නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න
තතොරතුරු එකතු කරන අවස්ථාතේ පත්රිකා පුරවන්තන් අතින්ද නැතිනම් ටයිප් කරලාද?
වඩාත් ගැලපෙන ක්රමය පතෝරාගැනීම ඒ ඒ කණ්ඩායම් වලට බාරයි. සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙවත්වන ඇතැම් අවස්ථාවලදී
තාක්ෂණය කතාබහට බාධාවක් විය හැකි නිසා අතින් ලියන එක වඩාත් ෙහසුයි. ඒත්, ඔබ අෙට අන්තිමට ලබා දිය යුත්පත්
පෙමපෙන් සහ ඉංග්රීසිපයන් XL පේඛනයක ටයිප් කරන ලෙ පතොරතුරුයි.
තතොරතුරු එකතු කළ යුත්තත් ඉංග්රීසිතෙන්ද, සිංහතලන් ද?
සිංහල නම් වඩාත් පහොඳයි. එපහත් පෙකම ප්රපයෝජනවත්.
මිෙගිෙ අෙට අමතරව අතුරුදහන් සහ ආගිෙ අතක් නැති අෙත් සඳහන් කරනවාද?
සියලු පෙනාම ඇතුලත් කරන්න. එපහත්, අතුරුෙහන් පහෝ ආගිය අතක් නැති අය සහ මියගිය බව ෙන්නා අය ෙැහැදිලිව
පවන්කර ෙැක්විය යුතුයි.
ෙම් පුද්ගලෙකු මිෙගිෙ බව මා විසින් වාර්තා කර තිබිෙදී තවත් තකනකුත් ඒ පුද්ගලො ගැන වාර්තා කිරීම ප්රශ්නෙක්ද?
නැහැ. ඇත්තටම පමය අෙට ඉතා ප්රපයෝජනවත්. කිහිෙ තැනක සඳහන් වීම ගැටළුවක් කරගන්න එො!
අවසන් නම් ලැයිස්තුතේ පිටපතක් අපිටත් තදනවාද?
ඔබ ොයක වුපනොත්, මියගිය අයපේ ඒකාබද්ධ නම් ලැයිස්තුවක් අපි ඔබට ලබා පෙනවා. ෙත්ත එකතු කෙ අයපේ රහසය
භාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මූලාශ්ර වල අනනයතාව සඳහන් පකපරන්පන් නැත.
ඔබ සටන්කාමීන් සහ සාමානය වැසිෙන් අතර තවනසක් දක්වන්තන් නැත්තත් ඇයි?
ආයුධ සන්නධව සිටිපේ කවුෙ, සටපන් පයදී සිටිපේ කවුෙ, සාමානය වැසියා කවුෙ එපහමත් නැතිනම් පවනත් තත්වයක
සිටිපේ කවුෙ යන්න සහතික කිරීම පම් අවස්ථාපේ අසීරු කටයුත්තක් නිසායි. වයස අනුව ෙත්ත පබො පවන්පකොට ෙක්වන
ක්රම තිපේ. ෙෙරුවන් සහ වැඩිහිටියන් ෙැහැදිලිවම සටන්කරුවන් පනොපේ.
හාමතින් තහෝ අසනීපතෙන් කිසිවකු සටන් බිතම් මිෙ ගිො නම්?
අපි වඩාත් උනන්දු වන්පන් ප්රචණ්ඩ ක්රියා වලින් සිදුවූ මරණ ගැන විනා පෙොදුපේ සිදුවූ මියයාම් ගැන පනොපේ.
කුසගින්පනන් පහෝ අසනීෙපයන් මියගිය අය ඇතුලත් කිරීම අවශ්ය නම්, එම පහේතු ප්රචණ්ඩ ක්රියා වලින් සිදුවූ මරණ වලින්
ෙැහැදිලිවම පවන් පකොට ෙැක්වීම වැෙගත්.
ෙම් කිසිවකු රැඳවුම් කඳවුරකදී තහෝ කැරැල්තලන් පසු රඳවා සිටිෙදී මිෙගිො/ අතුරුදහන් වුනා නම්?
අපප් ප්රධාන කටයුත්ත වන්පන් සිදුවීම් වල දින හඳුනා ගැනීමයි. එපහමත් නැතිනම්, අඩුම වශ්පයන් ඒවා 1989
පනොවැම්බර් මාසපයන් ෙසු සිදුවූ බව ෙක්වන්න. එක් එක් පුද්ගලයාපේ මරණය පහෝ අතුරුෙහන් වීම සිදුවූ දිනය ඉතාමත්
වැෙගත්.
1983 සිට සිදුවූ සිෙලු මරණ ඔබ එකතු කරන්තන් ඇයි?
නයායික වශ්පයන් ගත්කල, ඒ තරම් අතීත කාලයක් ෙක්වා ගණන් බැලීපම් හැකියාවක් ඇති නිසා. පකපසේ පවතත්, එය
රඳා ෙවතින්පන් ෙත්ත වල ගුණාත්මක භාවය මතයි. අපි විවිධ කාල වකවානු සම්බන්ධපයන් තක්පසේරු කිරීමක් කරනවා.
පුළුවන් තරම් අතීත ෙත්ත ලැබුණු තරමට, අතීතය පිළිබඳ තක්පසේරුවක් කිරීපම් හැකියාවක් ලැපබනවා.
තතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා දැනට පවතින වඩාත් තහොඳ ආකෘතිෙක් තිතේද? XL සටහනක් තනොතේ නම් තවනත්
ක්රමෙක් තිතේද?
ොවිච්චිය සඳහා XL සැකිේලක් සකස් කර තිපේ. ෙත්ත ඒ ආකෘතියට නැතිනම්, කරුණාකර ඔබ පවත ෙත්ත තිපබන
ආකාරයට එවන්න. අපිට ඒවා විධිමත්ව සකස් කරගත හැකියි.

මිෙගිෙ අෙතේ පින්තූර අවශයද?
කරුණාකර එවන්න. ඒත්, මෙ සිරුරු වල ඡායාරූෙ පනොපේ. ඔවුන් ජීවත්ව සිටි කාලපේ ඡායාරූෙ එවන්න. එමගින් ඔවුන්
ජීවතුන් අතර සිටි බව තහවුරු කර ගත හැකි අතර සමාන නම් සහිත පවනත් පුද්ගලයන් පවන් පවන්ව හඳුනා ගැනීමට
උෙකාර පවයි.
අවසන් දිනෙ කවදාද?
2019 මාර්තු 30.
අවසානය

