
සංහිදියා යාන්ත්රණ  පදේශන  ිළිබද  දත්ත  ල  කතාත. 

(විේශන කටයුතු අමාතය මංගල සමරවීර මැතිතුමා) 
 

සතය ාාතික සමිය, සංහිදියාත හා තගවීම ස හා ා තරම සහිතත ා ාධිදති මමත්රීදාල 

සිරිේසේ  මැතිතුමා ා තාරි 08 දි  ද් කර ගන් ා ලදි. ඇ්ත තනේයන්ම ා ාධිදති සිරිේසේ  

මැතිතුමාේේ දි  100 තැඩසටහේන්දී 93 තැනි ේකොටස ේමේසේ  ක්තාලයි. 

"ාාතයන්තර යු  අදරා  අධිකරණ  සථාාිළත කල ේර ම ්රඥප්තතියට ්රී ලංකාත අ්සන් තදා 

ේ ොමැති ේහයින් එතැනි ේ    ා ේතේතෝ ඒ ිළලිද  යුක්තිය දස ලිේේ කාර්යය ේශශීය සථතාධි  

අධිකරණ යක් යටේ් සිදු කිරීම." 

දසුත,  ත රාය ද් කර ගැනීේමන් දසුත සාකච්ඡා දැතැ්වීමට හා සතය ේසවීම, තගවීම, තන්දි 

ේගවීම හා ගැටුේ  ැතත ඇති ේ ොවීම ස හා කාර්යය රාමුතක් සැලසුේ කිරීමට රායට අතනය ඇති 

ේහයිනි. ්රී ලංකාත ිළිබද  මා ත හිකමකේ ේකොමසාරිසථතරයාේේ කාර්යාලීය තාර්තා දළ කිරීම 

්රමා  කර  ේලස ේමම  ත රාය ේතනුේතන් මා ත හිකමකේ ස හා එක්ස් ාාතීන්ේේ මහ 

ේකොමසාරිසථතරයාේගන් ඉල්ලා සිටිේයකම. 

සැ්තතැේදර් මාසේේදී, ඉතිහාසේේ ්රාම තතාතට ්ර ා  දක්  02 එක් වී ආණ්ඩුතක් ිළහිටුවීේමන් 

අ තුරුත, සතය ේසවීම, තගවිම හා ගැටුේ  ැතත ඇති ේ ොවීම ය  මුලික කරුණු හතර සු ා ේ 

කර ගනිකමන් දැතති එක්ස් ාාතීන්ේේ මා ත හිකමකේ කවුන්සලේේදී ්රතිසන් ා ය හා තගවීම 

ස හා ත  ේමම කාර්ය රාමුත ිළලිද ත කරුණු දැහැදිලි කේලකම. දසුත, එක්ස් ාාතීන්ේේ මා ත 

හිකමකේ කවුන්සලය ්රී ලංකාත හා ේලොත අේ ත්් සිය ර රටතල් ඉහත කතාත ද  ේ කර 

ගනිකමන් ේය ා ාතලියක් ස හා සම අනුග්රාහක්තය  ැක්වුහ. ්රී ලංකා රාය, එහි ා ාධිදති හා 

අග්රමාතයතරයා දසුිය තසර පුරාම සංහිදියාත හා තගවීම ස හා ඔහු ේමම ේය ා ාතලිය 

ක්රියා්මක කිරීම ස හා සිදු කර   ැ ඇ ඇදකැද වීම නිතර නිතර අත ාරණ ය කළහ. 

දසු ිය තසේර් නි හසථ දි ේේදී  ා ාධිදති සිරිේසේ  මැතිතුමා සංේේදීභාතේයන් හා දුර ක් ා 

සථතභාතේයන් ේතොර වීම හා සැණ ේකිබ දැතැ්වීේමන් ක්රම ක්රමේයන් දුරසථ ේතකමන් ේමේසේ 

දැතසිය. 

සියල්ලන්ම සුතද් කිරීම ස හා සහ සියල්ලන්ටම ආරක් ාත ප ා කරවීම ස හා අතනයත  

කාලය හා සාමය අදට ලැබී ඇත.සියල්ලන් විසින්ම ්රාාතන්ත්රන්තතා ේේ හා පුරතැසිභාතේේ ඵල 

සා ාරණ ත භුක්තිවිදිනු ලද  දත සහතික කරලීම ස හා ලැබී ඇති ේමම ඉඩ ්රසථාාත 

්රේය ා යට තගකීම  ැන් අද ේතත දැතරී ඇත. මාස කිහිදයකට දසු, මැයි මස 19 ත  

අනුසථමරණිය දි  අති ගරු ා ාධිදති මමත්රිදාල සිරිේසේ  මැතිතුමා ේමේසේ ්රකාන කර සිටිේේය.     

"2009 තසේර් මැයි මස 18 හා 19 ත  දි යන් තල යුශ ය නිම කිරීේමන් දසු සාමකාමී යුගයක් 

අ් වින්ේ මු. දනථ ා් යු  සමේේදී අද විසින් ගත යුතුත තිබු කාර්යයන් නිසි ේලස ක්රියා්මක 

කේල්  යන්  අද අදේේ ඥපා ේයන්, අ් ැකීේමන්, ැනුේමන් සහ බුශධිේයන් යුතුත විමසා 



දැලිය යුතුය. එම තගකීම අේදන් ඉටු ේ ොවුණු දත මේේ හැිමයි. ේභෞතික සේද් සංතර්  යට 

්රමුකතාත ලදා දුන් ා කමස ාාතින් අතර සංහිදියාත ේගොඩ  ැංවීේේ ක්රියාතලිය ේකේරහි අත ා ය 

ේයොමු ේ ොවිනි." 

ේේ තසේර් ාාතික නි හසථ දි ේේදී, එතුමා තැ ඇ දුරට් තම තගකීම දැහැදිලි කරකමන්,"්රඥපා්තතිේේ 

විධි වි ා  ක්රියා්මක කිරීමට අද ඉදිරිේේ අ  ප ා වී ඇති අතසථාාත තහාම ්රේය ා යට ගත යුතු 

තන්ේන්, ාාතයන්තර දල කිරීේ නිසා ේ ොත ාාතියක් තනේයන් අදේේ ේශනේේ පුරතැසියන්ේේ 

සහ ත්රිවි  හමු ාේේ ප ාර්තය ්රතිසථාාද ය කිරීේේ අදිටනින් යුතුත නක්තිම් ්රාාතන්ත්රතා යක් 

හිකම රටක් තනේයන් ේල කේේ අේ ත්් රටතල් අතර ්රී ලංකාතට හිකම සථාා ය  ැතත ලදා 

ගැනීම ස හාය" යැයි ්රකාන කේළේය.   

සංහිදියාත සහ තගවීම ය  කරුණු ලගා කර ගැනීම ස හා විවි  විකල්ද මාර්ග තිබු  , සමසථත 

දිතයිේන් එකමතික තීරණ ය  ේ සංහිදියාත සහ තගවීම යනු ේත ් මගකින් ලගා කර ගත 

ේ ොහැකි ඉලක්කයක් දතය. දි  2ක් පුරා දැතති දාර්ලිේේන්තු විතා යකදී එක්ස් ාාතික දක් ය 

හා එක්ස් ා තා නි හසථ සන් ා ය ය  ්ර ා  ේශනදාල  දක්  2්, සුළු ාාතින් නිේය ා ය 

කර  දක් ් අේ ත්් ේශනදාල  දක් ් ඇතුළු සිය ර ේ  ා සංහිදියාත ඇති කිරීම සහ 

තගවීේේ අතනයතාතය අත ාරණ ය කළහ.   

නිතැතින්ම, අග්රමාතය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා ේ ොේද  ා ්රකාන කර සිටිේේ "අදේේ සමසථත 

්රේේනයම සංහිදියාත සහ තගවීම ත  දත් අිළ සංහිදියාතක් ේ ොමැති තගවීමක් ිළිබද  ත ේහ  

තගවීමක් ේ ොමැති සංහිදියාතක් ිළලිද ත ේහ  ක්රියා ේ ොකර  දත්" ය. මක්නිසා ය් පතුේර් 

ේමන්ම  ත්ේණ්් සමසථත දිතයිේන්ම් සිය ර ්රී ලාංකිකයන් යු  අවිේේ දලය අතභාවිතා කර  

ල  පුශගලයින් නිසා ිළඩාතන්ට ද් වුතන් ත  දැවිනි. යාද ේේ අතතැන් වුතන්ේේ ක වුරක 

තතම් දිවි ේගත  මතකේේ කතාතක් මට මෑතකදී අසන් ට ලැබු ා ඇේේ කතාත, දසු ිය 

 නක කිහිදයක මුළුල්ේල් අේ්ත රේේ ා තාත අ්විදි අදමණ  දුක් ේේ  ාතන් ිළිබද  රුදකයක් 

දදුය. 

ේමම මතේේ සථතාකම පුරු යා ේදොේහොසතත් පගේතත් ේ ොවුත් දු ථකරතා තලට ද්වීම 

ේ ොසලකා හරිනු ලැබීම හා අතමා යට ලක් වීම නිසා ේදළඔවීමට ලක් වී එල්.ටි.ටි.යි යට දැදී 

තමන්ේේ අ හසට අනුත නි හස යනුේතන් තැටහුණු ේශ අරභයා අවි ේග  යු  තැදී සටේන්දී 

මරණ යට ද් වී ඇත. 

ඉන් දසුත, ිළයාේේ මරණ ය සේදන් ේයන් දලි ගැනීේේ අරමුණින් ේමම මතේේ තැ ඇමහල් පුතා  

අවි ේග  ඇත. ේමම ශවි ගුණ  හානිය ේහේතු ේකොට ේග  මහ් ේසේ කේදාතට ද් මත තර් ාධික 

කාලයක් තුල නිහඩත ේේ  ා  රාේග  සිටිකමන් ඉතිරි පුතනුතන් ේ ේ  ාේේ අතනයතා ිළරිමැීමම 

ස හා මහ් දරිශ්රමයක්  ැරුතාය. 

යුශ ය අතසන් ේතකමන් දතතිශදී එල්.ටි.ටි.ඊ ය විසින් ඉතිරි  රුතන් ේ ේ  ා දලහ්කාරේයන් 

ඔවුන්ේේ සංවි ා යට ද තා ගනු ලැබුහ. ඔවුන් ේ ේ  ාම තයස අවුරුදු 15 ට අඩු  රුතන්ය. 

නිේය ග ිළලිදැදීේමන් අකීකරු වීම නිසා ඔවුන්ේගන් එක් අයත් එල්.ටි.ටි.ඊ ය විසින් විදිම් 



දැවින් ේතොරත මරණ යට ද් කර ඇත. අේ ක් පුත්රයාට සිදු වුේේ ත්මක්  ැයි කිසිේතක්  න්ේන් 

 ැත. දු ථකරතා තලට ද් වීම ේ ොසලකා හරිනු ලැබීම හා අතමා යට ද් වීම ේහේතුේකොට 

ේග  ්ර ණ්ඩ්තය හානියට ද් වීේේ ේමතැනි අතසථාා ේදොේහොමයක්  ත්ේන්  තාර්තා වී ඇත. 

මරණ යට ද් කරනු ලැබූ ේහ  අතුරු හන් වූ  රුතන්ේේ මේතරුන්  හසථ ග ණ ක් නිේය ා ය 

කරකමන් 1980 ගණ න් තලදී මේතරුන්ේේ ේදරමුණ  තයාදාරේේ කැ වුේකරු තනේයන් 1980 

 නකය දසු භාගේේදී මා ේශනදාල යට ිළවිසුේන් ඇ්ත තනේයන්ම ේමතැනි ේහේතුන් නිසාය. තම 

 රුතන් ේසොයා ගැනීමට ප්සාහ  රකමන් ේහ  ඔවුන් කමය ිේේ කත ා , ේකොේහදි  හා ේකේලස  

යන්     ගැනීමට දලා සිටි  ේසදළුන් මේතරුන් ේදොේහ  ේ ේ ක්  ැන් දතා සිටිති.   

ේමතැනි දුක් ගැ විලි සේදන් ේයන් විසදුේ ේසවීම ස හා දසුිය තර් ය තුලදී රාය විසින් 

සැලකිය යුතු ිළයතර ගණ  ාතක් ගන් ා ලදී. නි සු ක් තනේයන්  නක 06කට තැ ඇ කාලයකට 

දසුත, ආණ්ඩුක්රම තයතසථාාේේ තිේද  ආකාරයට ාාතික ීයය ්රී ලංකාේේ ාාතික භා ා 

ේ ේකන්ම දසුිය ා ගාය ා කර  ලදී. පතුරු  ැේග හිර දළා් තල ඉඩේ අක්කර 3300 කට 

තැ ඇ ්රමාණ යක් හිකමකරුතන්ේතත මු ා හරි  ලදී. අ ාළ දල ාරීන් විසින් සුදරික් ාකාරිත හා 

ක්රමත් ේලස දරික් ා කර දැලීේමන් දසුත විේශනගතත සිටි  ්රී ලාංකිකයින්ේේ සංවි ා  08ක 

හා පුශගලයින් 269 ේ ේ ත් ිළිබද  තහ ම ඉත් කර  ලදී. දලහ්කාරේයන් අතුරු හන් 

කරවීම ිළිබද  සේමුතියට ්රී ලංකාත අ්සන් කල අතර ්රී ලංකාේේ "සුදු තෑන් සංසථකිතිය 

නිමාතට ද් කිරීමට එය ඉතහල් ේේ. ේ    ා ඉදිරිද් ේ ොකර අ් අඩංගුේේ සිටි සිරකරුතන් 

39 ේ ේ ත් අද විසින් මු ා හරිනු ලැබු අතර ඉතිරි සිරකරුතන් මු ා හැරීම ස හා ේහ  ඔවුන්ට 

විරුශ ත ේ    ා ඉදිරිද් කිරීම ස හා අද සැලසුේ කර ඇ්ේතමු. ේ    ා ේහ  ්රතික්ේ ේද 

කිරීමට ේහ  ේ ොසලකා හැරිමට අදහසු ේ    ා ලැද සිටි  පුශගලයින් නි හසථ කිරීේේ කටයුතු 

ක ඇ ේ කිරීම ස හා විේනේ  පසාවියක් ඇති කිරීම ස හා අමාතය මණ්ඩලේේ අනුමැතිය  ැ ටම් 

ලැබි තිේේ. 

අද විසින් පතුරු  ැේග හිර දළා්තල සිවිල් දරිදාල ය ්රති ථාාද ය කර ලැද ඇති අතර 

හමු ා නිල ාරින් සාමකාකම කාලතල ති්තිය රාාකාරි තල නිරත කරතා ඇත. ේමයට අමතරත 

අධිකරණ ේේ සථතාධී ්තය හා නීතිේේ ආධිදතය ්රති ථාාද ය ේකොට විනථතමඩු හිදී හා කමරිසුවිල් 

හිදී  රුණු අදරා  සිදු කල අයට  ඩුතේ දමුණුතා ඇත. ඇ්ත තනේයන්ම තර් ාධික කාලයක් තුල 

ේකලීම ිය ආරක් ක දලකායට කිර්ති ාමය හා ති්තිය කිර්ති ාමය යලි ප ා කර ගත හැකි 

ේේ. තර කරුතන්ට  ඩුතේ දමුණුතා මුළු මහ් සන් ශ  හමු ාේේ කිර්ති ාමය ආරක් ා කර 

ගැනීම අදට තත සංකල්දයක් ේ ොේේ.              

1990 ගණ න්තලදී කතරගමදී සිදු වූ ම ේේ්තරි සිශධිය්, ක්රි ාන්ති ත්මාරසථතාකම ඝාත ය් අදට 

සිහිද් ේේ. එතකට දැතති රාය ේමම සිශධීන් තලට මුලික වූ දුර්ා යන් කිහිද ේ  ාට  ඩුතේ 

ලදා ේ කමන් හමු ාේේ කිර්ති ාමය රැක ග්ේ්ය. 

අද ේේ සංහිදියාත ක්රියාතලිය ආරේභ කරන්ේන් ඇතැමුන් සිත  ආකාරයට ාාතයන්තරේේ 

එල්ලත  පීඩ ය සංසි වීම් එක්ස් ාාතීන්ේේ මා ත හිකමකේ ේකොමසාරිසථ ේසයිශ ත්මරු සතුටු 

කිරිමටත් ේ ොේේ. අද ේමම දු ථකර ගම ට ිළය  ගන්ේන් සතය තනේයන්ම රට එක්ස්ත 



ඉදිරියට ේග  යා  හැකි ත  ආකාරයට සිය ර පුරතැසියන්ට සමා  ගරු්තයක් හා අභිමා ේයන් 

සලකනු ලද   ත අ ාගතයක් ප ා කිරීම ස හා අදේේ ා තාතට අිළ ණ ය ගැතිත සිටි  

ේහයිනි. සිය ර ්රී ලාංකිකයන්ට එක්ත ඉදිරියට ිළය  ැිම ස හා අතීතේේ සිදු වූ අඩු දාඩු 

සේදන් ේයන් තීරණ යකට එලබිමට් අද විසින් කටයුතු කල යුතු අතර අතීතේේ සිදු වූ 

භි ණ යන් හා ේන කාන්තයන්  ැතත සිදුවීමට කිසි ා ඉඩ ේ ොතද  දත් පතුේර් ේහ   ත්ේණ් 

 ැතත තතාතක් අන්තතාදී ේශනදාල ේේ ත්රිරු හිස එසවීමට කිසි ා ඉඩ ේ ොතද  දතට් 

සහතික වීම ිළණිස අද ඇද කැද විය යුතු ේතමු.    

ේකේසේ වුත , ඉහත කී ේකටි කාලි  ිළයතර තනි තනි තනේයන් ක්රියා්මක කිරීම දමණ ක් ේේ 

ස හා ්රමාණ ත් ේ ොේේ. එදැවින්,  ත ආණ්ඩුක්රම තයතසථාාතක්  සකසථ කර සේමත කර ගැනීම 

මින් සහ අතුරු හන් වූ පුශගලයන්ේේ කාර්යාලය, සතය ේසවීේේ සා ාරණ ්තය, සංහිදියාත හා 

 ැතත ගැටුේ ඇති ේ ොවීම ස හා ේකොකම න් සභාත, අධිකරණ  යාන්ත්රණ ය හා හානිපුරණ  

කාර්යාලය ය  සංහිදියා යාන්ත්රණ  හතර හරහා දිගු කාලි  සථතායිතාතය, සංහිදියාත හා සාමය 

ඇති කිරීම ස හා රාය ද  ම සකසථ කරකමන් සිටි. 

අදේේ පුරතැසියන්ේේ, විේනේ ේයන්ම නිරර්ාක යුශ ේයන් ිළඩාතට ද් වුතන්ේේ අතනයතා හා 

දලාේදොේරෝතු සැදෑ ේලසින්ම ිළලිබිබු ත  ආකාරේයන් ේමම යාන්ත්රණ  සැලසුේ කිරීමට 

රායට අතනය වී තිේේ. ේමම යාන්ත්රණ  නිර්ණ ය කිරීමට ේහේතු දා ක වූ අරමුණ  ඉ ථට කර ගන් ා 

තුරු එම යාන්ත්රණ  දතතිනු  ැකීමට අදට අතනයය. ේේ ත  විට්  ත ආණ්ඩු ක්රම තයතසථාාතට 

අ ාළ පදේශන  ආරේභ වී ඇත. එේමන්ම අ  දි  අද විසින් ඉහත යාන්ත්ර  හතර සැලසුේ කිරීම 

ිළිබද  පදේශන  ක්රියාතලින්  ආරේභ කර  දත සතුටින්  ැනුේ ේ නු කැමැ්ේතකම. 

දිසථත්රික්ක 25 ටම අ ාලත ලිඛිත මත විමසුේ හා මුහුණ ට මුහුණ ලා සාකච්ඡා දැතැ් විම හරහා සිදු 

ේකේර  පදේශන  ක්රියාතලිය ේමේහය වීම ස හා සථතධී  කිතහසථත පුශගලයින් 11 

ේ ේ ත්ේගන් යුතු පදේශන  කාර්යය  දලකායක් අද විසින් සථාාිළත කර තිේේ.ේමම  කාර්යය 

කණ්ඩායම, දිතයි  පුරා විසිර සිටි  ා තාතේගන් ලැේද  අ හසථ සමාේල   යට හා විග්රහයට 

ලක් කර රායට තාර්තා ඉදිරිද් කරනු ඇත. ්රතිසන් ා  යාන්ත්ර  තල හැඩය හා සථතූපදය 

ිළිබද  අතසා  තීරණ යක් ගැනීම ස හා තාර්තා ේයො ා ගැේ නු ඇති අතර ්රසිශධියට ද් 

ේකේරනු ඇත. 

එේහයින්, සතය තනේයන්ම සංහිදියාත හා සාමය ප ාකරග් ්රී ලංකාතක් හා සමා ා්මතාතය, 

සා රාණ ්තය හා නි හස සිය ර පුරතැසියන්ේේ යාාර්තයක් දතට ද් වූ ්රී ලංකාතක් අිළට 

ේගොඩ ැීයමට හැකි ත  දරිදි ේමම යාන්ත්රණ  සැලසුේ කිරීේේදී ඊට සහභාීය වී තම අ හසථ හා අ් 

 ැකිේ ලදාදීේමන්  ායක්තය ලදා ේ   ේලස ේදදීමට දා ක වී ඇති ේ දාර්නතේේම 

වින්දිතයන්ේගන්, සැමවිටම තටි  මර්ගේග දේශ ක්තයක් ලදා ේ   ආගකමක 

 ායක්තයන්ේගන්, මහා තාතේගන්, ආරක් ක හමු ාතලින්, සිවිල් සමාාේයන්, රාාය 

ේසේතේේ, තයාදාරික ්රාාතේගන් හා ති්තිකයන්ේගන් ්රී ලංකා රාය ේතනුේතන් මම ඉල්ලා 

සිටිකම. 



මම  න් ා දරිදි අ  ේමහි සිටි  ේදොේහ  ේ  ාේේ සි් තුල තතම් භය සන්ත්රාසය රැදී 

තිේද තා. එ මු් ා ාධිදති සිරිේසේ  සහ අග්රමාතය වික්රමසිංහේේ ාාතික සමි ආණ්ඩුත ේමම 

ක්රියාතලිය සාර්ාක අතසා යක් කරා ේමේහයත  දත මම ඔදට සහතික ේතකම. 

තයතසථාා සංේන   ය ිළලිද ත සිය රම ේශනදාල  දක්  තලින් අ හසථ ලදා ගැනීම ස හා ද් 

කර  ල  සර්ත දාක්ෂික කකමටුත ා ාධිදති සිරිේසේ  මැතිතුමාේේ ්ර ා ්තේයන් ආරක් ක 

ේල්කේතුම්, ආරක් ක මාණ්ඩලික ්ර ානි දේ ේ  ාම අ  ේමහි දැකමණ  ඇත.), ත්රිවි  හමු ා 

අණ ේ   නිල ාරීන් සහ ේදොලිසථදතිතුමන්, රහසථ දරීක් ක ්ර ානින්, ආරක් ක අංනතල 

අණ ේ   නිල ාරීන්, පතුරු දළා් භාර නිේය ාය ේදොලිසථදතිතරුන්,  ැේග හිර දළා් 

ආරක් ක කටයුතු භාර කිහිද ේ ේ ක් , පතුරු හා  ැේග හිර දළා් ආණ්ඩුකාරතරුන්   මා 

හමු වී සකච්ඡා කර  ල  ඔවුන් සිය ර ේ  ා ්රකාන කර සිටිේේ ේමම පදේශන  ක්රියාතලිය කිසිදු 

දා ාතකින් ේතොරත සිදු කර ේග  යාමට තම පුර්ණ  සහාය ලදා ේ   දත් එයට සහභාි 

තන් න්ේේ ආරක් ාත තහවුරු කර  දත්ය.    

්රී ලංකාත ්රගම යක් කරා ගමන් කිරීම ස හා සහ එක්ස්, සාමකාමී හා සමිශධිම් ්රී ලංකාතක් 

ේගොඩ ැීයම ස හා සිදුවීේ ිළලිද ත කටයුතු කිරීම ඉතා තැ ග් දත අත ාරණ ය කරකම. තසර 30 ට 

දසුත තම අතුරු න් වූ පුතාලා ේතනුේතන් තතම් දුක්ත  ේ වුන් රතුඩුේේ මවුතරුන්ේේ කදුළු 

අදට අමතක කල ේ ොහැකිය. එේසේම, නිරර්ාක හා කෲර යුශ යකදී කමය ිය තම එල්.ටි.ටි.ඊ 

සටන්කාමී පුතා ේතනුේතන් දුක්ත  ේ්තදුරුතුඩුේේ සිටි  මත  අදට අමතක කල ේ ොහැකිය. 

 මු් ේමම මවුතරුන් සහ භාර්යාතන් කදුළු සලන්ේන් ඔවුන්ට අහිකම වූ ඔවුන්ේේ ආ රණියයන් 

නිසා දමණ ක් ේ ොේේ. අදේේ රට ගැ ් අදට අහිකම වූ ේදොේහ  අතසථාා ිළලිද ත් ඔවුහු කදුළු 

සලති. 1948 දී නි හස ලද  විට ආසියාේේ දි්තතිම්ම හා ේහො ම රට දතට අද රේේ ගමන් මග 

සකසථ වී තිබුණි. එකත්දුත් සියතසථ ගණ  ාතක් මුළුල්ේල් ඉන්දියන් සාගරේේ මුතු ඇටය ේලස 

විරු ාතලියට ද් වූ අද රට ඉන්දියන් සාගරේේ කදුළු බින්දුත ේලස හදුන්තන් ට විය.     

්රී ලංකාතට ඓතිහාසික තසරක් වූ දසු ිය තසේර්දී ්ර ා  මැතිතරණ  2ක් දැතැ්වුනු අතර 

පතුේර්්  ත්ේණ්් ම යසථත මත ාරීන්ේේ ායග්රහණ ය ිළලිබිබු වූ එම මැතිතරණ තලදී ්රී ලංකාත 

 ැතත තතාතක් ඉන්දියන් සාගරේේ මුතු ඇටය දතට ද් වීේේ ේදර නිකමති ිළලිද ත රට තුල 

අේ්තක් ා  ැල්විණි. අ  ත  විට දංේකොේලෝ ේශනදාලඥපයින්, ේමන්ම ේ ොේයත්් 

අන්තතාදීන්ේේ අතේකො ර විසින් ්රකිතිම් වූ ා තාත අේ්තක් ා සුනු විසුනු කිරීමට ්රය්  

 ර  අතර තත් දුර්ා යින් ිළරිසක් ාාතිතා ය අවුසථසාලිමට කටයුතු කිරිකමන් සිටියි. 

සාමේයන් හා ේසෞභාගයේයන් සිළරි දහු ආගකමක, දහු තාර්ික,දහු භා ාමය සහ දහු සංසථකිතික 

ේමම ්රී ලංකාතට සතය තනේයන්ම හිකම විය යුතු ේසොදුරු අ ාගතය ප ාකර ගැනීම ස හා ේමම 

තීරණ ා්මක අතසථාාේේදී ම යසථත මත ාරී සිය ර ේ  ාම එක්ස් විය යුතුය. මේේ කතාත 

අතසන් කිරීමට ේදර දසුිය සැ්තතැේදර් මාසේේදී ජිනීතා හීදි දැතති එක්ස් ාාතීන්ේේ මා ත 

හිකමකේ කවුන්සලේේදී මා කළ කතාේතන් ේකොටසක් පපුටා  ක්තනු කැමැ්ේතකම. 



" එේහයින්, ත්ණු කන් ල් අවුසථසන් න්ට ේමේසේ කියකම. දසු ිය කාලේේ සිදු වූ ේදොේරොන්දු කඩ 

වීම අහිතකර අ් ැකීේ හා ආදසු හැරීම අනුත අද ගැ  විනිනථ යකට ේ ොඑලඹනු මැ වි. අේ්ත 

මීලග දලාේදොේරෝතුත හා අභිලා යන් මත අද විසින් අද අ ාගතය සැලසුේ ේකොට නිනථචිතත 

දැහැදිලි කරේග  ේගොඩ ගා ගත යුතු අතර බිය හා අගතිය නිසා දසුදට ේ ොවිය යුතුය. අිළ 

සිහි   ැකිමට බිය ේ ොේතමු. අ ාගත දරපුර දරදුතට තදා එකිේ කා ේතත ඇිලි දිගු කරකමන් 

අේන්ක වි  තැරදි ේගොඩගසකමන් හා ේශනදාල  තාසි ලදා ගැනීම ේතනුතට අේ්ත ්රනථ තලට 

විසදුේ ේසොයා ගැනීම ස හා අර්ාත් සංතා තල නියැලිමට අිළ බිය ේ ොේතමු."   

      

 

 

   

 

 

   

 

 

         


