගු කළයුතුයැයිද ියා සිටියහ. යම් 

යදකම යනාකළ හැි නම් අවම වශයයන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  යයෝජිත ජාතයන්තර 

ප්ර කාශනය නීතිමය වශයයන් බලාත්මක ිරීයම් අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් යහෝ සම්පාදනය කළ 

යුතු බව ඔහුන්යේ අදහස විය. යයෝජිත පරිදි එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය විසින් අනුමත 

කරනු ලබන ප්ර කාශනයක් සාමානයයයන්  ැයනන්යන් සාමාජිකයන් විසින් ස්යේච්ොයවන් 

අනු මනය කළ යුතු අභිලාෂ්යන් වශයයනි.  එයහත් අන්තර්ජාතික ප්රතිඥාවකට යහෝ සම්ුතියකට 

අත්සන් තබන රටවල් එම ගිවිසුයම් සඳහන් කටයුතු ක්රියාත්මක ිරීමට නීතියයන් බැඳී සිටී. 

යබායහෝ විට එවැනි ප්රතිඥාවන් හා ගිවිසුම් බලාත්මක වන්යන් ඒවා ඒ ඒ රටවල 

වයවස්ථාදායකයන් විසින් අපරානුමත ිරීයමන් පසුවය.  යම්වායින් ඇතැම් ගිවිසුම් අපරානුමත 

කළ වහාම වලංගුවන අතර සමහරක් ගිවිසුම් ක්රියාත්මක ිරීම පිණිස රය් වයවස්ථාදායකය 

විසින් ඒ සඳහා සුවියශෂ්්වූ  නීති සම්පාදනය කළ යුතුය. ගිවිසුම් වලට අත්සන් තබන රටවල් එහි  

ඇති ඇතැම් ව න්ති හා එකඟ යනාවන්යන් නම්  ඒ ව න්ති පිළිබඳ සිය පිරියසය (reservation) 

යහවත් යනාමනාපය සටහන් යකාට අවයශෂ්් ව න්ති පමණක් අනු මනය ිරීමට හැි අවසථ්ාද 

තියේ. 

මානව අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක ිරීම පිණිස අන්තර්ජාතික අධිකරණයක් බිහිිරීම සහ එක්සත් 

ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතිය සංයශෝධනය ිරීම යන ක්රියාමාර්  යදකම තමන් අනුමත යනාකරන නුත් 

ඒ සඳහා අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් සම්පාදනය ිරීම අතයවශයය යන්න තම මතය බව බ්රිතානයය 

නියේජිතයා ියා සිටියේය. ඒ වන විටත් එබඳු අන්තර්ජාතික සම්ුතියක දල යකටුම්පතක් 

බ්රිතානය වියද්ශ අමාතයාංශය මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසමට ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එම සම්ුතිය 

මගින් ආවරණය කර තිබුයණ් සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පමණි. හැරත් ක්රියාත්මක 

ිරීයම් රමයේදයක් පිළිබඳව එකී යයෝජිත ගිවිසුයම් ිසිවක් සඳහන් යනාවීය. මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය යකටුම්පත් ිරියම්දී බ්රිතානය ගිවිසුම් යකටුම්පත එතරම් 

ප්රයයාජනවත් යනාවීය. එයහත් පසුව යුයරෝපීයන්ට තම මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම පිළිබඳ සිය 

ආණ්ඩුවලට එයරහිව යපෞද් ලිකව නඩු පැවරිය හැි අන්තර් යුයරෝපීය අධිකරණයක් ස්ථාපිත 

ිරීමට ුල් වූ 1950 දී සම්මත යකරුණු මූලික නිදහස හා මානව අයිතීන් ආරක්ෂ්ා ිරීම සඳහා වූ 

යුයරෝපීය සම්ුතිය සම්පාදනය ිරීයම්දී එය ඉමහත් යලස ප්රයයෝජනවත්විය. මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය සම්මත වීයමන් දශක යදකකට ආසන්න කාලයක්  ත වූ පසු  එක්සත් 

ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් විසින් ක්රියාත්මක ිරීම සඳහා ව  වූ යද්ශපාලන හා 

සිවිල් අයිතීන් පිළිබඳ  ජාතයන්තර සම්ුතියටද බ්රිතානය යකටුම්පත යබයහවින් උපයයෝගී විය.  

අන්තර්ජාතික සම්ුතියක්  ැන යසෝවිය් මතය යමන්ම අයමරිකානු මතයද වූයේ මානව 

අයිතිවාසිකම් නිර්ණය යකාට ප්රකාශ ිරීමින් යතාරව බලාත්මක ිරීයම් සම්ුතියක්  ැන 

අවධානය යයදීම අවශයය යනායේ යන්නයි. යසෝවිය් මතය අනුමත කරමින් කථාකළ 

යුය ෝස්ලාවියානු නියයෝජිතයා, යකාමිසම විසින් දැන් කළයුතු වන්යන් මානව අයිතිවාසිකම් 
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පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්රකාශනයේ අවසාන යකටුම්පත සකස්යකාට ඒ යකටුම්පත පිළිබඳව එක්සත් 

ජාතීන්යේ සාමාජික රටවල අදහස විමසීමයැයි ප්රකාශ කයළ්ය. මානව අයිතිවාසිකම් බලාත්මක 

ිරීයම් විධිරමය පිළිබඳ විවාදය ජාතයන්තර ප්ර කාශනය සාකච්ො යකාට එකඟ යවන යතක් කළ 

යනාහැක්කක් බව එලියනෝර්යේ මතය විය. හැරත් සියළුම සාමාජික රටවල් එවැනි සම්ුතියක් 

පිළිය න ක්රියාත්මක කරනු ඇතැයි යන සහතිකය ලැයබන යතක් අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය ඒ 

සඳහා උනන්දුවක් යනාදක්වන බවද එලියනාර් යකාමිසමට දැනුම් දුන්නාය. 

විවාදයට උනන්දුයවන් කන් දුන් චාල්ස් මලික් යමයස් පැවසීය. “සම්ුතියක්ද නැතයහාත් 

ප්ර කාශනයක්ද යන ප්රශ්ණය මහබලවතුන් හා කුඩාරටවල් අතර අභියයෝ යක් බවට පත්වී ඇත. 

අතැම් මහ බලවතුන් යම් සම්බන්ධයයන් ය න ඇති ස්ථාවරය වටහා  ැනීම අපහසු නැති නුත් 

සමහරක් නියයෝජිතයන් තමන්ට සිය රටවලින් ලැබී ඇති පටු උපයදස් අනුව කටයුතු කරන බව 

යපයන්. මයේ හැඟුම එම නියයෝජිතයන් තම රටවලට කරුණු වටහා දී වඩා යහපත් ක්රියාමාර් යට 

අවතීර්ණ විය යුතු බවයි”40. ජාතික නීති පද්ධතියක අඩංගුකළ හැි සදාචාරයක් පිළිබඳ 

ජාතයන්තර හැඟීමක් අද යලෝකයේ පවතීද නැතයහාත්  ඒපිළිබඳව පවතින අරාජික භාවය නිසා  

අපට ඉෂ්්ටකර ත හැක්යක්  යපාදු සිද්ධාන්ත පිළිබඳ හුදු ප්රකාශනයක් පමණක්ද යන්න යම් 

ප්රශ්නය නිරාකරණය යවන ආකාරය අනුව තීරණය වන බවද මලික් පැවසීය. 

නීතිනයාකුල බලාත්මක ිරීයම් විධිවිධාන වලින් යතාර වුවද,  එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය 

විසින් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් සම්ම්ත කර ැනීම, යපාදු සිද්ධාන්ත 

පිළිබඳ හුදු ප්රකාශයක් ප්රසිද්ධ ිරීමකට වඩා යබයහවින් ඔේබට දියවන ප්රවර්ධනයක් බව 

එලියනෝර් රූස්යවල්් අවංකවම විශව්ාස කළාය. වනතික සම්ුතියක් සම්බන්ධයයන් 

අයමරිකානු රාජය යදපාර්තයම්න්තුව තුළ තිබූ අකැමැත්තත්, ඇයමරිකානු යසයන් සභාව මගින් 

එවැනි සම්ුතියක් අපරානුමත යනාකරන බවත් ඇය නිසැකව දැන සිටියාය. එයහත් අරුණු හා 

පරමාර්ථ නිශ්චය ිරීයම් ලා මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් ‘නිදහස 

පිළිබඳ අයමරිකානු ප්ර කාශනය’ හා සමානව ඉතා වැද ත් වනු ඇතැයිද සාමාජික රටවල යපාදු 

එකඟත්වයයන් ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක් වශයයන් ප්රකාශ ිරීමින් යතාරව සියළු මනුෂ්යන් 

විසින් උරුම කර  ත යුතු ඉෂ්්ටාර්ථ වශයයන් මානව අයිතිවාසිකම් යනාසැලයකනු ඇතැයිද 

එලියනෝර් විශ්වාස කළාය.  

ප්ර කාශනයක්ද නැතයහාත් සම්ුතියක්ද යන්න පිළිබඳව එකඟත්වයට පැමිණිමට අපහසු වූ 

යකාමිසම අවසානයේදී ප්ර කාශනයක්, සම්ුතියක් හා බලාත්මක ිරීයම් විධිවිධාන යන කරුණු 

තුනම  ැන එකවර කටයුතු කළ යුතුයැයි තීරණය කයළ්ය.  සම්ුතියක් සම්බන්ධයයන් 

අයමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ස්ථාවරය යකාමිසම හුයේ පරාජයට පත්වීම සමනයකට පත් 

ිරීයම් අටියයන් ‘යෆාරීන්ේ ඇයෆයාර්ස්’ සඟරායේ පළකළ මීළඟ ලිපියයන් එලියනෝර් යමයස් 

ියා සිටියාය.- “මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම මගින් කළ හැක්යක් බලාත්මක ිරීම 

සම්බන්ධයයන් නීතිමය බැඳීමක් නැති විශ්ව ප්ර කාශනයක් නිපදවා  ැනීම පමණක් බව අයමරිකාව 

කල්පනා කයළ්ය. එයහත් රටින් රටකට අපරානුමත කළ යුතුවු බලාත්මක ිරීයම් 

යකාන්යද්සිවලින් යුත් සම්ුතියින් යතාරව හුයදක් එවැනි ප්ර කාශනයක් පමණක් සම්ම්ත කර 

 ැනීම තම බලායපායරාත්තු කඩවීමක් යලස යලෝකයේ පීඩිත ජනයකා්ටඨාශ හා සුළුජාතීන් 

විසින් යචෝදනා කරනු ඇතැයි යබායහෝ කුඩා රටවල් ියා සිටියේය. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් යකටුම්පත් ිරීම පිළිබඳ අයමරිකා එක්සත් ජනපදය විරුද්ධත්වයක් 

ප්රකාශ කර නැති නුත් යම් ුල් අවධියේදී එවැනි සම්ුතියක් පිළියයල ිරීයම් ප්රායයෝගික අපහසු 

කම අපි යපන්වා දුන්යනු. යකයස් යවතත් සම්ුතියක්  ැන සැලිය යුතු උනන්දුවක් ඇතිබව 

වැටහුණු වහාම සහයයෝ ය දැක්වීමටද අපි කැමැත්ත පලකයලු.41” 

 
40 Human Rights Commission, Second Session(E/CN.4/SR.26) P.11 

41 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 87 
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යකාමිසයම් නව යසෝවිය් නියයෝජිතයා වශයයන් පැමිණි ඇයලක්සැන්ඩර් යබාය ායමායලාේ 

“අපට වැඩි ෙන්දය යනාලැබුණත් මයේ තර්ක ිසියසත්්ම අපයත් ගියේ නැත. මන්ද මූලික 

යල්ඛ්නය විය යුත්යත් ජාතයන්තර ප්ර කාශනය බව යකාමිසයම් යබායහෝ සාමාජිකයන් මා හා එකඟ 

වූ බැවිනි” යනුයවන් සිය වියද්ශ ඇමැති යමාලයටාේ යවත වාර්තා කයළ්ය. 

යකාමිසයම් තීරණයට අනුව ජාතයන්තර ප්ර කාශනයක්, සම්ුතියක් සහ බලාත්මක ිරීයම් විධි 

විධාන යන වීෂ්ය තුන සම්බන්ධයයන්  නිසි කටයුතු විමසා යයෝජනා ිරීමට යවන යවනම කාර්ය 

සාධක කණ්ඩායම් තුනක් පිහිටුවනු ලැබීය. පුර්ණ යකාමිසම විසින් සලකා බලනු ලැබීම සඳහා එම 

කණ්ඩායම් තුනම සිය නිර්යද්ශයන් 1947 යදසැම්බර් 12 වනදා වන විට නිමකළ යුතු යැයි එකඟ 

විය. 

ඒ අනුව එලියනෝර්යේ සභාපතිත්වයයන් යුතු පළුයවනි කණ්ඩායම ජාතයන්තර ප්ර කාශනය 

සම්බන්ධයයන් කටයුතු නිර්යද්ශ ිරීමට පත් යකරුණු අතර එහි යසසු සාමාජිකයන් වශයයන් 

ප්රංශයේ යරයන කාසන් (කණ්ඩායයම් රයපාර්තුකරු) පිලිපීනයේ යරාුයුයලෝ,  යසෝවිය් 

නියයෝජිත යබාය ායමායලාේ, බයියලෝරුසියා හා පැනමා යන රටවල නියයෝජිතයන් නම් යකරිණි. 

බ්රිතානය නියයෝජිත ඩුක්සන් සාමිවරයායේ නායකත්වයයන් සංයුක්ත වූ යදවැනි කණ්ඩායමට 

පැවරුණු කාර්ය වූයේ බ්රිතානයය වියද්ශ අමාතයාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යකටුම්පත අනුව 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් සම්පාදනය ිරීමයි. එම කන්ඩායයම් යසසූ 

සාමාජිකයන් වශයයන් යලබනනයේ චාල්ස් මලික්, චිලියේ සාන්ත කෘස් යුය ෝසය්ලාවියායේ 

රිබිනිකාර් සහ චීනයේ විකල්ප නියයෝජිතයා වූ ආචාර්ය සී. එචි. වූ අයත් වූහ.  තුන්වැනි 

කණ්ඩායමට පැවරුණු කටයුත්ත වූයේ අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් බලාත්මකවීම පිණිස කළයුතු 

හා යනාකළයුතු කරුණු විමසා වාර්තා ිරීමයි. ඉන්දියායේ හන්ස යම්තා සභාපතිත්තවය දැරූ එම 

කණ්ඩායමට ඔස්යෙලියායේ යහාජ්සන්, ඉරානයේ ඒ.ජී. පූයරවාලි, යුක්යර්නයේ මයිකල් 

ක්යලයකාේින් සහ උරුගුවායි නියයෝජිත යජ්.ජී.සී වික්යටෝරියා ඇතුළත් වූහ. 

“ඔබට දැක  න්නට ලැයබන පරිදි යම් කණ්ඩායම් තුන සැකසී ඇති අයුරින්ම අයමරිකානුවන් හා 

බ්රිතානයයන් අතර පවතින පරස්පරතාවයන් යත්රුම්  ත හැිය.  ප්ර කාශනයට පක්ෂ් වුවන් 

රූස්යවල්් විසින් එකතු කර ත් අතර  සම්ුතියට පක්ෂ් කණ්ඩායමට බ්රිතානය එක්විය”42 

යනුයවන් යබාය ායමායලාේ වියද්ශ ඇමැති යමාලයටාේට යැවූ වාර්තායේ සිය ඇ යුම සටහන් 

කයළ්ය. 

යයෝජිත ප්ර කාශනය සම්පාදනය යකාට අවසන් ිරීයම් කටයුතු දිගින් දි ටම කර ය න යෑම පිණිස 

යවනම කණ්ඩායමක් යකාමිසම විසින් නම් ිරීම ප්රඥාය ෝචර කටයුත්තක් වූ බව ආපසු හැරී 

බලන විට යපයන්. පසුකයලක සකසා නිම කළ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රධාන අන්තර්ජාතික 

ගිවිසුම් යදක - සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනතර්ජාතික සම්ුතිය සහ ආර්ික, 

සාමාජික සංස්කෘතික අයිතීන් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්ුතිය - හා එහි අන්තර් තය  ැන 

එකඟත්වයකට ඒමට තවත් අවුරුදු 19 ක් බලාසිටීමට යලෝකයට සිදුවූ අතර එම ගිවිසුම් බලාත්මක 

ිරීමට තරම් ප්රමාණවත් රටවල් සංඛ්යාවක අත්සන ලැබුයණ් ඉනුත් අවුරුදු 10ක් ඉකුත් වීයමන් 

පසු 1976දීය.  ඒ වන විට මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය සම්මත වී අවුරුදු 28ක්  ත 

වී තිබුණි. 

ජාතයන්තර ප්ර කාශනය නිම ිරීයම් කාර්ය පැවරුණු කණ්ඩායම සිය කටයුත්ත යදසැම්බර් 12 වන 

දින වන විට නිම යකාට යකාමිසමට ඉදිරිපත් කයළ්ය. යම් වතායේද ප්රථමයයන් විවාදයට ලක් 

වූයේ පළුයවනි ව න්තියේ  අඩංගුවු “සියළු මිනිසුන්” යන්නයි. යම් යයදුයම් පුරුෂ්වාචික 

ස්වභාවය  ැන හන්ස යම්තා කළ වියේචනය එලියනෝර් යකයසය්වතත් අන් අයයේ අවධානය 

දිනා ැනීමට සමන්විත විය. පුරුෂ්වාචික බස බැහැරයකාට ස්ීන්ට සමතැන ලැයබන බසක් සඳහා 

 
42 Bogomolov Report Page 60 – quoted by  Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New 

(Random House, New York) 
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යම්තා ඉදිරිපත් කළ යයෝජනා 1948 ජුනි වල පැවැති මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යකාමිසයම් 

තුන්වැනි හා අවසාන  ියැවීයම්දී පිළි ැනිණ. 

යකටුම්පයත් යයෝජිතවූ රක්ෂ්ස්ථාන (asylum) වලට ඇති අයිතිය හා ජාතිකත්වයට ඇති අයිතිය 

යකාමිසයම් යසෝවිය් කඳවුරට අයත් රටවල යනාකමැත්තට යහ්තුවිය. යුධ අපරාධ කරුවන්ට සහ 

රාජය යද්රාහීන්ට රක්ෂ්ස්තාන වලට අයිතියක් තියේ යැයි පිළි ැනීම වැරදි බව බයියලෝරුසියානු 

නියයෝජිතයා ප්රකාශ කයළ්ය. යම් යනාකැමැත්ත සමථයකට පත් ිරීම පිණිස රක්ෂ්ස්ථාන හා 

ජාතිකත්වයට ඇති අයිතිය “අපරාධකරුවන්ටද එක්සත් ජාතීන්යේ අරුණු සහ ප්රතිපත්තීන්ට 

පටහැනිව කටයුතු කරන්නන් සම්බන්ධයයන්ද අදාල යනායේ” යැයි සඳහන් ිරීමට යකාමිසම 

එකඟ විය. එයහත් අවසාන යකටුම්පයත්දී ඒයවනුවට යපාදුයේ යයදු “යම් ප්රකාශනයේ සඳහන් 

අයිතීන් ිසිවක් එක්සත් ජාතීන්යේ අරුණු සහ ප්රතිපත්ති වලට විරුද්ධව යයාදා ත යනාහැක” 

යන ව න්තිය නිසා එකී වියරෝධතාවයේ ඇල්මැරී ගියේය.  

බයියලෝරුසියානුවන් කළ තවත් යයෝජනාවකට අනුව, ජාති ආ ම් සහ උත්පත්තිය පිළිබඳ යවනස් 

කම් යනාතකා ස්ීන්ට හා පුරුෂ්යන්ට නීතියයන් නියාමනය කරනු ලබන පරිදි සම අයිතිය 

ඇත්යත්ය යන පදනම මත විවාහය සහ පවුල රජයේ ආරක්ෂ්ාව ලබන්යන්ය යන ව න්තිය 

යකාමිසයම් සාකච්ොවට ලක් විය. පවුයල් වටිනාකම තදින් අවධාරණය කළයුතු බවට එහිදී මලික් 

ඉදිරිපත් කළ අදහස අනුමත කරමින්, “විවාහයයන් වුත්පන්න වන පවුල සමාජයේ ස්වභාවික හා 

මූලික ඒකකය යේ” යනුයවන් සඳහන් ිරීමට යකාමිසම එකඟ විය. 

මනුෂ්යයයකු සතු වැඩිරීයම් අයිතිය, අධයාපනය ලැබීමට ඇති අයිතිය සහ සමාජ ආරක්ෂ්ණය 

ලැබීයම් අයතිය ඉටු ිරීම රජය සතු ව කීමක් බවට යසෝවිය් නියයෝජිත යබාය ායමායලාේ 

විසින් පුන පුනා කළ යයෝජනාව අවසානයේදි තරමක් සැලිය යුතු දුරකට  පිළි ැණිණ. එයහත් 

භාෂ්ණයේ නිදහස සම්බන්ධ අයිතියට පැසිස්් ප්රචාරක කටයුතු අංඩංගු යනායේයැයි යවයසසින් 

සඳහන් කළ යුතුයැයි ඔහු ඉදිරිපත් කළ අදහස යසෝවිය් පියලන් බැහැර රටවල නියයෝජිතයයෝ 

පිළියනා ත්හ. 

ප්රකාශනයේ අවසන් යකටුම්පත අනුමත ිරීම සඳහා යකාමිසයම් සාමාජිකයන් අතර සිදු කළ 

චන්ද විමසීයම්දී රටවල් 13 ක් යයෝජිත යකටුම්පතට පක්ෂ්ව ජන්දය දුන්යන්ය. යකටුම් පතට 

විරුද්ධව ිසිදු රටක් ෙන්දය පාවිච්චි යනාකළ ුත් යසෝවිය් යද්ශය, බයියලෝ රුසියාව, 

යුක්යර්නය සහ යුය ෝසයලෝවියාව එයට පක්ෂ්ව යහෝ විපක්ෂ්ව ජන්දය පාවිච්චි ිරීයමන් 

වැළකුයන්ය. අනුමත යකටුම්පයත් ඇති මූලික  ැටළුව එහි එන අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර යදනු 

ලබන්යන් කවුරුන් විසින්දැයි සඳහන් යනාවීමයැයි යබාය ායමායලාේ  යචෝදනා කයළ්ය. 

යසෝවිය් වියද්ශ ඇමැති යමාලයටාේ යවත ඔහු යැවූ වාර්තායේ එන පරිදි, වැඩ ිරීමට, 

අධයාපනයට, සමාජ ආරක්ෂ්ණයට හා ස්ී පුරුෂ්යන් අතර සමතැන රැකීම සම්බන්ධයයන් රජයට 

ඇති ව කීම සඳහන් ිරීම ඉංග්රිසීන්ට සහ අයමරිකානුවන්ට ිසියස්ත්ම අවශයය යනාවීය. ජාති, 

ආ ම් ආදී යේදයින් යතාරව සමානාත්මතාවය සුරැකීමට ඇති යපාදු එකඟතාවය යකටුම්පතින් 

ප්රකාශ යවන නුත් යටත් විජිතයන්හි හා ස්වයං පාලනයක් නැති යද්ශයන්හි එකී 

සමානාත්මතාවය සැබැවින්ම ක්රියාවට නංවන්යන් කවුරුන් විසින් දැයි එහි සඳහන් යනායේ යැයි 

යබාය ායමායලාේ වාර්තා කයළ්ය. අවසන් වතාවට යකාමිසයම් විවාදයට ලක්වීමට යපර යයෝජිත 

යකටුම්පත එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සාමාජික රටවල නිරීක්ෂ්ණ පිණිස යබදා හැරිණ. යම් 

වන විට ප්රකාශනයේ පූර්විකාව පිළිබඳ අවසාන නි මනයක් කර යනාතිබූ නුත් ප්ර කාශනය 

ව න්ති 33 කට සං ෘහිත කර තිබුණි. ප්රකාශනයේ එන යබායහෝ ව න්ති වනතික ස්වරූපයයන් 

යුක්තයැයි පළ කළ එලියනෝර් යකටුම්පත් කටයුතු අවසාන වශයයන් සමාප්සත ිරීමට යපර හැම 

ව න්තියක්ම සාමානය ස්ියකට හා පුරුෂ්යයකුට පහසුයවන් හා සරලව යත්රුම්  ත හැි පරිදි 

සංස්කරණය විය යුතුයැයි තරයේ ියා සිටියාය. 

  යයෝජිත ප්රකාශන යකටුම්පත පිළිබඳව යකාමිසයම් පැවැති සාකච්ො යබයහවින් සාමාකාමී හා 

ආචාරශීලි ස්වභාවයක්  ත් නුත්,  ගිවිස ත් පරිදි 1947 යදසැම්බර් 15 වැනි දින  ඉන්දියායේ 
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හන්ස යම්තා මානව අයිතිවාසිකම් බලාත්මක ිරීම පිළිබඳ සිය කාර්ය සාධක කණ්ඩායයම් 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ විට යකාමිසයම් කටයුතු යබයහවින් උණුසුම් ස්වරූපයක්  ත්යත්ය. 

ුල සිටම යම්තායේ කණ්ඩායම තුළ තදබල ප්රතිවියරෝධ හටය න තිබුණි. කණ්ඩායයම් 

සාමාජිකයයකු වු යුක්යර්නියානු නියයෝජිත මයිකල් ක්යලයකාේින්යේ ස්ථාවරය වූයේ විශව් 

ප්ර කාශනය හා අනතර්ජාතික සම්ුතිය යකටුම්පත් කර අවසන් වනයතක් යමම කණ්ඩායමට කළ 

හැි යදයක් නැති බවයි. එයහත් ක්යලයකාේින්යේ අදහස අනුමත ිරීම තම කණ්ඩායමට 

පවරන ලද කර්තවයය පැහැර හැරීමක් බව කණ්ඩායයම් අයනකුත් සාමාජිකයන්යේ අදහස විය. 

යම් මතයේදය නිසා තමා කන්ඩායයම් කටයුතු වලට සහභාගිවියමන් වැළයකන බව යුක්යර්නියානු 

නියයෝජිතයා ප්රකාශ කර තිබුණි.  

මානව අයිතිවාසිකම් බලාත්මක ිරීම පිළිබඳ කාර්ය සාධක කණ්ඩායම ඒ සම්බන්ධයයන් 

සුවියශ්ෂ් නිර්යද්ශ යදකක් ඉදිරිපත් කයළ්ය. හන්ස යම්තා විසින් විස්තර කරන ලද පරිදි ඉන් එකක් 

වූයේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ිරීම් විමසා තීන්දු ිරීම සඳහා ජාතයන්තර අධිකරණයක් 

පිහිටුවීමයි. අයනක  එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් මානව අයිතිවාසිකම් 

සුරින ආකාරය යසායා බලා වාර්තාිරීම පිණිසත් මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ිරීම 

පිළිබඳ රට වැසියන් විසින් කරනු ලබන පැමිණිලි ලබා  ැනීම පිණිසත් මානව අයිතිවාසිකම් සඳහා 

කැපවූ එක්සත් ජාතීන්යේ වියශ්ෂ් ආයතනයක් පිහිටුවීමයි. එම යයෝජනා යදකම යසෝවිය් 

නියයෝජිත යබා යමායලාේ යේ තදබල වියරෝධයට ලක් විය. මානව අයිතිවාසිකම් බලාත්මක 

ිරීම පිණිස ප්රායයෝගිකව ක්රියාත්මක කළ හැි විධිවිධාන යසායා බලා නිර්යද්ශ ිරීම යවනුවට 

කාර්ය සාධක කණ්ඩායම කර ඇත්යත් වසවරී රාජය අන්තරාදායක හා අමයනෝඥ යලස 

අන්තර්ජාතික පාලනයකට ලක් ිරීමට යයෝජනා ිරීමයැයි යබා යමායලාේ යචෝදනා කයළ්ය. 

එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතිය මගින් සෑම රාජයකම අභයන්තර අණසක සහතික කර ඇති බැවින් 

එයට පටහැනි ිසිදු යයෝජනාවක් යසෝවිය් නියයාජිත කණ්ඩායමට පිළි ත යනාහැියැයි ඔහු 

තදින් ියා සිටියේය. 

ඔහුයේ අදහස අනුමත කරමින් කථාකළ උක්යර්නියානු නියයෝජිත රිේනිකාර්, යම්තායේ 

කණ්ඩායයම් නිර්යද්ශ එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය ජාතික ආණ්ඩුවල වසවරීභාවය අභිබවා 

යන ජ ත් ආණ්ඩුවක් බවට පරිවර්තනය ිරීමට දරන වෑයමක්යැයි යචාදනා කයළ්ය. යම් 

විවාදයට මැදිහත්වු බ්රිතානය නියයෝජිත ඩුක්ස්ටන් සාමිවරයා යසෝවිය් නියයෝජිතයායේ 

ස්ථාවරය පිළි ැනීමට තමාට අපහසු බව විස්තර කරමින් ිසියම් රටක් සිය ජාතයන්තර බැඳීම් 

අනුව කටයුතු කරන්යන්ද නැද්ද යන්න එම රට විසින්ම විනිශ්චය කරන්යන් යකයස්දැයි විමසීය. 

යසෝවිය් නියයෝජිතයාන්යේ නියම භීතියට යහ්තුව යබා යලාේ විසින් සිය වියද්ශ ඇමැති 

යමයලයටාේට යැවු අවසාන වාර්තායේ යමයස් සටහන් යේ. 

“සැම රටක් තුළ මානව අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක ිරීම සඳහා සැලැස්මක් යයෝජනා ිරීම 

යවනුවට යම් යයෝජනාවල යක්න්ද්රය වූයේ සිය  මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ා කරදීම පිණිස හැම 

මිනියසකුටම යපෞද් ලික වශයයන් ජාතයන්තර සහතිකයක් ලබාදීමයි. ඒ අනුව මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර අධිකරණයක් පිහිටුවීම, මානව අයිතිවාසිකම් නිසි යලස 

ක්රියාත්මක වන්යන් දැයි යසායා බැලීම සඳහා සෑම රටකටම එක්සත් ජාතීන්යේ නිරීක්ෂ්කයන් 

යැවීම, සිය මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම් සම්බන්ධයයන් කණ්ඩායම්වලට සහ පුද් ලයන්ට 

එක්සත්ජාතීන්යේ සංවිධානයට යපත්සම් සහ පැමිණිලි ඉදිරිපත්ිරීමට ඉඩ ලැබීම හා එයස් 

ඉදිරිපත්වන යපත්සම් මූලික වශයයන් යසෝවිය් සං මයද ඇතුළුව චූදිතයන් විය හැි රාජයන්ට 

එයරහිව අපකීර්තිමත්යලස යයාදා ැනීමට ඉඩලැයබන පරිදි අනතුරුදායක විකාර විධිවිධාන 

යයෝජනා කර තිබුණි.....”43  

 
43 Bogomolov report  quoted by Glendon in A World Made New  (Random House, New York 2001) 
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යසෝවිය් නියයෝජිතයන් විසින් එකල ඉදිරිපත් කරන ලද යමම තර්ක වියශ්ෂ් වශයයන් 1998 දී 

එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය යටයත් ස්ිර ජාතයන්තර අපරාධ අධිකරණයක් පිහිටුවීමට එයරහිව 

අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය ඉදිරිපත් කළ වියරෝධතාවලට යබායහෝයස් සමානයේ. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්ුතියක් සම්බන්ධයයන් කටයුතු කළ කාර්ය සාධක 

කණ්ඩායයම් නිර්යද්ශවලටද යසෝවිය් පියල් රටවල් වියරෝධය පෑයේය. බ්රිතානය ඉදිරිපත් කර තිබූ 

යකටුම්පතට අනුව සැකසූ යයෝජිත ගිවිසුයමන් ආවරණය වී තිබුයණ් නීතිය ඉදිරියේ සමාන යලස 

සැලකුම් ලැබීමට ඇති අයිතිය, වධහිංසාවට භාජනය යනාවීයම් අයිතිය, වහල්භාවයට පත් 

යනාවීයම් අයිතිය,  සාධාරණ විනිශච්යකට ලක්වීයම් අයිතිය, වි මණය සඳහා ඇති අයිතිය, තමන් 

කැමැති ආ මක් ඇදහීමට ඇති අයිතිය, යතාරතුරු ලබා  ැනීමට ඇති අයිතිය සහ ආණ්ඩු ිරියම්දී 

සහභාගී වීමට ඇති අයිතිය වැනි සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන් පමණි. එම සම්ුතිය යකටුම්පත් 

කර තිබුයන් එය බලාත්මක ිරීයම් විධිවිධානයන් පසුවට සාකච්ො ිරියම් පදනම මතය. 

සම්ුතිය පිළිබඳ කාර්ය සාධක කණ්ඩායම සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ වහාම නැගී සිටි 

යබා ලයමාේ යසෝවිය් සං මයේ මතයට අනුව මූලික යල්ඛ්නය විය යුත්යත් ජාතයන්තර 

ප්ර කාශනය බවත් එමගින් මානව අයිතිවාසිකම් යමානවාදැයි සතුටුදායක යලස නිශ්චය කරන 

යතක් මානව අයිතිවාසිකම් බලාත්මක ිරීයම් අන්තර්ජාතික සම්ුතියක්   ැන සලකා බැලිය 

යනාහැියැයි ියා සිටියේය. ජාතයන්තර ප්ර කාශනය යකටුම්පත් ිරීම සම්බන්ධයයන් යම් 

ප්ර තියක් ඇතිවී තියබන බව පිළි ත හැි නුත් ආර්ික හා සාමාජයීය අයිතීන් තවමත් නිසි යලස 

එහි නිරාකරණය වී නැතැයිද යබා ලයමාේ ප්රකාශ කයළ්ය. සාමාජික රටවල් විසින් මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිපැදීමට ප්රතිඥා දීම පිණිස වූ යයෝජිත අන්තර්ජාතික සම්ුතිය පිළිබඳ චන්ද 

විමසීයම්දී යසෝවිය් සං මය හා එක්වු බයියලෝ රුසියාව, යුක්යර්නය හා යුය ෝස්ලාවියාව 

සම්ුතිය ුළුමනින්ම ප්රතික්යෂ්ප කයළ්ය.  

මානව අයිතිවාසිකම් ජාතයන්තරව සුරැකීමට කටයුතු ිරීයමන් රටක අභයන්තර කටයුතුවලට 

මැදිහත්වීමට ඉඩ ලැයේය යන යසෝවිය් පියල් නියයෝජිතයන් අතර ුල් බැස තිබූ විශ්වාසය නිසා 

ජාතයන්තර ප්ර කාශනය පිළිබඳ අවසාන තීරණය තරමක් අවදානම් සහිත බව යකාමිසයම් ජිනීවා 

සැසිය අවසන් වන විට යබායහෝ යදයනකුට වැටහුණි. 

ඇතැම් අඩුපාඩු කම් තිබුනත් යරයන කාසන්ට අනුව යයෝජිත විශ්ව ප්ර කාශනය “අන්යනානය 

අවයබෝධය පිළිබඳ නව තලයකට අප ඔසවයි. එමගින් සිය ජීවිතයට හා නිදහසට ඇති අයිතිය 

සම්බන්ධයයන් ඕනෑම පුද් ලයයකු ප්රථම වරට ජාතයන්තර නීතිය යටයත් ආරක්ෂ්ා යකයර්. 

බලාත්මක ිරීම යකයස්යවතත් මනුෂ්යායේ අයිතිය සම්බන්ධයයන් යමයතක් ිසිදු ජාතික යහෝ 

ජාතයන්තර නීති පද්ධතියක් මගින් සාක්ෂ්ාත් යනාකළ අන්තර්ජාතික සහතිකයක් ප්රකාශ ිරීමට 

අපට හැිවී තියේ.”44 යමහිදී යරයන් කාසන් යවයසසින් සඳහන් කයල් යයෝජිත ප්රකාශන 

යකටුම්පයත් අඩංගු වු  මිනිසායේ ජාතයන්තර අයිතීන් වශයයන් සැලයකන - නිදහයස් සංචාරයට 

යහවත් සංචලනයට ඇති අයිතිය,  රක්ෂ්ස්ථානයක් ඉල්ලාසිටීයම් අයිතිය සහ ජාතිකත්වයක් සඳහා 

ඇති අයිතිය යන අයිතීන් පිළිබඳවයි. යසෝවිය් පියළ් රටවල් යමම අයිතීන් අනතුරුදායක ඒවා 

යලස සැලකුහ. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනය යකටුම්පත් ිරීයම් කටයුතු එලියනෝර් විසින් 

පිළියයල කරන ලද කාල සටහනට අනුව සිදුවන අතර තුර මහ බලවතුන් අතර සබඳතා තව තවත් 

පරිහානියට ලක් යවමින් තිබුණි. යසෝවිය් සං මය නැය නහිර යුයරෝපයේ බහුපාර්ශ්වික 

යද්ශපාලනට තිත තබා පසු කයලක යවෝර්යසා සම්ුතියට අයත් රටවල් යනුයවන් හැදින්වූ බල 

කණ්ඩායම ය ාඩ නැගු අතර  බ්රිතානයය හා ප්රංශය අයනකුත් බටහිර යුයරෝපීය රටවල් හා එක්ව 

ආර්ික හා මිලිටරි සහයයෝගිතාවය පිළිබඳ යවනම සම්ුතියකට එළඹුණි.  කණ්ඩායම් යදයක්ම 

රටවල නියයෝජිතයන් නිතර ුණ  ැයසන එක්සත් ජාතීන්යේ යකාරියඩෝර වල එයතක් පැවැති 

 
44 Report of the Human Right Commission, Second Session (E/600) p. 20 
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සම්ප්රදායික තානාපති ආචාරශීලී බව ගිලියහමින් තිබුණි.  මානව අයිතිවාසිකම්  ැන සඳහන් වන  

හැම අවස්ථාවකම අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තිබූ කළු-සුදු යේද හුවා දැක්වීම යසෝවිය් 

නියයෝජිතයන්යේ සිරිතක් බවට පත්විය. 

කලක සිටම කළු-සුදු යේදය තුරන් යකාට අයමරිකායේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් සුරැකීම පිළිබඳ 

උද්ය ඝෝෂ්ණයේ යපරුයන් සිටි එලියනෝර් රුස්යවල්් යමම වියේචන වලින් කම්පනයට පත් 

යනාවූවාය. “කළු-සුදු යේදය මත අඩුසැලිලිකම් දැක්වීම අයමරිකායේ තියබන බව ිසියස්ත්ම 

රහසක් යනායේ.  එය එයස් යනාවන බව කීමට මට අවශය නැත. නුත් ඒ කළු-සුදු යේදය තුරන් 

ිරීම සඳහා කටයුතු කරන කණ්ඩායම් වල බල පෑම පසුගිය කාලයේ ඉතා ප්රබල යලස වැඩිවී 

තිබීම ප්ර තියේ ලක්ෂ්ණයක් වශයයන් හඳුන්වාදීමට මම වඩාත් කැමැත්යතමියි”45 එලියනෝර් ියා 

සිටියාය. යසෝවිය් සං මය සහ අයමරිකාව තම තමන්යේ රටවල පවතින විවිධ ආකාරයේ 

අඩුසැලිලි දැිවීම් විමසා අයනානය යලස අධයනය ිරීම සඳහා වියශ්ෂ්ඥයන් හුවමාරුකර ත 

යුතුයැයිද ඇය යයෝජනා කළාය. 

වයරක අයමරිකායේ කළු-සුදු යේදය හුවා දක්වමින් එලියනෝර් අපහසුවට පත් ිරීමට 

යුය ෝස්ලාවියානු නියයෝජිතයා තැත්කළ විට ඇය යමයස් කීවාය. 

“මා හිතන විදියට යම් සම්බන්ධයයන් අප අතර යකළින්ම අදහස් හුවමාරු කර  ැනීමට දැන් 

යහාඳම කාලයයි.  අයප්ස පරම අභිලාශය අපි සියළු යදනා අතර වඩා යහපත් අවයබෝධයක් ඇති කර 

 ැනිමයි. එය පහසු කටයුත්තක් යනාවන බව පමණක් යනාව එය අපහසු වීමට යහ්තුවද මම දනිමි.  

මන්ද අප යමන් යනාව තමන්යේ ආණ්ඩු ිසිම දවසක වැරද්දක් කරන බව පිළි ැනීමට යසෝවිය් 

කණ්ඩායමට අයත් රටවල නියයෝජිතයන්ට පිළි ැනීමට යනාහැිවීමයි. අයප්ස පරිණතභාවය 

වැඩිවින විට අයප්ස නිරහංකාරයද වැඩිවිය යුතුය. එවිට සියල්ල අපි සිතන තරම් යහපත් යනාවන 

බව පිළි ැනීමට අපට අපහසු යනායේ. එයහත් එම අඩුපාඩුකම් ප්රසිද්දියේ පිළි ැනීම මගින් අපි 

අයප්ස රටවලට ආදරය යනාකරන බවක් හැයඟන්යන් නැත. ඒ යවනුවට  එයස් පිළි ැනීම මගින් 

යපන්නුයම් යකයරන්යන් වර්තමාන මනුෂ්ය ස්වභාවය යකාතරම් අසම්පුර්ණද යන්නයි. එනිසා එම 

අසම්පුර්ණ ස්වභාවයේ යහපත් යවනසකට දායකවීම වඩා යහාඳයයි මම සිතමි”.46 

යම් අතර 1948 මැයි මස 14 වනදා ඊශ්රායලයේ තාවකාලික ආණ්ඩුව පලස්තීනකයේ යුයදේ 

රාජයයක් පිහිටුවන බව ප්රකාශයට පත් කයළ්ය. ඒ වන විටත් යබායහෝ අය සිතා සිටියේ පලස්තීනය 

එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ භාරකාරත්වය යටයත් නිරීක්ෂ්ණය වන රටක් වශයයන් 

පවත්වාය න යාමට ඇයමරිකාව වැඩි කැමැත්තක් දක්වනු ඇතැයි යනුයවනි. එයහත් අයමරිකානු 

ජනාධිපති ටෘමන් ඊශ්රායලය යවනම රටක් වශයයන් පිළි ැනීමට තීරණය කර තිබුණි.  ඊශ්රායලය 

පිහිටුවීයම් ප්රකාශයත් සම  යජාර්දානය, සිරියාව, යලබනනය හා ඉරාකය යන රටවල හුදා 

කණ්ඩායම් ඊශ්රාලයට එයරහිව පලස්තීනයට ඇතුළු විය. යම් අර්බුදයේදී චාල්ස් මලික් ට එක්සත් 

ජාතීන්යේ ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයේ හා මානව අයිතිවාසිකම් කමිටුව අතර සිය කාලය යබදා ැනීමට 

සිදුවිය. මන්ද යලබනනය ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයයක් වු අතර ඊශ්රායලයේ ඒකපාර්ශවික 

තීරණය සම්බන්ධයයන් අරාබි මතය යවනුයවන් යපනී සිටීයම් කාර්ය ඔහුට පැවරී තිබුණු බැවිනි. 

පලස්තීන ප්රශ්ණය යමයතක් එක්සත් ජාතීන් ඉදිරියේ පැන නැගුනු බරපතලම ජාතයන්තර අර්බුදය 

වූ අතර ඒනිසා මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසමට ජිනීවා යකටුම්පත නිමා යකාට අවසන් ිරීමට 

ඉඩ යනාලැබිම පුදුමයට කරුණක් යනාවීය.  තත්ත්වය වඩාත් අපහසු කරමින් යකටුම්පත් 

කමිටුයේ ඊළඟ රැස්වීම සඳහා යසෝවිය් සං මය යබා යලායමාේ යවනුවට වඩා දැඩිමතධාරීයයකු 

වු ඇයලක්සි පැවයලාේ සිය නියයෝජිතයා වශයයන් එවීය. ජාතයන්තර ප්ර කාශනය සම්බන්ධයයන් 

ජිනීවා සැසිවාරයේ ඉටුකළ සියලු දෑ ඉවත දමා ප්ර කාශනය ුල සිටම යකටුම්පත් කළ යුතුයැයි 

 
45 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 100 

46 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 100 
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එලියනෝර් විශ්මයට පත් කරමින් පැේයලාේ සිය පළු මැදිහත්වීයම්දීම යයෝජනා කයළ්ය. රටක 

වසවරීභාවය පිළිබඳ  සිද්ධාන්තය උල්ලංඝණය යවන ිසිම යල්ඛ්නයක් අනුමත ිරීමට 

යසෝවිය් සං මයට යනාහැි යැයි පැවසූ ඔහු පුද් ලයයකු විසින් රජයට ඉටුකළයුතු යුතුකම් 

සඳහන් යනාවීම ඇතුළු අඩුලුහුඬුකම් රැසක්ම ජිනීවා යකටුම්පයත් යවතැයි සඳහන් කයළ්ය. එයහත් 

යකටුම්පත යළි ුලසිටම යකටුම්පත් ිරීමට කමිටුයේ බහුතරය අකමැතිවිය. යම් වන විටිත් ඔවුන් 

ජිනීවා යකටුම්පත පිළියයල ිරීම සඳහා සෑයහන කාල යේලාවක් ආයයෝජනය කර තිබුණි.  

යලෝකය විවිධ ආකාරයේ ආණ්ඩුරම සහිත රටවල්  ණනාවින් සමන්විත යේයැයි ඉතා 

සන්සුන්ව පැේයලාේට මතක් කරදුන් එලියනෝර් ජීනීවා යකටුම්පත වැඩිදියුණු ිරීමට ආධාර කරන 

යලස පැේයලාේට ආයාචනා කළාය. එලියනාර්යේ ආයාචනය  ැන පැේයලාේ එතරම් 

සැලිල්ලක් යනාදැක්වීය. අයමරිකායේකළු-සුදු යේදය  ැන ඇනුම් පද ියු ඔහු නාසීන්ට හා 

පැසිසි්වාදීන්ට රැස්වීයම් නිදහස හා රක්ෂ්ස්ථානයක් ලබා  ැනීයම් නිදහස දීම මානව 

අයිතිවාසිකම් යනායේයයි ියා සිටියේය.  

මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් එලියනෝර් යේ භූමිකාව  ැන A World Made a New  නමින් 

ලියූ යපායතහි මාරි ඈන් ේයලන්ඩන් විසින් යසෝවිය් යල්ඛ්නා ාර වාර්තාවලින් උපුටා යපන්වා 

යදනු ලබන පරිදි පැේයලාේයේ යම් වියරෝධාකල්පී කථාව යසෝවිය් යපාලි්බියුයරෝව විසින් ඔහුට 

දී තිබු නිශ්චිත උපයදස් අනුව කළ යදයි. ජිනීවා යකටුම්පත මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයයන් 

යසෝවිය් මතය ප්රමාණවත් යලස නිරූපණය යනාකරන බැවින් යසෝවිය් සං මය විසින් පසු 

දිනක යවනම යකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන බව යකාමිසමට දන්වන යලස  යසෝවිය් 

යපාලි්බියුයරෝව පැේයලාේට ියා තිබුණි. ඒ අතර තුර යයෝජිත ජිනීවා යකටුම්පයත් ව න්තියක් 

ව න්තියක් පාසා සාකච්ො ිරීයමන් වැළැකී හැිතාක් දුරට මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යපාදු 

සාකච්ොවකට යකාමිසයම් කටයුතු සීමා ිරීමට උත්සාහ කරන යලසද යසෝවිය් නියයෝජිතයාට 

උපයදස් ලැබී තිබුණි. එයහත් යකයස් යහෝ ජිනීවා යකටුම්පත චන්ද විමසීමකට ලක් කළයහාත් 

යසෝවිය් සං මය චන්දය පාවිච්චි ිරීයමන් වැළිය යුතුයැයිද පැේයලාේට උපයදස් ලැබී තිබුණි. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යපාදු සාකච්ොවින් යකටුම්පත් කමිටුයේ කටයුතු ආරම්භ කළ 

යුතුයැයි පැේයලාේ ය න ආ යයෝජනාව බහුතරය විසින් ප්රතික්යෂ්ප කරන ලද අතර ජිනීවා 

යකටුම්පයත් ව න්ති එියනක සාකච්ොකරමින් ඒ ව න්ති යකායතක් දුරට සාමානය ජනතාවට 

වැටයහ්දැයි විමර්ශනය කර බැලීම වඩා වැද ත් බව කමිටුව තීරණය කළාය. අවසානයේදී ආර්ික 

හා සාමාජයීය අයිතීන් පිළිබඳ විශ්යල්ෂ්ණය සම්පූර්ණ ිරීයමන් යතාරවම  1948 මැයි 21 වනදින 

යකටුම්පත් කමිටුව සිය සමායලෝචනය නිම කයළ්ය. කමිටුයේ සමායලාචනයට අනුව වැඩි 

සංයශෝධනයින් යතාරව ජිනීවා යකටුම්පත යබායහෝ කමිටු සාමාජිකයන් අතර පිළි ැනුණි. 

යකටුම්පත් කමිටුයේ කටයුතු සමාප්සත වීයමන් යතදිනකට පසු එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා 

සාමාජයීක මණ්ඩලයට (ECOSOC) සිය අවසාන නිර්යද්ශය ඉදිරිපත් ිරීම පිණිස මානව අයිති 

වාසිකම් පිළිබඳ පූර්ණ යකාමිසයම් අවසන් සැසිවාරය ඇරඹිනි. යකාමිසම පළුයවන්ම යයෝජිත 

ජාතයන්තර ප්ර කාශනය ව න්තියක් පාසා සමායලෝචනය ිරීම ඇරඹීය. හන්ස යම්තායේ 

යයෝජනාවට අනුව, ලිං යේදයින් යතාරව මානව අයිතිවාසිකම් ස්ී පුරුෂ් යදයකාටසම එකයස් 

අදාළවිය යුතුය යන පදනම මත, මිනිසුන් පමණක් යනාව ස්ීන්ද ඇතුළත් ිරීම පිණිස පළුයවනි 

ව න්තිය සංයශෝධනය ිරීමට සියල්යලෝම එකඟ වුහ. එයහත් ිසියවක් එම ව න්තියේම ආ 

‘සයහෝදරත්වය’ නමැති යයදුයම් පුරුෂ්වාචී ස්වභාවය  ැන තැකීමක් යනාදැක්වීය.  “සියළු 

මිනිසුන්” යන යයදුම යවනුවට සංයශෝධිත පළුයවනි ව න්තියේ දැන් යයදුයන් ‘සියළු මනුෂ්යන්’ 

යන්නයි. යම් සංයශාධනයට තමා එකඟ වන නුත් ඉන් මිනිසුන් සහ  ැහැණුන් හැම විටම 

සර්වසම වන බවක් අදහස් යනායකයර්යැයි ියා සිටි එලියනෝර් උදාහරණයක් වශයයන් 

 ර්භනියන්ට සුවියශ්ෂ් සැලිලි දැක්වීමක් අවශයයයිද යපන්වා දුන්නාය. 

 “සියළු මනුෂ්යයන් ස්වභාවයයන්ම විචාර බුද්ධියයන් හා හෘදය සාක්ියයන් සම්ප්රයුක්තය” යන 

යයදුම පළුවැනි ව න්තියට ඇතුළත් කළ යුතු යැයි කලින් පැවසූ පී.සී. චැන්ේ තවදුරටත් ඒ  ැන 
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එතරම් උනන්දුවක් යනාදැක්වීය. යම් වන විට තමා නියයෝජනය කළ චීනයේ කුයවෝමිංතාන්ේ 

රජය කඩා වැයටමින් තිබීම ඔහුයේ මන්යදෝත්සාහයට එක් යහත්ුවක් විය. අයනක් අතට එම යයදුම 

සම්බන්ධයයන් යසෝවිය් සං මයේ යනාකැමැත්ත සැලකු ප්රංශය තව දුරටත් ඒ සඳහා තදබල 

යලස අනුග්රහය දීයමන් වැළකී සිටින යලස කාසන්ට උපයදස් දී තිබුනු බවද ඔහු දැන සිටියේය. ඒ 

අනුව මතයේදයට තුඩුදිය හැි එම වැිය ඉවත් ිරීම  ැන තමායේ විරුද්ධත්වයක් නැතැයි 

චැන්ේ ියා සිටියේය. එයහත්  එම වැියේ වැද ත් බව අවධාරණය කළ චාල්ස් මලික්  මනුෂ්යන් 

“විචාරබුද්ධියයන් හා හෘදසාක්ියයන් සම්ප්රයුක්තය” යන යයදුම පළුවැනි ව න්තියේ එයලසම 

තබා  ැනීමට යකාමිසයම් බහුතරය එකඟ කර  ත්යත්ය. 

යසෝවිය් යපාලි්බියුයරෝයවන් ලැබුණු උපයදස් අකුරටම අනු මණය කළ පැේයලාේ යයෝජිත 

ප්රකාශන යකටුම්පයත් ව න්තියක් ව න්තියක් පාසා නව සංයශෝධන ඉදිරිපත් කයළ්ය.  භාෂ්ණයේ 

නිදහස, පුවත්පත් නිදහස සහ රැස්වීයම් නිදහස සඳහන්වන හැම විටම පැසිස්් වාදීන්ට හා 

ප්රජාතන්ත්ර වියරෝධීන්ට එම නිදහස යනාලැයබන බව සුවියශෂ්් වශයයන් සඳහන් කළ යුතුයැයි ඔහු 

ියා සිටියේය.  එවැනි සීමා පැනවීමක් අයමරිකානු වයවස්ථායේ සුප්රසිද්ධ ප්රථම 

සංයශෝධනයයන්47 සහතික කර ඇති භාෂ්ණයේ නිදහස පිළිබඳ අර්ථ කථනයට පටහැනි විය හැි 

නුදු පැේයලාේයේ යයෝජනාව ුළුමනින්ම යසෝවිය් පියළ් අදහසක් වශයයන්ද සැලිය 

යනාහැක. ඒ හා සමානව, නාසිවාදීන්ට හා ප්රජාතන්ත්ර වියරෝධී කණ්ඩායම් වලට යද්ශපාලන 

කටයුතු වල නියැලීම නාසි ජර්මනියේ පරාජයයන් පසු මිත්ර ජාතීන්යේ අධීක්ෂ්ණය යටයත් 1949 දී 

පිහිටුවන ලද නව ජර්මානු පාලනයේ වයවසථ්ා විධිවිධාන අනුව තහනම් විය. 

යයෝජිත ප්රකාශනයේ යකටුම්පත සමායලාචනයේදී සිවිල් හා යද්ශපාලන නිදහස පිළිබඳ හැම 

ව න්තියක් පාසාම නැගී සිටි පැේයලාේ එම අයිතීන්  ක්රියාත්මක වන්යන් ‘රය් පවතින නීතියට 

අනුකූලව’ යහෝ ‘රය් වයස්ස්ථාදායකය විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි’ යනුයවන් යවයසසින් 

සඳහන් කළ යුතුයැයි ියා සිටියේය. එයහත් මනුෂ්යායේ මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීයම් එකම 

ඇපකරු රජය යන මතයට තමන්ට එකඟවිය යනාහැි බව යරයන කාසන් සහ චාල්ස් මලික් 

යපන්වා දුන්හ. පලස්තීන ප්රශ්නය සම්බන්ධයයන් ප්රතිවිරුද්ධ මත යවනුයවන් යපනීසිටි කාසන් සහ 

මලික්  මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයයන් යමයස් එක්සත්ව එක මතයක් යවනුයවන් යපනී සිටීම 

පුදුමයක් යනාවීය. “මනුෂ්ය ජීවිතය රාජයය යක්න්ීය විධිවිධාන මත තීරණය ිරීමට කැස කවන 

යමවැනි යු යක රජය හැයරන විට පක්ෂ්පාතී භාවය දැක්වීමට මනුෂ්යාට අයනකුත් යකායතක් යද් 

ඇත. ඒ අතරින් තම පවුල, මිතුරන් හා ප්රජාව ඈ යනායයක් සම්බන්ධකම් නියම නිදහස භුක්ති 

විඳීයම්දී ඔහුට අතිශයින් වැද ත් යවයි” යනුයවන් මලික් පැවසීය. මලික්යේ මැදිහත්වීම අනුමත 

කළ කාසන් “මානව අයිතිවාසිකම් රාජයයට සායප්සක්ෂ්ව පමණක් යනාව පවුල, ප්රජාසුහය, 

වෘත්තීය කණ්ඩායම හා වඩාත් පුළුල්ව  තයහාත් ුළු මහත් මානව සමාජයටම සායප්සක්ෂ්ව 

නිශ්චය කළ යුතුය”48 යනුයවන් පවසමින් මනුෂ්යායේ මානව අයිතීන් ඔහු ජීවත්වන රය් සුවියශෂ්් 

නීතියට අනුව නි මනය කළ යුතුය යන පැේයලාේයේ තර්කය බැහැර කයළ්ය. 

යකාමිසයම් බහුතරය, පැේයලාේයේ රාජය යක්න්ීය ආකල්පයන් දිගින් දි ටම බැහැර ිරීම 

යයෝජිත ප්රකාශන යකටුම්පත සම්බන්ධයයන් යම් පමණක යසෝවිය් අනුග්රහයක් අවසානයේදී 

යහෝ ලැයේය යනුයවන් ඇතැම් අය තුළ තිබූ විශව්ාසය අවම කරලීය. මානව අයිතිවාසිකම් 

ආරක්ෂ්ා ිරීයම් මූලික ව කීම ජාතික රාජයයට පමණක් සීමා වූවක් යනාවන බවත් එම ව කීම 

ජාතික රාජය තුල යමන්ම  ඉන් පරිබාහිර වූ ජනතා කණ්ඩායම් හා සංවිධාන වලද ව කීමක් බව 

යයෝජිත ප්රකාශනයේ අන්තර් තයයන් මනාව තහවුරුවිය. 

 
47  “යම් ආ මක් ස්ථාපිත ිරීම යහෝ නිදහයස් ඇදහීම, භාෂ්ණයේ හා ජන මාධයයේ නිදහස, සාමකාමී 

යලස රැස්වීමට ඇති අයිතිය සහ තම දුක් ැනවිලි සම්බන්ධයයන් රජයට කරුණු ඉදිරිපක් ිරීම යන අයිතීන් 

ලඝු ිරීම පිණීස ිසිදු නීතියක් පැණවීම යකාන්ග්රස් සභාව විසින් යනාකල යුතුය.“ - ප්රථම සංයශෝධනය - 

ඇයමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ වයවස්ථාව 

48 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 113 
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මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයයන් ජාතික රාජයයේ භුමිකාව අසහාය යනාිරීම මගින් රජය 

යවනුවට එම ව කීම යවනත් උපරිජාතික (Supranational) වුහයක් යවත පැවරිය යුතු බවක් 

යකාමිසම අදහස් යනාකයළ්ය. මානව අයිතිවාසිකම් නිශච්ිත ිරීම සම්බන්ධයයන් කළ යසව්ය 

ඇ යීමට 1968 දී යනාබල් තය යයන් පිදුම් ලැබු අවස්ථායවදී යරයන් කාසන් යම් කරුණ පැහැදිලි 

කරමින් යමයස් පළ කයළ්ය. “ තම රට වැසියන් යකයරහි ජාතික රජයක් විසින් බලපවත්වන 

සම්ප්රදායික අණසක පිළිබඳ ිසිදු අවතක්යස්රුවක් අප තුළ ිසියස්ත්ම යනාතිබුණි. ජාතික 

රාජයයයේ අණසක සෑම විටම මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ාිරීයම් පදනම වශයයන් පවතී. එය 

එයස් පැවැතිය යුතුමය. එයහත් එම අණසක තවදුරටත් ජාතික රාජයට පමණක් හිමි පරම අයිතියක් 

යනාවන්යන්ය.” 

මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් තුන්වැනි හා අවසාන සැසියේ වැඩිකාලයක් වැයවුයන් ආර්ික 

හා සාමාජයීය අයිතීන් යකයස් නිර්ණය විය යුතුද යන විවාදකාරී ප්රස්තුතය සම්බන්ධයයනි. 

අධයාපනයට ඇති අයිතිය,  නිවාඩුවට හා වියේකයන්ට ඇති අයිතිය, ආහාර, ඇඳුම්, නිවාස, 

යසෞඛ්ය යස්වා හා සමාජ යසව්ා ඇතුළුව ප්රමාණවත් ජීවන තත්තවයකට ඇති අයිතිය, වියපත් වු විට 

හා රක්ෂ්ා විරහිත වූ විට ආරක්ෂ්ණය ලබා  ැනීයම් අයිතිය යම් වන විට ආර්ික හා සමාජයීය 

මානව අයිතිවාසිකම් වශයයන් හඳුනාය න තිබුණි. එයහත් විවාදයට තුඩුදුන් කරුණු වූයේ 

සම්ප්රදායික සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන්ට සායප්සක්ෂ්ව ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන් ිනම් 

තලයක තැබිය යුතුද සහ එම අයිතීන් ක්රියාත්මක කරන්යන් කවුරුන්ද යන්නයි. ප්රථම යප්රේණියේ 

අයිතීන් යලස සැලයකන සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන් යමන් යනාව ආර්ික හා සාමාජයීක 

අයිතීන් ක්රියාත්මක ිරීයම් හැියාව යබායහෝ යකාට රඳා පවතින්යන් රටක ආර්ික හා 

සාමාජයීය දියුණුව මතයි. රටින් රටට ආර්ික තත්වයන්ද යබයහවින් යවනස් වන අතර ආර්ික 

හා සාමාජයීක අයිතීන් ක්රියාත්මක ිරීයම් ව කීම විවිධ රටවලදී එියනකට යවනස් ආර්ික හා 

යද්ශපාලනික වුහයන් මත රඳා පවතී. ඒ අනුව ක්රියාවට නැංවීයම්දී සම්ප්රදායික සිවිල් හා 

යද්ශපාලන අයිතීන් සම  සම ම්ටයම් සිටින යලස ආර්ික හා සමාජයීය අයිතීන් හුවා දැක්වීම 

සැලැියයුතු අභියයෝ යක් විය. 

යයෝජිත මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනය ස්වයංක්රියව ක්රියාත්මක වන වනතික යල්ඛ්නයක් 

යනාවනබව අවධාරණය කරමින් ආර්ික හා සමාජයීය අයිතීන්ද මානව අයිතිවාසිකම් ලයිස්තුවට 

එක් ිරීම එලියනෝර් තදින් අනුමත කළාය. “විශව් ප්ර කාශනයට ආර්ික හා සාමාජයීය අයිතීන් 

අඩංගු ිරීම අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය තරයේ අනුමත කරයි. ජීේත් විය හැි ආර්ික 

තත්වයක් යනාමැතිව යකයනකුට සිය යපෞද් ලික අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර ැනීම අසීරුය. සිය 

ජීවන අවශයතා සාක්ෂ්ාත් කර  ැනීමට යනාහැිව දුක් යේදනාවන්ට ලක්වන මිනිසුන් නිදහස් 

මිනිසුන් යනායේ යැයි”49 එලියනෝර් ියා සිටියාය. එයහත් එක් එක් රට වල ආර්ික හා 

යද්ශපාලනික වුහයන් යවනස් බැවින් ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන් යකයස් සාක්ෂ්ාත් කර ත 

යුතුද යන්න  ැන යයෝජිත ප්රකාශනයේ සුවියශ්ෂ් වශයයන්  සඳහන් වීම අනවශය බව ඇය 

කල්පනා කළාය.  

යකයස්යවතත් ආර්ික හා සාමාජයීය අයිතීන් සම්ප්රදායික සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන්ට වඩා අඩු 

ම්ටයම් ලා සැලයක් යැයි විවරණය කළ හැි ිසිදු යවනසකට යසෝවිය් පිල අකැමැති විය. ඒ 

අනුව මනුෂ්යායේ සමාජ ආරක්ෂ්ණය ඔහු යවයසන රය් රජයට අයත් කාර්යයක්යැයි යන්න 

යයෝජිත ප්ර කාශනයට ඇතුළත් විය යුතුයැයි නව සංයශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරමින් පැේයලාේ තර්ක 

කයළ්ය. 

යම් විවාදය නිසා යකාමිසයම් කටයුතු වල ප්ර තිය සැලිය යුතු ම්ටමින් ඇන හිටියේය. සීතල 

යුද්ධයේ ප්රතිපාක්ික බලවතුන් යදයපාළ තම තමන්යේ ආර්ික රම වල අනර්ඝභාවය 

අවතක්යස්රුවට ලක් ිරීමට ිසියස්ත් එකඟ යනාවීය. මහබලවතුන්ය න් එක් අයයකු රාජය 

 
49 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 115 
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යක්න්ීය මධය ත සැලැසුම් රමයක් සහිත ආර්ික රමයක් යවනුයවන් යපනීසිටි අතර අයනකා 

නිදහස් යවළඳ යපාළ මගින් තීරණය වන ආර්ික රමයක් යවනුයවන් යපනී සිටියේය. තමා 

නියයෝජනය කරන රජයන්ට නුදුරු කාලය තුළ ුළුමනින්ම විසඳිය යනාහැි ආර්ික හා 

සාමාජයීක අවශයතා මානව අයිතිවාසිකම් වශයයන් පිළි ැනීම යද්ශපාලන උපද්රවයක් බවට 

පත්වනු ඇතැයි සංවර්ධනය වන රටවලින් පැමිනි ඇතැම් නියයෝජිතයයෝ  කල්පනා කළහ.  හන්ස 

යම්තා හා ඊජිප්සතු නියයෝජිත ඕමාර් ලුත්ි යපන්වා දුන් පරිදි ඉන්දියාව හා ඊජිප්සතුව වැනි දුප්සපත් 

රටවලට යයෝජිත නව අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර දීමට හැි වන්යන් පියවයරන් පියවර රය් ආර්ික 

හා සාමාජයීය දියුණුව ඇති වන ප්රමාණයට අනුව පමණි. එම යවනස මනාව නිරූපණයවන යලස 

සම්ප්රදායික සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන් යයෝජිත ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන්ය න් ඉතා 

පැහැදිලිව යවනසව්න අයුරින් හුවා දැක්විය යුතු බව යම් අතර ඔස්යෙලියානු නියයෝජිතයා ියා 

සිටියේය. 

උද් ත වී ඇති තත්වය විසඳීම සඳහා යයෝජිත නව අයිතීන් හා සම්ප්රදායික සිවිල් හා යද්ශපාලන 

අයිතීන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවය හුවා දක්වන නවතම යෙදයක් ප්ර කාශනයට ඇතුලු ිරීමට 

චාල්ස් මලික් යයෝජනා කයළ්ය. ඒ අනුව “විශව් ප්රකාශනයේ සඳහන් වන අයිතීන් සහ නිදහස 

සාක්ෂ්ාත් කර  ැනීමට යයෝ යවන සමාජ හා යද්ශපාලන රමයකට සියළුම මනුෂ්යන්ට අයිතිය 

ඇත්යත්ය” යන අදහස ඇති නව යෙදයක් ප්රකාශනයේ 28 වන ව න්තිය වශයයන් ඇතුළත් 

ිරීමට සියල්ලන්යේම කැමැත්ත ලැබුණි. ක්රියාත්මක ිරීයම් හැියාව රටින් රටට යවනස් වන 

යහයින් ආර්ික, සාමාජයීක හා සංස්කෘතින අයිතීන් සම්බන්ධයයන් යපාදු හැඳින්වීමක් තිබිය 

යුතුමයයි ඊජිප්සතු නියයෝජිත ලුත්ි ියා සිටියේය. එ බැවින් කාසන් එවැන්නක් යමයස් යකටුම් පත් 

කයළ්ය. “පහත දැක්යවන ආර්ික, සාමාජයීක හා සංස්කෘතික අයිතීන් සමාජයේ සාමාජිකයයකු 

යලස සෑම යකයනකුටම අයත් යේ. ඒවා සාක්ෂ්ාත් කරදීම රජය විසින් තනිවම යහෝ ජාතයන්තර 

සහයයෝ ය ඇතිව කළ යුතුයේ” එයහත් යම්තා යමන්ම ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් 

කරදීම රටක් සතු ආර්ික හා සාමාජයීය සම්පත් මත රඳා පවතී යන්න ඇදහූ ලුත්ි,  කාසන්යේ 

යයෝජනාවට අකැමැති විය. යම් නව අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර යදන එකම ආයතනය රජය බව 

පිළි ැනීමට ලුත්ි සුදානම් යනාවීය. ඒ අනුව ආර්ික හා සාමාජයීය අයිතීන් ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන්යන් “ එක් එක් රාජය සතු සංවිධානය හා සම්පත් ප්රමාණය අනුව” යැයි ප්රකාශනයේ සඳහන් 

ිරීමට බ්රිතානයයේද සහාය ඇතිව ලුත්ි යයෝජනා කයළ්ය.යම් යයෝජනාව සම්බන්ධයයන් තම 

වියරෝධතා ඇත්නම් පසු අවස්ථාවක මතු ිරියම් අයිතිය තබා  න්නා බව යසෝවිය් නියයෝජිතයා 

ප්රකාශ කළද ලුෆ්තියේ යයෝජනාව යකාමිසම තුළ ඇතියවමින් තිබු ආතතිය සමනය ිරීමට දායක 

විය. රාජයය සතු සංවිධානය යන්යනන් මධය ත ආර්ික සැලැස්මක් යමන්ම නිදහස් ආර්ික 

රමයක් ද අයත් වන බව අදහස් වු අතර රජය සතු සම්පත් ප්රමාණය මත අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මක 

ිරීමට යයෝජනා වීම සම්පත් ඌණ රටවල නියයෝජිතයන්යේ සැනසිල්ලට යහ්තුවිය. යම් අර්බුදය 

සමනය වීමත් සමඟ යමයතක් කල් දමා තිබූ පුර්විකාව යකයරහි අවධානය යයාු ිරීමට 

යකාමිසමට හැිවිය. 

යම් වන විට මැද යපරදි  ඇවියළමින් තිබූ අර්බුදය සියල්ලන්යේ දැඩි අවධානයට ලක් යවමින් 

තිබුණි. ඊශ්රායයල් හුදා හා අරාබි හුදා අතර යුද්ධයක් ඇතියේය යන බිය මසකට අධික කාලයක් 

තිස්යස් ලියලමින් තිබුණි. යබායහෝ පලස්තීන අරාබි ජාතිකයයෝ ඊශ්රායලය විසින් පවරා න්නා ලද 

තම නිජබිම් වලින් පලා යමින් සිටියයෝය. අරාබි හුදා ඊශ්රායලය වටලෑම එක්සත් ජාතීන්යේ 

ආරක්ෂ්ක කමිටුයේදී අයමරිකාව යමන්ම යසෝවිය් සං මය විසින්ද යහලා දින ලදී. ඒ අනුව 

1948 පුනි 11 දින එක්සත් ජාතීන්යේ මැදිහත් වීයමන් සටන් විරාමයක් ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබූ 

නුත් යකයතක් කලක් එම විරාමය පවතීදැයි යබායහෝ අය සැක පහළ කළහ. ඒ අතර යයෝජිත 

ප්රකාශනයේ පූර්විකාව යකටුම්පත් ිරීම පලස්තීනය සම්බන්ධයයන් අරාබි මතවාදය යවනුයවන් 

එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය තුල යනාකඩවා යපනී සිටි චාල්ස් මලික් යවත පැවරුණි.  

මානව අයිතිවාසිකම් හඳුන්වා යදන පුර්විකාව රචනය ිරීම සඳහා මලික් දර්ශනවාදය පිළිබඳ සිය 

වියශ්ෂ්ඥ දැනුම යබයහවින් උපයයෝගී කර ත්යත්ය. මානව අයිතිවාසිකම් පිළි ැනීම වැද ත් 
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වන්යන් ිනම් යහ්තුවක් නිසාදැයි යන කාරණයයන් පූර්විකාව ඇරඹිය යුතුයැයි මලික් කල්පනා 

කයළ්ය. ඒ අනුව එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියේ සඳහන් වන ආකාරයට සමානව පූර්විකායේ 

ආරම්භක වැියයන් මනුෂ්යායේ “අභිමානය“ යකයරහි අවධානය යයාු යකරිනි. 

“සියළු පුද් ලයන්යේ ආයේනික අභිමානය සහ ඔවුන් සතු සමාන වූද අනුල්ලංඝනීය වුද අයිතීන් 

යලෝක සාමයේ, නිදහයස් සහ සාධාරණත්වයේ තිරසාර පදනම වන බැවින්ද” යන වැිය 

යකටුම්පත් ිරීයමන් සිය කාර්ය ඇරඹූ මලික් ඉතිරි වැි තුන සඳහා යරයන කාසන් විසින් 

යයෝජනා කරන ලද පහත දැක්යවන පාඨ යයාදා  ත්යත්ය. 

“මානව අයිතිවාසිකම් යනාතැකීම හා ඒ පිළිබඳ ඇති අනවයබෝධය මනුෂ්යායේ හෘදසාක්ියට 

නිග්රහ කරමින් පසුගිය යලෝක යුද්ධයේදීද ඉන් යපරදීද  මනුෂ්යන්ට එයරහිව සිදුවූ යමයල්ච්ෙ 

අපරාධයන්ට යහ්තු කාරක වු බැවින්ද, 

මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම්, මනුෂ්යායේ අභිමානය සහ මනුෂ්යභාවයේ වටිනාකම සහ ස්ීන් හා 

පුරුෂ්යන් විසින් සම අයිතිවාසිකම් දැරීම පිළිබඳ විශ්වාසය යළි තහවුරු ිරීම එක්සත් ජාතීන්යේ 

ප්රඥප්සතියේ ුල් වැියයන්ම සහතික කරන බැවින්ද,  

සියළු යදනායේම මූලික නිදහස හා මානව අයිතිවාසිකම් වලට  රු ිරීම උද්යයෝගිමත් යලස 

ප්රවර්ධනය ිරීම පිණිස, ජාතයන්තර සහයයෝ ය සාක්ෂ්ාත් කර  ැනීම එක්සත් ජාතීන්යේ එක් 

අරුණක් වන බැවින්ද” 

යනුයවන් සටහන් කළ මලික් අනතුරුව,  

“යමකී අභිමථාර්තයන් සාක්ෂ්ාත් කර ත හැක්යක්  එකී නිදහස හා  අයීතීන්වල ස්වභාවය පිළිබඳ 

යපාදු හා සාමූහික අවයබෝධයක් ඇතිවීම මත පමණක් බැවින්ද” යන්නද එකතු කයළ්ය. 

පූර්විකායේ අවසානය සඳහා මලික් යකටුම්පත් කළ යෙදය කාසන් කලින් යයෝජනා කළ  ුල් 

යකටුම්පත මත පදනම් වීය. අයමරිකාව විසින් යයෝජනා කරන ලද පරිදි  විශ්ව ප්ර කාශනය මානව 

අයිතිවාසිකම් සාක්ෂ්ාත් කර ැනීයම් ප්රමිති පිළිබඳ යල්ඛ්නයක් වශයයන් සැලිය යුතුය යන්න 

සිහිපත් කළ මලික්  “එහි සව්භාවය අනුව යම් විශ්ව ප්ර කාශනය මානව අයිතිවාසිකම් 

සම්බන්ධයයන් ඇති පරමාදර්ශ හා අභිමතාර්ථ පිළිබඳ යල්ඛ්නයි“ යැයිද  සටහන් කයළ්ය. 

ඒ අනුව පුර්විකාව අවසන් ිරීමට ඔහු යයෝජනා කළ යේදය යමයස්ය.  

“දැන් ඒ අනුව, මනුෂ්යාත්මභාවයේ  අභිමානය හා වටිනාකම හුවා දක්වන පහත ියැයවන 

අතයවශය නිදහස සහ අයිතීන් එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය විසින් ය ෞරවාන්විතව 

ප්රකාශයට පත් කරන අතර එකී අයිතීන් සහ නිදහස අතයන්තයයන්ම ඉෂ්්ට කර ත යුතු 

අභිමථාර්ථ යලස සියළු ජාතීන් විසින්ම සැලිය යුතුය. ඒ අනුව එම අයිතීන්ට  රුිරීම 

ප්රවර්ධනය ිරීමටත්, ප්ර ාමී යලස එම අයිතීන් යලාව පුරා සම්භාවනය ිරීම සහ පිළිපැදීම පිණිස 

යකයරන සියළු පරිශ්රමයන් සඳහා අවශය කරන අධයාපනය ලබාදීමට කැපවන යලසත්, ජාතික 

යමන්ම ජාතයන්තර ම්ටම්වලදීද, සාමාජයේ සැම ආයතනයින්මද, සෑම පුද් ලයයකුය න්මද 

ඉල්ලාසිටිනු ලැයේ.” 

මලික් යයෝජනා කළ පූර්විකාවට එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියේ අරුණ වශයයන් සැලකුණ 

“පෘථුල නිදහස සඳහා අවශය යහපත් ජීවන ප්රමිති ප්රවර්ධණය ිරීම” සහ නීතියේ ආධිපතයය 

අවධාරණය යකයරන යෙදයක් පහත දැක්යවන අයුරින් ඇතුළත් කළ යුතුයැයි යකාමිසම තීරණය 

කයළ්ය. 

“අදමිටු පාලනයන්ට හා පරිපීඩනයන්ට එයරහිව අවසාන විසඳුමක් යලස කැරලි  ැසීමට 
යපළඹීයමන් මනුෂ්යවර් යා  වැළැක්වීමට අවශය නම් නිසි නීති පද්ධතියක් මගින් මානව 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ා ිරීම අතයවශය වන බැවින්ද” 
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භාෂ්ාමය, ජනවාර්ගික යහෝ ආ මික යවනස් කම් නිසා සුවියශෂ්් ජන යකා්ඨාශ වශයයන් ගිණිය 
හැි සුළුජාතික කාණ්ඩවල අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ව න්තියක් ඇතුළත් ිරීමට චාල්ස් මලික් 
උත්සාහ කළ නුත් ඒ පිළිබඳ බහුතරයේ එකඟත්වයක් යනාවූ බැවින් ඔහුයේ අභිප්රාය වයවර්ථ 
විය. සුළු ජාතීන්ට එයරහිව අඩු සැලිලි දැක්වීම වැළැක්වීයම් කටයුතු විමසීමට පත් කරන ලද 
එක්සත් ජාතීන්යේ අනු කමිටුයේ නිර්යද්ශ උපුටා දක්වමින්, සුළු ජාතික කණ්ඩායම් වලට 
තමන්යේම අධයාපනික, සංස්කෘතික හා ආ මික ආයතන පවත්වාය න යායම් අයිතියත් 
අධිකරණ කටයුතු සඳහා තමන්යේම භාෂ්ාව පාවිච්චි ිරීයම් අයිතියත් මානව අයිතිවාසිකම් 
ප්රකාශනයේ සඳහන් විය යුතු බවයි මලික් අදහස් කයළ්. යලබනනය, යසෝවිය් සං මය හා 
යුය ෝස්ලාවියාව වැනි රටවල සමාජයේ බහුසංසක්ෘතික සව්භාවය පිළි ැනීම එකල නිල 
ප්රතිපත්තියක් වශයයන් පැවැති නුදු එය අයමරිකානුවන් අදහස් කළ “එක හැළියේ යමළවීම” 

(melting pot) යන අදහස හා ප්රංශය විසින් ප්රවර්ධණය කරමින් සිටි ආ මනිකයන් අනතර්ග්රහණය 
යකයරන “සමාජ සමග්රහණය” (social integration) යන අදහස් හා යනා ැලපුණි.  

 
මලික්යේ යයෝජනාවට එකඟවීමට අයමරිකා එක්සත් ජනපදයට යනාහැක්යක් මන් දැයි විස්තර 
කළ  එලියනෝර් තමා අදහස් කරන අන්දමට රජය විසින් තම රටවල පදිංචියට පැමියනන 
ආ මනිකයන් පිළි නු ලබන්යන් ඔවුන් එකම ජාතියක යකාටස්කරුවන් ිරීයම් යච්තනායවන් 
යයි ියා සිටියාය. අවයශ්ෂ් රටවැසියන් සම  එකම භාෂ්ාවින් කතා යනාකරන්යන් නම් තම 
පුරවැසි යුතුකම්  ැන ආ මනිකයන් තුල ඇතිවන අනවයබෝධය මහජන කටයුතුවලදී බාධාවක් 
බවට පත්විය හැියැයි පැවසු එලියනෝර් යමය ිසියම් දරුයවකුට බහුතරයේ යනාවන බසක් 
ඉ ැන්වීම පිළිබඳ ප්රශ්නයක් යනාව, වැඩිහිටියන්ට තමා අයත් වන සමාජයේ බහුතරය හා  නුයදනු 
ිරීමට ඇති හැියාව පිළිබඳ ප්රශ්නයකැයි යපන්වා දුන්යන්ය. 

 
එලියනෝර්යේ අදහස අනුමත කරමින් කථාකළ ඊජිප්සතුයේ ලුෆත්ි යකාමිසයම් කාර්ය පුද් ලයන් 
වශයයන් මනුෂ්යයන්ට ඇති අයිතීන් නිර්ණය ිරීම මිස සුළු ජාතීන්යේ සාමූහික අයිතිවාසිකම් 
නිර්ණය ිරීම යනායේයැයි පැවසීය. ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් කරුණු දැක් වු ඔහු සුළු ජාතීන්යේ 
අයිතීන් ආරක්ෂ්ා ිරීම පිළිබඳව යවනම අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් ඇතිිරීයම් හැියාව ඇතැයි 
යපන්වා දුන්යන්ය.50 

 
යකාමිසයම් අනු කමිටුවක් විසින් යයෝජිත යකටුම්පයත් යපළ හා වශලිය සකසා නිමිරීයමන් 
අනතුරුව කලින් තිස්තුනක් වූ ුළු ව න්ති සංඛ්යාව විසි අටක් දක්වා අඩු ිරීමට යකාමිසමට 
හැිවිය. අවසාන යකටුම්පත චන්ද විමසීම සඳහා ලක් ිරීමට සුදානම් බව ප්රකාශ වුවිට ආර්ික 
හා සාමාජයීය අයිතීන් පිළිබඳ ව න්ති තවමත් දුර්වල ම්ටමක පවතින්යන්යැයි පැේයලාේ ප්රුඛ් 
යසෝවිය් කඳවුයර් නියයෝජිතයයෝ ියා සිටියහ. 

 
1948 ජුනි 18 වැනි සිකුරාදා යයෝජිත ප්රකාශනයේ අවසාන යකටුම්පතට ජන්දය විමසීයම් දිනය 
වශයයන් නියම කරය න තිබුණු අතර පැසිස්් වාදීන්ට එයරහිව කටයුතු ිරීමට  තයුතු 
ක්රියාමාර්  හා පුද් ලයන් විසින් රජය සම්බන්ධයයන් ඉටුකළ යුතු යුතුකම් ආදිය පිළිබඳව 
ප්රකාශනයේ ිසිවක් සඳහන් යනාවීම  ැන අවසාන යමායහාත දක්වාම පැේයලාේ යචෝදනා 
කරමින් සිටියේය. 

 
එයහත් සිකුරාදා හැන්දෑව වන විට මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යයෝජිත ප්ර කාශනය යකාමිසයම් 
අනුමැතිය සඳහා චන්දයට ඉදිරිපත් ිරීමට එලියනෝර් සමත් වුවාය. යයෝජිත යකටුම්පතට පක්ෂ්ව 
යකාමිසයම් සාමාජික රටවල් යදාලහක් ජන්දය දුන් අතර ිසියවක්වත් යකටුම්පතට විරුද්ධව 
චන්දය භාවිත යනාකයළ්ය. යසෝවිය් සං මය නියයෝජනය කළ පැේයලාේ, යුක්යර්නය 
නියයෝජනය කළ ක්යලයකාේින් සහ බයියලෝරුසියාව නියයෝජනය කළ ස්යතපායනයකෝ 
කල්තියා ඔවුන්ට සිය රජයන්ය න් ලැබී තිබුණු උපයදසව්ලට අනුකූලව චන්දය පාවිච්චි ිරීයමන් 
වැළකී සිටියයෝය.  ඒ වන විට ස්ටාලින් හා විරසක වී සිටි ජනාධිපති මාෂ්ල් ටියටෝ යුය ෝස්ලාවියාව 
තව දුරටත් යසෝවිය් කණ්ඩායමට අයත් යනාවන බව ප්රකාශ කර තිබු නුදු යුය ෝස්ලාේ 
නියයෝජිතයාද පැේයලාේ අනු මනය කරමින් ප්ර කාශනයට චන්දය දීයමන් වැළකී සිටියේය. 

 

 
50 යම් අදහස “ස්වයං නිර්ණය සඳහා ජනතාවට ඇති අයිතිය” යන මැයයන් 1966 දි  සිවිල් හා යද්ශපාලන 

අයිතීන් හා ආර්ික හා සාමාජයීය අයිතීන් පිළිබඳ අන්තර් ජාතික සම්ුති යදක යකටුම්පත් ිරීයම්දී නැවත 

මතුවිය. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශණය හා එක්ව  ත් කල යම් සම්ුති යදක International 

Bill of Rights යනායහාත් ‘අන්තර්ජාතික පරම අයිතිවාසිකම් පණත’ යනුයවන් හැඳින්යේ. 
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උද් තවු තත්ත්වය යටයත් යකයස් වුවද යසෝවිය් කණ්ඩායමට අයත් රටවල් ප්ර කාශනයට 
විරුද්ධව චන්දය පාවිච්චි යනාිරීම එලියනෝර්යේ ඉමහත් අසව්ැසිල්ලට යහ්තුවිය. සිය ඊළඟ 
පුවත්පත් තීරු ලිපියයන් ඇය පාඨකයන් අමතමින් යමයස් ියා සිටියාය. 

 
“යයෝජිත මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර ප්ර කාශනය සමස්තයක් වශයයන් ය න බැලූවිට 
ඉතා යහාඳ ප්ර කාශනයකැයි මම විශ්වාස කරමි. යම් අවස්ථායේදී වනතික බැඳීමක් පිළිබඳ  
ප්රතිඥාවින් යතාරව හුයදක් මූලික ප්රතිපත්ති ප්ර කාශනයක් වශයයන් එක්සත් ජාතීන්යේ මහා 
මණ්ඩලය විසින් එය අනුමත ිරීයමන් අනතුරුව එළයඹන කාල පරිච්යෙදයේදී එහි එන අයිතීන් 
ක්රියාවට නැංවීමට අවශය විධිවිධාන අඩංගු ගිවිසුමින් සාමාජික රටවල් ව විය යුතු අන්තර්ජාතික 
සම්ුතියක් සම්පාදනය ිරීම කරා යයාු ිරීම අයප්ස අභිප්රාය විය. එම සම්ුතිය  සරල සම්ුතියක් 
විය යුතුය. අතයවශයයයන්ම වැද ත්වන අයිතීන් පමණක් එම සම්ුතිය මගින් ආවරණය කළ 
යුතුය. එයමන්ම යලෝකය පුරා යවයසන මනුෂ්යයන්ට එම අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර ැනීයම් අවසථ්ාව 
ලබාදීම පිණිස තම තමන්යේ රටවල පවතින නීති රීති සම්බන්ධයයන් අවශය කරන සංයශෝධන 
යනාවළහා කරලීමට එවැනි අන්තර්ජාතික සම්ුතියකට අත්සන් කරන රටවලට සිදුවිය හැිය.”51 

 
 
 

 
1. එලියනෝර්  රූස්යවල්ට් (1884-1962)  –  UN PHOTO LIBRARY  

 
51 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 121 
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2. චාර්ල්ටස්  මලික්ෂ -  (දකුයන්)  සහ  ඇයෙක්ෂි  පැවයොව. චාර්ල්ටස්  මලික්ෂ 1987  මිය  ගියේය  -  UN PHOTO LIBRARY  
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3.  සාන්ත  කෘස් (වයේ)  සහ  එලියනෝර්  -  සාන්ත කෘස් වසර  92ක්ෂ ජීවත්වවී 1999  මිය  ගියේය.  -  UN PHOTO 

LIBRARY  
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4. පී.සී. චැන්් (1892-1957)  එලියනෝර්  සමග  -  UN PHOTO LIBRARY  

 

 
5. යරයන් කාසන් (දකුනු යකායන්)  එලියනෝර්  සමග  ගුවන් විදුලි වැඩසටහනකට සහභාගි  යවමින්. කාසන් 1976  

මිය  ගියේය. -  UN PHOTO LIBRARY 
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6. හන්ස  යේතා  (දකුයන්)  තවත්ව  නියයෝජිතවරියක්ෂ සමග  -  යේතා  98  හැවිරිදිව  1995දී මිය  ගියාය. UN PHOTO 

LIBRARY  
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7. මහා මණ්ඩලය  කරා - පියවයරන්  පියවර 
 

1948 ජුනි මාසයේ පැවැති මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් අවසන් සැසිවාර වලදී මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ‘ජාතයන්තර ප්ර කාශනය’ (International Declaration) යන යයදුම යවනුවට 
‘විශ්ව ප්ර කාශනය’ (Universal Declaration) යන්න භාවිත ිරීමට යකාමිසයම් සාමාජිකයයෝ 

පුරුදුව සිටියහ. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය (Universal Declaration of Human 

Rights) යන යයදුම ඒ අනුව නිරාසායයන්ම තහවුරු වීය. මීළඟ කටයුත්ත වූයේ යයෝජිත විශ්ව 
ප්ර කාශනය එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 
ිරීමයි.  තමන් විසින් අනුමත කරන ලද මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනය පිළිබඳව ුළුමනින්ම 
සෑහීමට පත් යනාවූවද පවතින අර්බුදකාරී අන්තර්ජාතික යද්ශපාලන වාතාවරණය යටයත් ඉටුකළ 
හැි කර්තවය උපරිමව සාක්ෂ්ාත් කර ත් බව මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් යබායහෝ 
සාමාජිකයයෝ සිතූහ.  1948 ගිම්හානය වන විට චීනයේ කුයවෝමිංතාන් රජය හා මා ඕ යස්තුංයේ 
යකාමියුනිස්් වරුන් අතර සිවිල් යුද්ධය තදින් ඇවිලී තිබුණි. මැද යපර දි  සටන් යළි ඇතිවීයම් 
ලකුණුද පහල විය. නැය නහිර යුයරෝපය ස්ටාලින්යේ යද්ශපාලන වයාපෘතියට අවනතව යකඩ 
තිරයයන් යවන් යකරුණි. ජුනි 24 වන දින බර්ලිනයට ඇතුල්වන හා බර්ලිනයයන් පිටවන සියළුම 
මං අවහිර කළ ස්ටාලින් පශ්චාත් යුද සමයේ ඇතිවු උග්රතම ජාතයන්තර අර්බුදය ඇතිකරමින් 
යදවන යලෝක මහා යුද්ධය සඳහා අයමරිකාව, බ්රිතානය හා ප්රංසය සම  ඇති කර තිබූ මිත්ර 
සන්ධානය කඩා බිඳ දැමීය. 

 
යම් අතර 1948 අවුරුද්ද ුලදී එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයට (ECOSOC) 
නව සභාපතිවරයයකු පත් කරය න තිබුණි. ඒ අන් ිසියවකු යනාව මානව අයිතිවාසිකම් 
යකාමිසයම් නිල රයපාර්තුකරු වශයයන් යමයතක් කටයුතු කළ යලබනනයේ චාල්ස් මලික්ය.  

 
එක්සත් ජාතීන්යේ  සංවිධානයේ  වුහය අනුව එහි ප්රධාන ආයතන හයි52. ඉන් වඩාත් පසිඳු 
ආයතනය  ැටුම් සමහනය ිරීම සහ යලෝක සාමය පවත්වා  ැනීම පිණිස ක්රියාන්විත තීරණ 

 න්නා  ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයයි (Security Council).  එයහත් මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම වැනි 
සුවියශ්ෂ් යකෂ්්ත්රවල නියැළි එක්සත් ජාතීන්යේ ආයතන අධික්ෂ්ණය ිරීම හා අන්තර්ජාතික 
සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධිකරණය පැවරී තිබුණු ආයතනය  ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයයි 

(ECOSOC). එහි එකල සිටි සාමාජික රටවල් 18 අතුරින් එකක් වශයයන් යලබනනය පලු 
වටයේදීම යත්රී පත්විය. චාල්ස් මලික් ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ සභාපති තරඟයට 

ඉදිරිපත්වීම  ැන සඳහන් කරමින් New York Herald Tribune පුවත්පත පලස්තීනය 
සම්බන්ධයයන් එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය  ත් තීරණයට අරාබි කණ්ඩායයම් ක්රියාකාරී 
සාමාජිකයයකු වශයයන් විරුද්ධ වූවද, ජාතයන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඇති පරිචය හා බුද්ධිමය 
පරිණතභාවය සලකා බැලුවිට, එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ ඉහළම නිලයකට පත්වීමට ඔහුට 
ඇති සුදුසුකම යනාසලකා හැරිය යනාහැි බව සඳහන් කයළ්ය. 1948 යපබරවාරියේ පලස්තීන 
අර්බුදය උග්ර අවධියක පවතින අතරතුර ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ සභාපති පදවියට රහස් 
චන්දයින් චාල්ස් මලික් යතෝරා පත්වීය. 
 
යම් වනවිට මලික් එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ කැපීයපයනන පුද් ලයයකු බවට පත්වී 
සිටියේය.ජාතයන්තර යද්ශපාලනය පිළිබඳ දාර්ශනික ම්ටමින් කරුණු හුවා දැක්වීමට හා 
සිත්කාවදින විශය්ල්ෂ්ණයන් ඉදිරිපත් ිරීමට ඔහු තුළ තිබූ සමත් කම නිසා ඔහුයේ අදහස් 
පුවත්පත් කලායේදීන් විසින් යවයසසින් අ ය කරනු ලැබීය. 

 
චාල්ස් මලික් එක්සත් ජාතීන්යේ ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ (ECOSOC) සභාපති ධුරයට 
යතෝරාපත් වීම මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයේ ඉරණම සම්බන්ධයයන් 

තීරණාත්මක විය. ආර්ික හා සාමාජයීක මණඩලයේ (ECOSOC) කාර්ය භාරය වූයේ යයෝජිත 
විශ්ව ප්ර කාශනය එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලයේ තුන්වැනි කාරක සභාව යනුයවන් 
සාමානයයයන් හඳුන්වන මානව, සංස්කෘතික හා සමාජයීය කටයුතු සම්බන්ධ නියයෝජිත සභායේ 
අනුමැතිය සඳහා සුදුසු ම්ටමක පවතීද යන්න සමායලෝචනය යකාට නිර්යද්ශ ිරීමයි. එක්සත් 
ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය යවනුයවන් යයෝජිත ප්ර කාශනය විවාදයට ලක් ව අවසාන අනුමැතිය 

 
52  එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ ප්රධාන ආයතන හය නම් එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය, ආරක්ෂ්ක 

මණ්ඩලය, ආර්ික හා සාමාජික මණ්ඩලය, මහයල්කම් කාර්යාංශය, ජාතයන්තර අධිකරණය, සහ 

වර්තමානයේදී ක්රියාත්මක යනායවන  එක්සත්ජාතීන්යේ හාරකාර මන්ඩලයයි.  
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සඳහා ඉදිරිපත් ිරීම යහෝ යනාිරීම සිදුයකයරන්යන් එකී තුන්වැනි කාරක සභායේදීය. යම් 
යහයින් විශව් ප්ර කාශනය අනුමත කරවා  ැනීමට 1948 අවසාන භා යේ පැවැත්වීමට නියමිත 
මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේදී ඉඩ යනාලැබුණයහාත් උග්රයවමින් පවතින ජාතයන්තර අර්බුදය හුයේ 
එම කටයුත්ත දින නියමයක් නැතිව කල් දැමීමට සිදුවනු ඇතැයි යබායහෝ විචාරකයයෝ කල්පනා 
කළහ. 

 
ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ (ECOSOC) රැස්වීම්වලට සහභාගි වූ අය අතුරින් ඇතැම් 
බල තු නියයෝජිතයයෝ මානව අයතිවාසිකම් පිළිබඳ එතරම් මිත්රශීලී ආකල්පයක් යනාදැරූහ. ඒ 
අතර අයමරිකානු ඒක්සත් ජනපදයේ ආර්ික කටයුතු පිළිබඳ සහාකාර යල්කම් වු විලාර්ඩ් යත්රාප්ස, 
බ්රිතානය කම්කරු රජයේ වියද්ශ ඇමැති යහක්ටර් මැකනීල් හා ප්රංශයේ සමාජවාදී නායකයයකු වූ 
පියරි යමන්දිස් ප්රාන්ස් කැපී යපනුණි. ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ යසෝවිය් නියයෝජිතයා 
වූයේ මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම්දී යබායහාවිට වියරෝධාකල්පී ආස්ථානයක්  ත් 
පැේයලාේය. යයෝජිත විශව් ප්ර කාශනය වියේචනය ිරීම සඳහා මානව හිමිකම් යකාමිසයම්දී 
තිබුණාට වඩා යහාඳ අවස්ථාවක් නිසැකවම ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේදී ලබා  ත හැි 
බව ඒ වන විට යසෝවිය් නියයෝජිතයයෝ විශ්වාස කලහ. 

 
මහා මණ්ඩල රැස්වීමට නිර්යද්ශ ඉදිරිපත් ිරීම සඳහා පැවැති ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ 

(ECOSOC) සැසිවාරය1948 ජුලි මස 19 වන දින ස්වි්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවරදී ඇරඹුණි. සති 
හයක් පැවැත්යවන සැසිවාරයේ නයාය පත්රයට ප්රස්තුතයන් විශාල සංඛ්යාවක් අඩංගුවු අතර මානව 
අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනය හුයදක් ඉන් එක මාතෘකාවක් පමණක් විය. මානව අයිතිවාසිකම් 
ප්ර කාශනය පිළිබඳ සාකච්ොව කල් ඇතිව ඇරඹීමට සැලැසුම් යනාිරීම සැසිවාරයේ කටයුතු වලට 
සහභාගි වූ එක්සත් ජාතීන්යේ මානව අයිතිවාසිකම් අංශයේ අධයක්ෂ් වශයයන් කටයුතු කළ 
යජෝන් පී. හම්ප්රි දුටුයේ මලික්යේ අසමත් කමක් යලසිනි.  මලික්යේ නායකත්වයේ අසාර්ථකභාවය 
 ැන තමා මවිත වන බව එක දිනක ඔහු සිය දිනයපායත් සටහන් කර තිබුණි.  විශ්ව ප්ර කාශනය 
 ැන කටයුතු ිරීම ආර්ික හා  සාමාජයීක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වශයයන් මලික් තමා 
විසින්ම ුලාසනය යහබවූ කමිටුවකට පවරා ත්යත්ය. එයහත් කමිටුයේ වාද විවාද හා සාකච්ො 
නිසි ම කට යයාු ිරීමට මලික් එතරම් උනන්දු යනාවූ බව හම්ප්රි තරමක් අමනාපයයන් 
නිරීක්ෂ්ණය කයළ්ය. කමිටුයේ වටිනා කාලයයන් යබායහෝ යකාටසක් කාන්තාවන්යේ 
අයිතිවාසිකම්  ැන සාකච්ො ිරීමට  ත ිරීමටත් අනික් සාමාජිකයන්ට වඩා දහගුණයක තරම් 
කාලයක් පැවියලාේයේ මැදිහත්වීම් වලට ඉඩ දීමටත් මලික් කටයුතු කයළ් ඇයිදැයි හම්ප්රිට 
යත්රුම්  ත යනාහැි විය. 

 
යම් කාලය තුලදී මලික්යේ වැඩි අවධානයක් යයාුවූයේ පලසත්ීනයේ උද් තයවමින් තිබු  
 ැටුම්කාරී තත්වය යවතය. කලින් ප්රකාශ කළ සටන් විරාමය 1948 ජුනි 11 වන දින අවසන් විය. 
නැවත ජුලි 18 වන දින එක්සත් ජාතීන්යේ ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලය විසින් නව සටන් විරාමයක් 
ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබීමට යපර අරාබි හුදා කීප ස්ථානයකදීම ඊශ්රායලය අතින් පරාජයට 
පත්වී තිබුණි. එයහත් ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ සභාපති වශයයන් මානව අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ  විශ්ව ප්ර කාශනය සම්බන්ධයයන් තමා කළ යුත්යත් කුමක්දැයි මලික් කල් තියාම දැන සිටි 
බව යපයන්. යයෝජිත මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  විශ්ව ප්ර කාශනය පිළිබඳ ප්රස්තුතය නයාය 
පත්රයේ අඩංගු පරිදි අවසන් යකාට නිම ිරීමට තරම් ප්රමාණවත් කාලයක් තත් සැසි වාරය තුළ 
යනාමැති බව සැලකූ ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලය විවාදයින් යතාරවම එය මහා 
මණ්ඩලයේ තුන්වැනි කාරක සභායේ සෘජු විමර්ශනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුයැයි1948 අය ෝස්තු 
26 වන දා  තීරණය කයළ්ය. එම තීරණයයන් එක්තරා ආකාරයින්  මයය වූයේ ආර්ික හා 
සාමාජයීක මණ්ඩලය යයෝජිත විශ්ව ප්ර කාශනය අනුමත කරන බව යැයි පසු කයලක කාසන් 
ආවර්ජනය කයළ්ය. තැනට උචිත නුවණින් චාල්ස් මලික් කපටි නරියයක් යමන් විය. 

 
එක්සත් ජාතීන්යේ වාර්ික මහා මණ්ඩල රැස්වීම 1948 අවසාන කාර්තුයේදී ප්රංශයේ අ නුවර වු 
පැරිස් න රයේ පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබුණි. සුපුරුදු පරිදි නිේයයෝර්ක් හි රැස්යනාවී පැරිස් හි 
රැස්වීමට  ත් යම් තීරණයට එක් යහ්තුවක් වූයේ එය අයමරිකානු ජනාධිපතිවරණය පැවැත්යවමින් 
තිබු සමය වීමයි. ඩියමාරටික් පක්ෂ්යේ අයප්සක්ෂ්ක ජනාධිපති හැරී ටෘමන්ට තියුණු තරඟයක් 
යදමින් නිේයයෝර්ක්හි න රාධිපති රිපේලිකන් අයප්සක්ෂ්ක යතාමස් ඊ. යඩවි ඉදිරිපත්වී තිබුණි. 
අයමරිකාව හා යසෝවිය් සං මය අතර වැඩි දියුණුයවමින් පැවැති ප්රතිවිරුද්ධතාව අයනක් 
ආසන්න යහ්තුව විය. යම් වන විට බර්ලිනයේ කඳවුරු ලා සිටි බටහිර හුදාවන් ඉන් පලවා හැරීයම් 
අටියයන් ස්ටාලින් බර්ලිනයට දියයන් යහෝ ය ාඩින් අවතීර්ණ විය හැි සියළු මං සිය හුදාවන් 
ලවා අහුරා දමා තිබුණි. යසෝවිය් අණසකට නතුව සිටි නැය නහිර ජර්මනියට උඩින් තම අහස් 
යානා යවමින් බර්ලිනයේ සිටි බටහිර හුදාවන්ට අවශය ආහාර පාන සැපයීමට ඒ නිසා  
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අයමරිකාවට හා බ්රිතානයයට සිදුවිය. දියය ාඩ මං අවහිර ිරීයමන්  ස්ටාලින්යේ උපාය වූයේ 
අයමරිකානු හුදාවන්ට බර්ලිනයයන් ඉවත්විමට බල යකාට එය යසෝවිය් අණසකට පවරා 
 ැනීමයි. යම් ප්රතිවිරුද්ධතා වල ප්රතිඵලයක් වශයයන් යසෝවිය් කදවුරට එයරහිව ප්රචාරක කටයුතු 
තීව්ර කරන යලසත් යනායයක් රටවල යකාමියුනිස්් වියරෝධි කණ්ඩායම් වලට උපකාර කරන 

යලසත් ඇයමරිකායේ ජාතික ආරක්ෂ්ක කවුන්සිලය සිය මධයම ඔත්තු යස්වාවට (CIA) උපයදස් 
දුන්යන්ය. 

 
යම් සංසිද්ධියට සමාන්තරව යකාරියානු අර්ධදවීපයේ අර්බුධයද  සැලිය යුතු යලස උග්ර යවමින් 
තිබුණි. යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධයේදී ජපානයේ පාලනයයන් ුදවා ත් යකාරියාව යලෝක 
ය ෝලයේ උත්තරාංශක 38 වන සමාන්තර යර්ඛ්ාව ඔස්යස් යදකට යබදා උතුරු යකාටස් යසෝවිය් 
හුදා ආරක්ෂ්ාව හා දකුණු යකාටස අයමරිකානු හුදා ආරක්ෂ්ාව යටයත් පැවතුණි. 1947දී 
එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලයේ සම්මත වූ යයෝජනාවකට අනුව ඒකාබද්ධ යකාරියාවක් 
ස්ථාපනය ිරීම සඳහා සර්වජන චන්දයක් පැවැත්වීයම් කටයුත්ත සංවිධානය ිරීමට එක්සත් 
ජාතීන්යේ යකාමිසමක් පත්කර තිබුණි. එයහත් එම කටයුතු ඉටු ිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්යේ 
නිලධාරීන්ට යකාරියායේ උතුරු යකාටසට ඇතුල්වීමට අවසර දීම  යසෝවිය් අනුග්රහය ලබා සිටි 
උතුරු යකාරියානු පාලනය ප්රතික්යෂ්ප කයළ්ය. යකයස් යවතත් අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ 
බලපෑම මත එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය 1948 මැයිවල දකුණු යකාරියායේ ජන්දය පැවැත්වු 
අතර එහි ප්රතිපල අනුව අය ෝස්තු 15 වැනිදා යකාරියානු සමූහාණ්ඩුව පිහිටුවීය. ඉන් දින දහයකට 
පසු එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ අධීක්ෂ්ණයින් යතාරව චන්දයක් පැවැත්වූ උතුරු යකාරියාව 
මහජන ප්රජාතන්ත්රවාදී යකාරියානු සමූහාණ්ඩුව යනුයවන් යවනම රාජයයක් ප්රකාශයට පත් 
කයළ්ය. සුහාණ්ඩු යදකම සමස්ත යකාරියායේම පාලනය තමා සතුයේයයි එියනකා හා 
යකෝලාහල කරමින් යුද්ධයකට සූදානම් වීය. 

 
යම් අතර මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය සාකච්ොවට  ැනීමට නියමිත මහා 
මණ්ඩලයේ තුන්වැනි කාරක සභායේ රැස්වීම සඳහා එලියනෝර්,  චැන්ේ, මලික් සහ කාසන් වැනි 
මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් මූලිකයන් කල් ඇතුවම පැරීසියට පැමිණ තිබුණි. හි්ලර්ට 
විරුද්ධව  ලන්ඩනයේදී ඩිය ෝල්යේ කණ්ඩායමට එකතුවීමට යපර තමා ජීවත් වූ පැරීසියේ සාන්ත 
මියචල් මහවීදියේ පිහිටි සුපුරුදු ත්ටුය ය තවමත් කාසන්යේ නියවස විය. පැරීසිය ජර්මනිය 
යටයත් පැවතුණු අවධියේදී හසුවුවයහාත් මරණ දඞුවම යදන බවට හි්ලර්යේ ය ස්ටායපෝ රහස් 
යපාලිසිය සංයක්තයක් වශයයන් තැබූ කළු පාට ුද්රාව සිය ත්ටුය යි ඇතුළුවන යදාර මත ඔහු 
සිහිවටනයක් යලස ඉතිරි කර තබා තිබුණි.  

 
පැරිසියට පැමියනන විට පි.සී චැන්ේ මද හෘදයාබාධයින් යපයළමින් සිටියේය. තමා නියයෝජනය 
කළ කුයවෝමිංතාන් රජය (ජාතික චීනය) සම්බන්ධයයන් බටහිර බලවතුන් දැක්වූ උදාසීන භාවය 
ඔහුයේ යනාමනාපයට යහ්තුවී තිබුණි. චැන්ේ උපත ලැබුයේ බ්රිතානයය,ප්රංශය, රුසියාව, ජර්මනිය 
හා ඇයමරිකාව එක්වී 1898 දී චීනයේ යබාක්සර් කැරැල්ල53 මර්දනය යකාට ඒ සඳහා චීනයයන් 
වන්දි ඉල්ලා  ැනීම  ැන යබායහෝ චීන ජාතිකයන් අතර බටහිර රටවල්  ැන සැකය ඇතිවූ 
අවධියේදීය.  චීනයයන් ලබා  ත් වන්දිය ආපසු ය වීමට දරන ලද වෑයමක් වශයයන් පසු කයලක 
අයමරිකාව විසින් හඳුන්වා යදන ලද ශිෂ්යත්ව රමයක අනුග්රහය ලබා යජෝන් යඩවි යටයත් 
යකායලාම්බියා විශ්ව විදයාලයයන් දර්ශනවාදය හදාරා චැන්ේ සිය ආචාර්ය උපාධිය ලබා 
 ත්යත්ය. 

 
බුද්ධි  යේෂ්ණයට ඇති යනාසිඳි ආසාව චෑන්ේ ඈත යදස් වියදස් වලට ය න ගියද යකාන්ීසියානු 
චීනයේ ශ්රාස්තීය විභුතිය ඔහු තම පදනම වශයයන් නිරන්තරයයන් සැලකීය. 1937 ජපානය විසින් 
චීනය ආරමණය කරනු ලබන විට චැන්ේ ප්රකට අධයාපනඥයයක්, විචාරකයයක් හා නාටය 
රචකයයක් වශයයන් චීන ජාතිකයන් අතර ඉමහත් ය ෞරවාදරයට ලක්ව සිටියේය. බීජිනයට නුදුරු 
නනකායි විශව් විදයාලයේ සිට චැන්ේ ජපන් ආරමනිකයන්ට විරුද්ධවූ ජාතික අර ලයට එක් විය. 
ජපනුන් බිජිනය යටත් කර ත් විට චැන්ේ ස්ියක යමන් යවස් වලා බීජිනයයන් පැන  ත්යත්ය. 

 
53  යබාක්සර් කැරැල්ල යනුයේන් හැඳින්යවන්යන් 1898-1901 දක්වා උතුරු චීනයේ ධර්මිෂ්්ඨ සමාජ 

සංවිධානය වියද්ශික බලපෑම් වලට එයරහිව ඇරඹුනු කැරැල්ලයි. චීන ජාතිකවාදී ස්වරුපයක්  ත් යම් 

කැරැල්ල අබිං යවළදාමට, ක්රිස්ියානි මිෂ්නාරීවාදයට හා දුර්වල ක්ේන්ේ රාජසභාව විසින් වියද්ශයන් සමඟ 

ඇතිකරය න තිබු අවාසි දායක ගිවිසුම් වලට එයරහිව දියත් වු කැර්ල්ලි. අකැමැත්යතන් වුවද යම් 

කැරැල්ලට අනුග්රහය දැක්වීමට චින රාජ සභාව එකඟ විය. ඒ වන විට බටහිර ජාතීන් හා ජපානය එක්ව 

කැරැල්ල මැඩ පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබුණි. ඒ සඳහා ගිය වියදම තමන්ට වන්දි වශයයන් ය විය යුතුයැයි 

බටහිර රටවල් හා ජපානය චීන අධිරාජයාය න් ඉල්ලා සිටියේය.  



Final – Wijayananda Jayaweera - නියත විවරණය 

56 

 56 

‘නැන්ිනය දූෂ්නය ිරීම’ (Rape of Nangking) යන යයදුයමන් හඳුන්වන තුන්ලක්ෂ්යක් වු චීන 
ජාතික ස්ීන් පුරුෂ්යන් හා ළමයින් ජපනුන් විසින් සමූලඝාතනය කරනු ලැබීම පිළිබඳ 
ඇයමරිකානුවන්යේ හා යුයරෝපීයන්යේ ඇස් ඇරවීම සඳහා යැවුනු දූතයයකු වශයයන් චීනයේ 
යපාදු යපරුණු ආණ්ඩුව චැන්ේ නම් කයළ්ය. ඉන් අනතුරුව 1940 දී නිතය තානාපතිවරයකු 
වශයයන් පත් වු චැන්ේ තුර්ියේ හා චිලියේ චීන තානාපති යලස යස්වය යකාට තිබුණි. තුර්ියේ 
යස්වය කරන අතරතුර අරාබි හා චීන සංස්කෘතින් අතර තිබු සම්බන්ධතා අ යමින් බැේඩෑඩ් 
න රයයදී ඔහු කළ යද්ශනය අරාබි බුද්ධිමතුන් අතර යබයහවින් ප්රසාදයට පත්වී තිබුණි. 

 
1947 අයමරිකානු රාජය යදපාර්තයම්න්තුයේ රහසය වාර්තාවක සඳහන් වන පරිදි චැන්ේ “චීනයේ 
විසු ඉතාමත්ම කැපීයපයනන ලිබරල් මතධාරියයි. ඔහු තදබල කුයවෝමිංතාන් පාක්ිකයයක් 
යලස සාමානයයයන් යනාසැලයක්.”54 යම් වන විට චැන්යේ රජය කබලන් ලිපට වැටී තිබුණි. 
ජපනුන් සිදු කළ නැන්ින්ේ සුල ඝාතනය  ැන යනාඇසු කන් ඇතිව සිටි බටහිර රටවල් යමවර 
රතු හුදාව බීජිනයට ළංවන විටද උකටලීව බලාය න සිටින බව ඔහුට වැටහුණි. ඒ යකයස් 
යවතත් ඉදිරි දින ිහිපය තුළ එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය ලවා මානව අයිතිවාසිකම් විශ්ව 
සාධාරණව ප්රකාශ කරවීමට ඔහු තරයේ අධිෂ්්ඨාන කරය න සිටියේය. 

 
මහා මණ්ඩලයේ තුන්වැනි කාරක සභාව තුළ මැදයපරදි  හා යපරදි  ුර්තිමත් කළ මලික් -
චැන්ේ සන්ධානය අනභිභවනීය විය. පසු කයලක සිය මතක සටහන් වල මලික් යමයස් ලිවීය.  
“එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය ඉදිරියේ අදින් විසි වසරකට යපර මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
විශ්ව ප්රකාශනයේ අවසාන යකටුම්පත විස්තර ිරීමට ලැබීම අමතක යනාවන අත් දැකීමි. වැඩි 
කාලයක් යනායවා රුස්යවල්් මැතිණිය, ආචාර්ය චැන්ේ, ආචාර්ය කාසන්, සාන්ත කෘස් සහ මම 
එකම මතයක සිට කතා කළ බව සියල්ලන්ටම වැටහුණි. අප ඇත්ත වශයයන්ම කටයුතු කයල් 
එකම කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් යලසය.55” 

 
මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනය නයාය පත්රානුකූලව හඳුන්වා යදමින් මහා මණ්ඩලය 
ඇමැතූ චාල්ස් මලික් යකාරියාව ඒකාබද්ධ ිරීම හා නයෂ්්ික බල භාවිතය පාලනය ිරීම වැනි 
ඉතා වැද ත් කාලීන මාතෘකා ිහිපයක් නයාය පත්රයේ අඩංගුව ඇතත් ඒ ිසිදු මාතෘකාවක් මානව 
අයිතිවාසිකම් තරම් වැද ත් විය යනාහැියැයි ියා සිටියේය. “මානව අයිතිවාසිකම් යමානවාදැයි 
ප්රකාශයට පත් ිරීමට අපට යනාහැි නම් අප ඉදිරියේ ඇති අනික් ිසිදු කරුණක් අපට විසඳාලිය 
හැියේ යැයි මම යනාසිතමි. ඒ නිසා  යම් යක්න්ීය කාරණය තීරණය ිරීයමන් යතාරව 
යකාරියාව, ජර්මනිය, පලස්තීනය, නයෂ්්ටික බලය ආදී විෂ්යන් සම්බන්ධයයන් විසඳුම් දිය 
හැියේයැයි කරුණාකර මට ියන්න එපා”56යැයි මලික් ප්රකාශ කයළ්ය.  

 
පූර්ණ මහා මණ්ඩලයේ චන්දය සඳහා ඉදිරිපත් ිරීමට යපර යයෝජිත විශව් ප්ර කාශනය මහා 
මණ්ඩලයේ තුන්වැනි කාරක සභායේ සාකච්ොයකාට අනුමත කළ යුතු වීය. යම් තුන්වැනි කාරක 
සභාවට එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සෑම සාමාජික රටින්ම නියයෝජිතයයෝ අඩංගු වූහ. 
සැප්සතැම්බර් 28 වනදා තුන්වැනි කාරක සභාව ප්රථම වරට රැස්වූ වහාම එහි සභාපතිවරයා යතෝරා 
 ැනීම සම්බන්ධයයන් අර්බුදයක් පැන නැගුණි. කාරක සභායේ සාමාජිකයන් තුයනන් එකකට 
වැඩි සංඛ්යාවක් නියයෝජනය කළ ලතින් ඇයමරිකානු කණඩායම හයිටි රය් නියයෝජිත එමිලි 
යස්න්් යලා්යේ නම සභාපති ධුරය සඳහා යයෝජනා ිරීමට ඉටාය න සිටියේය. යසයන් 
සභිකයයකු හා නීතීඥවරයයකු වූ යස්න්් යලා් දක්ෂ් කිකයයක් වශයයන් නමක් දිනා සිටියේය. 
එයහත් විශ්ව ප්රකාශන යකටුම්පත විකාශය වු ආකාරය  ැන වැඩි දැනීමක් නැති හා එක්සත් 
ජාතීන්යේ රැස්වීම් විචක්ෂ්ණ යලස හැසිරවීම  ැන පළපුරුද්දක් යනාමැති යස්න්් යලා් වැනි 
යකයනකු සභාපති ධුරයට පත්වීම අවාසිදායක කරුණක් වනු ඇතැයි චිලී රය් නියයෝජිතයා 
වශයයන් මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනය යකටුම්පත් ිරීයම් කටයුතු වලට යබායහෝයස් දායක වූ 
සාන්ත කෘස්57 කල්පනා කයළ්ය. යම් වන විට යසෝවිය් රටවල උපාය මාර් ය විය හැක්යක් හැි 
තරම් දුරට සාකච්ොව ඇදය න ය ාස් මහා මණ්ඩල රැස්වීම අවසන් වීමට යපර යයෝජිත ප්රකාශණ 

 
54 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)p. 133 

55  Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)P. 134  

56  යලබනන නියයෝජිත චාල්ස් මලික් 1948 සැප්සතැම්බර් 27 වැනිදා මහා මණ්ඩලය අමතා කල කථාව 

57 සාන්ත කෘස් 1973 අය ෝසය්තෝ පියනෝයච්යේ මිලිටරි රුමන්ත්ර ණයේදී ඝාතනය කල චිලියේ ජනාධිපති 

සැල්වයඩෝර් අයන්යඩ්යේ පාසැල් මිතුරකු වු අතර එම මිලිටරි කුමන්ත්ර ණයයන් පසු යුයරෝපයේ පදිංචි විය. 
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පිළිබඳ අවසාන තීරණය  ැනීම වැළැක්වීමයයි සැක කළ නියයෝජිතයන් අතර සාන්ත කෘස්ද එක් 
අයයක් විය.  ඒ අනුව තම ලතින් අයමරිකානු ස යන් හා සාකච්ො කළ සාන්ත කෘස්  තුන්වැනි 
කාරක සබායේ සභාපති ධුරය සඳහා චාල්ස් මලික් නම් ිරීමට ඔහුන් එකඟ කර  ත්යත්ය. චාල්ස් 
මලික් සභාපති ධුරයට පත්වු අතර හයිටියේ එමිලි යසන්් යලා් කාරක සභායේ නිල 
රයපෝර්තුකරු වශයයන් යතෝරා න්නා ලදී. 

 
එදිනම සවස අයමරිකානු රාජය යදපාර්තයම්න්තුයේ අනුග්රහය ඇතිව සුප්රසිද්ධ යසෝයබෝන් විශ්ව 
විදයාලය මගින් සංවීධානය කළ ප්රසිද්ධ රැස්වීමක එලියනෝර් රූස්යවල්් ප්රධාන කිකයා වූවාය. 
එවකට සමකාලීන යලාකයේ සිටි වැද ත්ම කාන්තාව වශයයන් සැලකුණු ඇයයේ කථාව ඇසීමට 
යබායහෝ විද්වත්හු සහභාගි වූහ.  මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  විශ්ව ප්ර කාශනය සම්ේන්ධයයන් 
යසෝවිය් සං මය දැක්වූ ආකල්පය කඩාකප්සපල්කාරී යැයි සිය කථායේදී ඇය යචෝදනා කළාය. 
උදාහරණයක් වශයයන්  ත් විට වැඩ ිරීයම් අයිතිය සම්බන්ධ ඇතිවු මතයේදය හුවා දැක්වූ ඇය 
ප්රජාතන්ත්රවාදී හා ඒකාධිපති රටවල් අතර ඇති යවනස ඇතැම් වචන සම්බන්ධයයන් පවා ඉතා 
පැහැදිලිව යපයන් යැයි ියා සිටියාය. 

 
“යසෝවිය් සං මය ියන අන්දමට වැඩිරීමට ඇති අයිතිය මූලික අයිතියක් පමණක් යනාව 
එවැනි අයිතියක් සාක්ෂ්ාත් කර ත හැිවන්යන් යසෝවිය් රමයක් මගින් පමණි. මන්ද යසෝවිය් 
සං මයේ රැියාවන් සපයා යදනු ලබන්යන් ආණ්ඩුව විසින් පමණක් වන බැවිනි. එයහත් වැඩ 
ිරීයම් අයිතිය යලස ඇත්ත වශයයන්ම යසෝවිය් සං මය තුළ පවතින්යන් යකයනකුට තමා 
විසින් කරනු ලබන යතෝරා  ැනීමින් යතාරවම ආණ්ඩුව නියම කරන ඕනෑම රැියා කටයුත්තක 
නියැලීමට සිදුවීමයි. සෑම යකයනකුටම ිරීමට වැඩක්  තීබු පමණින්ම සමාජයක් නිවහල් 
යනායේ.....යබායහෝවිට එවැනි සමාජයක් වහල් සමාජයි.  එයහත් වැඩ ිරීයම් අයිතිය වශයයන් 
අයමරිකායේදී අප සලකන්යන් තමන්ට කැමැති රැියාවක් යතෝරා  ැනීමට යකයනකුට ඇති 
අයිතියටයි. වැඩ ිරීම යමන්ම වැඩ යනාකර සිටීමද එම අයිතියට ඇතුළත්ය. අප ඉටු කළ යුතු 
කාර්ය කුමක්ද හා එය කළ යුත්යත් කුමන තැනකදීදැයි අපට අණයදන ඒකාධිපතිවාදී වැඩ 
පැවරුම් රමයක් පටවා  ැනීම නිදහස දිනා ැනීමක් යලස ඇයමරිකානුවන් සලකන්යන් නැත.”58 

 
කතායේ පිටපත ලියා තිබුයණ් අයමරිකානු රාජය යදපාර්ත යම්න්තුයේ මඟ යපන්වීම මතය. එය 
කදිම කථාවක් වීයැයි රාජය යදපාර්ත යම්න්තුයේ නිලධාරීන් කල්පනා කළද එක්සත් ජාතීන්යේ 
සංවිධානයේ සිටි එලියනෝර්යේ යබායහෝ මිත්රයන් එයස් සිතුයේ නැත. හම්ප්රියේ මතයට අනුව එම 
කථාව පක්ෂ් භජනයට ඉහළින් සිටින පුද් ලයයකු වශයයන් එලියනෝර් විසින් ව ා කරය න තිබු 
කීර්තියට හානි දායක විය. එලියනෝර්යේ කථාව  ැන සඳහන් කළ යසෝවිය් පුවත්පත් එලියනෝර් 
ධනවාදයට යස්වය කරන කුහක තැනැත්තියක වශයයන් හඳුන්වා දුන්යන්ය. එම කථාව 
අවසානයේ එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සහාකාර යල්කම් යහන්රි යලාගියර් ඇතුළු අයනක් 
නිලධාරීන් සමඟ මධුවිතකට ගිය  මන සිහිපත් කරන හම්ප්රි “රූස්යවල්් මහත්මිය අද පැවැත්වූ 
කථාව ඇයේ අන්තර්ජාතික ප්රතිරූපයට හානිදායක වී යැයි අපි සියල්යලෝම එකඟ වුයනු”59යැයි 
සටහන් කයළ්ය. 

 
එලියනෝර්යේ යසෝයබෝන් කථාවට පසුදින තුන්වැනි කාරක සභාව රැස්වූ විට විශ්ව ප්රකාශනයේ 
සඳහන් ව න්ති එියනක ය න සාකච්ො ිරීමට යපර සාමාජිකයන් අතර යපාදු සංවාදයක් 
සඳහා සභා රැස්වීම විවෘතයැයි එහි සභාපති චාල්ස් මලික් ප්රකාශ කර සිටියේය. ප්රථමයයන්ම යපාදු 
සංවාදය හඳුන්වා යදමින් කථා කරන යමන් ඔහු යයෝජිත විශව් ප්ර කාශනය යකටුම්පත් කළ මානව 
අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් සභාපති වු එලියනෝර්ට ආරාධනා කයළ්ය. හුදු විශ්ව ප්ර කාශනයකට වඩා 
අවශය වන්යන් බලාත්මක ිරීම සම්බන්ධයයන් සාමාජික රටවල් ව  විය යුතු අන්තර්ජාතික 
සම්ුතියක්යැයි විශව්ාස කළ අයයේ බලායපාරාත්තු ුළුමනින්ම සුන් යනාිරියම් අදහසින්, 
යයෝජිත විශව් ප්ර කාශනය මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය විසින් 
යයෝජනා කරන වැඩපිළියවලක එක් ුල් පියවරක් පමණකැයි එලියනෝර් ආරම්භයේදීම ප්රකාශ 
කළාය. අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් හා එය ක්රියාත්මක කළයුතු ආතාරය පිළීබඳ විධිවිධාන 
යකාමිසම විසින් ජිනිවාහිදී එකඟ වන ලද වැඩසටහනට ඇතුළත් වූවද ඒ කාර්යන් සියල්ල 
සම්පුර්ණ කර  ැනීමට කල් මදිවීයැයිද එලියනෝර් පැවසුවාය. යයෝජිත ප්ර කාශනය තමා 
නියයෝජනය කරන රටවල වසවරීභාවයට අභියයෝ යක් යවතැයි සැලකු අය අස්වසනු වස් 
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යයෝජිත විශව් ප්රකාශනයේ අභිප්රාය සාමාජික රටවල් වනතික වශයයන් ව වීම සඳහා බැඳ තැබීම 
යනාවන බව ඇය යපන්වා දුන්නාය.  “යම් යල්ඛ්නය මානව අයිතිවාසිකම් නිර්ණය කරන විශ්ව 
සාධාරණ සිද්ධාන්ත පිළිබඳ  ප්ර කාශනයි. එමගින් සියළු මනුෂ්යන් හා ජාතීකත්වයන්යේ 
අභිලාෂ්යන් පිළිබඳව ප්රමිතීන් තීරණය කර ඇත. වනතික බලයින් යතාරවුවද මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යම් විශ්ව ප්ර කාශනය, අයප්ස සදාචාරය සම්බන්ධයයන් විශිෂ්්ඨ බලපෑමක් 
ඇතිකළහැි පුයරෝ ාමී යල්ඛ්ණයකැයි” 60එලියනෝර් ප්රකාශ කළාය. 

 
යයෝජිත යකටුම්පයතහි සකල පරිපූර්ණත්වය යසායමින් තම සිත් අනවශයය යලස ආකුල කර 
 ැනීයමන් යම් කාරක සභායේ සාමාජිකයන් වැළිය යුතුයැයි එලියනෝර් පැවසුවාය. ප්රකාශනයේ 
ඇතැම් ව න්ති උපුටා දක්වමින් එකී යකාටස් පිරිපහදු කර ප්ර කාශනය තවත් වැඩිදියුණු කළහැි 
බව තම නියයෝජිත කණ්ඩායම පවා විශ්වාස කරන්යන්යැයිද ඇය ියා සිටියාය. එයහත් අයන්ක 
විධ මතවාදයන්ය න්  හන සංකීර්ණ යලෝකයක යම් ප්ර කාශනය ප්රමාණවත් යලස මානව 
අයිතිවාසිකම් නිර්ණය කර ඇති බව තමායේ විශව්ාසය බව එලියනෝර් ප්රකාශ කළාය. 
එලියනෝර්යේ උත්සාහය වූයේ විශව් ප්ර කාශනය විවිධ අවස්ථාවලදී ප්රමාණවත් යලස 
සමායලෝචනයට ලක්වී ඇති බවත්, දැන් කාරක සභාව ඉදිරියේ ඇති යල්ඛ්නය සියළුම රටවලින් 
යකාමිසයම් අවසාන යකටුම්පතට ලැබුණු ප්රතිචාර අනුව සකස් කළ සුනිශ්චිත ප්ර කාශනය බවත් 
මතක් කර දීමය. එයස් මතක් ිරීම මගින් අනවශය යලස දිේ  ැසුණු විවාදයක් ඇතිවීම කල්තියා 
වැලැක්විය හැියැයි එලියනෝර් කල්පනා කළාය. 

 
ප්ර කාශනය පිළිබඳව කාරක සභායේ යපාදු සංවාදය දින  නනාවක්ම පැවැතිණි. සාමාජික රටවල් 
තුළ මානව අයිතිවාසිකම් වනතික වශයයන් බලාත්මක යකයරන සම්ුතිය සම්පාදනය යකාට 
අවසන් වන යතක් ප්ර කාශනය අනුමත ිරීම කල් තැබිය යුතුය යන යයෝජනාව සම්ම්ත 
කර ැනීමට ප්රථමයයන්ම නවසීලන්තය අසාර්ථක ප්රයත්නයක යයදුණි. එම කඩුල්ල පැන  ත් 
වහාම ඉස්මතුවූ බාධකය ඉන් වසරකටයපර ලතින් අයමරිකානු රටවල් එක් රැස්වී සම්මත කර ත් 
මිනිසුන්යේ අයිතිවාසිකම් හා යුතුකම් පිළිබඳ යබාය ෝටා ප්ර කාශනය හා යයෝජිත විශ්ව ප්ර කාශනය 
යකයතක් දුරට  ැලයප්සදැයි ප්රථමයයන් යසායා බැලිය යුතුයැයි ඇතැම් ලතින් ඇයමරිකානු රටවල් 
අදහස් ිරීමයි. යසෝවිය් පියල් නියයෝජිත කණ්ඩායම් එම අදහසට උදක්ම සහයයෝ ය දැක්වීය. ඒ 
යයෝජනාවට කාරක සභාව එකඟ වුවයහාත් එකී සැසඳීම සඳහා සැලිය යුතු කාලයක් වැයිරීමට 
සිදුවන බැවින් මහා මණ්ඩලයේ ය යවමින් තියබන සැසිවාරය තුළදී විශ්ව ප්ර කාශනය අනුමත 
කර ැනීම කළ යනාහැක්කක් බව දුටු හම්ප්රි චිතයට පත්විය.. 

 
යම් බාධකය ජය  ැනීමට නැවත වරක් චිලියේ සාන්ත කෘස්ට මැදිහත් වීමට සිදු විය. මිනිසුන්යේ 
අයිතිවාසිකම් හා යුතුකම් පිළිබඳ යබාය ෝටා ප්ර කාශනයට පදනම් වූයේ බටහිර චින්තනය හා 
යද්ශපාලන අදහස් බැවින් බහුවිධ පසුබිම්වල යවයසන ුළු මහත් යලෝකවාසීන් සඳහා පිළියයල 
කරන ලද විශ්ව ප්ර කාශනයක් හා එය සැසඳීමට තැත්ිරීම ප්රයයෝජනවත් ක්රියාවක් යනාවන බව 
තමායේ අදහස යැයි සාන්ත කෘස් පැවසීය. හැරත් යබාය ෝටා ප්ර කාශනයද යයෝජිත විශව් 
ප්ර කාශනය යකටුම්පත් ිරීයම්දී ුලාශ්රයක් වශයයන් ය න ඇතිබවත් එහි එන  යබායහෝ අදහස් 
යයෝජිත විශව් ප්රකාශනයේද අඩංගුව ඇති බවත් කෘස් විස්තර කයළ්ය. 

 
ප්රකාශනයේ සඳහන්ව ඇති පරිදි අයිතිවාසිකම් පමණක් යනාව යුතුකම් සඳහන්ිරීයම් 
අවශයතාවය  ැනද ඇතැම් ලතින් අයමරිකානු නියයෝජිතයන් නැවත අවධාරණය කයළ්ය. 
යයෝජිත අයිතිවාසිකම්වලට අනුරූපව මිනිසා විසින් ඉටුකළයුතු යුතුකම්  ැන සඳහන් යනාවීම 
තමායේ කනස්සල්ලට යහ්තුවක් බව ියුබානු නියයෝජිත  යි යපයරස් සියනයරාස් සඳහන් 
කයළ්ය. යසෝවිය් නියයෝජිත පැේයලාේ වහාම එම අදහසට එකඟ යවමින් පුරවැසියන් විසින් 
රජය යවත ඉටුකළ යුතු යුතුකම් පිළිබඳවත් එයට ප්රතිවර්තය ක්රියාවක් වශයයන් පුරවැසියන්යේ 
යභෞතික අවශයතාවයන් ඉටු ිරීමට රජය බැඳී ඇති ආකාරයත් දීර්ඝ වශයයන් විස්තර ිරීමට එය 
අවස්ථාවක් කර ත්යත්ය. යකටුම්පත් කමිටුයේ සාකච්ොවලදී  මානව යුතුකම්ද අවධාරණය විය 
යුතු බවට මින් යපරද කරුණු දක්වා තිබු චැන්ේ, එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ අරුණ විය 
යුත්යත් පුද් ලයන්යේ ආත්මාර්ථය තහවුරුිරීම යනාව මනුෂ්යායේ සදාචාරාත්මක ස්වීයත්වය 
ය ාඩනැගීමයයි ියා සිටියේය. මනුෂ්යායේ යුතුකම් විශ්ව ප්රකාශනයේ සඳහන් විය යුතු බව තමාද 
අනුමත කරන බව ප්රකාශ කළ චැන්ේ මනුෂ්යාට සදාචාරාත්මකව ඉහළ තලයකට පිවිසිය හැි 
වන්යන් තමායේ යුතුකම් පිළිබඳව සවිඥානික වීයමන් බවද ියා සිටියේය.  
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ඒ යකයස් වුවද ඒ සියළුම යුතුකම් පිළිබඳව යයෝජිත විශව් ප්රකාශනයේ අයිතීන් හඳුන්වායදන යපාදු 
ව න්තිවල මැනවින් සඳහන් වන බව ඉතා විචක්ෂ්ණ යලස යපන්වා දුන් කාසන්ට යම් මතයේදය 
සාර්ථකව සමනය ිරීමට හැිවිය. 

 
එවකට සුදු ජාතිකයන්යේ සුළුතර පාලනයට නතුව තිබු දකුණු අප්රිකායේ නියයෝජිත ඊ.එච්. ලූේ 
කථා කරමින් යයෝජිත අයිතීන් අනුමත ිරීම වනතික හා සදාචාරාත්මක බැඳිම් වලට අනු ත 
වීමට යකයරන බල ිරීමක් බැවින් ඇතැම් රටවලට යම් විශ්ව ප්ර කාශනය අනුමත ිරීමට 
යනාහැි යේයැයි තමා සිතන බව කීයේය. ඒ වන විට වර්ණයේදය නිල වශයයන් පිළි ැනීයම් 
ප්රතිපත්ති සකසමින් සිටි දකුණු අප්රිකාව මිනිසුන් අතර සමානාත්වය පිළිබඳ සිද්ධාන්තය වනතික 
යනාවන පදනමක් මත වුවද පිළි ැනීමට ිසියසත්්ම කැමැති යනාවීය. දකුණු අප්රිකානු 
නියයෝජිතයායේ  කථාව  ැන  සිය වදනික පුවත්පත් තීරු ලිපියේ ලියූ එලියනෝර් “ජාතීන් 58ක් 
නියයෝජනය කරන රැස්වීමක අද වැනි යු යක එවැනි අදහසක් ප්රකාශ ිරීමට එක් රටකට යහෝ 
හැකීවීම  ැන ඔබ විමතියට පත්වනු ඇතැ”61යි  සඳහන් කයළ්ය. 

 
මානව අයිතිවාසකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය සාකච්ොවට ලක්වන ඇතැම් පසු කාලීන 
කතිකාවලදී කාලාන්තරයක් තිස්යස්ම රැේ දුන් යත්මාවන් යදකක් යකාමිටියේ යම් 
යපාදුසංවාදයේදී කැපී යපයනන යලස ඉස්මතුවිය. ඉන් එකක පදනම යයෝජිත විශව් ප්රකාශනයේ 
සඳහන් ආ මික නිදහසට හා විවාහවීයම් නිදහසට මූලික වශයයන් පදනම් වී තියබන්යන් බටහිර 
චින්තනය බවට සවුදි අරාබියානු නියයෝජිත ජමීල් බරූඩි කළ යචෝදනාවයි. අයනක පදනම් වූයේ 
විශ්ව ප්ර කාශනය ජාතික රාජයයන්යේ යසවරීභාවය  ැන ප්රමාණවත් සැලකීමක් දක්වා නැතැයි 
වියද්ශ ඇමැති යමාලයටාේයේ යමයහයවීම මත පැේයලාේ විසින් තරයේ අවධාරණය කරන ලද 
යසෝවිය් ස්ථාවරයයි. පැේයලාේයේ ඒ මැදිහත්වීම  ැන සිය මතක සටහන් වල ලියූ එලියනෝර් 
“පැේයලාේ ඉතා ප්රබල කිකයයක් විය. ඔහුයේ රැවුල අස්යසන් වචන යනාකඩවා වෑස්සීය න 
ගියේ  ඟින්  ලන ජලය යමනි. ඔහුයේ කථාව නතර කරවීම කළ යනාහැි කටයුත්ති” යැයි 
සඳහන් කයළ්ය. 

 
බටහිර චින්තනයේ බලපෑම  ැන බරූඩි කළ යචෝදනාවට පිළිතුරුදීමට චැන්ේ සහ සන්ත කෘස් 
එක්සත් වූහ. තුන්යේ දෘෂ්්ටියයන් යමන්ම අනයයන්යේ දෘෂ්්ටි යකෝණයයන්ද කාරණා කටයුතු 
විමසීම තමා අයත් චීන සභයත්වයේ යදමිනිස-්සිත යන සංකල්පයට ඇතුල් වන්යන් යකයස්දැයි 
චැන්ේ පළුයවන්ම බරසාර යලස විස්තර කයළ්ය. සියළු යද්ශ යද්ශාන්තර වල වසන මනුෂ්යයන් 
සඳහා සුදුසු ලියවිල්ලක් සකස් ිරීයම්දී හැම සංසක්ෘතික ප්රවණතාවයකම ඇති යහපත් ලක්ෂ්ණ 
උකහා  ැනීම වැද ත් යැයි චැන්ේ අනතුරුව උදාහරණ ය න එමින් තර්ක කයළ්ය. චැන්යේ 
විචක්ෂ්ණ තර්ක බුද්ධිය විශාල ුස්ලිම් ජන හනයන්ය න් සමන්විත රටවල නියයෝජිතයන්යේ 
පවා පැසසීමට ලක් විය. 

 
යයෝජිත යකටුම්පත පරිපූර්ණ එකක් යනායේ යැයි ඇතැම් ලතින් අයමරිකානු නියයෝජිතයන් කළ 
ප්රකාශයට තමා එකඟවන බව පවසමින් විවාදයට සම්බන්ධ වූ සාන්ත කෘස් එියනකට යබයහවින් 
යවනස් ආර්ික, සාමාජයීය, වනතික පසුබිම් යටයත් විවිධ සංස්කෘතීන්ට අයත්වන 
සියලුයදනාටම පිළි ත හැි යපළක් සහිත යල්ඛ්නයක් සම්පාදනය ිරීම යකාතරම් අසීරු 
කරුණක් දැයි දැන් යත්රුම් යන්යන්දැයි යම් කාරක සභායේ සාමාජිකයන්ය න් විමසීමට 
කැමැත්යතමියි ප්රකාශ කයළ්ය.  

 
ුලාසනාරූඩව සිටි චාල්ස් මලික් ඉතා සාවධානව යම් යපාදු සංවාදයට කන්දීය න සිටි නුත් 
තීරණාත්මක යලස එයට මැදිහත් වූයේ ඉතා කලාතුරිනි.  ඉන් සති ිහිපයකට පසු මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්රකාශනයේ විශව් සාධාරණ බව වයක්ත යලස තහවුරු කරමින් මහා 
මණ්ඩලය ඇමැතීමට ඔහුට නියමිතව තිබුණි. එම කාර්ය ඉටුිරීයම් ලා ඔහුයේ සාර්ථකත්වය රැඳී 
පැවතුයන් විශව් ප්ර කාශනය මගින් නිර්ණය යකයරන එක් එක් අයිතිය සම්බන්ධයයන් හැිතරම් 
පුළුල් සහභාගිත්වයින් යුක්තවූ සාකච්ොවක නිරත වීමට යම් කාරක සභාවට ඇති හැියාව 
මතය.  
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8. ජාතීන්  අතරින් ව න්තියයන්  ව න්තියට  
 

තුන්වැනි කාරක සභායේ යපාදු සංවාදය අවසන්වීයමන් පසුව විශ්ව ප්රකාශනයේ ව න්තියක් පාසා 
යපළ විමසමින් විභා  ිරීයම් දිගු විවාදය ඇරඹිණ. විශ්ව ප්රකාශනයේ  සඳහන් හැම වචනයක්ම 
58 යදයනකුය න් සමන්විත සුවිශාල කණ්ඩායමක් විසින් යලිත් විමසා බැලීමට අදහස් කරන බව 
කල්පනා කළ එලියනෝර්යේ සිත යබයහවින් කැළඹින. “අයප්ස මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් 
හැම සාමාජිකයයකු විසින්ම  සිය දහස් වරක් සලකා යනාලැබූ ිසිදු වචනයක් යම් විශ්ව 
ප්රකාශනයේ යනාවීය. එයස් වී තිබියදීත් යම් කාරක සභාව එහි එන යපළ වචනයක් වචනයක් පාසා 
විමර්ශණය කර බැලීමට තැත් කරන්යන් යයෝජිත ප්රකාශනයේ අඩංගු කරුණු ුළුමනින්ම නුහුරු 
හා මින් යපර ිසියවකුයේ යහෝ විමර්ශණයට ලක් යනාවූ අදහස් යස් සලකමිනි”62 යැයි එලියනෝර් 
සටහන් කළාය. 

 
එයහත් විවිධ පසුබිම් හා සංසක්ෘතීන්ට අයත් හැම රටකම නියයෝජිතයන්ට සිය අදහස් යනාවළහා 
පළ ිරීමට ඉඩදීයම් වටිනාකම සභාපති චාල්ස් මලික් යහාඳින් දැන සිටියේය. එමඟින් යයෝජිත 
විශ්ව ප්ර කාශනයට සිය දායකත්වය අනනයකර  ැනීමට සහභාගිවන හැම යකයනකුටම අවස්ථාව 
සැලයසන බව ඔහු විශ්වාස කයළ්ය.  විශ්ව ප්රකාශනයේ ව න්ති සම්බන්ධයයන් විවිධ සංයශෝධන 
ඉදිරිපත් කර තිබුණද  යමයතයක් ිසිදු රටක් විශ්ව ප්ර කාශනය සහුලින්ම ය න ප්රතික්යෂ්ප් 
යනාිරීම මලික්ට වධර්යක් වීය. මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් සාමාජිකයන්ට තරම් යම් 
කාරක සභායේ සාමාජිකයන්ට ප්රස්තුතය සම්බන්ධයයන් අවයබෝධයක් යනාමැති බැවින් විවාදය 
කල්  තවන හා යවයහස කරවන සංසිද්ධියක් විය හැි වුවද කාරක සභා සාමාජිකයන්යේ 
දුරවයබෝධ හැිතාක් දුරට නැතිිරීම අතයවශය කටයුත්තක් බව මලික් යත්රුම් ය න සිටියේය.  

 
ඉමහත් වටිනාකමක් ඇති ඓතිහාසික සංසිද්ධියක් වශයයන් හැම යදයනකු විසින්ම සැලකූ මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය සම්මත කර ැනීමට දායක වීයම් අවස්ථාව සියළු 
නියයෝජිතයන්ට ලබාදීම ඉතා වැද ත් විය. ඒ නිසා කාරක සභායේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කළ 
යනාහැි බව මලික් විශ්වාස කයළ්ය. එයස් වුවද සම ාමීව පැවැත්යවන මහා මණ්ඩල සැසිවාරය 
අවසන් ිරීමට යපර යකයස් යහෝ විශව් ප්ර කාශනය සම්මත කර අවසන් කළ යුතු බවද මලික් දැන 
සිටියේය. කිකයයකු විසින් පමණ ඉක්මවා සිය කථාව කරය න යන අවස්ථාවලදී මැදිහත්වන 
මලික් විශ්ව ප්ර කාශනය උපුටාදක්වමින්, කිකයකුයේ කථා ිරීයම් අයිතිය අනිකුත් කිකයන්ට 
කථා ිරීමට ඇති අයිතියයන් සීමාවන බැවින්, දැන් තම කථාව අවසන් ිරීමට කාලය පැමිණ 
ඇතැයි කිකයාට මතක් කයළ්ය. නිරතුරුවම පමණ ඉක්මවා කථා කරන කිකයන් ඔහු දමනය 
කයල් සභාපතියේ මිටියයන් යම්සයට තදින්  ැසීයමනි. එයහත් හැම යකයනකුටම තම මතය ියා 
පෑමට අවස්ථාවක් දීම සෑම විටකදීම ඔහුයේ අභිප්රාය විය.   

 
කාරක සභායේ කටයුතුවල මන්ද ාමී ස්වරූපය  ැන යකාරියඩෝරයේදී ුණ  ැසුන විට සිය 
කනස්සල්ල පළ කළ එලියනෝර්ට මලික් පිළිතුරු දුන්යන් “කඩයතාළු වලින් යතාරවීමට නම් 
යසමින් යසමින් කාරණා කටයුතු ුහුකුරා යාමට ඉඩදිය යුතුය” යනුයවන් චැන්ේ විසින් මානව 
අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම්දී නිරන්තරයයන් උපුටා දැක්වූ චීන ආප්සයතෝපයද්ශයිනි. විශ්ව 
ප්ර කාශනය සම්මත කර ැනීම සඳහා ඉතා පුළුල් සහයයෝ යක් ලබා  ැනීමට තමන් අනු මනය 
කරන මාර් ය හැර අන් මඟක් යනාමැති බව මලික් සිය මිත්රයන්ට ඒත්තු  ැන්වීය. 

 
ඒ යකයස් යවතත් විශව් ප්රකාශනයේ පළුයවනි ව න්තිය සාකච්ො කර නිමවීමට පමණක් දින 
හයක්  තවීම  ැන මලික් පවා යනාඉවසිලිමත් වන්නට ඇත. ඒ වන විටත් මානව අයිතිවාසිකම් 
යකාමිසයම්දී විවිධ සංයශෝධනයන්ට භාජනය වී තිබූ පළු වැනි ව න්තිය යමයස් විය. 

 
“සියළුම මනුෂ්යයෝ නිදහස්ව උපන්යනෝය, අයිතිවාසිකම් අතින් හා අභිමානයයන්ද එක හා සමාන 
වන්යනෝය. සව්භාවයයන්ම මනුෂ්යයයෝ විචාර බුද්ධියයන් හා හෘද සාක්ියයන් ද සම්ප්රයුක්ත යේ.  
මනුෂ්යන් විසින් එියනකා අතර කරනු ලබන කටයුතු සයහෝදරත්වයයන් යුතුවම කළ යුතුය.” 
 

 
62 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)P. 143 
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මනුෂ්යයයෝ.....“අයිතිවාසිකම් අතින් හා අභිමානයයන් එක සමාන වන්යනෝය“ යන යයදුම 
යවනුවට “ මූලික අයිතීන් සහ නිදහස අතින් එක සමාන වන්යනෝය” යන යයදුම භාවිත කළ 
යතුයැයි පළුවැනි ව න්තිය පිළිබඳ විවාදයට සහභාගි යවමින් දකුණු අප්රීකානු නියයෝජිතයා 
යයෝජනා කයළ්ය. ඊට යහ්තුව ප්රකාශනයේ යයෝජිත සියළුම අයිතීන් හැම යදනාටම එක සමාන 
යලස ආයද්ශ ිරීමට අපහසු වීමයයි ඔහු ියා සිටියේය. හැරත් මනුෂ්යායේ අභිමානය නිර්වචනය 
යකයරන විශව් සාධාරණ ප්රමිතීන් නැති බවද ඔහු තර්ක කයළ්ය. සිය රය් වර්ණයේදය 
සාධාරණීකරණය ිරීමට තැත් කළ දකුණු අපිකානු නියයෝජිතයායේ යම් මැදිහත් වීම යබයහවින් 
ප්රයකෝපකාරී විය. හම්ප්රි මතක් කරන අන්දමට එලියනෝර් සහ පවුයලාේ එකාවන්ව දකුණු අප්රිකානු 
නියයෝජිතයායේ යයෝජනා යහළා දැක්යක්ය.  ‘මනුෂ්යායේ අභිමානය’ යන යයදුම එක්සත් 
ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියේ සඳහන් වන බවත් එයස් සඳහන් ිරීමට යයෝජනා කයළ් 
සැන්ප්රැන්සිස්යකෝහිදී පැවැති එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ ප්රථම රැස්වීමට සහභාගි වූ දකුණු 
අප්රිකානු නියයෝජිත කන්ඩායයම් නායක  ී ල්ඩ් මාෂ්ල් යාන් සම්්ස්යේ යයෝජනාවක් අනුව බවත් 
චාල්ස් මලික් දකුණු අප්රිකානු නියයෝජිතයාට මතක් කර දුන්යන්ය. 

 
ඊළඟ දිනයේදී නැවතත් විවාදයට මැදිහත් වූ දකුණු අප්රිකානු නියයෝජිතයා සිය රජයේ ස්ථාවරය 
පැහැදිලි ිරීමට තමාට අවශය බව අවධාරණය කරමින් යයෝජිත විශ්ව ප්රකාශනයයන් කළ යුත්යත් 
මිනිසායේ මූලික අයිතීන් නිර්ණය ිරීම පමණක් බවත් පවසා ‘අභිමානය’ මූලික අයිතියක් 
යනාවන බැවින් ‘අභිමානය‘ යන යයදුම ප්රකාශනයේ ප්රථම ව න්තියේ යයාදා  ැනීම ද දකුණු 
අප්රිකාවට ප්රශ්ණයකැයි ප්රකාශ කයළ්ය. දකුණු අප්රිකායේ යනාකැමැත්ත බැහැර කරමින් විවාදයට 
මැදිහත් වූ එලියනෝර් ‘මනුෂ්යායේ අභිමානය’ යන යයදුම මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම විසින් 
ඉතා සැලිල්යලන් යතෝරා ත් යයදුමක් බවත් ‘අභිමානය’ යන යයදීයමන් මනුෂ්යා වනාහී 
ය ෞරවයට පාත්රවූ අයයකු විය යුතුය යන්න කුළු  ැන්යවන බවත් විස්තර කළාය. විශ්ව 
ප්රකාශනයේ ආකෘතිය අනුව පළුවැනි ව න්තියට ිසිදු අයිතියක් අන්තර් ත කර නැති බවත් 
හුයදක් පළුවැනි ව න්තියයන් පැහැදිලි යකයරන්යන් මනුෂ්යන්ට මූලික අයිතිවාසිකම් උරුම වී 
ඇත්යත් කුමන යහ්තූන් නිසාද යන්න බවත් එලියනෝර් පහදා දුන්නාය. 

 
මීළඟ යයෝජනාව පැමිණියේ ග්රීක නියයෝජිතයාය නි. පළුවැනි ව න්තියේ එන “මනුෂ්යන් විසින් 
එියනකා අතර කරනු ලබන කටයුතු සයහෝදරත්වයයන් යුතුවම කළ යුතුය” යන යකාටස 
එතැනින් ඉවත් යකාට ප්රකාශනයේ පසු භා යේ එන මිනිසායේ යුතුකම්  ැන සඳහන් යකයරන 
යකාටසට එය ඇතුළත් කළ යුතුය යන්න ඔහුයේ යයෝජනාව විය.  පළුවැනි ව න්තියේ එන 
සමස්තය සුරැකීම වැද ත් යැයි සලකමින් යමහිදී මැදිහත් වූ චැන්ේ මනුෂ්යායේ අයනානය 
සම්බන්ධතා හා කටයුතු “සයහෝදරත්වයයන් යුතුවම කළයුතුය” යන්න ුල් ව න්තියේම සඳහන් 
වීම ඉතා වැද ත් යැයි පැවසීය. චැන්ේ විස්තර කළ පරිදි එම සඳහන යනාමැති නම් අනතුරුව 
විස්තර යකයරන මානව අයිතීන් යබයහවින් ඒකපුද් ලවාදී ස්වරූපයක්  නු ඇත. 
 
“ස්වභාවයයන්ම සියළු මනුෂ්යයා විචාර බුද්ධියයන් හා හෘද සාක්ියයන් ද සම්ප්රයුක්ත යේ” යන 
වැියේ ඇති “ස්වභාවයයන්ම” යන යයදුමට තමා එකඟ යනාවන බව ියමින් එම වචනය ඉවත් 
ිරීමට මීළඟට විවාදයට එක්වූ යබල්ජියානු නියයෝජිතයා යයෝජනා කයළ්ය. මනුෂ්යා යදවියන් 
වහන්යස්යේ මැවීමකැයි විශව්ාස කළ යබායහෝ අයට මනුෂ්යන්ට යදවියන්යේ කැමැත්තින් 
යතාරව ස්වභාවයයන්ම යම් යම් දෑ ලැයබන බව පිළි ැනීම උ හට විය.  යබල්ජියානු 
නියයෝජිතයායේ මැදිහත් විම ප්රයයෝජනයට  ත්  බහුතරයක් කයතෝලිකයන් යවයසන බ්රසීලය “ 
ස්වභාවයයන්ම” යන යයදුම යවනුවට “සියළුම මනුෂ්යයන් මවා ඇත්යත් යදවියන් වහන්යස්යේ 
ස්වරූපයට අනුව” යැයි සඳහන් විය යුතු බවට යයෝජනා කයළ්ය. යමවරත් චැන්යේ විචක්ෂ්ණ 
මැදිහත් වීම නිසා පළුයවනි ව න්තියේ සමස්ත යත්රුම රැක  ැනීම පිණිස වැඩි යදයනකු අවනත 
කර ැනීමට හැි විය. ප්ර කාශනය සම්පාදනය කර තියබන්යන් විශ්ව සාධාරණව ආයද්ශ ිරීම 
සඳහා බව ඔහු පළුයවන්ම බ්රසීල නියයෝජිතයන්ට මතක් කරදුන්යන්ය. තමන් පැමියනන්යන් 
බටහිර ක්රිස්තියානි වටිනාකම් වලට අයත් යනාවන අති විශාල ජනකායක් ඇති රටින් බව මතක් 
කර දුනු චැන්ේ චීනුන් ඉහළින් සලකන වටිනාකම් අතර යහපත් හැසිරීම, තැනට උචිත බව, 
ශිෂ්්ඨකම හා  අනයයන් යකයරහි සැලිල්ල දැක්වීම ඉහළින්  ැයනන නුදු චීන නියයෝජිතයා 
වශයයන් ඒ වටිනාකම් වීශ්ව ප්ර කාශනයට ඇතුළත් කරන යලස යකටුම්පත පිළියයල ිරීයම්දී තමා 
කවදාවත් යනාඉල්ලූ බවත් අයනකුත් රටවල ස යන්ද ඒ අනුව කටයුතු කරනු ඇතැයි තම බලා 
යපායරාත්තුව බවත් ියා සිටියේය. පළුයවනි ව න්තිය මනුෂ්යන් අතර තිබිය යුතු 
සයහෝදරත්වය අවධාරණය කරමින් අවසන් යකාට තිබීම චීන සභයත්වයයන් ඔප්ස නැවුනු සමාජ 
වටිනාකම් යමන්ම  18වන සියවයස් සිට මතුවූ අපරදි  වටිනාකම් හා  සම ද මනාව  ැලයප්ස. එම 
නිසා පළුවැනි ව න්තියට ‘ස්වහාවයයන්ම’ යන යයදුම යමන්ම යදවියන් වහන්යස්  ැනද 
සඳහන් ිරීම අනවශය බව තමායේ මතය යැයි චැන්ේ පැවසීය.  
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කාරක සභායේ ඉන්දීය නියයෝජිතයා වශයයන් කටයුතු කළ ලක්ෂ්්මී යමනන් හා ප්රන්ස නියයෝජිත 
සැමන් ග්රරුම්බාචිද  චැන්යේ අදහස ුළුමනින්ම අනුමත කරමින් මානව අයිතිවාසිකම් නිර්ණය 
ිරීයම් හැියාව පිළිබඳ   යුයනසය්කෝ දාර්ශනිකයන්යේ වාර්තාවට අවධාරණය යයාු කයළ්ය. 
එම වාර්තාව නිර්යද්ශ කළ පරිදි මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මූලික සිද්ධාන්තවල ප්රභවය  ැන 
යවනස් මත තිබිය හැි වුවද සියළුම රටවල වැසියන්ට මානව අයිතිවාසිකම් පිළි ැනීමට එම 
යවනස් මත බාධාවක් යනායේ. අවසානයේදී “සව්භාවයයන්ම” යන වචනය පළුයවනි 
ව න්තියයන් ඉවත් ිරීමට යබල්ජියානුවන් ය න ආ යයෝජනාව පිළි ැණුණු අතර “යදවියන් 
වහන්යස්” පිළිබඳ සඳහනක් අවශයයැයි ියවුණු බ්රසීල යයෝජනාව ඉල්ලා අස් කර  න්නා ලදී. 
 
කාරක සභායේ විවාදයන් උත්සන්න වූ හැම විටකදීම යේරුම්කරුයවකු වශයයන් ඉදිරිපත්වීමට 
චැන්ේට සිදු විය. අධයාපනඥයයකු වශයයන් ඔහුයේ පළපුරුද්ද - ලතින් අයමරිකායේ හා 
මැදයපරදි  යස්වයේ නියුතු අවධියේ එම කලාපයන්හි සිතුම් පැතුම්  ැන ලබා ත් දැනුම -  
ප්රතිභාපූර්ණ කවියයකු හා නාටය රචකයයකු වශයයන් වචන හා යපළ  ැලපීම පිළිබඳ ඔහු සතු 
ඥාණය හා දාර්ශනිකයයකු හා ප්රාඥයයකු වශයයන් කාරක සභා සාමාජිකයන් අතර චැන්ේ යකයර් 
තිබු පිළි ැනීම ඔහුයේ යේරුම්කාර භුමිකාව හා කදිමට  ැලපුයන්ය. 
 
 විශ්ව ප්රකාශනයේ පළුවන ව න්තිය පිළිබඳ සාකච්ොවට සතියකට ආසන්න කාලයක්  තවිය. 
මූලික අයිතීන් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයක් ිසිම අයිතියක්  ැන සඳහන් යනාවන ව න්තියින් 
ඇරඹීම ඇතැම් නියයෝජිතයන්ට  ැටළුවක් විය. බ්රිතානය හා යනදර්ලන්තය තම යටත් විජිතයන්ට 
සලකන ආකාරය හුවා දැක්වු යසෝවිය් නියයෝජිතයා ඒ අනුව පළුවැනි ව න්තියේ සඳහන්වන 
“සයහෝදරත්වය” වයාජයකැයි පළ කයළ්ය. “මනුෂ්යයයෝ විචාර බුද්ධියයන් හා හෘද සාක්ියයන් ද 
සම්ප්රයුක්ත යේ” යන කීම සතයක් යනායේ යැයිද  එය ිසිදු දිනක සිදුවිය යනාහැක්කක් බවද සවුදි 
අරාබි නියයෝජිත ජමිල් බරූඩි ියා සිටියේය. ඉරාක නියයෝජිත අබාඩියේ තර්කයට අනුව එකම 
විටකදී මනුෂ්යන් නිදහස් හා සමාන පුද් ලයන්යැයි සැලකීම වරදි. ඔහුට අනුව තම හැියාවන් 
රිසි පරිදි යයාදා ැනීමට තරම් නිදහසක් මිනිසුන්ට ලැබුණු විට ඔවුන් අතර ඇතිවන්යන් 
සමානත්වයට වඩා අසමානත්වයි. 
 
පළුවැනි ව න්තියේ අන්තර් තය සැබැවින්ම තිබිය යුත්යත් ප්රකාශනයේ පුර්විකායේ බව 
යබායහෝ නියයෝජිතයන් පළ කළ විට චිතයට පත් යරයන කාසන් වහාම එහි අදහස පැහැදිලි 
ිරීමට ඉදිරිපත්විය. විශව් ප්රකාශනය සකසා ඇත්යත් එහි සඳහන් සියළුම අයිතීන් 
සාධාරණීකරණය වන්යන් ිනම් රාුවක් තුළදැයි ප්රථමයයන්ම පැහැදිලි කළ යුතුය යන පදනම 
මතයැයි ඔහු යපන්නා දුන්යන්ය. එකී රාුව සැදී ඇත්යත් පළුවැනි ව න්තිය සහ ිසිදු 
ආකාරයක වියේදනයක් නිසා අඩුසැලිලි දැක්වීමකට මනුෂ්යයන් ලක් යනායේය යනුයවන් 
සඳහන්වන යදවැනි ව න්තියද සම  යුතුකම් සහ සීමා සඳහන් වන ව න්තියද එක්ව  ත් විට බව 
කාසන් විස්තර කයළ්ය. ප්රකාශනයේ ප්රථම ව න්ති ිහිපය මගින්  නිදහස, අභිමානය, 
සමානාත්මතාවය සහ ව කීම යන මානව අයිතිවාසිකම් පීළිබඳ මූලික වටිනාකම් අවධාරණය 
ිරීම වැද ත්වන්යන් එම වටිනාකම් ුළුමනින්ම නෂ්්ඨප්රාප්සතවීයම් තර්ජනයට අප ඉතා මෑතදී 
ුහුණ දුන් බැවින් යැයිද යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධයේ ප්රතිවිපාක මතක් කරමින් කාසන් ප්රකාශ 
කයළ්ය. අවසානයේදී ඹක්යතාබර් මස 12 වැනිදින විශව් ප්රකාශනයේ පළුවැනි ව න්තිය සම්මත 
කර ැනීමට කාරක සභාවට හැිවිය. මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම යයෝජනා කළ පළුවැනි 
ව න්තියට කාරක සභාව විසින් සිදු කරන ලද එකම සංයශෝධනය “ස්වභාවයයන්ම“ යන වචනය 
එම ව න්තියයන් ඉවත් ිරීම පමණි.63 
 
මීළඟට සාකච්ොවට භාජනය වූයේ ප්රකාශනයේ යදවැනි ව න්තියයි.  “ජන වර් ය, වර්ණය, ස්ී-
පුරුෂ් භාවය, භාෂ්ාව, ආ ම, යද්ශපාලනමය යහෝ අයනකුත් මත, ජාතිකත්ව යහෝ සමාජ සම්භවය, 
යද්පළ, උත්පත්තිය ආදී යවනස්කම් පිළිබඳ ිසිත් යනාතකා සියළු යදනාටම යම් ප්රකාශනයේ 
සඳහන් අයිතීන් සහ නිදහස හිමි වන්යන්ය” යනුයවන් සඳහන් වූ යම් ව න්තිය තමන්ට පිළි ත 
යනාහැි බව එවකට වර්ණ යේදය සිය රය් රාජය ප්රතිපත්තියක් යලස නීති ත ිරීමට සැලසුම් 

 
63  ශ්රී ලංකා මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම නිකුත්කල සිංහල අනුවාදයේ යම් පළුවැනි ව න්තිය 

පරිවර්තනය කර ඇත්යත් “සියලු මනුෂ්යයයෝ නිදහස්ව උපත ලබා ඇත.  රුත්වයයන් හා අයිතිවාසිකම් 

වලින් සමාන යවති. යුක්ති අයුක්ති පිළිබඳ  හැඟීයමන් හා හෘදය සාක්ියයන් යුත් ඔවුන්, ඔවුයනාවුනුට 

සැලිය යුත්යත් සයහෝදරත්වය පිළිබඳ හැඟීයමනි.” යනුයවනි. 
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කරමින් සිටි දකුණු අප්රිකායේ නියයෝජිතයා පැවසීය.  යදවැනි ව න්තිය පීළිබඳ පැවැති යම් 
විවාදයේදී එකල අයමරිකායේ ඇතැම් ජනපදවල පැහැදිලිව පැවැති කළු සුදු යේදය හුවා දැක්වීමට 
යසෝවිය් නියයෝජිත කණ්ඩායම අමතක යනාකයළ්ය.  දකුණු අප්රිකාව වර්ණ යේදය රාජය 
ප්රතිපත්තියක් වශයයන් ප්රකාශ යකාට නීති ත ිරීමට අදහස් කරන විට අයමරිකානු එක්සත් 
ජනපදය ඒ පිළිබඳව නිශ්ශේදව ඉන්යන් අයමරිකායව වර්ණ යේදය අනුමත කරන නිසා 
යනායේදැයි කාරක සභායේ යුය ෝස්ලාවියානු නියයෝජිත ේලැඩිමීර් ඩියජර් ප්රශ්ණ කයළ්ය. 
 
යම් යචෝදනාවට පිළිතුරු යදමින් එලියනෝර්ට පුරුද්දටයමන් කීමට තිබුයණ් අයමරිකා එක්සත් 
ජනපදයේ යවයසන කළු ජාතිකයන්යේ සමාජ තත්වය වැඩි දියුණු යවමින් පවතින බවයි.  එයහත් 
යදවැනි ව න්තියේ සඳහන් වන්යන් වර් යේදය හා වර්ණ යේදය නිසා අඩුසැලකීම් දැක්වීම   ැණ 
පමණක් යනාව යවනස් යද්ශපාලන මත දැරීම නිසාද යවනස් කම් යනාකළ යුතු බවයයි එලියනෝර් 
යසෝවිය් නියයෝජිතයාට යපන්වා දුන්නාය. 
 
යුය ෝස්ලාවියානු නියයෝජිතයායේ ඊළඟ ඉලක්කය වූයේ එවකටත් යටත් විජිත පාලනයන් 
පවත්වාය න ගිය ඇතැම් යුයරෝපීය රටවල්ය. ිසිදු යවනසින් යතාරව මානව අයිතිවාසිකම් 
යටත් විජිතවල යවයසන අයටද හිමිවන බව යදවැනි ව න්තියේ යවයසසින්ම සඳහන් කළ යුතු 
යැයි ඔහු යයෝජනා කයළ්ය.  යදවැනි ව න්තියද ඇතුළත්ව සමස්ත ප්රකාශනය ඉඳුරාම යටත් විජිත 
වාසීන්ටද අදාළ වන බව පැවසූ  යටත් විජිත හිමි යබල්ජියම්, ප්රංශ, යනදර්ලන්ත හා මහා බ්රිතානය 
නියයෝජිතයයෝ යුය ෝස්ලාවියායේ එම යයෝජනාවට විරුද්ධ වූහ. එයහත් යමවර යුය ෝස්ලාවියායේ 
මතය අනුමත ිරීමට නැගී සිටියේ හුරු පුරුදු යලස යසෝවිය් කන්ඩායයම් නියයෝජිතයයක් යනාව 
නවසීලන්තයේ නියයෝජිතවරිය වූ ඒ. එම්. නිේලන්ඩ්ස්ය.  
 
යටත් විජිත වාසීන් යේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රශ්නය යමවැනි අවිශද වැියින් යදකින් 
සැනසීමට යනාහැි යැයි පැවසූ ඇය යුය ෝස්ලාවියානු නියයෝජිතයායේ යයෝජනාවට විරුද්ධවන 
අයට යටත් විජිතවල ජීවත් වන අයයේ නෂ්්ඨායප්සක්ෂ්ාවන් නිසා ඇතිව තියබන යකෝපාේනිය  ැන 
ිසිදු හැඟීමක් නැත්යත් යැයි යචෝදනා කළාය. අවසානයේදී යුය ෝස්ලාවියානු නියයෝජිතයායේ 
යයෝජනාව සුළු ජන්ද ප්රමාණයින් ජය  ත්යත්ය. ඒ අනුව පහත සඳහන් යෙදය යදවැනි 
ව න්තියේ අනුයේදයක් වශයයන් සම්මත විය. 
 
“තවද, යම් යද්ශයක යදශපාලනික, වනතික යහෝ ජාතයන්තර තත්වය කුමක් වුවද, එම යද්ශය 
ස්වාධීනද , භාරකාරත්වයක් යටයත් පවතීද, ස්වයං පාලනයකට අයත් යනාවන්යන්ද, යනාඑයස් 
නම් එහි වසවරීයත්වය සීමා කරන අයනකුත් විධිවිධානයක් යටතට  ැයනන්යන්ද යනාදී තත්ව 
යනාසලකා එම යද්ශයට අයත් සෑම යකයනකුටම යම් ප්රකාශනයේ සඳහන් අයිතීන් යනායවනසව් 
හිමි යවයි.” 
 
“තම ජීවිතයට, නිදහසට හා  ආත්ම ආරක්ෂ්ාවට හැම යකයනකුටම අයිතිය ඇත” යනුයවන් 
සඳහන් වූ යයාජිත තුන්වැනි ව න්තිය පිළිබඳ දීර්ඝ සාකච්ජාවක් ඇති යවතැයි බලායපායරාත්තු 
වුවද එම ව න්තිය ිසිදු සංයශෝධනයින් යතාරවම සම්මත විය.  එයහත් එම ව න්තිය යටයත්ම 
මරණ දඩුවම අයහෝසි ිරීමට යසෝවිය් නියයෝජිතයා ය න ආ යයෝජනාව  ැන විවාදයට  
සෑයහන කාලයක්  තවිය.  යබෝල්යෂ්්වික් පක්ෂ්යේ සිටි ස්ටාලින් වියරෝධී ප්රුඛ්යන් මරණයට පත් 
ිරීයමන් යනායබෝ කලකට පසු 1947 සිට යසෝවිය් සං මය මරණ දඩුවම නිල වශයයන් අයහෝසි 
කළ බව ප්රකාශයට පත් කර තිබුණි. මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම්දීද යසෝවිය් සං මය මරණ 
දඩුවම අයහෝසි ිරීයම් යයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබු නුත් නූපන් දරුවනටද ජීවිත අයිතිය තිබිය 
යුතුයැයි චිලිය හා යලබනනය එක්ව ය න ආ යයෝජනාවත් සමඟම යසෝවිය් යයෝජනාවද 
යකාමිසම විසින් බැහැර කරන ලදී.  
 
අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මරණ දඬුවමින් වැඩි වශයයන්ම යපයළන්යන් කළු ජාතිකයන් බවට 
කළු අයමරිකානුවන්යේ සංවිධාන විසින් නිකුත් කළ වාර්තා උපුටමින් පැේයලාේ කරුණු දැක්වූ 
අතර මරණ දඬුවම අයහෝසි කළ බවට පාරම් බෑවද යසෝවිය් වධකඳවුරු වල යද්ශපාලන 
සිරකරුවන් නිරන්තරයයන් මියයන බවට අයමරිකානු නියයෝජිතයයෝ යචෝදනා කළහ. විවාදය 
මහබලවතුන් අතර ආරවුලක් බවට පත්විය. යසෝවිය් රුසියාව මිලියන  ණනක් මනුෂ්යන් 
යද්ශපාලන සිර කදවුරු වල රඳවා වහලුන් වශයයන් වැඩ  නිමින් සිටී යැයි බ්රිතානය නියයෝජිතයා 
යචාදනා කළ විට යසෝවිය් යද්ශයේ නියම තත්වය  ැන බ්රිතානය නියයෝජිතයාට නිසි 
අවයබෝධයක් නැත්යත් ඔහු යසෝවිය් යද්ශය විසින් යද්රෝහීන් වශයයන් සලකනු ලබන පුද් ලයන් 
ලියූ යපාත් ියවීම නිසා විය හැියැයි පැේයලාේ උත්තර දුන්යන්ය. 
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යම් අතර විවාදයට එක්වූ මැක්සිකානු නියයෝජිත යපඩ්යරෝ ඩි ඇල්බා මහ බලවතුන් අතර 
ඇවියළන වාේ සටන්වලදී කරියා ත හැි යදයක් යනාමැති නරඹන්නන්යේ තත්වයකට 
පත්වීමට තම රට ඇතුළු බලවත් යනාවන රටවලට සිදුවී ඇතැයි  යචෝදනා කයළ්ය. 
 
විවාදයට මැදිහත් වූ යරයන කාසන් මරණ දඩුවම අයහෝසි ිරීයම් අවශයතාවය විශව් ප්රකාශනයේ 
සඳහන් ිරීම  ැන තමායේ ිසිදු විරුද්ධත්වයක් නැති නුදු  එයස් සඳහන් ිරීයම්දී සැලසුම් 
සහ තව යද්ශපාලන සිරකඳවුරු වලට යැවීයමන් අනියම් ආකාරයයන් නියම වන මරණ දඩුවම්ද 
සැලිල්ලට  න්නා ආකාරයට ව න්තිය සැකැසිය යුතුයැයි ියා සිටියේය.  
 
ිසියවකු යවත සුවියශෂ්ව ආමන්ත්රණය ිරීමින් යතාරව යමවර තම මැදිහත්වීම කළ චැන්ේ 
පැරණි චීන ියමනක් මතක් කයළ්ය. “අනිකායේ වහල උඩ ඇති හිම  ැන කථා කරනවාට වඩා 
ඔයේ යදාර ළඟ හිරවී ඇති හිම ඉවත් කරන එක වැද ත්ය.” එයහත් මහ බලවතුන්යේ කලහය ඉන් 
නතර වූයේ නැත. 
 
දින හයක විවාදයින් පසුව 1948 ඔක්යතෝබර් 20 වැනිදා විශ්ව ප්රකාශනයේ තුන්වැනි ව න්තිය 
අනුමත විය. මරණ දඩුවම අයහෝසිිරීම  ැන සඳහන් ිරීම යබායහෝ නියයෝජිතයන්යේ 
සානුකම්පිත සැලකීමට ලක්වූ නුදු අවසානයේදී එම යයෝජනාවට පක්ෂ්ව යසෝවිය් යද්ශය 
හැයරන විට චන්දය දුන්යන් ියුබාව, යඩාමිනික් සුහාණ්ඩුව හා  මැක්සියකෝව පමණක් බැවින් 
යසෝවිය් ප්රයත්නය වයවර්ථ විය. 
 
කාරක සභා රැස්වීම පුරා මාසයක් පැවැති නුත් තවමත් අනුමත කර ත හැි වූයේ විශ්ව 
ප්රකාශනයේ ුල් ව න්ති තුන පමණක් බැවින් මලික් යමන්ම ඇතැම් නියයෝජිතයයෝද 
කනස්සල්ලට පත් වූහ. උපායක් වශයයන් විවාදය හැි තරම් දුරට දිේ ැස්සවීමට යසෝවිය් පියල් 
රටවල් තැත් කරන බව සැක කළ සව්ීඩන් නියයෝජිතයා සෑම මැදිහත්වීමක්ම විනාඩි 3 ක 
කාලයකට සීමා කළ යුතු යැයි යයෝජනා කයළ්ය. පැේයලාේයේ දැඩි වියරෝධය මැද ස්වීඩනයේ 
යයෝජනාව බහුතරය විසින් අනුමත කරන ලදී. ඊට අතියර්කව මින් පසු කාරක සභා රැස්වීම 
රාිකාලයේද පැවැත් යවන බව මලික් ප්රකාශ කයළ්ය. ඉන් අනතුරුව දිනකට එක ව න්තිය 
බැගින් සාකච්ො යකාට තීරණය ිරීමට මලික් උනන්දු විය. 
 
යම් අතර යබායහෝ අනාවැි අනාථ කරමින් හැරී ටෘමන් සිය ප්රතිවාදියා පරදවා 
ජනාධිපතිවරණයයන් ජය  ත්යත්ය. ඔක්යතෝබරයේ ඊශ්රායල හා අරාබි හුදා අතර නැවතත් සටන් 
ඇවිළී තිබුණි. යනාකඩවා  ලා ය න එන දහස් සංඛ්යාත පලස්තීනු සරණා තයන්යේ බරින් 
ඊශ්රායලය අවට රටවල් යපළී ගියේය.  කාරක සභායේදී යලබනනය කළ යයෝජනාවකට අනුව 
“සිය රටට නැවත පැමිණිමට ඇති අයිතිය” මිනිස් අයිතිවාසිකමක් වශයයන් විශ්ව ප්රකාශනයේ 13 
වැනි ව න්තියට එක් යකරුණි.  පරිපීඩනයන්ට ලක්වන අයට “වියද්ශයක අභයාරක්ෂ්ාව 
ලබා ැනීමට” අයිතියක් ඇතැයි යනුයවන් සඳහන් වන 14 වන ව න්තිය “වියද්ශයක 
අභයාරක්ෂ්ාව යසවීමට හා භුක්ති විදීමට” යනුයවන් සංයශෝධනය විය යුතුයැයි සවුදි අරාබිය කළ 
යයෝජනාව පිළි ැනුණි.  සවුදි අරාබියේ සංයශෝධනයට යබායහෝ රටවල් පක්ෂ් වීමට යහ්තුවක් 
වූයේ ුල් යයෝජනායේ සඳහන් රක්ෂ්ස්ථානයක් ලබා ැනීම යකයනකුයේ අයිතියක් වශයයන් 
සැලකීම යබායහෝ රටවල ආ මන නීතිවලට අනුව කළ යනාහැක්කක් බව බ්රිතානයය නියයෝජිතයා 
විසින් යපන්වා දීයමන් පසුවයි. 
 
විවාහවීයම් අයිතිය සඳහන් 16 වන ව න්තියට වර් ය, ජාතිකත්වය හා ආ ම පිළිබඳ සීමාවින් 
යතාරව හුයදක් විවාහපත්වන යුවයළ් අභිමතය මත විවාහවීමට අයිතිය තිබිය යුතුය යනුයවන් 
මැක්සියකෝව ඉදිරිපත් කළ සංයශෝධනය සැලිය යුතු මතයේදයකට තුඩු දුන්යන්ය. විවාහවීයම්දි 
ස්ියට හා පුරුෂ්යාට එක සමාන අයිතිවාසිකම් තිබිය යුතුයැයි යයෝජිත යකටුම්පයත් සටහන්ව 
තිබීම ඒ වන විටත් ඇතැම් ඉස්ලාම් රටවල නියයෝජිතයන්යේ යනාකැමැත්තට යහ්තුවී තිබුණි. 
විවාහයේදී ස්ියට හා පුරුෂ්යාට සමාන අයිතිවාසිකම් තියේ යන්න  “ඔවුන් වාසය කරන රය් 
නීතිය විසින් අර්ථ දක්වන පූර්ණ අයිතිවාසිකම් සහිතව” යනුයවන් සංයශෝධන විය යුතුයැයි සවුදි 
අරාබිය යයෝජනා කයළ්ය. යයෝජිත විශව් ප්ර කාශනය මගින් අනුමත කරන්යන් විවාහය පිළිබඳ  
බටහිර වටිනාකම් පමණක් බව ියා සිටි සවුදි අරාබියේ බරූඩි, ඉපැරණි සභයත්වයන්ට අයත් ශත 
වර්ශ  ණනාවක අත්දැකීම් මගින් සාර්ථක භාවය සහතික යකාට ඇති අයනකුත් විවාහ රම 
ුළුමනින්ම ප්රතික්යෂ්්ප කරන්යන් මන්දැයි ඇසීය.  
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එයහත් සවුදි අරාබියේ ස්ථාවරය සියළු ුස්ලිම් රටවල් විසින් එකාවන්ව අනුමත කරනු ලැබූ එකක් 
යනාවීය. පිසථ්ානු නියයෝජිතවරිය වූ ෂ්යිස්ටා ඉක්රුල්ලා කථා කරමින් විවාහයේදී  ස්ීන්ට හා 
පුරුෂ්යන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් ලැබීම  ැටළුවක් වශයයන් තම නියයෝජිත කණ්ඩායම 
යනාසලකන බව ියා සිටියාය. යකයස් යවතත්  ැබිනියන්ට හා මවුවරුන්ට වැඩි සැලිලි තිබිය 
යුතු බැවින් සමාන අයිතිවාසිකම් යන්යනන් සැලිල්ල සර්වසම විය යුතුය යන්න අදහස් යනාවන 
බව, තමායේ වැටහීමයැයි, එලියනෝර් මින් යපර හුවා දැක්වූ අදහස් අනුව යමින් ඇය යපන්වා 
දුන්නාය. ඊජිප්සතු නියයෝජිත ආචාර්ය වහිඩ් රෆා් තම රටද යයෝජිත යකටුම් පතට අනුව ස්ී 
පුරුෂ්යන්ට විවාහයේදී සමාන අයිතීන් ලැබිය යුතු බව අනුමත කරනවා පමණක් යනාව 
මැක්සියකෝව යයෝජනා කරන පරිදි විවාහයේදී යදපාර්ශවයේ වර් ය, ජාතිකත්වය හා ආ ම 
විවාහයකට ප්රශ්නයක් යනාවිය යුතුය යන යයෝජනාවටද එකඟ වන බවද පැවසීය. විවාහ 
සම්බන්ධයයන් ඊජිප්සතුයේ එවැනි ිසිදු සීමාවක් යනාමැති නුත් තමා මවිත වන්යන් ඇතැම් 
රටවල තවමත් වර් ය, වර්ණය හා ජාතිකත්වය විවාහයට බාධාවක් වීම බවද ඔහු පැවසීය.  යම් 
වන විට ජර්මනිය නාසි පාලනය යටයත් පැවැති නීති යවනස් කරමින් මිශ්ර විවාහ වලට අවසර 
යදමින් තිබුණු නුදු ඇතැම් අයමරිකානු ජනපද වල සුදු කළු මිශ්ර විවාහ තහනම තවමත් 
ක්රියාත්මක යවමින් තිබුණි. 
 
සිය ආ ම යවනස් ිරීමට මනුෂ්යයයකුට ඇති අයිතිය  ැන සඳහන් වූ 18 වන ව න්තිය 
සම්බන්ධයයන්ද ුස්ලිම් රටවල් යදපිලකට යබදිණ. සමස්තයක් වශයයන්  ත් විට 18 වන 
ව න්තියයන් පීළිබිඹු වන්යන් සිය ආ ම ඇදහීමට ඇති නිදහස නුදු යකටුම්පත පිළියයල ිරීයම් 
දී මලික්යේ බලපෑම මත පුද් ලයයකුට තම ආ ම යවනස් ිරීමට ඇති අයිතියද එම ව න්තියට 
ඇතුළත් ිරීම නිසා එය බරූඩියේ දැඩි යදෝෂ් දර්ශනයට ලක්විය. ආ මික නිදහස තමා ුළු හදින්ම 
අනුමත කරන නුත් ආ ම යවනස් ිරීමට යකයනකුට ඇති අයිතිය පිළි ත යුතුය යන අදහසට 
තමාට එකඟවිය යනාහැක්යක් මිනිසුන් අනයා මකට හැරවීයම් ප්රයත්න අවසන් වී ඇත්යත් 
විනාශකාරී ආ මික යුද්ධවලින් බව ඉතිහාසයයන් ඔප්සපුවන බැවිනැයි බරූඩි පැවසීය. විවාහය සහ 
ආ මික නිදහස පිළිබඳ යයෝජිත ව න්තිවලට සවුදි අරාබියයන් නැගුනු බලවත් වියරෝධය විශව් 
ප්රකාශනයට චන්දය දීයමන් වැළකී සිටීයම් සවුදි ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ කල් තියා කළ අනතුරු 
හැඟවිමක් වැන්න. ඉන්දියානු නියයෝජිත කන්ඩායයම් සිටි ුසල්ිම් ජාතිකයයකු වූ යමයහාමඩ් 
හබීේ යකයනකුට සිය ආ ම යවනස් ිරීමට ඇති අයිතිය අනුමත කරමින් නිදහසින් පසු සියළු ජන 
යකා්ටාශ විසින් සාකච්ො යකාට එකඟ වු ඉන්දියානු වයවසථ්ාවට අනුව ආ මක් වැළඳ  ැනීම 
යමන්ම ආ මකට හරවා  ැනීමද යකයනකුයේ අයිතියක් වශයයන් පිළිය න ඇතැයි යපන්වා 
දුන්යන්ය. ඊජිප්සතු නියයෝජිත කණ්ඩායම යයෝජිත 18 වන ව න්තියට ුළු මනින්ම එකඟ යනාවන 
නුදු විශ්ව ප්රකාශනය අනුමත ිරීමට එය ඊජිප්සතුවට බාධාවක් යනායේයැයි ියු ආචාර්ය රෆා් 
ප්රකාශනයේ සඳහන් සියළුම අයිතීන් ක්රියාත්මක ිරීමට තම රට අවංකවම කල්පනා කරන බවද 
පැවසීය. 
 
යනාවැම්බර් 11 වන දින වන විට කාරක සභායේ සාකච්ොවට ප්රස්තුතය වූයේ සිය රය් ආණ්ඩු 
පාලන කටයුතු සඳහා සහභාගී වීමට මනුෂ්යාට ඇති අයිතියයි. යම් අයිතිය ක්රියාත්මක වන්යන් 
යකයස්දැයි සුවියශෂ්්ව සඳහන් ිරීම අතයවශය බව යබායහෝ යදයනකුයේ අදහස විය. ඒ සඳහා 
සංයශාධන ිහිපයක්ම ඉදිරිපත් වූ විට සියළු යදනාම එක්ව එක සංයශෝධනයක් සකස් කරන 
යමන් මලික් යයෝජකයන්ය න් ඉල්ලා සිටියේය. සියළු අදහස් විමසා වඩා සුදුසු සංයශෝධනයක් 
ඉදිරිපත් ිරීමට චැන්ේ මැදිහත්විය. එහි ප්රතිපලය වූයේ “ජනතාවයේ කැමැත්ත ආණ්ඩු බලයේ 
ඒකායන පදනමයි. යම් කැමැත්ත ප්රකාශවන්යන් නියමිත කලට පැවැත්යවන නිර්වයාජ මැතිවරණ 
තුළිනි.  එම මැතිවරණ  සර්වසම හා සර්වජන විය යුතු අතර රහස් ෙන්දය යහෝ  ඒ සමාන ස්වාධීන  
ජන්ද රමයක් භාවිත යකාට පැවැත්විය යුතුය” යන සංයශෝධනය එකතු ිරීයමන් එම ව න්තිය 
විශිෂ්්ට යලස තියුණු වීමයි.  සියළුයදනාම පායහ් යමම සංයශෝධනයට පූර්ණ සහයයෝ ය දුන්යන්ය.  
යම් සම්බන්ධව එකම විසම්ුතිය ඉදිරිපත්වූයේ හයිටියේ නියයෝජිතයාය නි. නව සංයශෝධනයේ 
රහස් ජන්දය  ැන අවධාරණය ිරීම සාක්ෂ්රතාවය නැති අයට මැතිවරණයන්ට සහභාගිවීමට 
බාධාවක් වනු ඇතැයි ඔහු කල්පනා කයළ්ය. 
 
1948 යනාවැම්බරයේ මැද වන විට ආර්ික හා සාමාජික අයිතීන් පිළිබඳ  විවාදයට අවතීර්ණ විමට 
කාරක සභාව සමත්විය. බලායපායරාත්තු වූ පරිදි යමම අයිතීන් පිළිබඳ විවාදය තරමක් දිේ ැසුණු 
එකක් විය. විවාදාත්මක කරුණක් වූයේ ආර්ික හා සාමාජයීක අයිතීන් විශ්ව ප්ර කාශනයට 
ඇතුළත් විය යුතුද යන කරුණට වඩා එම අයිතීන් කුමන පරාසයක් ආවරණය කළ යුතුද හා 
යකයතක් දුරට ඒවා සවිස්තරව සටහන් විය යුතුද යන කරුණුයි. පුද් ලික වයවසායයන් හා 
සාුහික යක්වල් ිරීම් මත රඳාපවතින ආර්ික රමයන් අනුදක්නා අයමරිකා එක්සත් ජනපදය හා 
බ්රිතානයය වැනි ලිබරල් ප්රජාතන්ත්රවාදයට නැඹුරු රටවල් විවාදයේ එක් පාර්ශවයක ද වැටුප්ස සහ 
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යස්වා යකාන්යද්සි නියාමනය රජය විසින් කළ යුතුයැයි ඇදහූ සමාජ ප්රජාතන්ත්රවාදී හා ක්රිස්ියානි 
ප්රජාතන්ත්රවාදී  ප්රවණතාවයට අයත් ලතින් අයමරිකානු හා බටහිර යුයරෝපීය රටවල්  සම  
යසෝවිය් පියල් රටවල් අයනක් පාර්ශවයේ ද වීය. 
 
විවාදය ආරම්භයේදීම මැදිහත් වු පැේයලාේ ප්රකාශනයේ සඳහන් අයීතීන් සෑම පුද් ලයයකුටම 
භුක්තිවීඳීයම් අවස්ථාව සලසා දීම සහතික ිරීම රජයේ කාර්ය බව ප්රකාශනයේ ආර්ික හා 
සාමජයීක අයිතීන් හඳුන්වායදන 22 ව න්තියේ අනිවාර්යයන්ම සඳහන් විය යුතු බව ියා 
සිටියේය.  එයහත් මානව අයිතීන් සහ නිදහස සමස්තයක් වශයයන් සාක්ෂ්ාත් ිරීයම් ප්රතිඥාවක් 
ප්රකාශනයේ අන් තැනක විශදව සඳහන් වන බැවින් ඒ සඳහා 22 ව න්තිය යළිත් සංයශෝධනය 
ිරීයම් අවශයතාවයක් නැති බව කාසන් විස්තර කයළ්ය. 
 
යම් අතර සිරියාව විවාදයට මැදිහත් යවමින් ඇතැම් රටවල සමාජ ආරක්ෂ්ාව(social security) 

යන්යනන් රීතයානුකූලව අදහස්වන්යන් ිසියම් යනාහැියාවක් නිසා රැියාවක් ිරීමට 
යනාහැි අයට සහන සැලසීම යන්න වන බවත් එ නිසා  22 වන ව න්තියේ සඳහන් “සෑම 

යකයනකුටම  සමාජ ආරක්ෂ්ාවට (social security) අයිතියක්  තියේ” යන්න පිළිබඳ වැරදි 
අවයබෝධයක් ඇතිවිය හැි බව ියා සිටියේය.  සමාජ ආරක්ෂ්ාව (social security) යවනුවට 

‘සමාජ සාධාරණත්වය’ (social justice) යන යයදුම භාවිත කළ යුතුයැයිද සිරියාව යයෝජනා 
කයළ්ය. 
 
යමහිදී මැදිහත් වුනු එලියනෝර් ‘සමාජ ආරක්ෂ්ාව’ (social security) යන යයදුම ුළුමනින්ම 
නිවැරදි විය යනාහැි බව තමාද අදහස් කරන නුත්  22 වන ව න්තිය සුදයාර්ථයයන් ය න 
සංයශෝධනයින් යතාරවම අනුමත කළ යුතු බව තමායේ හැඟීමයයි ප්රකාශ කළාය. පැේයලාේයේ 
යයෝජනාවට තමාට එකඟවිය යනාහැි යහ්තුව රජය මානව අයිතිවාසිකම් සාක්ෂ්ාත් ිරීම 
සහතික කළයුතුය යන්න ඇතුළත් විය යුත්යත් යමවැනි විශව් ප්ර කාශනයකට වඩා ඒ සඳහා 
සාමාජික රටවල් යදන ප්රතිඥා සටහන් වන අන්තර්ජාතික  සම්ුතියක බව ද එලියනෝර් ප්රකාශ 
කළාය.  ඇයේ අදහස් අනුමත කළ කාරක සභායේ බහුතරය විසින් යසෝවිය් හා සිරියානු යයෝජනා 
ප්රතික්යෂ්ප කරන ලදී. 
 
ඉන්පසු කාරක සභාව සලකා බැලූයේ නව අයිතීන් වශයයන් සැලකුනු යයෝජිත ආර්ික හා 
සාමාජයිය අයිතීන් චිරා ත සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන් සම  සම ම්ටයම් ලා සැලකීම පිණිස 
එම අයිතීන් පුද ලයයකුයේ අභිමානය හා සව්ාධීන ප්රවර්ධනය සඳහා අතයවශය වන බව 22 වන 
ව න්තියේ යවයසසින් සඳහන් විය යුතු බවට ියුබාව විසින් ය න එන ලද යයෝජනාවයි. එම 
යයෝජනාව විශාල වැඩි ෙන්දයින් සම්මත විය. ඒ අනුව සංයශෝ ධිත 21 වන ව න්තිය යමයස් වීය. 
 
“සමාජයේ සාමාජිකයයකු වශයයන් සෑම යකයනකුටම සමාජ ආරක්ෂ්ාව සඳහා අයිතිය තියේ. ඒ 
අනුව සිය අභිමානයේ හා  ස්වීයත්වයේ ස්වාධීන ප්රවර්ධනය පිණිස අතයවශය වන ආර්ික, 
සාමාජයීය හා සාංස්කෘතික අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර  ැනීයම් නිදහස ජාතික ප්රයත්න හා 
අන්තර්ජාතික සහයයා ය මත  යමන්ම ඒ ඒ රාජයයන් සතු සම්පත්වලට හා සංවිධාන ශක්තියට 
අනුකූලව සියල්ලන්ටම හිමිය.” 

 
ඉහතකී සංයශෝධනයට පක්ෂ්වූ සවුදි අරාබියේ ජමීල් බරූඩි යකයස් යවතත් සමාජ ආරක්ෂ්ාව 

(social security) යවනුවට ‘සමාජ සාධාරණත්වය’ (social justice) ආයද්ශ ිරීමට සිරියාව කළ 
යයෝජනාව ප්රතික්යෂ්පවීම  ැන ුස්ලිම් ජාතිකයයකු වශයයන් තමා අතිශයින් කන ාටුවන බව 
ප්රකාශ කයළ්ය. ඔහු විස්තර කළ පරිදි සමාජ සාධාරණත්වය යන්න ඉස්ලාම් ආ යම් මූලික 
සිද්ධාන්ත පහ අතුරින් එකක්වන දුප්සපතුන්ට සැලකීයමන් නිරූපණය යේ. ඒ සඳහා යහාඳ 
උදාහරණයක් යලස සවුදි අරාබියේ “සකා” නමින් ක්රියාත්මක වන දුප්සපතුන්ට ආධාර ිරීයම් 
ස්යේච්ො බද්ද සැලිය හැි බවද ඔහු කීය. ‘සමාජ ආරක්ෂ්ාව’ බටහිර රටවලට මෑතකාලීන 
සංකල්පයක් වුවද ශතවර්ෂ් 14කට ි්ටු කාලයක් ුස්ලිම් ප්රජා සුහයන් අතර එය භක්තිමත්ව 
ක්රියාත්මක වූ බවත් ඒ හා සමඟ අයනකුත් ඉස්ලාමික ආයතන මඟින් ඉටු කරන සමාන යසව්ාවන් 
ය න බැලු විට ඒ සියල්ල සමාජයීය සාධාරණත්වය සැලසීම පිළිබඳ සරල, අඩු වියදම් 
පරිපාලනයින් යුතු සඵලතාවයයන් ඉහළ යහාඳ රමයේදයන් බවත් බරූඩි ියා සිටියේය. 
 

ඉන් අනතුරුව කාරක සභායේ සාකච්ොවට ප්රස්තුතය වූයේ  වැඩිරීමට ඇති අයිතියයි. යමහිදී 
විවාදයට භාජනය වූ කරුණ වූයේ විරැියායවන් මිදී සිටීම සහ “වර් ය, ලිං යේදය යහෝ 
ජාතිකත්වය යනාතකා” සමාන වැඩට සමාන වැටුප්ස ලබා ැනීම මානව අයිතීන් වශයයන් විශව් 
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ප්රකාශනයේ සඳහන් විය යුතුයැයි යසෝවිය් සං මය ය න ආ යයෝජනාව සහ රැියාලාභියායේ 
පවුයල් අවශයතාවයට අනුව වැටුප්ස ලැබීමට අයිතියක් තිබිය යුතුයැයි ියුබාව ය න ආ 
යයෝජනාවයි. අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය යමකී යයෝජනා තුනටම සිය විරුද්ධත්වය පළ කයළ්ය. 
ඇයමරිකාව අදහස් කරන පරිදි රැියා විරහිතවීයමන් මිදී සිටීම අයිතියක් වශයයන් පිළි ැනීම 
ක්රියාත්මක කළ යනාහැිවා පමණක් යනාව එය රටක රජයකට පටවන අනවශයය බරි. යදවන 
සංයශෝධනයයන් යයෝජනා කළ වර් , ලිං  හා ජාතියහ්ද වලින් යතාරව සමාන වැඩට සමාන 
වැටුප්ස යන අයිතිය දැනටමත් අනුමත යකාට ඇති  යදවැනි ව න්තියයන් මනාව ආවරණය යේ. 
රැියායේ නියුතු පුද් ලයායේ පවුයල් අවශයතාවයන්ට  ැලයපන වැටුපක් ලබා  ැනීමට වඩා 
ප්රායයෝගික වන්යන් එක් එක් රැියා ක්යෂ්්ත්රයක් සඳහා අවම වැටුපක් නියමිත ිරීම බව ියුබන් 
සංයශෝධනයට විරුද්ධව අයමරිකව ය න හැර පෑ තර්කය විය. යකයස් යවතත් අවසානයේදී 
ඇතැම් යවනස්කම් සහිතව යසෝවිය් හා ියුබානු යයෝජනා සංයශෝධිත ව න්තියේ අනුයෙද 
වශයයන් සලකා බැලීමට කාරක සභාව එකඟ විය. 
 

එයහත් අර්බුදය පැන නැේයේ චාල්ස් මලික් එම ව න්තිය යයෝජිත සංයශෝධනද සහිතව චන්ද 
විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ විටදීය. ව න්තියේ යෙදයක් යෙදයක් පාසා කළ චන්ද විමසීයම්දී 
යයෝජිත සංයශෝධන අනුමත වු බවක් යපන්නුම් කළද සමස්තයක් වශයයන් ුළු ව න්තියම සඳහා 
චන්ද විමසීයම්දී යසෝවිය් කණ්ඩායම, යඩන්මර්කය හා ලතින් අයමරිකානු රටවල් එක් මතයකත් 
අයමරිකාව, චීනය, ඉන්දියාව හා යබායහෝ යුයරෝපියානු රටවල් ප්රතිවීරුද්ධ මතයකත් එල්බ සිටින 
බව යපනුනි. ඒ අනුව තමන් කැමැති නම් තම තමන් චන්දය දුන් ආකාරය  ැන විස්තර කරන 
යමන් මලික් නියයෝජිතයන්ය න් ඉල්ලා සිටියේය. වැඩ ිරීමට ඇති අයිතිය මානව අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනයක සඳහන් යනාකර සිටීම තමන්ට ිසියස්ත්ම පිළි ත යනාහැි කරුණක් 
වන නුදු ඒ යටයත් අයනක් කරුණු  ැන සඳහන් යනායකාට වර් ය, ලිං ය හා ජාතිය යන 
කරුණු තුනක්  ැන පමණක් යනාතකා රැියා සැපයිය යුතුයැයි පැවසීමට එකඟ විය යනාහැි  
යයි කාසන් පැවසීය. එයස් ිරීම යමයට යපර අනුමත කළ යදවැනි ව න්තියයන් තහවුරු කළ 
වඩා පුළුල් පරාසයක අඩුසැලිලි දැක්වීම් පිටුදැකීමට  ත් තීරණය ලඝු ිරීමට දරන වෑයමක් 
බැවින් තමා සමස්ත ව න්තිය අනුමත ිරීමට විරුද්ධව ෙන්දය දුන් බව කාසන් පැහැදිලි කයළ්ය.  
කාසන් අනුමත කරමින් කථාකළ එලියනෝර් වර්  යේදය, ලිං යහ්දය හා ජාතිකත්වය  ැන 
පමණක් යනාව යදවැනි ව න්තියයන් ආ ම හා යවනත් යද්ශපාලන මත දැරීමද යනාතැිය 
යුතුයැයි ියා තිබියදී යම් ව න්තියයන් එම පරාසය අඩු ිරීමට තමා එයහළාම විරුද්ධ යැයි 
දන්වා සිටියාය. 
 

චැන්ේ යේ මතයට අනුව ව න්තිය සමස්තයක් වශයයන්  ත් විට විරුද්ධ මත පිළිබඳ පැහැදිලි 
යවනස්කම් තිබුණද එහි එන යෙදයන් යවන්යවන්ව ෙන්දයට ලක් කළ විට යබායහෝ 
නියයෝජිතයන් ඒවාට අනුග්රහය දැක්වීයමන් යපයනයන්යන් ප්රසත්ුත ව න්තිය සියල්ලන්යේම 
අභිමතයන්ට සරිලන පරිදි යවනස් කළ හැි බවයි. චැන්ේයේ මතය අනුමත කරමින් කථාකළ 
යබල්ජියානු නියයෝජිත ෆර්ඩිනන්ඩ් යදහුස්, යසෝවිය් යයෝජනායේ “වර් ය, ලිං යේදය යහෝ 
ජාතිකත්වය යනාතකා” යන්න යවනුවට ඒ සම්බන්ධව සුවියශෂ්් සඳහනක් යනායකාට “ රැියා 
නියුක්තියයදී මනුෂ්යයකු ිසිදු ආකාරයක අඩුසැලකීමකට භාජනය කළ යනාහැක” යනුයවන් 
සඳහන් ිරීම ප්රමාණවත් යවතැයි ියා සිටියේය. ඔහුයේ අදහසට බහුතරයේ කැමැත්ත ලැබුණු 
බැවින් වැඩ ිරීයම් අයිතිය අඩංගු යයෝජිත ව න්තිය ුළුමනින්ම විමර්ශනය යකාට සුදුසු 
සංයශෝධනයක් පසුව ඉදිරිපත් ිරීම සඳහා අනු කමිටුවකට පැවරිණ. 
 

ඒ අතරතුර අයනකුත් ව න්ති විමර්ශනය ිරීයම් කාර්යේ කාරක සභාව යනාකඩවා නිරත විය. 
අධයාපනය සම්බන්ධයයන් වූ යයෝජිත 26 වන ව න්තියට යකාමිටිය ඉතා වැද ත් යවනස්කම් 
ිහිපයක් කයළ්ය. කලක්  ජර්මනියේ පැවැති විශිෂ්්ඨ අධයාපන රමය බිඳ දමමින් නාසිවාදී 
මතවාදයන් පැතිරවීම සඳහා හි්ලර්යේ ජාතික සමාජවාදී පක්ෂ් ආණ්ඩුව විසින් යයෞවනයන් සඳහා 
හඳුන්වා යදනු ලැබූ නාසි බුද්ධියශෝධන අධයාපනය වැනි ප්රයත්න පිටු දිනු වස් අධයාපනය පිළිබඳ  
ව න්තිය යවයසසින් සම්පාදනය විය යුතුයැයි යබායහෝ නියයෝජිතයයෝ අදහස් කළහ.  යලෝක 
යුයදේ යකාන්ග්රසය කළ යයෝජනාවකට අනුව සැකසුණු “අධයාපනය මගින් අන් අය රිස්සීයම් 
ඉවසීම, අන්යනානය අවයබෝධය සහ මිනිස් අයිතිවාසිකම් වලට  රු ිරීම ප්රවර්ධනය කළ යුතුය” 
යනුයවන් යයෝජිත ව න්තියයන් එම අදහස තරමක් දුරට පිළිඹිඹු වී තිබුණි.  අධයාපනය 
සම්බන්ධයයන් යදමේපියන් සතුව තිබූ තීරණ  ැනීයම් නිදහස නාසි පාලනය යටයත් නැති ිරීයම් 
ප්රතිවිපාක සම්බන්ධයයන් දීර්ඝ විස්තරයක් කළ යනදර්ලන්ත නියයෝජිත යබෝයෆෝ ඉදිරිපත් කළ 
සංයශෝධනයක් අනුමත කළ යකාමිටිය “ සිය දරුවන්ට ලබාදිය යුත්යත් කුමන ආකාරායක 
අධයාපනයක්දැයි තීරණය ිරීයම් ප්රුඛ් අයිතිය යදමේපියන්ට හිමියේ” යනුයවන් සඳහන් ිරීමට 
එකඟ විය.  
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වැඩ ිරීයම් අයිතිය පිළිබඳ ව න්තිය නැවත සැකසීමට පත්කළ අනුකමිටුව අඩුසැලිලි දැක්වීම 
හුයදක් වර් ය, ලිං  යේදය හා ජාතිකත්වය යන කරුණු ිහිපයකට පමණක් සීමාිරීමට 
යසෝවිය් පිල තැත් කරන්යන්ය යන යචෝදනාව සලකමින් එහි තිබු එකී සීමා යබල්ජියානු 
නියයෝජිතයායේ යයෝජනාවට අනුකූලව ඉවත් කයළ්ය. එයහත් යකයනකුයේ වැටුප ඔහුයේ 
පවුයල් අවශයතාවයන්ට සරි විය යුතුය යන අදහසට එයරහිව එලියනෝර් ය න ආ තර්ක 
ුළුමනින්ම පායහ් ප්රතික්යෂ්ප විය. අවසානයේදී  කාරක සභායේ අනුමැතියට යයෝජිත 
සංයශෝධනය ඉදිරිපත් කළ විට සමස්ත යත්රුම පිළිබඳ තමන් විරුද්ධ නැති නුත් යකයනකුයේ 
වැටුප තීරණය වීයම්දී ඔහුයේ පවුයල් අවශයතාද සලකා බැලිය යුතුය යන අදහසට එකඟ 
යනාවීමට අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය තීරණය කර ඇතැයි එලියනෝර් දන්වා සිටියාය.  
 

එම තීරණය තව දුරටත් විස්තර කළ එලියනෝර් ඇයමරිකාව ඇතුළු රටවල් ිහිපයක්ම අත්හදා 
බැලීයමන් දැන ත් පරිදි රැියාවක වැටුප තීරණය විය යුත්යත් යයෝජනා කර ඇති පරිදි ශ්රමයේ 
සැබෑ වටිනාකමට පරිබාහිර කරුණු මත යනාව රැියායවන් ඉටු කරන ලබන නියම කාර්ය භාරය 
තක්යස්රු ිරීයමනි. පවුල සඳහා සමාජ සංරක්ෂ්ණය හිමිවිය යුතු බව “උචිත ප්රමිතියින් යුතු 
ජීවන තත්වයක් සඳහා සෑම යකයනකුටම අයිතියක් ඇත්යත්ය” යනුයවන් දැනටමත් අනුමතව 
ඇති ව න්තියින් ියැයවන බැවින් ඒ  ැන නැවත නැවත සඳහන් ිරීම අනවශය බව තමායේ 
අදහසයැයි ඇය පැවසුවාය. සමාජ රක්ෂ්ණය සම්බන්ධයයන් විවිධ රටවල පවත්නා යවනස් 
විධිවිධාන සැලකු විට වැටුප පවුයල් අවශයතාවයට සරිලන පරිදි වියයුතුය යන්න ක්රියාත්මක කළ 
යනාහැි අදහසක් බවත් රැියාවක වැටුප රැියායේ ස්වභාවය අනුව මිස රැියාව කරන්නායේ 
පවුයල් ස්වභාවය අනුව තීරණය විය යුතුයැයි කීම මිථයාවක් බවත් එලියනෝර් ියා සිටියාය. 
යකයස් යවතත් එලියනෝර්යේ මතය  යබායහෝ නියයෝජිතයන් විසින් ප්රතික්යෂ්ප කරන ලද අතර 
යයෝජිත සංයශෝධනයට එයරහිව සටහන් වු එකම ජන්දය ඇයමරිකානු චන්දය පමණි. ඒ අනුව 
අනුමත වු සංයශෝධිත 23 වැනි ව න්තිය යමයස් විය; 
 

1) වැඩ ිරීයම් අයිතියත්, තම රැියාව යතෝරා ැනීයම් නිදහසත්, සාධාරණ හා සතුටුදායක 
රැියා යකාන්යද්සි සඳහා ඇති අයිතියත් සහ විරැියායවන් ආරක්ෂ්ා වීයම් අයිතියත් සෑම 
යකයනකුටම හිමියේ. 
 

2) ිසිදු ආකාරයක අඩුසැලිල්ලකට ලක් වියමන් යතාරව සමාන වැඩට සමාන වැටුප්ස 
ලැබීයම් අයිතිය සෑම යකයනකුටම හිමියේ. 
 

3) අවශයය නම් අයනකුත් සමාජ ආරක්ෂ්ණ විධි විධාන මගින් ප්රදානය කරන 
පරිපූරකයන්ද සහිතව වැඩ කරන සෑම අයයකුටම තමායේ හා තම පවුයල් මානව අභිමානයට 
සරිලන පරිදි සාධාරණ හා සතුටුදායක යේතනයක් ලබා  ැනීමට අයිතිය ඇත්යත්ය. 
 

4) තම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ාකර  ැනීම සඳහා වෘත්තිය සමිති පිහිටු විමටත් වෘත්තීය 
සමීතියකට බැඳීමටත් සෑම අයයකුටම අයිතිය ඇත්යත්ය. 
 

1948 යනාවැම්බර් 26 වන දින කාරක සභාව නැවත රැස්වූ විට සුළු ජාතික කණ්ඩායම් ආරක්ෂ්ා 

ිරීයම් විධිවිධාන විශ්ව ප්රකාශනයේ සුවියශ්ෂ් වශයයන් සඳහන් විය යුතුය යන අදහස නැවතත් 

මතු කරලීමට  යසෝවිය් සං මය, යඩන්මාර්කය හා යුය ෝස්ලාවියාව තැත් කයළ්ය. එයහත් උතුරු 

හා දකුණු අයමරිකානු රටවල් එක්ව යළිත් වරක් ඒ ප්රයත්නය පරාජයට පත් කයළ්ය. ඒ පිළිබඳව 

‘මයේ දිනය’ නම් සිය පුවත්පත් තීරු ලිපියේ එලියනෝර් විස්තර කයල් යමයස්ය: 

“මා අදහස් කළ පරිදි අප ඉදිරියේ ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉදිරිපත් යකාට තිබු යම් කාරණය විශ්ව 

ප්රකාශනයේ සඳහන්වන යපාදු ව න්තියින් ිසියසත්්ම විසඳිය හැි ප්රශ්ණයක් යනාවීය. සියළුම 

ඇයමරිකානු හා ලතින් අයමරිකානු රටවල් පල කළ පරිදි අයනකුත් ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් 

අයමරිකානු රටවලට පැමයණන්යන් එම රටවල  පුර්ණ පුරවැසියන් වීයම් අභිලාශය ඇතිවය. එයස් 

පැමියණන ඔවුහු තමන් කලින් පුරුදුව සිටි ඇතැම් ආර්ික, ආ මික හා සාමාජයීය තත්වයන් 

අතහැර තමන් විසින් සිය රට වශයයන් සැලකීමට තීරණය යකරුණු අළුත් රය් තත්වයන් 

ස්වීයකරණයට (Assimilation) යපළයඹති. අප ඔවුන් පිළි නු ලබන්යන් එම අයනානය 
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අවයබෝධය මතය. ඒ නිසා අයප්ස මතයට අනුව යුයරෝපයේ පවතින සුළු ජාතික ප්රශ්නය යවනත් 

ආකාරයකට විසඳා  ත යුත්ති”64 

 

සියළුම අනුමත සංයශෝධන සහිතව විශව් ප්ර කාශනය සමායලෝචනය යකාට අවසන් ිරීයමන් පසු 

කාරක සභාව ප්රකාශනයේ භාෂ්ාව හා වශලිය වැඩිදියුණු ිරීයම් කාර්ය යරයන කාසන්යේ 

සභාපතිත්වයයන් යුත් කුඩා කමිටුවකට පැවරීය. එහි නිර්යද්ශ වලට අනුව ව න්තිවල 

අනුපිළියවල මදක් යවනස් කරන ලද අතර “මානව අයිතිවාසිකම් පිළීබඳ අන්තර්ජාතික 

ප්රකාශනය” යන නම යවනුවට, කාසන්යේ යයෝජනාව මත ප්ර කාශනය “ මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනය” යනුයවන් නම් ිරීමට තීරණය විය.  කාසන් විස්තර කළ පරිදි  

ප්රකාශනය ‘අන්තර්ජාතික’ යන යයදුයමන් හැඟයවන ජාතික රාජය සංකල්පයට බර යදන හුදු 

අන්තර්රාජය ලියවිල්ලක් යනායේ. එය විශව් යන වචනයේ පරිසමාප්සත අර්ථයයන්ම ජාතික රාජය 

සීමාවන් ඉක්මවා යමින් ුළුමහත් මානව සංහතියටම එකයස් අදාළවන ප්රකාශනයි.  මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  විශව් ප්ර කාශනය පදනම් වී ඇත්යත් විවිධ වූ වියේදනයන් අභිබවා 

මිනිසත්බව පිළිබඳ ඒකාග්ර වූ සංකල්පයක් මත බව කාසන් විසත්ර කයළ්ය 

 

අවසානයේදී 1948 යදසම්බර් මස 04 වනදා, 170කට අධික වු සංයශෝධන  ණනාවක් සාකච්ොවට 

ලක් කළ රැස්වීම් වාර 83කට හා අනු කමිටු සමායලෝචන  ණනාවකට පසු මානව අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයේ සුනිශච්ිත යකටුම්පත එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලයේ තුන්වැනි 

කාරක සභායේ ෙන්ද විමසීම සඳහා සූදානම් කර තිබුණි. ෙන්දය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ ප්රකාශන 

යකටුම්පත වශලිය හා විශද බව අතින් යබයහවින් වැඩි දියුණු වී තිබූ නුදු එහි අන්තර් තය 

මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම විසින් සකසා තිබු යකටුම් පතට වඩා යවනස් වූයේ ඉතා මඳ 

වශයයනි.  මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම්දී විසදුනු වාද විවාද නැවත නැවත මතු ිරීම වයවර්ථ 

කරමින් එලියනෝර්, මලික්, කාසන්, චැන්ේ හා සාන්ත කෘස්  තමන් විසින් හදාවඩා  නු ලැබූ 

යකටුම්පත හැිතාක් දුරට ආරක්ෂ්ා ිරීම සඳහා එකාවන්ව එක යපරුණක සිට කටයුතු කළහ. 

 

මහා මණ්ඩලයේ තුන්වැනි කාරක සභාව විසින් කරන ලද යබායහෝ සංයශෝධන  ඇතැම් අයිතීන් 

සම්බන්ධයයන් මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම යයෝජනා කර තිබූ පරාසයන් වඩා පුළුල් ිරීමට 

 ත් පියවර යලස සැලිය හැිය. උදාහරණයක් වශයයන්  තයහාත් අඩුසැලිලි දැක්වීම් 

වැලැක්වීයම් අටියයන් යදවැනි ව න්තියේ හුවා දැක්වුන වියේදනය යනාසැලකීම ස්වයං 

පාලනයක් නැති රටවලට යමන්ම, විවාහ වීමට ඇති නිදහස සම්බන්ධයයන්ද අදාළ ිරීමට කාරක 

සභාව තීරණය කයළ්ය. යඩාමිනිකානු සමූහාන්ඩුයේ නියයෝජිතවරිය වූ මියනර්වා බර්ඩියනෝයේ 

යයෝජනාවකට අනුව ස්ීන්ට හා පුරුෂ්යන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් ඇති බව පූර්විකායවන්ම 

අවධාරණය විය. කාසන් කලකට යපර යයෝජනා කර නිශප්්රභව ගිය ප්රමාණවත් ජීවන ම්ටමකට 

යකයනකුට ඇති අයිතිය යළි හඳුන්වා දීම හා පැරණි හා නව අයිතීන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවය 

හුවා දැක්වීම ියුබායේ යයෝජනාවක ප්රතිඵලයි.  ඉක්වයදාරයේ යයෝජනාවකට අනුව  ිසියවකු 

අත්තයනාමතික යලස  අත්අඩංගුවට  යහෝ රඳවා  ැනීමට භාජනය යනාවිය යුතුය යන්නට 

අත්තයනාමතික යලස පිටුවහල් යනාකළ යුත්යත්ය යන්නද එක් විය. 

1948 යදසැම්බර් 7වැනි දින පාන්දර තුයන් කනිසමට තුන් වැනි කාරක සභාව මානව අයිතිවාසකම් 
පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයේ සුනිශච්ිත යකටුම්පත අනුමත යකාට මහා මණ්ඩලය හුයේ තැබීමට 
තීරණය කයළ්ය. කාරක සභායේ අවසාන ෙන්ද විමසීයම්දී විශව් ප්ර කාශනයට විපක්ෂ්ව ිසිදු 
ෙන්දයක් ලැබී යනාතිබුණු අතර යුය ෝස්ලාවියාවද ඇතුළුව යසෝවිය් පිලට අයත් රටවල් ෙන්දය 
පාවිච්චි ිරීයමන් වැළැකී සිටියේය. ඊළඟ කාර්ය වූයේ විශව් ප්රකාශනය මහා මණ්ඩලයේ පූර්ණ 
රැස්වීයම් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් ිරීමයි. 
 

 

 
64 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)P. 161 
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9. මහා මණ්ඩල සම්ුතිය   
 

එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලයේ තීරණාත්මක රැස්වීම ළංවන විට යසෝවිය් පිල හා  
අයමරිකාව ඇතුළු උතුරු අත්ලාන්තික් රටවල් අතර ඇතිව තිබූ ආරවුල උත්සන්න යවමින් 
පැවතිණ. බර්ලිනයේ රඳවා සිටි සිය යස්නාංකයන් සඳහා අවශය සැපයුම් යසෝවිය් බාධක හුයේ 
පවත්වාය න යාම පිණිස සැම විනාඩි තුනහමාරකට වරක් බ්රිතානය හා ඇයමරිකානු ගුවන් යානා 
බර්ලිනයට පියාසර කයළ්ය. උත්සන්නවන අර්බුදකාරී තත්වය නිසා මහා මණ්ඩලයේ වටපිටාව 
මහත් ආතතියක් පිළිඹිඹු කයළ්ය. යබායහෝ සාමාජිකයන්යේ ආකල්පය සර්වයදෝශ දර්ශි 
ස්වභාවයක්  ත්යත්ය. විශ්ව ප්ර කාශනය සම්මත වීමට අවශය තුයනන් යදයක් ෙන්දය  ැන 
යමයනහි කරමින් එලියනෝර් “අරාබිවරු ආ මික යහ්තු මතද යසෝවිය් පිල යද්ශපාලන යහ්තු මතද 
එයට බාධා පුණුවනු ඇතැයි සිතිය හැිය”65 යනුයවන් සිය නැන්දනියන්ට යැවු ලිපියක සටහන් 
කළාය. 
 

යකයස් වුවද විශව් ප්ර කාශනය සාකච්ො ිරීමට පැය ිහිපයකට යපර 1948 යදසැම්බර් 09 වන 

දින ජනඝාතය (genocide) වැළැක්වීම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්ුතිය (Genocide Convention) 
මහාමණ්ඩලය විසින් ිසිදු විවාදයින් යතාරව සම්ම්ත ිරීම යබයහවින් සුභ ලකුණක් විය. 
සම්ුතිය අපරානුමත ිරීයමන් පසුව ිසියම් ජාතිකත්වයකට, ජනවර් යකට යහෝ ආ මකට 
අයත් ජන කණ්ඩායමක් සහුලින්ම යහෝ යකාටසක් වශයයන් යහෝ විනාශ ිරීයම් අදහසින් කරනු 
ලබන ජනඝාතයන් වැළැක්වීම හා ඒ සම්බන්ධයයන් දඩුවම් පැමිණවීම සම්ුතියට අත්සන් කරන 
රටවල ව කීම යේ. එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය ජනඝාතය වැළැක්වීම පිළිබඳ 
අන්තර්ජාතික සම්ුතිය ඒකමතිකව අනුමත ිරීම අන්තර්ජාතික නීතිය සම්බන්ධ යු  යපරළියක 
ආරම්භයක් යලස හඳුන්වාදුන් මහා මණ්ඩල සභාපති ඔස්යෙලියානු නියයෝජිත හර්බ් එවැ් එම 
සම්ුතිය අපරානුමත ිරීම සියළු සාමාජික රටවල් කඩිනමින් ඉටුකළ යුතුයැයිද ඉල්ලා සිටිමින් 
යමයස් ප්රකාශ කයළ්ය.. 
 
“යම් සම්ුතිය ක්රියාත්මකවීම නිරීක්ෂ්ණය ිරීම පිණිස එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය හා 
අයනකුත් අන්තර්ජාතික ආයතන මැදිහත් වන්යන් ජාතයන්තර නීතියට අනුව මිස ඒක පාර්ශවික 
යද්ශපාලන යහ්තුන් මත යනායේ. මානව කණ්ඩායම් වල පැවැත්මට ඇති ශුද්ධමය වූ අයිතිය 
යමයස් සහතික ිරීයමන් අද අප තිරසාර යලස ප්රකාශයට පත් කරන්යන්  අන්තර්ජාතික නීතියේ 
සර්වාධිපතයයි.66” 
 
මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයේ සුනිශ්චිත යකටුම්පත පූර්ණ මහා මණ්ඩලයේ 
අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් ිරීම පිණිස චාල්ස් මලික් 1948 යදසැම්බර් 09 වැනි දින රාි 08.30ට 
එක්සත් ජාතීන්යේ මහාමණ්ඩල රැස්වීයම් යේදිකාවට ය ාඩවිය. ඒ වන විට මහාමණ්ඩල 
සාමාජිකයන්යේ ඉමහත් ය ෞරවාදරයට ලක් ව සිටි යම් උත්තුං  යද්හධාරී අරාබි ජාතිකයා 
පරිණත ආත්ම විශ්වාසයින් යුක්තව යේදිකාවට ය ාඩවන විට සභායේ රැස්ව සිටි නියයෝජිත 
කණ්ඩායම්, පුවත් වාර්තාකරුයවෝ සහ අයනකුත් නිරීක්ෂ්කයයෝ වහා නිශ්ශේද වූහ. රටවල් 58ක 
වවවර්ණ ජාතික ධජ පසුබියමන් යලලයදන අතර මලික් එතැන රැස්ව සිටි නියයෝජිතයන් 
පමණක් යනාව සමස්ත යලෝකවාසීන්ද මතු පරම්පරාවද ආමණ්ත්රණය කයළ්ය. මින් යපර  
ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබුණු ඇතැම් සුවියශ්ෂ් සංසක්ෘතීන් පාදක යකාට පැන නැඟුණු අයිතිවාසිකම් 
ප්රකාශන යමන් යනාව මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යම් විශ්ව ප්ර කාශනය වනාහී යමයලාවට 
ුළුමනින්ම නවය වූද විශව් සාධාරණ වූද ප්රපංචයකැයි ියා සිටිමින් සිය කථාව ඇරඹූ චාල්ස් 
මලික් යමයස්ද පැවසීය. 
 
“දහස් සංඛ්යාත අත් හිත්  ණනාවක් යමම විශව් ප්ර කාශනය නිර්මාණය ිරීමට දායක වී තියේ. 
එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සෑම සාමාජික රටක්ම මානව අයිතිවාසිකම්වලට  රුිරීමටත් 
මානව අයිතිවාසිකම් පිළිපැදීමටත් කටයුතු කරන බවට එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියට අත්සන් 
තබමින් ය ෞරවාන්විතව ප්රතිඥා දී තිබුණි. එයහත් යම් ියන මානව අයිතිවාසිකම් යමානවාදැයි 
එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතිය මගින් යහෝ යවනත් ජාතයන්තර යල්ඛ්නයක් මගින් යහෝ යමයතක් 
අපට නිශ්චිත යලස නිර්ණය කර දී තිබුයන් නැත. ඒ නිසා මානව අයිතිවාසිකම් හා මූලික නිදහස 
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පිළිබඳ සිද්ධාන්ත ප්රථම වරට නිශච්ිත හා ප්රමාණික යලස සවිසත්ර කර දක්වන්යන් යමම 
ප්ර කාශනය මගින් වීම අතිශයින් වැද ත්යේ. මයේ රය් රජය යවනුයවන් මා එක්සත් ජාතීන්යේ 
ප්රඥප්සතියට අත්සන් කළ විට මයේ රජය විසින්  රු ිරීමටත් පිළිපැදීමටත් යපායරාන්දු වූයේ 
යමානවාදැයි දැන් මම නිශ්චිතව දනිමි. මයේ රය් රජය එම යපායරාන්දුව ඉටු යනාකරන්යන් නම් 
දැන් මට එම රජයට එයරහිව උද්යඝෝෂ්නය කළ හැියේ. එවිට ඒ සඳහා ුළු යලෝකයේම 
සදාචාරාත්මක සහයයෝ ය මට ලැයබන බව දැන් මම දනිමි.”67 
 
යම් විශ්ව ප්ර කාශනය වනාහී අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මිහිපිට පවතින සියළුම සම්ප්රදාවල 
සංස්යල්ෂ්ණයක ප්රතිඵලයකැයි පැවසු මලික් එය තුළ යබායහෝ ආසියානු හා ලතින් අයමරිකානු 
ප්ර ඥා සම්පත්තිය  ැේව ඇතැයිද යමවැනි ආකාරයකට දස යදසින් උකහා ත් ඥාණයින්  
සංස්යලෂ්ණය වු යල්ඛ්නයක් මින් යපර ඉතිහාසයේ දක්නට යනාලැයේයැයිද පැවසීය. 
 
එක් එක් රටට අනනය සංස්කෘතික ප්රවාහයේ දායකත්වය විශ්ව ප්රකාශනයේ නිරූපණය වීම  ැන 
කරුනු දැක්වූ මලික් ලතින් අයමරිකානු රටවල යබායහෝ අත්දැකීම් මිනිසායේ අයිතිවාසිකම් හා 
යුතුකම් පිළිබඳ යබාය ාටා ප්රකාශණයයන් උකහා  ත් බවත් අඩුසැලිලි දැක්වීයමන් වැළැක්වීම 
සහ ස්ීන්යේ අයිතීන් පිළිබඳ විශාල දායකත්වයක් ඉන්දියායවන් ලැබුණු බවද කීය. ඇයමරිකා 
එක්සත් ජනපදය හා බ්රිතානය චිරා ත සිවිල් හා යද්ශපාලන නිදහස පිළිබඳ දිගු කලක් තිස්යස් 
රැස්කර ත් ඥාන සම්භාරය දායක කළ අතර යසෝවිය් සං මය අයනකුත් යබායහෝරටවල ද  
සහයයෝ යයන් මනුෂ්ය වර් යායේ ජීවන තත්වයන් වැඩිදියුණු කරනු වස් නව ආර්ික හා 
සාමාජයීය අයිතීන් එක්කර දුන් බවද මලික් විස්තර කයළ්ය. මිනිසාට යම් අයිතීන් හිමි වන්යන් ඒ 
හා සම්බන්ධ ඉටුකළ යුතු යුතුකම්ද සමගින් බව චීනය, ග්රීසිය, ලතින් අයමරිකානු රටවල්, ප්රංසය 
හා යසෝවිය් සං මය නිබඳව මතක් කළ බවද තවත් යබායහෝ රටවල් ආ මික නිදහස යමන්ම 
පවුයල් සුරක්ිතභාවයද අවධාරණය ිරීමට දායක වු බවද මලික් යපන්වා දුන්යන්ය. භාවිත කළ 
ප්රභවයන්යේ පුළුල් පරාසය හා විවිධත්වය සැලකූ විට විශ්ව ප්ර කාශනය භූය ෝලීය වශයයන් ිසිදු 
සුවියශ්ෂ්  කලාපීය මතවාදයකට යහෝ ජීවන රමයකට බර යනාතබන නියම අන්තර්ජාතික 
පදනමක පිහිටා ඇති බව නිසැකව ිව හැි යයිද මලික් පැවසීය. ප්ර කාශනයට යසෝවිය් 
සහයයෝ ය දිනා  ැනීයම් අවසාන ප්රයත්නයක් වශයයන් මලික් මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් 
කටයුතු වලට දායක වූ සෑම යසෝවිය් නියයෝජිතයයකු නමින් සඳහන් කරමින් ප්ර කාශනය හුදු 
බලායපායරාත්තු වලින් සමන්විත ලයිස්තුවක් වීම වළක්වමින් මනුෂ්යන්යේ යලෞික හා විෂ්යමූල 
අවශයයතා මිනිස් අයිතිවාසිකම් වශයයන් පිළි ැනීමට ඔවුන් විසින් දරන ලද අඛ්ණ්ඩ ප්රයත්නය 
අ ය කරන බව පැවසීය.  
 
යම් දක්වා යමම කටයුත්තට ඉමහත් යලස දායක වුවන් සියළු යදනාම නමින් සඳහන් ිරීමට 
යනාහැිවීම  ැන තමා කන ාටු යවන බව පැවසු නුදු,  මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් වාද 
විවාද වලදී යබායහෝවිට සිය ප්රතිවාදියා වූ පි.සී. චැන්ේ  ැන වියශ්ෂ්යයන් සඳහන් ිරීමට මලික් 
පසුබට යනාවීය. “අප සියල්ලන්යේම දෘෂ්්ි පථය සිය යපරදි  ඥාණ ප්රභාවයයන් හා දාර්ශනික 
විචක්ෂ්ණභාවයයන් පුළුල් ිරීමට චීන නියයෝජිත පී.සී. චැන්ේ නිරන්තරයයන් දායක විය. 
යකටුම්පත් කලාව පිළිබඳ ඔහු සතු වයක්ත දැනුම අප යයෝජනා කළ ඇතැම් වදන් හා යයදුම් වඩා 
හරබර යලස පරිවර්තනය ිරීමට යබායහෝ යස් දායක විය” යනුයවන් මලික් පැවසීය 
 
විශ්ව ප්රකාශණයයන් හුවා දක්වන පරමාර්ථ නියෂ්්ධනීය වීයම් ආදීනව යදවැනි යලෝක මහා 
යුද්ධයයන් පිළිඹිඹුවන බව මලික් වියශ්ෂ්යයන් මතක් කයළ්ය. එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියේ හත් 
යපාළක මානව අයිතිවාසිකම් යනුයවන් සඳහන් යවන නුත් එම අයිතිවාසිකම් යමානවාද ඒවා 
ආරක්ෂ්ා කරන්යන් යකයස්ද යන්න එහි සඳහන් යනාවන බව යළි අවධාරණය කළ ඔහු යම් විශ්ව 
ප්ර කාශනය එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතිය මගින් රැකීමට ප්රතිඥා දුන් ඒ අයිතිවාසිකම් යමානවාදැයි 
විශද යකාට දක්වන බව මතක් කයළ්ය. “ප්රකාශනයේ සඳහන් මානව අයිතීන් නිශ්චිත යලස 
ක්රියාත්මක ිරීමට ප්රතිඥා යදමින් අත්සන් කරනු ලබන අන්තර්ජාතික සම්ුතියක් සහ එම අයිතීන් 
බලාත්මක ිරීයම් ජාතයන්තර කාර්ය පටිපාටියක් අතයවශය බව අප දන්යනු. එයහත් ඒ ිසිවක් 
යනාමැතිව වුවද  යම් විශ්ව ප්ර කාශනය මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්රබල විමර්ශකයයකුයේ 
භුමිකාව ඉටුකරමින් පවතින තත්වය යවනස් ිරීමට නිසැකවම දායක වනු ඇත” යනුයවන් 
පවසමින් සිය කථාව අවසන් කයළ්ය. 
 

 
67  Malik, Habib C (ed) - Charles Malik and the Universal Declaration of Human Rights, Habib C. 

Malik (ed) (Oxford Center for Lebanese Studies, 200) p 117 



Final – Wijayananda Jayaweera - නියත විවරණය 

72 

 72 

චාල්ස් මලික්යේ කථාව  ැන ලියමින් සාන්ත කෘස් යමයස් සටහන් කයළ්ය. “සාකච්ොවට 
ප්රස්තුතය වු මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය පිළියයල යකාට නිම ිරීමට අනු මනය 
කළ දීර්ඝ වැඩපිළියවල ඔහු සවිස්තරව ඉදිරිපත් කයළ්ය. ඒ සා ප්රබල අධිකාරයින් යුතුව එම 
කටයුත්ත ඉටු ිරීමට අන් ිසියවකුට යනාහැක. ඒ  ප්ර කාශනය සකස් ිරීයම් දි  මලික් දැරූ මහත් 
ව කීම නිසා පමණක් යනාව අතිශයින් නිර්මල ප්රඥා ශක්තිය හා විස්තර සහිතව සිත් කාවදින 
අන්දමින් කරුණු දැක්වීමට ඔහු තුළ තීබු අසාමානය කුසලතාවයද ඊට යහ්තු විය.” 
 
විශ්ව ප්ර කාශනය හඳුන්වා යදමින් මලික් කළ කථායවන් පසු මහා මණ්ඩලය අමතා කථා ිරීයම් 
අවස්ථාව යසසු අයටද ලැබුණි. යයෝජිත විශව් ප්ර කාශනය ජාතික රායජයේ වසවරීයත්වයට ඇඟිලි 
 ැසීම සඳහා යයාදා ත හැිය යනුයවන් එවකට යසෝවිය් පිල පතුරුවමින් සිටි මතය මීළඟට 
කථා කළ කාසන්යේ දැඩි වියේචනයට ලක් විය. එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයට යපර පැවැති 
ජාතීන්යේ ලී යේදී 1933 හිටිලර්යේ නියයෝජිතයන්ද ඒ සමාන තර්කයක් ය යනමින් ජර්මනියේ 
විසු ඇතැම් ජන යකා්ඨාශ ජර්මන් රජය විසින් පරිපීඩනයට ලක් ිරීම සාධාරණීකරණය ිරීමට 
තැත් කළ බවද කාසන් යපන්වා දුන්යන්ය. 
 
පී.සී චැන්ේ කථා කරමින් මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් දී සිදු වු දීර්ඝ සමායලෝචනයන්  ැන 
පැහැදිලි ිරීමක් කයළ්ය. “මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ා ිරීම විශද යලස සඳහන් ිරීමට 
අවශයය වු සැම විටකදීම ඒ සඳහා වහාම එකඟත්වයකට පැමිණීමට සියළුම නියයෝජිතයයෝ සමත් 
වුහ. මතයේදය ඇතිවූයේ තම යද්ශපාලන ස්ථාවරවයන් වල දැඩිව එල්බ සිටීමට ඇතැම් යකයනකු 
තැත්කළ අවස්ථාවලදී පමණි” යැයි චැන්ේ ියා සිටියේය. සාකච්චාවලදී චීනයේ ප්රයත්නය වූයේ 
තම සහෘදයන්යේ යවනස් සිතුම් පැතුම් හා විශ්වාසයන් උයප්සක්ෂ්ායවන් සලකමින් එකඟත්වය 
ය ාඩ නැගීම බවත් එයහත්  ඇතැම් සාකච්ොවලදී දක්නට ලැබුණු අනමය ආධානග්රාහීත්වය නිසා 
එකඟත්වයට පැමිණීම අසීරු වූ අවස්ථාවන්ද වී යැයි ඔහු පැහැදිලි කයළ්ය.  “නියමිත එකම 
රාුවකට යකාටුවී සිතීමටත් එකම ආකාරයක ජිවන රමයක් අ ැයීමටත් කරන බල ිරීම අපට 
යම් කාලයේ දක්නට ලැයේ.  ඒ අන්දයම් බලපෑම් මගින් ඇති කර ත හැක්යක් බලය ආයුධයක් 
කර ත් සතයයයන් ඈත්වු බලහත්කාර එකඟත්වයක් පමණි. යකායිතරම් බලයක් භාවිත කළද 
එවැනි බලහත්කාර එකඟත්වයක් වැඩිකලක් යනාපවතින බවද අප දැන ත යුතුය” යනුයවන්ද 
චැන්ේ පැවසීය. ඉන්දියානු නියයෝජිත ලක්ෂ්්මී යමනන්ද අන් අදහස් උයප්සක්ෂ්ායවන් ඉවසීම අ ය 
කරමින් කථාකයළ්ය. සියළුම අයිතීන් ඉපයදන්යන් එම අයිතීන් හා සම ාමී යුතුකම්ද සමගින් 
බවට මහත්මා  ාන්ධි කළ ප්රකාශය මතක් කළ ඇය මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය 
අයිතිවාසිකම් වලට සම ාමීව ඒ යුතුකම්වලට අවනත වීයම් ප්ර කාශනයක් වශයයන්ද සැලිය යුතු 
බව ප්රකාශ කළාය. 
 
සිය වාරය පැමිණිවිට එලියනෝර් රූස්යවල්් කථාව පැවැත්වීම පිණිස යේදිකාවට ය ාඩවී 
වමයරායෆාන සංඛ්යාවින් යහබි කිකස්ථානය යවත පිය නැගුවාය. අත්දි  නිල් පැහැති 
 වුමින් සැරසී සිටි ඇය ෆ්රැන්ක්ලින් රූස්යවල්් විසින් මං ල දිනයේදී තෑගි දුන් සිය ප්රියතම 
තුන්පිහාටු හාරිච්චියද පැළඳ සිටියාය. පැහැදිලි  ැඹුරු කටහඩින් සභාව ආමන්ත්රණය කළ 
එලියනෝර් යමයස් පැවසුවාය.  
 
“එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය පිළිබඳව පමණක් යනාව ුළුමහත් මානව සංහතිය පිළිබඳවද 
සුවියශෂ්් අවස්ථාවක් සනිටුහන් ිරීයම් කටයුත්තකට අපි යමතැනට පැමිණ සිටිු.  ඒ කටයුත්ත 
නම් තුන්වැනි කාරක සභාව උපයද්ශනය කර ඇති පරිදි යම් මහා මණ්ඩලය මානව අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය සම්මත කර  ැනීමයි. යම් විශව් ප්ර කාශනය මිහිතලයේ යවයසන සියළු 
මිනිසුන්ට යපාදුවූ ජාතයන්තර මැේනා කාර්ටාවක්68 යලස සැලිය හැිය. මහා මණ්ඩලය විසින් 
යම විශ්ව ප්ර කාශනය අනුමත යකාට ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබීම 1789 ප්රංශ ජනතාව මිනිසායේ 
අයිතිය පිළිබඳ ප්රකාශය අනුමත ිරීමත් අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනතාව පුරවැසි 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  පනත අනුමත ිරීමත් හා සම කළ හැි බව මම විශව්ාස කරමි.”69 
 
විශ්ව ප්ර කාශනය ප්රසංශාවට ලක් කරමින් කථා කළ එලියනෝර් එය සකල යද්ශවාසී මනුෂ්යයන්යේ 
අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ජීවන ප්රමිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර ැනීම හා පෘථුල නිදහස භුක්තිවිදීයම් ප්රීතිය 

 
68 Magna Carta (මැේනා කාර්ටාව - ක්රි.ව. 1215 එං ලන්තයේ යජෝන් රජු විසින් පිළිපැදීමට එකඟ වු 

අයිතීන් පිළිබඳ යල්ඛ්නය - රජුයේ අධිකාරි බලය අභියයෝ යට ලක් කල ුල්ම යල්ඛ්නය වශයයන් 

සැලයක්. 

69 Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New (Random House, New York)P. 166 



Final – Wijayananda Jayaweera - නියත විවරණය 

73 

 73 

කරා ඔහුන් යයාුකරන්නා වූද යමයතක් කලක් අතපසුව තිබූ අතිශයින් ප්රශස්ත පියවරක් බව ියා 
සිටියාය. විශ්ව ප්රකාශනයට පදනම වූයේ “මනුෂ්යාට තම ස්වීයත්වය පරිපුර්ණ කර ැනීමට 
හැිවන්යන් ඒ  සඳහා අවශය නිදහස හා නිරන්තරයයන් තහවුරු කරන මානව අභිමානය භුක්ති 
වීදීමට ඔහුට අවස්ථාව සැලසියමනි” යන අධයාත්මික විශ්වාසය බවද එලියනෝර් ියා සිටියාය. 
යසෝවිය් නියයෝජිතයන්යේ සංයශෝධන ප්රතික්යෂ්පවු ආකාරය සැයකවින් පැහැදිලි එලියනෝර් සිය 
කථාව යමයස් අවසන් කළාය. 
 
“සියළු මනුෂ්යන්යේ හැසීරීම පිළිබඳ ප්රමිතියක් වශයයන් සැලිය හැි යමම මානව අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය යම් මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේදීම බහුතර ෙන්දයයන් සම්මත කර නිු. 
එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සාමාජිකයන් යලස අප අයප්ස අඩුපාඩුකම් යදාස් පයරාස්  ැන වඩ 
වඩා දැනුවත් විය යුතු අතර ප්රකාශනයේ සඳහන් ඉහළ ප්රමීතීන්ට අනුව අවංකව කටයුතු ිරීමට 
අප දරන ප්රයත්නයට එක්වන යලසද මම සියල්ලන්ය න්ම ඉල්ලමි.70” 
 
එයහත් එය එලියනෝර්යේ යහාඳම කතාව යනාවීය. සාන්තා කෘස්යේ නිරීක්ෂ්ණ වලට අනුව යමවර 
එලියනෝර්යේ කළ කථාව තරමක් දුර්වල එකි. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කථා කරන විට 
යවනදා ඇය තුළ තිබූ කැපවීම හා ජවය යමවර කථායේ එතරම් දක්නට යනාතිබුණි. අයනක් අතට 
අයමරිකානු රජයේ නියයෝජිතයකු වශයයන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ රටතුළ පවතින සීමාවන් 
සලකමින් රාජය යදපාර්තයම්න්තුව අනුමත කළ පිටපතට අනුව කථා කරන විට ඒ හුරුපුරුදු ජවය 
ඇයේ කථායේ යනාතිබීම  ැන සාන්ත කෘස් විමතියට පත් යනාවීය. 
 

මහා මණ්ඩල විවාදයට මැදිහත් වු යසෝවිය් නියයෝජිතයා විශ්ව ප්රකාශනයේ යබායහෝ විශිෂ්්ට 
ලක්ෂ්ණ තිබුණද ඇතැම් ව න්තිවල බරපතල අඩුපාඩුකම් තියබන බවත් එනිසා ප්ර කාශනය 
සම්ම්ත ිරීම මහා මණ්ඩලයේ ඊළඟ සැසිවාරයට කල් තැබිය යුතු බවත් ප්රකාශ කයළ්ය. එයහත් ඒ 
සඳහා ඔහු දැක්වු කරුණු එියනකට පරස්පර විය. එක අතින් ප්ර කාශනය හිස් වදන් වැලක් බව 
පැවසු ඔහු ඒ අතරම එය සාමාජික රටවල වසවරී හාවයට තර්ජනයක් විය හැි යැයිද පැවසීය. 
ප්ර කාශනය පමණට වඩා වනතික ස්වරූපයක් ය න ඇතැයිද ප්රකාශ කරන අතරම ක්රියාත්මක 
වීමට අවශය බලාත්මක ස්වභාවයක් එය සතුව නැතැයිද යචෝදනා කයළ්ය. හි්ලර් ජර්මනියේ සිදු 
කළ අපරාධ ඊනියා වසවරී භාවයට ුවා වී කළ ඒවා යැයි කාසන් කළ සඳහන  ැන කුපිත වූ 
යසෝවිය් නියයෝජිත ආන්යද්ර විසින්ස්ි යදවැනි යලාක මහා යුද්ධයට යහ්තු වූයේ ජර්මන් 
ජනතාවයේ මානව අයිතිවාසිකම් නැතිවීම යනාව එවකට සිටි බ්රිතානය අ මැති චැම්බර්යල්න් 
ඇතුළු යුයරෝපීය නායකයන් හි්ලර් යකයරහි දැක් වු කරුණා සමාපත්තිය නිසා යැයි ියා 
සිටියේය. වසවරීභාවය ආරක්ෂ්ා ිරීයම් පිළියවත විශාල රටවල ආරමණශීලි බලපෑම් වලින් 
කුඩා රටවල්  ලවා  ැනීමට සකස් වුවක් බව විසින්ස්ි තර්ක කයළ්ය. 
 

ආ ම පිළිබඳවූ විවාදාත්මක ව න්තිය සම්බන්ධයයන් අවසානයේදී යනාසතුට පළකයල් සවුදි 
අරාබිය පමණි. ඒ වන විට තුන්වැනි කාරක සභායේ පැවැත්වූ ෙන්ද විමසීයම්දී සවුදි අරාබිය හැර 
අයනකුත් සියළුම රටවල් ආ මික නිදහස පිළිබඳ ව න්තියට පක්ෂ්ව ෙන්දය දී තිබුණි. මහා 
මණ්ඩල රැස්වීයම්දී යම් විෂ්ය සම්බන්ධයයන් තීරණාත්මක මැදිහත්වීම කරන ලද්යද් පිස්ථානු 
නියයෝජිත කණ්ඩායයම් නායක පිස්ථානයේ වියද්ශ ඇමැති ුහම්මඩ් සෆරුල්ලා ඛ්ාන් විසිනි. 
අලමඩි ුස්ලිම් නිකායේ සාමාජිකයයකුවූ සෆරුල්ලා ඛ්ාන් මහාමණ්ඩලය අමතමින් ආ මික 
නිදහස පිළිබඳව විශ්ව ප්රකාශනයේ සඳහන්ව ඇති අයිතියට පිස්ථානය ුළුමනින්ම එකඟවන බව 
ප්රකාශ කයළ්ය. එවකට එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් අතරින් වැඩිම ුස්ලිම් 
ජන හනය ඇති රට වශයයන් සැලකුණ පිස්ථානය යමයස් සවුදි අරාබියේ වියරෝධතා බැහැර 
කරමින් ආ මික නිදහස පිළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයේ සඳහන් කර ඇති විවරණය අනුමත ිරීම ඉතා 
වැද ත් පියවරක් විය. යම් ප්රස්තුතය ඉස්ලාම් ආ යම්  රුත්වය පිළිබඳ කරුණක් බව පැවසූ 
සෆරුල්ලා ඛ්ාන් ආ මික විශ්වාසය යනු අනිවාර්ය කළ හැි යදයක් යනාවන බව කුරානය උපුටා 
දක්වමින් යමයස් පැවසීය. “විශව්ාස කරන්නාට විශ්වාස ිරීමටත් අවිශ්වාස කරන්නාට අවිශව්ාස 
ිරීමටත් ඉඩ යදන්න.” අනයා මිකයන් ඉස්ලාම් ආ මට හරවා ඔහුන්යේ ජීවන රමය යවනස් 
ිරීම ඉස්ලාම් ආ යම් එක් පරමාර්ථයක් බවත් එම අයිතිය අයනකුත් ආ ම් වලටද තිබිය යුතු 
බවත් පැවසූ ඛ්ාන් යකයස්යවතත් සිය ආ ම යවනස් ිරීමට  යද්ශපාලන පරමාර්ථ සඳහා ඇතැම් 
ක්රිස්තියානි මීෂ්නාරීන් විසින් මිනිසුන් යපළඹවනු ලැබීම තමා අනුමත යනාකරන බවද පැවසීය. 
එයහත් යකයනකුට සිය ආ ම යවනස් ිරීමට ඇති අයිතිය ඉසල්ාම් ආ යම් ඉ ැන්වීම් වලට 
පටහැනි යනාවන බව තමාට ඉඳුරාම පැවසිය හැි යයිද  ඔහු ප්රකාශ කයළ්ය.   
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විශ්ව ප්ර කාශනය පරිපූර්ණ යල්ඛ්නයක් යනායේය යන යචෝදනාව පිළියකේ කරමින් විවාදය 
අවසානයේදී කථාකළ සිරියානු නියයෝජිත අේදුල් රහමන් ඛ්යාලි යමයස් පැවසීය:  
 

“මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  වූ විවිධ ප්රකාශන මින් යපර ඉතිහාසය පුරා දැක  ත හැිය. ඒ 
ප්රකාශනද පරිපූර්ණ යනාවූවා පමණක් යනාව පරිපුර්ණව පිළිපදිනු ලැබුයේ ද  නැත. ශිෂ්්ඨාචාරය 
දියුණුවූයේ අප බලායපායරාත්තු වූවාට වඩා මන්ද ාමී යේ යිනි. යම් විශව් ප්ර කාශනය හුයදක් 
එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලයේ හා ආර්ික හා සාමාජයීක මණ්ඩලයේ ිහිපයදයනකු එක්ව 
කළ කටයුත්තක ප්රතිඵලයක් වශයයන් යනාසැලිය යුතුය. එය  පරම්පරා  නනාවක් පුරා මනුෂ්ය 
සංහතිය විසින්ම දරණ ලද දැනුවත් වෑයමක ප්රතීඵලයක් වශයයන් සැලිය යුතුය. දැන් අයප්ස 
කාර්ය විය යුත්යත් අධයාපනය මගින්, අවශය ජාතික නීති රීති හා ආණ්ඩුරම සම්පාදනයයන් යම් 
විශ්ව ප්රකාශනයේ සඳහන් සිද්ධාන්ත අනු මනය ිරීමයි”71 
 

මහා මණ්ඩල විවාදය අවසන් වන විට රටවල් තිස් හතරක නියයෝජිතයන් සිය අදහස් පල කර 
තිබුණි. යබයහවින් භාවපූර්ණවූ කිකයයක් විශ්ව ප්ර කාශනය ඉමහත් යස් අ යමින් සිය අදහස් පල 
කළ හැම වරකදීම මහා මණ්ඩල ශාලාව සිසාරා ඉමහත් ය ෞරව සම්ප්රයුක්ත බවක් තිබුයන්යැයි 
පළ කළ සාන්තා කෘස් යමයස් සටහන් කයළ්ය. 
 

“මනුෂ්යාත්මභාවයේ උත්කෘෂ්්ඨවූ සාරධර්මයන් නිර්ණය ිරීම උයදසා යපාදු එකඟත්වයක් 
ය ාඩනැය න්නාවූද සතය වශයයන්ම අර්ථාන්විත වූද  ඓතිහාසික අවස්ථාවකට මා සහභාගි 
යවමින් සිටින බව මට හැඟුණි. යම් සාරධර්ම තීරණය ිරීමට යහ්තු වූයේ ිසියම් ජ ත් 
බලපරාරමයක බලපෑමක් යනාව පරිපීඩනයයන් හා අ හිඟ බවින් නිදහස්ව තම ස්වීයත්වය 
ය ාඩන ා ැනීමට මනුෂ්යාට ඇති අනුල්ලංඝනිය අයිතියයි. අන්ිසිදු ජාතයාන්තර රැස්වීමකදී මට 
අත්දැක  ැනීමට යනාහැි වූ පරිදි යද්ශ යද්හාන්තරයන්ය න් පැමිනි ස්ීන් හා පුරුෂ්යන් අතර 
අවංක සාුහිකබවක් හා සයහෝදරත්වයක් පළයකයරන වටා පිටාවක් රැස්වීම් ශාලාව තුළ විය. 
කිකයන්යේ මැදිහත්වීම් පුරසාරමින් යතාරවූ සන්සුන් හා යබයහවින් අවයාජ ඒවා විය.”72 
 

නියයෝජිතයන්යේ කථා අවසානයේ මහා මණ්ඩලය මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් 
ප්රකාශනයේ ව න්තියක් ව න්තියක් පාසා ෙන්ද විමසීම ආරම්භ කයළ්ය. ප්රකාශනයේ අඩංගු 
ව න්ති තියහන් ව න්ති විසිතුනක්ම ඒකමතිකව සම්මත විය. පළුයවනි හා යදවැනි ව න්ති 
සඳහා සහ වි මනයට ඇති අයිතිය, ආ මික නිදහස, අධයාපනයට අයිතිය, යන ව න්ති 
සම්බන්ධයයන්ද ප්රකාශනයේ සඳහන් අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර ත හැි සමාජ හා ජාතයන්තර 
රටාවකට සියල්ලන්ටම අයිතිය ඇත්යත්ය යන ව න්තිය සම්බන්ධයයන්ද සාමාජික රටවල් 
ිහිපයක් ෙන්දය පාවිචිචි ිරීයමන් වැළැකී සිටියේය. අඩුසැලිලි දැක්වීමට භාජනය යනාවීයම් 
අයිතියට විරුද්ධව එක ෙන්දයක්ද පවුල සම්බන්ධ ව න්තියට විරුද්ධව ෙන්ද හයක් හා අදහස් 
ප්රකාශ ිරීයම් හා භාෂ්ණයේ නිදහස පිළිබඳ ව න්තියට විරුද්ධව ජන්ද හතක්ද ප්රකාශ විය. 
 

ඒ අවස්ථාව වන විට විශව් ප්ර කාශනය සමස්තයක් වශයයන් අනුමත ිරීමට පක්ෂ්ව විශාල ෙන්ද 
ප්රමාණයක් ලැයබන බව යපනීය ාස් තිබුනු බැවින් යබායහෝ යදයනකුයේ අවධානය යයාු වී 
තිබුයණ් විශ්ව ප්ර කාශනය සම්ම්ත ිරීමට විරුද්ධව ිසියම් රටක් ෙන්දය පාවිච්චි කරන්යන්ද යන 
කාරණයයි. යසෝවිය් පිල විශව් ප්ර කාශනය සම්මත ිරීමට විරුද්ධව ජන්දය පාවිච්චි කරනු ඇතැයි 
එලියනෝර් සැක පළ කළද අවසාන යමයහායත් යහෝ යසෝවිය් පිල එයට අනුමැතිය යදනු ඇතැයි 
හම්ප්රි විශව්ාස කයළ්ය. එයහත් අවසානයේදී යදයදනායේම විශව්ාසයන් වැරදී ගියේය. 
 

මහා මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය සම්මත ිරීම පිණිස 
එක් එක් රය් නම් කැඳවා ෙන්ද ප්රකාශ ිරීම 1948 යදසැම්බර් 10 වැනිදා එළඹීමට විනාඩි 
හතරකට යපර ආරම්භ කයළ්ය. සී්ටු ඇදීයම් රමයට අනුව ප්රථමයයන් ෙන්දය පාවිච්චි ිරීම 
පැවරී තිබුණු රට බුරුමයයි. බුරුමය විශ්ව ප්ර කාශනය සම්ම්ත ිරීමට පක්ෂ්ව ෙන්දය පාවිච්චි 
කයළ්ය. අනතුරුව නැගී සිටි බයියලෝරුසියාව ෙන්දය පාවිච්ච් ිරීයමන් වැළැකී සිටියේය. 
යසෝවිය් පියල් අයනකුත් රටවල් - යචයකෝයලෝවැියාව, යපෝලන්තය, යුක්යර්නය, යසෝවිය් 
සං මය හා යුය ෝස්ලාවියාව ද එයස්ම ෙන්දය පාවිච්චි ිරියමන් වැළැකී සිටියේය. දකුණු අප්රිකාව 

 
71 183rd Plenary Meeting Record, UN General Assembly Dec 10, 1948 -  P.922 

72 Santa Cruz – Cooperar o Pecer – Quoted by Glendon, Mary Ann (2001) A World Made New 

(Random House, New York)P. 169 
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විශ්ව ප්ර කාශනය හා එකඟ යනාවන බව යබායහෝ අය දැන සිටියේය. එයහත් යබායහෝ යදනා අදහස් 
කළ පරිදි විරුද්ධව ෙන්දය පාවිච්චි ිරීම යවනුවට දකුණු අප්රිකාව කයළ්ද ෙන්දය පාවිච්චි 
ිරීයමන් වැළැකී සිටීමයි. විශ්ව ප්ර කාශනය සම්මත ිරීමට සියළුම ුස්ලිම් රටවල් පක්ෂ්වුවද සවුදි 
අරාබිය පමණක් ෙන්දය පාවිච්චි ිරීයමන් වැළැකී සිටියේය. අවසාන  ණනයේදී මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය සම්මත ිරීමට පක්ෂ්ව ෙන්ද 48ක් ප්රකාශ වු අතර විපක්ෂ් 
ජන්ද ිසිවක් යනාවීය. රටවල් අටක් ෙන්දය පාවිච්චි ිරීයමන් වැළැකී සිටියේය. 
 

මහා මණ්ඩල රැස්වීම අවසන් කරමින් සහාපති හර්බ් එව් කළ කථායේදි මානව අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ  විශ්ව ප්ර කාශනය සම්පාදනය සඳහා එලියනෝර් රූස්යවල්් දුන් දායක්ත්වය යබයහවින් 
පැසසුමට ලක්විය. “අයනක් යබායහෝ යදයනකුයේද සහය ඇතිව යම් කටයුත්තට නායකත්වය දුන් 
පුද් ලයා යම් අවස්ථායේදී අප අතර සිටීම  ැන මම අතිශයින් ප්රීති යවමි. යශ්රෂ්්්ඨ නමකට හිමිකම් 
ියන රූස්යවල්් මැතිණිය යම් කටයුත්ත සාර්ථකව ඉටුිරීයමන් ඒ නම තවත් ඉහළට 
නැංවූවාය” යනුයවන් එව් ප්රකාශ කළ විට සබා ැයේ සිටි සියල්යලෝම සිය අසුන් වලින් නැගී දිගු 
අත්යපාලසන් හඬින් ඇයට ප්රණාමය පුද කළහ. එලියනෝර්යේ යවයහසකර ුහුණ මදහසින් 
ආයලෝකමත් විය. 
 

විශ්ව ප්ර කාශනය සම්මත ිරීමට විරුද්ධව ිසිදු රටක් ෙන්දය පාවිච්චිකර යනාතිබීම විශාල 
ජයග්රහණයක් යලස මානව අයිතිවාසිකම් අ ය කළ සියල්යලෝම සැලකූහ. එහි එන ව න්ති 
තියහන් විසිතුනක්ම අනුමත වූයේ ඒකච්ෙන්දයයන් වීමද වැද ත් කරුණක් විය. සංවිධානය වූ 
රටවල් සමූහයක් එක්ව සියළු යලෝකවාසීන් යවනුයවන් මනුෂ්යායේ නිදහස හා මූලික 
අයිතිවාසිකම් යමයස් විශ්ව සාධාරණ ප්ර කාශනයින් එළි දැක්වීම මින් යපර ඉතිහාසයේ සිදු වූවක් 
යනාවීය. එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය සම්මත කළ මානව අයතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව 
ප්ර කාශනය සන්තුෂ්්ටිය හා නන් වැදෑරුම් නිදහස යසායා මනුෂ්ය වර් යා යන අසීරු  මනට නියත 
විවරණය ලබා දුන්යන්ය.  
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10. මානව  හිමිකම්  - නියත  විවරණය   
 

විශ්ව ප්ර කාශනයට එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ අනුමැතිය ලැබීම මානව අයිතිවාසිකම් 

ඉතිහාසයේ නව මංසලකුණක් විය. මනුෂ්යායේ අභිමානය අවධාරණය කරමින් සහෘදත්වය සහ 

නිදහස එියනකට යාකරමින් ඉදිරි දක්නා නුවනින් සම්පාදනය වූ  යම් මහඟු යල්ඛ්නය යදවැනි 

යලෝක මහා යුද්ධයයන් අනතුරුව බිහිවූ වැද ත් ජාතයන්තර සම්ුති ිහිපයකම පුයරෝ ාමි 

පදනම වීය. යරයන කාසන් විශව් ප්ර කාශනය කුළුණු හතරින් සුසැදි සුවිසල් වාහල්කඩකට සම 

කයළ්ය. පූර්විකාවට අයත් ප්රතාපවත් සප්සත දර්ශකයන් වාහල් කයඩ් සත් පිය ැට යපළ යලසත් 

පළුයවනි හා යදවැනි ව න්ති වලින් ියැයවන අභිමානය, නිදහස, සමානාත්මතාවය හා 

සයහෝදරත්වය යන යපාදු මූලධර්ම හතර එම වාහල් කයඩ් අත්තිවාරම්  ල් බවත් විශ්ව 

ප්රකාශනයේ සඳහන් චතුර්වාර්ගික අයිතීන් වාහල්කයඩ් සතර කුළුණු වශයයන් සැලිය හැි 

බවත් කාසන් විස්තර කයළ්ය. චතුර් වාර්ගික අයිතීන් වශයයන් ඔහු සඳහන් කයල් තුන්වැනි 

ව න්තියේ සිට එයකායලාස්වැනි ව න්තිය දක්වා ව න්ති වලින් විස්තර කළ පුද් ලයයකු 

වශයයන් මනුෂ්යා සතු අයිතීන්,  12 වැන්යන් සිට 17 වැන්න දක්වා වු ව න්තිවලින් ියැයවන 

පුද් ලයා හා අනයන් අතර සම්බන්ධතාව පිළිබඳ අයිතීන්ද, 18 සිට21 දක්වා වු ව න්ති වලින් 

ියැයවන අධයාත්මික, යලෞික හා යද්ශපාලන අයිතීන්, 22 සිට 27 දක්වා වු ව න්තිවල සඳහන් 

වන ආර්ික සමාජයීය හා සාංස්කෘතික අයිතීනුත්ය. කාසන්ට අනුව වාහල්කයඩ් ශිඛ්රය යලස 

සැලකුයන් 28 සිට 30 දක්වා ව න්තිවලින් ියැවුනු පරිදි  පුද් ලයා සමාජය හා යාකරන යුතුකම්, 

අයිතීන් පීළිබඳ සීමාවන් හා අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් ිරීමට අවශය සමාජ යද්ශපාලනික තත්ව විස්තර 

කරන යකාටසය. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය කාසන් අදහස් කළ ආකාරයට ියැවීම එහි ව න්ති 

අතර ඇති අන්තර් සම්බන්ධතාවයත් සමස්ත ප්ර කාශනයේ විශව් සාධාරණත්වයත් යත්රුම්  ැනීයම් 

කදිම විධිර මයි. විශව් ප්රකාශනයේ පූර්විකාව අනතුරුව එන නියේදනය හා පළුයවනි යදවැනි 

ව න්ති යදක ප්රකාශනයේ සමස්ත පරිශ්රය, අභිප්රාය හා සිද්ධාන්ත ඉදිරිපත් කරන හැඳින්වීමි. 

එය‘යපාදු ප්රස්තාවනාව’ යලස සැලිය හැියැයි කාසන් පැවසීය. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

විශ්ව ප්රකාශනයේ  එන එම ප්ර ස්තාවනාව යමයස්ය. 

පූර්විකාව 

“සමස්ත යලෝකය තුළ නිදහස, යුක්තිය හා සාමය සඳහා පදනම වන්යන්, මිනිස් පවුයල් හැම 

සාමාජිකයයකුම සතු සහජ අභිමානය හා  අහිමි කළ යනාහැි සමාන අයිතිවාසිකම් බව ප්රතයක්ෂ් 

වීමත්; 

මානව අයිතිවාසිකම් යනාතැකීම හා අවඥාවට ලක් ිරීයම් ප්රතිඵල වශයයන් මනුෂ්ය සංහතියේ 

හෘද සාක්ියට දරා ත යනාහැිවූ ම්යල්ච්ෙ ක්රියාවන් ඇතිවීමත්,   

භාෂ්ණයේ හා ඇදහීයම් නිදහසද බියයන් හා අඟහිඟයයන් යතාරව ජීවත් වීයම් නිදහසද භුක්ති විඳිය 

හැි යලෝකයක් බිහි ිරීම යපාදු ජනතාවයේ උතුම් අයප්සක්ෂ්ාව වශයයන් ප්රකාශ ිරීමත්; 

අදමිටු පාලනයන්ට හා ප්රජා පරිපීඩනයන්ට එයරහිව අවසාන විසඳුම වශයයන් කැරලි යකෝලාහල 

ඇතිිරීමට මිනිසා යපලඹවීයමන් වැළැක්වීම පිණිස නීතිය මගින් මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ා 

කරදීම අතයවශය වීමත්; 

ජාතීන් අතර මිතුරු සබඳතා වැඩි දියුණු ිරීම අතයවශය වීමත්; 
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මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම්, මනුෂ්යායේ අභිමානය සහ මනුෂ්යභාවයේ වටිනාකම සහ, ස්ීන් හා 

පුරුෂ්යන් විසින් සම අයිතිවාසිකම් දැරීම එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතිය මගින් යළි තහවුරු කරමින්, 

සමාජ ප්ර තිය හා පෘථුල නිදහස සඳහා යහපත් ජීවන තත්වයන් වර්ධනය ිරීමට එක්සත් ජාතීන්ට 

අයත් ජනතාව අධිෂ්්ඨාන කර ඇති නිසාත්; 

මානව අයිතිවාසිකම්  සහ මූලික නිදහස විශ්ව සාධාරණ යලස  රුිරීම හා පිළිපැදීම ප්රවර්ධනය 

ිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්යේ සහයයෝ ය ඇතිව කටයුතු ිරීමට එහි සාමාජික රටවල් ප්රතිඥා දී 

ඇති නිසාත්; 

ඒ ප්රතිඥාව පරිපූර්ණව සාක්ෂ්ාත් කර  ැනීම පිණිස යමම අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස පිළිබඳ යපාදු 

අවයබෝධය ඇති කර ැනීම අතිශයින්ම වැද ත් වන නිසාත්; 

එක්සත් ජාතීන්යේ මහා මණ්ඩලය යමයස් ප්රකාශ කර සිටී; 

සෑම පුද් ලයයකු සහ ජන සමාජයේ සෑම අං යක් විසින්ම  මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යමම 

විශ්ව ප්ර කාශනය සියළු ජනතාවන් සහ සියළු ජාතීන් විසින් සාක්ෂ්ාත් තර ත යුතු යපාදු ප්රමිතීන් 

යලස සලකමින්, ඒවා නිරන්තරයයන් සිහියේ තබා නිමින් යමහි සඳහන් අයිතීන්ට සහ නිදහසට 

 රු ිරීම අධයාපනයයන් හා ශික්ෂ්ණයයන් ප්රවර්ධනය ිරීමටත්, සාමාජික රටවල යමන්ම 

සාමාජික රටවල අණසකට අයත්වන යද්ශයන්හි යවයසන ජනතාව සඳහා එම අයිතීන් සහ 

නිදහස, ජාතික යමන්ම ජාතයන්තර මටටම් වලදීද ඵලදායී යලස විශ්ව සාධාරණව පිළි ැනීම හා 

පිළිපැදීම සාක්ෂ්ාත් කර ැනීමටත් කටයුතු කළයුතුයේ.” 

මනුෂ්යායේ අභිමානය යබයහවින්  අවධාරණය කළ විශ්ව ප්රකාශනයේ ඉහතකී ප්රස්තාවනාව හා 

නියේදනය යදවැනි යලෝක මහා යුද්ධයයන් අනතුරුව පිහිටවු යබායහෝ ආණ්ඩුරම වයස්ථා 

යල්ඛ්නයන් මනුෂ්ය අභිමානය යපරදැරි යකාට සැකසීමට සැලිය යුතු බල පෑමක් කයළ්ය. 

උදාහරණයක් වශයයන්  ත යහාත් 1949 දී හඳුන්වා දුන් ජර්මනියේ මූලික නීතියේ පළුයවනි 

ව න්තිය වූ “මිනිසායේ අභිමානය අනුල්ලංඝනීයයේ. එයට  රු ිරීමත් එය ආරක්ෂ්ා ිරීමත් 

රජයේ සියළුම අධිකාරයන්යේ ව කීම යේ” යන්න මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය 

මගින් තහවුරු කළ මිනිසායේ අභිමානය පිළිබඳ සංකල්පය ආණ්ඩුරම වයවස්ථා සම්පාදනය 

සම්බන්ධයයන් ඇති කළ සෘජු බල පෑම පිළිබඳ යහාඳ උදාහරණයි. 

විශ්ව ප්රකාශනයේ පූර්විකාව ඇරයඹන්යන් නිදහස, යුක්තිය හා සාමය අතර ඇති අන්තර් 

සම්බන්ධතාව සඳහන් කරමින් ඒ තුනම සාක්ෂ්ාත් කර ත හැක්යක් මනුෂ්යායේ අභිමානයට 

 රුිරීයමන්  හා මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිපැදීයමන් බව ියමිනි. මානව අයිතිවාසිකම්වල විශව් 

සාධාරණත්වය හා ඒවා මිනිස් පවුයල් සෑම යකයනකුටම අයිති බව සඳහන් ිරීම රජය හා රට 

වැසියා අතර ඇති සම්බන්ධය එක් එක් වසවරී රාජයයේ හිතුමනාපය අනුව සිදුවන්නි යන 

චිරා ත පිළි ැනීම අභියයෝ යට ලක් කයළ්ය.පූර්විකායේ  මයවන තවත් අතිශයින් වැද ත් 

කරුණක් නම් රජයක් විසින් නීතයානුකූලව ප්රදානයකරන ලද අයිතියක් හැයරන්නට යවනත් ිසිදු 

අයිතියකට හිමිකම් කීමට යකයනකුට යනාහැිය යන රාජය යක්න්ිය මතය යමහිදී ප්රතික්යෂ්්ප 

වීමයි. මානව අයිතිවාසිකම් ිසියවකු විසින් ප්රදානය කරන ඒවා යනායේ ඒවා මනුෂ්යයයකු වීම 

නිසා සහජයයන්ම හිමිවීම ප්රතයක්ෂ්යක් බව පූර්විකාව ියයි. නාසිවාදී ජර්මන් රජය තම රය් 

ඇතැම් රටවැසි යකාටස් වලට අඩු සැලිලි දැක්වීමට නීති සම්පාදනය කළ අවධියේ රාජය 

යක්න්ිය නීති සම්පාදනය නියාමනය කළ හැි අන්තර් ජාතික ප්රමිතියක් යනාවීය. මනුෂ්යායේ 

මූලික අයිතීන් ිසියම් රජයක් විසින් ප්රදානය කරනු ලැබු ඒවා යනාව සහජයයන්ම ප්රතයක්ෂ් වු 

ඒවා බව යපන්වා දීයමන් විශව් ප්ර කාශනය රාජය යක්න්ීය නීති සම්පාදනයේ පවා ප්රමිති තීරකයා 

යවයි. 

පූර්විකායේ යදවැනි වැියයන් විස්තර කරන්යන් මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයයන් විශව් 

සාධාරණ ප්රමිති අවශය වන්යන් මන්ද යන කරුණයි. “මානව අයිතිවාසිකම් යනාතැකීම හා 

අවඥාවට ලක් ිරීයම් ප්රතිඵල වශයයන් මනුෂ්ය සංහතියේ හෘද සාක්ියට දරා ත යනාහැිවූ 



Final – Wijayananda Jayaweera - නියත විවරණය 

78 

 78 

ම්යල්ච්ෙ ක්රියාවන් ඇතිවීමත්......”යනුයවන් ඇති යකාටසට පාදක වූ, කාසන් යයෝජනා කළ ුල් 

වැියේ “පළුවැනි හා යදවැනි යලෝක යුද්ධ වලදී අත්දුටු ම්යල්ච්ෙ ක්රියා” යනුයවන් සඳහන්ව 

තිබුනද විශ්ව ප්ර කාශනය අතීතයේ සිදුවූ සිද්ධින්ට හුදු ප්රතිචාරයක් දැක්වීමක් යලස යනාසැලිය 

යුතුයැයි අදහස් කළ තුන්වැනි කාරක සභාව යලෝක යුද්ධයන් පිළිබඳ එම සඳහන ඉවත් ිරීමට 

ඒකමතිකව තීරණයේ කයළ්ය. යම් තීරණය අනුමත කරමින් “අතීත ක්රියාවක් සම්බන්ධයයන් හුදු 

යනාමනාපය පළ ිරීයම් ලියවිල්ලක තත්වයට විශව් ප්ර කාශනය පහත යහලීමට එක්සත් ජාතීන් 

එකඟ යනාවීය” යනුයවන් පසුකයලක කාසන් සඳහන් කයළ්ය. ිනම් ආකාරයක යලෝකයක් 

ය ාඩනැගීම මනුෂ්යයන්යේ අභිලාෂ්ය යේද යන්න සඳහන් කරන යදවැනි වැිය එය භාෂ්ණයේ 

හා ඇදහීයම් නිදහසද  බියයන් හා අඟහිඟකම් වලින් යතාරවීයම් නිදහසද බුක්ති වීඳිය හැි 

යලෝකයක් විය යුතු බව පවසයි. 

පූර්විකායේ තුන්වැනි වැිය නීතියේ සර්ව සාධාරණ ආධිපතයට ුල්තැන යදමින් ප්රජාපීඩක 

පාලනයන්ට එයරහිව කැරලි  ැසීයමන් මිනිසුන් වැළැක්වීම කළ හැක්යක් මූලික මිනිස් 

අයිතිවාසිකම්  රු ිරීයමන් හා පිළිපැදීයමන් පමණක් බව පවසයි. එය නිදහස පිළිබඳ අයමරිකානු 

ප්රකාශනයේ සඳහන් “ප්රජාපීඩනයට එයරහිව කැරලි  ැසීමට ජනතාවට අයිතිය ඇත්යත්ය” යන 

සඳහන සිහි න්වයි. එයහත් විශ්ව ප්ර කාශනය එය සෘජු යලස යනාියා  ඒ යවනුවට මානව 

අයිතිවාසිකම් යනාසැලකීම  පාලකයන්ට විපාක ය න එන බව ියා සිටී. හම්ප්රි හා කාසන්යේ 

ුල් යකටුම්පත් වල ප්රජා පීඩක පාලනයන්ට එයරහිව කැරලි  ැසීම අයිතියක් වශයයන් සඳහන් 

කර තිබූ නුදු සටන්කාමී විසඳුම් යවනුවට විශ්ව ප්ර කාශනය මගින් ප්රවර්ධනය කළ යුත්යත් 

සාමකාමී අදහස් යැයි අදහස් කළ මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම ප්රජා පරිපීඩනයට එයරහිව 

කැරලි යනා ැසීමට නම් මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ා කළ යුතුයැයි පැවසීම වඩා යහාඳ බව 

තීරණය කයළ්ය. 

හතරවැනි හා පස්වැනි වැි මගින් විශව් ප්ර කාශනය තිරසාර යලස එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතිය 

තුළ ස්ථාපනය කරන අතර ස්ීන්ට සම තැන ලැබිය යුතු බව අවධාරණය කරයි. එමගින් පිළිඹිබු 

වන්යන් දහඅටවන සිය වයස්  “මිනිසායේ අයිතිය” යනුයවන් පුරුෂ්වාචීව  ැණුණු  අයිතීන් 

ඉක්මවා යන වියේදන විරහිත මානව අයිතීන් පිළිබඳ නව යු යක ආරම්භයයි.   

පූර්විකාව අවසන් වන්යන් යල්ඛ්නයේ සව්භාවය මනාව පැහැදිලි කරන නියේදනයිනි. ඒ අනුව 

විශ්ව ප්ර කාශනය වනතික ගිවිසුමක් යනායේ. ප්ර කාශනය මගින් හඳුන්වා දී ඇත්යත්  “සියළු 

ජනතාවන් හා ජාතීන් විසින් සාක්ෂ්ාත් කර ත යුතු යපාදු ප්රමීතීන්”ය.  එම ප්රමිති ජනතාවන් හා 

ජාතීන්යේ  කල්ක්රියාවන් පිළිබඳ මිණුම් දඬු වශයයන් සැලිය යුතු අතර සෑම පුද් ලයයකු යමන්ම 

සෑම සමාජ සංස්ථාවක්ම එම ප්රමිතීන් ආයද්ශ ිරීමට කැපවී පරිශ්රම දැරිය යුතුය.   

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ ඒ ආකාරයේ 

ලියවිලි අතයරන් පළුවැන්න යවයි. එක්සත් ජාතීන්යේ මහ යල්කම් කාර්යාලයේ කාර්ය 

පටිපාටිය අනුව අනතර්-රාජයත්රාන්තික කටයුතුවලදී “ප්ර කාශනය” (Declaration) යන වර් යට 

වැයටන ලියවිලි හඳුන්වා දී ඇත්යත් ‘දීර්ඝ කාලීන බලපෑමක් ඇති  මූලධර්ම වල විශිෂ්්ඨත්වය 

උදාර යලස නිරූපණය කරන විධිමත් යල්ඛ්නයක්’ යනුයවනි.  විශ්ව ප්ර කාශනය වනතික බැඳීමක් 

අයප්සක්ෂ්ා කළ යල්ඛ්නයක් යනාවූවද එහි අඩංගු යබායහෝ අයිතීන් 1948 සිටම ඇතැම් රටවල 

නීතිපද්ධතියට එකතුකර නු ලැබීම නිසා ප්ර කාශනයේ සඳහන් මූලික ව න්ති  සිරිත්-බැඳි 

අන්තර්ජාතීය නීතියේ (customary international law)යකාටසක් වශයයන් සැලයක්. 

පූර්විකාවට අනතුරුව එන විශ්ව ප්රකාශනයේ අන්තර් තය ඇරයඹන්යන් අයිතීවාසිකම් වලින් 

යනාව පූර්විකාව හා එක්ව ියවූ විට ුළු ප්රකාශනයේම සුදාර්ථය කුළු  න්වන ව න්ති 

යදකිනි. 

1 වන වගන්ිය:  
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 සියළු මනුෂ්යයයෝ නිදහස්ව උපත ලබා ඇත්යතෝය. අභිමානයයන් හා අයිතිවාසිකම්වලින් එක 

සමාන වන්යනෝය. යුතු අයුතුකම් පිළිබඳ හැඟීයමන් හා හෘද සාක්ියයන් සම්පන්න වූයවෝය. 

මනුෂ්යයයෝ ඔවුයනාවූන්ට සැලිය යුත්යත් සයහෝදරාත්මක ජීව ගුණයයනි. 

2 වන වගන්ිය:   

i.යමම ප්රකාශනයේ හුවා දක්වා ඇති සියළුම අයිතීන් සහ නන්වැදෑරුම් නිදහස ජාති, වර්ණ, ලිං  

යේදය, භාෂ්ාව, ආ ම, යද්ශපාලන යහෝ අයනකුත් මති මතාන්තර, ජාතිකත්වය හා සමාජ ප්රභවය, 

යද්පළ අයිතිය, උත්පත්තිය යහෝ විවිධ තරාතිරම් ආදි කවර අන්දමක යහෝ වියශ්ෂ්ත්වයින් 

යතාරව සෑම පුද් ලයයකුටම සමානව උරුම වන්යන්ය. 

ii.තවද යම් රටක් යහෝ යද්ශයක් ස්වාධීනද, නැත්ද, භාරකාරත්වයක් යටයත් පවතීද යහෝ 

වසවරීයත්වය පිළිබඳ යවනත් සීමාවන්ට යටත් වන්යන්ද යන්න යනාතකා එහි යද්ශපාලනික, 

වනතික හා ජාතයන්තර තත්ත්වය පිළිබඳ වියශ්ෂ්ත්වයක් යනාමැතිව ඒ රටට යහෝ යද්ශයට අයත් 

සියලුයදනාටම යමම හිමිකම් සතුවන්යන්ය. 

මානව අයිතීන් වල සීමා හා සබැ යඳන යුතුකම් පිළිබඳ සටහනක් යමම ව න්ති වලට ඇතුළත් විය 

යුතුයැයි කාසන් අදහස් කළද අයීතීන් පිළිබඳ  සීමා සඳහන් වියයුත්යත් එකී අයිතීන් විස්තර 

ිරීයමන් අනතුරුව බව යකාමිසම තීරණය කයළ්ය. යදවැනි ව න්තියේ සඳහන් වන පරිදි මානව 

අයිතිවාසිකම් යටත් විජිත වල යවයසන අයටත් අන් අය හා සමව ආයද්ශවන බව සඳහන් වීම 

යටත් විජිත හිමි ඇතැම් රටවල මනාපයට යහ්තු යනාවීය. 

විශ්ව ප්රකාශනයේ 3 වැනි ව න්තියේ සිට 11 වැනි ව න්තිය දක්වා සඳහන්ව ඇති අයිතීන් පුද් ල 

අයිතිවාසිකම් වශයයන් සැලයක්. යබායහෝ රටවල ආණ්ඩුරම වයවස්ථා මගින් යමකී අයිතීන් අඩු 

වැඩි වශයයන් පිළිය න ඇත. ජීවිතයට, නිදහසට හා ජිවිතාරක්ෂ්ාවට ඇති අයිතිය, වධ හිංසනය 

සහ වහල්භාවයයන් මිදී සිටීම, නීතිය හුයේ පුද් ලයයකු වශයයන් සැලකුම් ලැබීම, නීතිය 

ඉදිරියේ සමානව සැලැකුම් ලැබීම, මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය වන විට ඵලදායක විසඳුම් ලැබීම, 

අතතයනෝමතික අත්අඩංගුවට  ැනීම් හා රඳවා තබා  ැනීම් වලට බඳුන් යනාවීම, අපරාධ යුක්ති 

විනිශ්චයේදී සර්ව සාධාරණ සැලකුම් ලැබීම, වැරදිකරුයැයි ඔප්සපුවනයතක් නිර්යදෝියයකු 

වශයයන් සැලකුම් ලැබීම, අපරාධ නීති යපරදාතම් යනාිරීම ආදී යම් අයතීන් පහත දැක්යවන 

ව න්ති වලින් විශදව ියැයේ.  

3 වැනි වගන්ිය:  

සෑම පුද් ලයයකුටම සිය ජීවිතයට, නිදහසට හා ජීවිතාරක්ෂ්ාවට අයිතිය ඇත්යත්ය. 

4 වන වගන්ිය:  

ිසිම පුද් ලයයකු වහල් යහෝ දාස බන්ධනයේ තබා යනා ත යුතුය. සෑම ආකාරයකම වහල්කම 

සහ වහල් යවළඳාම තහනම් වන්යන්ය. 

5 වන වගන්ිය:   

ිසිම පුද් ලයයකු වධ හිංසාවට, කෲර, අමානුික යහෝ අවමානශීලි දඬුවමකට භාජනය යනාකළ 

යුත්යත්ය. 

6. වන වගන්ිය:  

හැමතැනකදීම නීතිය ඉදිරියේ පුද් ලයයකු වශයයන් පිළි ැනීමට ලක්වීයම් අයිතිය සෑම 

යකයනකුම සතුය. 

7 වන වගන්ිය:  
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නීතිය ඉදිරියේ සියල්යලෝම එක සමාන වන අතර ිසිදු අඩුසැලිල්ලින් යතාරව නීතියේ 

ආරක්ෂ්ාව ලැබීමට සියළුයදනාටම හිමිකම ඇත්යත්ය. මානව අයිතිවාසිකම් පීළිබඳ යමම විශ්ව 

ප්ර කාශනයට පටහැනිවන ඕනෑම අසාධාරණයින් යමන්ම එවැනි අසාධාරණයන්ට යපළඹවීමට 

එයරහිව ආරක්ෂ්ාවීමටත් සියළුයදනාටම අයිතිය ඇත්යත්ය. 

8 වන වගන්ිය:   

ආණ්ඩුරම වයවස්ථායවන් යහෝ නීතියයන් සහතික කර ඇති මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් 

උල්ලංඝනය වීමකදී උචිත ජාතික අධිකරණයක් මගින් ඵලදායී ප්රතිකර්ම යයාදා  ැනීයම් හිමිකම 

සෑම පුද් ලයයකුම සතුයේ. 

9 වන වගන්ිය:  

ිසිම පුද් ලයයකු අත්තයනෝමතික යලස අත් අඩංගුවට  ැනීමට, බලහත්කාරයයන් රඳවා 

තබා ැනීමට යහෝ පිටුවහල් ිරීමට භාජනය යනාකළ යුතුය. 

10. වන වගන්ිය:   

තම අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් සම්බන්ධව යහෝ තමන්ට එයරහිව ඇති අපරාධ යචෝදනා පිළිබඳ ව 

ස්වාධීන හා අපක්ෂ්පාත විනිශච්යකට සාධාරණ යලස හා වීවෘතව පාත්රවීයම් අයිතිය හැම 

පුද් ලයයකුටම සර්ව සමව හිමිය. 

11 වන වගන්ිය:  

i.දණ්ඩණීය වරදකට යචෝදනා ලැබ සිටින සෑම පුද ලයයකුටම තම නිදහසට කරුණු දක්වා සිටීම 

සඳහා උචිත සියළු අවශයතා සැලසිය හැි ප්රසිද්ධ නඩු විභා යකදී නීතියට අනුව වරදකරුයවකු 

යැයි ඔප්සපුවන යතක්ම නිර්යදෝියයකු යලස සැලකුම් ලැබීයම් අයිතිය ඇත්යත්ය. 

ii.යම් ක්රියාවක් ිරීම යහෝ යනාිරීම තත්කාලීන ජාතික යහෝ ජාතයන්තර නීතියේ දණ්ඩනීය වරදක් 

යලස යනාසැලයකන්යන්නම් එම ක්රියාව ිරීම යහෝ යනාිරීම දණ්ඩනීය වරදක්යස් යපරදාතම් 

යකාට සලකා යයමකු වරදකරුයවකු යනාකළ යුතුය. එයමන්ම යම් දණ්ඩනීය වරදක් සිදු කළ 

කාලයවන විට ඒ සම්බන්ධයයන් වලංගුව පැවැති දඬුවමකට වඩා වැඩි දඬුවමකට ිසියවකු 

භාජනය යනාකළ යුත්යත්ය. 

ඉහතකී ව න්ති වලින් ියැයවන්යන් ආරමණශීලී තත්වයන්ය න් ආරක්ෂ්ා වීමට හා සර්ව 

සාධාරණ ක්රියා පිළියවත් ඉල්ලා සිටීමට පුද් ලයයකු වශයයන් මනුෂ්යාට ඇති අයිතියයි. යම් 

අයිතීන් උල්ලංඝනය ිරීම යලෝකයේ යබායහෝ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ආරවුල් වලට යහ්තුවී 

තියේ. යමකී යබායහෝ අයිතීන් පූර්ව ාමී යලස ඇතැම් ආණ්ඩුරම වයවස්ථාවන් වල සඳහන්ව තිබු 

බැවින් එම ව න්ති එයකාළහම විවාදයින් යතාරවම සියල්ලන්යේ එකඟත්වයයන් මහා 

මණ්ඩලයේදී සම්මත විය. අයනක් අතට  යමම අයිතීන් එමගින් ඍජුව දැක්යවන යත්රුම හැර ඒ ඒ 

රටවලට අවශය පරිදි යවනස් අර්ථ කථනයන් දීමට අසීරු මානව හිමිකම් වශයයන් සැලයක් 

 ඉහත කී එයකායළාස් වන ව න්තියේ යදවැනි යෙදයේ සඳහන් යපරදාතම් යකාට දඬුවම් නියම 
ිරීයමන් වැළැක්වීයම් අයිතිය මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් සාකච්ොවලදී තරමක මත ැටුම් 
වලට ුහුණ දුන්යන්ය. මන්ද නාසි නායකයන්ට එයරහිව පැවැති නියුරම්බර්ේ නඩු විභා ය 
එයතක් අන්තර්ජාතික නීතිය මගින් නිර්ණය කර යනාතිබූ දණ්ඩනීය වරදක් යපරදාතම් ිරීමට 
කළ වෑයමක් යලස හැඳින්වීමට ඉඩ තියේ යැයි ඇතැුන් සැලකු බැවිනි. එයහත් 1946 දී 
නියුරම්බර්ේ නඩුවිභා  පිළිබඳ ප්රඥප්සතිය හා නඩු තීන්දුව අනතර්ජාතික නීතියේ යකාටසක් 
වශයයන් එක්සත් ජාතීන් විසින් පිළිය න තිබූ බැවින් නියුරම්බර්ේ තීන්දුවට යනානිසි 
අර්ථකතනයක් දීමට යනාහැිබව අයනකුත් අය තර්ක කළහ. නියුරම්බර්ේ නඩු විභා යේදී 
යචෝදකයයකු වශයයන් කටයුතු කළ අයමරිකානු නීතීඥයයකු වූ යටල්යෆාඩ් ය්ලර් නියුරම්බර්ේ 
නඩු විහා යයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ ලියූ යපායතහි යම් තර්කය විවරණය කරමින් “ඒ විවාදය ිසි 
දිනක විස යඳන විවාදයක් යනායේ” යැයි සඳහන් කයළ්ය.  
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 විශ්ව ප්රකාශනයේ මීළඟ අයිතිවාසිකම් වර් යට ඇතුළත් වූයේ යදායළාස් වැන්යන් සිට 
දාහත්වන ව න්තිය දක්වා වු යකාටයසන් විස්තර වන මනුෂ්යාට සමාජය තුළ හිමිවන සිවිල් හා 
යද්ශපාලන හිමිකම්ය. යයමකුයේ පුද් ලිකත්වය, පවුල, වාසසථ්ානය හා ලිපි ණුයදනු 
සම්බන්ධයයන් අනිසි මැදිහත්වීම් වලින් යතාරව විසීමට ඇති අයිතිය, පුද් ලයයකුයේ ය ෞරවය 
හා කීර්තියට හානි සිදු යනාවීම, රටින් පිටවීමද ඇතුළත්ව සැරිසැරීම හා ආ මනයට ඇති අයිතිය, 
වියදස් රටක අභයාරක්ෂ්ාව පැතීයම් හා භුක්ති විඳීයම් අයිතිය, ජාතිකත්වයකට ඇති අයිතිය සහ 
විවාහය, පවුල හා යද්පළ පිළිබඳ අයතීන්ද යම් යකාටසට අයත් විය. යමහි සඳහන් අයිතීන් වලට 
අතියර්කව, නිසි වයරන්තුවින් යතාරව යසෝදිසියට භාජනය යනාවීම, සාමකාමී අවදි වලදී හුදා 
යසබළුන් පුද් ලික නිවාසවල රඳවා තැබීමට කටයුතු යනායයදීම, මහජන කටයුත්තක් සඳහා 
යද්පළ පවරා න්නා විට නිසි වන්දියක් ලැබීම වැනි අයිතීන් ඇතැම් ආණ්ඩුරම වයවස්ථාවල යම් 
 ණයේ ලා සැලයකන අයිතීන් වශයයන් සඳහන්යේ.   
 
12 වැනි වගන්ිය 
 
සිය යපෞද් ලිකත්වය, පවුල, වාසස්ථානය හා ලිපි ණුදනු සම්බන්ධයයන් ිසිදු අත්තයනෝමතික 
ඇඟිලි  ැසීමකට භාජනය යනාවීමටත් තම ය ෞරවය හා කීර්තිය යකයලසන ප්රහාරයකට පාත්ර 
යනාවී සිටීමටත් සියල්ලන්ටම අයිතිය ඇත්යත්ය. එබඳු ඇගිලි  ැසීම්වලට හා ප්රහාරයන්ට එයරහිව 
නීතියේ රැකවරණය ලැබීයම් අයිතිය සැම පුද් ලයයකුම සතුය. 
 
13 වැනි වගන්ිය 

 
(1) තම රය් යද්ශ සීමාව ඇතුළත නිදහයස්  මනා මනය ිරීමටත් පදිංචිවීමටත් සෑම 
පුද් ලයයකුටම අයිතිය ඇත්යත්ය. 
(2) ස්වකීය රටද ඇතුළුව ඕනෑම රටින් නික්මයාමටත් තම රටට ආපසු පැමිණිමටත් සෑම 
පුද් ලයයකුටම හිමිකම ඇත්යත්ය. 
 
14 වැනි වගන්ිය 

 
(1) තමන් හඹා එන පරිපීඩනයයන් මිදීම පිණිස වියදස් රටක අභයාරක්ෂ්ාව පැතීමටත් 
භුක්ති විඳිමටත් සෑම පුද් ලයයකුටම හිමිකම ඇත්යත්ය. 
(2) එයහත් නිර්යද්ශපාලනිකයැයි  නිසැකව සැලිය හැි අපරාධ යහෝ එක්සත් ජාතීන්යේ 
අරුණුවලට පටහැනි ක්රියාවන් නිසා පැණ නගින යචෝදනාවන්ය න්  ැලවීම සඳහා යම් අයිතිය 
උපයයෝගී යනායේ. 
 
15 වැනි වගන්ිය 

 
(1) සෑම පුද් ලයයකුටම ජාතිකත්වයකට හිමිකම ඇත. 
(2) ිසිම පුද් ලයයකු සතු ජාතිකත්වය අත්තයනෝමතික යලස අයහෝසි යනාකළයුතු අතර 
සිය ජාතිකත්වය යවනස් ිරීමට ඔහුට ඇති අයිතිය පැහැර යනා ත යුතුය. 
 
16 වැනි වගන්ිය 

 
(1) ජාතිය, ජාතිකත්වය යහෝ ආ ම ආදි යහ්තු යකාට ත් ිසිදු සීමාවින් යතාරව විවාහ වී 
පවුලක් ඇති ිරීයම් අයිතිය පූර්ණ වියට පත් සියළු ස්ී පුරුෂ්යන්ට ඇත්යත්ය. 
(2) විවාහයකට ඇතුළත් කළ යුත්යත් එයස් ඇතුළත් වන ස්ී පුරුෂ් යදයදනායේ සම්පූර්ණ 
හා නිදහස් කැමැත්ත පිට පමණි. 
(3) සමාජයක ස්වභාවික හා මූලික සමූහ ඒකකය පවුල වන අතර එය සමාජයේ හා 
රාජයයේ රැකවරණය ලැබිය යුතුය. 
 
17 වැනි වගන්ිය 

 
තනිව යමන්ම හවුයල්ද යද්පළ හිමිකම සඳහා සෑම පුද් ලයයකුටම අයිතිය ඇත්යත්ය. 
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රටින් පිටවීම හා සිය රටට ආපසු පැමිණීම, අභයාරක්ෂ්ාව පතා වියද්ශ  තවීම හා 
ජාතිකත්වයකට ඇති අයිතිය වැනි හිමිකම් ජාතයන්තර දිශානතියක් සහිත නව ආරක අයිතීන් 
වශයයන් හැඳින්විය හැි වු අතර එම අයිතීන් ිසියස්ත්ම යසෝවිය් පියල් මනාපයට යහ්තු 
යනාවීය. වියශෂ්්යයන්ම රටින් නික්ම යාමට හා සිය රටට ආපසු පැමිනීයම් අයිතිය යසෝවිය් 
නියයෝජිත පැේයලාේයේ දැඩි යදෝෂ් දර්ශනයට ලක් විය. මේ රය් නීතිය හා අවශයතා යනාතකා 
යකයනකුට තම රයටන් නික්ම ය ාස් යවනත් රටක පුරවැසිකම ලැබීමට ඉඩදීම යනාකළ 
යුත්තකැයි පැේයලාේ තර්ක කයළ්ය.  යසෝවිය් යද්ශයේ ස්ටාලින්යේ පාලනය යහළාදුටු ඇතැුන් 
එයස් වියද්ශ ත වී තිබුණු අතර එයස් වියද්ශ  ත වීමට යනාහැිවූ වැඩි යකාටසක් යසෝවිය් හිර 
කඳවුරුවල හිර යකාට තිබුණි. 

 
16 වැනි ව න්තියයන් තහවුරු කර තිබූ විවාහවීයම් අයිතියද එවකට යබායහෝ ජාතික නීති පද්ධති 
වල තිබු විධිවිධාන ඉක්මවා ගියේය. විවාහ වීයම්දී යමන්ම දික්කසාද වියම්දීද ස්ී පුරුෂ්යන්ට සම 
අයිතිවාසිකම් ඇති බව 16 වන ව න්තියයන්  මය විය. 1967 අයමරිකානු යශ්රෂ්්ඨාධිකරණය විසින් 
අවලංගු කරන යතක්ම අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇතැම් ප්රාන්ත වල කළු හා සුදු ජාතිකයන් 
අතර විවාහ නීති වියරෝධී කර තිබුයන්ය. 

 
17 වැනි ව න්තියේ සඳහන් යද්පළ අයිතියද යකාමිසයම් සාකච්චාවලදී යබයහවින් විවාදයට ලක් 
වූ කරුණක් විය. අයමරිකානු එක්සත් ජනපදය යපෞද් ලික යද්පළ අයිතිය යවනුයවන් දැඩි යලස 
යපනී සිටි අතර සුදුසු වන්දියින් යතාරව මහජන කටයුතු සඳහා යද්පළ පවරා  ැනීම එම අයිතිය 
උල්ලංඝනය වීමක් බව ියා සිටියේය. එයහත් කම්කරු පාක්ිකයයකු වු බ්රිතානය 
නියයෝජිතියායේ අදහස වූයේ එක් එක් රටවල යද්පළ අයිතිය විවිධාකාරයයන් පවතින බැවින් ුළු 
17 වැනි ව න්තියම විශ්ව ප්රකාශණයයන් ඉවත් කළ යුතු බවයි. ලතින් අයමරිකානු රටවල අදහස 
වූයේ යද්පළ අයිතිය පිළි ත යුතු බවත් එයහත් එම අයිතිය තම ජීවිතය ශිෂ්ඨ් සම්පන්න යලස 
පවත්වාය න යාමට අවශය තරමට ප්රමාණවත් යපෞද් ලික යද්පළක අයිතිය වශයයන් සීමාකළ 
යුතු බවත්ය. එයහත් ජීවිතය ශිෂ්ඨ් සම්පන්න යලස  ත ිරීමට යපෞද් ලික යද්පළක අයිතිය 
තිබිය යුතුය යන අදහසට තමන් එකඟ යනාවන බව යසෝවිය් පිල ියා සිටියේය. යසෝවිය් පියල් 
තර්කය වූයේ තම රටවල ආර්ිකය යපෞද් ලික යද්පළ උරුමයින් යතාරව පවත්වාය න යන 
බැවින් එම කරුණ යමහිදී සැලිල්ලට  ත යුතු බවයි. අවසානයේ යපෞද් ලික යන වියශෂ්්ණය 
යනාමැතිව හුයදක් යද්පළ යන වචනය පමණක් භාවිත ිරියමන් මතයේදය සමථයට පත් 
කර ැනීමට සියල්යලෝ එකඟ වූහ. 

 
18 වැනි ව න්තියේ සිට 21 වැනි ව න්තිය දක්වා වු යකාටසින් විස්තර යකරුයන් ලිබරල් 
ප්රජාතන්ත්රවාදී රටවල් විසින් මහත් හරසරින් පිළි නු ලැබු ආ ම හා විශ්වාස ඇදහීයම් අයිතිය, 
භාෂ්ණය හා සංනියේදනයේ නිදහස පිළිබඳ අයිතිය, රැස්වීයම් හා සංවිධාන තවීයම් අයිතිය හා 
ආණ්ඩුිරීයම්දි සහභාගිවීයම් අයිතිය වැනි අයතීන්ය. ඒවා විශව් ප්රකාශනයේ සඳහන් වූයේ පහත 
ියැයවන පරිදිය. 

 
18 වන වගන්ිය 

 
චින්තනයට, හෘදසාක්ියට අනුව කටයුතු ිරීමට හා ආ ම ඇදහීමට ඇති නිදහස සෑම 
පුද් ලයයකුම සතු අයිතියි. සිය ආ ම යහෝ විශව්ාසය යවනස් ිරීමට යකයනකුට ඇති නිදහසද, 
තනිව යහෝ අන් අය සම  සාමූහිකව, ප්රසිද්ධියේ යහෝ පුද් ලිකව තම ඇදහීම් හා ආ ම 
ඉ ැන්වීයම්, පිළිපැදීයම්, වන්දනා ිරීයම් හා අනු මනය ිරීයම් නිදහසද එයට ඇතුළත්ය. 
 
19වන වගන්ිය 

 
ස්වමතය දැරීම හා ප්රකාශ ිරීයම් නිදහස සෑම පුද් ලයයකු සතු අයිතියි. බාධාවින් යතාරව 
සිය මතය දැරීමට ඇති නිදහසත්, යද්ශසීමා යනාතකා ඕනෑම මාධයයින් යතාරතුරු 
යසායා ැනීම, ලබා  ැනීම හා යබදා හැරීමට ඇති නිදහසත් යම් අයිතියට ඇතුළත්ය. 
 
20 වන වගන්ිය 

 
(1) සාමකාමීව එක්රැස්වීමටත් සමිති සමා ම් පැවැත්වීමටත් ඇති නිදහස සෑම 
යකයනකුයේම අයිතියි.  
(2) ිසියවකුට ිසියම්ම සම්ති සමා මකට බැඳීමට බල යනාකළ යුතුය 
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21 වන වගන්ිය 

 
(1) සෘජු යලස යහෝ නිදහස්ව යතෝරා නු ලබන නියයෝජිතයන් මගින් යහෝ තම රය් ආණ්ඩු 
ිරීයම් කටයුතු සඳහා සහභාගිවීමට සෑම යකයනකුටම අයිතිය ඇත්යත්ය. 
 
(2) සිය රය් මහජන යස්වාවන්ට ප්රයේශවීයම් සර්ව සම අයිතිය සෑම යකයනකුටම 
ඇත්යත්ය. 
 
(3) ආණ්ඩුයේ අධිකාරී බලයට පදනම වන්යන් ජනතාවයේ කැමැත්තයි. යම් කැමැත්ත 
ප්රකාශකළ යුත්යත් සර්වජන ජන්ද බලය අනුව රහස් ජන්දයින් යහෝ ඒ සමාන ස්වාධීන ජන්ද 
විමසීම් පටිපාටියක් අනු මනය කරමින් වාරානුකුලව පැවැත්යවන අවයාජ මැතිවරණ තුළිනි. 
 
සියළුම මානව අයිතිවාසිකම් අතුරින් ඉහතකී 18 වන ව න්තියේ සිට 21 වන ව න්තිය දක්වා වු 

ව න්ති වලින් ියැයවන අයිතීන් ක්රියාත්මක ිරීම සම්බන්ධයයන් තරම් තියුණු මතයේද මෑත 

යද්ශපාලන ඉතිහාසයේ දක්නට යනාලැබුණි.  යමකී අයිතීන් සුහය තවමත් ස්ථාවරවීමට 

තැත්කරන කරන නව සුහාණ්ඩුවලට තර්ජනයකැයි යසෝවිය් නියයෝජිත පැේයලාේ ප්ර කාශ 

කයළ්ය. පුවත්පත් නිදහස ඇතුළු අදහස් ප්ර කාශ ිරීයම් අයිතිය හුවා දැක්යවන 19 වන ව න්තිය 

හා රැස්වීයම් නිදහස තහවුරු යකයරන 20 වැනි ව න්තිය යබායහෝ ඒකාධිපති රටවල රාජය 

නායකයන් තම බල අධිකාරියට එල්ල වන තර්ජනයක් යලස සැලකීය. බහුපාර්ශවික මැතිවරණ 

පැවැත්වීම 21 වැනි ව න්තිය තුළ තවත් අවශයතාවයක් යලස සටහන් කළ යුතු බවට  යබල්ජියානු 

නියයෝජිත ෆර්නැන්ඩ් ඩි හවුස් යයෝජනා කළ නුත් යකාමියුනිස්් පක්ෂ්යේ ඒකාධිකාරය පැවැති 

යසෝවිය් යද්ශයේ තදබල වියරෝධතාවය නිසා එම යයෝජනාව ඉවත් කර  ැනීමට සිදුවිය.  

ආණ්ඩුයේ අධිකාරී බලයට පදනම මහජන කැමැත්ත බව පිළි ැනුණද වාරානුකුලව  එම කැමැත්ත 

ලබා  ැනීම පිණිස අවයාජ යලස මැතිවරණ පවත්වා  ැනීම අද පවා ඇතැම් දියුණුවන රටවල 

ජනතාවට මහත් අභියයෝ යක් වී තියේ.   

විශ්ව ප්රකාශනයේ සඳහන් අවසාන වර් යේ හිමිකම් යලස සැලකුයණ් සමාජයීය, ආර්ික හා 

සාංස්කෘතික අයිතීන්ය. යසෝවිය් පියල් රටවල් පමණක් යනාව ඇතැම් සමාජ ප්ර ජාතන්ත්ර වාදී 

බටහිර රටවල්ද ලතින් ඇයමරිකානු රටවල්ද යමම අයිතීන් විශව් ප්ර කාශනයට ඇතුල් ිරීමට 

සෑයහන දායකත්වයක් ලබා දුන්යන්ය. විශව් ප්ර කාශනය සම්පාදනය වන විට බ්රිතානයයේ සහ 

ප්රංශයේ පැවැතියේ සමාජ ප්රජාතන්ත්ර වාදී කුලකයට  ැයනන වාමාංශික නැඹුරුවක් තිබූ රජයන්ය. 

වීන නියයෝජිත පී.සී. චැන්ේ ආර්ික හා සමාජයීය සාධාරණත්වය හුදු නූතන බටහිර අදහසක් 

යනාව චීනය වැනි රටවලද දිගුකලක් තිස්යස් අවධාරණය යකරුණක් බව පවසමින් යමකී අයිතීන් 

මානව අයිතිවාසිකම් වශයයන් පිළි ැනීමට පක්ෂ්ව දැඩි යලස කරුණු ඉදිරිපත් කයළ්ය.   

යම් වර් ය යටයත් යයෝජනා කළ ඇතැම් අයීතීන් ඒ වනවිටත් සමහර යුයරෝපීය රටවල ආණ්ඩුර ම 

වයවස්ථා මගින් පිළි ැනීමට ලක්ව තිබුණි.  උදාහරණයක් වශයයන් සැලකුවයහාත් වැඩ කළහැි 

සෑම පුද් ලයයකුටම සිය දිවි ය වීම සඳහා සුදුසු රැියාවක් සපයා  ැනීමට අවශයය තත්තවයන් 

ඇතිිරීම රජයේ ව කීමයැයි 1814දී සම්පාදනය කළ යනෝර්වීජියානු ආණ්ඩුර ම වයවස්ථායේ 

සඳහන් විය. මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනයට යපර ලතින් අයමරිකානු රටවල් විසින් සම්පාදනය 

කළ  අයිතීන් පිළිබඳ යබාය ෝටා ප්රකාශනයේද,  ජාතයාන්තර කම්කරු සංවිධාන (ILO) 

වයවස්ථායේද ආර්ික හා සාමාජයීක අයතීන් පිළි ැනීමට ලක්ව තිබුණි.  1779 විප්සලවයයන් පසු 

බිහිවූ ප්රංශ ආණ්ඩු ර ම වයවසථ්ාවල යම් අයිතීන් ිසියම් දුරකට පිළි නු ලැබුණද අයමරිකානු 

ආණ්ඩුර ම වයවස්ථාව ආර්ික අයිතීන් සම්බන්ධව අනු මනය කයළ් නිහඬ පිළියවති. එයහත් 

1944 දී සිය වාර්ික කථායේදී ඇයමරිකානු ජනාධිපති ෆ්රැන්කලින් රූස්යවල්් එවකට තිබු 

අයමරිකානු අයිතිවාසිකම් පනත් වල සඳහන් යනාවූ අයිතීන් සහතික ිරීම සඳහා අයිතීන් පිළිබඳ 

යදවැනි පනතක් අවශයය බව ප්ර කාශ කයළ්ය. ඔහු කල්පනා කළ පරිදි යම් නව පනතට යහාඳ 

අධයාපනයකට ඇති අයිතිය, පාරිශ්ර මික දීමනාවක් සහිත ප්රයයෝජනවත් රැියාවක යයදීයම් 

අයිතිය, මූලික අයිතීන් සපුරා  ැනීමට ප්ර මාණවත්වන යේතනයක් ලැබීයම් අයිතිය,  ප්ර මාණවත් 
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වවදය යස්වයක් ලබා  ැනීයම් අයිතිය, රැියා විරහිතවීම, හදිසි අනතුරකට ලක්වීම, 

යරා ාතුරවීම හා මහලු වියට පත්වීම නිසා ආර්ික අනාරක්ිත භාවයට  පත්වීයමන් අත්මිදීයම් 

අයිතිය, සුදුසු නිවහනක් සඳහා සෑම පවුලකටම ඇති හිමිකම  වැනි අයිතීන් අයත් විය යුතුවිය. 

යකයස් වුවද  ආර්ික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත වශයයන් ජනාධිපති රූස්යවල්්යේ  කථායවදී 

හැදින්වුණු යමම අදහස ක්රියාත්මක යනාවීය. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ අනුමැතිය සඳහා 

ඉදිරිපත් කළ අවසථ්ායේ එහි සඳහන් ආර්ික, සාමාජයීක හා සාංස්කෘතික අයිතීන් සම්බන්ධයයන් 

තමන් ුළු හදින්ම සහයයෝ ය දක්වන නුදු එම අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කරදීම හුයදක් ආණ්ඩුයේ සෘජු 

ක්රියාමාර්  මගින් කළ යුතුය යන අදහසට එකඟ යනාවන බවද අයමරිකා එක්සත් ජනපදය 

නියයෝජනය කරමින් එලියනෝර් රූස්යවල්් පැවසුවාය.  

විශ්ව ප්ර කාශනයේ 3 වැනි ව න්තියේ සිට 20 වැනි ව න්තිය දක්වා සඳහන් අයිතීන් වලින් 

සාමානයයයන් ියැයවන්යන් මිනිස් අයිතිවාසිකම් විෂ්යේ ලා යනාකළ යුතු යද්වල් වන අතර 

ආර්ික,සමාජයීය හා සාංස්කෘතික හිමිකම් සඳහන්වන 22 වන ව න්තියේ සිට 27 වන ව න්තිය 

දක්වා ව න්තිවලින් ියැයවන්යන් කළයුතු යද්වල්යේ.  යම් සම්ේන්ධයයන් යසෝවිය් පිල හා 

ලිබරල්වාදී බටහිර පිල අතර ඇති මූලික යවනස ආර්ික, සමාජයීය හා සාංස්කෘතික හිමිකම් 

සාක්ෂ්ාත් ිරීම ආණ්ඩුයේ බරපතල ව කීමක් වශයයන් යසෝවිය් පිල සැලකු අතර බටහිර පිල 

එය හුයදක් ආණ්ඩුවට පමණක් පැවයරන ව කීමක් වශයයන් සලකනාවට වඩා යපෞද් ලික 

වයවසාය, යවළඳ යපාල ආර්ික ර මය හා පුද් ල ශකයතාවයන් මත රඳා පවතින යදයක් 

වශයයන් සැලකීය. 

22 වැනි වගන්ිය 

සමාජයේ සාමාජිකයයකු වශයයන් සෑම යකයනකුටම සමාජ ආරක්ෂ්ාව සඳහා අයිතිය තියේ. ඒ 

අනුව සිය අභිමානයේ හා  ස්වීයත්වයේ ස්වාධීන ප්රවර්ධනය පිණිස අතයවශය ආර්ික, සාමාජයීය 

හා සාංස්කෘතික අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර  ැනීයම් නිදහස ජාතික ප්රයත්න හා අන්තර්ජාතික 

සහයයා ය මත  යමන්ම ඒ ඒ රාජයයේ සම්පත් හා සංවිධානයට අනුකූලව සියල්ලන්ටම හිමිය. 

23 වැනි වගන්ිය 

(1) වැඩ ිරීයම් අයිතියත්, තම රැියාව යතෝරා ැනීයම් නිදහසත්, සාධාරණ හා සතුටුදායක 
රැියා යකාන්යද්සි සඳහා ඇති අයිතියත් සහ විරැියායවන් ආරක්ෂ්ා වීයම් අයිතියත් සෑම 
යකයනකුටම හිමියේ. 
(2) ිසිදු ආකාරයක අඩුසැලිල්ලකට ලක් වියමන් යතාරව සමාන වැඩට සමාන වැටුප්ස 
ලැබීයම් අයිතිය සෑම යකයනකුටම හිමියේ. 
(3) අවශයය නම් අයනකුත්  සමාජ ආරක්ෂ්ණ විධි විධාන මගින් ප්රදානය කරන 
පරිපුරකයන්ද සහිතව වැඩ කරන සෑම අයයකුටම තමායේ හා තම පවුයල් මානව අභිමානයට 
සරිලන පරිදි සාධාරණ හා සතුටුදායක යේතනයක් ලබා  ැනීමට අයිතිය ඇත්යත්ය. 
(4) තම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂ්ාකර  ැනීම සඳහා වෘත්තිය සමිති පිහිටු වීමටත් වෘත්තීය 
සමීතියකට බැඳීමටත් සෑම අයයකුටම අයිතිය ඇත්යත්ය. 
 

 

24 වන වගන්ිය 
 

වැඩකළයුතු පැය  ණන පිළිබඳ සාධාරණ සීමාවක්ද වැටුප්ස සහිතව කලින් කලට ලැයබන නිවාඩු 
දියන්ද සහිතව වියේකය හා නිවාඩු  ැනීම සෑම යකයනකුයේම අයිතියි. 
 

 

25 වන වගන්ිය 
 
(1) තමායේ හා තම පවුයල් යසෞඛ්යය හා සුභසාධනය සඳහා ප්ර මාණවත් වන පරිදි ආහාර, 

ඇඳුම්, නිවාස, වවදය යස්වාව හා අවශය සමාජ යස්වාවන්ය න් සමන්විත ජීවන තත්වයක් 
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85 

 85 

භුක්තිවීඳීමට සියල්ලන්ටම හිමිකම ඇති අතර විරැියාව, යරෝ ාබාධ, වැන්දඹුවීම, මහළුවීම හා ඒ 

හා සමානවූ තම පාලනයයන් යතාර ආපදාවක් සිදුවූවිටකදී රැකවරණය ලැබීමටත් සියළු යදනාටම 

හිමිකම ඇත්යත්ය. 

(2) මාතෘභාවය හා ළදරුභාවය වියශ්ෂ් උපකාරයට හා සාත්තුවට උරුමවූ තත්වයයෝය. 

සුජාතක යහෝ අවජාතක බව යනාසලකා, සමාජ ආරක්ෂ්ාව එක සමානව භුක්ති විඳීම සියළු ම 

දරුවන්ට හිමිය. 

26 වන වගන්ිය 

(1)  අධයාපනය ලබා ැනීමට සෑම පුද් ලයයකුටම අයිතිය ඇත්යත්ය. අවම වශයයන් 

ප්රාථමික හා මූලික අධයාපනය යනාමියල් ලබා  ැනීමට හැිවිය යුතුය. ප්රාථමික අධයාපනය 

අනිවාර්ය විය යුතුයේ. කාර්මික හා වෘත්තීය අධයාපනය ලබා  ැනීයම් අවස්ථාව යපාදුයේ සැලසිය 

යුතු වන අතර ඒ හා සමානව, දක්ෂ්තාවය පදනම් යකාටය න උසස් අධයාපනයට ප්රයේශවියම් 

අවස්ථාවද සියල්ලන්ටම සැලැසිය යුත්යත්ය. 

(2)  මනුෂ්යායේ ස්වීයත්වය පරිපූර්ණ කර ැනීමත් මානව අයිතිවාසිකම්  හා මූලික නිදහසට 

 රුිරීම ප්ර වර්ධනය ිරීමත් අරුණු යකාට අධයාපනය යයාු කරවියයුතුය. සියළු 

ජාතිකත්වයන්, ජාති හා ආ මික කණ්ඩායම් අතර අයනයෝනය අවයබෝධය, රිස්සීම හා මිත්ර ර ත්වය 

වර්ධනය ිරීමටත් සාමය පවත්වාය න යාම උයදසා එක්සත් ජාතීන්යේ ක්රියාකාරීකම් තවදුරට 

කරය න යාමටත් අධයාපනයයන් අනුබලය දිය යුත්යත්ය. 

(3)  සිය දරුවන්ට දියයුතු අධයාපනයේ ස්වභාවය තීරණය ිරීයම් ප්ර ු ඛ් අයිතිය 

යදමේපියන් සතුය. 

27 වන වගන්ිය 

(1)  ප්ර ජා සමූහයේ සංස්කෘතික ජීවිතයට නිදහසව් සහභාගිවීමටත්, කලාව රසවිඳීමටත්, 

විදයා දියුණුව හා එහි ප්ර තිඵලවල යකාටස් කරුවන් වීමටත් සියළු යදනාටම අයිතිය ඇත්යත්ය. 

(2) තමන්යේ කර්තෘත්වයයන් සම්පාදිතවූ විදයාත්මක, සාහිතයමය යහෝ කලාත්මක 

නිර්මාණයක අධයාත්මික හා යභෞතික අයිතිය සුරක්ිත කර  ැනීම හැම පුද් ලයයකුම සතු 

අයිතියි. 

ආර්ික, සාමාජයික හා සංස්කෘතික අයිතීන් පිළිබඳ ප්රයේශය වශයයන් සැලයකන 22 වැනි 

ව න්තියේ ඒ ඒ රාජයයේ සංවිධානයට අනුකූලව තත් හිමිකම් ලබා දිය යුතුය යන සඳහන යම් 

අයිතීන් සම්බන්ධයයන් යසෝවිය් පිල හා යසසූ රටවල් අතර ඇතිවු මතයේදය සමනය ිරීම 

සඳහා යබයහවින් උපකාර විය. එමගින් රාජය යක්න්ීය, සැලැසුම් කළ ආර්ික සංවිධානයක් 

යමන්ම නිදහස් යවළඳ යපාළ මත රැඳුන ආර්ික සංවිධානයක් යහෝ මිශ්ර  ආර්ික ර මයක්ද අදහස් 

වීය. ඒ හා සමානව රාජය සතු සම්පත් වලට අනුකූලව යන යයදුමද ඇතැම් රටවලට යබයහවින් 

වැද ත් විය. යම් සීමා ිරීම ආර්ික හා සාමාජයික අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කරදීමට අවශය තරම් 

සම්පත් දියුණු කර  ැනීම එවකටත් අභියයෝ යක්ව පැවතුණු ඊජිප්සතුව හා ඉන්දියාව වැනි රටවලට 

සහනයක් විය. යමකී අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර ැනීමට අවශය පසුබිම සපයාදීයම්දී ජාතික 

ප්ර යත්නයන් යමන්ම අනතර්ජාතික සහයයෝ ය පිළිබඳ අවශයතාවය සඳහන් ිරීම මානව අයිතීන් 

සුරැකීයම් දිශානතිය ජාතික යමන්ම ජාතයන්තර ස්වභාවයක්ද  තයුතු බව යළි තහවුරු ිරීමි. 

 සතුටුදායක රැියා යකාන්යද්සි, වැටුප්ස සහිත නිවාඩු, පැය අය් වැඩ දිනය, වෘත්තීය සමිති 

පිහිටුවීම, විරැියා රක්ෂ්ණය, මාතෘ හා ළමාරක්ෂ්ක විධි විධාන වැනි  23 වන හා 24 වන 

ව න්තිවල  මය වන හිමිකම් ඒ වන විටත් යබායහෝ ලිබරල් ප්ර ජාතන්ත්ර වාදී රටවල නීතියයන් 

තහවුරු කර තිබුණි. එයහත් වැඩ ිරීයම් අයිතිය, සමාන වැඩට සමාන වැටුප්ස ලැබීයම් අයිතිය, 

යහපත් ජිවන තත්වයන් සඳහා රැියාලාභියා යමන්ම ඔහුයේ පවුයල් අයටද ඇති අයිතිය වැනි 
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හිමිකම් මින් යපර විරලව සඳහන් වු අයිතිවාසිකම් විය. එයමන්ම 26 වන ව න්තියේ එන 

අධයාපනය පිළිබඳ අයිතියත්, විවාහයයන් පරිබාහිරව ඉපැයදන ළමයින්ටද අන් අය හා සමව 

සැලිය යුතුයැයි ියැයේන 25 වන ව න්තියද ුළුමනින්ම පායහ් අළුත් අදහස් විය. 

විශ්ව ප්ර කාශනයේ එන අධයාපන අයිතිය පිළිබඳ ව න්තියේ සඳහන් ඇතැම් මූලික අදහස් 

ජනඝාතක ප්ර තිපත්ති අනුමත කළ නාසිමාමක අධයාපනය වැනි ප්ර පංච පිටුදැකීයම් අවශයතාවය 

අරුණු යකාට සම්පාදනය කරනු ලැබීය. නයුරම්බර්ේ සිද්ධාන්ත හා ජනඝාතය පිළිබඳ 

අන්තර්ජාතික සම්ුතිය පිළියයල ිරීම යවනම කමිටුවකට පවරා තිබු කටයුත්තක් වු බැවින් නාසි 

ජනඝාතන අපරාධ  ැන බරපතල සාකච්ොවක් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යකාමිසයම් රැස්වීම් 

වලදී උද් ත යනාවීය. යලෝකයායේ නිදහස, සාධාරණත්වය හා සාමය සඳහා අධයාපනයේ 

දායකත්වය අතයවශයය බව මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම විසින් අවිවාදයයන් පිළිය න තිබූ 

අතර සමස්තයක් වශයයන් එය 26 වැනි ව න්තියේ  ප්ර කාශ වී තිබුණි. එයහත් ජීනීවා රැස්විමට 

නිරීක්ෂ්කයයකු වශයයන් සහභාගිවු යලෝක යුයදේ යකාන්ග්ර සයේ නියයෝජිතයා එවකට යකාමිසම 

යකටුම්පත් යකාට තිබූ අදාල ව න්තිය අධයාපනය සම්බන්ධයයන් ශිල්පීය රාුවකට සීමාවී 

තියබන බවත් එහි “අධයාපනය හසුරුවන අධයාත්මික ගුණය“  ැන ිසිවක් සඳහන් යනාවන 

බවත් යපන්වා යදමින් 26 වන ව න්තියේ යදවැනි යෙදය මගින් පසුව පිළි නු ලැබූ පරිදි, සියළු 

ජාතිකත්වයන්, ජාති හා ආ මික කණ්ඩායම් අතර අයනයෝනය අවයබෝධය, රිස්සීම හා මිත්ර ර ත්වය 

වර්ධනය ිරීමත් අධයාපනයේ එක් පරමාර්ථයක් විය යුතුය යන අදහස ඉදිරිපත් කයළ්ය. ඊට 

අතියර්කව එක්සත් ජාතීන්යේ පරමාර්ථ හා ක්රියාකාරීකම් පවත්වාය න යාමත් අධයාපනය මගින් 

අනුබලය දිය යුතු කටයුත්ති යන අදහස මැක්සියකෝව විසින් තුන්වැනි කාරක සභායේදී යයෝජනා 

කරන ලදුව විසිහය වන ව න්තියේ යදවැනි යෙදයට එක්විය. සිය දරුවන්ට දිය යුතු අධයාපනයේ 

ස්වභාවය තීරණය ිරීයම් ප්ර ු ඛ් අයිතිය යදමේපියන් සතුය යන අදහස තුන් වැනි යෙදය වශයයන් 

එම ව න්තියට එක්වූයේ නාසිමාමක ප්ර තිපත්ති යටයත් දරුවන්ට ලබා දියයුතු අධයාපනය තීරණය 

ිරීයම් ප්ර ු ඛ් අයිතිය හි්ලර්යේ  නාසි රජයට අයත්ව තිබු බැවිනි. දරුවන්යේ අධයාපනය තීරණය 

ිරීයම් ප්ර ු ඛ් අයිතිය යදමේපියන්ට පැවයරන යමකී යෙදය සමාජයක ස්වභාවික හා මූලික සමූහ 

ඒකකය පවුල බව පවසන 16 වන ව න්තිය හා ුළුමනින්ම සම ාමීවිය. 

විශ්ව ප්ර කාශනයේ අවසාන ව න්ති තුන කාසන් හැඳින්වූයේ ඔහු සඳහන් කළ වාහල්කයඩ් 

ියකෝණාකාර ශිඛ්රය වශයයනි. ඔහු අදහස් කළ පරිදි එම ියකෝණය පුද් ලයා, සිවිල් සමාජය 

හා රජය එකී ිත්වයේ අයිතීන් සහ ව කීම්ද සම  එකම වහලක් යටට ය න එයි. විශව් 

ප්ර කාශනයේ පූර්විකාව හා සමානව අවසාන ව න්ති තුනද සමස්ත ලියවිල්ලටම එකයස් අදාළ 

යවයි. පහත දැක්යවන එම ව න්ති තුයනන් විස්තර වන්යන් ප්ර කාශනයේ සඳහන් අයිතීන් හා 

නන්වැදෑරුම් නිදහස සාක්ෂ්ාත් කර ැනිම සඳහා අවශය වන සමාජයීය හා අන්තර්ජාතීය 

යකාන්යද්සින්ය.  

28 වන වගන්ිය 

සෑම පුද් ලයයකුටම යමම ප්ර කාශනයේ සඳහන් අයිතීන් හා නන්වැදෑරුම් නිදහස පරිපූර්ණ යලස 

සාක්ෂ්ාත් කර ැනීමට හැි වන සමාජ හා ජාතයන්තර රටාවකට අයිතිය ඇත්යත්ය. 

29 වන වගන්ිය 

(1) සැමයකයනකුටම ප්ර ජාව යවනුයවන් ඉටු කළයුතු යුතුකම් ඇත්යත්ය. මන්ද 

පුද් ලයයකුට තම ස්වීයත්වය නිදහස්ව හා පරිපූර්ණව වර්ධනය කර ත හැක්යක් එම ප්ර ජාව තුළ 

පමණක් වන බැවිනි. 

(2) තම අයිතීන් සහ නිදහස භුක්ති විඳීයම්දී යයමකු අනු ත විය යුත්යත් හුයදක් අයනකුත් 

පුද් ලයන්යේ අයිතීන් හා නිදහස පිළි ැනීම හා  රුිරීම පිණිසත් ප්ර ජාතන්ත්ර වාදී සමාජයකට 

අවශයයැයි සාධාරණව සැලයකන යපාදු සුබසිද්ධිය, සදාවාරය සහ සාමය පවත්වය න යාමත් 

අරුණුයකාට පැණවුනු නීති මගින් දක්වන ලද සීමාවන්වලට පමණි. 
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(3) යමම ප්ර කාශනයේ සඳහන් අයිතීන් සහ නන්වැදෑරුම් නිදහස ිසිදු අවස්ථාවකදී එක්සත් 

ජාතීන්යේ පරමාර්ථ හා ප්ර තිපත්ති වලට පටහැණි වන අන්දමින් ක්රියාත්මක යනාකළ යුතුය. 

30 වැනි වගන්ිය 

යමම ප්ර කාශනයේ සඳහන් අයිතීන් සහ නන්වැදෑරුම් නිදහස විනාශ ිරීයම් අයිතියක් ිසිදු 

රාජයයකට යහෝ කණ්ඩායමකට යහෝ පුද් ලයයකුට යහෝ අත්වන අන්දයම් අර්ථ නිරූපණයක් 

යමම විශ්ව ප්ර කාශනයේ ිසිදු ව න්තියක් සම්බන්ධයයන්වත් යනාකළ යුත්යත්ය. 

සියළුයදනාටම තම අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර ත හැි අනතර්ජාතික රටාවකට හිමි කම ඇත්යත්ය 

යන 28 වැනි ව න්තියේ එන සඳහන මානව අයිතිවාසිකම් අනු මනය ිරීම හා සුරැකීම ජාතික  

යමන්ම ජාතයන්තර ව කීමි යන පිළි ැනීම හා අනු ත යවයි.  මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම් 

ජාතික ම්ටයම්දී යනාසැලයකන විට අන්තර්ජාතික ම්ටයම් සැලිල්ලට ලක්වීයම් අයිතිය ඒ 

අනුව සියල්ලන්ටම හිමිය. එක්සත් ජාතීන්යේ මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සිලය, ජාතයන්තර 

අපරාධ අධිකරණය, මානව අයිතිවාසිකම් යකාමසාරිස් කාර්යාලය වැනි එක්සත් ජාතීන්යේ 

ආයතනවලට අතියර්කව ඇම්නස්් ඉන්ටර්නැෂ්නල්, ආර්ටිකල් නයින්ටීන්, හුමන් රයි්ස් යවාච් 

වැනි ජාතයන්තර යනාරාජය සංවිධාන ඒවායේ යද්ශීය නියයෝජිතයයෝ යමන්ම කලාපීය මානව 

අයිතිවාසිකම් යකාමිසන් සභාද යමකී අන්තර් ජාතික රටායේ යකාටස් කරුවන් යලස සැලිය 

හැිය. ඉහතකී අන්තර්ජාතික රටාව වඩාත් විධිමත් ිරීම පිණිස පසු කයලක එනම් 1966දී  

සම්මතව රටවල අපරානුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ ආර්ික සමාජයීය හා සංස්කෘතික 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්ුතිය  සහ සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

අන්තර්ජාතික ගිවිසුම හා එහි වවකල්පික ගිවිසුම් යදක සැලැිය හැිය. යමම සම්ුති හා 

ගිවිසුම් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය හා එක්ව  ත්විට අන්තර්ජාතික පරම 

අයිතිවාසිකම් පනත (International Bill of Rights) යනුයවන් හැඳින්වීමට එක්සත් ජාතීන්යේ 

සංවිධානය තීරණය කයළ්ය. 

ජාතික ම්ටයම්දී යමකී රටාව යනුයවන් මූලික වශයයන් අදහස් වන්යන් රටක ආණ්ඩුර ම 

වයවස්ථාව මගින් නීතියේ සර්ව සාධාර ණ ආධිපතය., නිදහස් හා අවයාජ මැතිවරණ, භාෂ්ණයේ හා 

ප්ර කාශනයේ නිදහස ඇතුළු විශව් ප්ර කාශනයේ සඳහන් මූලික අයිතීන් හා නිදහස සහතික ිරීම හා 

එකී අයිතීන් ඇතිසැටියයන්ම ක්රියාත්මක ිරීමයි.  

 මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය වියේචනාත්මකව ියවන්යනකුට එහි ඇතැම් 

තැනක ඇති අඩු ලුහුඬුකම්, අනයාර්ථ සහ අවිනිශ්චිතතා හඳුනා  ැනීම උ හට යනායේ. 

නන්වැදෑරුම් නිදහස, සමානාත්මතාවය හා සමාජ ආරක්ෂ්ණය අතර ඇති අසීරු සම්බන්ධතාවයන් 

සම   යපාදුයේ යත්රුම්  ත හැි වහරින් ප්ර කාශනය සැකසීයම් අවශයතාවය සලකන විට 

එවැනි දුර්වලතාවයන් ඇතිවීම වැළැක්විය යනාහැි බව විචාරකයයෝ යපන්වා යදති. ඇතැම් 

මතයේදාත්මක කරුනු යබායහෝ යදයනකුයේ පිළි ැනීමට ලක්විය හැි පරිදි සමථයකට පත් 

කර ැනීමට සිදුවීමද යමයට එක් යහ්තුවක් විය. අයනක් අතට ප්ර කාශනය සකස්ි රීමට ුල් වු 

යබායහෝ අය යවනස් වන කාලයට අනුකුලව එහි වලංගුභාවය ආරක්ෂ්ාවිය යුතුයැයි විශ්වාස කළ 

බැවින් ඇතැම් කරුණු සම්බන්ධයයන් පුළුල් අර්ථකථනයන්ට ඉඩ තැබීම වඩා සුදුසුයැයි විශ්වාස 

කළහ. ඔහුන්යේ අරුණ වූයේ විවිධාකාර නීතිපද්ධති තුළට ප්රායයෝගිකව අනු ත විය හැි ‘යපාදු 

අභීමතාර්ථ පිළිබඳ ප්ර මිති’ නිර්ණය ිරීමයි. 

අයනක් අතට ප්ර කාශනයේ සඳහන් ව න්ති වැරදි ආකාරයයන් අර්ථ කථනය ිරීයම් හැියාව 

අවම ිරීමටද ඔවුහු ප්රයේසම් වූහ. විවිධ ආධානග්රාහී මතවාදයන්ට අනුව මානව අයිතිවාසිකම් 

අවම ිරීයම් හැියාව අභියයෝ යක් බව සැලකුණද තම අයිතීන් පිළිබඳ  මහජනතාව තුළ 

ඇතිවන යපාදු වැටහීම වැඩිවන තරමට එම අභියයෝ ය ජය  ැනීම අසීරු යනාවන බවද විශව් 

ප්ර කාශනයේ පුයරෝ ාමීහු විශ්වාස කළහ. 
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මනුෂ්යාත්මභාවය කවර වනසර්ගික අයිතිවාසිකම් නිසා තහවුරුවන්නක්ද යන්න නිරාකරණය 

ිරීම යහ්තු යකාට ය න මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය මනුෂ්ය ඉතිහාසයේ විශිෂ්්ඨ 

මංසලකුණක් සටහන් කළ අද්විතීය යල්ඛ්නයක් වීය. මනුෂ්යා සතු නන්වැදෑරුම් නිදහස සහ 

අයිතිවාසිකම් මානව සන්හතිය නියයෝජනය කරන අන්තර්ජාතික ක්රියාවලියක් හරහා විවාද යකාට 

නිර්ණය ිරීම මගින් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය මිනිසත්බව නියත යලස 

විවරණය කයළ්ය. 
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11. විශ්ව  ප්ර කාශනය  හා අන්තර්ජාතීය  සහයයෝ ය 
 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය customary international law යනායහාත් සිරිත්බැඳි 

අනතර්ජාතික නීතියේ යකාටසක් වශයයන් ජාතයන්තරව පිළි ැයන්. එයතක් යමයතක් විවිධාකාර 

ජතයන්තර සම්ුති තුළ සංයුක්ත වී ඇති  මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර නීති පද්ධතියේ 

යපර මන්කරු වශයයන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය සැලිය හැිය.  

ජාතයන්තර යද්ශපාලනයේ විවිධ හැල හැප්සපිලි හා යනායයක් වර් යේ ආධීපතයවාදීන්යේ  ර්හා 

මැද මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය මනුෂ්යන්යේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු ිරීයම් ම  

යපන්නුම් කරු වශයයන් ඉමහත් යස්වයක් ඉටුකර තියේ. විශ්ව ප්ර කාශනයට ආසන්නව හා 

අනතුරුව සපැමිණි මානව අයිතිවාසිකම් නිරීක්ෂ්ණ ක්රියාවලි හා ජාතයන්තර සම්ුති එම ම  

යපන්වීයම් මහඟු ප්ර තිඵලයේ. අනුපිළියවලින්  ත්විට පහත සඳහන් ජාතයන්තර සම්ුති හා යල්ඛ්න 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර හා යද්ශිය නීති නිර්ණය ිරීයම්ලා ඉතා වැද ත් යේ. 

1945 - එක්සත් ජාතීන්යේ ප්ර ඥප්සතිය (UN Charter) 

1945-46 නුයරම්බර්ේ මූලධර්ම (Nuremberg Principles) 

1948 - මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය (Universal Declaration of Human Rights) 

1948 - ජනඝාත අපරාධ වැලැක්වීයම් හා දඬුවම් පැමිණවීයම් සම්ුතිය (Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) 

1949 - ජිනීවා සම්ුතිය (Geneva Convention) 

1950 -මානව අයිතීන් පිළිබඳ යුයරෝපීය සම්ුතිය (European Convention on Human Rights) 

1951 -  සරණා තයන්යේ අයිතිය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ සම්ුතිය (UN Convention 

Relating to the Status of Refugees) 

1965 - සියළු ආකාරයේ ජාතිවාදී අඩුසැලිලි දැක්වීම් පිටුදැකීම පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්ුතිය 

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 

1966 - ආර්ික සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම 

(International Convenent  on Economic, Social and Cultural Rights) 

1966 - සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම (International 

Covenant Civil and Political Rights) 

1969 - මානව අයිතීන් පිළිබඳ අයමරිකානු සම්ුතිය (American Convention on Human Rights) 

1976 - මානව හා ජනතා අයිතීන් පිළිබඳ අප්රිකානු ප්ර ඥප්සතිය (African Charter on Human and 

People’s Rights) 

1979 - ස්ීන්ට එයරහිව සියළු ආකාරයේ අඩුසැලිලි දැිවීම පිටුදැකීයම් සම්ුතිය (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 

1984 - වද හිංසනය සහ අයනකුත් කෲර, අමානුික යහෝ අවමානශීලි සැලකීම් හා දඬුවම් 

පිටුදැියම් එක්සත් ජාතීන්යේ සම්ුතිය (UN Convention Against Torure and other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatement or Punishment) 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml
http://www.icrc.org/ihl.nsf/full/390
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx
http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/genocide.htm
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG
http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html
http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html
http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html
http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
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1984 - ළමයායේ අයිතීන් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ සම්ුතිය (UN Convention on the Rights 

of the Child) 

1999- සියළුම සංර ණික කම්කරුවන්යේ හා ඔහුන්යේ පවුල් වල අයිතීන් ආරක්ෂ්ා ිරීම පිළිබඳ 

එක්සත් ජාතීන්යේ සම්ුතිය (UN Convention on All Migrant Workers and Members of 

Their Families) 

2006 - ආබාධිත පුද් ලයන්යේ අයිතීන් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ සම්ුතිය (UN Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities) 

2006 - බයලන් අතුරුදහන් ිරීයමන් සියළු පුද් ලයන් ආරක්ෂ්ා ිරීම සඳහා වූ අන්තර්ජාතික 

සම්ුතිය (The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance)   

යමකී විවිධ සම්ුති පැවැතියද ඒවා අනුව කටයුතු ිරීයම් ලා තවමත් ඇතැම් වැරදි අවයබෝධ එමට 

පවතී. ඒ අතුරින් ුල් තැනක්  න්යන් ජාතයන්තර නීතිය හා යද්ශීය නීතිය අතර සම්බන්ධයක් 

යනාමැති බවට ඇති ඇදහීමයි. ඇතැම් විට ජාතික නීතිය නියම නීතිය වශයයන් සැලයකන අතර 

ජාතයන්තර නීතිය අනියම් නීතියක් වශයයන් සැලයක්. එයහත් ඇත්ත වශයයන්ම සිදුවිය යුත්යත් 

ිසියම් රටක් ජාතයන්තර සම්ුතියක් අත්සන් යකාට එය වයසථ්ානුකූලව අපරානුමත කළ විට 

සම්ුතියේ සඳහන් අදාළ පාඨ ජාතික නීතියේම යකාටසක් වශයයන් සැලකීමයි.  උදාහරණයක් 

වශයයන්  ත් විට අයමරිකා එක්සත් ජනපදය වද හිංසනය සහ අයනකුත් කෲර, අමානුික යහෝ 

අවමානශීලි සැලකීම් හා දඬුවම් පිටුදැකීයම් එක්සත් ජාතීන්යේ සම්ුතිය අත්සන් යකාට අනතුරුව 

ඒ සඳහා 1994 මක්යතෝබර් 21 වන දින ඇයමරිකානු යසයන් සභායේ අපරානුමතිය ලබා 

 ත්යත්ය. එතැන් සිට එම සම්ුතිය ඇයමරිකානු යද්ශීය නීතියේම යකාටසක් වශයයන් සැලිය 

යුතු විය. 

එයහත් අයනක් අතට ඉන් අනතුරුව පැමිනි යජෝර්ජ් බුෂ්්යේ පාලනය යටයත් අයමරිකාව විසින් 

පවත්වාය න යන ියුබායේ පිහිටි ගුවන්තනායමෝ හිර කඳවුයර් සතුරු සටන් කරුවන් වශයයන් 

හැදින්වුන අල්යක්යිඩා සැක කරුවන් රඳවා  නිමින්, එම හිර කඳවුර අයමරිකානු යද්ශ සීමාවට 

අයත් යනාවන බැවින් හිරකරුවන්යේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ව අයමරිකානු රජයට 

ව කීමක් යනාමැති බව බුෂ්් පාලන තන්ත්ර ය තර්ක කයළ්ය. යමය මානව අයිතිවාසිකම් විශ්ව 

සාධාරණය යන සංකල්පය යනාතැකු අතිශයින්ම චපල ස්ථාවරයක් වූ අතර යබායහෝ රටවල් එය 

යහළා දුටුයේය. ඒ අතර 2008 ඔක්යතාබරයේදී  අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ යශ්රෂ්්ඨාධිකරණය 

ගුවන්තනායමෝ රැඳවියන්ට එක්සත් ජනපද වයවස්ථාව මගින් සහතික යකාට ඇති මානව 

අයතිවාසිකම් හිමි බව තීන්දු කයළ්ය.  

එයස් වුවද මානව අයිතිවාසිකම් විෂ්යට  ැයනන ජාතයන්තර සම්ුතියක් පිළි ැනීම යනු එහි 

සඳහන් මානව අයිතීන් තම රය් යද්ශ සීමාව තුළ ක්රියාත්මක ිරීම පමණක් යනාව එම මානව 

අයිතින් සිය රටින් බැහැර ිනම් තැනකදී උල්ලංඝනය වුණද එය වැළැක්වීමට දායක වීමයි. යම් 

නිසා සම්ුතියේ සඳහන් අයිතීන් යලෝකයේ ඕනෑම තැනකදී කඩ වන විට එය වැළැක්වීමට 

මැදිහත් වීයම් ව කීමක් හා යුතුකමක් එකී සම්ුති වලට එළයඹන රටවලට තියේ. එවැනි 

මැදිහත්වීම් රටක අභයන්තර කටයුතු වලට යකයරන ඇඟිලි  ැසීමක් වශයයන් සැලකීම යවනුවට 

සම්ුති ත රටවල වැසියන් විසින් කළ යුත්යත් තම රටතුළ මානව අයිතීන් කඩවීම වළක්වන 

අතරම අන් රටවල මානව අයිතින් කඩවීම් වැළැක්වීම සඳහා රාජයත්රාන්ිකව දායක වන යලස 

සිය රජයන්ට බල ිරීමයි.  

අන් රටවල මානව අයිතිවාසිකම් කඩිරීමට ව ිව යුතු පුද් ලයන් තම රටට පැමිණි විට ඔහුන්ට 

එයරහිව නීති මගින් ක්රියාත්මක වීමට ඇතැම් රටවල් කටයුතු ිරීම ර මර මයයන්  පිළි ත් 

සම්ප්ර දායක් බවට පත්යවමින් තියේ. යමයට එක් උදාහරණයි ඇෆ් නිස්තානයේ ප්රායද්ශීය යුද 

අධිපතියයකු වූ සර්වාර් සර්ඩාඩ් අභයාරක්ෂ්ාව පතා 1986දී  බ්රිතානයට පැමිණි විට ඇෆ්ේන් 

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
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වැසියන් වද හිංසයනට ලක් ිරීයම් යචෝදනාව මත ඔහු හිරභාරයට පත් යකාට අධිකරණය මගින් 

දඩුවම් නියම ිරීම. යම් සඳහා අවශය සාක්ි එකතු ිරීම සඳහා පවුම් තිස්ලක්ෂ්යක ුදලක් වැය 

ිරීමට බ්රිතානය රජයට සිදුවිය.  

යම් හා තරමක් සමාන සිදුවීමි සියරාලියයානයේ මානව හිමිකම් කඩිරීමට දායකවීම  

සම්බන්ධයයන්පසුව ජාතයන්තර අධිකරණය හුවට පැමිණවූ ලයිබීරියායේ හිටපු ජනාධිපති 

චාර්ල්ස් ය්ලර්යේ පුත්ර  චුකී ය්ලර්ට දඬුවම් නියම ිරීම.  ඔහුයේ පියා ජනාධිපතිව සිටි අවධියේ 

ලයිබීරියායේ පවත්වාය න ගිය පරිපූරක හුදා කණ්ඩායම් ලයිබීරියානු සිවිල් වැසියන් වද 

හිංසනයට ලක් යකාට මරා දැමීම යමයහයවීම පිළිබඳ යචෝදනාවට වරදකරු වූ චුකී ය්ලර්ට 

අයමරිකානු අධිකරණය විසින් වසර අනු හයක සිර දඬුවමක් නියම කයළ්ය. බ්රිතානය සිද්ධියට 

වඩා යමහි ඇති යවනස චුකී ය්ලර් අයමරිකානු පුරවැසියයකු වීමයි. එයහත් අයමරිකානු රට 

වැසියන් විසින් අන්රටලදී වුවද කරනු ලබන මානව අයිතිවාසිකම් කඩිරීම් දඩුවම් ලැබිය හැි 

වරදක් බවට තහවුරුවීම අතින් යම් තීන්දුව ඉමහත් යලස වැද ත්ය. 

එයමන්ම, මානව අයිතිවාසිකම් කඩිරීම පිළිබඳ චුදිතයයකු යවනත් රටක සිට අයමරිකා එක්සත් 

ජනපදයට පැමිණිවිට දඩුේම් පැමිණවීමට ඇති හැියාව ිලාර්ටි ා මූලධර්මය (Filartiga 

principle) යනුයවන් හැඳින්යවන අධිකරණ තීන්දුයවන් තහවුරු වී තියේ.  පැරගුවානු ජාතිකයයකු 

වු යඩාලි ිලාර්ටි ා ඇයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විසූ අතර යපනා -ඉරාලා නමැති පැරගුවානු 

යපාලිස් නිලධරයා පැරගුවායේදී ඇයේ සයහෝදරයා වද හිංසා යකාට මරා දැමීය.  යපනා-ඉරාලා 

සංචාරයක් සඳහා ඇයමරිකානු එක්සත් ජනපදයට පැමිණි අවසථ්ාවක් බලා යඩාලි ිලාර්ටි ා ඔහුට 

එයරහිව තම සයහෝදරයාට වද හිංසා ිරීම සම්බන්ධයයන් ඇයමරිකානු අධිකරණයට පැමිණිලි 

කර සිටියේය. නඩුව විභා  කළ අධිකරණය වද හිංසනය තහනම් ිරීම විශ්ව සාධාරණ ක්රියාවක් 

විය යුතු බව නි මනය යකාට අනයජාතිකයන් වද හිංසාවට ලක් ිරීම පිළිබඳ නීතිය (Alien Tort 

Statue) යටයත් ඒ සඳහා පිළියම් ලබා ැනීම පිණිස අන් රටක වැසියයකුට වුවද අයමරිකානු 

අධිකරණ ර මය යයාදා  ත හැි බව තීන්දු කයළ්ය. යමහිදී එක්සත් ජාතීන්යේ ප්ර ඥප්සතියේ මානව 

අයිතිවාසිකම් සුරැකීම පිළිබඳ ඇති සඳහන මතක් කල අධිකරණය “ යම් නූතන යු යේ තම රට 

වැසියන්ට රජයක් විසින් සලකනු ලබන ආකාරය ජාතයන්තර  සැලිල්ලට භාජනය වීම ඉතා 

පැහැදිලිය”73 යනුයවන් ප්ර කාශ කයළ්ය. 

මානව හිමිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්ුතිවල විශ්ව සාධාරණත්වය පිළිබඳ ඓතිහාසික තීරණයක් 

වශයයන් සැලිය හැක්යක් බ්රිතානය නීති සාමි මණ්ඩලය විසින් චිලියේ හිටපු ජනාධිපති අගුස්යතෝ 

පියනෝයච් බ්රිතානයයේදී අත් අඩංගුවට  ැනීම සම්බන්ධයයන්  නු ලැබු තීරණයයි. චිලීය 

පාලනය කරන සමයේ පියනෝයච් විසින් චිලී රට වැසියන් වදහිංසනයට ලක් ිරීම හා ඝාතනය 

ිරීම සම්බන්ධයයන් ව ිව යුතු බවට ස්පාඤ්ඤය අධිකරණය හුයේ පැවැති විමර්ශනයක් 

සඳහා ඔහු ස්පාඤ්ඤයට පිටුවහල් කරන යලස ස්පාඤ්ඤ විනිසුරු බල්තසාර්  ාර්යසාන් බ්රිතානය 

බලධාරීන්ය න් ඉල්ලා සිටියේය. බ්රිතානය විසින් අපරානුමත කර ඇති, වද හිංසනය සහ අයනකුත් 

කෘර, අමානුික යහෝ අවමානශීලි සැලකීම් හා දඬුවම් පිටුදැියම් එක්සත් ජාතීන්යේ සම්ුතියට 

අනුව අගුස්යතෝ පියනෝයච් ස්පාඤ්ඤය අධිකරණයට යයාුිරීම බ්රිතානයයේ ව කීම බව  

බ්රිතානය නීති සාමි මණ්ඩලය තීන්දු කයළ්ය. එම පිටුවහල් ිරීම බ්රිතානයයේ එවකට සිටි වියද්ශ 

ඇමැති ජැක් ස්යොේ විසින් අත්හිටුවනු ලැබුයේ වවදය වාර්තා වලින් තහවුරු වු පරිදි 80 හැවිරිදි 

පියනෝයච්යේ ශාරීරික හා මානසික තත්වය මානුිකව සැලිල්ලට  ත යුතුය යන යහ්තුව 

ඉදිරිපත් කරමිනි. එවකට අයමරිකායේ ජනාධිපතිව සිටි යජෝර්ජ් බුෂ්් හා බ්රිතානයයේ හිටපු 

අ මැතිනි මාග්ර ්  තැචර්, පියනෝයච්යේ සහයට ඉදිරිපත් යවමින් ඔහු පිටුවහල් යනාකරන යලස 

බ්රිතානයය  රජයයන් ඉල්ලා සිටියද මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ මහ 

 
73 Beitz , Charles R. (2011) – The Idea of Human Rights (Oxford University Press, USA) p. 13 
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යකාමසාරිස් ධුරය දැරූ මාරි යරාබින්සන් බ්රිතානය නීති සාමි මණ්ඩලයේ තීරණය යබයහවින් අ ය 

කරමින් ජාතයන්තරව පිළි ත් අපරාධයක් වශයයන් වද හිංසනය ඕනෑම රටක අධිකරණ 

බලක්යෂ්්ත්ර යක් හුයේ පිළි ැනීමට ලක්වීම පිළිබඳ එය කදිම නිදසුනක් බව ප්ර කාශ කළාය.  

පියනෝයච් නඩුව මානව අයිතිවාසිකම් විෂ්යයේ ලා වැද ත් සන්ධිස්ථානයක් වුවද ඒ හා සමාන වූ 

මානව අයිතිවාසිකම් කඩ ිරීම් සම්බන්ධයයන් ව ිව යුතු හිටපු රාජය නායකයන් නීතිය හුවට 

පැමිණවීම එනිසා ඉහළ ගිය බවක් යනායපයන්. යම් පිළිබඳ ව කදිම නිදර්ශණයක් මධයම 

අප්රිකායේ පිහිටි චැඩ් රය් හිටපු ඒකාධිපති පාලක හිසියන හාේයර් සම්බන්ධයයන්  ත් ක්රියා 

මාර් යයන් යහළියේ. හාේයර්යේ පාලනය යටයත් චැඩ්හි වද හිංසනය බහුලව පැවැති අතර 

40,000 කට ි්ටු චැඩ් වැසියන් පිරිසක් යද්ශපාලන යහ්තු මත මරා දමනු ලැබූහ. 1990 දී 

බලයයන් යනරපුනු හාේයර් යසයන ාලයට පලා ගියේය. චැඩ් රට වැසියන් පිරිසක් රාජය යනාවන 

සංවිධාන වල සහයයෝ යයන් හාේයර්ට එයරහිව 2000 දී අපරාධ යචෝදනා ඉදිරිපත් කළ විට 

යසයන ාලය විසින් ඔහු අත් අඩංගුවට  නු ලැබූ ුත් යසයන ාල් බලධාරීහු පසුව ඔහු ුදා හළහ. 

එතැන් සිට හාේයර් යසයන ාලයේ වාසය කයළ්ය.  වදහිංසනය සම්බන්ධයයන් 2005 යබල්ජියානු 

අධිකරණය හුයේ පැවැති නඩුවක්  සඳහා හාේයර් අත් අඩංගුවට ය න තම රටට පිටුවහල් කරන 

යලස යබල්ජියම ඉල්ලා සිටි විට යසයන ාලය එම ඉල්ලීම ප්ර තික්යෂ්්ප කයළ්ය. එයහත් වද 

හිංසනය සහ අයනකුත් කෘර, අමානුික යහෝ අවමානශීලි සැලකීම් හා දඬුවම් පිටුදැියම් එක්සත් 

ජාතීන්යේ සම්ුතිය ක්රියාත්මක ිරීම නිරීක්ෂ්ණය සඳහා පත් කර ඇති වද හිංසනයට එයරහි 

කමිටුව ( The Committee Against Torture - CAT) යසයන ාලයේ යමම ක්රියාව යදෝෂ් 

දර්ශනයට ලක් කළ විට අවසානයේ 2007දී යසයන ාලය එකී සම්ුතිය යටයත් හාබයර්ට 

එයරහිව නඩු පැවරීමට හැිවන පරිදි  තම රය් වයවස්ථාව යවනස් කයළ්ය. යම් අතර 2008 දී 

චැඩ් රය් අධිකරණය විසින් හාේයර්ට මරණ දඩුවම නියම ිරීයමන් පසු අප්රිකානු සං මයේ 

මැදිහත් වීම මත හාේයර් චැඩ් රාජයයට යැවීමට කටයුතු යයදිය යුතු බව යසයන ාලය තීරණය 

කළද 2011 අවසානය දක්වාම එය ක්රියාත්මක යනාවූනි. 

යම් යම් දුර්වලකම් තිබුණද ඉහතකී උදාහරණ මගින් යපන්නුම් කරන්යන් මානව අයිතීන් 

කඩිරීම සම්බන්ධයයන් හිටපු රජයනායකයන් හා ඔහුන්යේ සහචරයන්ට එයරහිව 

ක්රියාමාර් යන්  ැනීමට කටයුතු යයදීම අන්තර්ජාතික ප්ර තිපත්තියක් වශයයන් ර මාණුකූලව 

පිළි ැයනමින් තියබන බවයි. යකයස්වුවද විමර්ශන කටයුතු සඳහා යන වියදම සැලකු විට 

අන්රටවල මානව අයිතිවාසිකම් කඩකළ අයට දඬුවම් ිරීම සඳහා දායක වීම ජාතයන්තර 

අධිකරණ ක්රියාවලියක සම්පත් දායකත්වයයන් යතාරව ඉටු ිරීමට සියළුම රටවල් යපළයේයැයි 

සිතීම අසීරුය.  යමහිදී සිහිතබා ත යුතු වැද ත් කරුණක් නම් අන්තර්ජාතීය අධිකරණය 

(International Court of Justice) විසින් නි මනය කර ඇති පරිදි දැනට බලයේ සිටින රාජය 

නායකයයකුට යහෝ ඇමැති වරයයකුට එයරහිව මානව අයිතින් කඩිරීම සම්බන්ධව 

අන්තර්ජාතික නීතිය යටයත් යවනත් රටක පිහිටි යද්ශිය අධිකරණයක් ඉදිරියේ නඩු විභා  

යනාකළ හැි බවයි. එවැනි අධිකරණ බලයක් හිමිවන්යන් අපරාධ පිළිබඳ ජාතයන්තර 

අධිකරණයට (International Criminal Court) යහෝ එම යචෝදනා විභා  ිරීම සඳහා එක්සත් 

ජාතීන්යේ සංවිධානයේ වරම යටයත් වියශෂ්්යයන් පිහිටුවන ලද ජාතයන්තර අධිකරණයකට බව 

එම නි මනයේ සඳහන්යේ. රුවන්ඩාව හා යුය ෝස්ලාවියාව යන රටවල සිදුවූ ජනඝාතයන් විභා  

ිරීම සඳහා යමවැනි වියශෂ්් අධිකරණ පිහිටුවනු ලැබීය. 

ඒ අනුව සුඩානයේ ඩාෆූර්හි මානව වියරෝධි අපරාධ  සම්බන්ධයයන් යචාදනා ලැබු සුඩාන 

ජනාධිපති ඕමාර් හසන් අල් බෂීර්ට 2009දී  අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණය (International 

Criminal Court) මගින් නඩුවිභා ය සඳහා වයරන්තු නිකුත් ිරීම බලයේ සිටින 

රාජයනායකයයකුට එයරහිව මානව අයිතිවාසිකම් කඩිරීම සම්බන්ධව කටයුතු කළ ප්ර ථම වතාව 

වශයයන් සැලිය හැිය. යමවැනි අන්තර්ජාතික මැදිහත්වීම් මානව අයිතින් සම්බන්ධයයන් 

වැද ත් වන්යන් ඇතැම් ආධිපතයවාදී රාජය නායකයන් හා ඔහුන්යේ සහචරයන් අකැමැත්යතන් 

වුවද එනිසා මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  වඩා සැලිලිමත් වීමට යපාළඹවනු ලබන බැවිනි. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
http://www.icj-cij.org/homepage/index.php
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/
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මානව අයිතීන් සුරැකීයම් අන්තර් ජාතික ව කීම හුයදක් සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන්ට පමණක් 

සීමා යනායේ. සරණා තයන්ට හා සා තයන්ට ුහුණයදන ජන යකාටඨාශ වලට ආහාර අධාර 

සැපයීයම් එක්සත් ජාතීන්යේ යලෝක ආහාර වැඩ සටහන (World Food Programme) හා 

සරණා තයන් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්යේ මහ යකාමසාරිස් (UNHCR) වැනි ආයතන මගින් 

යමයහයවන ජාතයන්තර වැඩසටහන් වලට දායකවීමද එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ රටවල් 

සිය මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  අන්තර්ජාතික ව කීම ඉටු ිරීමක් යලස සැලයක්.  

එයමන්ම ඒඩ්ස් ඇතුළු අයනකුත් වසං ත යරෝ වලට මානව වර් යා ය ාදුරු වීම පිටුදැකීයම්දී 

දායක වීයම් අන්තර්ජාතික ව කීමද යහපත් යසෞඛ්යයට ඇති මානව අයිතිය සුරැකීයම් 

අන්තර්ජාතික ව කීම ඉටුිරීමි. සුනාමි, භුමිකම්පා, ජල ැලීම් හා සුළිසුළං වැනි ස්වාබාවික 

විපත් නිසා වයසනයන්ට ුහුණ යදන ජන යකාටස් හා සිවිල් යුද්ධ හා යද්ශපාලන කැළඹිලි නිසා  

අභයන්තරව සරණා ත යවන රටවැසියන් යවනුයවන් වහා අධාර සැපයීයම් ජාතයන්තර ව කීම 

පිළිබඳ සම්ප්ර දායද මානව අයිතිවාසිකම් පීළිබඳ විශ්ව ප්රකාශනයේ තදන්තර බලපෑම නිසා 

ඇතිවූවක් යලස සබීන් කැයර් හා මාර්ක් ගිේනි මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යද්ශපාලනය74 යන 

යපායතහි තර්ක කරති.යම් සම්බන්ධයයන් අන්තර්ජාතික ව කීම ප්ර මාණවත් පරිදි ඉටු යනාවන 

අවස්ථාවලදී  ඒ පිළිබඳ නැය න යදෝෂ්ායරෝපණ වලට වහා ප්රතිචාර දැකවීයම් යහපත් 

නිදර්ශණයක් සුනාමි වයසනය සම්බන්ධයයන් දැක්විය හැිය. 2004 යදසැම්බර් 26 වන දින ජීවිත 

225,000 ක් විනාශ කළ සුනාමි වයසනයට ය ාදුරුවුවන් සඳහා ආධාර සපැයීම පිණිස යජෝර්ජ් 

බුෂ්්යේ පාලනය යටයත් අයමරිකාව යඩාලර් මිලියන 15 ක් වැනි සුළු ුදලක් යවන් කළ විට 

අයමරිකාව සිය අන්තර්ජාතික ව කීම ප්ර මාණවත් යලස ඉටු කර නැතැයි යබායහෝ අය යචෝදනා 

කළහ. ඒ අනුව පළුව එම ුදල යඩාලර් මිලියන 350 ක් ිරීමටත් අනතුරුව සමස්ත සුනාමි 

ආධාර ප්ර මාණය යඩාලර් මිලියන 950 දක්වා වැඩි ිරීමටත් අයමරිකාවට සිදුවිය. සුනාමි 

වයසනයට ය ාදුරු වූවන්ට ආධාර සැපයීම සම්බන්ධයයන් අයනකුත් යබායහෝ රටවලින් ලැබුණු 

යහපත් ප්ර තිචාරය මානව අයිතීන් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ව කීම ඉටුිරීම පිළිබඳ එක් නිදසුනි. 

මානව අයිතිවාසිකම් විෂ්යයහි අන්තර්ජාතික සහයයෝ ය රටරටවල යද්ශපාලන ඕනෑ එපාකම් 

අනුව යතාරා ත් සිද්ධින් සම්බන්ධයයන් පමණක් සිදුවන්යනකැයි යබායහෝ විට නැය න 

යචෝදනාවි. යම් සම්බන්ධයයන් සුවියශ්ෂ් වශයයන් අයමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ක්රියාකලාපය 

යනාම් යචාම්ස්ි වැනි ප්ර කට අයමරිකානු විද්වතුන්යේ හා මානව අයිතිවාසිකම් ක්රියාකාරීන්යේ 

බලවත් යදෝෂ් දර්ශණයට ලක්ව තියේ.  ඇයමරිකානු එක්සත් ජනපදය පමණක් යනාව තම රටවල 

මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම හිතාමතා යනාසලකා හරින යබායහෝ දියුණුයවමින් පවතින රටවල්ද 

යම් යචෝදනාවට එකයහළා ව ිවයුතුය.  රටක ආර්ික හා යද්ශපාලන නායකයන්යේ මනාපය 

මනුෂ්යායේ මානව අයිතිවාසිකම් ඉක්මවා යන්නකැයි තවමත් ඇතැම් යද්ශපාලන නායකයන් හා 

ඔහුන්යේ අනු ාමිකයන් තුළ පවතින විශව්ාසය යමයට මූලික වශයයන් යහ්තුවී තියේ. යමම 

තත්වය යහපත් වීම රඳා පවතින්යන් සියළු රටවල වැසියන් මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර ු ඛ් කර ත් 

සංවර්ධනයක් සඳහා කැපවන නායකයන් පත්ිරීමට තරම් යහපත් ම්ටමකට මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අවයබෝධය ව ා කර ත් විටදීය. එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය අනුදත් 

මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර ු ඛ් සංවර්ධනය (Human Rights Based Approach to Development) 

යන්යනන් අදහස් කරන්යන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනයේ සඳහන් සිවිල්, 

යද්ශපාලන, ආර්ථීක, සාමාජයීක හා සංස්කෘතික අයිතීන් සහ නන්වැදෑරුම් නිදහස සියළු රට 

වැසියන්ට එක හා සමානව භුක්ති විඳිය හැිවන පරිදි රටක විධායකය, වයවස්ථාදායකය, සව්ාධීන 

අධිකරණය සහ ආර්ික, සාමාජයික හා සංස්කෘතික වර්ධනය සඳහා අවශය ආයතන කාර්යක්ෂ්ම 

ිරීමයි. යම් අනුව රටක සංවර්ධන වැඩසටහන්, මානව අයිතිවාසිකම් සාක්ෂ්ාත් ිරීයම් ව කීම 

දරන ආයතන වලට තම ව කීම ඉටු ිරීම සඳහා අවශය කරන හැියාවන් වැඩි දියුණු ිරීමත් 
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මානව අයිතිවාසිකම් සතු ජනතාවට තම අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට අවශය හැියාවන් වැඩිදියුණු 

ිරීමත් අරුණු යකාට සැලැසුම් කළ යුතුය. 

යකස් යවතත් ඉහත දැක්වූ උදාහරණ මගින් යපන්වාදී ඇති පරිදි විශ්ව ප්ර කාශනය බිහිවීයම් සිට 

යමයතක් සිදුවී ඇති ප්ර  මණය සැලකුවිට විවිධ රටවල ආර්ික හා යද්ශපාලන වාසි අනුව ඇතිවන 

කුහකකම්, ජාතිවාදී හා ආ ම්වාදී බලපෑම් වැනි විවිධ අසීරුකම් මැද්යද් වුවද මානව අයිතිවාසිකම් 

සුරැකීම මනුෂ්ය සදාචාරයේ අතයවශය අං යක් බවට ර මානුකූලව පත්වීම  ැන බලායපායරාත්තු 

තබා  ත හැිය. මැදයපරදි  ආධිකාරික රටවල රට වැසියන් පවා සිය සිවිල් හා යද්ශපාලන 

අයිතිවාසිකම් අත්පත්කර ැනීම සඳහා සාමාකාමීව වීදි බැසීම මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 

යකයරහි වැඩිවන උනන්දුව පිළිබඳ වඩා මෑත කාලීන නිදර්ශනයි. 

එක්ෂසත්ව  ජාතීන්ය්  මානව  අයිිවාිකේ  යකාමිසම  (UN  HUMAN R IGHTS 

COMMISSION)  

ජාතයන්තර තලයයදී මානව අයතිවාසිකම් සුරැකීම පිළිබඳව ුල් කාල පරිච්යෙදයේදී කටයුතු ඉටු 

කයළ් එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය විසින් පිහිටුවනු ලැබූ මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම මගිනි. 

1966 දී ආර්ික සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම 

(International Convenent  on Economic, Social and Cultural Rights) සහ  සිවිල් හා 

යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම (International Covenant Civil and 

political Rights) සම්පාදනය යකාට එකඟත්වයට එළඹීයම් අසීරු කටයුත්ත ඉටු කරනු ලැබුයේ 

යමම යකාමිසම මගිනි.යම් හැර සාමාජික රටවල මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම වැළැක්වියම් ලා 

වඩා ක්රියාශිලී කාර්ය භාරයක් යකාමිසම විසින් ඉටු කරනු ඇතැයි බලායපායරාත්තු වුවද ඒ සඳහා 

 ත් ප්ර යත්න ජාතයන්තර බල කණ්ඩායම් හා ආධිකාරික රජයන් විසින් වයවර්ථ කරනු ලැබිණ. 

එයහත්  විවිධ රටවල වැසියන් යවතින් මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීයම් පැමිණිලි විශාල සංඛ්යාවක් 

යකාමිසමට යනාකඩවා ලැයබමින් තිබුණි 

අවසානයේ 1967 සිට ඇතැම් රටවල මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම පීළිබඳව කතිකා පැවැත්වීමට 

මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන්යේ නිරන්තර උද්ය ඝෝෂ්ණ නිසා යකාමිසමට බලය ලැබුණි.  මානව 

අයිතිවාසිකම් හා මූලික නිදහස කඩවීම සාමානය රටාවක් වශයයන් නිතරම සිදුවන්යන්යයි 

නිශ්විත සාක්ි සහිතව පිළි ත හැි අවස්ථාවලදී පැමිණිලි විමසීමට හැිවීම දක්වා 1970 සිට යම් 

බලය වයාප්සත කරන ලදී. එයහත් එවැනි පරීක්ෂ්ණ යබයහවින් කල් තවන පාරදෘෂ්යබාවයින් 

යතාර වු ඒවා බැවින් එමගින් මානව අයිතිවාසිකම් කඩවූවන්ට යහපත් විසඳුමක් ලැබුයන් යැයි ිව 

යනාහැක.  එයහත් යමකී සියළුම සීමා යටයත් වුවද මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම් දරුනු වශයයන් 

සිදුවන ඒකාධිපති රටවල් ජාතයන්තරයේ යහළා දැකීමට ලක්ිරීම සම්බන්ධයයන් යකාමිසම 

විසින් පත්කළ වියශෂ්් රයපෝර්තුකරුවන් පුයරෝ ාමී කටයුත්තක් ඉටු කළ බව ිව යුතුය. 

එක්ෂසත්ව  ජාතීන්ය්  මානව  හිමිකේ  කවුන්ිෙය  (HUMAN R IGHTS COUNCIL)  

මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම යවනුවට 2006 සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි මානව අයිතිවාසිකම් 

කවුන්සිලය ( Human Rights Council) පිහිටුවනු ලැබීය. එම කවුන්සිලයට එක්සත් ජාතීන්යේ 

සාමාජික රටවල් අතරින් ජන්දයයන් යතෝරාපත්වන රටවල් 47ක් අයත් යවයි. යම් යවනසට 

යහ්තුව වශයයන් සඳහන් කයළ් කලින් පැවැති මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසම යබයහවින් 

යද්ශපාලනීකරණය වී තිබූ බවට හා මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම සම්බන්ධයයන් නිරන්තර 

යචෝදනා තිබු රටවල් එයට පත්වන බවට ඇතිවී තිබු යචෝදනා යහ්තු යකාට ය නයි. මානව 

අයිතිවාසිකම් කවුන්සිලයේ වියශෂ්්ත්වයක් වන්යන් විෂ්යමූල හා විශ්වාසදායක යතාරතුරු මත 

සැම සාමාජික රටක්ම එම රයටහි මානව අයිතිවාසිකම් ක්රියාත්මකවීම සම්බන්ධයයන් කවුන්සිලය 

මගින් සිේවසරකට වරක් පැවැත්යවන වාරානුකුල විශව් සමායලාචනයකට (Universal Periodic 

Review) භාජනය වීමයි. යමම සමායලාචනයේදී එම රයටහි මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 

සම්බන්ධව අපක්ෂ්පාත කරුණු ඉදිරිපත් ිරීමට එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයට අයත් උචිත 

ඒජන්සි ආයතනවලට හා රාජය යනාවන සංවිධාන වලටද හැියාව ලැයේ. යමයට අතියර්කව 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx
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මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්ර ධාන අන්තර්ජාතික සම්ුති ක්රියාත්මක වන ආකාරය නිරීක්ෂ්ණය 

හා පරිපාලනය සඳහා එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය විසින් ගිවිසුම් කායයන් (Treaty Bodies) 

පිහිටුවා තියේ. යම් අනුව සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම 

ක්රියාත්මකවීම නිරීක්ෂ්ණය සඳහා පිහිටුවා ඇති ගිවිසුම් කායය හැඳින්යවන්යන් මානව 

අයිතිවාසිකම් කමිටුව යන නමිනි. එය කලින් සඳහන් කළ මානව අයිතිවාසිකම් කවුන්සිලයට 

යවනස් වූ ආයතනයි. අයනකුත් යබායහෝ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් සම්බන්ධයයන් පිහිටුවා ඇති 

ගිවිසුම් කායයන් හැඳින්යවන්යන් එම ගිවිසුම හැඳින්යවන නයමනි. එකී ගිවිසුම් අපරානුමත කර 

ඇති රටවල් ගිවිස ත් කරුණු සම්බන්ධයයන් තම රට විසින් ඉටුකරන ලද  කාර්යන්  ැන 

වාරානුකුල වාර්තා උචිත ගිවිසුම් කායයන් යවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එම වාර්තා සම්බන්ධයයන් 

තම නිරීක්ෂ්ණ ගිවිසුම් කායයන් විසින් සටහන් කළ යුතුයේ. ඇතැම් සම්ුති සම්බන්ධයයන් 

රටවැසියන් විසින් ඉදිරිපත්කරන පැමිණිළි විමසීමටද උචිත ගිවිසුම් කායයන්ට හැිය. එයහත් 

යබායහෝ විට එය කළ හැි වන්යන් පැමිණිල්ල හා සම්බන්ධ රට එම විමසීම් සඳහා සහභාගිවීමට 

සිය කැමැත්ත පළ කළ විට පමණි. 

මානව  අයිිවාිකේ  මහ  යකාමසාරිස්  (H IGHCOMMISSIONER FOR HUMAN 

R IGHTS)  

1993 දි වියානායේ පැවැති මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යලෝක සම්යම්ලනයේ නිර්යද්ශයකට 

අනුව මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මහයකාමසාරිස් ධුරය ඇති කරන ලදී. එමගින් අදහස් 

යකරුයණ් මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර වර්ධනය හා ආරක්ෂ්ා ිරීයම් සියළු කටයුතු සම්බන්ධ නාභීය 

ආයතනය වශයයන් එක්සත් ජාතීන්යේ මානව අයිතිවාසිකම් මහ යකාමසාරිස් කටයුතු කළ යුතු 

බවයි. යබායහෝ විට යමය අදහස් කළ පරිදිම සිදුවූවද යමම තනතුයර් කාර්ය භාරය ඉටුවීම මහ 

යකාමසාරිස් කාර්යාලයේ යද්ශපාලන විචක්ෂ්ණභාවය හා මහ යකාමසාරිස්යේ කටයුතුවල 

ප්ර සිද්ධිය මත රඳා පවතී. මානව අයිතිවාසිකම් දරුණු යලස කඩවන අවස්ථාවලදි ඒ පිළිබඳ  නිසි 

දත්තයන් එකතු යකාට ජාතයන්තර අවධානයට යයාු ිරීම හා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 

මැදිහත්වීම් සඳහා යයාු ිරීම සම්බන්ධයයන් සැලිය යුතු කාර්ය භාරයක් ඉටු ිරීම මානව 

අයිතිවාසිකම් මහ යකාමසාරිස් විසින් ක්රියාශීලීව සිදු කළ බවට සාධක එමටය. මානව 

අයිතිවාසිකම් විෂ්යයේ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් පිළිබඳ සවිස්තර යතාරතුරු මානව අයිතිවාසිකම් 

යකාමසාරිස් කාර්යාලයේ http://www.ohchr.org යවේ අඩවියේ සඳහන්ය. 

එක්ෂසත්ව  ජාතීන්ය්  මහාමණ්ඩෙය  (GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED 

NATIONS)  

එක්සත් ජාතීන්යේ ප්ර ඥප්සතියේ 13 වන ව න්තිය යටයත් “ජාති, ලිං යේදය, භාෂ්ාව යහෝ ආ ම 

පිළිබඳ වියේදන යනාතකා සියළු මනුෂ්යයන් සඳහා මානව අයිතීන් සහ මූලික නිදහස සාක්ෂ්ාත් 

කර ැනීයම් කටයුත්තට උපකාරවීම පිණිස අවශය අධයන ිරීම හා නිර්යද්ශ ඉදිරිපත් ිරීම” මහා 

මණ්ඩලයේ විෂ්ය පථයටද අයත්ය. මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම සම්බන්ධයයන් මහා මණ්ඩලයේ 

සෘජු දායකත්වය යබයහෝවිට ලැයබන්යන් අනතුරුව අනතර්ජාතික සම්ුති වලට පාදක වන  

ප්ර කාශන සම්ම්ත ිරීම තුළිනි. 

එක්ෂසත්ව  ජාතීන්ය්  ආරක්ෂෂක  මණ්ඩෙය  (UN  SECURITY COUNCIL)  

එක්සත් ජාතීන්යේ ප්ර ඥප්සතිය යටයත් ජාතයන්තර සාමය හා ආරක්ෂ්ාව තහවුරු ිරීම පැවරී ඇති 

ආයතනය වශයයන් ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයද ජනඝාතය වැනි මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම්  ැන  

කටයුතු කරයි. යම් මැදිහත්වීම් හඳුන්වනු ලබන්යන් මානුික මැදිහත්වීම් (Humanitarian 

Intervention) යනුයවනි. මානුික මැදිහත්වීමක් යනු  ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයේ නිසි වරමක් ඇතිව 

ිසියම් රටක් යහෝ රටවල් කණ්ඩායමක් විසින් යවනත් රටක සිදුවන ජනඝාතයක් යහෝ මහා 

පරිමාණයේ හිංසනයක් වැළැක්වීම පිණිස එම ජනඝාතය යහෝ හිංසනය සිදුවන රය් අවසරයින් 

යතාරව බල හුදා යයාදමින් මැදිහත් වීමයි. මෑතකදී ලිබියායේ හිටපු නායක යමායහාමර්  ඩාි 

හුදා බලය යයාදමින් සිය රය් වැසියන් මර්දනය කරන්යන්ය යන යචෝදනාව මත යන්යටෝ 

කණ්ඩායමට අයත් රටවලට ලිබියානු වැසියන්ට ගුවන් මගින් ආරක්ෂ්ාව සැලසීම සඳහා ආරක්ෂ්ක 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/
http://www.un.org/en/ga/
http://www.un.org/en/ga/
http://www.un.org/Docs/sc/
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මණ්ඩලයේ අවසරය ලැබුයණ් යමකී මානුික මැදිහත්වීම යන සංකල්පය පදනම් කර  නිමිනි.  

මානුික මැදිහත්වීම සාධාරණීකරණය කරනු ලබන්යන් ිසියම් රටක වැසියන් අනිවාර්තයේ 

මර්දනයට යහෝ මරණයට ලක් වන විට මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීයම් ජාතයන්තර ව කීම අනුව 

බලය යයාදා එය නතර ිරීම අවශයයවන අවස්ථා උද් තයේය යන  පදනම මතය. එක්සත් 

ජාතීන්යේ ආයතන අතුරින් බලය යයදියම් තීරණ  ත හැි එකම ආයතනය ආරක්ෂ්ක 

මණ්ඩලයයි. එබැවින් මානුික මැදිහත්වීම් සම්බන්ධයයන් එහි අනුමැතිය යබායහෝවිට වහාම 

ප්ර තිඵලය න යදන සුළුයේ.  

වර්තමානයේ බං ලායද්ශය යනුයයන් හැඳින්යවන එවකට පිස්තානයේ යකාටසක් වශයයන් 

 ැණුණු නැය නහිර පිස්තානයේදී පිස්තානු හුදා විසින් බං ලා ජාතිකයන් ඝාතනය කරනු 

ලැබීම නිසා එය වැළැක්වීයම් අටියයන් 1971 ඉන්දියානු හුදා මැදිහත්වීම මානුික මැදිහත්වීමක් 

වශයයන් හුවා දැිවීමට ඉන්දියාව තැත්කළද ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයේ අනුමැතියින් යතාරව 

ඒකපාර්ශිකව කටයුතු ිරීම නිසා එය මානුික මැදිහත්වීමක් යලස සැලකීම එක්සත් ජාතීන්යේ 

සංවිධානය ප්ර තික්යෂ්ප කයළ්ය. ඒ හා සමානව 1978 විය්නාමය විසින් කාම්යබෝජයේ ජනඝාතක 

යකයහමර් රූජ් රජය යපරළීමට කළ හුදා මැදිහත්වීම හා උ න්ඩායේ හිංසාකාරී ඉඩි අමීන් 

පාලනය යපරලා දැමීම සඳහා ටැන්සානියාව කළ මැදිහත්වීමද ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයේ නිසි 

අනුමැතියින් යතාරව ඉටු කළ බැවින් ඒවා අන්තර් ජාතික නීතිය යටයත් මානුික මැදිහත්වීම් 

වශයයන් යනාසැලයක්.  

ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයේ අනුග්ර යයන් යකයරන සාම සාධක මැදිහත්වීම් (Peace Keeping Missions) 

මානුික මැදිහත්වීම් වලට වඩා යවනස් පදනමින් ක්රියාත්මක යේ. මානුික මැදිහත්වීම එම 

මානුික මැදිහත්වීම සඳහා භාජනය වන රය් වියරෝධතාවය යනාසලකා කළ හැි වුවුද සාම 

සාධක මැදිහත්වීම් සඳහා සාමයරැකීමට භාජනය වන රය් එකඟත්වය අවශය යේ. සාම සාධක 

මැදිහත්හත්වීම් වලදී එක්සත් ජාතීන්යේ හුදා බලය සපයනු ලබන්යන් රටක අනිස්ිර 

යද්ශපාලන තත්වය වඩා ස්ථාවර ිරීම සඳහා සහාය වීම පිණිසයි. මානුික මැදිහත්වීම් වලදී 

යමන් යනාව එවැනි අවස්ථාවලදී හුයදක් ස්වමතයට අනුව මිලිටරි  බලය යයදීම එක්සත් 

ජාතීන්යේ සංවිධානයේ ධජය යටයත් යයාදවන හුදාවන්ය න් අයප්සක්ෂ්ා යනායකයර්. එවැනි 

අවස්ථාවලදී සාම සාධක හුදා වලින් අයප්සක්ෂ්ා කරන්යන් රයටහි ස්ථාවරභාවය වැඩි දියුණු ිරීම 

පිණිස පැවැත්යවන යද්ශපාලන කතිකා පවත්වාය න යාම සඳහා අවශය සාමකාමී වාතාවරණය 

තහවුරු ිරීම පමණි.  

එයහත් මානුික මැදිහත්වීම් සාධාරණයලස අවශය වු ඇතැම් අවස්ථාවලදී ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලය 

නිසි තීරණ යනා ැනීම නිසා කුරිරු යලස මානව අයිතිවාසිකම් කඩවීම මෑත ඉතිහාසයේ දක්නට 

ලැයේ. 1994දී රුවන්ඩායේ ටු්සි වාර්ගිකයන් හා මැදහත් හුටු වාර්ගිකයන් 800,000 ි්ටු 

සංඛ්යාවක් ඝාතනය ිරීම වැළැක්වීමට කල් තියා මැදිහත්වීමට ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලය 

අයපායහාසත් විය. 1995 යබාස්නියානු සර්ේ ජාතික හුදා විසින් 8000 කට ආසන්න යබාස්නියානු 

ුස්ලිම්වරුන් ඝාතනය කරනු ලැබීම වැළැක්වීමට ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලය අසමත්වීම හා 1999දී 

ඉන්දුනීසියානු හුදායේ අනුග්ර හය සහිතව නැය නහිර ටියමෝරයේ සිදුවූ සමූහ ඝාතන වැළැක්වීමට 

අයපායහාසත්වීමද යම් හා තරමක් සමාන තවත් උදාහරණය. රුවන්ඩායේ හා යබාස්නියායේ ජන 

සංහාර සම්බන්ධයයන් ව ිවයුත්තන් පසුව ඒ සඳහා පිහිටවු ජාතයන්තර අධිකරණ හුවට 

පැමිණවුවද නිසි කලට ඉටුයකරුණු මානුික මැදිහත්වීමින් යබායහෝ යස් එම ජන සංහාර 

වළක්වා  ැනීමට ඉඩ තිබුණි. ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලය තුළ පස් මහබලවතුන් සතු නියෂ්්ධ බලය 

ඇතැම් මානුික මැදිහත්වීම් සම්බන්ධයයන් බාධකයක් වූ අවස්ථාද යේ. සුඩානයේ ඩාෆුර්හි, රාජය 

අනුග්ර ය සහිතව නිරන්තරයයන් සිදුවූ මානව අයිතිවාසිනම් කඩවීම වැළැක්වීමට මැදිහත්වීම් 

යයෝජනා කළ යබායහෝ අවස්ථා වලදී ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයේ නිතය සාමාජිකයන් වු චීනය හා 

රුසියාව සිය නියශ්ධ බලය යයාදා එය අවහිර ිරීම එවැනි එක් උදාහරණයි. 

අන්තර්ජාතීය  අධිකරණය  (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE)  
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එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රඥප්සතියට අනුව සමාරම්භයේදී පිහිටුවනු ලැබූ අන්තර්ජාතීය අධිකරණය 

එක්සත් ජාතීන්යේ ප්රධානතම අධිකරණ ආයතනයයි. යනදර්ලන්තයේ යහ්ේ නුවර පිහිටි යමම 

ආයතනය යවත එක්සත් ජාතීන්යේ සාමාජික රටවල් විසින් යයාු කරනු ලබන, රටවල් අතර 

නීතිමය ආරවුල් විසඳීමට දායකවීම, සාමාජික රටවල්, මහාමණ්ඩලය යහෝ එක්සත් ජාතීන්යේ 

ආයතන විසින් යයාුකරනු ලබන නීතිමය  ැටළු සම්බන්ධයයන් අන්තර්ජාතික නීතිය අනුව 

උපයදස් සැපයීම එහි ප්ර ධාන කාර්යයයෝය. උදාහරණයක් වශයයන් යබාස්නියායේ සිදුවූ ජන 

සංහාරය වැළැක්වීමට පියවර යනා ැනීම  ැන සර්බියාවට එයරහිව යබාස්නියාව ඉදිරිපත් කළ 

පැමිණිල්ල විභා  කළ අන්තර්ජාතීය අධිකරණය ජනඝාත අපරාධ වැලැක්වීයම් හා දඬුවම් 

පැමිණවීයම් සම්ුතිය විවරණය කරමින් යබාස්නියායේ ුස්ලිම් ජන සංහාර සම්බන්ධයයන් 

සර්බියාව සෘජුයලස ව  ිව යුතු නැති නුදු යබාස්නියායේ විසූ සර්බියන්වරුන් විසින් සිදු කළ එම 

අපාරාධ වැළැක්වීමට මැදිහත්වීම සර්බියායේ අන්තර්ජාතික ව කීමකැයි තීරණය කයළ්ය. 

ජනඝාත අපරාධ වැළැක්වීයම් හා දඬුවම් පැමිණවීයම් සම්ුතියේ පළුවැනි ව න්තියට අනුව 

“යුදසමයකදී යහෝ සාමකාමී සමයක යහෝ සිදුවූවද ජනඝාතය වනාහී ජාතයන්තර නීතිය යටයත් 

අපරාධයක් වන අතර යම් සම්ුතියට එළයඹන සියළු රටවල් එය වැළැක්වීම හා ඒ සඳහා දඩුවම් 

පුණුවීමට කටයුතු ිරීම භාර ත යුතුයේ”. ජනඝාතය ිරීමට කුමන්ත්ර ණය ිරීම, ඒ සඳහා උසි 

 ැන්වීම, ජනඝාතයට තැත් ිරීම හා ජනඝාතයට දුස්සහාය දැක්වීම එම සම්ුතියේ තුන්වැනි 

ව න්තියට අනුව අන්තර්ජාතික නීතිය යටයත් දඬුවම් ලැබිය හැි වරදවල්ය. 

අන්තර්ජාික  අපරාධ  අධිකරණය  (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT)  

අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණය 2002 දී   යරෝම වයවස්ථාව යනුයවන් හැඳින්යවන සම්ුතිය 

අනුව වයවසථ්ාපිත කරන ලද්දි. 2011 යදසැම්බර් මස වන විට රටවල් 120ක් යරෝම වයවස්ථාවට 

අනුව අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණයේ බලය පිළි ැනීමට එකඟ වීය. අන්තර්ජාතීය 

අධිකරණයට යවනස් වුවද එය යමන්ම අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණයද පිහිටා ඇත්යත්ද 

යනදර්ලන්තයේ යහ්ේ න රයේය. අන්තර්ජාතීය අධිකරණය අන්තර්ජාතික නීතිය සම්බන්ධයයන් 

රටවල් අතර පවතින ආරවුල් සම්බන්ධයයන් තීන්දු ලබා යදන අතර අන්තර්ජාතික අපරාධ 

අධිකරණයේ කටයුත්ත අන්තර්ජාතික නීතිය යටයත් අපරාධ සිදුකළ බවට චූදිත පුද් ලයන් 

පිළිබඳ නඩු විමසා දඬුවම් පුණුවිමයි. යම් යටයත් ජනඝාතය, මානව වර් යාට එයරහි අපරාධ, යුද 

අපරාධ හා ආර මණශීලී අපරාධ සම්බන්ධයයන් ව ිව යුතුයැයි සැලයකන චූදිතයන්ට එයරහිව 

නඩු විමසා දඬුවම් කළ හැි යේ. අධිකරණයේ නිසි අනුමැතිය පරිදි ිනම් පුද් ලයන් 

සම්බන්ධයයන් යචෝදනා ඉදිරිපත් කළ යුතුදැයි ස්වාධීනව නි මනය ිරීමට අන්තර්ජාතික අපරාධ 

අධිකරණයේ යචෝදක ධුරය දරන්නාට හැිය.යම් අනුව සාමානයයයන් අන්තර්ජාතික අපරාධ 

අධිකරණයට නඩු විභා  කළ හැක්යක් සම්ුතියට අයත් රටවල පුද් ලයන් විසින් කරන ලද යහෝ 

එම රටවල් තුළ සිදුවූ අපරාධ වලට යචාදනා ලැබුවන්ට එයරහිවය.  එයහත් යරෝම වයවසථ්ාව 

මගින් ආවරණය යනාවන රටක වැසියකු වන පුද් ලයයකු සම්බන්ධව නඩු කටයුත්තක් ආරම්භ 

කරන යමන් එක්සත් ජාතීන්යේ ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලය විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලැබුවයහාත් එක්සත් 

ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සාමාජිකයයකු වන ඕනෑම රටක් අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණයේ 

අධිකරණ බලයට නතු විය යුතුය. අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණයේ කටයුතු ුල් කාලයේ ඉතා 

මන්ද ාමීව සිදුවූවද 2009 දී එය බලයේ සිටින රාජය නායකයයකු වූ සුඩාන ජනාධිපති බෂීර්ට 

එයරහිව මානව වියරෝධී අපරාධ පිළිබඳ යචෝදනා ඉදිරිපත්යකාට ඔහු අත් අඩංගුවට  ැනීමට 

වයරන්තු නිකුත් කයළ්ය. 2010 අප්රිකායේ අයිවරි යකෝස්් රය් මැතිවරණ ප්රතිඵල ප්ර තික්යෂ්ප 

කරමින් සිදුකළ පශ්චාත් මැතිවරණ අපරාධ සම්බන්ධයයන් එහි හිටපු ජනාධිපති යලායරන්් 

බාේයබෝ සහ 2007 පැවැති යකන්යානු මැතිවරණ කලබල වලදී ජන ඝාතනය හා ස්ීන් දුෂ්ණය 

වර යලස යමයහයවීම සම්බන්ධයයන් යචෝදනා ලත් එහි නියයෝජය අ මැති උහුරු යකන්යාටා, 

කැබින් යල්කම් ෆ්රැන්සිස් මතායුරා හා යපාලිස් යකාමසාරිස් හුයස්න් අලිට එයරහිවත්, ළමයින් 

යුද්ධයට යයාදා  ැනීම හා සිවිල් වැසියන්ට වද හිංසා ිරීම හා ඝාතනය සම්බන්ධව උ න්ඩායේ 

යලෝර්ඩ්ස් යරසිස්ටන්් ආමි හා යකාංය ෝයේ FRPI සහ FNI නැමැති සන්නද්ධ කල්ලි වල 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/


Final – Wijayananda Jayaweera - නියත විවරණය 

98 

 98 

නායකයන්ට එයරහිවත් පැවැත්යවන අපරාධ විමර්ශනයන් අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණයේ 

කටයුතු සම්බන්ධයයන් දිය හැි තවත් වැද ත් නිදර්ශන ිහිපයි. 

කලක් යුය ෝස්ලාවියාව යනුයවන් හැදින් වූ යද්ශයේ හා රුවන්ඩායේ සිදුවූ මානව වියරෝධි අපරාධ 

වලට ව  ිව යුතු පුද් ලයන් පිළිබඳ විභා  ිරීම පිණිස අන්තර්ජාතික අපරාධ අධිකරණය 

පිහිටුවීමට යපරාතුව ආරක්ෂ්ක මණ්ඩලයේ සම්ුතියකට අනුව එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය 

විසින් වියශ්ි ත අපරාධ අධිකරණ යදකක් පිහිටුවනු ලැබීය. යමයින් යුය ෝස්යලාවියානු යුද අපරාධ 

විමසීයම් අධිකරණය යනදර්ලන්තයේ යහ්ේ නුවර පිහිටියේය. යුධ අපරාධ සම්බන්ධව යචෝදනා 

ලත් කලින් යුය ෝස්යලාවියායේ හා ඉක්බිතිව සර්බියායේ ජනාධිපති ධුරය දරමින් සිටි 

ස්යලායබාඩාන් යමයලායසාවික් හා එවකට යකායසෝයවෝ ප්රාන්තයේ අ මැතිව සිටි රයඩාවාන් 

කැරැඩ්සික් වැනි අය අත් අඩංගුවට ය න නඩු විභා  ිරීම යමයට අයත් කාර්ය විය. රුවන්ඩා ජන 

ඝාතයට ව ිව යුතු පුද් ලයන් සම්බන්ධයයන් විභා  යකාට දඬුවම් පුණුවීම පැවරුණු වියශ්ිත 

අධිකරණය පිහිටවූයේ ටැන්සානියායේ අරෑෂ්ා න රයේය. යමය ලියන විට එමගින් නඩු 50ක් 

විමසා අවසන් යකාට තිබූ අතර ඒ අනුව සිර දඬුවම් ලැබූ සංඛ්යාව 29ි.  සමූහ වශයයන් කරනු 

ලබන ස්ී දුෂ්ණයද යුධ අපරාධයක් වශයයන් නිර්ණය ිරීයම් ජාතයන්තර සම්ප්ර දාය බිහි ිරීම 

අතින් රුවන්ඩා වියශ්ිත අපරාධ අධිකරණය වියශෂ්් තැනක්  නී. එමගින් වරදකරුවන් යකාට 

දඬුවම් නියම වූ අය අතර සිය වරද පිළි ත් රුවන්ඩායේ අන්තර්කාලීන අ මැති යෂ්ෝන් කම්බන්ඩා 

සහ තම මාධය ආයතන ඔස්යස් ජනඝාතය උසි ැන්වීයැයි යචෝදනා ලැබූ ගුවන් විදුලි මාධය 

පාලකයකන්වූ ෆර්ඩිනන්ඩ් නහිමානා, යසෝන් යබාස්යකෝ බරයේවිසා හා පුවත්පත් කතුවරයයකුවූ 

හසන් එන්යේස්දවිය.  යමයට අමතරව එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ ආධාර ඇතිව පිහිටුවන ලද 

යද්ශීය හා අන්තර්ජාතික විනිශච්යකරුවන්ය න් සමන්විත යදුහුන් (hybrid) අධිකරණ 

යනුයවන් හැඳින්යවන වියශ්ි ත අධිකරණ මගින්ද වද හිංසනය හා ජනඝාතය පිළිබඳ නඩු විබා  

කරනු ලැයේ. සියරාලියයානයේ සිදු වු මානව වියරෝධී අපරාධ විභා  ිරීම සඳහා පිහිටවූ වියශ්ි ත 

අධිකරණයත් යපාල් යපා්යේ යකයහමර් රූජ් පාලනය යටයත් කාම්යබෝජයේ සිදුවූ ජනඝාතය 

විභා  ිරීම සඳහා පිහිටවූ වියශ්ි ත අධිකරණයත් යම්  ණයට  ැයන්. 

මානව  අයිිවාිකේ  පිළිබඳ  කොපීය  විධිවිධාන  

එක්සත් ජාතීන්යේ සංවීධානයේ යමයහයයවීයමන් මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර ර්ධනය හා ආරක්ෂ්ා 

ිරීම පිණිස යයාදා ඇති ජාතයන්තර විධි විධාන වලට අතියර්කව යුයරෝපය, දකුණු අයමරිකාව හා 

අප්රිකාව යන කලාප වලපිහිටි අන්තර්-රාජය සංවිධාන ද විශව් ප්රකාශනයේ එන අයිතීන් සහ 

නන්වැදෑරුම් නිදහස ප්ර වර්ධනය ිරීම සඳහා කලාපීය වැඩසටහන් දියත් යකාට තියේ. 

යම් අතරින් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යුයරෝපීය සම්ුතිය යුයරෝපා කවුන්සිලයේ  

යමයහයවීයමන් 1950දී ඇතිකර ත්  අන්තර් රාජය ගිවිසුමි. යම් සම්ුතිය 1953 සිට බලාත්මක 

වු අතර යුයරෝපා සං මයේ සියළුම රටවල් යමන්ම යුයරෝපයයන් පිට පිහිටි යුයරෝපා කවුන්සිලයේ 

සාමාජික රටවල්ද යමම ගිවිසුම මගින් ආවරණයයේ. මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ යුයරෝපීය 

අධිකරණය යම් සම්ුතිය යටයත් 1959 දී පිහිටුවනු ලැබූ අතර යබායහෝ විචාරයකයන්ට අනුව 

මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයයන් එමගින් යදන නඩු තීන්දු ඉතා විශිෂ්්ට ඒවා වශයයන් සැලයක්. 

යුයරෝපීය කවුන්සිලයේ සාමාජික රටවලට යමන්ම එම රටවල  යවයසන ඕනෑම පුරවැසියයකුටද 

මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයයන් පැමිණිලි විනිශච්ය ිරීම සඳහා යමම අධිකරණය යයාදා ත 

හැිය. යම් අධිකරණය යවත ලැයබන පැමිණිලි අතරින් වැඩි යකාටසක් ඉදිරිපත්වන්යන් 

සාමාජික රටවල රටවැසියන්ය නි. මානව අයිතීන් කඩවීම් පිළිබඳ යමහිදි ලැයබන තීන්දු අනුව 

පැමිණිලිකරුවන්ට වන්දි ය වීමට යහෝ යවනත් සහනයන් සැලසීමට යුයරෝපා කවුන්සිලයේ 

සාමාජික රටවල් බැඳී සිටී. 

මූලික වශයයන් දකුණු අයමරිකානු රටවල් විසින් 1969 ගිවිස ත් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

අයමරිකානු සම්ුතිය කලාපයේ රටවල් 20ක් විසින් අපරානුමත ිරීයමන් අනතුරුව 1978 සිට 

බලාත්මක විය. සම්ුතියේ අරුණ “ප්ර ජාතනත්ර වාදී ආයතනික රාුවක් තුළ මහාද්වීපයේ සමාජ 
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සාධාරණය යපෞද් ලික නිදහස හා මිනිසායේ අතයවශය අයිතීන් තහවුරු යකයරන ර මයක් 

පවත්වා  ැනීමයි“. යම් සම්ුතිය ක්රියාත්මක වන්යන් මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්-

ඇයමරිකානු යකාමිසම මගිනි. මානව අයිතිවාසිකම් ආරවුල් පිළිබඳ විනිශ්චය ිරීම පිණිස පිහිටුවා 

ඇති අන්තර් ඇයමරිකානු මානව අයිතිවාසිකම් අධිකරණය යවත පැමිණිලි ඉදිරිපත්ිරියම් 

කටයුත්ත කළ හැිවන්යන් යම් යකාමිසම මගින් යහෝ ගිවිසුම අපරානුමත කළ රාජයයන් මගින් 

පමණි. 

වර්තමානයේ අප්රිකානු සං මය යනුයවන්ද එවකට අප්රිකානු එක්සත් සංවිධානය යනුයවන්ද හැඳින් 

වු අප්රිකායේ අන්තර් රාජය සංවීධානයට අයත් රටවල නායකයන් විසින් 1979 දී කරන ලද  

නිර්යද්ශයකට අනුව පත්කළ වියශ්ෂ්ඥ කමිටුවක් විසින් මානව හා ජනතා අයිතීන් පිළිබඳ අප්රිකානු 

ප්ර ඥප්සතිය යකටුම්පත් කරන ලදී. යම් ප්ර ඥප්සතිය 1986 මක්යතෝබරයේ සිට බලාත්මක වූ අතර 

ලතින් අයමරිකානු හා යුයරෝපා කලාපීය විධිවිධාන අනු මනය කරමින් එහි සඳහන් අයිතීන් 

පිළිබඳ ආරවුල් සම්බන්ධයයන් තින්දු දීම සඳහා කලාපීය අධිකරණයක් 2006 දී පිහිටුවනු ලැබීය. 

එයහත් එහි ක්රියාකාරීත්වය  ැන යමයතක් සෑහීමකට පත්විය යනාහැි බව යබායහෝ 

නිරීක්ෂ්කයන්යේ මතය යේ. 
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12. ජාතික  රාජය  සංකල්පය  හා මානව  අයිතීන් 
 

1948 යදසැම්බර් 10දින75 එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය විසින් විශ්ව ප්ර කාශනය අනුමත 

යනාකරන්නට යසෝවිය් පිල උත්සාහ කළ පරිදි එය කල්දැුයේ නම් පසු කයලකදී විශව් 

ප්ර කාශනය අනුමතවීම යබයහවින් සැක සහිතය. ඒ වන විටත් යලෝක යද්ශපාලනයේ බල කඳවුරු 

ධ්රැවීකරණය වීම පැහැදිලිව යපයනන්ට තිබුණි. 1953 ජනවාරියේ අයමරිකානු ජනාධිපති ධුරයට 

අයිසන්හවර් පත්වීමත් සම  එක්සත් ජාතීන්යේ මානව අයිතිවාසිකම් බලාත්මක ිරීයම් ලා 

යයෝජිත අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් සම්පාදනයට ක්රියාශීලීව සහභාගිවීම ඔහුයේ රාජය යල්කම් යජෝන් 

යෆාස්ටර් ඩලස් ප්ර තික්යෂ්්ප කයළ්ය. රිපේලිකන් පක්ෂ්යයන් බලයට පත්වු ජනාධිපති 

අයිසන්හවර්යේ පාලනය තන්ත්ර ය තුළ ඩියමාක්ර ටික් පාක්ිකයයකු වු එලියනෝර්ට තැනක් 

යනාතිබුණි. යකාරියානු යුද්ධයට අයමරිකාව මැදිහත්වීම, යසෝවිය් යද්ශයේ නයෂ්්ටික අවි 

තර්ජනය හා යද්ශයද්රෝහීන් යැයි සලකමින් අයමරිකායේ ඇතැම් පුවත්පත් කලායේදීන්, සිවිල් 

නිලධාරීන්, වෘත්තිය සමිති ක්රියාකාරීන්, කලාකරුවන් රාජය අනුග්ර ය මත මැකාර්ති වාදයට76 අනුව 

දඩයම් ිරීම වැනි තත්වයන් තුළ ජාතයන්තරව කල්පනා ිරීම රිපේලිකන් පක්ෂ්ය යටයත් 

අයමරිකායේ ප්ර තිපත්තිය යනාවීය. යම් නිසා බලය තහවුරු කර ැනීයම් සන්ධාන ඇති ිරීමට 

උචිත වියද්ශ ප්ර තිපත්ති අනුව කටයුතු ිරීම මනුෂ්ය වර් යායේ මානව අයිතිවාසිකම් තහවුරු 

ිරීමට වඩා යදපියල්ම යද්ශපාලන නායකයන්ට වැද ත් විය.  

යලෝක මහා යුද්ධය අවසන් වූ දශක යදක තුළ ආසියායේ හා අප්රිකායේ යබායහෝ යටත් විජිතවලට 

යද්ශපාලන නිදහස ලැබුණු නුදු අනුර මයයන් ඒවායින් වැඩි යකාටසක් ඒකාධිපතීන්යේ යහෝ 

ආධිපතයවාදී යද්ශපාලන කණ්ඩායම් වල බලයට නතුවිය. උදාහරණයක් වශයයන්  ත් විට එක් 

කලකදී  ජපානය, ඉන්දීයාව හා ශ්රී ලංකාව හැයරන විට ආසියායේ පිහිටි අයනක් සියළු රටවල් 

ඒකාධිපති යහෝ ආධිපතයවාදී රජයන් යටයත් පැවැතුණි. යකන්යායේ යජෝයමෝ යකන්යාටා, 

ටැන්සානියායේ ජූලියස් නියරයර් හා ඝානායව ක්වායම් න්කෘමා වැනි ජාතික නායකයන් සිය යටත් 

විජිත වියරෝධි අර ල උද්දීපනය ිරීම සඳහා විශව් ප්ර කාශනයේ සහතික කළ ඇතැම් මානව 

අයිතීන් යයාදා ත් නුදු, යටත් විජිත අර ලයයන් ජය ත් පසු එම රටවල් ඇතුළු අප්රිකායේ  

අයනකුත් රටවල්ද අණුර මයයන් ඒකාධිපතියන්යේ පාලනයට නතු වීයමන් පසු අයිතිවාසිකම් 

කතිකා පිටු දිනු ලැබීය. යම් අතර ලතින් අයමරිකායේ යබායහෝ රටවල පැවැතුණු ප්ර ජාතන්ත්ර වාදී 

පාලනයන් යපරළා මිලිටරි ජුන්ටා විසින් බලය අල්ලා  නු ලැබිනි. ඇයමරිකාව ප්ර ු ඛ් බටහිර 

රටවල් හා යසෝවිය් යද්ශය ප්ර ු ඛ් යසෝවිය් හිතවාදී රටවල් යදපිල යබදී කළ සීතල යුද්ධයේදී 

යමම රටවල සහාය යබායහෝවිට යදපිලම ලබා  ත්යත් ඒකාධිපතින්ට හා ආධිපතයවාදී 

පාලනයන්ට එයරහි වන රට වැසියන් මර්දනය ිරීම තත් රටවල අභයන්තර කටයුත්තක් වශයයන් 

සලකා, ඒ සඳහා අනුබල දීයම් යහෝ නිහඬව සිටීයම් ප්ර තිපත්තිය මතය. රටක ස්වවරී භාවය රට 

වැසියන්යේ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට වඩා ඉහළින් සැලිය යුතුයැයි තර්ක කරමින් යලාව පුරා 

ඒකාධිපතීන් හා ආධිපතයවාදී රජයන් මානව අයිතිවාසිකම් යකයලසීය. යම් නිසා මානව අයිතීන් 

සුරැකීම යලෝක යද්ශපාලන නයාය පත්රයේ පතුලට වැටුණු අතර මානව අයිතිවාසිකම් ප්ර වර්ධනය 

සඳහා  1966දී ඇතිකර ත්  - ආර්ික සමාජයීය හා සස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික 

ගිවිසුම හා සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අන්තර්ජාතික ගිවිසුම ක්රියාත්මක ිරීම 

යබායහෝයස් ඇනහිටිණ. යසෝවිය් යද්ශයේ බිඳ වැටීම හා ඒකාධිපතීන්යේ ග්ර හණය ගිලිහී යෑම 

ඇරඹුණු 1990 දශකය එළයඹන යතක්ම යම් තත්වය යවනසව්ූයේ ඉතා මඳ වශයයනි.   

 
75 සෑම වසරකම යදසැම්බර් 10 දින යලෝක මානව අයිතිවාසිකම් දිනය වශයයන් සැලයක් 

76 ජනාධිපති රූස්යවල්්යේ පාලන සමය තුළ ඇයමරිකානු රාජය යදපාර්තයම්න්තුව ඇතුළු යබායහෝ 

ආයතනවලට, කලා කටයුතු වලට හා ජනමාධයයට යකාමියුනිස්් හිකවාදීන් රිං ා ඇති බව යචෝදනා 

කරමින් ඔහුන් හඳුනාය න පිටුදැකීම සඳහා අයමරිකානු යසයන් සභීක යජෝසප්ස මැකාති විසින් දියත් කළ 

වැඩ පිළියවළ මැකාතිවාදය යනුයවන් හැඳින්යේ 
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මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ඇතිකර ත් ගිවිසුම් ක්රියාත්මක වීම ඇනහිටිණු ලැබූවද විශ්ව 

ප්ර කාශනය විවිධ රටවල මානව හිමිකම් පිළිබඳ  උයදයෝ ය උද්දීපනය ිරීමට දායක විය. 

අයමරිකායේ එවකට පැවැති වර්ණ යේදවාදී අඩුසැලිලි දැක්වීම නීති වියරෝධි ිරීයම් වයාපාරය 

සාර්ථකව ජයග්ර ණය කරා යමයහයය වූ මාටින් ලූතර් ින්ේ  මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව 

ප්ර කාශනයේ දැක්ම ඔහු බලායපායරාත්තුවන “පෘථුල නිදහස තුළ ජීවිතය පිළිබඳ ප්ර මිතියක්˝ 

වශයයන් සැලකීය. යනල්සන් මැන්යඩලායේ නායකත්වය යටයත් දකුණු අපිකායේ සුළුතර 

වර්ණයේදවාදී රජයට එයරහිවූ වයාපාර ජයග්ර ණය ිරීමට අවශය වු යලෝක මතය ය ාඩ නැගීමට ද 

මානව අයතිවාසිකම් කතිකාව ඉමහත් යලස දායක වීය.   

නිදහස ලැබීයමන් පසු ඇතැම් අප්රිකානු රටවල ස්ථාපිත කළ නව ආණ්ඩුර ම වයවස්ථාවල මානව 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය සුවියශ්ෂ්යයන් සඳහන් කරමින් එහි සඳහන් මූලික අයිතීන් 

සාක්ෂ්ාත් ිරීම ආණ්ඩුර ම වයවසථ්ායේ මූලික අරුණක් වශයයන් සටහන් වීය. උදාහරණයක් 

වශයයන් යසයන ාලයේ ආණ්ඩුර ම වයවස්ථායවහි “යසයන ාලයේ ජනතාව තම ස්වාධීන්ත්වය 

උදාර යලස ප්ර කාශකරමින්  මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  විශව් ප්ර කාශනයයන් නිර්ණය කර ඇති 

මූලික අයිතීන්ට අනුකූල වීමට ඉටා  නී“ යනුයවන් සඳහන්යේ. අප්රිකානු මහාද්වීපයේ නිදහස 

ලබා  ත් රටවල් 19 ක77 ආණ්ඩුර ම වයවස්ථා වල යම් හා සමානව විශව් ප්ර කාශනයට අනුකූල වීම 

 ැන සඳහන්විය. 

ඇතැම් රටවල වයවස්ථා ත මූලික සිවිල් හා යද්ශපාලන අයිතීන් අර්ථකථනය ිරීයම් 

නිර්ණායකයක් වශයයන්ද මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය යයාදා  ැනුණි. 

උදාහරණයක් වශයයන්  ත් විට භාෂ්ණය හා ප්ර කාශනය පිළිබඳ අයිතිය ඉන්දියානු ආණඩුර ම 

වයවස්ථායේ සදහන් වන්යන්  එහි 19 ව න්තියට අනුව “සියළු රටවැසියන්ට භාෂ්නයේ හා 

ප්ර කාශනයේ අයිතිය ඇත්යත්ය“ යනුයවන් ලුහුඬු ආකාරයයනි.  එයහත් අධිකරණයේ විනිශච්ය 

කරුවන් මාරු ිරීම හා යස්වයයන් පහිරීම සම්බධයයන් යතාරතුරු සැපයීම ඉන්දියානු ආණ්ඩුව 

විසින් ප්ර තික්යෂ්්ප කරනු ලැබීම සම්බන්ධව, 1982 දී පැවරුණ නඩුවක් විභා  කළ ඉන්දියායේ 

යශ්රෂ්්ඨාධිකරණය, ඉන්දියානු ආණ්ඩුර ම වයවස්ථායේ සහතික කර ඇති භාෂ්ණයේ හා 

ප්ර කාශනයේ නිදහසට මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනයේ 19වන ව න්තියේ 

ියැයවන පරිදි “යතාරතුරු යසායා ැනීම, ලබා  ැනීම හා යබදා හැරීමට ඇති නිදහසත් යම් 

අයිතියට ඇතුළත්ය” යන මතය දරමින් යමයස් තීන්දු කයළ්ය. 

“විවෘත ආණ්ඩුවක් යන්න අයප්ස ආණ්ඩුර ම වයවස්ථායේ 19 වන ව න්තියයන් සහතික යකාට ඇති 

නිදහස් භාෂ්ණය හා ප්ර කාශනය පිළිබඳ අයිතියේ අනවරතයයන්ම  ැේව ඇතැයි සැලිය හැි 

යතාරතුරු දැන ැනීමට ඇති අයිතියයන් බිහිවූ සංකල්පයි. එම නිසා හුයදක් මහජන යහපත 

සඳහා රහසයභාවය අතයවශයයවතැයි සාධාරණීකරණය කළ හැි අවස්ථාවන්වලදී හැර අන් හැම 

අවස්ථාවකම ආණ්ඩුව කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව යතාරතුරු අනාවරණය ිරීම රීතිය විය 

යුතුය. අධිකරණයේ කාර්ය විය  යුත්යත් යතාරතුරු අනාවරණය ිරීම මහජන යහපත සඳහා 

අතිශයයන් වැද ත් වන්යන්ය යන්න සැම විටම සිහියේ තබා  නිමින් රහසයභාවයේ පරාසය 

මහජන යහපත සඳහා අවශයවන පමණට පමණක් ප්ර මාණවත්වනයස් සීමා ිරීමයි.78 “ 

ආණ්ඩුර ම වයවස්ථාව මගින් නිශ්චිත කර ඇති ඇතැම් මානව අයිතිවාසිකම් කඩ ිරීම් 

සම්බන්ධයයන් රට වැසියන්ට යද්ශීය අධිකරණ ර මය මගින් සහන සලසා  ැනීමට අවස්ථාව 

ලැබීම මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  විශ්ව ප්ර කාශනය හා ඒ හා අනු ාමී වු ජාතයන්තර සම්ුතිවල 

අනවරත ප්ර තිඵලයි. උදාහරණයක් වශයයන් 1978 ශ්රි ලංකා ආණඩුර ම වයවස්ථායේ සඳහන් 

 
77  බුරුන්දිය, කැමරූනය, චැඩ්, යකාන්ය ෝ, ඩැයහාමිය, ඉක්වයටෝරියල් ගිනියාව,  ැයබාන්, ගිනියාව, 

අයිවරි යකෝස්්, මැඩ ස්කරය, මාලි, යමාරිය්නියාව, නයිජර්, රුවන්ඩාව, යසයන ාල්,යසෝමාලියාව, 

යටෝය ෝ සහ බුර්ිනා ෆායසෝව. 

78  Mendel, Toby (2008) Freedom of Information, UNESCO, Paris - quoted from .P. Gupta v. 

President of India, (1982) AIR, p. 234.  
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මූලික අයිතීන් කඩ වන විට ඒ  ැන යශ්ර්ෂ්්ඨාධිකරණයේ පිහිට පැතීමට රටවැසියන්ට ආණ්ඩුර ම 

වයවස්ථායවන් ඉඩ කඩ සැලසීම විශ්ව ප්ර කාශනයේ අටවැනි ව න්තිය පිළිපැදීමි. 

මානව අයිතිවාසිකම් සුරැකීම පිළිබඳ කටයුතු යද්ශීය ම්ටමින් ඉටුවීම ඉතා මන්ද ාමී සිදු වුවුද 

මෑතකදී ටියුනීසියාව, යමායරාක්යකෝව, ඊජිප්සතුව, යේමනයථ යජාර්ඩානය, බහයර්න්, සිරියාව වැනි 

රටවල දක්නට ලැබුණු පරිදි තම අයිතීන් සාක්ෂ්ාත් කර  ැනීම සඳහා නිරන්තරයයන් යකයරන 

අර ලවලදී විවිධ රටවල වැසියන්ට මානව අයතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය ආශ්වාදයක් වීය. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනයේ විශ්ව සාධාරණත්වය ප්ර ශන් කළ මතවාදද එම 

අයිතිවාසිකම් ජාතික ම්්මින් සාක්ෂ්ාත් ිරීම යම් පමණකට අවුල් කර දැමීය. දැනට 

අකර්මණයවී ඇති යනාබැදී ජාතීන්යේ වයාපාරය බිහි වීමට තුඩුදුන්  1955 ඉන්දුනීසියායේ බන්දුං 

නුවර පැවැති ආසියානු හා අප්රිකානු ජාතීන්යේ ප්ර ථම ජාතයන්තර සම්යම්ලනයේ අවසාන 

ප්ර කාශයේ විශව් ප්ර කාශනය “සියළු ජනතාවයේ හා ජාතීන්යේ අභිමථාර්තයන් ඉටුකර ැනීයම් 

ප්ර මිතියක්“ වශයයන් සැලිය යුතුයැයි සඳහන් විය. එයහත් සුළුව ආරම්භයේදී කථා කළ චීනයේ 

එවකට සිටි අ මැති යචෞ එන් ලායි මහජන චීන සමූහාන්ඩුව එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ 

සාමාජිකයයකු යනාවූ බැවින්79 එකල එමගින් පිළියයල කළ ප්ර කාශන හා ප්ර තීපත්ති පිළියයල 

ිරීමට සහභාගිවීමට අවස්ථාවක් තම රජයට යනාලැබුයන් යැයි යචෝදනා කයළ්ය. යනායබෝ 

කලින්ම මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සංකල්පය බටහිර වටිනාකම් වලට බරවුවක් බවට හිටපු 

අ මැතිවරුන් වූ මැයල්සියායේ මහතියාර් යමායහාමඩ්, සිං ප්සපුරුයව ලී ක්වාන් යු හා  පසුව 

මහජන නැගිටීමින් බලයයන් පහ යකයරනු ඉන්දුනීසියායේ ජනාධිපති සුහර්යතෝ ‘ආසියානු 

වටිනාකම්’ නමැති මතය ඉදිරිපත් කරමින් ප්ර කාශ කයළ්ය.  1998 විශ්ව ප්රකාශනයට පණස් වසරක් 

පිරීම නිමිත්යතන් පැවැති රැස්වීමකදී විශව් ප්ර කාශනය ුස්ලිම්වරුන්ට පිළි ත යනාහැි යුයදේ-

ක්රිස්තියානි වටිනාකම් පදනම් යකාට  ත් යල්ඛ්නයක් බව ඉරාන රජයේ නියයෝජිතයා ප්රකාශ 

කයළ්ය.  

යමවැනි යබායහෝ මතවාද වල නිර්මාතෘවරු විශව් ප්ර කාශනයේ සදහන් ිනම් සුවියශ්ෂ් අයිතීන් 

ඔහුන්යේ අමනාපයට යහ්තුවන්යන්දැයි විස්තර ිරීමට එතරම් උත්සුක යනාවූහ. ‘ආසියානු 

වටිනාකම්’ නැමැති රාජය මතවාදය ඉදිරිපත් කළ යද්ශපාලකයයෝ විශ්ව ප්ර කාශනය වියද්ශ 

බලපෑමක ප්ර ත්නයි යනුයවන් හැඳින්වීමට තැත් කළද ඔවුන්යේ ඇත්ත අභිප්රාය වූයේ තම පාලන 

තන්ත්ර යන්ට අයත් රට වැසියන්ට මනුෂ්යයන් වශයයන් සුවියශෂ්් වු පුද් ල අයිතීන් ඇත්යත්ය 

යන්න පිළි ැනීමට ඔහුන් තුළ තිබූ අකමැත්තයි. ‘ආසියානු වටිනාකම් ’ අනුව ප්ර ශ්න විරහිතව 

රාජය වැඩ පිළියවලට අනු තවීම රට වැසියායේ යුතුකම යනුයවන් ඔහුන් විසින් ප්රචලිත ිරීමට 

තැත් කරනු ලැබූ මතයට ඔහුන්යේම රටවැසියන් අතර පිළි ැනීමක් යනාවීය. ඒ මතය ඉන්දියානු 

විදයාර්ථයයකු වූ අමාර්තය යසන් විසින් බැහැර කරනු ලැබුයේ යපාදු වටිනාකම් සම්බන්ධයයන් 

ආසියාව මනඃකල්පිතයක් බවත් එියනකට හාත්පසින්ම යවනස් පසුබිම් වලට උරුම වූ  රටවවල් 

රැසක යවයසන විවිධ සංස්කෘතීන් හා උප සංසක්ෘතීන් වලට අයත් මිනිසුන්ය න්   හන ආසියාව 

වැනි මහාද්වීපයක් සඳහා ‘ආසියානු වටිනාකම්’ වැනි මතිභ්ර මයක් බිහිිරීමට තර්ක ිරීම හා 

යපරදි  රටවල් සමස්තයක් වශයයන් ය න ඔරියන්් යහවත් ප්රාචීන යනුයවන් හැදින්වීමට 19වන 

සිය වයස් විසු  යුයරෝයක්න්ීය සමාජ විචාරකයන්  කළ ප්ර යත්නය අතර වැඩි යවනසක් යනාමැති 

බව යපන්වා යදමිනි.  

සමාජ වටිනාකම් සම්බන්ධයයන් සැලකූ විට නැය නහිර ආසියාවද ඇතුළුව හා ආසියායේ 

අයනකුත් ප්රයද්ශවලද ඉස්තරම්යැයි හුවා දැක්වීමට තැත් කරන යබායහෝ අදහස් විවිධත්වය අතින් 

අතිශයින් යවනස් බව යසන් යපන්වා යදයි. ඒ හා සමානව බටහිර චින්තන ඉතිහාසයද බහුවිධ 

වටිනාකම්වල ආකරයක් බව යපන්වා යදන ඔහු ‘ආසියානු වටිනාකම්’ සමරූපීයයේ යනුයවන් 

 
79 මහජන චීන සුහාන්ඩුව 1971 වනයතක් එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානයේ සාමාජිකයයක් යනාවීය. 
එයතක් චීනය යවනුයවන් එකසත් ජාතීන්යේ සංවිධානය නියයෝජනය කයල් දැනට තායිවානය යනුයවන් 

හැඳින්යවන එවකට ජාතික චීනය යනුයවන්්් හැඳින්වූ රටයි. 
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ඒකාධිකාරිකයන්යේ පටු අවශයතා මත ආසියායේ ඉතිහාසය තීන්දු ිරීම ආසියානු බුද්ධි 

සම්ප්ර දායේ අතිශයින් යපායහාසත් විවිධත්වයට කරන අසාධාරණයක් බව ියයි. යසන් යපනවා 

යදන පරිදි අනුමාන ඉතිහාසය අනුමාන යද්ශපාලනයේ  ැලවුම්කරුයවක් යනායේ. 

ලී ක්වාන් යූ ප්ර ු ඛ් යද්ශපාලඥයයෝ ක්රි. පූ පස්යවනි සිය වයස් ජීවත් වු චීන චින්තකයයකු වු 
යකාන්ියුසියස්යේ ඉ ැන්වීම් ඔහුන්යේ ආසියානු වටිනාකම් යන මතයට පදනම් කර 
 ත්යතෝය. සිය ඉ ැන්වීම් වල හික්මීම යනුයවන් යකානියුසියස් අදහස් කයළ් අධිකාරී 
බලයට අවනත වීම බව ආසියානු වටිනාකම්වාදීන් විසින් අර්ථ කථනය කරන ලදී. යමය 
වියේචනය කරමින් “ආසියානු වටිනාකම් හා මානව අයිතිවාසිකම්: ලී ක්වාන් යූයේ හා යල 
යපන්යේ දුරවයබෝධය” යනුයවන් නිේ රිපේලික් සඟරාවට ලිවු ලිපියක අමාර්තය යසන් 
යමයස් සඳහන් කයළ්ය 

“......යමහිදී ආසියානු වටිනාකම් වල විවිධත්වය ඉතා වැද ත්ය. යම් සඳහා දිය හැි කදිම 
උදාහරණයක් නම් යබෞද්ධ දර්ශනයේ එන චින්තන සම්ප්ර දායයි. යබෞද්ධ සම්ප්ර දායට අනුව 
නිදහසට ඉතා වැද ත් ස්ථානයක් හිමියේ.  ඉන්දියානු චින්තන සම්ප්ර දාය තුල යබෞද්ධ 
දර්ශනය නිදහස් චින්තනයට යබයහවින් ඉඩ සලසයි. එයට අනුව මනුෂ්ය චර්යායේ 
උදාරත්වය ලඟාකර  ත යුත්යත් නිදහස තුලිනි. යමාක්ෂ්ය යනුයවන් හැඳින්යවන 
විුක්තිය පිළිබඳ යබෞද්ධ චින්තනයේද යමම නිදහස පිළිබඳ සංකල්පය ඇතුලත්ය. 
යකාන්ියුසියස් විසින් අවධාරණය කරන හික්මීම පිළිබඳ අදහස යබෞද්ධ සම්ප්ර දායේ ඇති 
යමවැනි ලක්ෂ්ණ මගින් නියෂ්්ධ කරන බවක් මින් අදහස් යනායකයර්. එයහත් 
යකාන්ියුසියස් වාදය ආසියායේ පමණක් යනාව චීනයේද ඇති එකම චින්තනයැයි 
සැලකීම මිතයාවි. වර්තමාන ආධිකාරිකවාදීන් විසින් යකාන්ියුසියස් වාදය අර්ථ 
කථනය කරන ආකාරය ආසියානු වටිනාකම් පිළිබඳ මතිභ්ර මයට පදනම වී ඇති බැවින් 
ආසියායේ පවතින චින්තන සම්ප්ර දායන්යේ විවිධත්වය අවධාරණය ිරීම අතයවශයයයේ. 

ආසියානු වටිනාකම් හුවාදක්වන ආධිකාරිකවාදීන් විසින් යකාන්ියුසියානුවාදය අර්ථ 
දක්වනු ලබන ආකාරය ඇත්ත වශයයන්ම යකාන්ියුසියස්ට යකයරන බලවත් 
අසාධාරණයි. යම් සම්බන්ධයයන් සයිමන් යලයිස් විසින් මෑතකදී යබයහවින් කරුණු 
යපන්වා දී තියේ. ඔහුට අනුව අන්ධ විශ්වාසයයන් යුතුව රජයට පක්ෂ්පාතී විය යුතු බවක් 
යකාන්ියුසියස් නිර්යද්ශකර යනාමැත. “රාජ කුමාරයයකුට යස්වය කල යුත්යත් 
යකයස්ද?” සිහ්ලූ නැමැත්තා යකාන්ියුසියස්ය න් ඇසූ විට “ ඔහුට තරහ යන්න පුළුවන් 
උනත් ඇත්ත ඇති සැටියයන්ම ියන්න” යනුයවන් යකාන්ියුසියස් පිළිතුරු දුන්යන්ය.  
එයහත් සිං ප්සපූරුයේ හා බිජිනයේ වාරණය කරන්නන් යම් සම්බන්ධයයන් යවනස් 
මතයක් දරනු ඇති බව නියතය. ප්රායයෝගික අවදානම නිසා උපායශීලී වීම  අවශය 
යනායවතැයි යකාන්ියුසියස් අදහස් යනාකළ නුත් අනර්ථකාරී රජයකට විරුද්ධ 
යනාවිය යුතු යැයි ඔහු ප්ර කාශ කර නැත.  යකාන්ියුසියස් යමයස් කීයේය. “රටක් යහපත් 
යවන විට එඩිතරව කථාකරන්න, එඩිතරව වැඩ කරන්න. රට අයහපත් වන විට 
ඉවසිල්යලන් කථා කරන්න එයහත් එඩිතරව වැඩ කරන්න.”80 

මානව අයිතිවාසිකම් විමර්ශනයේදී අමාර්තය යසන්ට අනුව වැද ත්වන්යන් එම 

අයිතිවාසිකම්වලට පාදක වූ මනුෂ්ය නිදහයසහි සුවියශ්ෂ් වැද ත්කමයි. එම වැද ත්කම අපට 

අයප්සම වූ අයිතීන් තහවුරු කර ැනීයම් වටිනාකම පමණක් යනාව අන් සියළු අය සඳහාද එම 

අයිතීන් තහවුරුකරදීයම් වැද ත් කමද අවයබෝධ කරයදයි.81 

 
80  Sen, Amartya (1997) Human Rights and Asian Values:  What Lee Kuan Yew and Le Peng 

don't  understand about Asia, The New Republic, July 14, 1997 v217 n2-3.  

81 Sen, Amartya (2010). The Idea of Justice (pp. 366-367). Penguin UK. Kindle Edition. 
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යම් හැර  ඇතැම් වියේචකයන් විශ්ව ප්ර කාශනය බටහිර වටිනාකම් මත පදනම් වුවක් බැවින් 

සංස්කෘතික සායප්සක්ෂ්තාවය (Cultural Relativism) අනුව බැහැර කළ යුත්තකැයි තර්ක කළහ. 

සංස්කෘතික සායප්සක්ෂ්තාවය යනුයවන් සාමානයයයන් හඳුන්වන්යන් පුද් ලයයකුයේ විශව්ාසයන් 

හා ක්රියාකාරකම් එම පුද් ලයා අනු තව ඇති සාංස්කෘතික උරුමයට අනුව යත්රුම්  ත යුතු 

බවයි. පුද් ලයන් විවිධ ආකාර සංස්කෘතීන්ට අයත්වන බැවින් විශ්ව සාධාරණ යැයි හැඳින් යවන 

අයිතීන්ට අනු තවීම කළ යනාහැක්කයි ඔවුන්යේ තර්කයයි. මිනිස් යකා්ඨාශයන් අතර ඇති 

සංස්කෘතික යවනසක්ම් උත්කර්ෂ්යයන් අ යමින් සංස්කෘතිය මත නිපන් ඥානධාරාවන්ට 

සම්බුද්ධික නවීන විදයාත්මක දැනුමට වඩා අනුත්තරවූ ප්රභවයක් ඇත්යත්යැයි තර්ක ිරීමද යමම 

ප්ර වනතාවයේම ආනුෂ්ාංගික යකාටසි.  

යකයස්වුවද මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශව් ප්ර කාශනය ‘බටහිර’ වටිනාකම් මත බිහිවූකැයි 

යකයරන තර්කයට මූලික වන යහ්තු යදකක් ඇති බැවින් ඒ  ැන විමසා බැලිය යුතුය. ඉන් 

පළුවන කරුණ විශ්ව ප්ර කාශනය බිහිවීමට තුඩුදුන් එක්සත් ජාතීන්යේ කතිකාව පවතින අවධියේ 

යබායහෝ යටත් විජිත, වියශ්ෂ්යයන්ම සහරා උපකලාපයේ අප්රිකානු රටවල්, එම සාකච්ොව තුළ 

නියයෝජනය යනාවූ බවය. යදවැන්න විශ්ව ප්රකාශනයේ සඳහන් යබායහෝ අයිතීන් යුයරෝපීය හා 

උතුරු දකුණු අයමරිකානු අයිතිතිවාසිකම් ප්ර කාශන වල කලක සිටම සඳහන්ව තිබීමයි. යම් කරුණු 

යදකම සතයයයේ. එයහත් ඒනිසාම විශ්ව ප්ර කාශනයේ  විශ්ව සාධාරණ බව යකයස් යකයලයස්ද? 

1948 වන විට එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය තුළ යබායහෝ අප්රිකානු රටවල් හා ඇතැම් ආසියානු 

රටවල්ද ඇතුළත්ව යලෝක ජන හනයයන් සැලිය යුතු යකාටසක් නියයෝජනය යනාවීය. යදවැනි 

යලෝක යුද්ධයයන් පරාජයට පත් වු ජර්මනිය, ඉතාලිය හා ජපානයද එක්සත් ජාතීන්යේ සංවිධානය 

තුළ නියයෝජනය යනාවීය. එයහත් විවිධ කලාපවලින් පැමිණි නියයෝජිතයන් විශ්ව ප්ර කාශනය 

සම්පාදනය ිරීමට දායක වූ අයුරු සලකා බැලු විට බටහිර යනාවන රටවල සහභාගිත්වය 

ිසියස්ත්ම අවතක්යස්රු කළ යනාහැි බව යපයන්. විශ්ව ප්ර කාශනය සම්පාදනය ිරීමට ඉමහත් 

දායකත්වයක් ලබාදුන් පී.සී චැන්ේ, චාර්ල්ස් මලික්, යරාමියුයලෝ, යම්තා හා සාන්ත කෘස් වැනි 

පුයරෝ ාමීන් සංවර්ධනය යවමින් පවතින රටවලින් පැමිණි නියයෝජිතයයෝවූහ. ප්ර කාශනයේ 

ව න්තියක් ව න්තියක් පාසා විමසා විවරණය කළ තුන්වැනි කාරක සභායේ විවාදයට 

සහභාගිවූයවෝ බහුවිධ සංස්කාතීන්ට අයත් වූහ. යුයරෝපීය හා  උතුරු අයමරිකානු රටවලට අමතරව 

ආසියායවන් සහභාගිව සිටි  චීනය, ඉන්දියාව, පිස්තානය, වැනි ප්ර ධාන රටවල් සහ බුරුමය, 

පිලිපීනය හා තායිලන්තය වැනි රටවල්ද කතිකායේ කැපී යපයනන දායකයයෝ වුහ. ඉස්ලාම් 

සංස්කෘතිය නියයෝජනය කළ රටවලින් සහභාගිවුවන්ට ඇෆ් නිස්තානය, ඊජිප්සතුව, ඉරානය, 

ඉරාකය, පිස්තානය, සවුදි අරාබිය, සිරියාව, තුර්ිය හා යේමනයයන් පැමිණි නියයෝජිතයයෝ 

අයත් වූහ. වර්ණයේදවාදි දකුණු අප්රිකාව හැයරන විට අප්රිකා මහාද්විපය නියයෝජනය කරමින් 

ඉතියයෝපියාව, ලයිබීරියාව හා ඊජිප්සතුව තුන්වැනි කාරක සභායේ තීරණාත්මක කතිකාවට මැදිහත් 

වීය. යුයරෝපයයන් පැමිණි රටවල් හයක්ම යසෝවිය් පිලට අයත් වූ බටහිර වියරෝධීන් වශයයන් 

සැලිය හැක.  කතිකා ිරීම හා යකටුම්පත් ිරීයම් සිට සම්මත ිරීම දක්වාවූ දෑවුරුද්දක් තුළදී 

යනායයක් අවස්ථාවන්ට විවිධ පසුබිම් නියයෝජනය කළ සිය  ණනක් පුද් ලයයෝ මානව 

අයිතිවාසිකම් නිර්ණය ිරීමට සහභාගි වූහ. චාල්ස් මලික්යේ සඳහන් කළ පරිදි  සම්භවය අතින් 

 ත් විට විශ්ව ප්රකාශනයේ “හැම ව න්තියක්ම හා හැම වැියක්ම තීන්දු වූයේ විවිධාකාර චිත්ත 

වචතසිකයන්, අවශයතාවයන්, පසුබිම්, නීති සම්ප්ර දායන් හා මතවාදී ආස්ථානයන් ය න් 

සමන්විත ඉමහත්  තික ස්වභාවයින් යුත් කතිකා ක්රියායනයක් තුළිනි˝82.   

විශ්ව ප්ර කාශනයේ යදවියන් වහන්යස්  ැන සඳහනක් තිබිය යුතුයැයි වයරක යයෝජනා යකාට එය 

ඉත සිතින් ඉල්ලා අස්කර ත් බ්ර සීල නියයෝජිත පිරිසට අයත් යබලාර්මියනා ඩි අතයයද් 

අවසානයේදී තුන්වැනි කාරක සභාව අමතමින්, යම් විශව් ප්ර කාශනය ිසියම් තනි පුද ලයයකුයේ 

යහෝ සුවියහෂ්් සුහයකයේ අභීමතය පරදි යහෝ ිසියම් වියශ්ිත දාර්ශනික යහෝ යද්ශපාලනික 
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පදනමකට සීමා වූ වක් යනාවීම  ැන තමා ඉතා සතුටු වන අතර යබායහෝ ජාතීන්යේ සාුහික 

ප්ර ත්නයක් වීම විශව් ප්ර කාශනයට ප්ර බල සදාචාරාත්මක අධිකාරියක් ඇතිවීමට යහ්තුවක් වන බව 

ප්ර කාශ කයළ්ය. 

විශ්ව ප්ර කාශනය සම්පාදනය ිරීම සඳහා යලාව හැම රටකටම අවස්ථාව යනාලැබුණ බව සැබවි. 

එයහත් යුයනස්යකෝව මගින් යමයහයවු මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දාර්ශනික විවරණයට 

සහභාගි වූ යබායහෝ රටවලට අයත් විවිධ විදයාර්ීන් මානව අයතිවාසිකම් පිළිබඳ ඇතැම් මූලික 

ප්රායයාගික සංකල්ප යකාතරම් පෘථුල යලස පැතිරී ඇත්දැයි ිවයහාත් “ඒවා සමාජයක 

සාමාජිකයයකු වශයයන් මනුෂ්යන්ට ස්වභාවයයන්ම උරුම වූ යස් සැලිය හැිය” යනුයවන් 

නි මනය කළහ.   

විශ්ව ප්ර කාශනය හුයදක් බටහිර බලපෑයම් යමවලමක් වශයයන් බිහිවු යල්ඛ්නයි යන දුර්මතයට 

තුඩුදුන් තවත් එක් යහ්තුවක් වූයේ අයිතිවාසිකම් අරභයා බටහිර රටවල වැසියන් කළ අර ල  ැන 

දැනුවත් කතිකාවක් අන් රටවල ඇති යනාවීමයි. මිසදිටුවන් වශයයන් හංවඩු  සා පල්ලියයයන් 

වරලත් සංවික්ෂ්ණ (Inquisition) යටයත් මනුෂ්යන් අමානුික දඩුවම් වලට ලක්ිරීම 18 වැනි 

සියවස එළයඹන යතක්ම යුයරෝපයේ ඇතැම් රටවල පැවැතුණි. අතිශයින් දරුණු වද හිංසා වලට 

ලක් යකාට ලබා ත් පායපෝච්චාරණයන්  ඊනියා මිසදිටුවන් අු අුයේ පුලුස්සා මරා දැමීම පිණිස 

යයාදා  ැනීම වියශ්ෂ්යයන්ම මධයකාලීන යු  වල පැවැති යම් සංවික්ෂ්ණවල සාමානය ලක්ෂ්ණය 

විය. සිය ආ ම පිලබඳ යවනත් මතවාදයන් දැරීමට තැත් කළ යබායහෝ යුයරෝපීය ජනයකා්ඨාශ 

වදහිංසනයට හා සුල ඝාතනයට ලක්වීමට සිදුවිය. ‘රජතුමා තම පරමාධිපතය ලබා න්යන් 

යදවියන් වහන්යස් ය නි’ යන මතය අනුව පවත්වාය න ගිය රාජාණ්ඩු සම  එම මතයද නිශප්්ර භ 

ිරීම සදහා 1649  එං ලන්තයේ පළුයවනි චාල්ස් රජුයේ හිස  සා දැමීයම් සිට බටහිර වැසියයෝ 

සටන් කළහ. යම් නිසා බටහිර අයිතිවාසිකම් ප්ර කාශනවල අන්තර් ත වටිනාකම් ඒ අයුරින් 

බිහිවූයේ ඇයිදැයි විමසීමට යමකී අර ලද දැනුවත්ව විමසිය යුතුය. 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සංකල්පය යුයරෝපීය පුනරුදයේ ඵලයක් බවට ඇතැුන් තර්ක කළද 

පුනරුදය නිසා බිහිවු යුයරෝපීය චින්තනය ුළුමනින්ම සමජාතීය එකක් යනාවීය. උදාරණයක් 

වශයයන්  ත් විට බ්රිතානය දාර්ශනිකයයකු හා නීති ප්ර තිසංස්කාරකයයකු වූ යජරමි යබන්තම් 

(1748-1832) මනුෂ්යන්ට ස්වභාවයයන්ම උරුම වන පුද් ලික අයිතීන් ඇත්යත්ය යන අදහස 

අවඥායවන් බැහැර කයළ්ය. යබන්තම්ට අනුව මිනිසායේ චර්යාව තීරණය කරන්යන් ඔහුට 

ුහුණදීමට සිදුවන යේදනාව හා සංයතෝෂ්ය පිළිබඳ හැඟීම මතය. යේදනාව හා සංයතෝෂ්ය 

මනුෂ්යයන්යේ ස්වවරී පාලකයන් බව ියා සිටි යබන්තම් මනුෂ්යන් යේදනාව අප්රිය කරන බවත් 

සංයතෝෂ්ය ප්රියකරන බවත් යපන්වා දුන්යන්ය. යම් අනුව සදාචාරය හා යද්ශපාලනය වනාහී 

සංයතෝෂ්ය වැඩිකර ැනීයම් උපයයෝගිතාවය පිළිබඳ ප්ර ශ්ණයක් බව තර්ක කළ කල යබන්තම් 

එයට අනුව රජයේ කාර්ය රටක ප්ර ජාව සමස්තයක් වශයයන් ය න ිනම් ආකාරයින් යහෝ 

බහුතරයේ සංයතෝෂ්ය වැඩිිරීමයැයි ියා සිටියේය83. ප්ර ජාව යන ප්ර බන්ධය එය සංයුක්තවී ඇති 

තනි පුද් ලයන්යේ එකතුවක් බව යපන්වාදුන් යබන්තම් සදාචාරය පිළිබඳ සමාජය තුළ ඇතිවන 

සියළු මතයේද බහුතරයේ යේදනාව අඩුයකාට සංයතෝෂ්ය වැඩිකර ැනීයම් ක්රියාමාර්   ැන 

ඇතිවන විසම්ුති බව ප්ර කාශ  කයළ්ය.  යබන්තම්යේ උපයයෝගිතාවාදය පිළිබඳ ඇති උග්ර තම 

වියේචනය මනුෂ්යායේ ස්වීයත්වයට වඩා ප්ර ජා සංයතෝෂ්යේ සමස්ත ඓකයය අවධාරණය 

ිරියමන් පුද් ල අයිතීන්ට  රුිරීම යබන්තම් විසින් ුළුමනින්ම යනාසලකා හරින ලද බවයි. 

එක්සත් ජාතීන්යේ මානව අයිතිවාසිකම් යකාමිසයම් විවාද වලදී යසෝවිය් පිල අනුදත් ඇතැම් 

තර්කද ‘ආසියානු වටිනාකම්’ පිළිබඳ රාජය මතයද යම් හා සමානව  සමස්ත ප්රජාවයේ සංයතෝෂ්ය 

උයදසා උපයයෝගිතාවය අනුව පුද් ල නිදහස හා අයතිවාසිකම් කැපිරීමට සිදුවන්යන්ය යන 

අදහස පිළිඹිඹු කරයි. 

 
83  Sandel, Michael J (2009) Justice; What’s the Right Thing to Do?,  Penguine Ltd, London, p. 37 
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අයනක් අතට යුයරෝපීය පුනරුදයේ තවත් ඵලයක් වශයයන් සැලැිය හැි එමානුයවල් කාන්් 

(1724-1804) අයිතීන් හා යුතුකම් විග්ර හ කයළ් යබන්තම්යේ උපයයෝගිතාවාදයට වඩා යවනස් 

ආකාරයටය. කාන්්ට අනුව අයිතීන් හා යුතුකම් පුද් ලයයකුට නිසර් යයන්ම හිමි වන ඒවා 

වශයයන් විග්ර හ කළ යනාහැක. ඒ අයිතීන් හා යුතුකම් අපට හිමිවිය යුතු යහ්තුව අන් ිසිවක් 

යනාව අප යුතු අයුතුකම් යත්යරන අභිමානවත් සම්බුද්ධික (Rational) මනුෂ්යන්වීමත් ඒනිසා 

ස්වමතය අනුව කටයුතු ිරීයම් හැියාව අපට ඇති නිසාත්ය.  හැම විටම අප සම්බුද්ධිකයන් යලස 

හැසියරන බවක් කාන්් යමයින් අදහස් යනාකරයි. සම්බුද්ධිකයන් වීමට අපට හැිවන්යන් 

සම්බුද්ධික යලස කටයුතු ිරීමට අපට නිදහස ඇති විටය. සම්බුද්ධිකයන් වීම පමණක් යනාව 

සංයතෝෂ්ය හා යේදනාව පිළිබඳ සයච්තනික වීයම් හැියාවද මනුෂ්යන්ට ඇති බව ඔහු පිළි නී. 

යබන්තම්යේ අදහස් යම් පමණකට සතය විය හැි වුවද කාන්්ට අනුව සංයතෝෂ්ය හා යේදනාව 

අයප්ස එකම වසවරී පාලකයන් යලස සැලකීම ුළුමනින්ම වැරදිය. කාන්්යේ මතයට අනුව 

යබායහෝ විට සම්බුද්ධියද අයප්ස වසවරී පාලකයා යවයි. අයප්ස අභිමතාර්ථ සම්බුද්ධිය මගින් 

තීරණය කරන විට අප කටයුතු කරන්යන් හුයදක් යේදනාව බැහැර යකාට සංයතෝෂ්ය ළඟා 

කර ැනීයම් අදහසින්ම යනායේ. සම්බුද්ධිය සඳහා අපට ඇති හැියාව තීරණය වන්යන් අප සතු 

නිදහස මතය. අප තිරිසනුන්ය න් කැපීයපයනන යලස යවන් වන්යන් යම් සුවියශ්ෂ් සම්බුද්ධික 

හැියාව නිසාය. 

යකයනකුයේ හැසිරීම හුයදක් ඔහුයේ ජීව විදයාත්මක යහෝ සමාජමය අවශයතා නිසාම තීරණය 

වන්යන් නම් එම පුද් ලයා නිදහස් පුද ලයයක් යනාවන බව කාන්් පවසයි. නිදහසව් හැසිරීම 

කාන්්ට අනුව ස්වීයත්වය මත තීරණය වන්නි. කාන්් අදහස් කරන පරිදි ස්වීයත්වය යනු 

හුයදක් තමා විසින්ම සම්බුද්ධිකව තීරණය යකාට අනු මනය කරන නීතිය හා සදාචාරය අනුව 

ජීවත් වීම මිස සව්භාධර්මය යහෝ සමාජය විසින් තමා යවත බයලන් පටවන විධාන අනුව ජීවත්වීම 

යනායේ.84 

සැයකවින් දැක්වු යබන්තම්යේ හා කාන්්යේ යම් එියනකට යවනස් අදහස් බටහිර මතවාද 

සමජාතීය යනාවන බවට නිදර්ශණයයෝය. 

1998දි අයමරිකායේ හාවඩ් විශ්ව විදයාලයේ මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පැවැති 

සම්යම්ලනයකදී කීනියානු ජාතික ආචාර්ය මකාවු ුටුවා විශව් ප්ර කාශනය බටහිර චින්තනය 

අන්රටවලට බලහත්කාරයයන් පැටවීමට කළ වෑයමකයි තර්ක කයළ්ය. චීන විසම්ුතිකයයකු 

වශයයන් සම්යම්ලනයට සහභාගි වූ ියායවෝ ියැන්ේ එයට පිළිතුරු වශයයන් යමයස් පැවසීය. 

“ඔය තර්කය ඔය ආකාරයයන්ම චීනයයන්ද, බුරුමයයන්ද, උතුරු යකාරියායවන්ද මම අසා 

ඇත්යතමි.  සම්භවය අතින් සැලකු විට මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මතය බටහිරට අයත් බව මම 

පිළි නිමි. යකාමියුනිස්් වාදයද එයස්මය. එයහත් යම් කාරණය  ැන තර්ක ිරීයම්දී ිසිදු 

චිතයින් යතාරව ස්වකීය මතය ප්ර කාශ ිරීයම් සැපත ඔබට ලැබුයණ් යකයස්ද?.  පවතින 

අනුදත් මතයට යවනස් මතයක් ඔබ චීනයේදී ප්රකාශ කළයහාත් එය සිරභාරයට පත් ිරීමට 

යහ්තුවක් වන්යන්ය.  එවිට යමම අයිතීන්යේ සම්භවය අයමරිකානුද නැතයහාත් චීනයේදැයි 

යසායමින් කරදර යවනවාට වඩා ඔයේ අයිතීන් ඉල්ලා සිටීමට ඔබ ක්රියා කරනු ඇත.˝85 

මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනයේ බටහිර සම්භවයක් තිබුණද එය අන් කලාපවල 

ජනතාවයේ කම්පාවට යහ්තුවක් යනාවිය යුතු බවට තර්ක කරන එක් විචාරකයයි දැන් 

කැනඩායේ ප්ර කට යද්ශපාලඥ යයකු බවට පත්ව සිටින මයිකල් ඉේනාටියයෆ්86. ඔහු යපන්වා යදන 

 
84 Sandel, Michael J (2009) Justice; What’s the Right Thing to Do?,  Penguine Ltd, London, p. 108  

85 Human Rights Policy Conference, 4 Nov 1998, Kennedy School of Government, Havard 

University 

86 Carey/Gibney/Poe (2010). The Politics of Human Rights (pp. 26-27). Cambridge 

University Press. Kindle Edition. 
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පරිදි විශ්ව ප්ර කාශනය බටහිර බලපෑම පිළිබඳ ප්ර කාශනයක් යනාව හුයදක්ම යදවන යලෝක මහා 

යුද්ධයේදි බටහිර රටවලට ුහුණ දීමට සිදුවූ අති අමානුික සන්ත්රාස ජනක සිදුවීම් නිසා බිහිවුවි. 

ඒ අනුව විශව් ප්ර කාශනය වනාහී කුරිරු ජනඝාතය වැළැක්වීමට බටහිර රටවල් අසමත්වීම පිළිබඳ 

යකරුණු අවංක හා යේදනා ජනක පායපෝච්චාරණයක් බව ඔහු අදහස් කරයි. විශ්ව ප්රකාශනයේ 

එන මානව නිදහස පිළිබඳ ඇතැම් අදහස් බටහිර පුනරුදයයන් ආභාශය ලැබුවක් විය හැි වුවද 

එය සම්පාදනය වූයේ නාසිමාමාකවාදය නිසා බටහිර පුනරුදය පිළිබඳ විශ්වාසය එහි උච්චතම 

අර්බුදයට ුහුණ දුන් අවස්ථායේදීය. යම් අනුව මානව අයිතිවාසිකම් යනු යුයරෝපීය සභයත්වයේ 

යශ්රෂ්්්ඨත්වය පිළිබඳ ප්ර කාශනයක් වශයයන් පිළි ැනීමට වඩා කළ යුත්යත් එය යුයරෝපයේ සිදුවූ 

ප්ර මාද යදෝෂ් නිසා ඇතිවු වයසන කල්තබා වලක්වා  ැනීම සඳහා අවයශ්ෂ් යලෝකයාට කළ අනතුරු 

හැඟවීමක් වශයයන් සැලකීමයි. ඉේනාටියයෆ්ට අනුව යමහිදී බටහිර රටවල අසමත් බව 

පිළි ැනීම මානව අයිතිවාසිකම් බටහිර වටිනාකම්වලින් බිහිවූවක් බව ප්රතික්යෂ්ප් ිරීමක් 

යනායේ. යම් සියළු වටිනාකම් අතරින් ඉහළම වටිනාකම වන සමාජයක බල තු 

පරිපීඩකයන්ය න් පුද් ලයා ආරක්ෂ්ා ිරීම ුළුමනින්ම බටහිර සංකල්පයක් විය හැක. එයස්  

වුවද වර්තමානයේ එය විශව් සාධාරණ වටිනා කමක් බවට පත්වී අවසාන බව ඔහු යපන්වා යදයි. 

එය විශව් සාධාරණ වටිනාකමක් බවට පත්ව ඇත්යත් යලාවපුරා බල විරහිත ජනතාව සිය හඬ 

නැංවීම සඳහා බල තු ිරීම නිසාය. ඇතැුන් අවතක්යස්රුවට ලක්කරන පරිදි මානව 

අයිතිවාසිකම් යනු බටහිර ජීවන ර මය අන් අයමත බයලන් පටවන යමවලමක් යනායේ.  මානව 

අයිතිවාසිකම් තුළ දිනු ලබන පුද් ල ස්වීයත්වය මගින් අවයශ්ෂ් සංසක්ෘතින් බැහැර ිරීමට 

ිසිදු පුද් ලයයකුට බල යනාකරයි. ඒ යවනුවට එමගින් කරන්යන් සුදුස්ස යතෝරා ැනීම යහෝ 

යනා ැනීම සඳහා තම අභිමතය අනුව කටයුතු ිරීමට පුද් ලයා සවිඥානිකව සන්නද්ධ ිරීමයි. 

බලකාමී යද්ශපාලන ඕනෑ එපාකම් මත මානව අයතිවාසිකම් යනාතැකීම හුවා දැක්වීම සදාචාරය 

පිළිබඳ විශ්ව සාධාරණ සතයක් යනාමැත්යත්යැයි තර්ක කරන අයයේ ප්රියතම මාතෘකාවි. 

මනුෂ්යන්ට සතය ග්ර හණය කර තහැක්යක් අසම්පුර්ණවයැයි කීම එක් යදයි. එයහත් ිසිදු 

සතයයක් නැතියැයි පැවසීම ඊට වඩා හාත්පසින්ම යවනස් යදයි. හැනා අයරන්ඩ්් තර්ක කළ 

පරිදි “ ඒකාධිපති රජයකට අතිශයින් සුදුසු යටත් වැසියා යනු සවිඥාණික නාසිවාදියා යහෝ 

සවිඥාණික යකාමියුනිස්් වාදියා යනාව ඇතිතතු හා ප්ර බන්ධය අතරත් සතයය හා අසතයය අතරත් 

සැලිය යුතු යවනසක් තවදුරටත් යනාමැත්යත්යැයි අදහන සාමානය ජනතායවෝය.“87 

භාෂ්ා හා ආ ම් යමන්ම මානව සමාජයන් තුළ ඇති වටිනාකම්, ඇදහිලි, සම්ප්ර දා, සිරිත් විරිත් සහ 

හැසිරීම් බහුවිධ ස්වරූපයක්  ැනීම සව්භාවයි. එයහත් ඒ යවනස්කම් ිසිවක් නිසා යහෝ 

මනුෂ්යයායේ මූලික අවශයතා යවනස් යනායේ. යකායතක් යවනස්කම් තිබුණද කවර තැනක 

විසුවද මනුෂ්යා යහෝයමෝ යසප්ියන් නමැති එකම ජීව විදයාත්මක වර් යකට අයත්යේ. මනුෂ්යන් 

යවත ආයරාපණය කර ඇති සංස්කෘතික යවනසක්ම් වලට මනුෂ්යන් සතු යපාදු ලක්ෂ්ණ අභිබවා 

යා යනහැක. සියළු මනුෂ්යයයෝ යේදනාව, සංයේ ය, විප්සපයයෝ ය, පිපාසය, කුසගින්න ඇතුළු 

විහීනතා  ණනාවක් එකම ආකාරයට විඳ න්යනෝය, සංයේදනය කරන්යනෝය. ඒ නිසා බල තු 

අයට හිතු මනාපයේ මනුෂ්යන් මරාදැමීමට, වදහිංසනයට ලක් ිරීමට, අත්තයනෝමතිකව අත් 

අඩංගුවට  ැනීමට, අතුරුදහන් ිරීමට ඉඩ තිබීම සාමානය යදයක් බව ිනම් යද්ශයක යවයසන 

වැසියයකුට වුවද පිළි ත යනාහැිය. ඇතැම් වියටක අත්තයනෝමතික බලය හුයේ කරියා 

 ැනීමට යදයක් නැති විය හැක. එයහත් අත්ත්යනෝමතික බලයට යටත්වීම හා අත්තයනෝමතික 

බලය සදාචාරාත්මකව අනුමත ිරීම එියනකට යබයහවින් යවනස් දෑය. 

විශ්ව ප්ර කාශනයේ නිර්මාතෘන් එම ප්රකාශනය මනුෂ්ය වර් යා යහෝ මානුෂ්ය අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

අවසාන පරම සතයයැයි විශව්ාස යනාකළ අතර ඉතා අසීරු කතිකා හා යක්වල් ිරීම් යටයත් 

සම්පාදනය කළ ඒ ලියැවිල්ල මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අවසාන නිර්වචනය යේයැයිද ප්ර කාශ 

යනාකයළෝය. 1948 යදසැම්බර් 9 යවනි දින අවසාන විවාදයට සහභාගියවමින් විශ්ව ප්රකාශනය 

 
87 Arendt, Hannah (1958), The Origins of Totalitarianism (Meridian Books, New York) p. 474 
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අනුදත් යබායහෝ කථකයයෝ විශව ප්ර කාශනය පරිසමාප්සත යල්ඛ්නයක් යනාවන්යන් යැයිද යපන්වා 

දුන්යන්ය. විවාදයේදී විශව් ප්ර කාශනය සම්බන්ධයයන් බහුලව යයදුනු රූපකය වූයේ එය මානව 

ඉතිහාසයේ වැද ත් ‘මංසලකුණක්’ බවයි. ප්ර කාශනයේ සඳහන් වන අයිතින් ක්රියාවට නැංවීම 

පිළිබඳ අත්දැකීම් තුළින් මනුෂ්යා සතු මනුෂ්යයාත්මභාවයේ අභිමානයත් හා  අන් මනුෂ්යයන් 

සම්බන්ධයයන් සයහෝදරත්වයයන් සැලකීමත් උද්දීපනය වනු ඇතැයි ඔවුහු විශ්වාස කළහ. විශ්ව 

ප්ර කාශනයේ අරුණ මානව අයිතිවාසිකම් කඩ කරන්නන්ට දඬුවම් දීම යනාව මානව අයිතිවාසිකම් 

සුරැකීමට හා මානව අයිතිවාසිකම් වලට   රුිරීමට සියල්ලන්ම යපළඹවීමයයැයි පි.සී. චැන්ේ 

ියා සිටියේය. 1948 යදසැම්බර් 9 දින මහා මණ්ඩලය ආමන්ත්ර ණය කළ එලියනෝර් රූස්යවල්් 

සිය කථාව ඇරඹුයේ පුවත්පත් කලායේදියයකු වූ ේලැඩ්ස්යටෝන් මයර්යේ උද්ධෘතයිනි:  “ ප්ර ධාන 

කාරණය වන්යන් මනුෂ්යා යනු සදාචාරමාමක සත්වයයක් බවයි. ඒ සම්බන්ධයයන් අප යවත 

පතිතවන  ආයලෝකය දීප්සතිමත් යනාවූවද එය උද්දීප්සතිමත් ිරීම සඳහා අප නිරන්තරයයන්ම 

කටයුතු කළ යුතු බැවින් පවතින දීප්සතියේ අඩුපාඩු කම්  ැන සිතමින් උකටලීව සිටිය යුතු නැත.˝88

  

මානව අයිතිවාසිකම් යන සංකල්පයට පදනම් වන්යන් අප සියළු යදනාම අයත් වන 

මනුෂ්යාත්මභාවයයි. මානව අයිතිවාසිකම් අපට හිමිවන්යන් අප ිසියම් රටක නීතයානුකූල 

රටවැසියන් වීම නිසා යහෝ ිසියම් ජාතියක සාමාජිකයන් වීම නිසා යනාව එම අයිතීන් සියළු 

මනුෂ්යන් විසින් සහජයයන් උරුම කර නු ලැබූ බවට ඇති විශ්වාසය මතයි. එම නිසා මානව 

අයිතිවාසිකම් යනු නිදහස පිළිබඳ ප්රංශ හා ඇයමරිකානු නිදහස් ප්ර කාශ මගින් පිරිසිඳ  ත් යහෝ 

ිසියම් රටක වයවස්ථාව මගින් යහෝ සහතික කරනු ලැබූ පුරවැසි අයිතීන්ට වඩා යවනස් පදනමක් 

මත නිෂ්්පන්න වූ අයිතීන්ය. උදාහරණයක් වශයයන්  ත් විට තමන් පුරවැසි භාවය දරන රට කුමක් 

වුවද යලෝකයේ ඕනෑම තැනකදී  වදහිංසනයට යහෝ ත්ර ස්ත්ර කල්ලියක ප්ර හාරයට ලක් යනාවී සිටීමට 

මනුෂ්යයයකුට ඇති අයිතිය අනුල්ලංඝනීය මානව හිමිකමි. එය ඔහු අයත් රට මගින් සහතික 

කල යදයක් යහෝ ඔහුයේම රටින් යහෝ යවනත් රටක් මගින් යහෝ ලැයබන සහයයෝ ය මත තීරණය 

වන්නක් යනායේ. ඔහු සඳහා එම අයිතිය සුරැකීම ුළු මනුෂ්ය සංහතියේම විශව් සාධාරණ 

ව කීමි. එම නිසා යලෝකයේ යකාතැනක යහෝ එම අයිතීන් කඩවීයම් තර්ජනයන් ඇතිවන විට 

මනුෂ්යන් විසින් යතෝරාපත් කර  ැණුණු සියළු රජයන්ද මනුෂ්යයන් විසින් පිහිටුවා  ැණුණු 

විවිධාකාර ජාතයන්තර හා ජාතික සංවිධානද මැදිහත් වී ඒවා වැළැක්වීමට කටයුතු යයදීම යුක්ති 

යුක්තය. යමය මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්ර කාශනය මගින් පමණක් තහවුරු කළ 

අනූපයම්ය සංකල්පයි. විශ්ව ප්ර කාශනය මානව ඉතිහාසයේ මංසලකුණක් වන්යන් එබැවිනි. 
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“The Universal Declaration of Human Rights of 1948 is a landmark in 

the progress of civilization. Though it is far from being implemented or 

even formally accepted, its influence should not be ignored. “ 

 

Noam Chomsky 

Hopes and Prospects – 2010 

 

 

 
 
රජයක් සිය රටවැසියන්ට සලකන ආකාරය ඒ ඒ රටවල වසවරී කාර්යභාරයක් බවත් ඒ 

සම්බන්ධයයන් අන් රටවලට ඇඟිලි  ැසිය යනාහැි බවත් හි්ලර්යේ මානව වියරෝධී 

අමානුික අපරාධ යහලිදරේ වන යතක් ම අන්තර්ජාතික යද්ශපාලනයේ ුල්බැස ත් 

මතයක් විය. ආර්යයෝත්තම සමාජයක් ය ාඩනැගීම සදහා හි්ලර් සහ ඔහුයේ සහචරයයෝ 

යුයදේ  ැහැනුන්, ලමයින් හා මිනිසුන් මිලියන හයක් මරා දැමූහ. යම් සා සහාසික 

ජනඝාතයක් වැලැක්වීමට යලෝකයා අසමත් වුයේ ඇයි?  රජයක් සිය රටවැසියන් 

සම්බන්ධයයන්  නු ලබන ිනම් ක්රියාමාර් යක් වුවද රටක අත්තයනෝමතික 

වසවරීයත්වය මත තීරණය කල හැිද?  අවසාන විග්ර හයේදී  ඇත්ත වශයයන්ම වසවරී 

විය යුත්යත් රටද  නැතයහාත් මනුෂ්යාත්මභාවයද? 

යද්ශ යද්ශාන්තරයන්ය න් පැමිණි විශිෂ්්ඨ පුද් ලයන් කණ්ඩායමක් මිනිසා  මනුෂ්යයයක් 

වන්යන් කවර අනුල්ලංඝනීය අයිතිවාසිකම් නිසාදැයි නිර්ණය ිරීම සඳහා යදවැනි යලෝක 

මහා යුද්ධය අවසානයේ යදවසරක් පුරා කතිකාවක් පැවැත්වූහ.  ඔහුන්යේ තර්ක විතර්ක, 

යක්වල් ිරීම් පිළිබඳ අපුරු යතාරතුරු පමණක් යනාව ඔහුන් විසින් අනුදත් ඒ 

අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව  තවූ දශක හය තුළ යලෝක මතය හැඩ  ැස්වී ඇති අයුරු  ැනත් 

කල දැනුවත් විමසුමින්ද යම් යපාත යපායහාසත්ය. 

          කර්තෘ ගැන 

විජයානන්ද ජයවීර එක්සත් ජාතීන්යේ අධයාපනික, සංස්කෘතික හා විදයාත්මක 

සංවිධානයේ (UNESCO) ජනමාධය සංවර්ධනය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික වැඩ සටහයන් 

අධයක්ෂ් ධුරය දැරීය.  ඔහු බ්රිතානයයේ යලස්්ර් විශ්ව විදයාලයයන් ජනසන්නියේදනය 

පිළිබද ශ්රාස්ත්ර පති උපාධිය ලබා ඇත. 
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