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මම ජපන් රජයේ නිළ දූත යමයහවරක් සඳහා යමරටට පැමිණ සිටින නමුත් පහත 

ෙැක්යවන මායේ පණිවිඩය වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ මායේ තාවකාලික 

නිරීක්ෂණ විෙහා ෙැක්යවන මායේ පුද්ගලික අෙහසක් වන අතර එමගින් ජපන් 

රජයේ අෙහස් හා ආකල්ප පිළිබිඹු  යනායේ.  

 

සංහිඳියා යාන්රණ සඳහා වන වර්තමාන ප්රයත්නයන් සමස්ථ ශ්රී ලාංකික ජනතාව 

සඳහා වන බවත් ඒ තුළින් ඔවුන් සියල්ලන්ට ම එක හා සමානව ප්රතිලාභ හිමි වන 

බවත් හඳුනා ගැනීම ඉතා වැෙගත් යේ. යමම යාන්රණ මගින් ශ්රී ලංකායේ එක් 

යකාටසකට පමණක්, එනම් ෙමිළ ජනතාවට ප්රතිලාභ හිමි වන බවට වැරදි 

වැටහීමක් තිබිය හැකි වුවත් එය එයස් යනායේ. යමම ප්රයත්නයන්යේ අසමසම 

ස්වභාවයට අමතරව සංක්රාන්ති යුක්තිය හා වගවීම වැනි ආසියාතික ජනතාවට 

නුපුරුදු ඇතැම් වියද්ශීය වචන යහ්තුයවන් ෙ යමම වැරදි වැටහීම ඇති වී 

තියබන්නට පුළුවන. සැබවින්ම යමම වචන ජපන් භාෂාව තුළ ෙ ෙැකිය යනාහැකි 

අතර තවමත් යමම වචනවලට සමාන ස්වභාවික පරිවර්තනයන් යසායමින් 

පවතියි. එබැවින් යමම වචන භාවිතා යනාකර සංහිඳියාව පිළිබඳ මායේ ෙැනීම පරිදි 

පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ ගනිමි.   

 

20වන සියවයස් අගභාගයේ දී ශ්රී ලංකාව ප්රචණ්ඩත්වයයන් හා යුද්ධයයන් පීඩිත 

අවධියකට පිවිසි අතර එය අවසාන වූයේ 2009 දීය. එතැන් පටන් ශ්රී ලංකා රජය 

හා ජනතාව ඒකීය, සාමකාමී හා යසෞභාගයමත් රටක් යළි යගාඩනැගීම සඳහා 

අවධානය යයාමු කරමින් සිටිති. ෙශක ගණනාවක් තුළ පැවති ප්රචණ්ඩත්වය හා 

යුද්ධය යහ්තුයවන් වාර්ගික යහෝ ආගම් යේෙයකින් යතාරව යබායහෝ යෙයනක් 

පීඩාවට පත් වූහ. සැබවින්ම යමම කාලය තුළ සමස්ථ රටම ෙැඩි පීඩාවකට පත් 

විය. නමුත් එම යේෙනීය කාල පරිච්යේෙය අවසන් වී ඔබ යළිත් ඔයේ රට 

යගාඩනගමින් සිටියි.  

 

එහි මූලික පියවරක් යලස ආර්ික සංවර්ධනය ළඟා කර ගැනීම සඳහා නිරන්තර 

උත්සාහය සමග කරුණු කිහිපයක් ප්රමුඛතාගත කර ගත යුතුව ඇත. පළමුව 

තවමත් අතුරුෙන්ව සිටින පුද්ගලයන්යේ ඉරණම හා ඔවුන් සිටින ස්ථාන පිළිබඳ 

යසායායගන ඒ පිළිබඳ ඔවුන්යේ පවුල් යවත යනාපමාව ෙැන්විය යුතුය. යෙවනුව, 



ෙැඩි යලස පීඩාවට පත් වූවන් සඳහා ප්රමාණවත් පරිදි වන්දි ලබා දී ඔවුන්යේ 

ගරුත්වය නැවත ලබා ගැනීමට සහාය දිය  යුතු අතර නව දිවියක් ආරම්භ කිරීමට 

හැකි පරිසරය ඇති කළ යුතුය. යතවනුව, යමම ෙැඩි පීඩාවන් ඇති කිරීමට වගකිව 

යුත්තන්ට නීතියට අනුව හා විශව්සනීය සාක්ි මත පෙනම්ව ෙඩුවම් ලබා දිය යුතුය. 

සිේවනුව, සාමකාමී හා යසෞභාගයමත් රටක් යළි යගාඩනැගීම හා සිදු වූ 

යේෙවාචකයන් යළි ඇති යනාවීම සඳහා රට පුරා සිටින සියළු ම ප්රජාවන් එක් විය 

යුතුය.   

 

ඉහත අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා සංහිඳියා යාන්රණ කුළුණු හතරක් මත 

යගාඩනැගී ඇත: සතයය, යුක්තිය, හානිපූර්ණය හා යළි ඇති යනාවීම. රට යළි 

යගාඩනැගීමටත් ඒකීය සහ සාමකාමී රටක් උයෙසා ස්ිරසාර ආර්ික 

සංවර්ධනයක් සඳහා අඩිතාලම ෙැමීමටත් යම් සියල්ල එක හා සමානව වැෙගත් 

යේ. එය වර්තමාන ශ්රී ලාංකික ජනතාවට පමණක් යනාව ඔයේ ෙරු පරපුරට ෙ 

වැෙගත් යේ. ඔබට අත් විඳීමට සිදු වූ යේෙවාචකයන් ඔයේ ෙරුවන්ට ෙ අත් විඳීමට 

ඉඩ යනාතැබිය යුතුය.   

 

මායේ ෙැනීම පරිදි සංහිඳියාව යනු යමයයි. යමය ඉතා ම සරළ යෙයක් වන අතර 

එය සියළු ශ්රී ලාංකිකයන්යේ යපාදු විශ්වාසය වන බව මායේ හැඟීමයි. ඔබ එය 

ඉතා ම සංකීර්ණ යහෝ ශ්රී ලාංකික සංස්කෘතියට පටහැනි වූ වියද්ශීය යෙයක් යලස 

සැලකිය යුතු යනායේ. 

 

ඉහත ෙැක්වූ කුළුණු හතර අතර වගවීයම් යාන්රණය යහෝ අපරාධ නඩු පැවරීම 

යද්ශපාලනික වශයයන් ඉතා ම සංයේදී ගැටළු යලස හඳුනා ගැයන්. මායේ අෙහස 

අනුව යමය යබායහෝ දුරට සිදු වන්යන් සාකච්ඡාවට භාජනය වන වියශෂ් 

අධිකරණය, විනිශච්ය සභාව යහෝ මණ්ඩලය මගින් සමසථ් ජනගහනයයන් 

යකාටසකට, එනම් ෙමිළ ජනතාවට පමණක් ප්රතිලාභ හිමියේ යැයි යන වැරදි 

අවයබෝධය යහත්ුයවනි. යමය සිදු වී ඇත්යත් යබායහෝ යෙයනකු, වියශ්ෂයයන් 

බහුතර ප්රජාව යමම යාන්රණය ෙකින්යන් යුෙ සමයේ දී හමුොව විසින් සිදු කරන 

ලෙ යුෙ අපරාධ සඳහා නඩු පැවරීමට ඇති විනිශ්චය සභාවක් යලස වන අතර එහිදී 

එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින් විසින් සිදු කරන ලෙ අපරාධ පිළිබඳ අවධානය යයාමු 

යනාකරන බව ඔවුන්යේ හැඟීමයි. එහි ප්රතිඵලයක් යලස ඔවුන් වගවීයම් 

යාන්රණය ෙකින්යන් ඔවුන්යේ රණ විරුවන්හට ෙඩුවම් දීම ඉලක්ක කර ගත් 

වුහාත්මක වශයයන් ඒක පාක්ික හා සව්භාවයයන් ම අසාධාරණ විනිශ්චය 

සභාවක් යලසයි.   

 

එය එයස් යනාවන බව මායේ හැඟීමයි. මන්ෙ යත් යමම යාන්රණය මගින් 



බලායපායරාත්තු වන්යන් ජනතාවට ෙැඩි පීඩාවක් එල්ල කිරීම සම්බන්යයන් 

වගකිව යුත්තන්ට එයරහිව වාර්ගික යහෝ ආගම් යේෙයකින් යතාරව නඩු පැවරීමත් 

එමගින් වින්දිතයන්ට, ඔවුන්යේ පවුල්වලට හා ඔවුන්යේ ප්රජාවන්ට යුක්තිය ඉෂඨ් 

කිරීමත්ය. අොළ සිද්ීන් යතෝරා ගැනීයම්දී උපයයෝගී කරගත යුතු ප්රධාන 

නිර්ණායකය වන්යන් අපරාධයේ බැරූරුම් බව වන අතර එය සිදු කයළ් කවුරුන්ෙ 

යන වග යනායේ. නීතියේ ආධිපතයය යන්යනන් අෙහස් වන්යන් සැබැවින් ම යමය 

වන අතර යමහි දී යද්ශපාලනයට ඉඩක් යනාමැත. ඒ අනුව අධිකරණ යාන්රණය 

සැලසුම් කිරීම, සැකසීම හා යමයහයවීම සිදු විය යුත්යත් ශ්රී ලංකායේ සියළු 

ප්රජාවන්ට සාධාරණ හා එක සමාන යලස ප්රතිලාභ හිමි වන අයුරිනි. යමම 

අධිකරණ යාන්රණයේ දී අවධානය යයාමු යකයරන අපරාධයේ සව්භාවය  

ද්රවයාත්මක හා කාලීන අධිකරණ බලය අනුව ඉතා ප්රයේසම්සහතතව සලකා 

බැලිය යුතුය. මන්ෙ යත් යමම ක්රියාපරිපාටිය අධිකරණ යාන්රණය සඳහා අවශය 

පූර්ණ සහයයෝගය හා ක්රියාකාරී සහභාගීත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා යමය ඉතා 

වැෙගත් කරුණක් වන අතර එමගින් සැමට පිළිගත හැකි පරිදි යුක්තිය ඉටු කිරීම 

සඳහා තීරණාත්මක බලපෑමක් එල්ල කරන බැවිණි.  

 

අධිකරණ යාන්රණය යනු හමුොව ඇතුළු ඇතැම් සංවිධානවල සාමූහික වගකීම 

පසුපස හඹා යාම සඳහා වන විනිශච්ය සභාවක් යනාවන බව අවයබෝධ කර ගැනීම 

ෙ වැෙගත් යේ.  ඒ තුළ වන්යන් අපරාධ පිළිබඳ පුද්ගලික වගකීම හඳුනා ගැයනන 

ක්රියාපරිපාටීන් වන අතර එමගින් ඇතැම් පුද්ගලයන්ට එයරහිව යචෝෙනා යගාණු 

කිරීමත් ඒ තුළින් ඔප්පපු යනාවූ යචෝෙනාවලින් යවනත් පුද්ගලයන් නිෙහස් කිරීමත් 

සිදු යකයර්. එයස් ම නඩු පවරන ලෙ පුද්ගලයන්ට නීතියේ නිසි ක්රියාකාරීත්වය 

යටයත් තමන්ට එයරහි යචෝෙනා අසතය බව ඔප්පපු කිරීමටත් සාර්ථක යලස තම 

නිර්යෙෝෂීභාවය ඔප්පපු කළ විට යහෝ සාධාරණ සැකයකින්  ඔේබට වැරදිකරුවකු 

බව ඔප්පපු කිරීමට සාක්ි යනාමැති විට යචෝෙනාවලින් නිෙහස් වීමටත් අයිතියක් 

ඇත.  

 

ජාතයන්තර විනිසුරුවන්යේ ගැටළුව යකයරහි වගවීයම් යාන්රණය සම්බන්ධ 

සංවාෙවල දී අවධානය යයාමු වන බව යපනී යගාස් ඇත. මායේ අෙහසට අනුව 

වඩා වැෙගත් වන්යන් විනිසුරුවන්යේ ජාතිකත්වය යනාව, විනිසුරුවකු යලස 

කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට සෑම ප්රජාවකයේම සහයයෝගය එක යලස ලැයේෙ 

යන්නත් ජනතාව තමන්යේ නඩු ඔවුන්යේ බුද්ධිය හා වෘත්තීය ෙක්ෂබව මත 

තීරණය වීමට ඉඩ හැරීමට කැමැත්තක් ෙක්වන්යන් ෙ යන්නත්ය. වඩා වැෙගත් 

වන්යන් ඕනෑම නඩු විභාගයක් අර්ථාන්විත වීමට අවශය සාධාරණ, ෙක්ෂ හා 

කාර්යක්ෂම විමර්ශන  සිදු කිරීම සහතික කිරීමයි. ඉහළ ගුණාත්මකභාවයයන් යුතු 

විමර්ශනවලින් යතාරව ඉතා විශිෂඨ් විනිසුරුවන්ට පවා කළ හැකි යද් සීමිතය.  



 

යේෙනාකාරී හා සංකීර්ණ අපරාධ නඩු පැවරීයම් ක්රියාවලියක් ඔස්යස් කටයුතු 

කිරීමට වඩා පසුගිය යද් පිළිබඳ අමතක කර අනාගතය පිළිබඳ සිතීම වඩා යහපත් 

බව ඇතැයමකුට තර්ක කළ හැකිය. යකයස් වුවෙ,  මා සිතන්යන් එවැනි ප්රයේශයක් 

මගින් විපාක යනාලබා සිටීයම් සංසක්ෘතියක් ඇති වීමට උපකාරීවනු ඇති බවත් 

එමගින් වින්දිතයන්හට යුක්තිය ඉටු කිරීමට යනාහැකි වී අවසානයේ දී ඊට සමාන 

අපරාධ හා යේෙවාචකයන් යළි ඇති වීයම් අවොනම වැඩි වනු ඇති බවත්ය. සථ්ාවර 

ප්රජාතන්රවාදී රටක් යලස ශ්රී ලංකාව නීතියේ ආධිපතයයට ගරු කළ යුතුය. එය 

සිදු කළ යුත්යත් නනතික යල්ඛනයන් මගින් පමණක් යනාව ශක්තිමත් අධිකරණ 

ක්රියාමාර්ග තුළිනි.   

 

අවසානයේ නීතියේ ආධිපතයයට අනුව තම ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට රාජයයකට 

ඇති හැකියාව ජාතික රාජයයක අතයවශය යටිතළ වුහයක්ය යේ. අයනකුත් 

සමාජීය යටිතළ පහසුකම් වන ජලය, සනීපාරක්ෂාව, අධයාපනය, ප්රවාහනය හා 

මූලය පද්ධතීන් හා සමානව ප්රතිපත්තිසහගත හා කාර්යක්ෂම අධිකරණයක් යනු 

ප්රජාතන්රවාදී ජාතියක ප්රධාන අංගයයක යේ. ශ්රී ලංකාවට ස්ිරසාර ආර්ීක 

සංවර්ධනය හා යසෞභාගයය කරා පිය මැනීමට නම් නීතියේ ආධිපතයය ස්ථාවරව 

හා යනායවනස්ව යයාො ගැනීම අනිවාර්ය යේ.  

 

ජපානය ශ්රී ලංකායේ ඉතා පැරණි මිතුයරකි. වසර හැත්තෑවකට පමණ යපර 

යුද්ධයේ සාපයයන් මිදුණු පසු රට යළි යගාඩනගමින් ජාතයන්තර ප්රජාව අතරට 

යළි  පැමිණීමට යවර ෙරන අවසථ්ායේ ජපානයට මුලින් ම සහාය දුන් රටවල් 

අතරින් එකක් වූයේ ශ්රී ලංකාවයි. ශ්රී ලංකාව පසුගිය යේෙවාචකයන්යගන් මිදී 

ඉදිරියට පිය මැනීමට අදිටන් කර සිටින  යම් යමායහායත් ජපන් පුරවැසියයකු 

යලස යමම අප්රතිහත ප්රයත්නයට උර යෙන්නට ලැබීම මට මහත් යගෞරවයක් හා 

සතුටක් යේ. ස්ූතියි, මායේ සහෘෙයයනි. 
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