
අතුරුදහන් වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය සම්බන්ධයයන් සභාගත කරන ලද පණත් යකටුම්පත 

පිළිබඳව වියේශ කටයුතු අමාත  පාර්ිමයම්න්තු මන්්රීක මලගල සමරර ර මහතා 2016 

අයගෝස්තු 11 වන දින කරන ලද ප්ර්කාශය 

 

ගරු කථානායකතුමනි, 

අද දින යමම සභායේදී අප විසින් විවාදයට ගනු ලබන අතුරුදන් වුවන් පිළිබඳව කාර්යාලයක් 

පිහිටුර ම සම්බන්ධයයන් වු පණත් යකටුම්පත, දිගුකලක් මුළුල්යල් පීඩා විඳි අප රටට සාමය 

හා සලහිඳියායේ නව යුගයක ආරම්භය සනිටුහන් කරනු ඇති බව මායේ විශ්වාසයයි. 

නිදහස දිනා ගැනීයමන් වසර 68 කට පසු  ඇතිවු තරුණ යකෝලාහල යදකකින්  සහ 26 

වසරක යුධ ගැටුම් විමන් අනතුරුව, අපයේ අතීත දුක්මුසු මතකයන් තුිමන් මිදී යවන් වුණු 

ජාතිය සුවපත් කිරියම් කාර්යය ආරම්භ කිරීමට ශ්රීඅ ලලකාව දැන් සැදී පැහැදී සින න අතර, 

එමගින් අප රටට උරුම සැබෑ අනාගතය උදාකර ගනීම සඳහා අප ජාතිය යමන්ම රට 

වැසියාද ජව සම්පන්න කිරිමට අපට හැකි වනු ඇත. 

ඒ යකයස්ද යත් ලී ක්වාන්යු විසින් රචිත “යතවන යලෝකයේ සිට පළමුවැන්න දක්වා” නම් වු 

සිය නිබන්ධනයේ දක්වා ඇති පරිදි ශ්රීඅ ලලකාව රිෙතාන  යම ඩලයට ගත් යප දු රාජ  

මණ්ඩලයට අයත් රටකි.  එය තම නිදහස දිනා ගැනීම සඳහා සුපරික්ෂාකාරී යලස කටයුතු 

කරමින් පසුවිය. යුේධයයන් පසු, එය මිිමයන 10 ට වඩා අඩු ජනතාවක් වාසය කළ මධ ම 

ප්ර්මාණයේ රටක්ව පැවතුනි. සමස්ථයක් යලස ඉහල ගුණාත්මක බවකින් යුතු විශ්ව විද ාල 

යදකකින් යුක්තව සතුටුදායක අධ ාපන මටමටමක් එහි පැවති අතර 1930 වසයර් පැවති 

නගර සභා මැතිවරණයයන් ඇරඹි අතර නියයෝජිත ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳ අත්දැකීම් සහ 

යේශිය පුේගලයන්යගන් සමන්විත රාජ  යස්වයක් දක්නට ලැුණි. 

1948 දී ලලකාව නිදහස ලබා ගන්නා විට, එය, නිදහස ලබා ගැනිම පිිස ක්ර මිකව 

විකාශනයර යම් අගනා ආදර්ශය සපයන්නක් විය. 

අවාසනාවකට යමන්, එය ඒ ආකාරයයන් ක්රියයාත්මක යන ර ය. කලකට පසු මා එහි කළ 

සලචාර වලදී, ඉතා තීරණාත්මක අවදියක පසුවු රටක් අගතිය කරා යනු මම දුටුයවමි. ඉලග්රී සි 

බසින් “දදවය” යන අර්ථයයන් යුතුව යසරන්ඩිබ් නමින් අතිතයේදී හඳුන්වන ලද රටට අද 

අත්ර  ඇති ඉරණම අරගල, යේදනාව, කණස්සල්ල හා බලායප යර ත්තු විරහිතභාවයයි. 

අද, දරුණු යුධ ගැටුම් අවසන් වි එල්ටීටීඊ ත්රෙස්තවාදය පරාජය කිරියමන් හා අතුගා දැමියමන් 

වසර 7 කට පසුව, අර්ුණද, සිත්තැවුල් හා පීඩාවන් පිළිබඳ අදුරු මතකයන් දුරු යක ට සාමය 

දිනා ගැනීමට ශ්රීඅ ලලකාව සුදානමින් සිටී. අපයේ රට හා එහි ජනතාව සුවපත් කිරියම් පළමු 

පියවර යමම යකටුම්පත වන අතර, එමගින් විවිධත්වය තුළවූ සමගිය ! හරහා එක්සත් 

ජාතියක් යලස අනාගත අභියයෝගවලට මුහුණදීයම් හැකියාව ලැයබනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි,  

නියයෝජනය කරන යේශපාලන පක්ෂ, පාට, සළකුණු හා මතිමතාන්තර යන තකා යමම 

සභායේ සින න අප සියලු යදනාටම අද වියශ්ෂ දිනයකි.  



අද දින, මනුෂ  වර්ගයා  යලස අප, එකට එක්ර මට උත්සාහ ගන්නා දිනයකි. යමම සභායේ 

සින න අප සැම යදනාටම මඳක් නැවතී, අපයේ හදවත් පත්ලට කිඳා බැස, අප රයටම අදහන 

ප්ර්ධාන ආගම්  හතර වන යබෞේධාගම, හින්දු ආගම, ක්රියස්තියානි දහම හා ඉස්ලාම් දහම 

මගින් යපන්වා යදන සාමය,දයාව, සහකම්පනය,  සයහෝදරත්වය යන උතුම් ප්ර්තිපත්තීන් 

අනුගමනය කරමින් ඒ ඔස්යස් ගමන් ගන්නා බවත් සවිඥ්ඥාිකව ුණේධියට ආමන්ත්රෙණය 

කරමින් ඒ අනුව කටයුතු කර යපන්ර මටත් හැකිවන දිනයකි අද උදාවි ඇත්යත්. 

ගරු කථානායකතුමනි,  

තම ආදරණීයන් යක යේ ඇතිදැයි යහෝ ඔවුන්ට කුමක් සිදුවනාදැයි යන්න යහෝ යන දැන 

සිතින් හඬා වැටුනු හා ඉදිරියටත් හඬා වැයටන මේවරුන්,පියවරුන්, යස යුරු යස යුරියන් හා 

දරු දැරියන්යේ කදුිමන් යතත් යන වු යපයදසක් අපයේ යම් උතුම් මේ රයටහි යන මැති බව 

ඔබ දන්නවා ඇත. හඩා වැළයපන ඔවුන් දැන සින න්යන් තම ආදරණීයයන් අතුරුදන් වූ බව 

පමණක් වන අතර ඔවුන් තවමත් ජිවතුන් අතරද නැේද යන බව ඔවුන් දන්යන් නැත. කඳුලට 

යහෝ යේදනාවට ජාතියක්, ආගමක්, යගෝත්රෙයක් යහෝ කුලයක් යන මැත.  

 

- තම යසබළ පුතනුවන්ට සිදුවූයේ කුමක් දැයි යන දැන හඬා වැයටන දකුයණ් යවයසන 

මවකයේ යහෝ පියකුයේ කදුළු;  

-  යප ිමස් යස්වයේ නියුතු තම සැමියාට කුමක් වූයේදැයි යන දැන බිරිඳක් යහළන 

කදුළු; 

- එල්ටීටීඊ සලවිධානය යවනුයවන් යුධ වැදීමට තම ආදරිය දරුවා බයලන් බැහැර 

ගැනීම යේතුයවන් අසරණ මවක් යහලන කදුළු; 

- දකණු ප්ර්යේශයේ ඇති වු යකෝලහාල වලදී තම දරුවා අතුරුදහන්වු මවක් යහළන 

කදුළු; 

- යුධ ගැටුම් නිමා ර මත් සමග යුධ යපරමුයණ් සින  තම පියා ආපසු යගදර පැමියණතැයි 

අයේක්ෂා දල්වා සින න දරුවකුයේ ලතැවිල්ල; 

- එල්ටීටීඊය විසින් සිරකරුවන් යලස රඳවා තබායගන සින  පුේගලයන් තවමත් 

යන පැමිණීම ගැන සිත්තැවුයලන් බලා සින න ආදරණීයයන් යහලන කදුළු. 

ඒ සෑම සියලු යදනායේම යනතින් ගලා හැයලන්යන් කඳුළුය. ඔවුන්ට දැයනන යේදනාව, 

කුතුහලය, සලයේගය, පුේගලානුබේධ වුවද එය එක හා සමාන හැගීමකි. ඔවුන්ට දැයනන 

පීඩාව වචනයයන් විස්තර කළ යන හැක. සෑම දිනකම රාත්රි යේ නින්දට යන විට තම 

ආදරණීයයන් යහට ආපසු එතැයි ප්ර්ාර්ථනා කරන පිරිසක් අප රයටම ඇත. දැඩි යශෝකය 

යේතුයවන් අතපය පණ නැතිවි අලශභාග තත්ත්වයට පත්වූ මවුවරුන් සින ති; ඔවුන්ට කාලය 

පිළිබඳව වැටහීමක් යන මැත; තම පුතුන් සින න යක යේ යහෝ තැනක, ඔවුන්ට ප්ර්මාණවත් 

පරිදි ආහාරපාන ලැයබ්ද, ඔවුන්ට නිසි පරිදි සැලකුම් ලැයබ්ද, ආදිය සිතමින් තම දදනික 

කටයුතු හරි ආකාරයයන් සපුරා ගත යන හැකි තත්වයට පත්වි ඇත. ඔවුන් තම දරුවන් 

අවසන් වරට දුටු දින සිට ඔවුන් යකතරම් වැඩී ඇේද, යකතරම් යවනස්වි ඇේදැයි සුසුම්ලමින් 

කල් ගත කරනවා ඇත.  

යමම ජනතාව බලායප යර ත්තුවත් අයේක්ෂාභලගත්වයත් අතර අතරමලර  සින ති. ඔවුන් 

අර්ථවත් දිවි යපවතක් ගත කිරිමට අයප යහ සත්ර  ඇත.   



ගරු කථානායකතුමනි, 

යයමකු තමායේ ආදරණීයයකුයේ මෘත ශරීරය දුටු විට, ප්රි.යයන් අහිීවිම යකතරම් දැරිය 

යන හැකි වු යේදනාවක් වුවද, එමගින් තමායේ ආදරණීයයා තව දුරටත් ජිවතුන් අතර 

යන මැති බවට වූ අවාසනාත්මක දැනීමක් ඔහු/ඇය යවත ලැයබනු ඇත. නමුත්, තමායේ 

ආදරණීයයාට සිදුවුයේ කුමක්දැයි යන දන්නා තත්ත්වයක් තුල එවන් වු අවසානාත්මක 

දැනිමක් ලැයබන්යන් යකයස්ද? එවන් දැනිමක් ලබාගත හැකි යයි යකයනකුට අයේක්ෂා කළ 

හැක්යක් යකයස්ද? 

 

 ගරු කථානායකතුමනි, 

1970, 80, 90 දශකයන්හි යහෝ ඉන් පසුව යමරට පුේගලයන් අතුරුදහන් ර මක් සිදු යන වුණු 

දිස්ත්රි ක්කයක් යස යා ගත යන හැකි තරම්ය. එවැනි සිදුර මක් යන වු පළාතක් නම් 

හඳුනාගත යන හැකි බවට ස්ථිරය. 

1980 හා 90 දශකවලදී පමණක් යන ව 70 දශකයේ දී පවා අතුරුදහන් වු තම දරුවන්ට කුමක් 

ර  දැයි යසවිමට දදවඥයන් පසුපස යන් මවුවරුන් තවමත් මායේ මැතිවරණ බල ප්ර්යේශය 

වන මාතර යවයසති. ඔවුහු තවමත් බලායප යර ත්තු සහගතව ජීවත් යවති.   

ගැටුම් පැවති කාලයේදී අතුරුදහන් වු ඇතැම් යස ල්දාදුවන් තව දුරටත් ජිවතුන් අතර 

යන මැති බවට ඔවුන්යේ පවුල්වලට කරණු ලැබූ දැනුම්දීම් පිළිබද ස්ථිර නිගමනයකට 

පැමිිමට නම් එකි අතුරුදහන් වු සිය දරුවායේ-යස යහ යුරායේ අස්ථි කැබැල්ලක් යහෝ 

යස යා යදන යලසට බල කරමින් කදුළු සලන මේවරු හා යස යහ යුරියන් තවම සින ති. 

එබැවින් සාක්ෂියකින් යත රව තම ආදරිය දරුවා - යස යහ යුරා  මිය ගිය  බවට තමාට 

විශ්වාස කළ යන හැකි යයි ඔවුහු පවසති. ත්රෙස්තවාදීන් විසින් කඳවුයර් බලය අල්ලා ගත් 

බවටත් ඉන් ඔබ්බට කිසිදු යත රතුරක් යන මැති බවටත් පමණක් තමන්ට දැන ගන්නට 

ලැුණයන් යයි ඔවුහු පවසති. සිය ආදරණීයයන් මියගිය බවට කිසිදු සාක්ෂියක් ඔවුනට ලැබී 

නැත. එයහයින් ඔවුහු අවසන් චාරිත්රෙ ඉටු කිරීමකින් යහෝ මිය ගිය අයට පින් පැමිණර ම 

සඳහා දානමය කටයුතුවල යයදීමකින් යත රව, තවමත් සිය ආදරණීයයන් නැවත එනතුරු 

මගබලා සින ති. යම් ආකාරයයන් ඔවුන් සදහටම මග බලා සින නු ඇත. අපයේ 

යස ල්දාදුවන්යේ පවුල්වලට හිමි විය යුතු ඉරණම වන්යන් යමයද? 

 

ගරු කථානායකතුමනි,  

වගකිව යුතු රාජ යක් යලස අපට ඔවුන්යේ කදුළු හා ආයාචනයන් යන සළකා හැරිය 

හැකිද? ඔවුන්යේ ආරියන්ට සිදුවුයේ කුමක්දැයි අප යන දන්න බවත්, ඔවුන් මිය යග ස් 

ඇති බවට පිළිගන්නා යලසත්, වගකිම් විරහිතව පැවසිමට අපට හැකියාවක් තියබ්ද? වන්දි 

වශයයන් රුපියල් දහයස් යනෝටමටු කිහිපයක් දී සාමාන  යලස ජීවිතය යගන යන්නැයි 

ඔවුන්යගන් ඉල්ලා සිටීමට අපට හැකිද? එවන් තත්වයක් අපට ඔවුන්යගන් අයේක්ෂා කළ 

හැකිද? යස ල්දාදුවන්,යප ිමස් නිලධාරීන් ආරක්ෂක අලශ වලට අයත් අයනකුත් යස්වකයන් 

ඇතුළු යමයස් අතුරුදහන් වු සියලුයදනා වියේශ රටවල් කරා යන්නට ඇති බවත්, ඔවුන් යම් 



වන විට නව අනන තාවන් යටයත් නව ජීවිතවලට හුරුර  ඇති බැවින් ඔවුන් පිළිබඳ අමතක 

කිරීම වඩා සුදුසු බවත් ඔවුන්ට දැනුම්දීම වගකිවයුතු රජයක් යලස අපට කළ හැකි යදයක්ද? 

ආසියායේ යහෝ උතුරු අත්ලාන්තික් ගිවිසුම් සලවිධානයට අයත් කිසිදු රටක් අතුරුදහන් වු 

පුේගලයන්ට අත්වූ ඉරණම යස යා බැලීම සඳහා කාර්යාලයක් පිහිටුවා යන මැති යහයින් අප 

රයටම අතුරුදහන් වු පුේගලයන්ට සිදුවුයේ කුමක්දැයි යස යා බැලීමටත්, එයස් අතුරුදහන් 

වුවන්යේ පවුල්/ ඔවුන්යේ ආදරණීයයන් යවනුයවන් පිළිතුරු යසර මටත් අප විසින්ද කිසිඳු 

උත්සාහයක් යන ගත යුතු බවත්, වගකීම් සහගත රාජ ක් යලස අපට ප්ර්කාශ කල හැකිද? 

ගරු කථානායකතුමනි,  

යමයස් අතුරුදන් ර  ඇත්යත් අපයේ පුරවැසියන්ය. ඔවුන් යවනුයවන් යශෝකයයන් 

වැළයපන්යන්ද අපයේම පුරවැසියන්ය.  ඔවුන්යේ යසෝ ළතැවුල්වලට සහනයක් ලබා දීම, අවම 

වශයයන් ඔවුන්ට පිළිතුරු යස යා ගැනීම සඳහා උපකාර ර ම, සිය ආදරණීයයන්ට අත්වු 

ඉරණම පිළිබඳව අවසානාත්මක නිගමනයකට ඒමට ඔවුන්ට සහය ර ම ආදිය සඳහා 

උත්සහ දැරීම, වගකිව යුතු රාජ යක් යලස අප සතු වගකීමක් යන වන්යන්ද? යගෞතම 

ුණදුරජාණන් වහන්යස්යේ ඉගැන්ර ම් වල සඳහන් “ කරුණාව” යනුයවන් දැක්යවන්යන් යමය 

යන යේ නම් යවන කුමක්ද? ගාථා පාඨ සජ්ජායනය කිරීම, මල් පිදීම යහෝ අලුයතන් පිළිම 

යනළීම යහෝ පන්සල් ඉදිකිරීම “කරුණාව”යන යේ.  කරුණාව යනු යේදනාවට පත් හා වසර 

ගණනාවක් මුළුල්යල් එකී යේදනාවන් නිසා පරිපීඩිත අපයේ සයහෝදර පුරවැසියන් යවත 

කාරුිකව සීපර , ඔවුන්යේ යේදනාව අඩුකිරීමයි.  ඔවුන් යස යන ආදරියයන් 

තවදුරටත් ජීවතුන් අතර යන සිටීනම්, සත ය යස යා ගැනීම සදහා ඔවුන්ට උපකාරී ර මට 

අපට හැකියාව තිබිය යුතුය.  ඔවුන් මානසිකව සුවපත් කිරීයම් ක්රියයාවිමයේදී අපයේ සහාය 

ලබාදිය යුතුය.  අර්ථාන්විත යලස සිය ජීවිත යගනයාමටත්, රටට ඵලදායී පුවැසියන් බවට 

පත්ර මටත් අපි ඔවුන්ට උපකාර කළ යුතුය.  ුණදුරජාණන්වහන්යස්යේ ඉගැන්ර ම අනුගමනය  

යන කර, අපි එතුමායේ ආර්ය ඉගැන්විම්වල අනුගාමිකයන් යැයි කියම් හැකියාවක් අපට 

තියබ්ද? දයා කරුණා ගුණයයන් යුත් ජාතියක් යලස ප්ර්කට අපට, අපයේම මේපියන්, යස යුරු 

 යස යුරියන්, දු දරුවන් ආදීවූ සුවිශාල පිරිසකයේ දුක් අ යඳෝනාවලදී නෑසු කන්ව හිඳීමටත් 

ඔවුන්යේ යේදනා වැලපීම්, නිහඬ සන්තාප, මානසික කම්පනයන් හා කදුළු දකිමින් අඳ 

යග ළු බිහිරන් යලස සිටීමට හැකියාවක් ඇේද? 

 

ගරු කථානායකතුමනි,  

වසර ගණනක් මුළුල්යල් අපයේ ජාතිය, රයටම විවිධ පළාත්වල පුරවැසියන් අතුරුදන්ර යම් 

යේදවාචකයයන් බැට කයි. අතුරුදන් වු පුේගලයන් පිළිබඳ නිත  කාර්යාලයක් පිහිටුර ම 

සඳහා වු පනත් යකටුම්පත අද අප ඉදිරියේ ඇත්යත් ඒ නිසාය.  

යමය ජනතා ඡන්දයයන් යත්රී පත් වු නියයෝජිතයන් වශයයන් අපි අපයේ පුරවැසියන්යේ දුක් 

ගැනවිිම පිළිබඳව සැළකිිමමත් වන බවත් ඔවුන්යේ ආදරණීයයන්ට සිදුවුයේ කුමක්දැයි දැන 

ගැනීමට ඔවුන්ට ඇති මුිමක මානව අයිතිවාසිකම අපයේ පිළිගැනීමට ලක් වන බවත් 

යපන්ර මට අපට ලැයබන මහගු අවස්ථාවකි. යමය මානුෂිය ව ායාමයකි. අපයේම 

පුරවැසියන් යකයරහි සහකම්පනයයන් යුතුව කටයුතු කිරීයමහිලා එක්සත්ර මට අපයේ 

ජාතියට ලැයබන සුවියශ්ෂී අවස්ථාවකි. අපි ජාතියක් යලස, අපයේ පුරවැසියන් පිළිබඳව 



සැළකිිමමත් වන බවටත්, දකුයණන් ඇති වු කැරළි යකෝළහල යදකින් පසුව සහ උතුයර් දීර්ඝ 

කාලයක් පුරා පැවති අරගලයයන් පසුව පවා දයා කරුණා ගුණයයන් යුතුව කටයුතු කළ 

ජාතියක් බවටත් ජාතියක් බවටත්, මුළු යල වටම යපන්නුම් කළ හැකි අවස්ථාවකි.  

වගකීමක් ඇති රටක් යලස, සිලහල, යදමළ යහෝ මුස්ිමම් යේවා අප රයටම කිසිදු පුරවැසියයකුට 

යළිත් වරක් කිසි දිනක අතුරුදහන්ර මකට මුහුණපෑමට සිදු යන වන බව තහවුරු කිරීම 

සඳහා සැමවිටම අප කටයුතු කරන බව අපයේ පුරවැසියන් හා අනාගත පරපුර යවත 

සහතික යලස ප්ර්කාශ කිරීමට එමගින් අපට ඉඩ ප්ර්ස්ථාව උදාකරයදනු ඇත. 

 

යමය පාර්ිමයම්න්තු මන්ත්රි වරුන් වන අපට පරමාදර්ව ව කටයුතු කිරීමට ලැයබන 

අවස්ථාවකි. අප ආදර්ශයට ගනිමින් මානසිකව සුවපත් කිරීයම් හා  ප්ර්තිසලවිධාන 

ක්රියයාවිමයේදී අපයේ පුරවැසියන් විසින් ඉටු කළ යුතු වන කාර්යභාරය ඉටු කිරීයම් වගකීම 

ඔවුන් භාර ගනු ඇත. එමගින් යටත් පිරියසන් තම ආදරියන් අතුරුදන්ර යම් යේදනායවන් 

හා සන්තාපයයන් යමරයටම අනාගත පරම්පරාව මුදා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, 

ඔබතුමා දන්නා පරිදි උගත් පාඩම් හා ප්ර්තිසන්ධාන යක මිෂන් සභාව යමන්ම ීට කිමන් 

පත් කරන ලද යක මිෂන් සභා සියල්ලම පායේ අතුරුදන් වු පුේගලයන් හා සම්බන්ධ 

ගැටළුවලට විසඳුම් ලබාදීම යවනුයවන් එවැනි අතුරුදන්ර ම් අනාගතයයහිදී ඇතිර ම 

වැලැක්ර ම සඳහා වියශ්ෂ යාන්ත්රෙණයක් ස්ථාපන කළයුතු බවට නිර්දශහ කර තියබ්.  

ගරු කථානායකතුමනි, 

සමහරුන්ට යමම හැගීම්බර හා දැඩි යේදනා සහගත කරුණ හුයදක් සලඛ්ය ා පිළිබඳ 

ක්රීුඩාවක් ර  තියබ්. ඔවුන් උගුර යල් රහ වන තුරු ඒ පිළිබඳ තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරන 

අතර සමහර නියයෝජිත ආයතන විසින් ප්ර්කාශ කරන ලද සලඛ්ය ාව වැරදි බවත් සමහර 

රජයේ ආයතන විසින් දක්වන ලද සලඛ්ය ා නිවැරදි බවත් ප්ර්කාශ කරමින් පුවත්පත් වාර්තා 

සපයමින් සින ති.  

ඔවුහු වියේශ රටවලට යමතරම් සලඛ්ය ාවක් සින න බව ප්ර්කාශ කරමින් එම සලඛ්ය ාව 

සාධාරණීකරණය කිරීමට උත්සාහ දරණ අතර යත රතුරු යබදාහදා යන ගැන්ම පිළිබඳව 

එම රටවලට යද ස් පවරමින් සින ති. යමය යමම කාරණාවට ප්ර්යේශර මට සුදුසු ආකාරය 

යන යේ. සලඛ්ය ාව යක තරම් වුවත් කම් නැත. යමය පුේගලයන් පිළිබඳ ප්ර්ශ්නයකි. යමය 

මනුෂ  වර්ගයා පිළිබඳ ප්ර්ශන්යකි. එය අපයේ පුරවැසියන් පිළිබඳ ප්ර්ශ්නයකි. 

ජනතාවට යමන්ම නව අනන තාවයක් යටයත් අලුත් ජීවිත ගත කරන එයහත් 

අතුරුදහන්වුවායයි වාර්තා කරනු ලබන පුේගලයන් සින න රටවල ආයතනයන් වලට පවා 

යත රතුරු යබදාහදා ගැනීමට හැකිවන විශ්වාසනීය යාන්ත්රෙණයක් ක්රියයාත්මක කිරීම පිළිබද 

ප්ර්ශ්නයකි. විවිධාකාරයේ ආයතන විසින් පවත්වායගන යනු ලබන විවිධ වාර්තාවල එකම 

යත රතුරු යදවරක් සටහන්ර ම හා වැරදි තියබන බව මායේ විස්වාසයයි. යමම කාර්යාලය 

ස්ථාපනය කිරිමත් සමග පාර්ිමයම්න්තු පනතකින් 2011 තරම් මෑත කාලයේදී උගත් පාඩම් 

හා ප්ර්තිසන්ධාන යක මිෂන් සභාව විසින් නිර්යේශ කරන ලද පරිදි විවිධාකාරයේ නියයෝජිත 



ආයතන විසින් අතුරුදහන් වූ පුේගලයන් සම්බන්ධයයන් වර්තමානයේ පවත්වායගන යනු 

ලබන සින න සියලුම දත්ත, සලකලනය යක ට, ජාතික මටමටයමන් යක්න්ද්රමගත කිරීමට සමත් 

විස්වසනීය යාන්ත්රෙණයක් අපට ලැයබනු ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි,  

අතුරුදහන්වුවන් පිළිබද කාර්යාලයක් පාර්ිමයම්න්තු පනතකින් ස්ථාපනය කිරිමට අප 

යයෝජනා කර සින න්යන් මන්දැයි ප්ර්ශ්න මතු ර  ඇත. අතීතයේදී අතුරුදහන් වුවන් පිළිබඳව 

යස යාබලා තියබන යක මිෂන් සභා ඒ ඒ යවලාවට යයෝග  පරිදි පත් කරනු ලැුණ ඒවා නිසා 

අපි යමයස් කටයුතු කරන්යනමු.  

ඒවාට කාල වකවානු සම්බන්ධ බාධා එල්ලර  තියබ්. කාලය දීර්ඝ කිරීම මත ඒවායේ පැවැත්ම 

තිරණය වුි. ඒවායේ බලතල භුයගෝලීය හා කාලරාමු මගින් සීමා කරන ලදී. මල සිරුරු 

යක ටස් හඳුනා ගැනීමට අවශ  තාක්ෂික හා දවද  විද ාත්මක දැනුම ලබා ගැනිමට හා 

පවුල්වල සාමාජිකයින්ට තමන්යේ ආදියයන් ජීවතුන් අතර යන මැති බවට 

අවසානාත්මක දැනීමක් යහෝ අවශ  වන මයනෝවිද ාත්මක හා මයනෝසමාජීය සහාය 

ලබායදන පිළිතුරු යස යා ගැනීමට දුෂ්කර තත්වයක් උදාකළ මුල මය  බාධා එම යක මිෂන් 

සභාව යවත එල්ල විය. වින්දිතයින් යහෝ සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට අවශ  විධික්ර ම එම 

යක මිෂන් සභාව සතු යන ර ය. පුේගලයින් සින නා ස්ථාන පිළිබඳ යස යා ගැනීමට යවනත් 

ආයතන විමන් හා යවනත් රටවිමන්  සහාය ලබාගැනීමට අවශ  දනතික බලතල යහෝ 

පුේගලභාවයක් එම යක මිෂන් සභාවලට  යන තිුණි. 

යමම කාර්යාලය ඉන් යවනස්වනු ඇත. එයට කාලය විසින් බාධා එල්ල යන කරනු ඇත. එය 

ආරම්භ කිරියම් යහෝ අවසාන කිරියම් දින වකවානු සීමා නිර්ණයක් යහෝ භුයගෝලීය ප්ර්යේශ 

පදනම් කරගත් සීමාවිමන් යත ර, කාල වනවානු නිශ්චිතව තීරණය කර යන මැති 

කාර්යාලයකි. රයටම දකුින් යහෝ උතුරින් යහෝ නැයගනහින් යහෝ බටහිරින් යහෝ මධ ම 

පළාත් විමන් යමම කාර්යාලයට පැමිිළි කළ හැකි අතර යමම කාර්යාලය ඊට විසදුම් ලබා 

ගැනීමට උත්සාහ ගනු ඇත.  

විසදුම් අයේක්ෂා කරන පවුල් වලට යවන් යවන් වශයයන් පිළිතුරු සැපයීයම් නිදහස ඔවුනට 

ඇත. කිමන් පැවති යක මිෂන් සභා යමන් යන ව යමම කාර්යාලය යමම පාර්ිමයම්න්තුවට හා 

අප රයටම ජනතාවට වගකිව යුතු යේ. අතීතයේ පැවති යක මිෂන් සභා සතු දත්ත ඇතුළු අන් 

යක තැනක යහෝ පවත්නා ලැයිස්තු පිළිබඳ තහවුරු කිරීමට හා වියේශ රටවල සින න බව 

කියන පුේගලයන් යසර මට හා ඇත්ත වශයයන්ම අතුරුදහන් ර  ඇති සලඛ්ය ාව පිළිබඳව 

නිවැරදි අගයක් ලබා දිමට යමම කාර්යාලයට හැකි විය යුතුය. අතුරුදහන් වූවා යැයි සළකනු 

ලබන පුේගලයන් ජීවත්ව සින න බව යස යා ගතයහ ත් එම පුේගලයන් අතතුරුදහන් වු 

පුේගලයන් යේ ලයිස්තුයවන් නිශ්චිත වශයයන් ඉවත් කරනු ඇත. 13 වන වගන්තිය මගින් 

යමය පැහැදිිමව ප්ර්කාශ යකයර්. ඒ අනුව පුේගලයකු යස යා යගන තියබන බවට කරුණු 

අනාවරණය කරනු ලැයබ්.   

එම පුේගලයා යස යාගනු ලැබූ ස්ථානය පමණක් මහජනතාවයගන් වසන් කළහැකිවන 

අතර එය වසන් කරනු ලබන්යන්ද සීමිත අවස්ථාවන් වලදීය.  නමුත් යමම පනත් 

යකටුම්ප යත් විධිවිධාන මඟින්, එවැනි පුේගලයයකු සින න ස්ථානය යහිමදරේ කරන යලස 

උසාවි නියයෝගයක් යමම කාර්යාලයට ලබාදීම වළකාලනු යන ලබයි. 



යමම පනත් යකටුම්පයත් 10 වැනි වගන්තියේ අවධාරණය කර ඇති යමම කාර්යාලය සතු 

ප්ර්ධාන කාර්ය කටයුතු පහත පරිදි යේ. 

 

(i) අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ යස යාබැලීම හා ඔවුන් පිළිබඳව යල්ඛ්යන සැකසීම. 

 

(ii) පුේගලයන් අතුරුදන්ර ම පිළිබඳ පසුබිම යස යාබැලීම හා ඔවුනට සිදුවූයේ පිළිබඳ 

වාර්තා කිරීම 

 

(iii) අතුරුදහන්ර ම් හා අතුරුදන් කිරීම් අවම කිරීම සඳහා බලධාරීන් යවත යයෝජනා 

ලබාදීම. 

 

(iv) අතුරුදන්ර ම් වලට ලක්ව ඇති අයයේ පවුල්වලට සහන ලබාදීයම් ක්ර මයේදයක් හඳුනා 

ගැනීම. 

 

(පිටු අලක 21 සිට යතුරු ිමයනත කර ඇති නිසා නැවත යන කරමි.) 

 

 

 

 

යමම කාර්යාලයේ පනත් යකටුම්පත සම්පාදනය කරනු ලැබ ඇත්යත් ශ්රීඅ ලාලකිකයන් විසින් 

යන ව වියේශිකයන් විසින් බව ප්ර්කාශ කරමින්ඡන්ද ලබාගැනීයම් අරමුින් දවරය හා 

යබදීම ඇති කිරීමට හා ජනතා සිත්සතන්වලට බිය කාවැේදර යම් වහල්කම් කරන ඇතැම් 

පුේගලයන් මම දැක ඇත්යතමි.  යමම කාර්යාලය අප යවත පනවා ඇති බව ඔවුහු ප්ර්කාශ 

කරති. 

 

ගරු කථානායකතුමනි, 

 

යමය, අප නිලධාරීන්යේ ුණේධිමත්භාවයට හා ශක්නුවත්භාවයට නිගා කිරීමකි.  යමමඟින්, 

තම ආදරියයන්යේ අතුරුදන් ර යමන් යේදනාවට පත්ර  දීර්ඝ කාලයක් පුරා පීඩා විඳින 

රයටම සිේ යක යන් යවයසන ජනතාවටච පුේගලයන්ටද යම් හා සමානවම නිගා යගන යදයි.  

විසඳුම් යසර මට ඉතාම යහ ඳින් ගැලයපන හා යමරයටම පුරවැසියන්ට සහනය සලසන යමම 

පනත් යකටුම්පත සැකසීයම් කර්තව යේ නියැයලන ලේයේ, තම සයහෝදර පුරවැසියන්යේ 



යේදනාව හඳුනන හා ඔවුන්යේ ගැටලුවලට විසඳුම් යසර මට පුලපුලා බලා සින න, ීට කිමන් 

පැවති යක මිෂන්සභාවල හිතකර හා අහිතකර පැතිකඩවල් පිළිබඳව අධ යනය කළ 

යමරයටම සින න ඇපකැපර යමන් කටයුතු කරන, ශක්නුවත් භාවයකින් යුතු හා සානුකම්පිතව 

කටයුතු කරන දනතික කටයුතු පිළිබඳව විශිෂ්ඨ දැනුමක් ඇති පුේගලයන් පිරිසක් විසිනි.  

අදාළ පුේගලයන් හා කණ්ඩායම් සමඟ පුළුල් සාකච්ජාද පවත්වන ලදී. 

 

යේව ය වියශ්ෂඥ දැනුම යය දාගනිමින් අපයේ යේව ය අවශ තා සපුරාලීම සඳහා යමය 

සැලසුම් කර තියබ්. 

 

අපයේ ප්ර්ශ්නවලට අපිම විසඳුම් ලබා යදන්යන්නම්, කිසිදු වියේව ය ආයතනයක් විසින් අපමන 

කිසිදාක කිසිවක් යන පනවනු ඇත.  එයස් පනවනු ලබන්යන් අපයේම ප්ර්ශ්නවලට විසඳුම් 

යසර මට හා අපි එම ප්ර්ශ්නවලට පිළියම් ලබාදීමට අයප යහ සත් වන අවස්ථාවලදීය.  එවිට 

අප පුරවැසියන්යේ ප්ර්ශ්න යවනත් අයයේ ප්ර්ශ්න බවට පත්යවයි.    එවිට ඒවා විසඳුම් යස යන 

යලස එම පුේගලයන් අපට බලකර සිටීමට යපළයෙනු ඇත. 

 

නමුත් ඔේ, අප ළගාකර ගැනීමට බලායප යර ත්තුවන යදය පිළිබඳ අප අවලක නම්, අපට 

උපකාර කිරීමට සැදී පැහැදී සින න්නන් යබ යහෝ ඇත. 

 

අද අප ගනුයදනු කිරීමට බලායප යර ත්තුවන යදය ඉතාම මානුෂීය ගැටළුවකි.  එය මූිමක 

මිනිස්කමක් යමන්ම දයානුකම්පිත හැඟීමකි.  තම ආදරණීයයන් පිළිබඳව යස යා 

දැනගැනීමට යයමකුට උදේ කිරීම එම මානුෂීය ක්රියයාව වනනමුදු කණගාටුවට කරුණ නම්, 

ඉතා උතුම් මිනිස් ක්රියයාවන් තුල වුවද කුමන්ත්රෙණ යසර මට ඇතැම්හු උත්සාහ දරති. 

 

තම අතුරුදන්වූ පුේගලයන් පිළිබඳව යත රතුරු යස යා සපයා ගැනීමට යම් ආකාරයේ 

ආයතන පිහිටුවා ඇති යවනත් රටවල් යබ යහෝ ඇත.  එවන් රටවල් අතර දකුණු අප්රි.කාව, 

චිලී, ආජන්න නාව, යබ ලීවියාව, උරුගුයේ, එල් සැල්වයදෝරය, යේරු,  ඝානාව, යගෝතමාලාව, 

උගන්ඩාව, නැගනහිර න යමෝරය ආදී රටවල් යේ. 

 

යමම ආයතනය, යම් සභාවට වාර්තා යගන එන වගකීම් සහිත ආයතනයකි.  අපයේ 

යස ල්දාදුවන්ට එයරහිව පිටරටවල දී නිර්මාණය කරන ලද සාවද  සාක්ෂ  යමම ආයතනය 

විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරනු ඇතැයි නගන යචෝදනාවට කිසිදු පදනමක් යන මැත.  යමය, 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ිමයම්න්තුවට වගවන හා පිළිතුරු සපයන කාර්යාලයක් වන 

අතර එය යවත ලැයබන යත රතුරු හා සාක්ෂ  ඉතාමත් ප්ර්යේශයමන්  සමායලෝචනය 

කරමින් වගකීම් සහගතව ක්රියයාකරනු ඇත.  ඇතැම් බිය ගුල්ලන් ප්ර්කාශ කරන පරිදි සාවද  

සාක්ෂ  ලබා ගැනීමට යහෝ පිළිගැනීමට නිසැක වශයයන්ම කිසිදු ඉඩක් ලබා යන යදනු ඇත. 



 

යමම කාර්යාලය සන්තකයේ තියබන යත රතුරු, කිසිදු යේතුවක් මත වියේශවලට යැර මක් 

යහෝ කිසිදු වියේව ය සලවිධානයක් යහෝ ආයතනයක් සමඟ හුවමාරුර මක් යහෝ සිදු යන යේ.  

යමම ආයතනය පිළිතුරු සපයන්යන් සහ වගවන්යන් ශ්රීඅ ලාලයක්ය සමුදායන් වන යමම ගරු 

සභාවට, අප රයටම දනතික ආයතන සහ රයටම මහ ජනතාවට පමණකි. 

 

අතුරුදන් වූයේ යැයි වාර්තා වූ පුේගලයයකු  සත  වශයයන්ම මිය යග ස් ඇති බවට නිශ්චය 

වුවයහ ත් ඔහු/ඇය යවනුයවන් නුදුටු සහතිකයක් යහෝ මරණ සහතිකයක් නිකුත් කිරීයම් 

අවශ තාවය පිළිබඳව, සුදුසු අවස්ථාවලදී එම කාර්යාලය තීරණය කරනු ඇත. 

 

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරුදන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලයක් පිහිටුර ම, වසර ගණනාවක් 

මුළුල්යල් අප රයටම ජනතාව විඳි දුක් යේදනා හා තැවුල් දුරු කිරීමට මයහෝපකාරී වන්නක් වනු 

ඇත. 

යමම පනත් යකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම, අසරණ වූ, අනතුරට පත් හා කම්පනයට පත් 

ජනතාවට දයාව හා කරුණාව දක්වනු වස් ගනු ලබන ක්රියයාමාර්ගයකි. 

 

එම අසරණ ජනතාවට උපකාරී වියයුතු යැයි අප අවයබෝධ කරයගන සින න බවත්, ඔවුන් 

රැකබලා ගැනීමට ඇප කැපර  සින න බවත්, යමම පනත පැනර ම මඟින් අපයේ පුරවැසියන්ට 

පැහැදිිම වනු ඇත. 

 

එය, අප රයටම කිසිදු පුරවැසියයකු මින් පසුව අතරුදන් ර මකට ලක් යන වන බවටත්, 

අනාගතයේදී අපයේ මවුපියන්ට, යස යුරු යස යුරියන්ට හා දරුවන්ට සිය ආදරණීයයන් 

අතුරුදන් ර ම නිසා යහෝ ඔවුන් යස්වයේ යයදී සින යදී අතුරුදන් වූ බවට වාර්තා ර ම නිසා 

ඇතිවන යේදනාව හා කම්පනය දැරීමට සිදුයන වන බවටත් තහවුරු කිරීයමහිලා අපයේ 

ඇති අධිෂ්ඨානය පිළිඹිුණ යකයරන සහතිකයක්ද වනු ඇත. 

 

 

 

 

 

  


