
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්ිලගේ ශ්රී ලාකාව සම්්න්  

ග ෝජනාව 

විගේශ අමාත්ය රු  මාරල සමවීරව මතත්ාගේ අදතස් 
 

අද වනවිට ජිනීවා හි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්ිලගේ 30 වන 

සැිවාරගේ දී අප විින් විශිෂ්ඨ ජයග්රහණයයක් ලාාගනන තත්ගමු. 

  

පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවට අප රටට එගරහිව සම්මම වූ ගයෝජනා 

ගේතුගවන් අප රට ජාමයන්මරය තුල විාාල වාගයන් අපීර්තියයට පත්විය. 

ගාදුම්වාදීවූත් ක්කාවූත් ්න්දය වාවිමා කිම්ම් හණුග  2012 වසග් ිට 

ගනාකඩවා සම්මම වූ ගයෝජනා වලින් ජාමයන්මරය දිරියගේ ්රී ලාකාව ිරගින් 

ිරනටම පරාජයට හණා හුගදකලාවට පත්විය. 

  

පසුගිය ර ජය විින් 2009 වසග් මානව හිමිකම් කවුන්ිල ගයෝජනාවක් 

ජයනත් ාවට උදම් තනුවත් එම උත්සාහණය කවුන්ිලය තුල සම්ුතියයක් තතිය 

කිම්ගම් ලා අගපාගහණාසත් වූ ාැවින් එය ්රී ලාකාව ලාානත් සැා  

ජයග්රහණයයක් වාගයන් සැලකිය ගනාහණැක.  ්න්දයකින් අනතුරුව ක්රියාවට 

නැාවුණු ගමම ගයෝජනාව හණරහණා කවුන්ිලගේ සාමාජිකයන් ගාාගහණාමයක් 

විරසක වූ අමර ඒ තුලින් ්රී ලාකාවට මවදුරටත් අපීර්තියයට පත්කරමින් 

2012, 2013, හණා 2014 වසරවලදී ගනාකඩවා ්රී ලාකාවට එගරහි ගයෝජනා 

සම්මම වීමට මඟපාදන ලිර. 

  

එම කාලවකවානුව සැාවින්ම සාමයට ලැිර, ප්රජාමන්ත්රවාදයට තුමම් කල, එගමන්ම 

දාක නයනාවක් තියස්ගස් එක්සත් ජාතීන් අමර ගනෞරවාදරයට පාත්ර වූ හණා ියුම 

ගදනා අමර මධ්යස්  ගමන්ම මිත්රශීලී  ප්රතියපත්තියයක් අනුනමනය කල ්රී ලාකාව 

ජාමයන්මරය හණුග  දැි  ගස් අපහණසුමාවයට හණා අපීර්තියයට පත්වූ කාල 

වකවානුවක් විය. 

  

දාක 3 ක් පුරාවට පැවතිය යුද්ධ්ය 2009 වසග් දී අවසන් වූ පසුව, සාමය උරුම 

විම ගවනුවට අප  රගේ ජනමාවට හිමිවූගේ නිදහණස අහිමි වූ, ප්රජාමන්ත්රවාදී 

පාලනය සීමා වූ, නීතියයකින් ගමාර වූ රටකි. සාමගයන් හණා සමගිගයන් ජීවත් 

වීම සඳහණා වූ අප රගේ ජනමාවගේ ිහිනය ගාාඳ වී ගිගේය. සාහිඳියාව තුලින් 

ජාතීන් එක්සත් කිම්ම සඳහණා සහණ අප රගේ පවතියන විවිධ්ත්වය සමරන රටක් 

බිහිකිම්ම සඳහණා ලැබුණු අවස් ාව ජාතීන් අමර පරමරය වැි කරන හණා 

ජාමයන්මර වාගයන් අප රට හුගදකලා කරන ක්රියාවන් හණුග  අහිමි වී 

ගිගේය. 



  

මානව හිමිකම් කඩවීම පිළිාඳ ග ෝදනා සම්ාන්ධ්ගයන් නිි ක්රියාමා්න 

නැනීමක් ිදු ගනාවු අමර එපමයක් ගනාව 2009 වසගරන් පසු මානව හිමිකම් 

කඩවීම් පිළිාඳ ිද්ීන් වල ව්ධ්නයක් ද දක්නට ලැබුණි. ්රී ලාකාව 

ජාමයන්මරගේ විග  නයට ලක්වූ අමර ්රී ලාකාව සම්ාන්ධ්ගයන් 

අන්ම්ජාතියක පම්ක්ෂයයක් ිදුකිම්ම සඳහණා ද ඔවුන්ගේ අවධ්ානය ගයාු 

විය. එමගින් ජාමයන්මර ප්රජාවගේ දැනුම හණා විගෂෂතමාවය ලාානැනීම, 

ජාමයන්මර ගවඳඳපලට ප්රවිෂඨ වීම හණා ර්ථිකක ිරයුණුව තුලින් රගයෝජනය 

හණා ප්රතියලාව රක්ෂයය කරනැනීම සඳහණා තියූ  අවස් ාව අප රගේ ජනමාවට 

අහිමි විය. 

  

නුත්, 2015 ජනවාිය මස පටන් ජනාධිපතිය මමත්රිපාල ිියගස්න මහණමාගේ 

හණා අනමැතිය රනිල් වික්රමිාහණ මහණමාගේ ප්රධ්ානත්වගයන් ගමගහණයවනු ලාන 

නව රජගේ අධිෂ්ඨානය හණා උත්සාහණය හණුග  නිදහණස, සමානාත්මමාවය හණා 

යුක්තියය යන විෂවීය අනයන් නරු කරන වනකිවයුතු, විෂවාසනීය, සාමකාමි 

ජාතියයක් වාගයන් නැවම වරක් ජාමයන්මර අවධ්ානය ිරනා නැනීමට ්රී 

ලාකාවට හණැකි විය. 

  

ඒ අනුව, සමයය, යුක්තියය, වන්ිර ලාාදීම හණා නැවම තතිය ගනාවන ාව මහණවුරු 

කරමින්, ියුම ජනමාව සඳහණා සාමය හණා ගසෞවානයය ඳඟාකරී ම සඳහණා 

අ් වත් ප්රතියසන්ධ්ානයක් කරා යන නමගන් දී, කගලක ගාදී තියූ  එක්සත් 

ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්ිලගේ සහණය යළි ්රී ලාකාවට ලාානැනීම 

සඳහණා එකඟකරවානැනීමට හණැකි විය. 

  

ජනපතිය මමත්රිපාල ිියගස්න මහණමාගේ ප්රතියපත්තිය ප්රකාානය හණා ිරන 100 

වැඩපිළිගවල අනුව යමින් අප විින් ගමම වසර තුලදී ගදවරක්ම ලාානත් 

මැතියවරය ජයග්රහණයය, යුක්තියය, නීතියගේ රධිපමයය, යහණපාලනය හණා වනවීම 

සඳහණා ්රී ලාාීරය ජනමාව තුල තතිය කැමැත්ම පිළිිඹු  කරි.. මානව හිමිකම් 

උල්ලාඝනය කිම්ම් පිලිාඳ ග ෝදනා විවාන කිම්ම සඳහණා විෂවාසනීය පම්ක්ෂය 

පැවැත්වීම ද ගමම යාන්ත්රයයට තතුලත් වන අමර එමිනන් නැවම තතිය 

ගනාවීම මහණවුරු ගකගරන අමර ජාමයන්මර ප්රජාවගේ හණා ්රී ලාකාග  හණා 

දන් පිටම ජීවත් වන ියුම පා්ාවකරුවන්ගේ සහණය ලාානනිමින් 

සාහිඳියාව, සාමය හණා ස් ාවරත්වය ලඟාකරනැනීම සඳහණා ්රී ලාකාවට 

දිරියයටම පියනැගීමට හණැකිවනු තම. 

  



මවිින් මීට ගපර ද අවධ්ාරයය කල පියිර ත්රස්මවාදය පැරදවීම අමයවාය 

විය. එාැවින් අද වනවිට ත්රස්මවාදයට ගේතු ගසවීගම් ලා සහණ ජාතියය හණා 

සාමය ගනාඩනැගීගම් ලා කටයුතු කිම්මට අවාය නිදහණස ්රී ලාකාවට හිමිව 

තම. ්රී ලාකාග  සන්නද්ධ් හණුදාව ිය විනය හණා ව්ත්තීය නිපුයමාවය 

සම්ාන්ධ්ගයන් ජාමයන්මර තනීමමට ලක්වූ කාලයක් තියබුණි. නුත් ම ම 

අතීමගේ ාලගේ ිට තමැුන් විින් නි්මායය කරන්නට ගයදුනු පද්ධ්තියය 

හණා සාස්ක්තියය ගේතුගවන් සන්නද්ධ් හණුදාවන ්ගේ ීර්තිය නාමය පුමදු විය. 

ගමම මත්වය ජාමයන්මරය විින් වටහණා ගනන තම.   

  

ගමම ගයෝජනාව එක් අමකින් ජාමයන්මර ප්රජාව අමර තතිය ගමම දැක්ම 

මහණවුරු කිම්මක් වන අමර විෂවාසනීය වනවීගම් ක්රියාවලියක් මගින් ව්ත්තීය 

නිපුයමාවගයන් යුතුව නිි පියිර ක්රියාකල අයගේ ීර්තියය හණා ගනෞරවය 

රරක්ෂා ගකගරනු තම. එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධ්ක ගදපා්මගම්න්තුව 

විින් ගනෝී ය සාම සාධ්ක ක්රියාවන්හි වැි  වාගයන් නිරම වන ගලස කරන 

ලද රරාධ්නය හණා සැප්මැම්ා් මස 28 වන ිරන නි ගයෝක් හි පැවැත්ගවන 

තමියකා එක්සත් ජනපදගේ ජනාධිපතියරයා විින් සම සවාපතීත්වය දරය 

සාම සාධ්ක ගමගහණයුම් පිළිාඳ රාජයනායක සුුමවට සහණවාගී වීම සඳහණා 

මමත්රිපාල ිියගස්න මහණමා හණට ලැබුණු රරාධ්නය ද ගමම මත්වය වඩාත් 

ගහණාඳින් පිළිිඹු  කරි.. 

  

කාලයක් තියස්ගස්, පියවගරන් පියවර, අප රගේ ජනමාව අමර සාමය මහණවුරු 

කිම්ම සඳහණා වූ ක්රියාමා්න නන්නා අමර ජාමයන්මරය තුල අප රටට හිමි 

මැන ලාානැනීම සඳහණා ද කටයුතු කරමින් ගයෝජනාග  පවතියන විධිවිධ්ාන 

ක්රියාත්මක කිම්ම සඳහණා අවාය ධ්ාියමාව, විගෂෂත දැනුම හණා කැපවීම ්රී 

ලාකාව සතුව තතිය ාව අපගේ විෂවාසයි.. ඒ අනුව, පිලිගවළින් ියුම ගදනාට 

ප්රතියලාව හිමිවන ර්ථිකක හණා සමාජ සාව්ධ්නයක් ලඟාකරනැනීම අපගේ 

අගප්ක්ෂාවි..  
 


